
 
 

 
 

 2019אפריל 
 

 
 8201הנדון: דרישת מסמכים להכנת דו"ח שנתי לשנת המס 

 

 :2018אבקש להמציא את המסמכים המפורטים להלן לשם תחילת עבודה בעניין דו"ח שנתי לשנת המס 

 

 אישורים מהבנקים ובתי השקעות:   .1

א, 867ע )לבקש מהבנק/ בית השקעות טופס אישורים שנתיים של רווחים/ הפסדים מפיקדונות, תוכניות חיסכון וני"           

 ד(.867ג, 867ב, 867

 אישורי מס שנתיים:   .2

 בגין הפקדות לפנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות. 2.1          

 בגין תשלומים לביטוח חיים, ביטוח משכנתא, אובדן כושר עבודה וכו'. 2.2          

 הכנסות נוספות ממשכורת:   .3

 של בן/ בת הזוג. 106טפסי                

 לקוחות: .4

 מתשלומים ששולמו על ידם. 2018אישור ניכוי במקור מלקוחות אשר ניכו מס במקור במהלך שנת 

 רשימת מלאי: .5

 .31.12.2018להעביר למשרדינו את רשימת המלאי ליום 

 רכבים: .6

 לציין סוג ומס' רכב )לצלם רישיונות רכב(. –. רשימת רכבים של העסק 6.1

)לציין מס' רכב ותאריך רכישה/ מכירה וסכום העסקה(, במידה והרכב הושבת  2018כבים שנרכשו ונמכרו במהלך שנת . לציין ר6.2

 והתקבל כסף מהביטוח נא לציין זאת.

 . להמציא ביטוחי חובה, מקיף או צד ג'.6.3

 ביטוחים: .7

 עסק, ביטוח משרד, ביטוח חבות מוצר, ביטוח מקצועי ו/או כל ביטוח אחר שקשור לעסק. ביטוח

 הכנסות נוספות:   .8

 מסמכים על הכנסות/ תגמולים ממקורות נוספים כגון:              

 תגמולי מילואים, דמי לידה, קצבאות שונות )זקנה, נכות וכו'(.. 8.1              

 לצרף חוזה שכירות. –ות מדירות מגורים הכנס. 8.2              

 הכנסות דירות מגורים, ני"ע ו/או כל הכנסה אחרת. –הכנסות ממקורות שונים בחו"ל . 8.3              

 כל הכנסה ממקור הכנסה נוסף שלא צוינה לעיל.. 8.4              

 ות הכספיים במועד.את הדוחמסמכים ופרטים אלו בהקדם האפשרי על מנת שנוכל להגיש נבקשך להעביר 

 המסמכים המפורטים להלן, צור קשר עם משרדנו ע"מ שנוודא הימצאות המסמכים.חלק מבמידה והמצאת 

 

 

 בכבוד רב,

 רואי חשבון –ביטן את ביטן 



.א

.ב

.ג

ע"תוכניות חיסכון וני, הפסד מפקדונות/בית השקעות על רווח/אישור מהבנק.ד

.ה

.ו

.ז

ביטוחים.ח

.ביטוח מקצועי.משרד/ ביטוח עסק 

:אחר.ביטוח חבות מוצר

.או נמכרו במהלך שנת המס/פירוט רכבים שנרכשו ו / 31.12.2018רשימת רכבים של העסק ליום 

.של כל אחד מהרכבים' צד ג/ ביטוח מקיף , ביטוח חובה, רישיון רכב

(ב נספח למילוי"מצ)רכבים 

.31.12.2018העברת רשימת מלאי ליום 

.אישור ניכוי במקור מלקוחות אשר ניכו מס במקור במהלך שנת המס מתשלומים ששולמו על ידם

לקוחות

רשימת מלאי

הכנסות נוספות

.'ד/ ' ג/ ' ב/ '  א867 טופס 

.ביטוח חיים.קופת גמל/ הפקדה לפנסיה 

.ביטוח משכנתא.הפקדה קרן השתלמות

.אובדן כושר עבודה

רשימת מסמכים להכנת הדוח השנתי

:הערות

בת זוג בן זוג

106טפסי -  הכנסות נוספות ממשכורת 

אישורי מס שנתיים

.דירות מגורים

.('ע וכו"ני, דירת מגורים)ל "מקורות שונים מחו

:מקורות נוספים

.תגמולי מילואים

.דמי לידה

.('נכות וכו/ זקנה )קצבאות שונות 



'נספח ג

תאריך

שם העסק

מ.מספר ע

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   1

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   2

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   3

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   4

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   5

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   6

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   7

מצורף/   הועבר   מצורף/   הועבר   8

*  

:הנחיות למילוי
.התקבול/ במהלך השנה כולל סכום התשלום' נגנב וכו/ הושבת/ נמכר/ לציין את פרטי הרכב ולציין שננרכש- נגנב / הושבת/ נמכר/ אם כלי הרכב נרכש1

.או כל כלי תחבורה אחר המשמש את העסק/קטנוע ו/ משאית / עסקיים / לפרט רכבים פרטיים 2

:שם ממלא הטופס

הערותדגם

רואי חשבון- י ביטן את ביטן "הקובץ נערך ע

מצורף/   הועבר   

מצורף/   הועבר   

מצורף/   הועבר   

מצורף/   הועבר   

מצורף/   הועבר   

רישיון רכב

מצורף/   הועבר   

מצורף/   הועבר   

מצורף/   הועבר   

. להקיף בעיגול מה שרלוונטי

'צד ג/ מקיף חובה סוג רכבד"מס

:חתימה

לסמן בטבלה איזה מסמכים צורפו למסמך לשם 
.העברת כל ההוצאות למשרדנו

מעודכן נכון לסוף שנת מס

'קילומטראזרכב' מס


