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     2012 –ה למס הכנס הגשת הדוח השנתי -תונים והנרשימת המסמכים 

 )מהלך השנהשלא הועברו במסמכים / קבלות /חשבוניות( סקית עהפעילות ההכנסות והוצאות של כל  •

o לוח / נתוני ההלוואה להעביר את  יש במידה והתקבלה הלוואה לטובת העסק  – הלוואות עסקיות
 . שנת המסב ריבית והצמדה תשלומיהסילוקין ואישור על 

o  יש להמציא את ) אחר/ תיירות / חקלאות (במידה והתקבלו מענקים כל שהם  – מענקים ותמיכות
 .  המסמך המאשר את סכום המענק ותאריך קבלתו

o  אישור מרכז מהבנק הכולל את כל העמלות והריביות ששולמו בחשבון הבנק  –ריכוז עמלות וריביות
 .אין חשבון בנק יעודי לעסק יש לבחון כדאיות פתיחת חשבון עסקיבמידה ו –המשמש לעסק 

o סכומי פרמיה ששולמו) + 'חבות מעבידים וכד/ אלמנטרי / מקצועי /  עסקביטוח ( פוליסות ביטוח  +
  )'אובדן כושר וכד,נזק,תאונה(? האם היו תביעות או התקבלו סכומים כפיצוי על נזק 

o ותיקונים שוטפים) ומקיף' צד ג, חובה (ביטוחים , )טסט - כברישיון הר(המשמש בעסק  הוצאות רכב  + 
  . 31.12ליום  –ששימשו בעסק של הרכבים  רישום ספידומטר

o  הצהרה/ זיכרון דברים / בין הצדדים חוזה (. ציוד אחר/ רכבים / מקרקעין  - -נכסים קניית / מכירת /
 ) מסמך רשמי 

o  הוצאות שוטפות כגון , ציוד רכש של  –) בבית המשמש לעסקחדר / אם יש משרד ( ביתמשרד בהוצאות
 ) חלק יחסי יכול להיות מוכר לצורכי מס( .מים, ארנונה, חשמל

עריכת דוח כספי המס  וכל וחשבוניות ההוצאות לשנתשל כל ההכנסות קבלות חשבוניות מס או  - עוסק פטור •
 ) לא מגישים את החשבוניות רק את הדוח( .מלא

יש להמציא מהגוף  ביטוח לאומי בעת קבלת התשלוםבמידה ונוכה מכם  –עצמאים לפי צו סיווג מבוטחים  •
  !!!אחרת תשלמו פעמיים ביטוח לאומי על ההכנסה  – 806 טופסהמשלם 

 –כולל הפרשים משנים קודמות  –) הכנסות כשכיר( . ממקומות העבודה בהם עבדת בשנת המס – 106טופסי  •
 !!)  106חייבים טופס  –לא מספיק תלושי שכר בודדים (  של שני בני הזוג

כוי ינ/ תשלום פנסיה פנסיה שנתי כולל טופס  –מקבלי קיצבאות  / בפנסיה מוקדמת /  לפורשים  •
  . קיצבאות בגין / ון אישורי פריסת מס בגין היו/ מס 

. מאתר הבנק 857טופס  קלהפי/ יש לבקש  -ודיבידנד  ריבית+ ע "ני -פעילות בשוק ההון ומכירה של רכישה  •
  . מהבנקים" במקביל"סה מקבל את הנתונים הללו מס הכנ: לידיעה –  .הדוח כולל ניכוי מס במקור אם היה

 . אם אין חוזה יש להמציא הצהרה על הסכום –) פטור או חייב( להשכרה משכר דירה הכנסות •

 ' מתנות מקרובי משפחה וכד/ ירושות  •

  )  'לוטו וכד,טוטו, פיס(בהגרלות  היזכיאישורים על   •

במהלך  )'וכד מילואים, קצבאות, דמי לידה ,אבטלה דמי(מהמוסד לביטוח לאומי  חייבי מס שור על תשלומיםא •
 . ואם היה ניכוי מס במקו בגינם .השנה

  . תאונות  וכד/ אובדן כושר עבודה / בגין נזקים  מפוליסת ביטוחתביעות שהתקבלו מחייב מס תשלומים  •

 )ישנתאו אישור פנקס (מי למוסד לביטוח לאו עצמאיכ ור על תשלומים שוטפים שבוצעואיש •
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 ,שכירכבמסגרת העבודה  שלא וקרנות פנסיה  ביטוח חיים פוליסות, אישורי מס בגין הפקדות בקופות גמל •
  .בלבד במעמד עצמאי דהיינו הפקדות

  )כעצמאי או דרך המשכנתא( אישור עבור תשלום לביטוח חיים •

 .  איעצמאישור על הפקדות לקרן השתלמות במעמד  •

 . במעמד עצמאי) אובדן כושר עבודה. (ע.כ.אישור על הפקדות לא •

. או הצהרה בשל ילדים נטולי יכולת/ו, בן זוג או הורה ,אסמכתאות לתשלום הוצאות אחזקה במוסד של ילד •
  .)ההכנס בכפוף להגדרות בפקודת מס(

 . ת ילדים במוסדותאחזק/  .או מחלה קשה/ו אישורים במקרים חריגים על הקלות במס בשל נכות •

 ).הבכפוף להגדרות בפקודת מס הכנס. (זכרו של בן משפחה או הוצאות הנצחת/קבלות על תרומות מוכרות ו •

 .אחרים מלבד המעסיק והמוסד לביטוח לאומי באם ישנם  מתשלומים ששולמו על ידי גורמים ניכוי מסאישור  •
 ) קורדוח שנתי לספקים על תשלומים וניכוי מס במ – 856טופס ( 

 )  'קצבאות וכד, פיקדונות , חברה, נכס, דירה, משכורת, פעילות עסקית( ל"הכנסות בחו •

 

ביא טופס יש לה –   . מסבההטבה לשם קבלת  .עירייה על מגורים ביישוב ספר/ אישור מועצה  -אישור תושב  •
  . לא סרוקולא צילומים ו!! מקורי 

 

 .מה במפורשתה במהלך שנת המס ולא נרשייכל הכנסה אחרת שה •

  

  

  ) יש להגיש הצהרה –זוגות פרודים ( .יש לצרף את כל המסמכים של שני בני הזוג -לזוג נשוי 
         

 .. מקסימום לא נשתמש בו לצורך הדוח השנתי -  "חשוב"כל מסמך אחר שנראה 


