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בקשה לעדכון נכות רפואית לפטור
ממס הכנסה

עפ"י סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

לכבוד:
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למי יש זכאות לפטור מתשלום מס?
בהתאם לסעיף 9(5) עיוור/לקוי ראייה או אלו שנקבעו להם אחוזי נכות בוועדה רפואית, בשיעור 90% ומעלה עשויים להיות זכאים לפטור ממס 

על הכנסותיהם כמפורט בסעיף.
הנכות  הרפואית צריך שתקבע בוועדה רפואית מכוח אחד החוקים הבאים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום)                    
חוק נכי מלחמה בנאצים                         
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה    

חוק הביטוח הלאומי  (פרקים ג,ו2, ט2)          

איך מעדכנים את הפטור?
1. מי שכבר נקבעה להם נכות רפואית המזכה לפי החוקים המפורטים מעלה, ימלאו טופס בקשה לפטור ממס (טופס 1516).

2. את הטופס בצירוף פרוטוקול הוועדה יש להגיש באמצעות המפ"ל (מערכת פניות הציבור).

עדכון הפטור

r נא לעדכן לי את הפטור (יש לצרף אישור ופרוטוקול מלא של הוועדה הרפואית)

מימוש הפטור בשנת המס הנוכחית:
יש לערוך תיאום מס ולהעבירו למעסיק ו/או למשלם הקצבה, כדי שניכוי המס יהיה בהתאם לזכאות. ניתן לערוך תיאום מס במערכת  שכיר- 

המקוונת לתיאומי מס באתר רשות המסים.
ניתן להגיש בקשה להקטנת/ביטול מקדמות המס, באמצעות טופס 2216א. עצמאי- 

חתימהתאריך

אם טרם נקבעה לך נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה, ניתן להגיש בקשה לוועדה רפואית לפטור ממס באופן מקוון או באמצעות טופס 169.

r ניתן להגיש בקשה להחזר מס (עד 6 שנים שקדמו לשנה הנוכחית) באמצעות טופס 135 לכל שנת מס, ולצרף טופס 1516  שכיר- 
       ופרוטוקול ועדה.

r הגשתי בקשות להחזר בעבר, אבקש לתקן את הבקשות שהגשתי לשנים קודמות (שנים שלא התיישנו) בהתאם לשנות הזכאות לפטור.  

r אבקש לתקן את הדוחות שהגשתי לשנים קודמות (שנים שלא התיישנו) בהתאם לשנות הזכאות לפטור. עצמאי- 

מימוש הפטור לשנים קודמות:


