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 חדש 101טופס 
חדש 101 טופס המיסים רשות פרסמה 11/14 בחודש. 

מס לתיאום בקשה-116 וטופס 106 טופסי תוקנו בהתאם. 

הילד של המשפחה שם לפני 2-ו 1 עמודות על דגש שימת. 

 ת/העובד בחזקת נמצא הילד האם מציינת 1 עמודה    

 . הילדים קצבת את ת/מקבל ת/העובד אם מציינת 2 עמודה    

סוציאליות להפרשות התייחסות יש אחרות הכנסות על בפרטים 

 .בתיקרות התחשבות לצורך אחרים עבודה במקומות    

לשנה בדומה אלקטרוני 101 לגבי הנחיות פרסמה המיסים רשות  

 .שנה מידי 101 ממילוי פטור לבקש יש .קודמת    
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 הכנסת עבודה= משיכות בעלים 
נקבע כי   24.6.13ם מיום  -ש י"פק' בערעור ששון שם טוב נ

מהווים הכנסת עבודה ולא  2004-2005משיכות שבוצעו בשנים 
 .כהלוואות בעלים כטענת המערערים

ה ראה במשיכות פעולה  "מ, למרות שלחברה מונה כונס נכסים
חשבונם לכאורה וחויב  " זוכה"מלאכותית כאשר בסוף כל שנה 

 .בתחילת כל שנה

תנאי  , לא הוצג מסמך המעיד על הלוואה: טעויות המנהלים
 .מועדי ההחזר והתנהלות נאותה, ריבית, תשלום

לא נעשה ניסיון אמיתי למימוש הביטחונות שנתנו לחברה כלפי      
 .יתרת החוב גדלה משנה לשנה. חובם

 הלוואת : הפתרון הזמניback to back  עם הסכם הלוואה
 (הלכת חזן. )וגילוי
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עניינים 4-ב ערעור נדחה ספרים וצומת באג 'חב בעניין ד"בפס  
 .המנהל בידי כהכנסה בעלים משיכת סביב נסוב מהם שאחד

ח"אש 1,538 על עמדה 31.12.04 ביום בספרים חובה יתרת 
 .B.T.B הלוואת בגין וזאת ח"אש 6,538 שיתרתו טען ש"כשפק

והריבית המשיכה מועדי הוגדרו ולא הלוואה הסכם נכרת לא. 

קיזוז כתב על לחתום מחברתו כוח יפוי קיבל המערער חזן ד"בפס  
  כלפי הלוואה– קבע ד"ביה .המשועבד לפיקדון ההלוואה בין

 .מלאכותית אינה והעסקה החברה

הלוואה ורישום מוגדר הסכם ,הלוואה לקיום מוצקות ראיות  
 .סתם ממשיכה שונה בספרים
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 הכנסת עבודה= משיכות בעלים 



 2014-ה"התשע, (זיכויים לעובד זר)ה "תקנות מ

"בעל שהוא לפקודה .א48 בסעיף כהגדרתו-"זר עובד  
 ששהייתו או...לישראל הכניסה לחוק 2 סעיף לפי אשרה

 .כאמור אשרה טעונה בישראל העסקתו או

אף...זרים עובדים בחוק כהגדרתו-זר עובד"-א48 סעיף 
 "זו פקודה לעניין כתושב אותו רואים אם

"אזרח שאינו עובד"-זרים עובדים בחוק "זר עובד  
 אזרחות אין לעובד אם מכאן ".בה תושב או ,ישראלי
  עדיין הפקודה לפי "תושב" להגדרת שיתאים ולמרות
 .לזר ייחשב
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 2014-ה"התשע, (זיכויים לעובד זר)ה "תקנות מ

 לחוק הכניסה לישראל 2אשרות לפי סעיף: 

 -שר הפנים רשאי לתת( א)   

 עד לחמישה ימים –אשרה ורישיון לישיבת מעבר . 1   

 .חודשים 3-עד ל –אשרה ורישיון לישיבת ביקור. 2   

 .שנים 3-עד  –אשרה ורישיון לישיבת ארעי . 3   

 .אשרה ורישיון לישיבת קבע. 4   

 רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון וניתן. 5   

 .עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה –עליו צו הרחקה        

 אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור יכול שיינתנו  ( ב)   

 .לקבוצת בני אדם בצוותא        

 אלא אם כן המבקש להעסיק     ...לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר( ג)   

 .יג לחוק עובדים זרים1את העובד הזר מחזיק בהיתר לפי סעיף        
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 2014-ה"התשע, (זיכויים לעובד זר)ה "תקנות מ

"שהתקיימו בו כל אלה –" עובד זר חוקי: 

 .והעסקתו בישראל מותרות על פי דין באיזורשהייתו בישראל או . 1   

 כהגדרתם בתקנות " מרצה אורח"או " מומחה חוץ"הוא אינו . 2   

 .ניכוי הוצאות שהייה       

 (עובד זמני) 1/הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב. 3   

לתקנות הכניסה ( א)5כאמור בתקנה , לעבודה בישראל       
 ...לישראל

5(א" )יגיש , המבקש להיכנס לישראל כדי לעבוד בה זמנית בשכר
מעביד (. עובד זמני) 1/בקשה לאשרה ורישיון ביקור מסוג ב

 בישראל 

 .רשאי להגיש בקשה כאמור עבור תושב חוץ שהוא רוצה להעסיק    

מתנדב – 4/חודשים ב 3נכנס מסופק עד  – 3/תייר ב – 2/ב. 
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   2014-ה"התשע, (זיכויים לעובד זר)ה "תקנות מ

לעומת 2.5/2.75 זיכוי .נק יקבל "חוקי זר עובד" - (א)3 תקנה  
 .נק ליתר זכאי שבנוסף "הסיעוד בתחום חוקי זר עובד"

 לגבי גם קיימת הזו ההבחנה .ישראל תושב כמו הזיכוי
 .ההיטל

זיכוי .נק חצי תקבל לא אישה 1.1.15-מ החל – (ב)3 תקנה 
 .כדין הותרו לא עבודתה או בישראל שהייתה אם

השהייה לחודשי יחסי באופן .הנק חלוקת – (ג)3 תקנה. 

מכל 48-א33 סעיפים לפי הזיכוי .נק שלילת – (ד)3 תקנה 
 בתחום חוקי זר עובד" להגדרת לעונים פרט העובדים

 ."הסיעוד
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 "מסתננים"היטל עובדים זרים על 

עובד כי צוין ובו אילת ש"פ 'נ ישרוטל בעניין ד"פס ניתן 28.5.13-ב 
 בירור את ש"לפ והחזיר כזר ייחשב ולא אפשר פליט במעמד
 .העניין

כי נטען ובו אילת ש"פ 'נ ארזים בעניין ד"פס ניתן 28.10.14-ב 
 לחוק (5()א)2 ברשיון המחזיקים בישראל שהייה אשרת בעלי

 .בהיטל חייבים ,לישראל הכניסה

ארוכה שהייה בעלי "פליטים" הם "מסתננים"ש טענה ארזים 
 "ישראל תושבי" הם ולכן בישראל להשתקע ורצון

חוקי לפי כי לגביהם תקף לא התושבות שמבחן ,טען ש"פ 
 .ישראל תושבי אינם שהם היא ההנחה זרים ועובדים ההבראה

בחינת כי נוספים דין פסקי ציטוט תוך ש"פ טענת את קיבל ד"ביה 
 לפי "תושבות"ה לבדיקת קשור אינו ההבראה חוק לפי "תושבות"

 .(בישראל שהייה ימי 'מס) .לחוק 1 סעיף
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 מהפכה ראשונה בגישת רשות המיסים
במשרד המחקר סגל ארגון בין פשרה הסכם נחתם 18.5.14-ב 

 לבין ל"רפא עובדי 1970-ו ש"רהמ ובמשרד ל"ברפא ,הביטחון
 .מאגר ברכבי פרטי שימוש בעניין המיסים ורשות הכללי החשב

היחסיות בסיס על ברכב בשווי יחויבו ל"רפא עובדי :בתמצית. 
 או העבודה בתום רכב יועמד שלרשותם העובדים ,כלומר

 ימי מספר שבין כיחס בשימוש יחויבו למחרת עד בתחילתו
  (3.33% -1/30) 30 לבין קלנדארי בחודש המאגר ברכב השימוש

 .לתנאים בכפוף

מלא שווי – בשנה 100 או בחודש שימוש ימי 10 מעל. 

 ,מחלה ,חופשה ,שבתון ,חג ,שבוע בסופי יועמד לא המאגר רכב    
 .אחרת היעדרות

הגופים כל את המשרתים המאגר רכבי כל על הוכל ההסכם 
 .ועוד הממשלתיות החברות ,הסמך יחידות ,הממשלתיים
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 .ג40סעיף  –זיכוי למקבלי תארים . נק
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 .ג40סעיף  –זיכוי למקבלי תארים . נק

 תינתנה נקודות הזיכוי בהתאמה   2014החל משנת המס
 .רק למשך שנת מס אחת

או ב 2014-יקבל ב 2013-מי שסיים תואר ב: לדוגמא-
 .במשך שנה אחת בלבד( למתמחים) 2015

 ואילך 2016המצב יחזור לקדמותו בשנת  . 

  2017-יקבל החל מ 2016מי שיסיים תואר בשנת  
 .למשך הזמן בהתאמה כחוק ערב תיקונו
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 'א161 161ה בנושא טופסי "חוזר מ
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 .א161הנחיות למעביד למילוי 
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 פריסת פיצויים –ג 161טופס 
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 'א161 161סיכום לעניין טופסי 
את הטפסים הרלבנטיים   וישלחהמעביד ימלא ייחשב את המס      

 :לקופות ולמס הכנסה במקרים הבאים

 .  פריסה/ייעוד/רצף/ביקש את הפטור –וחתם ' א161העובד מילא . 1

 הצהיר כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים בתקופת     

 .עבודתו אצל המעביד האחרון     

אינו עולה על  , מכל המשלמים, סכום כל המענקים שיקבל העובד. 2
 .תקרת הפטור

משלם אחד נוסף  או על ידי /המענק משולם על ידי המעביד ו. 3
 .מלבדו

 .המירביויתר המשלמים מנכים מס בשיעור  3כמו בסעיף . 4
 .לקיצבהויתרת כל הפיצויים העובד ייעד  3כמו בסעיף . 5

 .בהתאם ש"מפקקופת הגמל תקבל הנחיות מהמעביד או . 6

אין צורך להעביר  . )לצרכי ביקורת' א161המעביד ישמור טופס . 7
 (ל"אם מתקיימים התנאים הנ ש"לפקלקופה או 
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 קצבהרצף 

קצבה תשלום למטרת הפיצויים כספי השארת-(ז()א7)9 סעיף. 

למנהל הודעה תוך (קצבה מרצף חזרה) להתחרט ניתן. 

כחלק והצמדה ריבית כולל הסכום כל את רואים חרטה במקרה 
 ההתייחסות פיטורים פיצויי נמשכו לא אם .הפיטורים מפיצויי

 .החרטה במועד כפיצויים תהא הכספים למשיכת

את מפחיתים אז פטורים פיצויים היו לקצבה ההעברה בעת אם 
 .יחסי באופן הפטור

מהיתרה כך נוצלו 81% כלומר . 0.81 =10000/12360 :לדוגמא 
 .19% של בשעור פטור יינתן

 .הפיצויים חושבו שלפיו האחרון השכר=10000 :מקרא    

 .הפרישה בעת הפטור תקרת =12360                 

אישית מיגיעה כהכנסה יחויבו החייבים הפיצויים. 
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 פיצוייםרצף 

למעביד ממעביד הפיצויים כל כספי דחיית-(4()א7)9 סעיף. 

מרצף חזרה) שנתיים תוך להתחרט ניתן-(ד()4()א7)9 סעיף 
 כחלק הרווחים את יראו ואז למנהל הודעה תוך (פיצויים

 .מהמענק

בעת האחרון לשכר בהתאם ייעשה הפטור חישוב חרטה במקרה 
  הפטור ותקרת מדד הפרשי בצרוף הקודם מהמעביד הפרישה

 .החרטה ביום תהיה

האחרון המעביד של הפיצויים וצבירת הוותק את מנטרלים. 

פרישה כמענק נחשב פיצויים רצף מחרטת שנמשך תשלום 
 .אישית מיגיעה כהכנסה יחויב החייב והחלק
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 פעולות לביצוע לפני סוף השנה

בהתאם ספציפי שווי או .הנכונה הקבוצה פי על רכב זקיפת בדיקת. 

ח"הנה מערכת מול עודפות הוצאות התאמת. 

עזרת ח"בי ד"בפס) .ח"הנה מערכת מול זקופות הכנסות בדיקת 
  שווי מידת לפי ייקבע ארוחות שווי כי נקבע ם-י ש"פק 'נ נשים
 .(בפועל למעסיק העלות לפי ולא ההנאה טובת

(126 ,102) לדיווחים השכר מערכת התאמת. 

(102,856)לדיווחים לספקים תשלומים – ח"הנה מערכת התאמת. 

וגמל השתלמות ,פיטורים פיצויי – לשכר נלוות הוצאות השלמת. 

זיכוי .נק לגילוי העובד פירטי מול השנה מתחילת 101 נתוני בדיקת 
 .שנתי בסיס על ותיקונן שגויות
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 ש"לבעההוצאה לחברה וההפקדות 

כהפקדה לשנה ₪ 12360 עד הוצאה הותרה – הקודם המצב  
  4* 3.5% עד ע"לאכ ובנוסף והתגמולים הפיצויים מרכיב בגין

 .( 15270₪( ב"שמ*

ב"שמ*4*7.5% עד .שכיר לעובד כמו הכרה – החדש המצב 
(36356₪ ). 

 .12360₪ נותרה לפיצויים התקרה – מגבלה .ע"אכ כולל     

מבוטחים לא שכר רכיבי בגין - עצמאי כעמית הטבות בדיקת  
   16% כפול לחודש ₪ 8700 של תקרה עד להפקיד העובד יכול

(1392 ₪ ). ישמשו ₪ 435 - 5%-ו ניכוי יהוו ₪ 957-11% מתוכם  
   .35% לזיכוי

תוך פרטני באופן לבדוק יש שליטה לבעל הנכון המסלול את 
  (חברות מס) החברה של ההיבט מבחינת הן המס הטבות ניצול

 (שולי מס) .השליטה בעל של ההיבט מבחינת והן
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 דוגמאות להפקדות לבעלי שליטה
 . החברה בהפסד( .8700+8700) 17400שכר של : נתונים

 .יקר עקב מצב בריאותי-אובדן כושר עבודה            
 

 

 

 

 

 

 

 

 (התיקון לאחר נותרה) לפיצויים תקרה ₪ 12360=12*1030 :חישובים

 עבודה כושר לאובדן התקרה ₪ 609=3.5%*17400       

 שולי מס בגובה ניכוי ₪ 1914= (4%+7% ) 11%*17400        

 ₪ 305 = 35% לזיכוי 870=5%*17400        
 שכיר עמית*   עצמאי עמית*                    
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כ  "סה אכע תגמולים פיצויים
 מעביד

  עובד
 לניכוי

עובד  
 לזיכוי

1030 0 609 1639 1914 870 



 דוגמא נוספת

 .  החברה ברווח( .36356-8700) 27656שכר מבוטח של : נתונים

 

 

 

 

 (נותרה לאחר התיקון)תקרה לפיצויים  ₪ 12360=12*1030: חישובים

 התקרה להפקדה לקצבה ₪ 1383=5%*27656       

 התקרה לאובדן כושר עבודה ₪ 691=2.5%*27656       

 ניכוי בגובה מס שולי עד תקרה ₪ 1936= 7%*27656       

 עד תקרה 35%לזיכוי  1383=5%*27656       

 (5%+11%) 16%ניתן להפקיד ( לא מבוטחים)אם יש רכיבי שכר נוספים *

 לזיכוי 435-לניכוי ו 957מפוצלים  1392=16%*8700 

 3.5% בשעור 27656-36356נוסף על ההפרש בין  ע"אכ" רכוש"ניתן ל*

         עמית שכיר*עמית עצמאי   * 
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כ  "סה אכע תגמולים פיצויים
 מעביד

  עובד
 לניכוי

עובד  
 לזיכוי

1030 1299 649 2944 1818 1299 



 תקרות קרן השתלמות

הוצאה  מעביד תקרה
 ש"בע

 כ"סה חלק עובד

188544 14141 8485 4714 18854 
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כהוצאה יוכרו לא מהתקרה 7.5% עד שליטה בעל של הפרשות 
 .העובד אצל במס יחויבו לא אך (4.5% רק מוכר) בחברה

לעיתים ממס פטורות השתלמות בקרנות שרווחים העובדה בשל  
 במס יחויב שחלק למרות לתקרה מעבר להפקדה כדאיות קיימת
 .ל.וב מהמס  חלק "ימחקו" והרווחים ייתכן

יכול המניות בעל ההשתלמות קרן פדיון בעת -בחובה מניות כשבעל 
 .כהוצאה שהותרו בסכומים להזדכות



 נקודות זיכוי ילדים-טבלה מרכזת
אב עם   גיל הילד

 "פעוט"
אישה  

נשואה עם  
 ילד אחד

"  הורה אחד"
שבחזקתו ילד  

 אחד

(  אישה/גבר)הורה 
החי בנפרד שילד  

 בחזקתו

החי   (אישה/גבר)הורה 
בנפרד ומשלם מזונות ויש 

 שאינו בחזקתו" פעוט"לו 

שנת  
 הלידה

1 0.5 2.5 1.5 2 

1 2 2 5 3 3 

2 2 2 5 3 3 

3 1 2 4 3 2 

4 0 2 3 3 1 

5 0 2 3 3 1 

6-17 0 1 2 2 1 

18 0 0.5 1.5 1.5 1 

פרוט 
 הנקודות

 "חי בנפרד" ילדים "פעוט"
 "פעוט"

 ילדים

 "חי בנפרד"
 ילדים

 "כלכלת ילדים"
 "פעוט"
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 !חג חנוכה שמח 


