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  )הוראות התקנה בעמוד הבא( ד161מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 
 )כל הרשום בלשון זכר כאילו נכתב גם בלשון נקבה( (20190923-20200130-20210303-20210404-20210519-20220118)

 
 מה זה טופס קיבוע זכויות?

ש להגיש אותו למס הכנסה לצורך קבלת פטור על קצבה מזכה, על היוון קצבה . י190טופס זה מבטא למעשה את המימוש של תיקון 
  מזכה או מוכרת ועל מענק פיצויים עתידי.

 ים אלה:הקש לקישורוהדגמה הדרכה  נילסרטו

 הצגת הנושא https://www.youtube.com/watch?v=f2UiNPaJiWg. 

  ד 161הדגמת פעולת המחולל לייצור טופס קיבוע זכויותhttps://www.youtube.com/watch?v=SguYds47HWQ. 
 

 חובה להגיש אותו?
 או סכומים פטורים יש להגיש אותו.פטורה אם רוצים לקבל קצבה 

 
 האם זו בעיה למלא אותו?

 זמן()לעתים הרבה כולל התייחסות למענקים והיוונים פטורים אז אין בעיה. כלומר, צריך להשקיע זמן  190אם יודעים איך לחשב את תיקון 
 ולמלא את הטופס. )לעתים מאד מורכבים(בחישובים 

 
 ?אז מה זה בדיוק המחולל הזה

הינו יישום פשוט להפליא אשר מוביל אותך שלב אחרי שלב בהזנת כל הנתונים  ד161טופס  –מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 
סף, במסגרת נתוני עזר המופיעים במסכים בנו הנדרשים ובסיומם מפיק את הטופס מוכן לחתימת הלקוח ולהגשה למס הכנסה.

  סדרת תוצאות חישוביות מהותיות לנושא. מוצגתהשונים 
 

 מה הרמה המקצועית הנדרשת בשימוש במחולל?
סדרת נתונים פשוטים. העניין הוא שאם אינך מהמקצוע, המושגים לא הזנת כל הבנה בחומר המקצועי. מדובר ב מעשית, לא נדרשת

 ברור מה יש להזין. תמיד נהירים ואז לא
 

 איך מבוצעים כל החישובים?
עם מלוא עוצמתה והיכולות שלה. לאחר הזנת הנתונים למסכים השונים במחולל, כל  נכסיםכל החישובים נעשים על ידי תוכנת 
 יודעת לבצע על בסיסם חישוב פרישה והוא מבוצע. נכסיםהנתונים מומרים לנתונים שתוכנת 

 
 בתפעול? ה למחולל? עזרהכיש הדר

 .https://www.youtube.com/watch?v=SguYds47HWQהקש לקישור זה  ד161מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות לסרטון הדרכה כללי לתפעול 
במסגרת התקנת המחולל, קיים מסמך עזרה לכל אחד מהמסכים. במסמך יש הסברים רלוונטיים לכל מה שקורה במסך. בנוסף, 

על בסיס אשר מופק על ידי המערכת ד 161איך מוזן כל מסך ומסך ואיך נראה טופס שם ניתן לראות באפשרותך לטעון מועמד לדוגמא ו
 ים אלה.ננתו

 ידה ואינם מספיקים, ייתכן שהרמה המקצועית שלך בתחום איננה מספיקה לתפעול המחולל.במאלה אמורים להספיק לך. 
 

 ממש מעט! ?כמה זה עולה
  .2022מע"מ לשימוש עד סוף  פלוס₪  1,300סכום חד פעמי בסך 

 

 כדאי לרכוש?
יאפשר בלי לחשוב פעמיים. כל הידע של בני הפנר בנושא עומד לרשותך במחיר מצחיק. לכל מקרה, המחולל 

 לך לגבות שכר טרחה בסכום הגבוה מהעלות השנתית של המחולל.
 

 אפשר להתקין לניסיון?
 פלוס מע"מ לחודש ניסיון. תשלום זה יופחת ממחיר הרכישה ככל שתהיה באותה שנה.₪  200בעלות סמלית של 

 
 ראה הוראות התקנה בעמוד הבא.

 
 
 

 עשינו עסק?
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 הוראות התקנה  - ד161מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות 
 
 

 .כאן לחץלהתקנה 
 

 לאחר ההתקנה
 עם הפעלת התוכנה ומעבר למסך רישיון, תוצגנה הוראות לקבלת רישיון שימוש לתקופת ניסיון. יש לפעול בהתאם.

 . dSU7cshttps://www.youtube.com/watch?v=gYonw סרטון ובו אופן קבלת הרישיון ניתן לראות בקישור זה
 

 מוזמן/ת לצפות בשני סרטונים:
  ד.161הדרכה כללית לטופס קיבוע זכויות 

o https://www.youtube.com/watch?v=f2UiNPaJiWg. 

  ד של בני הפנר161הדרכה והיכרות לתוכנת מחולל חכם לטופס קיבוע זכויות. 

o /www.youtube.com/watch?v=SguYds47HWQhttps:/. 

http://www.tbh-solutions.com/downloads/nehasim/BH_T161D_WiseRet_Setup.msi
https://www.youtube.com/watch?v=gYonwdSU7cs
https://www.youtube.com/watch?v=f2UiNPaJiWg
https://www.youtube.com/watch?v=f2UiNPaJiWg

