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הוגש באמצעות טופס מקוון

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח) 1998-להלן" :החוק"( נבקש לקבל את פריטי
המידע הבאים הנוגעים להחזרי מס אשר ניתנו בין השנים  2019-2021על פי סעיף )46א( לפקודת
מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן :החזרי מס( בפירוט להלן:
 .1סכום הכסף אשר הוחזר במסגרת החזרי מס בכל שנה ,בחלוקה לפילוחים הבאים:
א .מספר האזרחים להם ניתן החזר בכל שנה והסכום הכולל של החזרים אלו;
ב .מספר התאגידים להם ניתן החזר בכל שנה והסכום הכולל של החזרים אלו;
ג .מספר הקבלות שהוגשו לשם קבלת החזר כאמור ומתוך אלה כמה אושרו לקבלת
החזר ,את האמור בחלוקה לשנים.
 .2סך הכנסות המדינה ממס הכנסה בחלוקה לעשירונים עליהם נמנים האזרחים;
 .3סכום החזרי המס שנתן בכל שנה בתקופה המבוקשת לכל עשירון המצוין בסעיף ;2
 .4סך הכנסות המדינה בכל שנה ממס חברות בחלוקה לעשרוני הרווחים של החברות;
 .5סכום החזרי המס שניתן בכל שנה בתקופה המבוקשת לכל עשירון המצוין סעיף .4
 .6רשימת הגופים שהתורמים להם קיבלו החזרי מס לפי סעיף )46א( לפקודת מס הכנסה וכן
את המידע כלהלן באשר לכל גוף ובחלוקה לכל שנה;
א .היקף התרומות עבורן ניתן החזר;
ב .מספר התרומות עבורן ניתן החזר;
ג .מספר התורמים להם ניתן החזר על תרומתם לגוף.

ככל שחלקו או מקצתו של המידע המבוקש אינו מצוי בידי רשות המיסים נשמח לקיים ישיבה
עם הרשות בנושא לשם הבהרת המצב וקבלת מידע שיכול לסייע לנו בבירור הנושא ביחס לזיכוי
הניתן תחת סעיף )46א( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.
נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יושמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות
החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל  3.1של היחידה הממשלתית לחופש המידע.
את המידע המבוקש לעיל אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים
) XLS, XLSX, CSVוכדומה(.

להזכירכם ,על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים
יום מעת קבלת בקשה זו .כמו כן ,לפי סעיף 6א לתקנות חופש המידע )אגרות( ,חריגה מהמועדים
הקבועים בחוק לא תאפשר גבייה של אגרת טיפול והפקה.
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