
:החדשה" בקשת מייצג לפתיחת תיק"דגשים לקראת המעבר לעבודה במערכת 

.יש לסיים את שידור כל הבקשות במערכת הישנה-

.לא ניתן יהיה לשדר במערכת החדשה בקשה ששודרה במערכת הישנה וממתינה לטיפול המשרד-

.המשרדים הונחו לסיים את הטיפול בבקשות ששודרו במערכת הישנה במקביל למעבר למערכת החדשה-

יש לסרוק אותם ולצרפם בהתאם להנחיות . מ"אין צורך במשלוח המסמכים למשרד מע: לתשומת ליבך-

.1Mרצוי מאוד שגודל הקובץ לא יעלה על . המפורטות בהמשך המצגת

.29.07.19קישור ליישום החדש יחליף את הקישור של המערכת הנוכחית ביום -

mafteach@taxes.gov.ilל הייעודית בלבד "פניות תפעוליות יש להפנות לתיבת הדוא-

mailto:mafteach@taxes.gov.il




ניתן לשדר בקשה  , עם זאת(. הישנה והחדשה)בשלב הפיילוט בלבד ניתן להזין בקשות בשתי המערכות 

!לישות ספציפית באחת מהמערכות בלבד 







ניתן לסמן מצב  

משפחתי פרוד
(הסבר בעמוד הבא)

לבחור את  יש 

הרשוםבן הזוג 
(הסבר בעמוד הבא)



הסבר  –בן הזוג הרשום 

משמעות הבחירה מוצגת על המסך  . יש לבחור את בן הזוג הרשום

בדרך כלל בן הזוג הרשום הנבחר הוא זה  . וחובה לאשר את קריאתו

.אשר עבורו נרשמת הבקשה

במידה ובן הזוג הרשום אינו הישות ששודרה עבורה בקשה יהיה צורך 

י  "חתום ע( בקשה לשינוי בן זוג רשום)4435לצרף בסוף התהליך טופס 

.אין צורך בטופס זה, אחרת. שני בני הזוג

ה בעת  "י הפקיד במשרד מ"קביעת בן הזוג הרשום עשויה להשתנות ע

.פתיחת התיק בפועל

הסבר–מצב משפחתי פרוד 

.  בבקשהניתן לסמן , כאשר יש צורך לדווח על מצב משפחתי פרוד

הצהרה על שינוי מצב  )4440בסוף התהליך חובה לצרף טופס 

אפשרות זו רלוונטית רק . ד"י הנישום ועו"חתום ע( משפחתי לפרוד

.  כאשר בן הזוג הרשום זהה למספר הישות עבורו הוזנה הבקשה

י  "התיק ייפתח כתיק של זוג נשוי ולאחר מכן יבוצע עדכון פרוד ע

.המשרד



יש להזין את תאריך 

פתיחת העסק  
(הסבר בעמוד הבא)

חובה למלא מחזור  

נתון  . שנתי משוער 

המסייע לקביעת 

העוסק כפטור או  

מורשה  

חובה למלא ענף כלכלי  

ותיאור העיסוק 
(הסבר בעמוד הבא)



הסבר  –תאריך פתיחת העסק 

יום קודם לתאריך הנוכחי  60ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי עד 

.  ובתנאי שהתאריך לא גולש לשנה הקודמת

.  עד היום האחרון של החודש השוטף–להזין תאריך עתידי ניתן 

30לנובמבר ניתן לשדר תאריך פתיחת עסק עד ה 04ב : לדוגמא

.   לנובמבר

הסבר-ענף כלכלי 

החלון מציג רשימת  . לחפש ענף כלכלי מתאים באמצעות פתיחת חלון ענפיםניתן 

י ציון  "לחילופין ניתן לבצע חיפוש ענף מתאים ע. ענפים וניתן לדפדף ברשימה

.  מילה משמעותית מתוך תיאור העיסוק 

בחיפוש לפי מילה ייתכן ולא יימצא הענף המתאים ועל כן יש לנסות ולאתר -טיפ 

אימון  : "דוגמא. את הענף המתאים או הקרוב ביותר לתיאור פעילות העיסוק

לחפש " מסחר בצעצועים"דוגמא נוספת " ספורט"יש לחפש תחת " שחיה

".צעצועים"



כתובת מגורים  

ממרשם האוכלוסין  

וההגירה

כתובת דואר 

ממרשם האוכלוסין  

.וההגירה

במקרה שלא 

קיימת מוצגת  

כתובת המגורים

חובה למלא 

פ  "ע–כתובת עסק 

כתובת העסק  

נקבע ממונה אזורי  

ומשרד  ( מ"מע)

ה"במהשומה 

ניתן להעתיק את כתובת  

המגורים לכתובת העסק

ל  "חובה למלא דוא

אין לשדר כתובת –

ל של המייצג  "דוא



הסבר על נכס בשכירות בעמוד הבא







חובה למלא את תאריך 

תחילת פעילות ניכויים  
(הסבר בעמוד הבא)





נתוני  –שימו לב **

חשבון הבנק לא 

עוברים למס הכנסה







שתי אפשרויות  

:להעלאת מסמכים

–כיחידה אחת 1.

מסמך אחד 

המכיל את כל 

המסמכים 

.הנדרשים

צרוף כל מסמך 2.

בנפרד







יש לאשר כל  

טופס בנפרד

המסמכיםלשמירת

כאןללחוץיש
(הסבר בעמוד הבא)





(הסבר בעמוד הבא)





לאחר טיפול  

המשרד
(הסבר בעמוד הבא)





הוספת מסמכים
(הסבר בעמוד הבא)







ניתן לצפות בהודעות  

בהקשה על  , הנכנסות

המעטפה יוצג פירוט  

ההודעות לכל 

י "הבקשות ששודרו ע

המייצג המשדר












