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  ?אתם חייבים כסף למדינה או המדינה לכם 
  

ת  השנים האחרונות יכול להיו6אם אתם עובדים כשכירים או כעצמאים ועבדתם במהלך 
ופתאום ,  יום לסוף שנת המס 30עכשיו הזמן לבדוק מפני שנותרו עוד , שהמדינה חייבת לכם כסף 

 השנים האחרונות ובמהלכם נוכו משכרכם מס 6תופתעו לגלות שמגיעים לכם החזרי מס על  
 ימים 30 נותרו עוד  2002 שנים אחורה המשמעות שעבור שנת 6כיון שאפשר לבקש רק עד , מיותר 
   בקשה להחזר להגשת

  
רוב גדול מתושבי ישראל שעבדו כשכירים זכאים להחזר אך הם לא תובעים את רשויות המס אם 

   ואם מחשש התעסקות מול הרשויותאינפורמציהזה מחוסר 
תיאומי מס שגויים , עבודה בחלק משנת המס , ישנם סיבות מגוונות להחזר החל ממקום המגורים 

 למוסדות מוכרים וכלה במס שבח מיותר ששילמתם במכירת או תרומות, סיום תואר אקדמאי 
  , דירה או במס על פיקדונות 
 היא הורים שעובדים בשני מקומות ונוכה משכרם מס אינפורמציהדוגמה להחזר מס מחוסר 

 2 ל כיון שהוריה זכאים בשיעור גבוה ולהם ילדה כבדת שמיעה הלומדת בכתה ללקויי למידה
נעשתה בדיקה לאחור והתברר שמגיעים להם החזרים , נקודות זיכוי נוספות עבור כל שנה 

   שקל בתוספת הצמדה וריבית30,000המתקרבים ל 
  

כדאי לבדוק עם יועץ מס מפני שבבדיקת זכאות כללית ניתן לבדוק האם בכלל מגיע החזר ואם כן 
  ים המאשרים את הזכאות להחזר המסבהתאם לנתונים נדרשים להשיג את האישורים הספציפי

, כל הנתונים נבדקים בבדיקה ממוחשבת ומקיפה המקבילה לבדיקה שמתבצעת במס הכנסה 
  והפניה להחזר נעשית רק לאחר שאין ספק שללקוח תיווצר יתרת זכות 

  
הפניה לאיש מקצוע ,מסך ההחזר ואילו הבדיקה היא ללא עלות עלות התהליך נגזרת בדרך כלל 

מפני שהידע המקצועי לא מצוי אצל האזרח הרגיל כך לפעמים קורה שלקוח מקבל החזר משתלמת 
  ביוזמתו ולאחר בדיקה מעמיקה יותר מתברר שסכום ההחזר לו הוא זכאי גדול יותר 

ישנם מקרים שלקוחות נדרשים לשלם למס הכנסה בעקבות בדיקה של הרשויות ולאחר טיפול 
   םם לשלם אלא עוד יש החזר לזכותלא נדרשיהם מקצועי מתברר שלא רק ש

  
  2002 והבדיקה לוקח זמן נוסף ולכן כדאי להזדרז כדי לא להפסיד את שנת איסוף החומרתהליך 

בכל מקרה אם מגיע החזר ללקוח מתווספים ריבית והצמדה לסכום ההחזר אך , עקב התיישנות 
    !  והרבה , חייבת לכם כיון שבמדינת ישראל בדרך כלל נדרשים לשלם כדאי לבדוק מה המדינה 


