
, סוהרים וגמלאים יקרים

, 101מועברת לעיונכם הודעה ומצגת הדרכה קצרה בדבר חובת המילוי של טופס 

.ס לשלם לכם שכר תקין"הנושא חשוב מאוד ומאפשר לשב

בברכה 

, אבי חזן

שכר וגמלאותן"רע

ענף שכר וגמלאות

ס"חשבות       שב

!לשירותכם בכל שאלה בנושאי שכר מוקד השירות זמין 

Kolshabas@ips.gov.il|* 2803מקוצר |  077-2324141



ניכוי ממשכורת )נדרש למלא טופס זה עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס לפי תקנות מס הכנסה סוהר וגמלאי כל 

.1993-ג"התשנ, (ומשכר עבודה

.הגמלאיםוקצבאתהסוהרים למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת ס "לשבהטופס מהווה אסמכתא 

לתקנות מס  1993-ג"תשנ, (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)תקנות המשכורת ( ה)2בהתאם לשינויים שחלו בתקנה 

מידי שנה ובכל פעם שחלים שינויים  , 101עובד במדינת ישראל נדרש למלא טופס ואילך כל 2014החל משנת ,הכנסה

.בפרטיו האישיים

.מירבייש להגיש את הטופס בכל שנה עד לסוף חודש ינואר וזאת בכדי להימנע מניכוי מס 

פרטים על הכנסה  , פרטי בן הזוג והילדים, פרטים אישים: לחישוב המס ולרבותהרלוונטיים בטופס מופיעים פרטיו האישיים 

.ב"וכיוצנוספת 

ענף שכר וגמלאות

ס"חשבות       שב



פרטים על הכנסה  , פרטי בן הזוג והילדים, פרטים אישים: לחישוב המס ולרבותהרלוונטיים מופיעים פרטיו האישיים בטופס 

.ב"וכיוצנוספת 

האינטרנטניתן למלא את הטופס המקוון מכל מחשב בעל חיבור לרשת , במטרה להקל על הליך מילוי וההגשה של הטופס

.לבדיקת ענף שכר וגמלאותבסיום ההליך יועבר הטופס בצורה מקוונת 

!טיפ חשוב 

.כדאי לסיים את מילוי הטופס מוקדם ככל הניתן על מנת להימנע מניכוי מס מקסימלי

ענף שכר וגמלאות

ס"חשבות       שב



הטבות וזיכויי המס להן  , מאפשר למעסיק להעניק לעובד הקלות 101טופס 

חייב למלא את הטופס השנה כל גמלאי  , המשכורתהוא זכאי במסגרת חישוב 

.  בפרטיו האישיים במהלך השנהובכל מקרה שחל שינוי שנת המס עם תחילת 

.המיסיםהנו של רשות הטופס 



 ( .שישלח בינואר)בתלוש שכר דצמבר הסבר ישלח בתחילת השנה

:  בכתובתהאינטרנט באופן מקוון באתר הטופס נדרשים למלא את 

https://mof.gov.il/101

 הכנסה  , נוספים כגון פרטים אישיים ופרטים יש להצהיר על הטופס מילוי בעת

'נקודות זיכוי וכו, יישוב מזכה בהנחת מס , נוספת 

https://mof.gov.il/101


מקוונת101מערכת 

 הבאיםבעמוד הכניסה למערכת יש להזין את הנתונים:

 תעודת זהותמספר  :

(ספרות9)בקורת ספרת כולל , זה יש להזין מספר תעודת זהותבשדה 

:  ניתן להיכנס למערכת בכל אחת המדרכים הבאות-סיסמה

 הנייד שמוזן במערכת באמצעות  זמנית למספר טלפון סיסמה

.SMSשליחת 

 מקוון101סיסמה קבועה שבחרת בעבר לטופס.



101היסטוריית טפסי 

של שנים קודמות



 לוודא כי על הגמלאי , האישיים ממערכת השכר בשדות הרלוונטייםהנתונים הטופס הוזנו על מילוי בכדי להקל

.נתונים אלו נכונים

להלן השלבים שיש לעבור בעת מילוי הטופס:

ללחוץ על המשך על מנת לעבור בין השלבים



גם )2כל שינוי שמבוצע בשלב , לתשומת לב

.  ז"יידרש לצרף ת( נקודה באחת השדות

  שדות חובה שללא סימון שלהם לא ניתן יהיה

:לשמור את הטופס

" מושב שיתופי/ץקיבוחבר "

"תושב ישראל"

"ח"חבר קופ"

שדה זה יוצג רק במידה  –בת זוג /פרטי בן

גמלאי או בת זוגתו  . ה/ת נשוי/והגמלאי

שהגיעו לגיל פרישה ולבת זוגתו אין הכנסה 

פנסיה נחשב . )יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת

(.כהכנסה

המשך



יידרש  3כל שינוי שמבוצע בשלב , לתשומת לב

.  ז"לצרף ת

המשך



לסוהר פעיל יופיע משכורת חודש באופן אוטומטי.

 קצבה"לגמלאי יופיע באופן אוטומטי".



יש לציין האם קיימת הכנסה נוספת או לא.

  במידה ומציין שיש הכנסה נוספת יפתח תפריט בו

.עליו לסמן מאיזה מקור ההכנסה

  במידה וציין שיש לו הכנסה נוספת עליו לצרף

תיאום מס או לציין כי מבקש לקבל את נקודות  

ואת תיאום המס  ( ס"שב)הזיכוי כנגד הכנסתו זו 

. להגיש למעסיק השני

 מביטוח  פטורהכי אין לדווח על קצבה , לבשימו

בגובה עד )לאומי וקצבת שארים שכולה פטורה 

(.לחודש8,480₪

המשך



כאן ימלאו סיבות  

לפטורים  



ללחוץ על המשך



במידה ויש צרופות ניתן לראות בשלב זה  .

יש לסמן , על מנת לאשר את הטופסVעל שלח טופסץעל ההצהרה וללחו.



במידה ויש שגיאות  

השגיאות  , במילוי הטופס

יופיעו בצד שמאל



 לאישור הטופס מבקש שיוזן שוב הסיסמא

SMSשנשלחה ב 




