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 לכבוד 
 המעסיקים,

 מנכים אחרים ולשכות השרות 

 מתן הטבת מס בגין תושבות ביישוב מוטב הנדון: 

 כללי 
לתושבים שמרכז חייהם ביישובים מוטבים כמפורט לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס  11סעיף 

, לצרף מסמכים מאמתים ולהגישם 1312בסעיף. לצורך מימוש ההטבה על התושב למלא טופס 
לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור החתום מהרשות המקומית, על התושב לחתום על ההצהרה 

 א' ולהגישו למעסיק למימוש ההטבה. 1312בדבר תושבות בטופס 

 יות לפעולה הנח

 בעת קבלת אישורי התושבות יש להקפיד על חתימת העובד על גבי טופס ההצהרה.  .1
 א. 1312יש להקפיד כי הרשות/מועצה ציינה כי אכן התקיימו כל התנאים כנדרש בטופס  .2

 ככל שמולאו כל התנאים המצטברים כמפורט להלן, תינתן הטבת המס:  

 רישום במרשם התושבים. ▪

 תשלומי ארנונה. ▪

 חשבון מים פעיל. ▪

ביישוב או מחוצה לו ורשומים ) ס"ביה ,ת לומדים במוסד חינוכי )גן/ילדי המבקש ▪
 במחלקת החינוך ביישוב.

 המבקש הציג לרשות/מועצה חוזה שכירות באם התגורר בשכירות.  ▪
במידה ולא מתקיימים התנאים כאמור, הרי שאין לקבל את אישור התושב ויש להפנות את 

 העובד לפקיד השומה.
לעיל, במקרים בהם כתובת מגוריו  של העובד בישוב המזכה הינה כתובת    2על אף האמור בסעיף   .3

אישור התושבות מהמועצה, בכפוף לכך שהמעסיק משלם נסיעות  הוריו, הרי שיש לקבל את
 לכתובת מגורים זו.

במקרים בהם המעסיק משלם נסיעות לכתובת מגורים השונה מהיישוב המזכה בגינו מבוקשת  .4
 ההטבה, הרי שאין לתת את ההטבה.

 במקרים בהם קיים ספק או אי בהירות יש להפנות את העובד לפקיד השומה. .5

ור התושב יונפק בגין שנת מס אחת בלבד ויהא מקור/נאמן למקור. אישור זה אינו יובהר כי איש
 יכול לשמש לצרכים אחרים.

  

 העתקים:
 מנהל רשות המיסים   –ב מר ערן יעק 

 המשנה למנהל רשות המסים –גב' מירי סביון 
 היועץ המשפטי  –מר אורי קלינר, עו"ד 

 ניכויים( -מנהלת תחום בכירה )שומה  –ר גב' ורד בכ
 ממונה )מיסוי יחיד, ניכויים, חיסכון פנסיוני(  –ד מר רפי טוינה, עו"

 ניכויים( -מנהל תחום )שומה   –י מר ציון לו
 ניכויים( -מנהל תחום )שומה –י נאו מר אלי
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