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 8.1.2.13                     אלי וייץ    פרופ' אל:

                            ועד ארגון הסגל האקדמי הבכיריו"ר 

 שלום רב,

שלא תעלה מאום  ,רבכיחברי ארגון הסגל האקדמי האנו רוצים לעניין אותך במתן הטבה חשובה ל

 .מס יהחזר  .חבריולרווחת  רבותותוסיף  ארגוןל

 שנים רטרו. 6לדרוש  אותו ניתן ,הכנסהלל השכירים בישראל מגיע החזר מס ממס מכ %.8 לכ

ים שנים רבות ורצופות באותו מקום ישנן סיבות רבות להחזרי מס גם לעובדים קבועים, העובד

 :לדוגמא ,עבודה וגם כשמחלקת השכר עושה את עבודתה על הצד הטוב ביותר

מכיוון  ,לו נקודות זיכוי נוספות ותמגיעבגינם ש ,העובד לא מעדכן את מחלקת השכר בשינויים .א

 .מזונותגרוש המשלם  עובדעובד פרוד, : ודע לכךשלא מ

את מחלקת שכר לגבי שינויים פרסונליים )ועקב כך מפסיד חודשים   עובד שלא מעדכן בזמן .ב

 עובד )גבר( הורה לפעוטות (,אות לנקודות נוספות כשמסתיימת שנת מסשל זכ

, )ביטוח חיים( משכנתא: החזר מס בגין סיבות להחזרי מס שלא תלויות כלל בתלוש השכר  .ג

 ועוד. בגין ניכוי על רווחי הון על פקדונות בבנקים בגין פעילות בני"ע או בבורסה. תרומות

 

 על מנת להסביר פנים אל פנים את חשיבות ופרטי הנושא. ךנשמח להגיע לפגישה במשרד

 ע"י, תתבצע על ידכם םיחברהפניה ל, ם יחברהמבקשים את פרטי  לאחשוב לנו לציין, אנו 

כך הקרדיט הוא של . חבר וחבר)מצ"ב( לכל  "העברת הטופס "שאלון בדבר הזכאות להחזר מס

שיבחר לפנות אלינו באמצעות הטופס המצ"ב, העבודה שלנו מולו  חבר  .רבכיה ארגון הסגל

 שאר לקוחותינו. מולאל תהיה אישית ודיסקרטית, כמו 

 

 המגיעים לו עפ"י חוק. סמ יהחזרהעובד המקבל  -כולם מרוויחיםזהו מצב שבו 

 .יוחברלרווחת דואג ה רבכיארגון הסגל ה                                         

החזר המס משולם ישירות לחשבון הבנק של בדיקת הזכאות להחזר מס על ידינו היא חינם. 

 העובד, רק לאחר מכן אנו גובים את העמלה שלנו.

 

 .מכיוון שמדובר בקבוצה של עובדיםמהעובד + מע"מ בלבד  %.1 העמלה שלנו היא

 + מע"מ(. %.2ל 11%)שכר הטרחה בשוק נע בין 

 

 

 

 בברכה,                 

 יועצת מס. –דנה שקד           

 חשבת שכר. –ניתי שטיינברג        


