חטיבת שומה וביקורת
יד' שבט תשע"ד
 15ינואר 4112
11578512
אל:
המעבידים ,המנכים האחרים ,לשכות השירות ,בתי תוכנה והמייצגים
הנדון :דיווחי  141ו 751-לשנת  – 4112שינויים ועדכונים
הננו להביא לידיעתכם שינויים שהוכנסו לדוחות  621ו 651-לשנת מס  2162ואילך.
 .1טופס  -141רשומה ""41
 1.1מס על הכנסות גבוהות – שדה  ,661אורך השדה – ( 1נומרי) ,פוזיציות 121-
.142
שדה זה יכלול מידע בדבר המס שנוכה למי שהכנסתו עלתה על התקרה
שנקבעה בסעיף 626ב לפקודה ,שדה זה הינו לצורכי מידע בלבד .
שדה  661יכלול גם את המס על פי המדרגות בסעיף  626לפקודה וגם את המס
הנוסף על פי סעיף 626ב לפקודה (אשר דווח בשדה  .)661שדה  661מתאים
לשדה  142בדוח השנתי.
מעביד שחישב את המס על פי אישור פקיד השומה ואינו "מעביד עיקרי" לא
יוכל לדווח בשדה  661על המס שניכה על פי סעיף 626ב לפקודה.

 1.4יחיד אשר מקיים משק בית משותף עם יחיד אחר – מתאים לשדה  121בדוח
השנתי.
שדה  ,16אורך ( 6נומרי) ,פוזיציה .411
מי שקיבל נקודת זיכוי "חד הורי" על פי שדה  12יידרש לדווח על כך בשדה
זה.
קוד " = " 6לא מקיים משק בית משותף
קוד " = " 2מקיים משק בית משותף.
 1.2ניכוי דמי טיפול ארגוני – שדה 661א ,אורך ( 5נומרי) ,פוזיציות .142-141
יש לדווח את סכום דמי הטיפול הארגוני שקוזזו מסכום ההכנסה החייבת בעת
חישוב המס.
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 – FILLER 1.2פוזיציות  ,146-116אורך .64
 1.5השתתפות זמנית *
בשדה  ,51פוזיציות  ,414-466ידווחו סכומים שנוכו בגין השתתפות זמנית.
יש להכניס לשדה זה את הסכומים שנוכו מהעובדים על פי הוראות החוק .
שדה זה מתאים לשדות  162 ,166בדוח השנתי.
 1.1התוספות בסעיפים  ,6.2 – 6.6וכן  6.5יכללו גם בטופס  1611תוך ציון השדה
בדוח השנתי.
 .4טופס  - 141רשומה מסכמת ""51
 4.1משכורת לעניין מס שכר – שדה  ,61אורך ( 62נומרי) ,פוזיציה .642-654
 – FILLER 4.4פוזיציה  655-959אורך .615
 .2טופס 751
בטופס זה לא הוכנסו שינויים לשנת מס . 2162

בברכה,
רשות המסים בישראל

* "השתתפות זמנית " – הפחתת משכורת על פי חוק להשתתפותם של העובדים ,נושאי
המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי ,בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה
במהלך השנים  2162ו( 2164-הוראת שעה) ,התשע"ג.2162-
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