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תיאומי מס 

  
 

 

  
תיאום מס באינטרנט 

 . משלמים שלך/למעסיקים אותם ניתן להדפיס ולהגיש, מאפשר לך לקבל אישורים לתיאום מס היישום 

. האם נתוניך מאפשרים לערוך תיאום מס באינטרנט, נתוניך טרם הזנת, מוצע לבדוק בדברי ההסבר ביישום

ליישום לתיאום מס לחץ כאן לכניסה

  
 הארכת תוקף לכלל הציבור

משלמים /למעסיקים הרשות האריכה בחודשיים את תוקפם של האישורים לתיאומי מס שהופקו חשוב לדעת כי

לפי המוקדם , 13.3.2017פברואר או עד ליום  אישורים אלו יהיו בתוקף עד לתשלום משכורת, 2016בשנת 

 . ביניהם

פחות  לתקופה 2017באפשרותך לדחות את עריכת תיאום המס לשנת  2016אישור משנת  אם ברשותך, לכן

   .עמוסה במשרדים

  
הארכת תוקף לגמלאים 

הוארכו עד ליום  ,2016לדעת כי תוקפם של האישורים לתיאומי מס שהופקו עבור גמלאים בשנת  חשוב 

30.4.2017 .

 

  המסים מקלה על ציבור הגמלאים הנדרשים לתיאום מס רשות - 29.12.16 הודעה לעיתונות מיום

  

  
אישורים אוטומטיים 

את האישורים וסבורים  יחידים שקיבלו. אישורים אוטומטיים לתיאומי מס 2017שלחה לקראת שנת המס  הרשות 

יכולים ) 2016רלוונטי למקרים בהם חלו שינויים בשנת ( שהאישור אינו משקף את הכנסותיהם או מצבם האישי

למשרדי  או לגשת  לערוך תאום מס עדכני באמצעות היישום לתיאום מס באינטרנט 2017במהלך שנת המס 

   .השומה ולערוך תיאום מס

  
 ג לגמלאים מקבלי קצבאות101טופס 
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שמילויו , וידידותי מדובר בטופס מקוצר. ייעודי לגמלאים שהכנסתם מקצבה בלבד 101הפיקה טופס  הרשות

  .המס בהתאם להצהרתם והעברתו למשלמי הקצבאות תאפשר לגמלאים ליהנות מהקלות

לחץ כאן , קצבאות ג לגמלאים מקבלי101לצפייה בטופס 

 

  
? הרשות היכן ניתן לערוך תיאום מס במשרדי

אם בחרת להגיע . מייצג ,היישום האינטרנטי, י המעסיק"באפשרותך לקבל הקלות ולערוך תיאום מס ע ,כידוע

 .להלן שעות פעילות וכתובות, למשרדי הרשות

  13:00 – 8:30בין השעות  'ה', ד', ב', בימים א –במשרדי מס הכנסה 

  18:00 – 15:00בין השעות  גם' ד', בימים ב   

 כאן לכתובות משרדי מס הכנסה  לחץ

•

 -שלהלן, שירות ומשאבים במרכזי מידע

  08-8688500' טל. 1מנחם בגין ' שד, צימר בניין –אשדוד 

  04-995655' טל, 12משעול נורית  – כרמיאל

  03-7230500' טל, 29שהבזי ' רח – ראש העין

  072-3990600' טל, 30הרצל ' רח – ראשון לציון

  13:00 – 8:30השעות  בין' ה-'בימים א

 18:00 – 15:00בין השעות גם ' ד', ב', בימים א

•

 

  
  ולתיאום מס מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס

 כאן לצפייה במדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס לחץ

  
? יש לך שאלות בנושא

).ל"מפ(לפנות אלינו באמצעות מערכת לפניות הציבור  באפשרותך

למערכת לחץ כאן לכניסה
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