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סרטון הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

(הליך) פנייה לוועדה רפואית לשם מתן פטור ממס הכנסה

עיוורים או בעלי נכות רפואית עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה, אף אם בעבר לא עמדו בתנאי הזכאות לפטור, וזאת אם עברו אירוע רפואי או הוחמר

מצבם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מי שבעבר לא עמדו בתנאי הזכאות לפטור, אולם עברו אירוע רפואי או הוחמר מצבם.

הזכאות לפטור ממס מתחילה לאחר 184 ימי נכות.

ההליך כרוך בתשלום אגרה.

למי ואיך פונים

. (http://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/TaxesUnits.aspx) על מנת לקבל זימון לוועדה הרפואית יש להגיש בקשה לפקיד השומה באזור המגורים

את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום או להגיש בשעות קבלת הקהל.

הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

שובר על תשלום אגרה בסך 562 ש"ח (נכון לספטמבר 2014) למוסד לביטוח לאומי, חתום על ידי הבנק. ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה. . 1

(http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc1516.pdf) טופס 1516 - בקשה לפטור ממס על רקע נכות . 2

. יש למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים (http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc169a.pdf) טופס 169 א - בקשה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה . 3

שמהם סבל או סובל מגיש הבקשה. ניתן לחתום בטופס על הסכמה כי הוועדה תיערך ללא נוכחות הפונה, ועל סמך מסמכיו הרפואיים בלבד.

(http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc169b.pdf) טופס 169 ב - ויתור סודיות רפואית . 4

כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת המתייחסים למצבו הרפואי של המבקש. . 5

ניתן לקבל בדואר את הטפסים ושובר האגרה באמצעות המערכת לטיפול בפניות הציבור (http://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/MAPAL.aspx) של רשות המסים:

נכנסים למערכת (המערכת עובדת עם דפדפני אקספלורר בלבד).

בוחרים למטה את תחום הפניה.

ממלאים את שאר השדות שיופיעו בהמשך ומבקשים לקבל את הטפסים בתוכן הפניה, חובה לציין מספר ת"ז וכתובת.

הבקשה תועבר לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.

המוסד לביטוח לאומי אינו מקבל בקשות לזימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה ללא טפסי ההפניה מרשות המסים.

גם מי שהגיש בעבר תביעה יכול להגיש תביעה נוספת במשרד השומה, במידה שמצבו הרפואי הוחמר, והמשרד יהיה אחראי להעביר למוסד לביטוח לאומי את כל החומר.

העתק המכתב המופנה לביטוח הלאומי יישלח אל המבקש.

למי שמעוניין לברר פרטים על הפנייה לאחר העברת המסמכים למוסד לביטוח לאומי, יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי המטפל בבקשה, או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי בטלפון 6050*

שלבי ההליך

מי שלא אישר בטופס הבקשה כי הוא מסכים שהוועדה תתקיים ללא נוכחותו, יקבל זימון לוועדה הרפואית.

למפגש עם הוועדה הרפואית יש להצטייד בתעודת זהות.

הודעה על החלטת הוועדה תישלח מהמוסד לביטוח לאומי אל מגיש הבקשה.

לאחר מכן פקיד השומה יעביר למבקש את החלטתו לגבי הזכאות לפטור ממס, בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

חשוב לדעת

אחוזי הנכות ייקבעו בגין ליקויים רפואיים בלבד ולא תפקודיים.

ועדה זו קובעת בענייני פטור ממס הכנסה בלבד ואינה מהווה תחליף לוועדות רפואיות בנושאים אחרים של המוסד לביטוח לאומי.

מידע לחולי סרטן

טופס רפואי

בתיאום עם המוסד לביטוח לאומי, הפיקה האגודה למלחמה בסרטן טופס פנייה לביטוח לאומי.

זהו מסמך רפואי, אותו ממלא הרופא המטפל (אונקולוג/המטולוג) ואשר מצורף לשאר המסמכים המוגשים עם הבקשה. טופס זה ניתן להוריד מכאן

. (http://www.cancer.org.il/download/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%97.pdf)

שחרור מהתייצבות בפני הוועדה הרפואית

את הנכות הרפואית ניתן לקבוע על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו, ללא צורך להופיע בפני הוועדה הרפואית.

לשם כך, יש לצרף לבקשת התביעה מכתב הסכמה של החולה להחלטת הוועדה על סמך מסמכים בלבד. ניתן להוריד את טופס ההסכמה מכאן

http://www.cancer.org.il/download/files/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20-)

. (%20%D7%90%D7%92%D7%A3%20%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA.pdf

למרות מכתב ההסכמה, ייתכנו מקרים בהם הוועדה תמצא לנכון לזמן את החולה להופיע בפניה.

ערעור

ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית באופן הבא:

יש לשלוח מכתב ערר מנומק בצירוף האסמכתאות הרפואיות הרלוונטיות לערעור, תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה. . 1

יש לבקש מפקיד השומה שובר תשלום עבור ועדה רפואית לעררים, לשלמו בבנק ולאחר מכן להעבירו למשרד השומה. . 2

ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון.

עיוורים ובעלי נכות רפואית של 100%, או 89% ומעלה לפי חישוב מיוחד, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה

מי שבעבר לא נמצא זכאי לפטור ולאחר מכן עבר אירוע רפואי, רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה בבקשה לקבל את הפטור

אדם שמצבו הרפואי הוחמר יכול להגיש תביעה נוספת לוועדה רפואית וקבלת פטור, גם אם הגיש תביעה זהה בעבר

(http://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideNeheIver.aspx) למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

(http://www.btl.gov.il/benefits/vaadotRefuiyot/SugimVaadot/Pages/masHajnassa.aspx) למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים:

טופס 1516 - בקשה לפטור ממס על רקע נכות

(http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc1516.pdf)

טופס 169 א - בקשה לועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה

(http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc169a.pdf)

(http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc169b.pdf) טופס 169 ב - ויתור סודיות רפואית

ראו גם:

תעסוקת אנשים עם מוגבלויות

ייעוץ והכוונה לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי באזור חיפה

פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית

English العربیة תרגומים: 
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עודכן לאחרונה ב־13:16, 27.10.2014.
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