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לכבוד:

המעבידים,

מנכיםאחריםולשכותהשירות

הנחהבמסהנפקתאישוריתושבלצורךהנדון:

כללי:

לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם בישובים המזכים  11סעיף 

, לצרף מסמכים מאמתים 1312כמפורט בסעיף. למימוש ההטבה, על התושב למלא טופס 

ולהגיש באופן ידני לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור מהרשות, על התושב לחתום על 

 יש למעסיק. א' ולהג1312הצהרה בדבר תושבות בטופס 

כחלק ממאמצינו לשפר את השירות לציבור ובהמשך לפניות של מספר ישובים שתושביהם 

זכאים להקלות, אנו מאשרים לרשויות המקומיות לשלוח לתושביהן אישורי תושבות במהלך 

מבלישהתושביםיגישואליהןטופסבקשהלאישור.מרוכז, 

הנחיהלפעולה

 יהיו אישורים שהופקו במהלך מרוכז.  בעקבות התיקון, חלק מהאישורים

.על גבי הטופס שבות, יש להקפיד על חתימת העובדבעת קבלת אישורי תו

 כל הפרטים בטופס של המבקש מלאים.כמו כן, יש להקפיד ש

ככל שקיימת חוסר התאמה בין מגורי התושב לפי המידע שבידכם לבין מגורי העובד לפי 

 ריכת תיאום מס.משרדי השומה לצורך עהאישור, יש להפנות את העובד ל

 וף בזהרצ

 הנחיה לרשויות המקומיות. .1

 א מעודכן./1312טופס  .2

בכבודרב,

מיריסביון

עתקים:ה
מרמשהאשר,מנהלרשותהמיסים

מנהלאגףא'שומה–מררוניסרילוי
 מנהלתתחוםבכירה)שומהניכויים(-גב'ורדבכר,רו"ח

מנהלתתחום,חטיבתשומהוביקורת-גב'רחלהאקוקה,רו"ח

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc1312a.pdf
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לכבוד:

ראשיהרשויותהמקומיות

אישוריתושבלצורךהנחהבמסהנפקתהנדון:

לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם בישובים המזכים  11סעיף 

, לצרף מסמכים 1312מימוש ההטבה, על התושב למלא טופס כמפורט בסעיף. לצורך 

מאמתים ולהגיש באופן ידני לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור מהרשות, על התושב 

 א' ולהגיש למעסיק.1312הצהרה בדבר תושבות בטופס לחתום על 

כחלק ממאמצינו לשפר את השירות לציבור ובהמשך לפניות של מספר ישובים שתושביהם 

זכאים להקלות, אנו מאשרים לרשויות המקומיות לשלוח לתושביהן אישורי תושבות במהלך 

מבלישהתושביםיגישואליהןטופסבקשהלאישור.מרוכז, 

ומית המעוניינת בכך, תוכל להנפיק אישור תושב במהלך מרוכז, בהתבסס על רשות מק

 התנאים הבאים:כלקיומם של 

 .קיים רישום כתושב הישוב במרשם התושבים 

 .תשלום ארנונה ביישוב 

 .קיים חשבון מים פעיל 

  קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים

)גן, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ו/או תיכון( ברשות המקומית. תנאי במוסד חינוכי 

 דים בגילאים המתאימים.זה חל רק לגבי תושבים שיש להם יל

מה לשנת המס יש לבדוק את התקיימות התנאים שלעיל החל מחודש ספטמבר בשנה שקד

 שלגביה ניתן האישור.

 אישור התושבות יהיה לשנת מס אחת.

 /א מעודכן1312טופס  זהבוף רצ

בכבודרב,

מיריסביון

העתקים:
מרמשהאשר,מנהלרשותהמיסים

מנהלאגףא'שומה–מררוניסרילוי
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 מנהלתתחוםבכירה)שומהניכויים(-גב'ורדבכר,רו"ח
מנהלתתחום,חטיבתשומהוביקורת-ב'רחלהאקוקה,רו"חג



