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 ר מסשאלון בדבר הזכאות להחז

 

 ?האם אתה זכאי להחזר מס

 .סףכסביר להניח שמגיע לך  מהןלפניך מספר שאלות, אם ענית בחיוב על לפחות אחת 

 ***השאלות מתייחסות לעובדים המשלמים מס הכנסה***            

 .אנא הקף בעיגול את השאלות שהתשובות לגביהן הן חיוביות       

 

 ? השנים האחרונות( 6)ב האם התגוררת באיזור פיתוח/ישוב ספר .1

 השנים האחרונות(? 6)בהאם סיימת תואר ראשון/שני   .2

 השנים האחרונות(? 6)ב האם השתחררת משירות צבאי  .3

 השנים האחרונות(? 6האם אתה עולה חדש או תושב חוזר  )ב .4

השנים  6)ב  האם יש לך ביטוח חיים במסגרת המשכנתא או ביטוח חיים פרטי .5

 האחרונות(?

 השנים האחרונות(? 6)ב קומות עבודההאם החלפת מ .6

 השנים האחרונות(? 6)ב  האם לא עבדת ברציפות .7

 השנים האחרונות(? 6)ב האם עבדת במספר מקומות עבודה במקביל .8

 השנים האחרונות(? 6)ב האם קיבלת דמי אבטלה או דמי לידה .9

 השנים האחרונות(? 6)ב האם הארכת את חופשת הלידה שלך  .10

 השנים האחרונות(? 6)ב האם יצאת לחופשה ללא תשלום .11

 השנים האחרונות(? 6)בהאם בן הזוג לא עבד  .12



השנים  6)ב מנת אחזקתו במוסד רפואייהאם תמכת בבן משפחה סיעודי או מ .13

 האחרונות(?

 השנים האחרונות(? 6)ב האם אתה הורה לילד נטול יכולת .14

 השנים האחרונות(? 6האם אתה משלם מזונות )ב .15

 השנים האחרונות(? 6הפקדת לקופות גמל באופן עצמאי )ב האם .16

 השנים האחרונות(? 6ני"ע או בבורסה )בבהאם יש לך פעילות  .17

 השנים האחרונות(? 6האם נוכה לך מס על רווחי הון או על פקדונות בבנקים )ב .18

 ?השנים האחרונות(  6האם היית עצמאי )ב .19

 השנים האחרונות(? 6)ב האם תרמת כספים .20
 
 

 אישיים:פרטים 
 

 שם פרטי ומשפחה:____________________    מספר ת.זהות: _____________
 

 תאריך לידה:_____________    רווק/נשוי/גרוש/פרוד/אלמןמצב משפחתי: מין: ז/נ     
 

 ____נייד: _________      ________  __טלפון______
 

 ___כתובת דואר אלקטרוני:      _________________________
 
 

  לאחר מילוי הטופס יש לשלוח לפקס או למייל המופיעים למעלה ואנו ניצור איתך  קשר  

 על מנת לקדם את התהליך.

 

 

 

 

 בברכה              

 שטיינברג & שקד               

 .הנהלת חשבונות ויעוץ מס         

 


