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 מנהל רשות המסים בישראל 
 

אל

ציבור  משלמי המס בישראל,

 עללאזרחיה. הממשלה לשרותיי המרכזי המימון מקור את המהוות המדינה הכנסות גביית על מופקדת המסים רשות 
 פרצותעם המתמודדת חקיקה לקידום הגבייה, ולהעמקת האכיפה להגברת הרשות פועלת תפקידה, את למלא מנת 
 בחברה.הפערים וצמצום ישראל מדינת של הכלכלי חוסנה על שמירה תוך וצודקת הוגנת מיסוי מדיניות ולקידום מס 

 תורשב יורביהצן ואמהת רגבהובר ובציל תרוישה ורפשיב הוהבג תבוישח אהור ניא, תשורה לנהמכ ה,יגבה דצב
 שוויוני,שירות במתן יום, מידי לשרת אמונים אנו אותו הציבור את לזכור עלינו חובה ציבור, משרתי בתור המסים. 

איכותי ויעיל. עלינו להשקיע בפישוט תהליכים, הפחתת בירוקרטיה בין הרשות לאזרח והגברת הזמינות והשקיפות.

 העבודהממשקי את נשפר יותר, ודיגיטאלי טכנולוגי לגוף הרשות בהפיכת נשקיע הללו היעדים את להגשים בכדי 
 החייבתלאוכלוסייה להגיע בכדי וממוקדים, יעילים אכיפה בצעדי נשקיע הרחב, הציבור לבין הרשות ובין הרשות בתוך 

בדיוק הרב ביותר, יחד עם מתן שירות הוגן שוויוני ויעיל.

 למיניהם,טפסים מס, לתשלומי אפשרות מס, חישובי מס, תיאום לביצוע כלים למצוא ניתן המסים רשות באתר 
 TAXES.GOV. ILלוחות, הודעות שונות והסברים נוספים בכתובת: 

 בחוברתההסברים השנתי. הדוח מילוי בעת בידיכם, לעזר יהיו זכויותיך" את "דע בחוברת המפורטים ההסבר דברי 
 תיקוןעד הכנסה מס לפקודת התיקונים את כוללים והם , 2017המס בשנת התקפים לחוקים ומתאימים מעודכנים 

.17.1.18 של הפקודה מיום 245מספר 

 בדיקת. 2017משנת החל לפנסיה בהפקדות אותם המחייבת לחקיקה במדינה העצמאים ציבור לב תשומת מפנה אני 
החובה להפקדה תהיה על פי הנתונים אותם מילאו העצמאים בדוח השנתי שהוגש למס הכנסה.

 ומאפשריםלאזרחיה המדינה שמעניקה השירותים מימון את מבטיחים במועד המס ותשלום ההכנסות על ונכון מלא דיווח 
 ימנעוומהיר, יעיל טיפול יבטיחו במועד, והגשתו כנדרש השנתי הדוח מילוי לו. המגיעות הזכויות את למצות לאזרח 
 לרשותכםלעמוד נשמח עיכובים. ללא הדוח, למגישי המגיעות זכות יתרות החזרת תהליך את ויקצרו קנסות הטלת 

בלשכות ההדרכה ובמשרדי מס הכנסה ברחבי הארץ למתן הדרכה והסברים נוספים, ככל שיידרשו.

בכבוד רב 
ערן יעקב 

 

 

    

 

 

 

 

       

1

מנהל רשות המסים בישראל  

שנקבעונוהל הוראות או חוק הוראות במקום באים ואינם הסבר דברי הם זו בחוברת המובאים הדברים 

עריכה:
מינה גולן – רו''ח
ירון מילמן – רו''ח

המערכת:
 יעקב אילוז

אבישי אלג'ם
אלי בן גיגי

מינה גולן – רו''ח
יוסף ויסברג – רו''ח

רחל חי עזרא
רפי טוינה – עו''ד

ורד טננבוים – רו''ח
מירי כהן

צורי כנזי - משפטן
ירון מילמן – רו''ח 

הדר שטרית – רו''ח
יואב משה – רו''ח

 ד''ר אילן שפר

הוצאה לאור:
 אלי בן גיגי – אגף
 דוברות, תקשורת

 והסברה, רשות המסים
בישראל 

הפקה והבאה לדפוס:
 המדפיס הממשלתי
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בתחתית קיצורים - 
 העמודים צויינו

 החוקים השונים,
 מספרי הסעיפים

 בחוקים אלה ומספרי
 קובצי התקנות, לגבי

 הוראות החוק הנזכרות
בחוברת. 

 להלן הסברים לציונים
אלה:
 -ס"ח

ספר חוקים
 -פ.מ.ה.

 פקודת מס הכנסה
 -ע.ה.ה.

 חוק לעידוד השקעות
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 -ח.ב.ל.
 חוק הביטוח הלאומי

-ק"ת 
קובץ התקנות
 -חוק מסמ"ק

חוק מיסוי מקרקעין
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פרקפרק
ב׳א׳

מי חייב להגיש דוח על הכנסה?
. יחיד החייב להגיש דין וחשבון:1 (1)

המס.שנת בתחילת שנים  18לו שמלאו ישראל תושב  א.
 שהגיש,בדוח שהצהיר רשום״ זוג “בן שאיננו זוג בן  ב.

כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.
 שנתבתחילת שנים  18לו מלאו שטרם ישראל תושב  ג.

 בסכוםחייבת הכנסה  2017בשנת לו הייתה אך המס 
₪ או יותר. 81,220של 

בישראל.במס חייבת הכנסה לו שהייתה חוץ תושב  ד.
(2)  עשהאו  במקרקעיןזכות מכר המס שבשנת אדם  ה.

 שאינןמקרקעין, שבח מס בחוק כהגדרתן באיגוד, פעולה 
 רועישב חבש סמ םליש אלו ,הז קוח יפל סמהמ תורוטפ

 לגביושהמס או מקרקעין מיסוי חוק לפי החל המרבי 
(3)חושב בדרך של פריסה.

(4) חובת הגשת דוח לעניין נאמנות:ו. 
 נהנהבנאמנות נאמן או ישראל תושבי בנאמנות נאמן . 1

 שנחשבתצוואה לפי בנאמנות נאמן או ישראל תושב 
 השומהבר להיות בחר לא שהיוצר ובלבד ישראל, כתושבת 

ובר החיוב וכן שלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג.
נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל.. 2
 לפיבנאמנות נהנה או ישראל תושבי בנאמנות יוצר  .3

צוואה, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב.
 יוצר מייצג או נהנה מייצג..4
 אינההחלוקה אם גם מנאמן חלוקה שקיבל נהנה  .5

חייבת במס בישראל )למעט חריגים(.
 שוטף.באופן לדווח בחר אשר קרובים בנאמנות נאמן . 6

 דוח,בהגשת החייבים מייצג נהנה או מייצג יוצר נאמן, 
.1327יגיש אותו על גבי טופס 

י סנכש םישנ 52 לו אומלש אלשריב שתו נהנה. 7
ש''ח. 500,000מ- פחותים אינם נהנה הוא בה הנאמנות 

 ב״חברהאו זרה״ יד משלח ב״חברת שליטה״ “בעל  ז.
 ראההכנסה. מס בפקודת כהגדרתם זרה״ נשלטת 

הסבר בפרק ד׳ חלק ט׳ בחוברת.
בדיווח.החייבת כפעולה שנקבעה  להפעושעשה אדם ח. 
 בשנתבישראל שהה אך ישראל תושב שאינו הטוען יחיד  ט.

 30המס בשנת בישראל שהה או יותר או ימים  183המס 
 המסבשנת בישראל שהייתו תקופת וסה''כ יותר או ימים 

 בהגשתחייב יותר. או ימים  425הוא לה שקדמו ובשנתים 
 אליוויצרף טענתו מבוססת עליהן העובדות את המפרט דוח 
 לטופסיצורף זה פירוט בטענתו. התומכים המסמכים את 

1301 בו סימן היחיד את היותו תושב חוץ על פי טענתו.
 כספיםחודשים  12במהלך שהעביר ישראל תושב יחיד  י.

יותר.או ש''ח  500,000של כולל בסכום לישראל מחוץ אל 
 אףוחשבון דין להגיש ממנו דרש השומה שפקיד מי יא. 

אם לפי האמור לעיל אינו חייב בכך.

 תשהגמ ורטפ רבדב תדוחומית ואורה. 2
דין וחשבון על הכנסה

 ועדתובאישור 
מיוחדותתקנות מפרסם השר הכנסת, של הכספים 

:יםאהבם ירמקב הנסכה לע וןבחשו ןיד תגשהמ תרווטפה

 (5) האוצר,לשר שניתנו הסמכויות במסגרת 
 

(,76)

131. פ.מ.ה. סעיף 1

א(5)א()131. פ.מ.ה. סעיף 2
)א(48. חוק מסמ"ק סעיף 3

(1))ה(

ב(.5)א()131. פ.ס.ה. סעיף 4

א.134. פ.מ.ה. סעיף 5

)פטור הכנסה מס תקנות . 6
ןדת גשהמ ןבחשו י  (ו

1988התשמ"ח-
מהגשת )פטור מ''ה תקנות  7.

ן  י ( ד ן ו (וחשב ן קו  )תי
2000התש''ס 

7. תקנות מס הכנסה )פטור 
מהגשת דין וחשבון( 

)תיקון( התש"ס-2000

 תרוומקהמ רקו ךא תובעונ מסה תנשב ותסנהכה
על יעלו שלא בתנאי מצירופם, או להלן המפורטים 

תקרות שנקבעו:
 גמל,מקופת או ממעביד קצבאות )לרבות  משכורת. 1

 הכנסהוכן במס(, החייבים פרישה ומענק שהוונה קצבה 
 מניותבהקצאת לו שהוקצתה מניה ממימוש עובד של 

לפקודה(,  102סעיף על-פי )כאמור נאמן באמצעות 
 עלעולה שאינו ובסכום כחוק, מס מהם שנוכה בתנאי 

 בשנתכלשהי בתקופה אם . 2017בשנת ₪  643,000
 הכלוליםממקורות או מעבידים ממספר הכנסות היו המס 
 מאחדשנוכה בתנאי - אחת ממשכורת יותר או לעיל 

 164סעיף להוראות בהתאם במקור, מס הסכומים 
 הסכומיםומשאר על-פיו והתקנות הכנסה מס לפקודת 

 המרביהמס משיעור נמוך שאינו בשיעור מס במקור נוכה 
( או בשיעור שקבע פקיד שומה )תיאום מס(.47%)

 122סעיף לפי מס עליהם ששולם  שכירותדמי . 2
 בדרישותשעמדת בתנאי , 10%בשיעור )מס לפקודה 
 עלתהלא השכירות מדמי שההכנסה ובלבד החוק(, 

.₪24. ראה להלן פרק ד׳ סעיף  334,000על סך של 
 בשלהששולמה או ממס פטור לה שנקבע  חוץהכנסת . 3

 מלואממנה שנוכה או מקוצר״(, )“בדיווח מס מקדמת 
.₪ 00,0433 לש ךסל ע הולע נויא הומכסש ,רוקבמ סהמ

 מחוץשנצמחה או שהופקה הכנסה הינה חוץ״ “הכנסת 
 תושבתחברה של ערך נייר ממכירת הכנסה וכן לישראל, 

ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל.
ראה גם דברי הסבר לנספח ד׳ בפרק ד׳ בחוברת.

 המפורטיםמהמקורות חוץ הכנסות לך היו אם 
בהגשת חייב הינך בגינה אחרת סיבה ואין להלן, 
 פטורלהיות תוכל הנ״ל לתקרה בכפוף דוח, 

 הכנסותעל מס״ “מקדמת שילמת אם מהגשתו 
מס״ “מקדמת המקוצר״. “הדיווח במסלול אלו 

 הכנסה,מס תקנות הוראות לפי מקדמה הינה 
 מסעליה שחל מהשכרה להכנסה המתייחסת 

 חרוומאו ד בידנמדי ית,ריבמ, %15ל ש עורבשי
על דווחה אשר ערך, מנייר חוץ הכנסת שהוא הון 
 סוג)לפי  352- ו351שמספרם תשלום שוברי גבי 

 שלאחר תום שנת המס.30.4ההכנסה(, עד ל-
 מדמימריבית, כהכנסה המוגדרת  מריביתהכנסה  .4

 חיסכון,תוכניות על מרווחים או הצמדה מהפרשי ניכיון 
 נוכהאו ממס פטור לה נקבע אשר גמל, קופת או פיקדון, 
 ההכנסהסכום אם הפקודה, על-פי המס מלוא ממנה 

₪. 637,000אינו עולה על 
 בבורסה,הנסחר ערך נייר ממכירת הכנסה . 5

 מלווהממכירת או זר ערך נייר ממכירת הכנסה לרבות 
 ממנהנוכה או ממס פטור לגביה נקבע אשר מועד, קצר 
 מס,מקדמת בשלה שולמה או הפקודה לפי המס מלוא 
 עלעולה אינו המכירות( )מחזור ההכנסה סכום אם 

.₪2017 בשנת המס  2,500,000
 שמקורהמקצבה הכנסה זוהי  -חוץ מקצבת הכנסה . 6

 עבודתובשל לישראל, שעלה מי שמקבל לישראל מחוץ 
ג 9סעיף לפי יחושב עליה המס ואשר חוץ ממדינת 
 בחוברת(,ד בפרק ד׳ לנספח הסבר )ראה לפקודה 

₪. 334,000שאינה עולה על 

3
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מי חייב להגיש דוח על הכנסה?
 ממכירתהכנסה  -

 מאנרגיהחשמל להפקת מתקן באמצעות שהופק חשמל 
 מקרקעיןמהשכרת שכירות מדמי הכנסה או מתחדשת 

 מתחדשתמאנרגיה חשמל להפקת מתקן מותקן שעליהם 
.2017 בשנת המס 98,707שאינה עולה על 

. הכנסה נוספת -8
ו  א47%מ-נמוך שאינו בשיעור מס ממנה שנוכה הכנסה 

 מסוימתלהכנסה יותר נמוך מס שיעור בחוק נקבע אם 
 -השומה פקיד באישור או ממנה המס מלוא שנוכה 
 מעסק,שאינה הכנסה ו/או  30%מ-נמוך שאינו בשיעור 

 משלח יד ומשכורת, שחל לגביה פטור ממס.

 (8) מתחדשתמאנרגיה הכנסה . 7

(9)

 פטורהמקנים , 2017לשנת המרביים הסכומים אלה 
מהגשת דוח:

המס.בשנת ₪  643,000ד ( ע1בסעיף )כמפורט משכורת . 1
₪. 334,000 הכנסה מדמי שכירות עד .2
₪. 334,000 הכנסת חוץ כמוגדר לעיל עד .3
₪. 334,000 הכנסה מקצבת חוץ עד .4
₪. 637,000 הכנסה מריבית עד .5
₪. 2,500,000עד מכירות( )מחזור ערך מניירות הכנסה  .6
עד  לעיל( 3בסעיף )כמפורט נוספת הכנסה  .7

334,000 .₪
 מבניאחד כל על יחולו האמורים הסכומים תקרות 

 עלנפרד מס לחישוב זכאים הזוג בני אם בנפרד, הזוג 
הכנסותיהם מיגיעה אישית.

 תקףאינו דוח, מהגשת פטור אודות לעיל האמור הערה: 
 בהתאםנוסף במס חייבים זוג בן או הוא אשר יחיד לגבי 

 כאשרגבוהות, הכנסות על )מס לפקודה 121ב להוראות 
 2017בשנת ש''ח  000640,על עולה החייבת ההכנסה 

)ראה סעיף 5 בפרק ד(
 ,לילע ורמאל םתאהב וחד תשהגמר וטהפ ףא לע

 נשויזוג )אצל בו שנתקיים מי דוח להגיש חייב 
באחד מבני הזוג( אחד מאלה:

 מונחכמשמעות בחברה, שליטה׳ ׳בעל הוא הנישום  .1
 ( לפקודת מס הכנסה.9)32זה בסעיף 

 ישראללתושבי הפכו השליטה בעלי זוגו בן או היחיד אם 
 והחברהבחברה, שליטה בעלי אחרים ישראל תושבי ואין 

 הגשתחובת תהיה לא חוץ, תושבי היותם בעת הוקמה 
 ישראללתושב הפך שבה המס בשנת זה סעיף בשל דוח 

או בשנה שלאחריה.
 פרישהעקב מענק של במס חייב חלק כללה ההכנסה  .2

 שלבמס חייב חלק או מוות עקב מענק של או מעבודה 
 ,הלא םימכוס לע סמה בושיח ךורצול ,הנווהש הבצק

 אתהכוללת מס, שנות למספר הכנסה פריסת הותרה 
.2017שנת המס 

(10) ההכנסה כללה שכר ספורטאים..3

 חישובלדרוש רשאים אינם אשר נשואים זוג בני  .4
לפקודת  66סעיף )לפי ההכנסות על המס של נפרד 

מס הכנסה(.
, 18לו מלאו שטרם ילדו או זוגו בן הוא, שהחזיק, מי . 5

במועד כלשהו בשנת המס:
 בחברהלמעט חוץ תושב אדם בני בחבר בזכות  .5.1

הנסחרת בבורסה.

(  תיק עידוד השקעה 8)
באנרגיה מתחדשת

(  תקנות מס הכנסה 9)
)פטור מהגשת דין 

וחשבון( )תיקון( 
2004התשס''ד – 

. צו מס הכנסה קביעת 10
כהכנסהספורטאים שכר 

₪. 1,855,000 בנכסי חוץ ששווים מעל .5.2
 תנשב והשלכ םויבם ייקאנב ץוח ידיגאתב תונבושח .5.3

₪. 1,855,000המס בסכום כולל של יותר מ 
 בסעיףהאמור בשל רק דוח הגשת חובת תהיה לא 
 שטרםוילדיהם זוגו בן היחיד, אם לעיל,  5.3 5.2 5.1

 או)א( 14סעיף לפי ממס לפטור זכאים , 18להם מלאו 
בדוח(. 43לסעיף זו בחוברת הסבר )ראה לפקודה )ג( 14
 לסעיףבהתאם נוסף במס חייבים זוגו בן או שהוא מי  .6

 ההכנסהכאשר הגבוהות הכנסה על )מס לפקודה ב 121
 ראה—  2017בשנת ש''ח  640,000על עולה החייבת 

 בפרק ד'(.5סעיף 
 הקודמת,המס בשנת דוח להגיש חייב שהיה מי  .7

 השומהפקיד אם אלא השנה, גם דוח להגיש חייב יהיה 
 חייבשהיה מי על תחול לא זו הוראה מכך. אותו יפטור 

 שהייתהמשום רק הקודמת המס בשנת דוח בהגשת 
 לעיל.6-1לו הכנסה כאמור בפסקאות 

פטורים נוספים:
 ניכוי)לפני המס בשנת שהכנסתו ישראל תושב יחיד . 1

 מעבודהמעסק, נבעה לא לייצורה( שהוצאו ההוצאות 
 אומרכוש )כגון אחרים ממקורות אלא יד ממשלח או 

 שסךבתנאי דוח, מהגשת פטור יהיה נכסים(, ממכירת 
₪. 17,415כל הכנסותיו לא עלה על 

 שהופקהאו שנצמחה הכנסה לו שהייתה חוץ תושב . 2
 מהגשתפטור יהיה להלן, המפורטים מהמקורות בישראל 

דוח אם נוכה מההכנסה מס במקור:
 נמשכהבהם הפעילות אשר יד, משלח או עסק . 2.1

יום; 180מ-יותר לא לסירוגין או ברציפות המס בשנת 
משכורת, קצבה מלוג ואנונה;. 2.2
ריבית, דמי ניכיון או דיבידנד;. 2.3
דמי שכירות מכל נכס לרבות תמלוגים.. 2.4
 כלאת בו לכלול חייב הכנסותיו, על דוח שמגיש מי 

 הכנסההיו שאילו ממקורות גם המקורות, מכל ההכנסות 
יחידה, לא היה חייב להגיש דוח בגינן.

 שהגיעוותיק״ חוזר ו״תושב לראשונה ישראל תושב 
 דוחמהגשת פטורים יהיו , 1.1.07ה-לאחר לישראל 
 לישראלמחוץ שהופקו הכנסות לגבי שנים  10במשך 

או שמקורן בנכסים בחו״ל.
 למעלהלישראל מחוץ ששהה מי ייחשב ותיק חוזר לתושב 
-2007בשנים תושב של חזרה לגבי ברציפות. שנים מעשר 
 ותיקחוזר לתושב ייחשב לפיה שעה הוראת נקבעה , 2009

 שנים ברציפות מחוץ לישראל.5גם מי ששהה לפחות 

 פקידדרישת על-פי דוח הגשת . 3
השומה

 חייבוחשבון, דין להגיש השומה פקיד על-ידי שנדרש מי 
לעיל.לאמור בהתאם מהגשתו פטור הוא אם גם כן, לעשות 

. יחיד החייב להגיש דוח מקוון4
 ובידיולעיל,  1בסעיף כאמור דוח בהגשת החייב יחיד 

 אתלהגיש נדרש יד, משלח או מעסק מעבודה, הכנסה 
 באופןאותו ששידר לאחר השומה למשרד שלו הדוח 
 ששודרלאחר המוגש דוח ייחשב “מקוון״ כדוח מקוון. 

 למערכתישיר בחיבור מייצגים על-ידי או באינטרנט 
המחשב של רשות המסים.

4
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פרקדע את זכויותיך
א׳

מי חייב להגיש דוח על הכנסה?

פטורים מהגשת דוח מקוון:
 מקוון(,עצמאי דוח מהגשת )פטור מ״ה בתקנות 
מקוון:דוח מהגשת הפטורים יחידים נקבעו , 2010התש״ע-

  62ו-בגבר  67)פרישה לגיל הגיעו זוגו ובן שהוא מי 
 באישה( או

  בעסק)מחזור הכנסה אין הזוג מבני אחד לכל אם 
 ובלבד₪  80,510על העולה ומשכורת( יד משלח או 

 אינההמקורות מכל יחיד של החייבת ההכנסה שסך 
 עלעולה אינה הזוג בני שני ושל ₪  80,510על עולה 

161,030 .₪
 שליטהבעל זוגו, בן או הוא שהינו, מי לעיל האמור למרות 

בתאגיד אינו פטור מהגשת דוח מקוון.

. הגשת דוח ביוזמת הנישום5
 מהגשתופטור הוא אם גם דוח להגיש רשאי נישום כל 

ולא נדרש להגישו.

החזר מס
 בהגשתחייב ואינו ביתר ששילם מס החזר הדורש נישום 
 טופסגבי על גם מס להחזר בקשה דוח להגיש יכול דוח, 
 חייבשאינו למי המיועד מקוצר דוח המהווה  0135מס׳ 

בהגשת דוח.

 טנרטניאב םיסמה תושר רתאב אוצמל כלתו ספוטה תא
 המשרדים)רשימת השומה פקיד במשרד לקבלו או 

מופיעה בסוף החוברת(.
להלן. 9סעיף ב׳ בפרק המס החזר בדבר הסברים ראה 

. בני זוג — בן זוג רשום6
 ומנהלהחי נשוי כאדם הכנסה מס בפקודת מוגדר זוג בן 

משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו.
התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג.

 לקבוע,השומה פקיד רשאי או לבחור, רשאים הזוג בני 
מי משני בני זוג, ייחשב כבן זוג רשום.

 אתשיכלול אחד דוח הגשת בין לבחור רשאים הזוג בני 
 זובחירה נפרדים. דוחות הגשת לבין שניהם, הכנסות 

לא תשפיע על חבות המס.
 לפחותתיעשה רשום'' זוג ''בן לבחירת בקשה הגשת 

 חודשים לפני תחילת שנת מס.3
 שנבחרהזוג בן של  סתושהכנא הוכאמור לבחירה התנאי 

 הזוגבן של מהכנסתו  25%לפחות הוא רשום זוג לבן 
בשנה שקדמה לשנת המס שבה ניתנה ההודעה.

 ההכנסותרישום אופן על והסבר יותר מפורט הסבר 
 בפרקלהלן ראה , 1301בטופס הזוג בני של השונות 

 לחלק א׳.1ד׳, בסעיף 

5

שראל
שות המסים בי

דוברות והסברה - ר

ים, לקוחות נכבד
תכם באתר רשות המסיםלרשו

פול בפניות הציבורלטימערכת ממוחשבת 

המערכת מופיעה תחת השם ״פניות הציבור״ ומאפשרת לשלוח טופס פנייה 

מפ”ל
אלקטרוני מאתר רשות המסים.

על מנת שנוכל להשיב תשובה מלאה לפנייתכם, נא מלאו את מרב הפרטים
ופרטו באופן בהיר את מהות הפנייה, באפשרותכם גם לצרף מסמכי הבהרה.

ים על מתן המענה לפניותיכם, אנו מתחייבים לעשות כל מאמץ כדי לספק כאמונ
לכם שירות טוב ומענה יעיל ומהיר. 

מרכז מידע ושירותים מקוונים
 | taxes.gov.il | 02-5656400 |   *4954



דע זכויותיך וחובותיך

פרק
ב׳

דע את זכויותיך הגשת הדו"ח ותשלום המס 

דוח 
מקוצר 

לבעל 
עסק קטן

 למי מיועד
שמחזור 

עסקיו 
 עם ביחד

הכנסותיו 
מיגיעה 

 אינםאישית
 על עולים

60,000 .₪

. תקופת הדיווח - ׳שנת מס׳1
ומסתיימת  1.1.2017ב-מתחילה  2017המס שנת 

, וזו התקופה שעליה נסב הדוח.31.12.2017ב- (1)

 — 1 פ.מ.ה. סעיף  .1
הגדרת שנת מס; ס"ח 

1197 ,16.10.86.

. הדוחות שיש להגיש2
 עלהמס בשנת ההכנסה על שנתי וחשבון דין להגיש יש 
 יחידאליו. הנלווים הנספחים בצירוף , 1301טופס גבי 

 כן;לעשות רשאי זוגו, מבן בנפרד דוח להגיש המבקש 
 הצורךבמידת הצהרה ולצרף הדוח בגוף זאת לציין יש 

(.13)ראה פרק ג׳ סעיף 
דוח “מקוון״:

מעבודה, לו הכנסה דוח ויש בהגשת יחיד החייב 
 אתלהגיש נדרש חקלאות, או יד משלח או מעסק 

 האר .ןווקמ ןפואב ורודיש רחאל לוש תינשה חודה
מקוון.דוח מהגשת הפטורים לגבי פירוט א׳ בפרק 

 נטטרנאיב דרוששר חלאש גמוה וחדכ שביחי״ ןוומק“ וחד
 המחשבלמערכת ישיר בחיבור מייצגים על-ידי שודר או 

של רשות המסים.
 האינטרנטאתר באמצעות יתבצע  באינטרנטשידור 

 ובסימולטור,הסבר בדברי המלווה המסים רשות של 
 רשותשל הטלפוני המוקד בנוסף,  .ilv.goestax.וכתובתו 
 העולותלשאלות ומענה טכנית תמיכה מספק המסים 

.02-5656400* או 4954בנושא שידור הדוח, ומספרו 
 המערכתלהדפיסו. חובה באינטרנט הדוח שידור לאחר 

 באינטרנט,ששודר הדוח של העתקים שני תנפיק 
 שלהמחשב ממערכת שהונפק קוד הבר יופיע עליהם 
 בצירוףחתום ההעתקים אחד להגיש יש המסים. רשות 

 ולקבלהשומה למשרד כנדרש והאישורים הנספחים 
 הוגשלא עוד כל השני. ההעתק גבי על הגשה אישור 

 אחרונה)גרסה שהודפס הדוח פלט השומה במשרד 
 ודוחהגשתו תיקלט לא האינטרנט, ממערכת ששודרה( 

ששודר בלבד לא ייחשב כדוח שהוגש.
 לשידורהמערכת תשודרג הקרוב שבעתיד יצוין,  •

 מסמכיםיכלול המשודר שהדוח כך מקוון, דוח 
הדוח של פיזית להגשה צורך יהיה ולא מצורפים 

על מסמכיו במשרד השומה.
 תצאמלא מקוון דוח לשידור זו  מערכת פתיחת עם  

הודעה נפרדת.
נספחים לדוח:

 צרףיד, משלח או מעסק הכנסות לך היו אם  א׳:נספח 
 במתכונתואחר טופס גבי על או לדוח א׳ בנספח פירוט 
(.1320)טופס 
ב׳נספח צרף מרכוש, הכנסה לך הייתה אם  ב׳:נספח 

 הקלותאו הוצאות שם לפרט תוכל (. 1321טופס ) 
ממס אותן הינך דורש.

 ערךניירות ממכירת הכנסות לך היו אם  ג׳:נספחי 
 בגינןדרשת שלא או בידך מעסק הכנסה )שאינן סחירים, 
 נספחו/או  1גנספח ו/או ג׳ נספח צרף מימון(, הוצאות 

 לשדריש (. 1326, 1325, 1322)טופס העניין לפי  2ג
נספח ג׳ באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון.

 הינךבגינם אם בין מחו״ל הכנסות לך היו אם  ד׳:נספח 
 הפסדיםקיזוז או בחו״ל ששולם מס בשל זיכוי דורש 

 יש(. 1324)טופס ד׳ נספח צרף לאו, אם בין בחו״ל, 
לשדר נספח ד׳ באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון.

הסברים מפורטים לנספחים הנ״ל ראה בסוף פרק ד׳.
: - נספח לדוח6111טופס  (2)

 ומפורטיםהשנתי, לדוח נספח מהווה  6111טופס 
 מאזןוהפסד, רווח דוח הכספיים: הדוחות נתוני בו 

ודוח התאמה למס.
 .די חלשמ וא קסעמ הסנכה ילעבל דעוימ ספוטה

הנספח בהגשת חייבים אינם , 2017המס בשנת 
₪  300,000על עולה אינו עסקיהם שמחזור מי 

 חקלאיםמהגשתו פטורים כן, כמו מע״מ(. )כולל 
עליהם חלה תוספת י״ב להוראות ניהול ספרים.

באמצעות או טרנט באינלשדר חובה הנספח את 
 חלהאם החוק על-פי המסים. רשות מחשב 

 שיטתלפי חשבונות מערכת לנהל חובה עליך 
 מערכתמנהל שהינך או הכפולה החשבונאות 

 טופסבהגשת חייב הינך ממוחשבת חשבונות 
 ניהולהוראות פרשנות על-פי מקוון. באופן  6111

 ייחשבכלשהו ממוחשב רישום המנהל כל פנקסים 
כמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת. 

 אתלדוח לצרף עליך באינטרנט שידור לאחר 
 מספרמוטבע גביה על חתומה, המודפסת הגרסה 

 בלבד(.1הגרסה שנקלט במערכת )עמוד 
ת ( א1301)טופס השנתי הדוח גבי על לסמן יש 

.6111פרטי הגשת טופס 
להלן.ג׳ בפרק להגיש שיש ונספחים מסמכים גם ראה 

ב.240 פ.מ.ה. סעיף  .2

. טופס מקוצר —בקשה להחזר מס3
 גביעל השנתי הדוח את להגיש ניתן מסויימים במקרים 

 עללדווח יש זה בטופס גם (. 0135)טופס מקוצר טופס 
 של שני בני הזוג.הכנסותיהם

הטופס מתאים:
 המגישלנישום או דוח בהגשת חייב שאינו לנישום  א.

בקשה להחזר מס, ובלבד שאין בידיו הכנסה מחו״ל.
 ממשכורתהכנסותיו שכל דוח, בהגשת החייב לנישום ב. 

 אוו/מריבית ו/או מדיבידנד ו/או ערך מניירות ו/או 
משכירות ואינו דורש בעבורם הוצאות מימון.

 שהיהלמי מעסק, הכנסה לבעל  מיועדאינו הטופס 
 לבעלסחירים, ני״ע שאינו הון רווח ו/או חייב שבח לו 

 עללדיווח או בחברה שליטה לבעל מחו״ל, הכנסה 
 שלבמקרה גם  1301טופס שימלא מנאמנות, הכנסות 

בקשה להחזר מס.
 שניתןתמציתיים הסבר דברי מצורפים  0135לטופס 
 מופיעותנוספות הבהרות מילויו. בעת בהם להיעזר 
שונה  0135בטופס הסעיפים שסדר לב שים זו. בחוברת 

 לסדרמותאמת והחוברת היות בחוברת, הנושאים מסדר 
.1301הסעיפים בטופס 

 - דוח ליחיד בעל עסק קטן137. טופס 4
 גביעל השנתי הדוח את להגיש ניתן מסויימים במקרים 

 גם(. 0137)טופס קטן" עסק בעל ליחיד מקוצר "דוח 
 הזוג.בני שני של הכנסותיהם על לדווח יש זה בטופס 
 הבאים:התנאים כל לגביו שמתקיים למי מתאים הטופס 

 בלבד:אלה ממקורות הכנסות זוגו לבן או לנישום א. 
 פרישה,מענקי קיצבאות, עבודה, הכנסת יד, משלח עסק, 

 ורבמקהמס מלוא נוכה מהן  ההוןמשוק הכנסות או 
בשיעור הקבוע.
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הגשת הדו"ח ותשלום המס 

דע זכויותיך וחובותיך

פרק
ב׳

דע את זכויותיך

חישוב 
המס

מחושב המס 
על ההכנסה 
החייבת 

ניכויים לאחר 
אישיים. 
חישוב המס 
נעשה לפי 
מדרגות 
מס  . ככל 
שההכנסה 
החייבת 
גדלה, שיעור 
המס השולי 
שבו היא 
מחוייבת — 
עולה.

 שהכנסתוקטן עסק בעל הוא זוגו בן ו/או הדוח מגיש ב. 
 אישיתמיגיעה הכנסות עם ביחד עסקי( )מחזור מעסק 

₪. 60,000אינם עולים על 
 שבידואו הכנסה אין קטן, עסק בעל שאינו הזוג לבן ג. 

 מלואמהם שנוכה בלבד, קיצבאות ו/או עבודה הכנסת 
המס ואינו חייב בגינם בהגשת דוח.

 במקורהמס מלוא נוכה מהן ההון משוק הכנסות לנישום . ד
₪ . 2,500,000של סכום על עולות אינן הכנסותיו וכלל 

 אומס החזר המבקש לנישום מיועד אינו הטופס 
המדווח על הפסד.

. מועד הגשת הדוחות5
 החשבונאותשיטת לפי חשבונותיו את מנהל שאינו מי 

 אתלהגיש עליו דוח, בהגשת החייב שכיר או הכפולה, 
 מערכתהמנהל נישום על , 30.4.2018ליום עד הדוח 

 ומצרףהכפולה החשבונאות שיטת לפי מלאה חשבונות 
 עדהדוחות את להגיש והפסד, רווח וחשבון מאזן לדוח 
.31.5.2018ליום 
 ליוםעד אותו יגיש מקוון דוח בהגשת החייב יחיד 

, אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר.31.5.2018
 כידעתו את הניח שהנישום לאחר רשאי, השומה פקיד 
 להתירמוצדקות, סיבות בגלל הדוח את להגיש יכול אינו 

.לו להגיש אותו במועד מאוחר יותר (3)

 השומה,לפקיד יגיש שהנישום בכך מותנה הארכה אישור 
 הכנסתועל משוער דוח הדוח, להגשת החוקי המועד עד 

וישלם את המס המגיע על-פיו עד אותו מועד.
 רשומיםאשר עו״ד( מס, יועץ )רו״ח, נישומים מייצגי 

 ארכותמקבלים המסים, רשות של המייצגים״ ב״מרשם 
.יםונש םדיעמוב הםתיווחלקל ש תחודוה שתגלה תזווכמר

. הגשת הדוח6
 שגויש חודה, טנרטניאה תועצמאב חוד רתדיש םא

 חתוםכשהוא ידך על שהופק הדוח הוא השומה למשרד 
 “מקוון״הדוח, הגשת בעת שהדפסת. האחרונה בגרסה 

 לדוח.מצורף הנדרש החומר שכל לוודא יש “ידני״ או 
 השומהשפקיד לאחר ברשותך, נשאר הדוח העתק 

אישר בחתימתו שהדוח הוגש.
 ,המושה דיקפ דרשמב רוסמל ןתינ יתנשה חודה יספוט תא

או לשלוח בדואר למשרד השומה בו מתנהל התיק.

. חישוב המס על-פי הדוח7
חישוב המס נעשה כך:

 ח׳ה׳, ד׳, ג׳, )חלקים במס החייבות השונות ההכנסות א. 
 מופחתיםוממנו אחד, לסכום מצטרפות ( 1301בטופס 

(.1301הניכויים השונים )חלק י״ב בטופס 
 הניכוייםלאחר )התוצאה - החייבת׳ ׳ההכנסה על  ב.

 על-פיהכנסה מס שיעורי מופעלים בדוח(, י״ב שבחלק 
 חייבותרגילות הכנסות בחוברת: ז׳ שבפרק הטבלה 
 אישיתמיגיעה שאינן הכנסות הרגילים. המס בשיעורי 
 הכנסותברם, . 31%של התחלתי מס בשיעור חייבות 
שנה  60לו שמלאו מי של והכנסותיו אישית מיגיעה 

.10%בשנת המס, יחויבו בשיעור מס התחלתי של 
 )פירוטמיוחדים מס שיעורי נקבעו מסוימות להכנסות 

 נחשבותמיוחדים מס בשיעורי הכנסות ו-ח׳(. ה׳ בחלק 

133פ.מ.ה סעיף  .3

 שיעוריעל-פי יחושב והמס ההכנסות בסולם כגבוהות 
המס שנקבעו להכנסות אלו.

 החייבתהכנסתו אשר יחיד -  גבוהותהכנסות על מס 
 במסחייב יהיה ₪,  640,000על עולה המס בשנת 
 הנ״ל,הסכום על העולה החייבת הכנסתו חלק על נוסף 

. 3%בשיעור של 
 שבחולרבות אינפלציוני סכום למעט חייבת הכנסה 

 ממכירתשבח לגבי מקרקעין. מיסוי בחוק כמשמעותו 
 השבחמקרקעין, מיסוי בחוק כהגדרתה מגורים דירת 

 אםרק זה, לעניין החייבת בהכנסה ייכלל ממנה הריאלי 
 והמכירהשקלים  4,412,310על עולה הדירה מכירת שווי 

 אינה פטורה ממס.
 החייבותהכנסות על גם חל הנוסף המס לעיל, כאמור 
 עלוכן ההון, משוק הכנסות כגון מוגבל, מס בשיעור 
 משכ״דהכנסות כגון סופי, מס בשיעור החייבות הכנסות 
 מהימורים,הכנסות לפקודה  122סעיף עפ״י במס החייבות 

הגרלות ופרסים.
 מהמסהזיכויים את להפחית יש המחושב מהמס  ג.

 (.1301לטופס ו-י״ד י״ג )חלקים הזיכוי נקודות ואת 
 מהמס,שחלק יתכן לחיוב. המס כל סך היא התוצאה 

 במקורכניכוי או כמקדמות ידך על שולם כבר כולו, או 
מס.החזר לך מגיע אף כי וייתכן חשבון, על כתשלום או 
 ב׳בטבלה להיעזר ניתן הכנסותיך על המס בחישוב  ד.

 המסמדרגות לפי המצטבר “המס הנקראת: ז׳ בפרק 
״.2017לשנת המס 

 םותא, מסמם יוייכזי פנלא הו בלהבט ברצטהמ מסה
יש להפחית מהמס שבטבלה.

 פרקבתחילת הסבר )ראה נפרד׳ ב׳חישוב שבחר מי  .ה
 הכללים על-פיס המאת  יחשבגו, זון/בת ולבלו  ד׳(

 המסיתרת חישוב אך בנפרד, הזוג מבני אחד לכל לעיל 
לתשלום או להחזר מתבצע לשני בני הזוג יחדיו.

 ל״בןלעיל הכללים על-פי המס יחושב מאוחד, בחישוב 
הזוג הרשום״ לגבי כל ההכנסות של שני בני הזוג.

סיכום המס החל על שני בני הזוג הוא “המס המגיע״.

(4)

. תשלום המס עם הגשת הדוח8
 מגיעהמשוער( הוא אם )גם המוגש לדוח בהתאם אם 

 המסעל עולה לחיוב )המס לתשלום מס של יתרה 
 במקורניכויים כמקדמות, -  2017המס לשנת ששולם 

 עםהיתרה את לשלם יש החשבון(, על תשלומים או 
(5).הגשת הדוח

הדוחהגשת בעקבות מס להחזר בקשה . 9
 המסעל העולה בסכום מס השנה במשך ששילם מי 

 החזרהמס. עודף של להחזר זכאי הדוח, על-פי המגיע 
 שנדרשוהדוחות כל את הגיש שהנישום בכך מותנה המס 
 פנקסיעל מבוסס שהדוח הון(, הצהרת )לרבות ממנו 

 הנישוםבו במקרה נאותים מסמכים על או חשבונות, 
 שניהלנקבע לא וכן חשבונות, פנקסי לנהל חייב היה לא 

 שלגביההאחרונה בשנה קבילים בלתי חשבונות פנקסי 
(6)נערכה לו שומה .

 לשנהמס להחזר בקשה , דוחבהגשת חייב אינך אם 
 המסשנת מתום שנים  6מתום יאוחר לא מסוימת, 

 להגישניתן  2012מס לשנת דוח דוגמא ל (7) הרלוונטית.
.31.12.18עד 

ב121פ.מ.ה סעיף  .4
.182 פ.מ.ה. סעיף  .5

 א'.159 פ.מ.ה. סעיף  .6

.160 פ.מ.ה. סעיף  .7
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דע זכויותיך וחובותיך

מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח פרקפרק
ג׳ב׳

הגשת הדוח ותשלום המס

 מס החזר
 שילמת אם

סכומים 
 על העולים

  המגיעהמס
 לשנת ממך

 אתה המס,
 להחזר זכאי
מס.

 המס החזר
יבוצע 

לחשבונך 
 לצרף ועליך

צילום 
המחאה.

 שנתייםתוך או השומה מעריכת שנה תוך זכאי, הינך 
 המאוחר,לפי המס, שולם שבה המס שנת תום לאחר 
7().וריביתהצמדה הפרשי בתוספת המגיע המס לך שיוחזר 

 להחזירהשומה פקיד אמור , וחד שתהגב יבחיך ינהם א
 עדאו הדוח הגשת מיום יום  90תוך המס את לך 
 השומהפקיד הוציא בו במקרה המאוחר. לפי  31.7.18ה-

 כאמור,יום  90שחלפו לפני השפיטה מיטב לפי שומה 
 מחציתלגובה עד מס החזר לעכב השומה פקיד רשאי 

מהסכום שבשומה לפי מיטב השפיטה.
 בדוחתציין פרטיו שאת הבנק לחשבון יבוצע המס החזר 

 לשנותשמבקש מי וכן דוח, בהגשת חייב שאינו מי זה. 
 כדוגמתימה מתא אסמכתאיצרף ק, בנן חשבו פרטי

צילום המחאה של חשבון זה.
 ההחזריבוצע בנק, חשבון על פרטים בדוח תמלא לא אם 

 )ראהלאחרונה לנו מסרת פרטיו שאת בנק לחשבון 
הסברים מפורטים בפרק ח׳(.

. הודעת שומה10
 בהגשתו,שחייב מי אצל  1301טופס גבי על המוגש הדוח 

 והמסההכנסה תחשב פיה ועל עצמית לשומה ייחשב 
 לאותההכנסה כקביעת תיחשב זו שומה ממנה. המגיע 
 החייבאחרת. שומה השומה פקיד קבע לא עוד כל שנה, 

 פלטאת יגיש א׳, בפרק כאמור “מקוון״ דוח בהגשת 
חתום.הוא כאשר האינטרנט, באמצעות שידר אותו הדוח 

 ישירבחיבור מיצג ידי על משודר הדוח כאשר  הערה:
 אתלהגיש יש המסים, רשות של המחשב למערכת 

פלט הדוח ששודר.
 הדוחמוחתמים השומה, במשרד הדוח קבלת בעת 

 אתהמאשרת בחותמת המגיש, בידי שנשאר והעתקו, 
 הדוחותנתוני למחשב ישודרו הבא בשלב הדוח. הגשת 
 ששודרוהדוחות קליטת ותאושר מקוון באופן שודרו שלא 
 הנישוםמתבקש כהלכה מולא לא הדוח אם מקוון. באופן 

 תישלחקליטתם לאחר בהקדם. הדוח את להשלים 
 על-פיהמגיע המס חישוב את הכוללת שומה הודעת 

 הניכוייםההכנסות, פירוט תוך בדוח, שהוגשו הנתונים 
 המס,ויתרת אחרים פרטים מהמס, הזיכויים מההכנסה, 
 לאותהששולמו המס חשבון על בתשלומים בהתחשב 

 לתקןלבקש רשאי בהודעה, האמור על שחולק מי שנה. 
את השומה.

. בדיקת הדוח על-ידי פקיד השומה11
 המסשנת מתום שנים ארבע תוך רשאי, השומה פקיד 

 ולאשרו,אותו לבדוק העצמית(, )השומה הדוח בה שנמסר 
 אםוזאת, שפיטתו מיטב לפי ההכנסה את לקבוע או 
 מתןתוך נכון אינו הדוח כי להניח סבירים טעמים לו יש 

 שהוגשהדוח אם טענותיו. להשמיע לנישום הזדמנות 

 חייב 
 קובעשהוא לפני לדיון הנישום את להזמין השומה פקיד 

כי הכנסתו שונה מזו שהוצהרה בדוח.
 מיוםשנה חצי תוך השומה, פקיד רשאי זאת, עם יחד 

 עדייןהתיקון ולמרות השומה את לתקן הדוח, קבלת 
הבאים:במקרים וזאת - עצמית כשומה הדוח את יראו 

, ()8 הנדרשיםהדוחות כל הוגשו ואם סתמי, דוח אינו 

()9

נפלה טעות חשבונית.א. 
הבאים:במקרים בחוק שנקבעו הסנקציות בהפעלת  ב.
ניהלם.ולא חשבונות פנקסי בניהול חייב היה הנישום  1(
 אתביסס לא אך חשבונות פנקסי ניהל הנישום  2(

הדוח עליהם.
 איה הליספהשכ םיליבק םניא תונובשחה יסקנפ 3(

סופית, דהיינו אין עליה זכות ערעור.
 לםששו המס לביןומה השי לפע מגיהמס הין ברש ההפ על

יוטלו ריבית והפרשי הצמדה החל מתום שנת המס.
 גבוהיהיה השומה פקיד קביעת על-פי המגיע, המס אם 
 הנקרא)הפרש הדוח על-פי מהמס לפחות  50%ב-

 יוטלמחדל, של תוצאה שזו מצא השומה ופקיד ׳גרעון׳( 
 וןרעהג וםסכמ %15 של ורשיעב ן״רעוג נס“ק וםישהנ על

מסויימים(.במקרים יותר גבוה להיות עלול הגירעון )קנס 
 לע הלועה םוכסב ןוערג עבקנ ויבגלש םושינ ןכ ומכ

 50%על עולה האמור והגרעון לשנה ש''ח אלף  500
 להטילהשומה פקיד רשאי בו, חייב שהנישום מהמס 

 נובעהוא אם הגרעון מסכום  30%של בשיעור קנס עליו 
 והערעורההשגה הליכי של פירוט מסוימות. מסיבות 

 158-150בסעיפים מובא גרעון קנס ועל שומות על 
בפקודת מס הכנסה.

. אי הגשת דוח12
 גוררהשומה, פקיד אישור ללא במועד דוח הגשת אי 

 הנישוםנגד להגיש ניתן כך על נוסף או  קנסותהטלת 
 במועדדוח הגשת אי שכן המשפט, לבית אישום כתב 
 אוקנס או שנה מאסר שדינה החוק, על-פי עבירה היא 

.שני העונשים כאחד

(10)

(11)

 לערוךדוח, הגשת אי של במקרה רשאי, השומה פקיד 
(12)השפיטהמיטב לפי שומה 

 .
 תונקהתו תוילהנמה תוריבעה קוח יפ-לע סנק ליטהל ןתינ

 אחרותועבירות דוחות הגשת אי בשל מכוחו שהותקנו 
 במקוםיבוא הקנס הכנסה. מס פקודת הוראות על-פי 

 כיוםהמוטל לקנס בנוסף אך העבירה, בגין לדין העמדה 
בגין אי הגשת דוחות במועד.

(13)

 ההכנסהאת לקבוע כלומר , 
 דעתושיקול לפי מהנישום המגיע המס ואת החייבת 
(.04)שומה 

 שומהעל כהשגה תיחשב השנתי הדוח הגשת רק 
בהיעדר דוח

פ.מ.ה. סעיף 158א)א(. .8

(.1453 )א()פ.מ.ה. סעיף  .9

  פ.מ.ה. סעיף 195 )ב(.. 10
 פ.מ.ה. סעיף 188.

 פ.מ.ה. סעיף 216.. 11
פ.מ.ה. סעיף 145 )ב(.. 12
 פ.מ.ה סעיף 150)ב(. 13

הדו״ח
השנתי

כרטיס הביקור 
שלך
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מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח הגשת הדוח ותשלום המס

 לדוחלצרף שיש ומסמכים נספחים להלן 
והנסיבות בהן יש לצרפם:

 אםעליו, התבססה שההכנסה החישוב פירוט . 1
 שיטתלפי שאינה חשבונות מערכת על מבוסס הדוח 

 טופס- א׳ בנספח הפרטים )מילוי - הכפולה החשבונאות 
 מספיק לכך(.1320

לצרפו  עליך 6111טופס בהגשת חייב הינך אם  .2
 בפרקהסבר ראה הטופס. ששודר לאחר השנתי לדוח 

 המסיםרשות באתר מפורטים הסבר דברי וכן לעיל ב׳ 
 דוחמהגשת פוטרת אינה  6111טופס הגשת בישראל. 

רווח והפסד ומאזן למי שנדרש לכך.
 יסומן, 1301בטופס כלליים הפרטים בחלק א׳ בסעיף 

האם שודר הטופס.
 ואר עבלש ידבמעמ בהצק בלמק או ר,כישד ובע .3

 פירוטהכולל שנתי )אישור  106טופס יצרף גמל מקופת 
 שקיבלאחרים( ותשלומים ההוצאות החזר ההכנסות, של 

 ממשכורת.מס ניכוי על אישור גם שהוא מהמעביד, 
כנדרש.ובחתימתו המעביד בחותמת חתום יהיה הטופס 
 השנתיהדוח של השדות מספרי רשומים , 106בטופסי 

 לאלמלך זור לעמנת  עלטופס, במים מסויים סכומד יעל 
את הדוח השנתי.

 לביקו לארשי בשות דיבעמ דיי-לע "לוחב קסעוהש םושינ
 הכנסהמס בכללי כמשמעותה חוץ׳ ׳משכורת ממנו 
יצרף  ,1982התשמ"ב-בחו"ל( מעבודה הכנסה )בעלי 

.106לגבי משכורת זו אישור בטופס 
 אוהמס, בשנת מעבודה פרישה מענק שקיבל מי  .4

 פריסהלו והותרה קודמות בשנים כזה מענק שקיבל מי 
 הדוח,מוגש שלגביה המס שנת את הכוללות לשנים 

 הפיצוייםסכום לגבי השומה פקיד אישור את לצרף עליו 
 מפקידהפיצויים פריסת לגבי אישור ו/או הפטורים 

השומה.
 דמידירה, שכר )לדוגמה: מרכוש נוספת הכנסה לגבי  .5

 מרצים,שכר סופרים, משכר דיבידנד(, או ריבית מפתח, 
 ההכנסותפירוט להמציא יש וכו׳, אקראיות עסקאות 

( 1321)טופס ב׳ בנספח הפרטים )מילוי וההוצאות 
מספיק לכך(.

 האלמ תונובשח תכרעמ לע וחדה תא ססיבש ימ .6
 וחשבוןמאזן יצרף הכפולה, החשבונאות שיטת לפי 

רווח והפסד.
 נספחלצרף יש סחירים, ערך מניירות הון רווח לגבי . 7

 לאבידיו הנסחרים הערך שניירות יחיד (. 1322)טופס ג׳ 
 מניירותבמקור המס מלוא ונוכה העסק בספרי רשומים 

 מהמנכיםאישורים ויצרף ג׳ נספח יגיש שבידיו, הערך 
 באינטרנט,זה נספח גם לשדר ניתן א+ב. 867בטופסי 

 ג׳לנספח ההסבר דברי )ראה מקוון דוח שהגיש למי 
לדוח על גבי הטופס(.

)טופס  1ג׳בנספח להיעזר ניתן ג׳, נספח מילוי לצורך 
 ( בו יינתן פירוט עסקאותיו בניירות הערך.1325

 ששולםוהמס מחו"ל הכנסות על לדיווח ד׳ נספח  .8
 בדוחד׳ לנספח הסבר דברי ראה . 1324טופס עליהם, 
 עלהמעידים אישורים לצרף יש בחוברת. ד׳ פרק בסוף 
לארץ.בחוץ עליהן ששולם המס סכום ועל ההכנסות גובה 

 מסחוק של תחולה תום לגבי המעבר הוראות לאור . 9
 נושאיםמספר ישנם אינפלציה(, בשל )תיאומים הכנסה 

 נושאיםהחייבת. ההכנסה קביעת על להשפיע הממשיכים 
 21בסעיף הסבר דברי גם )ראה ה׳ בפרק יפורטו אלה 

לנספח א׳ בפרק ד׳(.
 ניכוילמבקש -  1343טופס פחת בשל נוסף ניכוי  .10

 שללתחולתו ממשיכות הוראות לפי פחת בשל נוסף 
חוק התיאומים.

 שמבקשמי -  1344טופס - מועברים הפסדים  .11
 שוטפיםהפסדים או קודמות משנים הפסדים לקזז 
 נספחיגיש הבאות מהשנים או השנה הכנסתו כנגד 

זה לדוח השנתי.
 אתימלא או  1504טופס יצרף בשותפות שותף  .12

 השנתי,לדוח א׳ בנספח והשותפים השותפות פרטי 
בחלק ב׳ של הנספח.

 הזוג,לבן/בת שהיו הכנסות כולל אינו הדוח אם  .31
 חוד שיגה יכ גוזה ןב ידיב המותח הרהצה ףרצל שי

נפרד על הכנסותיו.
 אדמהשטח לו שיש או חקלאי משק שניהל מי . 14

( 1220)טופס חקלאי משק על שנתי דוח יצרף מעובד, 
 במשבצת המתאימה, בחלק העליון של הדוח.xויציין 

 חוץתושב אדם בני בחבר שליטה בעל שהינו מי  .15
 חוץתושב אדם בני בחבר זכויות בעל או בחו"ל נסחר 
במשבצת  xויציין הצהרה -  150טופס יצרף נסחר, שאינו 

המתאימה, בחלק העליון של הדוח.
 כאמורבדיווח" החייבת "פעולה שהיא פעולה המבצע  .16

במשבצת  xויציין  1213טופס יצרף לפקודה )ז( 131בסעיף 
המתאימה, בחלק העליון של הדוח.

 כמשמעותןבחו"ל קשורים צדדים עם עסקאות מבצע  .17
במשבצת  xויציין  1385טופס יצרף לפקודה א 85בסעיף 

המתאימה, בחלק העליון של הדוח.
 לפקודהא)ג( 8סעיף לפי מבניין הכנסות לו שיש מי  .18

 אתיצרף פרויקט בניית סיום על דיווח כולל והדוח 
.702טופס 

 והתרתרכב הוצאות כגון מסוימות הוצאות התרת . 19
 אופרטים המצאת מחייבת מסוימים, וזיכויים ניכויים 
ד׳-ו׳.בפרקים שיוסבר כפי בנדון הנדרשים הטפסים הגשת 

 סמךעל רק יותרו משכר( )שאינו במקור מס ניכוי  .20
אישורים שנתיים מקוריים.

 לצרףרשאי מס יועץ או רו"ח על-ידי המיוצג נישום 
 המייצגשל אישור האמורים, האישורים במקום לדוח, 
 רשימהלצרף יש לאישור במקור. המס ניכוי סכום לגבי 

 מהםהגופים המס, נוכה מהן ההכנסות של מפורטת 
 שנוכוהמס וסכומי קבלתם תאריכי הסכומים, נתקבלו 
 )טופסהשנתיים האישורים לקבלת לדאוג יש במקור. 

 ולהגישםאותם לשמור המתאימים, והמסמכים ( 806
לפקיד השומה אם יבקשם.

א-ה(  867, 867)טופס ההון בשוק המנכים אישורי את 
יש לצרף לדוח השנתי .

 ילדועבור גמל, לקופת תשלומיו בשל ניכוי הדורש . 21
על-חתומה הצהרה יצרף המוטב שהינו  18גיל שמעל 

.158ידו ועל-ידי ילדו בטופס 
 בסעיףלהלן ד׳ בפרק מוטב" ל"עמית הסבר דברי ראה 

העוסק בניכוי ובזיכוי קופת גמל.
 הסכוםאם ממס זיכוי קבלת לצורך גם תוגש כזו הצהרה 
 ביטוחלטובת הוא אם כאמור, ילדך לטובת על-ידך שולם 

9
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מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח

 שמירתלשם או המוטב כשהוא גמל לקופת או חייו 
זכויות הפנסיה שלו.

 בשלממס זיכוי קבלת לעניין ד׳, בפרק הסבר דברי ראה 
תשלומיך לקופת גמל כעמית מוטב.

 לקרןגמל, לקופת תשלומים על מקוריים אישורים  .22
 לפרמיהתשלום על ביטוח לחברת לעצמאים, השתלמות 

 אינםאשר וכיו"ב, חיים לביטוח עבודה, כושר לאבדן 
 ניכויבגינם נתבע אם שהוגש,  106בטופס מופיעים 
או זיכוי.

 עבורךשילם שהמעביד במידה -  134טופס  .23
 במקרהאו קופ"ג, או השתלמות לקרן עודפים" "תשלומים 

 מפניביטוח עבור תשלומים בשל ניכוי דורש הינך בו 
 ןיגב הסנכהל ףקזנה םוכס בשחל שי ,הדובע רשוכ ןדבא

 ההשתלמות.לקרן או הגמל לקופות עודפים תשלומים 
 ולקרןלקופ"ג )סכומים ג׳ בחלק ד׳ בפרק הסברים ראה 

 בגיןמותרת הוצאה וחישוב התקרה מעל השתלמות 
אבדן כושר עבודה(.

 מני"עשאינו הון הפסד או רווח לו שהיה נישום  .24
)י( 1399טופס — עסקה לכל הון רווח נספח יצרף סחירים 

 סחירים.מני"ע שאינם העסקאות פרטי את בו וירשום - 
מקוון.דוח שהגיש למי באינטרנט, זה טופס גם לשדר יש 
 מקרקעין,ממכירת הפסד או רווח לו שהיה נישום  .25
 המושה תאל לוכה ןיעקקרמ יסוימ הלנמ ורשיאת א ףריצ

 שלהשומה מטופס צילום לצרף )יש ששולם המס ואת 
מס שבח(.

 הנמצאיםהילדים וכלכלת הזוג מבן בנפרד שחי מי  .26
 המעידיםמסמכים יצרף ביניהם, מחולקת הזוג בן אצל 

על חלקו בהוצאות הכלכלה.

 יצרףגירושין הסכם על-פי מזונות, שמשלם מי  .27
את הסכם הגירושין.

 הכנסתו,בייצור ששימשו נכסים על פחת שדורש מי . 28
 )י"א(.1342יצרף טופס מס׳ 

 יצרףמס החזר לקבלת השנתי הדוח את המגיש  .29
 המתנהלהחשבון של אחרת אסמכתה או המחאה צילום 

על שמו שאת פרטיו מילא בדוח.
 כאמורבדיווח חייבת דעת" "חוות שקיבל נישום  .30

.1345ד' לפקודה יצרף טופס 131בסעיף 
  מהעמדותבדיווח'' חייבת ''בעמדה שנקט נישום  .31

.1346המפורסמות באתר רשות המסים יצרף טופס 
 ''חזקתלגביו מתקיימת אך ישראל תושב שאינו יחיד  .32

. 1348ימי שהיה בישראל'' יצרף טופס 
 תוכישמה תרתיש ,הרבחב יתוהמ תוינמ לעב .33

 שנתבמהלך ש''ח  100,000על עולה שלו המצטברות 
.1350המס או שנת המס הקודמת יצרף טופס 

 לעילהמנויים ההצהרות או הנספחים את לצרף חובה 
 שפורטובנסיבות כן תעשה לא אם לדוח. העניין לפי 

 סתמי,כדוח שהוגש הדוח להראות עלול אלה בפסקאות 
כלומר כאילו לא הוגש דוח.

 המוזכריםנוספים וטפסים נספחים קיימים החוברת בגוף 
לפי העניין.

 אינההאחרות בפסקאות המפורטים המסמכים הגשת אי 
 םהיבגלש ,חובד םינותהנ ךא י,מתס וחדל חדוה תא תכפוה

חסרים מסמכים, לא יילקחו בחשבון בעריכת השומה.
 2017המס לשנת המלאה והנספחים הטפסים רשימת 

- ראה בפרק ט׳ להלן.
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)דין וחשבון של יחיד( ונספחיו 1301הסברים למילוי טופס  מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח

חישוב 
נפרד או 

חישוב 
מאוחד 

.1פ.מ.ה. סעיף  .1

בחישוב 
 נפרד מחושב

 המס לכל
 אחד מבני

 הזוג בנפרד,
 כך  שכל

 אחד מבני
 הזוג נהנה
ממדרגות 

 מס נמוכות,
 וזיכוייםניכויים 

 אישיים. מס
 הכנסה יבחר
 למי שביקש

 וזכאי לחישוב
 נפרד את

 צורת החישוב
הכדאית 

 יותר לנישום,
 דהיינו זו שבה

 חבות המס
 נמוכה יותר.
 מס הכנסה

מחשב 
ומתחשב.

הסבר כללי
 מונחיםלמספר הכלליים ההסבר דברי כאן מובאים 

המופיעים בהמשך.

הכנסה חייבת -
 ההוצאותניכוי לאחר ההכנסה סך היא חייבת הכנסה 

שהוצאו לייצורה, ולאחר הקיזוזים, הניכויים והפטורים.
 ההכנסהאת לרשום יש השנתי לדוח ג׳-ה׳ בחלקים 

החייבת לפני הפחתת הניכויים האישיים.

מילוי הדוח על-ידי מי שאינו נשוי/אה
 זוגבני על-ידי גם למילוי שיתאים כך בנוי  1301מס׳ טופס 

 אלמן/ה,או גרוש/ה פרוד/ה, רווק/ה, הינך אם נשואים. 
 ל״בןהמתייחסים בשדות לרשום יש בדוח הפרטים את 

הזוג הרשום״.
 בדוחו-ה׳ ד׳ בחלקים המפורטות מרכוש הכנסות לגבי 

 הכותרתשמתחת בטור לרשום יש כזו הכנסה השנתי, 
“הכנסות שני בני הזוג״.

(1) בני זוג - 
 םייחה ,ןיסולכואה םשרמב םושירה יפ לע םיאושנ גוז ינב

 מסלעניין נחשבים משותף, בית משק ומנהלים יחד 
הכנסה כ׳בני זוג׳.

 אתהנושא הכנסה במס אחד תיק מתנהל זוג לבני 
שמות שניהם.

 הכנסותאת שיכלול אחד דוח להגיש רשאים זוג בני 
 הוגשואם גם נפרדים. דוחות שני להגיש או שניהם, 
 אחד,כדוח השומה פקיד אותם יקלוט בנפרד, דוחות 

משותף לשני בני הזוג.
 רשאיהשומה פקיד או לבחור, יחד רשאים זוג׳ ׳בני 
 גוזה ןב ,ם׳ושרה גוזהן ב׳ יהיה םהנישמ ימ, עובלק

 הזוגבני צריכים בחירתם, על הזוג׳. ׳בן נקרא האחר 
 שנתשל תחילתה לפני חודשים שלושה עד להודיע 
 תיתכןהרשום׳ הזוג ׳בן של לקביעה או לבחירה המס. 

השלכה על חיוב המס.
 ביחד,וחיו נשואים היו שבה התקופה לגבי - לידיעתך 

 פרטיםהשומה מפקיד לבקש הזוג מבני אחד כל זכאי 
 שקבעהכנסה סכומי גילוי וכן מהם אחד שהגיש שבדוח 
 החייםנשואים זוג בני  המשפט.בית או השומה פקיד 

בנפרד אינם נחשבים כבני זוג לעניין הפקודה.
(2)

חישוב נפרד וחישוב מאוחד -
 כהכנסתוהזוג בני שני הכנסות את רואים החוק, על-פי 

 לגביבמאוחד נעשה המס חישוב הרשום. הזוג בן של 
 הזוג׳׳בן יכול מסוימים במקרים הזוג. בני שני הכנסות 

 נפרד׳(.׳חישוב )להלן בנפרד מס חישוב לו ייערך כי לבקש 
 סמהת וגרדממ׳ דרפנב ושיח׳בה נהייג וזהי נבמד חאל כ

הנמוכות, מניכויים וזיכויים אישיים.
נפרד׳:׳חישוב לבקש הזוג בן רשאי בהם המקרים להלן 

 הזוגבן הכנסת אם -  אישיתמיגיעה הכנסה א. 
 )במידההבאים, המקורות מאחד אישית מיגיעה נובעת 
 נוספיםתנאים ראה — משותף הכנסה מקור הזוג לבני 

להלן( , תהיה זכאות לחישוב נפרד: בסעיף ב׳
מעסק )שהוא פעיל בו(, ממשלח יד או מעבודה.( 1)

(1)
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 אולשעבר ממעביד המתקבלת )פנסיה( מקצבה  (2)
 מתשתלהמס מת ייבחבה מקצ וכןה, קצבלמל גפת מקו

מאת המוסד לביטוח לאומי.
 )פיצויימעבודה פרישה ממענק במס החייב החלק ( 3)

פיטורין( או מקצבה שהוונה.
 במשךשימש אשר נכס, מהשכרת שכירות דמי  (4)
 הסנכה תקפהל ותרכשה תליחת ינפל תוחפל םינש רשע

 שהפעילהזוג בן בידי יד משלח או בעסק אישית מיגיעה 
את העסק.

 מקופ״גהמשתלמת עבודה כושר אבדן קצבת ( 5)
 מפניביטוח על-פי המשתלמת או לתגמולים או לקצבה 

“אבדן כושר עבודה״ )כמוגדר בפקודה(.

(3) ב. בני זוג שלהם מקור הכנסה משותף

 ההכנסהבמקור תלוי זוג בן של ההכנסה מקור כאשר 
משותף".הכנסה "מקור הזוג לבני הרי השני, הזוג בן של 

 לעילא בסעיף כאמור נפרד לחישוב הזכאות זה, במצב 
מצריכה עמידה בתנאים המצטברים הנוספים הבאים:

 נדרשתהזוג מבני אחד כל של האישית יגיעתו  (1)
לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

ת א התואמתהכנסה מקבל הזוג מבני אחד כל  (2)
 המשותףההכנסה ממקור ההכנסה לייצור תרומתו 

ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
 הזוגבני של המגורים בבית מופקת ההכנסה אם ( 3)

 ההכנסהמקור את קבע, דרך משמש, המגורים בית - 
 תישענ רומאה הסנכהה רוקמ תוליעפ תיברמו ףתושמה

בבית המגורים;
 הזוג,בני של מרכוש הכנסות  -ש מרכוה הכנסג. 

 חייבתהכנסה לו שיש הזוג בן של להכנסתו יתווספו 
 הזוגמבני לאחד אם אולם יותר. גבוהה אישית מיגיעה 

 נישואיו,לפני שנה בבעלותו שהיה מרכוש, הכנסה יש 
 חישובלתבוע הזוג בן רשאי בירושה, שקיבל מרכוש או 

נפרד של המס על הכנסתו זו.
 חישובנערך שלגביה אחרת הכנסה זה זוג לבן יש אם 
 הכנסהתיווסף אישית(, מיגיעה ובין מרכוש )בין נפרד מס 

זו להכנסה האחרת.
כללים בדבר החישוב הנפרד:

 הכנסהלגבי נפרד חישוב שייעשה ביקשת אם גם ( 1)
 מתבררומחישובנו לעיל, כאמור מרכוש, או אישית מיגיעה 

 ,רתויה כומנס מת ובחת לבקתמד חואמב ושיחבי כ
תיערך השומה לפי חישוב מאוחד.

 השתייםמבין ביותר לך הכדאית החישוב צורת  (2)
 מהמס,ובזיכויים מההכנסה האישיים בניכויים גם תלויה 
 עלההחלטה מאוחד. ובחישוב נפרד בחישוב שונים שהם 

 האפשר,במידת תיעשה, מאוחד חישוב או נפרד חישוב 
לטובתך.

ניכויים אישיים
 החייבת.מההכנסה המופחתים סכומים הם אישיים ניכויים 

הסבר מפורט בחלק י״ב בפרק ד׳.

זיכויים אישיים
 על-פיהמחושב המס מסכום המופחת סכום הוא זיכוי 

 בנקודותאו בסכומים ניתנים מס זיכויי המס. מדרגות 
₪. 2,580 הוא 2017זיכוי. שווי נקודת זיכוי בשנת 

)ד(.66.  פ.מ.ה. סעיף 3
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פרק
ב׳

דע זכויותיך וחובותיך

דע את זכויותיך פרק
ד׳
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הסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו )דין וחשבון של יחיד(

, 2017בשנת זיכוי נקודות  2.25היו לנישום אם לדוגמה: 
 הסברראה ₪.  5,805של בסך שלו המס חבות תופחת 

מפורט בחלקים י״ב, י״ג לדוח השנתי.

הכנסות 
שהופקו 
בחוץ 
לארץ
תושב ישראל 
חייב במס על 
כלל הכנסותיו 
בעולם.

 יהודה,באזורים ישראלי׳ ׳אזרח הכנסת 
שומרון וחבל עזה )להלן: ׳האזור׳(

 ,2בסעיף להלן כהגדרתו ישראלי׳ ׳אזרח הינך אם  .1
 רואיםב׳אזור׳ שהופקה או שנצמחה הכנסה לך והייתה 
 כן,כמו בישראל. שהופקה או שנצמחה כהכנסה אותה 

 לךוהייתה האזור תושב והינך ישראלי אזרח הינך אם 
 מחוץאו לישראל מחוץ שנצמחה או שהופקה הכנסה 
 תושבשל הכנסתו הייתה כאילו אותה רואים לאזור, 
 הכנסהלישראל. מחוץ שנצמחה או שהופקה ישראל 

 הוראותכל לפי בישראל במס חייבת אפוא, תהיה, כזו 
 י,זיכונקודות יותרו המס בחישוב הכנסה.  מספקודת 
 אםישראל. תושב שהוא ליחיד המותרים וניכויים זיכויים 

 תזוכהה׳אזור׳, לשלטונות מס זו הכנסה על שילמת 
 אךשם, ששילמת המס בסכום הישראלי המס בחישוב 

לא יותר מהמס שחל על הכנסתך מה׳אזור׳.
׳אזרח ישראלי׳ לעניין החיוב במס ב׳אזור׳ הוא:. 2

 אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות.)א(
 תושב ישראל.)ב(
 והואהשבות חוק לפי לישראל לעלות שזכאי מי  )ג(

תושב ה׳אזור׳.
 בחברהמניות לך ויש ישראלי׳ ׳אזרח אתה אם  .3

 בחוק,כהגדרתה ישראלי׳ ׳אזרח שאינה ה׳אזור׳ תושבת 
 שחלהמס חוק )על-פי המס בשנת רווח זו ולחברה 
 שהופקהכהכנסתך הרווח כל מסך חלק ייראה ב׳אזור׳(, 

 לש םחיורול תיווזכב ךלקח של סחהי ילפ ,לראשבי
 לאחרכאלו מרווחים דיבידנד קיבלת אם חברה. אותה 

 זהדיבידנד יהיה לא לעיל, כאמור מס עליהם ששילמת 
 ב׳אזור׳,רווחיה על מס שילמה החברה אם במס. חייב 

 רוקמ ותואמ ךתסנכה לע סמה בושיח תעב הכוזת
 כללעל החברה על-ידי ששולם מהמס יחסי בחלק 
 אךחברה, באותה לרווחים בזכויות חלקך כיחס רווחיה 

לא יותר מהמס החל על הכנסתך זו.
 פקודתעל-פי במס תחויב ה׳אזור׳ תושבת חברה . 4

 ׳אזרחשהוא שליטה׳ ׳בעל לה היה אם הכנסה, מס 
 הישראליהחוק על-פי המס תשלום דהיינו, ישראלי׳, 

 עלבמס יחויב לא המניות ובעל כזו, חברה בידי ייעשה 
חלקו ברווחים בטרם חולקו כאמור לעיל.

 החמצנש וא הקפוהש לארשי בשות תסנכה
מחוץ-לארץ

(4)

(5)

 וחמצנש וא וקפוהש ויתוסנכה לע סמב בייח לארשי בשות
בישראל ומחוץ לישראל.

 בסעיפיםהכנסותיך את רשום מחו״ל, הכנסות בידך אם 
ההכנסה.סיווג לפי (, 1301)טופס השנתי בדוח המתאימים 

 ופירוטלדוח ט׳ בחלק יירשמו מחו״ל הכנסות סה״כ 
 לכךובנוסף  1301טופס בסעיפי יירשם אלה, הכנסות 

 ששולםהמס (. 1324)טופס השנתי לדוח ד׳ בנספח גם 
 ראהבלבד. ד׳ בנספח יירשם אלו הכנסות בשל בחו״ל 
 הסברדברי וכן לדוח, ט׳ חלק לגבי זו בחוברת הסבר 

לנספח ד׳.
א'.3פ.מ.ה. סעיף    4
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 לחייבהוניתן בישראל במס החייבת הכנסה לך הייתה אם 
 מדינהאותה ועם אחרת במדינה גם החוק על-פי במס 

 אמנהמדינות )רשימת מס כפל למניעת אמנה נחתמה 
- ראה בפרק ט׳(, עליך לנהוג בהתאם לאמור באמנה.

 לגבימסוימות הוצאות ניכוי המתירים כללים נקבעו 
 בנספחראה - )פרטים בחו״ל שהופקו מחו״ל הכנסות 
 - הוצאות בחו״ל(.12א׳ סעיף 

 המועסקישראל תושב של ממשכורת הכנסה על המס 
 מסוימים,בתנאים מחושב, ישראל תושב מעביד בידי בחו״ל 
 המס,את יחשב מעבידך בישראל. המס מחישוב בשונה 

 הכנסהמס כללי על-פי ממנו וההנחות הזיכויים הניכויים, 
 הכנסהמס קביעת וכן בחו״ל( מעבודה הכנסות )בעלי 

 תקנות- אש״ל( והוצאות בסיסית משכורת )קביעת 
לעניין זה, וימציא לך אישור שנתי עם הפירוט הנדרש.

הטופס

כללי
 )"דוחהאינטרנט באמצעות הדוח את המשדר )א( 

 המופיעיםההסבר בדברי להיעזר יוכל מקוון״( 
 לאמורבנוסף בהם ולהיעזר בדוח סעיף לכל בסמוך 

 ןווקמ ןפאוב חודה תשגה רבדב ותיחנה .וז תרבובח
ניתן לראות בפרקים א' ו-ב'.

 לכלמתאים השנתי, הדוח טופס , 1301טופס  )ב(
בו להלן מקום בכל  ושכירים.עצמאים הנישומים, סוגי 

 המשודרלטופס גם היא הכוונה , 1301טופס מצוין 
באינטרנט — דוח מקוון.

 השנתי,הדוח טופס מילוי על להקל כדי זאת, אף על 
 יותרפשוט שהוא מס( להחזר )בקשה , 0135טופס הוכן 

 במקוםלמלאו רשאים אשר מסוימים, לנישומים ומיועד 
.3, כפי שפורט לעיל בפרק ב׳, סעיף 1301טופס 

 השומהלפקיד ולהגיש למלא שעליך הדוח טופס )ג( 
 ישירותהנתונים את לקלוט יהיה שאפשר כך הוכן 

 בשקליםהנתונים את לרשום להקפיד יש למחשב. 
 שנקבעובמשבצות אגורות(, ללא )₪, שלמים חדשים 

לכך, משמאל לספרות המודפסות.
 המשדר״,“לשימוש מיועד בטופס האחרון החלק  )ד(

 המשדרמייצג לשימוש או הכנסה, מס משרד לשימוש 
 משלהשתתן ני רנטנטבאיור שידבן וכ מחשבלח הדו את

במקצת השדות שבחלק זה.
 .וחלד יםפחנסהי גבעל ך רולע תןני זרעי ובישח)ה( 
 הכנסהמס במשרד לקבל ניתן הנספחים טופסי את 

המסים.רשות של האינטרנט באתר או מגוריך שבאזור 
 גביעל ורק אך ונספחיו השנתי הדוח את להגיש עליך )ו( 

 כך.לשם האוצר שר בידי שאושר לכך, המיועד הטופס 
 כאמור בפרקים א׳ ו-ב׳ בחוברת זו, חלה חובת הגשת

 האינטרנטבאמצעות ישודר  מקווןדוח “מקוון״, דוח 
 הדוחאת המשדר מייצג דרך או המסים רשות באתר 
 וצרפותיוהדוח הגשת אופן הרשות. למחשב ישירות 

כמפורט בפרק ב'.
 דוחהגשת חובת עליך חלה לא אם - מדבקה )ז( 

 מדבקהאליו צורפה ידני,  1301טופס לביתך ונשלח מקוון 
 עלהפרטים אם שלך. המזהים האישיים הפרטים ובה 

 -ב׳ חלק גבי על המדבקה את הדבק נכונים, המדבקה 
 איןבאינטרנט דוח שידרת אם יד. בכתב למלאו במקום 
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הסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו )דין וחשבון של יחיד(

 אםמקרה בכל . אליךשנשלחה במדבקה להשתמש 
 פרטיםלשנות עליך מפרטיך, שונים במדבקה הפרטים 

 לנוחיותך,השומה. בפקיד המסים רשות במרשמי אלו 
 בשנתהרשום׳ הזוג ׳בן מיהו המדבקה, גבי על מצוין 
.2017המס 
 ההכנסות,פרטי את שרשמת לב שים הדוח, מילוי בעת 

 הזוגובן/בת הרשום׳ הזוג ׳בן של והזיכויים הניכויים 
בהתאם ל׳בן הזוג הרשום׳ המופיע על גבי המדבקה.

 לפרטיםבנספחים או בדוח מקום מספיק אין אם  )ח(
 שיצורףנפרד במכתב אותם פרט אנא ממך, הנדרשים 

לדוח השנתי.
 טופסיאת יגישו ׳תיקונים׳, שקיבלו נישומים מייצגי )ט( 

 שלה׳תיקון׳ בתוך מתויקים כשהם והנספחים הדוח 
 מתחתיולמעלה, הדוח את לתייק יש המסים. רשות 

יתויקו הנספחים, ולבסוף - המסמכים הנלווים.

חלקי הטופס
 כמפורטחלקים,  15מ-מורכב השנתי וחשבון הדין טופס 
 הפרטיםכל את ולציין חלקיו כל על למלאו עליך להלן. 

הדרושים:
חלק א׳ - פרטים כלליים.
חלק ב׳ - פרטים אישיים.

חלק ג׳ - הכנסות מיגיעה אישית בשיעורי מס רגילים.
חלק ד׳ - הכנסות חייבות בשיעורי מס רגילים

)שאינן מיגיעה אישית(. 
חלק ה׳ - הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים

חלק ו׳ - מוסד כספי.
חלק ז׳ - נתונים נוספים.

חלק ח׳ - הכנסות מרווח הון, לרבות מרווח הון
 מניירות ערך ומשבח מקרקעין.

חלק ט׳ - הכנסות מחו״ל.
חלק י׳ - הכנסות/רווחים פטורים ובלתי חייבים במס.

חלק י״א - פרטים נוספים ויתרות להעברה.
חלק י״ב - ניכויים אישיים.

חלק י״ג - נקודות זיכוי מהמס.
חלק י״ד - זיכויים אישיים בעד תשלומים.

שבח.מס במקור, ניכויים למקדמות, מחזור - ט״ו חלק 
יד.ממשלח או מעסק החייבת ההכנסה חישוב - א׳ נספח 
ממשכורת,שאינה החייבת ההכנסה חישוב - ב׳ נספח 

מעסק או ממשלח יד.
מרכז.טופס - סחירים ערך מניירות הון רווח - ג׳ נספח 
 ערךמניירות הון רווח ג לנספח עזר טופס -  1גנספח 

סחירים.
 במקרים- סחירים ערך מניירות הון רווח -  2גנספח 

מיוחדים.
נספח ד׳ - הכנסות מחו״ל והמס ששולם עליהן.

חלק א — פרטים כלליים
המתאימים.  במקומות xלסמן נדרש הינך א׳ בחלק 
 למלאחובה מקוון״( )“דוח האינטרנט דרך המשודר בדוח 
 במשבצותלציין יש כוכבית. מצוינת לידם החלקים את 

 הכנסותעל הוא המוגש הדוח האם זה בפרק המתאימות 
 האםזוגו, בן הכנסות על גם או בלבד, הרשום׳ הזוג ׳בן 
 הכנסהמקור זוג לבני האם בנפרד, דוח מגיש הזוג בן 

משותף , האם בן הזוג עזר בהשגת ההכנסה ועוד.

. בני זוג נשואים1

 הכנסותיש אם הדוח. כמגיש ייחשב הרשום׳ הזוג ׳בן 
לשני בני הזוג, יש לכלול אותן בדוח.

 הרשום׳,הזוג ל׳בן השייכות אישית, מיגיעה ההכנסות 
 הרשום׳הזוג ׳בן הכותרת תחת  1301בטופס יירשמו 

 ,ם׳שוהר וגהזן ׳ב של תוהולזס יחתיבה י(,נהימ ורבט)
כפי שמצוין על גבי המדבקה.

 ׳בןשאינו הזוג לבן השייכות אישית, מיגיעה הכנסות 
 )בטורהזוג׳ ׳בן/בת הכותרות תחת יירשמו הרשום׳, הזוג 

 הזוג,בני לשני הניתנים וזיכויים, ניכויים גם השמאלי(. 
יירשמו כך.

ר ובט מושריי גזוה ינב ינשל ףותשמ שוכמר ותסנהכ
 הסבר)ראה הזוג׳ בני שני ׳הכנסות הכותרת תחת הימני 

בחלקים ד׳-ה׳ להלן(.
 היהשלא מרכוש הכנסות הן משותף״ מרכוש “הכנסות 

 ולקבהתשו א יםואשניה נילפ השנ גזוה יבנמ מי יידב
 יירשמוכאמור משותף מרכוש שאינן הכנסות בירושה. 

אצל בן הזוג שהוא בעל ההכנסה.
 הכוונהזוג׳ ׳בן שרשום במקום הדוח, למילוי ההסבר בדברי 

 אוההסבר בדברי הרשום׳. הזוג ׳בן של הזוג בת או לבן 
לנקבה.גם הכוונה זכר, לשון הנוקט מקום כל בדוגמאות 

משותףהכנסה מקור   —הרשוםהזוג בן . 2 (6)

 רשאיםמשותף, בית משק המקיימים נשואים, זוג בני 
 פתיחתעם הרשום׳ הזוג ׳בן יהיה משניהם מי לבחור 
 תחילתלפני חודשים שלושה עד או הכנסה במס התיק 
 הכנסה,מס לעניין ייראו, הזוג בני הכנסות המס. שנת 

כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחויב על שמו.
 לע סמה שלד רפנ בוישח שקבל תןינ ,תאז ותרמל

 דבריראה בחוק, המפורטים בתנאים הזוג בני הכנסות 
הסבר בנושא בתחילת פרק זה.

 ההכנסהבמקור תלוי זוג בן של ההכנסה מקור כאשר 
משותף".הכנסה "מקור הזוג לבני הרי השני, הזוג בן של 

 מצריכהנפרד לחישוב הזכאות זה, במצב 
 הנוספיםהמצטברים בתנאים עמידה 
(7)הבאים:  

 נדרשתהזוג מבני אחד כל של האישית יגיעתו  (1)
לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

ב64. פ.מ.ה. סעיף 6

 )ד(66. פ.מ.ה סעיף 7

13



פרק
ב׳

דע זכויותיך וחובותיך

דע את זכויותיך )דין וחשבון של יחיד( ונספחיו 1301הסברים למילוי טופס  פרק
ד׳

14

X

X

X

X
X

X

X
X

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 0 0 0 0 0 0 00 2 0 0 0 0 0 0 00 2 0 0 0 0 0 0 00 5 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.4.2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



דע זכויותיך וחובותיך

דע את זכויותיך פרקהסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו )דין וחשבון של יחיד(
ד׳

15

ת א התואמתהכנסה מקבל הזוג מבני אחד כל  2()
 המשותףההכנסה ממקור ההכנסה לייצור תרומתו 

ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
הזוג בני של המגורים בבית מופקת ההכנסה אם )3( 

ההכנסה מקור את קבע, דרך משמש, המגורים בית - 
 נעשיתהאמור ההכנסה מקור פעילות ומרבית המשותף 

בבית המגורים;
 נפרד,מס חישוב זוג לבני נערך בהם במקרים ככלל, 
 בנישני של אישית מיגיעה שאינה ההכנסה תיוחס 
 אישיתמיגיעה החייבת שהכנסתו הזוג, בן על-שם הזוג, 

גבוהה יותר.
 בבעלותשהיה מנכס נובעת מרכוש ההכנסה אם אולם, 
 אתקיבל שהוא או הנישואים, לפני שנה הזוג מבני אחד 

 שםעל תחויב היא הנישואים, בתקופת בירושה הרכוש 
 להכנסותיוותצטרף זאת, מבקש הוא אם זוג, בן אותו 

האחרות, אם יש כאלה.
 מהשוהד קילפ תבבכ שהבק דיח ישהגלם ירשאג זוהי בנ

 לפניחודשים שלושה לפחות הרשום׳, הזוג ׳בן לשינוי 
 הזוג׳בן של שהכנסתו ובתנאי כלשהי מס שנת תחילת 
 הבקשההוגשה בה לשנה שקדמה המס בשנת הרשום׳ 
 לאהזוג בני הזוג. בן של מהכנסתו רבע לפחות הייתה 
 אםמס. שנות  5במשך זו בחירתם את לשנות יוכלו 
 רשום׳זוג ׳בן לקבוע רשאי השומה פקיד כאמור, בחרו 

 הרשום׳הזוג ׳בן של הכנסתו הייתה בה מס לשנת 
זוגו.בן מהכנסת מרבע פחותה הזוג, בני בחירת על-פי 

הגשת 
הדוח

דוח שהוגש 
הוא דוח 

שהתקבל 
במשרדי 

מס הכנסה, 
לאחר 

שמולאו בו 
כל הפרטים, 
צורפו אליו  

כל המסמכים 
הנדרשים 

והוא חתום 
כנדרש.

 ותיק,חוזר תושב חדש, עולה זוגי /בן אני . 3
תושב חוזר

 מכוחמחו"ל הכנסותיך על במס להקלות זכאי הנך אם 
 תושבאו ותיק חוזר תושב חדש, עולה זוגך בן או היותך 
 השורהבסוף ואוסף המתאימה במשבצת  Xסמן חוזר, 

את תאריך ההגעה לארץ.

. נכס בחו״ל4

1,855,000₪בשווי בחו״ל נכס המס בשנת לך היה אם 
או יותר, ציין עובדה זו במשבצת המתאימה.

. בעלי הכנסה חייבת העולה על5
640,000 ש"ח

640,000

 עלהעולה חייבת ההכנסה זוגך לבן או לך היה אם 
המתאימה.במשבצת זו עובדה ציין בשנה, ש''ח  640,000

 הנסחריםערך מניירות מכירת מחזור . 6
בבורסה

2,500,000

 ךרע תוריינ תריכממ רוזחמ ךגוז ןבל וא ךל היה םא
 2.5על העולה ממס פטור שאינו בבורסה הנסחרים 

מיליון ש''ח בשנה, ציין עובדה זו במשבצת המתאימה.

. עיוור או נכה7

(95) ףיעס פיל הכנ או רוויע ווגז ןב וא אוהש םושינ 
השומה,מפקיד אישור בידו ויש המס בשנת לפקודה 

יציין זאת במשבצת המתאימה.
 

. העברת כספים לחו''ל8
 500,000של כולל סכום לישראל מחוץ אל שהעביר מי 

 לגבידוח להגיש חייב חודשים,  12במהלך יותר או ש''ח 
500,000 ש''ח.השנה בה סך העברות הגיע ל 

500,000על עולה הנאמנות נכנסי שווי . 9
 תונמאנב הנהנ אוהש עדויו הנש 52 ואלמש לארשי בשות

ש''ח.500,000 לפחות הוא המס שנת באף נכסיה ששווי 
 ני''עפקדונות, מזומן, היתר בין יכלול הנאמנות נכסי שווי 

 זאתויציין שנתי דוח יגיש בחו''ל. או בארץ ומקרקעין 
במשבצת המתאימה.

השתלמותלקרן גמל, לקופת תשלומים . 10 
ולפרמיה בגין אובדן כושר עבודה

 הופרשואשר אחד עבודה ממקום ביותר שעבד שכיר 
 מעלהשתלמות ולקרן גמל לקופת במצטבר עבורו 

 בשלניכוי המבקש שכיר וכן בחוק הנקובות התקרות 
 חישוביצרף עבודה, כושר אבדן מפני לביטוח תשלומיו 

 רודיש תעב .431 ספוט יבג לע םיפדועה םימולשתה לע
 לבצעניתן המס, בסימולטור או באינטרנט מקוון דוח 
 לקרןאו הגמל לקופת העודפים התשלומים חישוב את 

ההשתלמות הנזקפים כהכנסה.
 וקרןגמל לקופת )סכומים לדוח  3בסעיף הסברים ראה 

השתלמות מעל לתקרה(

 הכנסותלך היו המס בשנת אם . 11
 פרסוםשיווק, )מסחר, באינטרנט מפעילות 

 , סמן בהתאם.)וכד'
בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד‘)      

חדשותמתרגיות אנחוק לת בהחה בחיר. 12
     בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות(1)

 לעידודחוק הוראות את עצמו על להחיל שבחר יחיד 
  הפקתבשל מס )הטבות מתחדשות באנרגיות השקעה 
 זאתיציין . 2016-התשע''ז מתחדשת( מאנרגיה חשמל 

במשבצת המתאימה.

 בשלדוח בהגשת החייב חוץ תושב . 13
מספר ימי שהייה בישראל

  השהייהימי ומספר חוץ, תושב/ת עצמו שרואה מי 
 יותר,או ימים  183על עמדו  המס בשנת בישראל שלו 
 וסךיותר או יום  30המס בשנת בישראל שהה אם או 

 יחדלה שקדמו ובשנתיים המס בשנת שהייתו תקופת 
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הצהרת
מגיש/ת הדוח

חתימת בן/בת הזוגתאריך חתימת "בן הזוג הרשום"

הכלולות אלו  על  נוספות  הכנסות  זוגי  ולבן/בת  לי  היו  לא  המס  בשנת  כי  בזה  מצהיר/ה  הריני 
בדוח זה, וכן כי הפרטים שבדין וחשבון זה ונספחיו הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שאם המסמכים

הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ואת הקבלות המקוריות של התרומות.
      במילוי דין וחשבון זה נעזרתי, תמורת תשלום, על ידי מסייע/ת שפרטיו/יה מצויינים להלן

לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
w w w . t a x e s . g o v . i l

לתשומת ליבך
טופס החתום ע"י "בן הזוג הרשום" בלבד, ללא חתימת בן הזוג
מבן זוגו שהצהיר שבידו ייפוי כוח את החותם כמי השני, יראו

לחתום בשמו, וזאת בהתאם להוראות ס' 144 לפקודת מ"ה. 

לא חייב
כן, שודר טופס 6111

המחזור מכלל העסקים
שלי או של בן/בת זוגי
הוא מעל 256,410 ₪

(ללא מע"מ)

/   /

תאריך הגעה בן זוג רשום

/   /

תאריך הגעה בן/בת הזוג ----------------------------------------➢

סמן/י X במשבצת המתאימה א. פרטים כלליים

החזר המס, אם מגיע, יועבר לחשבוני המתנהל על שמי בבנק:
ןבעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק, יש לצרף אסמכתא מתאימה ו ב ש ח ר  פ ס מ

277
סמל בנקסמל סניף

278
שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע במרשמי הבנק

ק י ת ר  פ ס מ

מצב משפחתי בשנת המס

פרוד/ה (בהתאם למרשם רשות המסים)

נשוי/אהרווק/ה
גרוש/האלמן/ה

הדבק/י כאן את
המדבקה שצורפה
לדוח, אם הפרטים

הרשומים על המדבקה
נכונים. אם הפרטים

אינם נכונים - רשום/י
כאן את הפרטים

הנכונים

ב. פרטים אישיים

במשבצת בשורה בה חל שינוי X יש לרשום פרטים עדכניים לתאריך מילוי הדוח. אם שונו הנתונים הרשומים בסעיפים שלהלן מאז הוגש דוח קודם, סמן/י

"בן הזוג הרשום"
לרבות מי שאינו/ה נשוי/אה או שהוא/היא פרוד/ה

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

בן/בת הזוג

ה ק ב ד מספר זהותמ מספר זהות

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

כתובת דואר אלקטרוני

טלפונים
בעבודה "בן הזוג הרשום" טלפון  ניידבעבודה בן/בת הזוגבבית/פקס

העיסוק העיקרי (פרט/י)

שם העסק

כתובת העסק
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)

מספר תיק בעסק העיקרי
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

כתובת המגוריםכתובת למישלוח דואר
אני מעוניין/מעוניינת לאפשר לרשות המסים להעביר לי הודעות באמצעות:

      מייל לכתובת הדואר האלקטרונית                    מסרון (S.M.S) לטלפון הנייד 

כתובת (כולל מיקוד)

שמות המעבידים
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

1504)ניהלתי משק חקלאי/יש לי שטח אדמה מעובד (מצ"ב טופס 1220) אני או בן/בת זוגי שותפים בשותפות (מצ"ב טופס
ניהלתי הנהלת חשבונות         כפולה         חד-צידית              הפעלתי קופה רושמת         לא         כן              הפקת תיעוד פנים         ידני         ממוחשב

לגבי ההכנסות מעסק/ממשלח יד עיקרי:
הדוח מבוסס על פנקסי חשבונות שניהלתי עפ"י  תוספת                    סעיף                 להוראות ניהול ספרים

הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי   הכנסותי בלבד  אני מגיש/ה דוח לשנת מס זו למרות שאיני חייב/ת - בקשה להחזר מס הדוח הוא על: 
אין הכנסה לבן/בת זוגי        בן/בת זוגי עזר/ה לי בהשגת ההכנסה בן/בת זוגי מגיש/ה דוח נפרד - מצ"ב הדוח/הצהרה של בן/בת זוגי

”מקור הכנסה משותף“ לבני הזוג:        לא     אם כן:       עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה          לא  עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה
אני/בן זוגי       עולה חדש        תושב חוזר ותיק          תושב חוזר וחלות על הכנסותי מחו“ל הקלות במס     

בשנת המס היו לי, לבן/בת זוגי או לילדי שטרם מלאו להם 18, נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,850,000 ש"ח או יותר
העולה על  803,520 ש“ח 121ב(ה) לפקודה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף בשנת המס היתה לי או לבן/בת זוגי

הנני תושב/ת חוץ החייב/ת בהגשת דוח בשל מספר ימי השהייה בישראל             העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ₪ או יותר
העולה על 803,520  ש“ח בשנת המס היה לי, לבן/בת זוגי מחזור מכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס

הנני יוצר בנאמנות, בר-שומה ובר-חיוב. דוח זה כולל את הכנסותי ואת הכנסות הנאמנות (מצ"ב טופס 151ח)
הנני נהנה בנאמנות  שחל עליו/ה חובת דיווח לפי סעיף 131(א)(ב5)(6) לפקודה - תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 500,000 ₪

הנני נהנה בנאמנות שההכנסות שחולקו לי מהנאמנות כלולות בדוח זה (מצ"ב העתק טופס 142)
הנני נהנה בנאמנות שממנה היו לי חלוקות (פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדו"ח זה בשדה 271

אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס
(134

              בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות(1)
לא כן, מצ"ב טופס 702 מי שיש לו הכנסות מבנין לפי סעיף 

לא  כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל  
לא כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר 
לא כן, מצ"ב טופס 1213 קיימת פעולה החייבת בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה  
לא כן, מצ"ב טופס 1385 בשנת המס היו לי או לבן/בת זוגי עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א לפקודה 
לא כן מצ“ב טופס 1345 קיבלתי ”חוות דעת“ חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד לפקודה        
כן מצ“ב טופס 1346        לא נקטתי בעמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה                  

פרטי המסייע/ת
במילוי הדוח 

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי
סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון.

חתימההנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. הקשר איש שם תאריך

/

מספר טלפון כתובת דואר אלקטרונישם המשרד מספר עוסק מורשה

לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) חוק אנרגיות מתחדשות - חוק (1)

- 1 -
1301 טופס
ליחיד דוח 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 
בשנת המס 2016

השנה המתחילה ב - 1.1.2016 והמסתיימת ב - 31.12.2016

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדוח דוח שהגיש  מי  לראות  השומה  פקיד  רשאי  הכנסה,  מס  לפקודת  131 סעיף  עפ"י 
דוח. הגיש  כמי שלא  המסמכים המתאימים,  אליו צורפו  שלא  או  כראוי  מולא  שלא  אל: משרד השומה
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ישראל ישראלי

14.5.48משה

ישראלהישראלי

14.5.49דוד

כנפי נשרים 5,ירושלים, 1234567 

חנות קימעונאית להלבשת נשים

אופנת ישראלי

רח' הישראלים 1, ירושלים 1234567 ,

10.4.2017
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הצהרת
מגיש/ת הדוח

חתימת בן/בת הזוגתאריך חתימת "בן הזוג הרשום"

הכלולות אלו  על  נוספות  הכנסות  זוגי  ולבן/בת  לי  היו  לא  המס  בשנת  כי  בזה  מצהיר/ה  הריני 
בדוח זה, וכן כי הפרטים שבדין וחשבון זה ונספחיו הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שאם המסמכים

הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ואת הקבלות המקוריות של התרומות.
      במילוי דין וחשבון זה נעזרתי, תמורת תשלום, על ידי מסייע/ת שפרטיו/יה מצויינים להלן

לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
w w w . t a x e s . g o v . i l

לתשומת ליבך
טופס החתום ע"י "בן הזוג הרשום" בלבד, ללא חתימת בן הזוג
מבן זוגו שהצהיר שבידו ייפוי כוח את החותם כמי השני, יראו

לחתום בשמו, וזאת בהתאם להוראות ס' 144 לפקודת מ"ה. 

לא חייב
כן, שודר טופס 6111

המחזור מכלל העסקים
שלי או של בן/בת זוגי
הוא מעל 256,410 ₪

(ללא מע"מ)

/   /

תאריך הגעה בן זוג רשום

/   /

תאריך הגעה בן/בת הזוג ----------------------------------------➢

סמן/י X במשבצת המתאימה א. פרטים כלליים

החזר המס, אם מגיע, יועבר לחשבוני המתנהל על שמי בבנק:
ןבעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק, יש לצרף אסמכתא מתאימה ו ב ש ח ר  פ ס מ
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שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע במרשמי הבנק

ק י ת ר  פ ס מ

מצב משפחתי בשנת המס

פרוד/ה (בהתאם למרשם רשות המסים)

נשוי/אהרווק/ה
גרוש/האלמן/ה

הדבק/י כאן את
המדבקה שצורפה
לדוח, אם הפרטים

הרשומים על המדבקה
נכונים. אם הפרטים

אינם נכונים - רשום/י
כאן את הפרטים

הנכונים

ב. פרטים אישיים

במשבצת בשורה בה חל שינוי X יש לרשום פרטים עדכניים לתאריך מילוי הדוח. אם שונו הנתונים הרשומים בסעיפים שלהלן מאז הוגש דוח קודם, סמן/י

"בן הזוג הרשום"
לרבות מי שאינו/ה נשוי/אה או שהוא/היא פרוד/ה

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

בן/בת הזוג

ה ק ב ד מספר זהותמ מספר זהות

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

כתובת דואר אלקטרוני

טלפונים
בעבודה "בן הזוג הרשום" טלפון  ניידבעבודה בן/בת הזוגבבית/פקס

העיסוק העיקרי (פרט/י)

שם העסק

כתובת העסק
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)

מספר תיק בעסק העיקרי
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

כתובת המגוריםכתובת למישלוח דואר
אני מעוניין/מעוניינת לאפשר לרשות המסים להעביר לי הודעות באמצעות:

      מייל לכתובת הדואר האלקטרונית                    מסרון (S.M.S) לטלפון הנייד 

כתובת (כולל מיקוד)

שמות המעבידים
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

1504)ניהלתי משק חקלאי/יש לי שטח אדמה מעובד (מצ"ב טופס 1220) אני או בן/בת זוגי שותפים בשותפות (מצ"ב טופס
ניהלתי הנהלת חשבונות         כפולה         חד-צידית              הפעלתי קופה רושמת         לא         כן              הפקת תיעוד פנים         ידני         ממוחשב

לגבי ההכנסות מעסק/ממשלח יד עיקרי:
הדוח מבוסס על פנקסי חשבונות שניהלתי עפ"י  תוספת                    סעיף                 להוראות ניהול ספרים

הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי   הכנסותי בלבד  אני מגיש/ה דוח לשנת מס זו למרות שאיני חייב/ת - בקשה להחזר מס הדוח הוא על: 
אין הכנסה לבן/בת זוגי        בן/בת זוגי עזר/ה לי בהשגת ההכנסה בן/בת זוגי מגיש/ה דוח נפרד - מצ"ב הדוח/הצהרה של בן/בת זוגי

”מקור הכנסה משותף“ לבני הזוג:        לא     אם כן:       עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה          לא  עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה
אני/בן זוגי       עולה חדש        תושב חוזר ותיק          תושב חוזר וחלות על הכנסותי מחו“ל הקלות במס     

בשנת המס היו לי, לבן/בת זוגי או לילדי שטרם מלאו להם 18, נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,850,000 ש"ח או יותר
העולה על  803,520 ש“ח 121ב(ה) לפקודה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף בשנת המס היתה לי או לבן/בת זוגי

הנני תושב/ת חוץ החייב/ת בהגשת דוח בשל מספר ימי השהייה בישראל             העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ₪ או יותר
העולה על 803,520  ש“ח בשנת המס היה לי, לבן/בת זוגי מחזור מכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס

הנני יוצר בנאמנות, בר-שומה ובר-חיוב. דוח זה כולל את הכנסותי ואת הכנסות הנאמנות (מצ"ב טופס 151ח)
הנני נהנה בנאמנות  שחל עליו/ה חובת דיווח לפי סעיף 131(א)(ב5)(6) לפקודה - תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 500,000 ₪

הנני נהנה בנאמנות שההכנסות שחולקו לי מהנאמנות כלולות בדוח זה (מצ"ב העתק טופס 142)
הנני נהנה בנאמנות שממנה היו לי חלוקות (פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדו"ח זה בשדה 271

אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס
מצ"ב נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג (טופס 134)

בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד‘)             
לא כן, מצ"ב טופס 702  מי שיש לו הכנסות מבנין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: הדוח כולל דיווח על סיום בניית פרוייקט  
לא  כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל  
לא כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר 
לא כן, מצ"ב טופס 1213 קיימת פעולה החייבת בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה  
לא כן, מצ"ב טופס 1385 בשנת המס היו לי או לבן/בת זוגי עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א לפקודה 
לא כן מצ“ב טופס 1345 קיבלתי ”חוות דעת“ חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד לפקודה        
כן מצ“ב טופס 1346        לא נקטתי בעמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה                  

פרטי המסייע/ת
במילוי הדוח 

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי
סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון.

חתימההנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. הקשר איש שם תאריך

/

מספר טלפון כתובת דואר אלקטרונישם המשרד מספר עוסק מורשה

לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) חוק אנרגיות מתחדשות - חוק (1)

- 1 -
1301 טופס
ליחיד דוח 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 
בשנת המס 2016

השנה המתחילה ב - 1.1.2016 והמסתיימת ב - 31.12.2016

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדוח דוח שהגיש  מי  לראות  השומה  פקיד  רשאי  הכנסה,  מס  לפקודת  131 סעיף  עפ"י 
דוח. הגיש  כמי שלא  המסמכים המתאימים,  אליו צורפו  שלא  או  כראוי  מולא  שלא  אל: משרד השומה

x

x

x
x
x
x
x
x
x

0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 00 02 00 0 0 0 00 02 00 0 0 0 00 02 00 0 0 00 00 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

ישראל ישראלי

14.5.48משה

ישראלהישראלי

14.5.49דוד

כנפי נשרים 5,ירושלים, 1234567 

חנות קימעונאית להלבשת נשים

אופנת ישראלי

רח' הישראלים 1, ירושלים 1234567 ,

10.4.2017
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דע זכויותיך וחובותיך

דע את זכויותיך הסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו )דין וחשבון של יחיד( פרק
ד׳

16

 אתהמפרט דוח בהגשת חייב יותר, או ימים  425היא 
 טופסצירוף תוך בלבד, טענתו מבוססת עליהן העובדות 

 מבוססתשעליהם  והעובדות המסמכים וכל  1348
 כתושבידך על שיוגש הדוח חוץ. תושב שהוא  טענתו 

חוץ יכלול את ההכנסה החייבת בשנת המס.

הוראה זו לא תחל לגבי:

 בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור א.

 ישראלכתושב אותו יראו שלא קבע האוצר משרד   ב.
 ישראלכתושב אותם שיראו יחידים )קביעת מ''ה בתקנות 
 כתושבשלא כתושבים אותם יראו שלא יחידים לקביעת 

.2016ישראל( התשס''ו 

א'48עובד זר כהגדרתו בסעיף  ג.

. נאמנות14

 הכנסותעל דוח בהגשת חייב בנאמנות נאמן ככלל, 
 יםיממסוים מקרב, אתזם ע. 2713ס ופטי גב עלת נואמהנ

 יוצרכאשר וזאת  הנאמנות,דוח במקום דוח  מוגש
.טהמ רואמכת ונאמנה תסונהכ על וחולד חרבי תנומאהנ

 וברשומה בר בנאמנות, יוצר זוגו בן או שהוא נישום 
 זאתויציין זה, בדוח הנאמנות הכנסות את יכלול  (8) חיוב

ח.151במשבצת המתאימה ויצרף טופס 
 ההכנסותכי בחר אשר בנאמנות נהנה שהוא נישום 

 זאתיציין לדוח, יצרפן , (9)זהבדוח יכללו מהנאמנות 
 יוגשזה במקרה . 142טופס ויצרף המתאימה במשבצת 

על-ידי הנאמן גם דוח הנאמנות.
 המסבשנת לו היו אשר בנאמנות נהנה שהוא נישום 

 במשבצתזאת יציין חייבות חלוקות או פטורות חלוקות 
 271בשדה החלוקות סכום את וירשום המתאימה 

בחלק יא.
א(9). שותפות נפט 15

 בשותפותהשתתפות ביחידות מחזיק לעניין הוראות 
.נפט

 בדוחלדווח עליך השתתפות ביחידת מחזיק הינך אם 
השנתי כמפורט להלן:

 יוםבתום ההשתתפות ביחידות החזקת בו במקרה  1.
 מחיקתיום בתום או המס שנת של בדצמבר ה-31 

 עדובמו י''(זכא חזיק''מן )להלרסה בבור המסחמ ידההיח
 םילודג םילעפמל המושה דיקפ יתנשה חודה תשגה

 זמניתתעודה לרבות תעודה, הנפט לשותפות הנפיק 
 החזקתבשל זכאי למחזיק )הניכוי( הרווח חישוב לצורך 

יחידה )להלן: ''התעודה''(, עליך:

א. לסמן בסעיף זה.

 החזקתיךעל בנק( )לדוגמא המנכה מאת אישור לצרף ב. 
ביחידות ההשתתפות בתום שנת המס.

ג. לצרף את התעודה.

 עלוהאישור התעודה בסיס על  858טופס למלא ד. 
החזקתיך, ולצרפו לדוח השנתי.

9   פ.מ.ה. סעיף 75ז)ז(.

פ.מ.ה. סעיף 75ז)ח(.. 4

 בהפסדים,בהכנסות, חלקך את השנתי בדוח לכלול ה. 
 בהתאםהנפט, שותפות של חשבון, על ששולם במס 

858 המצורף.לדיווחים שלך בטופס 

 לתעודה.בהתאם הם השנתי בדוח הדיווחים כי יובהר, ו. 
 רווחיםבחלוקת חלקך את השנתי בדוח לכלול אין 

 חלוקתעל האישור את לשמור יש הנפט. משותפות 
רווחים לצורך השוואת הון.

 הדוח,הגשת במועד אך זכאי, מחזיק הנך בו במקרה . 2
 לשותפותהנפיק לא עדיין גדולים למפעלים השומה פקיד 
דיווח להגיש רשאי הנך המס, שנת בגין תעודה הנפט 
 עליךכן כמו התעודה. הנפקת עם מיד המס לשנת נוסף 

 לעיל. 1לפעול כאמור בסעיפים קטנים א-ו' שבסעיף 

 השתתפותיחידות המס בשנת מכרת בו במקרה . 3
עליך לפעול כדלקמן:

 ההשתתפותיחידת  את מכרת וגם רכשת אם א. 
 ותנאבוחשהת יטש פיל יםקספנ הלמנך ינואס המ תשנב

הכפולה, אזי:

 רווחמהווה ההשתתפות יחידת מכירת בו במקרה ( 1
 למדווחבהתאם יהיה בגינו והמס הרווח חישוב הון, 

 רווחעל במקור מס ניכוי אישור ) א+ב  867בטופס 
 ולשדרלדווח ויש בבורסה(, סחירים ערך מניירות הון 
 ערךמניירות הון )רווח  1322בטופס ההון רווח את 

סחירים(.

 מהווהההשתתפות יחידת מכירת בו במקרה ( 2
 היחידהממכירת הרווח על לדווח עליך מעסק הכנסה 
 ממכירתוהרווח היות השנתי. בדוח   150/170בשדה 
עליך  א+ב, 867בטופס כלול ההשתתפות יחידת 
 אתא+ב  867שבטופס ההון הפסד מרווח/ לנטרל 
 כפיההשתתפות יחידת ממכירת ההפסד / הרווח 

שחושב באישור מאת חבר הבורסה )לדוגמא בנק(.

 באותהלא ההשתתפות יחידת את ומכרת רכשת אם ב. 
שנה, עליך:

.858( למלא ולצרף טופס 1

 שנוכה,והמס ההון רווח את השנתי בדוח לכלול ( 2
858 המצורף.בהתאם לדיווחים שלך בטופס 

ל כלוההשתתפות יחידת ממכירת שהרווח היות ( 3
 ההוןהפסד מרווח/ לנטרל עליך א+ב,  867בטופס 

 ממכירתההפסד / הרווח את א+ב  867שבטופס 
 חברמאת באישור שחושב כפי ההשתתפות, יחידת 

הבורסה )לדוגמא בנק(.

המסמכים הנדרשים לעיל נמצאים ב:. 4

מאיה ''המסים רשות של האינטרנט באתר – התעודה א. 
  מסמשנת תעודות לגבי להודעות'' אינטרנט מערכת 

 באתר האינטרנט של רשות המסים.2017

 –המסים רשות של האינטרנט באתר –  858טופס ב. 
תחת הכותרת: מאגר טפסים

. דיווח על סיום בניית פרויקט16
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10.4.2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  בתקנות מס הכנסה.א 9
 )כללים לחישוב המס
 בשל החזקה ומכירה

 של יחידת השתתפות
 בשותפות לחיפושי נפט(,

.1988התשמ''ט – 

8   סעיף 75ז)ח(.



דע זכויותיך וחובותיך

דע את זכויותיך פרקהסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו )דין וחשבון של יחיד(
ד׳

17

א)ג( 8סעיף לפי מבניין הכנסה לך יש המס בשנת אם 
 סיוםעל דיווח הכולל  702טופס לצרף עליך לפקודה, 

בניית פרויקט.

. החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ17

 בניחבר של להחזקה הנוגעים השדות את למלא חובה 
אדם תושב חוץ:

 אדםבני בחבר שליטה בעלי זוגו בן או שהוא נישום 
 אדםבני בחבר זכויות בעלי ו/או בחו״ל נסחר חוץ תושב 
 המתאימהבמשבצת זאת יציין נסחר, שאינו חוץ תושב 
 בדבריראה נוספים, והסברים פרוט . 150טופס ויצרף 

הסבר בגוף הטופס.
 עליךלעיל, כאמור זכויות ובעל שליטה בעל אינך אם 

 במשבצת “לא״.xלסמן 

. עסקאות עם צדדים קשורים18

 עסקאותביצוע השנתי בדוח לפרט חובה קיימת 
 אתלדוח לצרף וכן השוק לתנאי בהתאם בינלאומיות 

 עםעסקאות כי הנישום יצהיר בו ( 1385)טופס הנספח 
 שאלהכפי שוק בתנאי נערכו בחו״ל הקשורים הצדדים 

(11)נקבעו והוגדרו בפקודה (10) ובתקנות.

 וישקשור צד עם )עסקה( חוזה לכל מתייחס הטופס 
 ישעסקה לכל פעמית. חד בעסקה מדובר אם לציין 

לצרף טופס/הצהרה נפרד.
, הקסעה תא הרצקב טרפל שי הקעס/הזוח לכ יבגל

 אתוכן מושבו( מקום )לרבות הקשור הצד פרטי את 
מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים.

“לא״.במשבצת  xלסמן עליך כאמור, עסקה קיימת לא אם 
 במשבצתזאת לציין עליך כאמור, עסקה קיימת אם 

.1385המתאימה ולצרף טופס 

. פעולה החייבת בדיווח19

)ז( 131סעיף מכוח בדיווח החייבת פעולה ביצעת אם 
 ולצרףהמתאימה במשבצת זאת לציין עליך לפקודה, 

.1213טופס 
פעולות  13קיימות הכנסהמס לתקנות בהתאם 

החייבות בדיווח.
הטופס.בגוף הסבר בדברי ראה נוספים, והסברים פרוט 
 xלסמן עליך מס תכנון שהיא פעולה קיימת לא אם 

במשבצת “לא״.

 ) (12

 . ''חוות דעת'' חייבת בדיווח20
קיבלתי ”חוות דעת“ חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד לפקודה

נקטתי בעמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה                  
כן, מצ"ב טופס 1385

כן מצ“ב טופס 1345      

 בסעיףכאמור בדיווח חייבת דעת חוות וקבלת במקרה 
.1345טופס את וצרף כן במשבצת סמן לפקודה ד'  131

ם התנאילגביה התקיימו אם הינה כאמור דעת חוות 
המצטברים הבאים:

תקנות מס הכנסה    11
)קביעת תנאי שוק(, 

2006התשס"ז-

א'85  פ.מ.ה. סעיף 10

תקנות מס הכנסה   12
)תכנון מס החייב דיווח(, 

.2006תשס"ז-
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הצהרת
מגיש/ת הדוח

חתימת בן/בת הזוגתאריך חתימת "בן הזוג הרשום"

הכלולות אלו  על  נוספות  הכנסות  זוגי  ולבן/בת  לי  היו  לא  המס  בשנת  כי  בזה  מצהיר/ה  הריני 
בדוח זה, וכן כי הפרטים שבדין וחשבון זה ונספחיו הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שאם המסמכים

הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ואת הקבלות המקוריות של התרומות.
      במילוי דין וחשבון זה נעזרתי, תמורת תשלום, על ידי מסייע/ת שפרטיו/יה מצויינים להלן

לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
w w w . t a x e s . g o v . i l

לתשומת ליבך
טופס החתום ע"י "בן הזוג הרשום" בלבד, ללא חתימת בן הזוג
מבן זוגו שהצהיר שבידו ייפוי כוח את החותם כמי השני, יראו

לחתום בשמו, וזאת בהתאם להוראות ס' 144 לפקודת מ"ה. 

לא חייב
כן, שודר טופס 6111

המחזור מכלל העסקים
שלי או של בן/בת זוגי
הוא מעל 256,410 ₪

(ללא מע"מ)

/   /

תאריך הגעה בן זוג רשום

/   /

תאריך הגעה בן/בת הזוג ----------------------------------------➢

סמן/י X במשבצת המתאימה א. פרטים כלליים

החזר המס, אם מגיע, יועבר לחשבוני המתנהל על שמי בבנק:
ןבעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק, יש לצרף אסמכתא מתאימה ו ב ש ח ר  פ ס מ

277
סמל בנקסמל סניף

278
שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע במרשמי הבנק

ק י ת ר  פ ס מ

מצב משפחתי בשנת המס

פרוד/ה (בהתאם למרשם רשות המסים)

נשוי/אהרווק/ה
גרוש/האלמן/ה

הדבק/י כאן את
המדבקה שצורפה
לדוח, אם הפרטים

הרשומים על המדבקה
נכונים. אם הפרטים

אינם נכונים - רשום/י
כאן את הפרטים

הנכונים

ב. פרטים אישיים

במשבצת בשורה בה חל שינוי X יש לרשום פרטים עדכניים לתאריך מילוי הדוח. אם שונו הנתונים הרשומים בסעיפים שלהלן מאז הוגש דוח קודם, סמן/י

"בן הזוג הרשום"
לרבות מי שאינו/ה נשוי/אה או שהוא/היא פרוד/ה

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

בן/בת הזוג

ה ק ב ד מספר זהותמ מספר זהות

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

כתובת דואר אלקטרוני

טלפונים
בעבודה "בן הזוג הרשום" טלפון  ניידבעבודה בן/בת הזוגבבית/פקס

העיסוק העיקרי (פרט/י)

שם העסק

כתובת העסק
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)

מספר תיק בעסק העיקרי
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

כתובת המגוריםכתובת למישלוח דואר
אני מעוניין/מעוניינת לאפשר לרשות המסים להעביר לי הודעות באמצעות:

      מייל לכתובת הדואר האלקטרונית                    מסרון (S.M.S) לטלפון הנייד 

כתובת (כולל מיקוד)

שמות המעבידים
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

1504)ניהלתי משק חקלאי/יש לי שטח אדמה מעובד (מצ"ב טופס 1220) אני או בן/בת זוגי שותפים בשותפות (מצ"ב טופס
ניהלתי הנהלת חשבונות         כפולה         חד-צידית              הפעלתי קופה רושמת         לא         כן              הפקת תיעוד פנים         ידני         ממוחשב

לגבי ההכנסות מעסק/ממשלח יד עיקרי:
הדוח מבוסס על פנקסי חשבונות שניהלתי עפ"י  תוספת                    סעיף                 להוראות ניהול ספרים

הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי   הכנסותי בלבד  אני מגיש/ה דוח לשנת מס זו למרות שאיני חייב/ת - בקשה להחזר מס הדוח הוא על: 
אין הכנסה לבן/בת זוגי        בן/בת זוגי עזר/ה לי בהשגת ההכנסה בן/בת זוגי מגיש/ה דוח נפרד - מצ"ב הדוח/הצהרה של בן/בת זוגי

”מקור הכנסה משותף“ לבני הזוג:        לא     אם כן:       עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה          לא  עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה
אני/בן זוגי       עולה חדש        תושב חוזר ותיק          תושב חוזר וחלות על הכנסותי מחו“ל הקלות במס     

בשנת המס היו לי, לבן/בת זוגי או לילדי שטרם מלאו להם 18, נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,850,000 ש"ח או יותר
העולה על  803,520 ש“ח 121ב(ה) לפקודה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף בשנת המס היתה לי או לבן/בת זוגי

₪ או יותר הנני תושב/ת חוץ החייב/ת בהגשת דוח בשל מספר ימי השהייה בישראל             העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000
העולה על 803,520  ש“ח בשנת המס היה לי, לבן/בת זוגי מחזור מכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס

הנני יוצר בנאמנות, בר-שומה ובר-חיוב. דוח זה כולל את הכנסותי ואת הכנסות הנאמנות (מצ"ב טופס 151ח)
הנני נהנה בנאמנות  שחל עליו/ה חובת דיווח לפי סעיף 131(א)(ב5)(6) לפקודה - תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 500,000 ₪

הנני נהנה בנאמנות שההכנסות שחולקו לי מהנאמנות כלולות בדוח זה (מצ"ב העתק טופס 142)
הנני נהנה בנאמנות שממנה היו לי חלוקות (פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדו"ח זה בשדה 271

אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס
מצ"ב נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג (טופס 134)

בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד‘)                  בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות(1)
לא כן, מצ"ב טופס 702 מי שיש לו הכנסות מבנין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: הדוח כולל דיווח על סיום בניית פרוייקט 
לא  כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל  
לא כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר 
לא כן, מצ"ב טופס 1213 קיימת פעולה החייבת בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה  
לא כן, מצ"ב טופס 1385 85א לפקודה 
לא כן מצ“ב טופס 1345
כן מצ“ב טופס 1346        לא

פרטי המסייע/ת
במילוי הדוח 

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי
סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון.

חתימההנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. הקשר איש שם תאריך

/

מספר טלפון כתובת דואר אלקטרונישם המשרד מספר עוסק מורשה

לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) חוק אנרגיות מתחדשות - חוק (1)
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1301 טופס
ליחיד דוח 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 
בשנת המס 2016

השנה המתחילה ב - 1.1.2016 והמסתיימת ב - 31.12.2016

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדוח דוח שהגיש  מי  לראות  השומה  פקיד  רשאי  הכנסה,  מס  לפקודת  131 סעיף  עפ"י 
דוח. הגיש  כמי שלא  המסמכים המתאימים,  אליו צורפו  שלא  או  כראוי  מולא  שלא  אל: משרד השומה
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כנפי נשרים 5,ירושלים, 1234567 

חנות קימעונאית להלבשת נשים

אופנת ישראלי

רח' הישראלים 1, ירושלים 1234567 ,

10.4.2017
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הצהרת
מגיש/ת הדוח

חתימת בן/בת הזוגתאריך חתימת "בן הזוג הרשום"

הכלולות אלו  על  נוספות  הכנסות  זוגי  ולבן/בת  לי  היו  לא  המס  בשנת  כי  בזה  מצהיר/ה  הריני 
בדוח זה, וכן כי הפרטים שבדין וחשבון זה ונספחיו הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שאם המסמכים

הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ואת הקבלות המקוריות של התרומות.
      במילוי דין וחשבון זה נעזרתי, תמורת תשלום, על ידי מסייע/ת שפרטיו/יה מצויינים להלן

לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
w w w . t a x e s . g o v . i l

לתשומת ליבך
טופס החתום ע"י "בן הזוג הרשום" בלבד, ללא חתימת בן הזוג
מבן זוגו שהצהיר שבידו ייפוי כוח את החותם כמי השני, יראו

לחתום בשמו, וזאת בהתאם להוראות ס' 144 לפקודת מ"ה. 

לא חייב
כן, שודר טופס 6111

המחזור מכלל העסקים
שלי או של בן/בת זוגי
הוא מעל 256,410 ₪

(ללא מע"מ)

/   /

תאריך הגעה בן זוג רשום

/   /

תאריך הגעה בן/בת הזוג ----------------------------------------➢

סמן/י X במשבצת המתאימה א. פרטים כלליים

החזר המס, אם מגיע, יועבר לחשבוני המתנהל על שמי בבנק:
ןבעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק, יש לצרף אסמכתא מתאימה ו ב ש ח ר  פ ס מ

277
סמל בנקסמל סניף

278
שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע במרשמי הבנק

ק י ת ר  פ ס מ

מצב משפחתי בשנת המס

פרוד/ה (בהתאם למרשם רשות המסים)

נשוי/אהרווק/ה
גרוש/האלמן/ה

הדבק/י כאן את
המדבקה שצורפה
לדוח, אם הפרטים

הרשומים על המדבקה
נכונים. אם הפרטים

אינם נכונים - רשום/י
כאן את הפרטים

הנכונים

ב. פרטים אישיים

במשבצת בשורה בה חל שינוי X יש לרשום פרטים עדכניים לתאריך מילוי הדוח. אם שונו הנתונים הרשומים בסעיפים שלהלן מאז הוגש דוח קודם, סמן/י

"בן הזוג הרשום"
לרבות מי שאינו/ה נשוי/אה או שהוא/היא פרוד/ה

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

בן/בת הזוג

ה ק ב ד מספר זהותמ מספר זהות

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

כתובת דואר אלקטרוני

טלפונים
בעבודה "בן הזוג הרשום" טלפון  ניידבעבודה בן/בת הזוגבבית/פקס

העיסוק העיקרי (פרט/י)

שם העסק

כתובת העסק
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)

מספר תיק בעסק העיקרי
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

כתובת המגוריםכתובת למישלוח דואר
אני מעוניין/מעוניינת לאפשר לרשות המסים להעביר לי הודעות באמצעות:

      מייל לכתובת הדואר האלקטרונית                    מסרון (S.M.S) לטלפון הנייד 

כתובת (כולל מיקוד)

שמות המעבידים
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

1504)ניהלתי משק חקלאי/יש לי שטח אדמה מעובד (מצ"ב טופס 1220) אני או בן/בת זוגי שותפים בשותפות (מצ"ב טופס
ניהלתי הנהלת חשבונות         כפולה         חד-צידית              הפעלתי קופה רושמת         לא         כן              הפקת תיעוד פנים         ידני         ממוחשב

לגבי ההכנסות מעסק/ממשלח יד עיקרי:
הדוח מבוסס על פנקסי חשבונות שניהלתי עפ"י  תוספת                    סעיף                 להוראות ניהול ספרים

הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי   הכנסותי בלבד  אני מגיש/ה דוח לשנת מס זו למרות שאיני חייב/ת - בקשה להחזר מס הדוח הוא על: 
אין הכנסה לבן/בת זוגי        בן/בת זוגי עזר/ה לי בהשגת ההכנסה בן/בת זוגי מגיש/ה דוח נפרד - מצ"ב הדוח/הצהרה של בן/בת זוגי

”מקור הכנסה משותף“ לבני הזוג:        לא     אם כן:       עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה          לא  עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה
אני/בן זוגי       עולה חדש        תושב חוזר ותיק          תושב חוזר וחלות על הכנסותי מחו“ל הקלות במס     

בשנת המס היו לי, לבן/בת זוגי או לילדי שטרם מלאו להם 18, נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,850,000 ש"ח או יותר
העולה על  803,520 ש“ח 121ב(ה) לפקודה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף בשנת המס היתה לי או לבן/בת זוגי

₪ או יותר הנני תושב/ת חוץ החייב/ת בהגשת דוח בשל מספר ימי השהייה בישראל             העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000
העולה על 803,520  ש“ח בשנת המס היה לי, לבן/בת זוגי מחזור מכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס

הנני יוצר בנאמנות, בר-שומה ובר-חיוב. דוח זה כולל את הכנסותי ואת הכנסות הנאמנות (מצ"ב טופס 151ח)
הנני נהנה בנאמנות  שחל עליו/ה חובת דיווח לפי סעיף 131(א)(ב5)(6) לפקודה - תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 500,000 ₪

הנני נהנה בנאמנות שההכנסות שחולקו לי מהנאמנות כלולות בדוח זה (מצ"ב העתק טופס 142)
הנני נהנה בנאמנות שממנה היו לי חלוקות (פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדו"ח זה בשדה 271

אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס
מצ"ב נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג (טופס 134)

בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד‘)                  בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות(1)
לא כן, מצ"ב טופס 702 מי שיש לו הכנסות מבנין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: הדוח כולל דיווח על סיום בניית פרוייקט 
לא  כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל  
לא כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר 
לא כן, מצ"ב טופס 1213 קיימת פעולה החייבת בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה  
לא בשנת המס היו לי או לבן/בת זוגי עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א לפקודה   
לא קיבלתי ”חוות דעת“ חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד לפקודה        
כן מצ“ב טופס 1346        לא נקטתי בעמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה                  

פרטי המסייע/ת
במילוי הדוח 

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי
סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון.

חתימההנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. הקשר איש שם תאריך

/

מספר טלפון כתובת דואר אלקטרונישם המשרד מספר עוסק מורשה

לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) חוק אנרגיות מתחדשות - חוק (1)
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1301 טופס
ליחיד דוח 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 
בשנת המס 2016

השנה המתחילה ב - 1.1.2016 והמסתיימת ב - 31.12.2016

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדוח דוח שהגיש  מי  לראות  השומה  פקיד  רשאי  הכנסה,  מס  לפקודת  131 סעיף  עפ"י 
דוח. הגיש  כמי שלא  המסמכים המתאימים,  אליו צורפו  שלא  או  כראוי  מולא  שלא  אל: משרד השומה
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ישראל ישראלי

14.5.48משה

ישראלהישראלי

14.5.49דוד

כנפי נשרים 5,ירושלים, 1234567 

חנות קימעונאית להלבשת נשים

אופנת ישראלי

רח' הישראלים 1, ירושלים 1234567 ,

10.4.2017

1.1.2016חוות הדעת ניתנה בכתב החל מיום  .1
 100,000של סכום הוא הדעת חוות בגין הטירחה שכר  .2

ש''ח לפחות או שחוות הדעת היא ''תכנון מדף''.
 הכנסהלמעט המס, בשנת )מחזור( הכנסה ליחיד  .3

 עלהעולה לפקודה,  89בסעיף כמשמעותו הון מרווח 
ף בסעיכמשמעותו הון מרווח הכנסה או ש''ח מיליון  3

 שחוותובלבד ש''ח וחצי מיליון על עולה לפקודה,  89
הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה.

.1345פרוט ראה בדברי ההסבר של טופס 

. נקיטת עמדה חייבת בדיווח21
כן מצ“ב טופס 1345      נקטתי בעמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה                   

כן מצ“ב טופס 1346        לא

 מקצועיותעמדות של רשימה פרסמה המסים רשות 
  בדוחזאת לציין חייב להן המנוגדת בעמדה שנקט שמי 

 הנובעהמס יתרון כאשר נדרש הדיווח שהגיש. השנתי 
 באותהש''ח מיליון  5על עולה עמדה אותה מנקיטת 

 מסשנות  4במהלך ש''ח מיליון  10 על או מס שנת 
לכל היותר.

רשימת העמדות מפורסמת באתר רשות המסים.
 המס,בשנת )מחזור( הכנסה ליחיד רק יחול זה דיווח 

דה, קולפ 89 עיףבסתו עושמכמון ה ווחמרה כנסה עטלמ
 כמשמעותוהון מרווח הכנסה או ש''ח מיליון  3על העולה 
 ובלבדש''ח וחצי מיליון על עולה לפקודה,  89בסעיף 
 עדהיא הכנסה לאותה בקשר שניתנה הדעת שחוות 

מיליון וחצי ש''ח.
.1346יש לצרף טופס 

. ניהול ספרים22

 בהתאםספרים לנהל חייב מעסק, הכנסות לו שהיו נישום 
 לצייןיש חשבונות(. פנקסי )ניהול הכנסה מס להוראות 

 הספרים:ניהול לגבי הנדרשים הפרטים את הדוח בטופס 
.דועו חווידה תטיש ,םירפסה םילהונמ היפ-לע תפסותה

 קבלות)חשבוניות, הפנים תיעוד האם לציין יש כן, כמו 
וכו׳( מופק באופן ממוחשב או ידני.

. דוח על משק חקלאי23

 אדמהשטח לך שיש או חקלאי, משק בעל אתה אם 
 משקעל שנתי דוח גם זה לדוח לצרף עליך מעובד, 

.1220חקלאי על גבי טופס 

. שותף בשותפות24

זאתיציינו בשותפות, שותפים זוגו בן או שהוא נישום  
פרטיםהכולל  1504טופס ויצרפו המתאימה במשבצת 

לגבי השותפות.
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הצהרת
מגיש/ת הדוח

חתימת בן/בת הזוגתאריך חתימת "בן הזוג הרשום"

הכלולות אלו  על  נוספות  הכנסות  זוגי  ולבן/בת  לי  היו  לא  המס  בשנת  כי  בזה  מצהיר/ה  הריני 
בדוח זה, וכן כי הפרטים שבדין וחשבון זה ונספחיו הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שאם המסמכים

הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ואת הקבלות המקוריות של התרומות.
      במילוי דין וחשבון זה נעזרתי, תמורת תשלום, על ידי מסייע/ת שפרטיו/יה מצויינים להלן

לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
w w w . t a x e s . g o v . i l

לתשומת ליבך
טופס החתום ע"י "בן הזוג הרשום" בלבד, ללא חתימת בן הזוג
מבן זוגו שהצהיר שבידו ייפוי כוח את החותם כמי השני, יראו

לחתום בשמו, וזאת בהתאם להוראות ס' 144 לפקודת מ"ה. 

לא חייב
כן, שודר טופס 6111

המחזור מכלל העסקים
שלי או של בן/בת זוגי
הוא מעל 256,410 ₪

(ללא מע"מ)

/   /

תאריך הגעה בן זוג רשום

/   /

תאריך הגעה בן/בת הזוג ----------------------------------------➢

סמן/י X במשבצת המתאימה א. פרטים כלליים

החזר המס, אם מגיע, יועבר לחשבוני המתנהל על שמי בבנק:
ןבעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק, יש לצרף אסמכתא מתאימה ו ב ש ח ר  פ ס מ

277
סמל בנקסמל סניף

278
שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע במרשמי הבנק

ק י ת ר  פ ס מ

מצב משפחתי בשנת המס

פרוד/ה (בהתאם למרשם רשות המסים)

נשוי/אהרווק/ה
גרוש/האלמן/ה

הדבק/י כאן את
המדבקה שצורפה
לדוח, אם הפרטים

הרשומים על המדבקה
נכונים. אם הפרטים

אינם נכונים - רשום/י
כאן את הפרטים

הנכונים

ב. פרטים אישיים

במשבצת בשורה בה חל שינוי X יש לרשום פרטים עדכניים לתאריך מילוי הדוח. אם שונו הנתונים הרשומים בסעיפים שלהלן מאז הוגש דוח קודם, סמן/י

"בן הזוג הרשום"
לרבות מי שאינו/ה נשוי/אה או שהוא/היא פרוד/ה

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

בן/בת הזוג

ה ק ב ד מספר זהותמ מספר זהות

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

כתובת דואר אלקטרוני

טלפונים
בעבודה "בן הזוג הרשום" טלפון  ניידבעבודה בן/בת הזוגבבית/פקס

העיסוק העיקרי (פרט/י)

שם העסק

כתובת העסק
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)

מספר תיק בעסק העיקרי
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

כתובת המגוריםכתובת למישלוח דואר
אני מעוניין/מעוניינת לאפשר לרשות המסים להעביר לי הודעות באמצעות:

      מייל לכתובת הדואר האלקטרונית                    מסרון (S.M.S) לטלפון הנייד 

כתובת (כולל מיקוד)

שמות המעבידים
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

1504)ניהלתי משק חקלאי/יש לי שטח אדמה מעובד (מצ"ב טופס 1220) אני או בן/בת זוגי שותפים בשותפות (מצ"ב טופס
ניהלתי הנהלת חשבונות         כפולה         חד-צידית              הפעלתי קופה רושמת         לא         כן              הפקת תיעוד פנים         ידני         ממוחשב

לגבי ההכנסות מעסק/ממשלח יד עיקרי:
הדוח מבוסס על פנקסי חשבונות שניהלתי עפ"י  תוספת                    סעיף                 להוראות ניהול ספרים

הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי   הכנסותי בלבד  אני מגיש/ה דוח לשנת מס זו למרות שאיני חייב/ת - בקשה להחזר מס הדוח הוא על: 
אין הכנסה לבן/בת זוגי        בן/בת זוגי עזר/ה לי בהשגת ההכנסה בן/בת זוגי מגיש/ה דוח נפרד - מצ"ב הדוח/הצהרה של בן/בת זוגי

”מקור הכנסה משותף“ לבני הזוג:        לא     אם כן:       עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה          לא  עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה
אני/בן זוגי       עולה חדש        תושב חוזר ותיק          תושב חוזר וחלות על הכנסותי מחו“ל הקלות במס     

בשנת המס היו לי, לבן/בת זוגי או לילדי שטרם מלאו להם 18, נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,850,000 ש"ח או יותר
העולה על  803,520 ש“ח 121ב(ה) לפקודה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף בשנת המס היתה לי או לבן/בת זוגי

₪ או יותר הנני תושב/ת חוץ החייב/ת בהגשת דוח בשל מספר ימי השהייה בישראל             העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000
העולה על 803,520  ש“ח בשנת המס היה לי, לבן/בת זוגי מחזור מכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס

הנני יוצר בנאמנות, בר-שומה ובר-חיוב. דוח זה כולל את הכנסותי ואת הכנסות הנאמנות (מצ"ב טופס 151ח)
הנני נהנה בנאמנות  שחל עליו/ה חובת דיווח לפי סעיף 131(א)(ב5)(6) לפקודה - תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 500,000 ₪

הנני נהנה בנאמנות שההכנסות שחולקו לי מהנאמנות כלולות בדוח זה (מצ"ב העתק טופס 142)
הנני נהנה בנאמנות שממנה היו לי חלוקות (פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדו"ח זה בשדה 271

אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס
מצ"ב נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג (טופס 134)

בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד‘)                  בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות(1)
לא כן, מצ"ב טופס 702 מי שיש לו הכנסות מבנין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: הדוח כולל דיווח על סיום בניית פרוייקט 
לא  כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל  
לא כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר 
לא כן, מצ"ב טופס 1213 קיימת פעולה החייבת בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה  
לא כן, מצ"ב טופס 1385 בשנת המס היו לי או לבן/בת זוגי עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א לפקודה 
לא כן מצ“ב טופס 1345 קיבלתי ”חוות דעת“ חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד לפקודה         
כן מצ“ב טופס 1346        לא

פרטי המסייע/ת
במילוי הדוח 

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי
סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון.

חתימההנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. הקשר איש שם תאריך

/

מספר טלפון כתובת דואר אלקטרונישם המשרד מספר עוסק מורשה

לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) חוק אנרגיות מתחדשות - חוק (1)

- 1 -
1301 טופס
ליחיד דוח 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 
בשנת המס 2016

השנה המתחילה ב - 1.1.2016 והמסתיימת ב - 31.12.2016

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדוח דוח שהגיש  מי  לראות  השומה  פקיד  רשאי  הכנסה,  מס  לפקודת  131 סעיף  עפ"י 
דוח. הגיש  כמי שלא  המסמכים המתאימים,  אליו צורפו  שלא  או  כראוי  מולא  שלא  אל: משרד השומה

x

x

x
x
x
x
x
x
x

0 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 00 02 00 0 0 0 00 02 00 0 0 0 00 02 00 0 0 00 00 5 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

ישראל ישראלי

14.5.48משה

ישראלהישראלי

14.5.49דוד

כנפי נשרים 5,ירושלים, 1234567 

חנות קימעונאית להלבשת נשים

אופנת ישראלי

רח' הישראלים 1, ירושלים 1234567 ,

10.4.2017
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הצהרת
מגיש/ת הדוח

חתימת בן/בת הזוגתאריך חתימת "בן הזוג הרשום"

הכלולות אלו  על  נוספות  הכנסות  זוגי  ולבן/בת  לי  היו  לא  המס  בשנת  כי  בזה  מצהיר/ה  הריני 
בדוח זה, וכן כי הפרטים שבדין וחשבון זה ונספחיו הם נכונים ומלאים. ידוע לי, שאם המסמכים

הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ואת הקבלות המקוריות של התרומות.
      במילוי דין וחשבון זה נעזרתי, תמורת תשלום, על ידי מסייע/ת שפרטיו/יה מצויינים להלן

לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל
w w w . t a x e s . g o v . i l

לתשומת ליבך
טופס החתום ע"י "בן הזוג הרשום" בלבד, ללא חתימת בן הזוג
מבן זוגו שהצהיר שבידו ייפוי כוח את החותם כמי השני, יראו

לחתום בשמו, וזאת בהתאם להוראות ס' 144 לפקודת מ"ה. 

לא חייב
כן, שודר טופס 6111

המחזור מכלל העסקים
שלי או של בן/בת זוגי
הוא מעל 256,410 ₪

(ללא מע"מ)

/   /

תאריך הגעה בן זוג רשום

/   /

תאריך הגעה בן/בת הזוג ----------------------------------------➢

סמן/י X במשבצת המתאימה א. פרטים כלליים

החזר המס, אם מגיע, יועבר לחשבוני המתנהל על שמי בבנק:
ןבעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק, יש לצרף אסמכתא מתאימה ו ב ש ח ר  פ ס מ

277
סמל בנקסמל סניף

278
שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע במרשמי הבנק

ק י ת ר  פ ס מ

מצב משפחתי בשנת המס

פרוד/ה (בהתאם למרשם רשות המסים)

נשוי/אהרווק/ה
גרוש/האלמן/ה

הדבק/י כאן את
המדבקה שצורפה
לדוח, אם הפרטים

הרשומים על המדבקה
נכונים. אם הפרטים

אינם נכונים - רשום/י
כאן את הפרטים

הנכונים

ב. פרטים אישיים

במשבצת בשורה בה חל שינוי X יש לרשום פרטים עדכניים לתאריך מילוי הדוח. אם שונו הנתונים הרשומים בסעיפים שלהלן מאז הוגש דוח קודם, סמן/י

"בן הזוג הרשום"
לרבות מי שאינו/ה נשוי/אה או שהוא/היא פרוד/ה

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

בן/בת הזוג

ה ק ב ד מספר זהותמ מספר זהות

תאריך לידה שם האב

שם פרטישם משפחה

כתובת דואר אלקטרוני

טלפונים
בעבודה "בן הזוג הרשום" טלפון  ניידבעבודה בן/בת הזוגבבית/פקס

העיסוק העיקרי (פרט/י)

שם העסק

כתובת העסק
(הרחוב, מספר הבית, הישוב, המיקוד)

מספר תיק בעסק העיקרי
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

9
ם י י ו כ י נ ק  י ת ר  פ ס מ

כתובת המגוריםכתובת למישלוח דואר
אני מעוניין/מעוניינת לאפשר לרשות המסים להעביר לי הודעות באמצעות:

      מייל לכתובת הדואר האלקטרונית                    מסרון (S.M.S) לטלפון הנייד 

כתובת (כולל מיקוד)

שמות המעבידים
מ " ע מ ב ק  ס ו ע ר  פ ס מ

1504)ניהלתי משק חקלאי/יש לי שטח אדמה מעובד (מצ"ב טופס 1220) אני או בן/בת זוגי שותפים בשותפות (מצ"ב טופס
ניהלתי הנהלת חשבונות         כפולה         חד-צידית              הפעלתי קופה רושמת         לא         כן              הפקת תיעוד פנים         ידני         ממוחשב

לגבי ההכנסות מעסק/ממשלח יד עיקרי:
הדוח מבוסס על פנקסי חשבונות שניהלתי עפ"י  תוספת                    סעיף                 להוראות ניהול ספרים

הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי   הכנסותי בלבד  אני מגיש/ה דוח לשנת מס זו למרות שאיני חייב/ת - בקשה להחזר מס הדוח הוא על: 
אין הכנסה לבן/בת זוגי        בן/בת זוגי עזר/ה לי בהשגת ההכנסה בן/בת זוגי מגיש/ה דוח נפרד - מצ"ב הדוח/הצהרה של בן/בת זוגי

”מקור הכנסה משותף“ לבני הזוג:        לא     אם כן:       עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה          לא  עמדתי בתנאי סעיף 66(ד) לפקודה
אני/בן זוגי       עולה חדש        תושב חוזר ותיק          תושב חוזר וחלות על הכנסותי מחו“ל הקלות במס     

בשנת המס היו לי, לבן/בת זוגי או לילדי שטרם מלאו להם 18, נכס/ים בחו"ל בשווי של 1,850,000 ש"ח או יותר
העולה על  803,520 ש“ח 121ב(ה) לפקודה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף בשנת המס היתה לי או לבן/בת זוגי

₪ או יותר הנני תושב/ת חוץ החייב/ת בהגשת דוח בשל מספר ימי השהייה בישראל             העברתי במשך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000
העולה על 803,520  ש“ח בשנת המס היה לי, לבן/בת זוגי מחזור מכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינו פטור ממס

הנני יוצר בנאמנות, בר-שומה ובר-חיוב. דוח זה כולל את הכנסותי ואת הכנסות הנאמנות (מצ"ב טופס 151ח)
הנני נהנה בנאמנות  שחל עליו/ה חובת דיווח לפי סעיף 131(א)(ב5)(6) לפקודה - תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה ושווי נכסי הנאמנות עולה על 500,000 ₪

הנני נהנה בנאמנות שההכנסות שחולקו לי מהנאמנות כלולות בדוח זה (מצ"ב העתק טופס 142)
הנני נהנה בנאמנות שממנה היו לי חלוקות (פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדו"ח זה בשדה 271

אחד מבני הזוג עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת המס
מצ"ב נספח לחישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג (טופס 134)

בשנת המס היו לי הכנסות מפעילות באינטרנט (מסחר, שיווק, פרסום וכד‘)                  בשנת המס היו לי הכנסות בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות(1)
לא כן, מצ"ב טופס 702 מי שיש לו הכנסות מבנין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: הדוח כולל דיווח על סיום בניית פרוייקט 
לא  כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל  
לא כן, מצ"ב טופס 150 הנני בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר 
לא כן, מצ"ב טופס 1213 קיימת פעולה החייבת בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה  
לא כן, מצ"ב טופס 1385 בשנת המס היו לי או לבן/בת זוגי עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א לפקודה 
לא קיבלתי ”חוות דעת“ חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ד לפקודה        

נקטתי בעמדה חייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה                  

פרטי המסייע/ת
במילוי הדוח 

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני, שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי
סייעתי תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון.

חתימההנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. הקשר איש שם תאריך

/

מספר טלפון כתובת דואר אלקטרונישם המשרד מספר עוסק מורשה

לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) חוק אנרגיות מתחדשות - חוק (1)

- 1 -
1301 טופס
ליחיד דוח 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 
בשנת המס 2016

השנה המתחילה ב - 1.1.2016 והמסתיימת ב - 31.12.2016

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדוח דוח שהגיש  מי  לראות  השומה  פקיד  רשאי  הכנסה,  מס  לפקודת  131 סעיף  עפ"י 
דוח. הגיש  כמי שלא  המסמכים המתאימים,  אליו צורפו  שלא  או  כראוי  מולא  שלא  אל: משרד השומה
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ישראל ישראלי

14.5.48משה

ישראלהישראלי

14.5.49דוד

כנפי נשרים 5,ירושלים, 1234567 

חנות קימעונאית להלבשת נשים

אופנת ישראלי

רח' הישראלים 1, ירושלים 1234567 ,

10.4.2017
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6111. טופס 25

 תאיסמן ב׳( ק פר)ראה  6111טופס בהגשת ב החיי
לכך.המיועד במקום למחשב השידור ואופן ההגשה פרטי 

חלק ב׳ — פרטים אישיים
 המשודרבדוח אישיים. פרטים לרישום מיועד ב׳ חלק 

 זה,בחלק השאלות על להשיב יש ובטופס, באינטרנט 
ולסמן פרטים בהתאם.

מספר תיק
 שלתיק הנישום. שם על מתנהל הכנסה במס התיק 

 מספרהזוג. בני שני שם על מתנהל נשואים, זוג בני 
 אוהזוג בני משני אחד של הזהות מספר הוא התיק 
 חשובהתיק מספר חוץ. לתושבי שנקבע מיוחד מספר 
 הזוג׳בן קביעת על משפיע אינו אך התיק זיהוי לצורך 

הרשום׳ וחישוב המס, כפי שיוסבר בהמשך.

פרטי ׳בן הזוג הרשום׳ ובן/בת הזוג
 שאתהמי עם משותף בית משק ומנהל נשוי אתה אם 
 אתהדוח חלקי ובשאר זה, בחלק למלא עליך לו, נשוי 

 לאמכם לאחד אם גם זוגך, בן/בת ועל עליך הפרטים 
היו הכנסות בשנה זו.

 שנישל הפרטים מופיעים לטפסים שצורפה במדבקה 
 אםהרשום׳. הזוג ׳בן הוא משניהם מי ומצוין הזוג בני 

 המתאיםבמקום המדבקה את הדבק נכונים, הפרטים 
 מעודכניםאינם הפרטים אם הפרטים. ממילוי פטור ותהיה 

 חוד רודישב .םינוכנה םיטרפה תא םושר ,םייוגש וא
 הדוחפלט גבי על המדבקה את להדביק אין באינטרנט 

שהופק.
 משקמנהלים ואינם יחד חיים אינם אשר נשואים זוג בני 
 הדוח.הגשת לעניין זוג׳ כ׳בני נחשבים אינם משותף, בית 

 המתייחסבסעיף זאת ציין/י פרוד/ה את/ה אם לפיכך, 
 לכלולצריך אינו פרוד המס. בשנת המשפחתי למצב 

מגיש.שהוא בדוח והכנסותיו לו נשוי שהוא מי פרטי את 
 יתאפשרפרוד משפחת למצב  התייחסות כי, יובהר 

רק בהתאם למרשם רשות המסים.
  בדברתצהיר באמצעות יעשה האמור המחשב עדכון 

 דיקפל ושיגהל שיש (0444 ספוט) דרפנב בייחה םיאושנ
השומה.

הדוחהגשת בעת האישיים הפרטים שינוי 
)שכיר/מעמדך השתנה הקודם הדוח שהוגש מאז אם 

 המופיעיםאחרים פרטים או כתובתך, עיסוקך, עצמאי(, 
 כךהשינוי. של בשורה במשבצת  xסמן נא ב׳, בחלק 

 הכנסהלמס בפניותיך לך לסייע ונוכל במהירות נתעדכן 
ביעילות רבה יותר.

 הכלליםעל-פי תיקך לסגירת מקום יש כי סבור אתה אם 
 ומלאהשומה לפקיד פנה נא א׳, בפרק המפורטים 

.2550טופס 

כתובת למשלוח דואר
 ישלחוכי מבקש שאתה הכתובת את במפורש לציין יש 

 שרשמתהכתובות אחת זו אם גם הדואר, דברי אליה 
בחלק זה.

 קבלת הודעות במייל/מסרון
 באמצעותהמסים מרשות הודעות לקבל ברצונך אם 

דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לנייד סמן בהתאם.

העיסוק העיקרי
 עוסק.הינך בו הענף את מלים במספר ופרט תאר 

 בדוחיותר יעיל טיפול יבטיח העיסוק של מדויק תיאור 
שהגשת והיענות רבה יותר לפניותיך.

 בהלבשתממסחר היא העיקרית הכנסתך אם לדוגמה: 
 אלנשים׳. להלבשת קמעונאית ׳חנות רשום נשים, 

תרשום ׳בעל חנות׳ באופן סתמי.

מספר זהות של ׳בן הזוג הרשום׳
 הזוג׳בן של הזהות מספר את לרשום יש זה, בסעיף 

הרשום׳ ושל בן זוגו במקום המיועד לכך.
 שלהזהות למספר זהה התיק מספר המקרים במרבית 

 זאתלציין חשוב שונה, המספר כאשר הרשום׳. הזוג ׳בן 
 על-ידיהדוח במילוי טעויות למנוע מנת על הדוח בגוף 

 ממלאלנוחיות הכנסה. מס במשרדי ובקליטתו הנישום 
 הזוגבן ברישום המשדר שגה אם באינטרנט, הדוח 

 תעירהכנסה, במס לרישום התאמה שאין כך הרשום, 
על כך המערכת בעת שידור הדוח באינטרנט.

 יכולההרשום׳ הזוג ׳בן של לזהותו לעיל, שצוין כפי 
 הדוח,מילוי בעת לכן, המס. חישוב על השפעה להיות 

 הרשום׳הזוג ל׳בן השייכות ההכנסות כי לב לשים יש 
ולבן/בת הזוג יירשמו בטורים המתאימים.

פרטי חשבון הבנק
 הסניף(,וסמל הבנק )סמל הבנק סניף פרטי את ציין 
 החשבוןבעל שם ואת שלך הבנק חשבון מספר את 
 זכותיתרת לך תגיע אם הבנק. במרשמי שמופיע כפי 

 אתיזרז אלו פרטים של מדויק מילוי כלשהו, במועד 
 זה,לחשבונך יגיע שההחזר להבטיח כדי ההחזר. הליכי 

הקפד למלא את הסעיף.
 השינוייםעל הודע הבנק, חשבון פרטי השתנו בו במקרה 

לפקיד השומה.
 התכמסאו אה אחמהם וליצף רצלש יס מר זחהלה שקבב

 גםוכך החשבון, פרטי אימות לשם אחרת מתאימה 
 יוניש לש הרקמב וא סהכנה סמב קית חתיתפ תעב

חשבון בנק להחזר.

הצהרת מגיש הדוח ופרטי המסייע
 מסיועץ דין, עורך חשבון, ברואה הדוח למילוי נעזרת אם 

 רישוםעל הקפד תשלום, תמורת אחר, אדם או מייצג 
 רואהרק תיעדר. לא חתימתו וכי המסייע פרטי של מדויק 

 במשרדיאותך לייצג רשאים מס ויועץ דין עורך חשבון, 
 ייפויהשומה לפקיד שהוגש בתנאי וזאת הכנסה מס 
 לפקידבעבר נשלח לא כזה כוח ייפוי אם מתאים. כוח 

 שרותלחטיבת בהקדם /א 2297טופס נא שלח השומה, 
 רשות, המייצגים מרשם ישיר- שרות מחלקת לקוחות 
השומה.למשרד או , ירושלים  34003ת.ד בישראל המסים 
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 לכלולעליו עו״ד, או מס יועץ רו״ח, הוא המסייע אם 
 שעימובמשרדו, הקשר איש שם את המסייע בפרטי 

 השנתיהדוח בנושא בירורים לערוך השומה משרד יוכל 
ופרטים חסרים.

 רשאיהזוג בן הדוח. על לחתום חייב הרשום הזוג בן 
 חתוםאינו השני הזוג ובן במידה חתימתו. את לצרף 

 שבידושהצהיר כמי הרשום' הזוג 'בן את יראו הדוח, על 
 להוראותבהתאם וזאת בשמו, לחתום זוגו מבן כוח יפוי 

 לפקודה.144סעיף 
 חתוםהוא אם שוב בדוק הדוח, את למלא שסיימת לאחר 

 המסמכיםכל וצורפו הפרטים כל מולאו והאם כנדרש 
הנדרשים.

 חלק ג׳ — הכנסות מיגיעה אישית
7-1בשיעורי מס רגילים - סעיפים 

כללי
 ההוצאותניכוי לאחר ההכנסות את לרשום עליך זה בחלק 

שהוצאו לייצורן ובניכוי פטורים.
 התחלתימס בשיעור מחויבות אישית מיגיעה הכנסות 

.10%של 
 אתרשום הזוג׳, ׳בן/בת הכנסת בטור  1301בטופס 

 נפרדדוח הוגש לא אם הזוג בן/בת של כאמור ההכנסה 
על הכנסות אלו.

להלן פירוט הסעיפים בחלק ג׳:

 - הכנסה מעסק או ממשלח יד1סעיף 
 ניכוילאחר )ההכנסות החייבת ההכנסה את כאן רשום 

 מחו״ל,הכנסה כולל יד, ממשלח או מעסק ההוצאות( 
 במידהשער, והפרשי הצמדה הפרשי ריבית, לרבות 

 הושגהההכנסה אם זאת )כל בידך עסקית הכנסה שהן 
 בסעיףההכנסה את רשום לאו, אם האישית; מיגיעתך 

11.)
 עלפרוט צרף יד, משלח או מעסק הכנסה לך יש אם 
 הטפסים,את בנפרד. עסק כל לגבי א׳, נספח טופסי גבי 
 המסיםרשות באתר למצוא תוכל אליך, נשלחו לא אם 

באינטרנט או לקבלם במשרד פקיד השומה.
 א׳נספח למילוי הסבר דברי יובאו זה, פרק בהמשך 

 ההוצאותוניכוי החייבת ההכנסה של החישוב פירוט - 
המותרות בניכוי.

 אותקבול כל יד ממשלח או מעסק בהכנסתך לכלול יש 
 לרבותלעיסוקך, הקשורים שקיבלת הנאה טובת שווי 

 לומספק שאתה ממי שקיבלת בהלוואה ריבית הפרשי 
 לפקודה,)ט( 3סעיף לפי זכויות מימוש ולרבות שירותים 

 פסקה ב׳ להלן(.3)ראה הסבר בסעיף 
 אומעסק הכנסתך ייצור לצורך הלוואה קיבלת אם 

 אוהחזרתה, על לך מחל ההלוואה ונותן יד, ממשלח 
 תליחמ ואריי ,ךסתכנה רוצייל רשקהב קנעמ תלביק םא

 אםבידך. במס החייבת כהכנסה המענקים או החוב 
בר-נכס לרכישת קשורים המענק או החוב מחילת 
 המקוריהמחיר אך בידך, כהכנסה אלו ייראו לא פחת, 

 שניתן,המענק או שנמחל החוב בגובה יוקטן הנכס, של 
 ההוןרווח לעניין והן הנכס בגין הפחת חישוב לצורך הן 

לכשיימכר הנכס.

 קלח די חלשממ וא קסעמ ותסנכהמ תוכנל לוכי יאמצע
 ו/אולעצמאים השתלמות לקרן ששילם מהסכומים 

 הסבר)ראה עבודה כושר אבדן מפני לביטוח כפרמיה 
 להלן(.47-50בסעיפים 

 לדוחא׳ נספח והפסד רווח בדוח אלה סכומים לכלול אין 
)אבדן  112/113- אלו בשדות אותם לרשום ויש כהוצאה, 

השתלמות(.  )קרן 136/137ו-לעצמאי( עבודה כושר 
 לפניהחייבת ההכנסה את לכלול יש  170/150בשדה 

הפחתת הניכויים האישיים המפורטים בחלק י״ב.

ימולא חוטיבלד סומהמ םיולבקת - 2 ףיעס
 שירותעקב לאומי לביטוח מהמוסד שקיבלת סכומים 

 בשדהכאן רשום במס. חייבת הכנסה הם במילואים 
 זוגךבן שקיבל או שקיבלת הסכומים את  270/250

מהמוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות המעביד.
 פגיעהדמי אבטלה, דמי לידה(, ממענק )להבדיל לידה דמי 

 אלהסכומים כאן רשום במס. חייבת הכנסה הם בעבודה 
שקיבלת או שקיבל בן זוגך בשנת המס.

 שנזקפוסכומים )לרבות החזרים המס בשנת קיבלת אם 
 שניםבגין לאומי מביטוח שומה הפרשי בשל לזכותך( 

 ידך.בה( וצאהנת )הקטנסה כהכאלה מו ירשית, דמוקו
 מופחתיםהם אם בהכנסות אותם לכלול אין זאת, למרות 

 תובעאתה בגינם אשר לאומי לביטוח למוסד מהתשלומים 
 בחלק י״ב לטופס(.52ניכוי )ראה סעיף 

 מהתשלומיםגבוהים לאומי ביטוח דמי של ההחזרים אם 
 להוסיףועליך ניכוי, לתבוע זכאי אינך המס, בשנת כאמור 

העודף.מהסכום  52%זה בסעיף הוצאה( )הקטנת להכנסה 
 סכומיםוכן 

םיכנל תודיינ תבצקכ ולבקתנש
 (13) שאיריםאו זקנה כקצבת שהתקבלו סכומים 

-דח םיקנעמ וא/ו
נכותעקב מענק או לידה מענק )כגון פעמיים 

 , (31)

 אינם 
 אתופרט י׳ בחלק אלה סכומים רשום במס. חייבים 

מהות התקבול.
 חייביםוהחזרים תקבולים לרשום יש  270/250בשדה 
 לביטוחהמוסד ידי על זוגך לבן או לך ששולמו במס 

 מילואים,תגמולי היריון, שמירת לידה, דמי כגון: לאומי, 
 בדיווחינכללו ולא כעובד וכיו''ב, בעבודה פגיעה דמי 

.106המעביד בטופס 
 שכירכעובד לך ששולמו כאמור תשלומים ליבך: לתשומת 

 שלהלן.172/158 ידווחו בשדה 106והכלולים בטופס 
 שהתקבלוהשנתיים האישורים את לדוח לצרף יש 

מהמוסד לביטוח לאומי.

) (13)

 משכראו ממשכורת הכנסה -  3סעיף 
(14)עבודה

 משכראו ממשכורת הכנסה , 172/158בשדה כאן רשום 
 לאומימביטוח ותקבולים מחו״ל הכנסה לרבות עבודה, 

שהתקבלו כשכיר, לרבות דמי אבטלה.
 להתבטאיכולה עבודה משכר או ממשכורת הכנסה 
 שהמעבידארוחות או מגורים כגון: כסף בשווה או בכסף 

 שכראו המשכורת סך את לרשום עליך לכן, מספק. 
 זקףשהמעביד זקיפות אחרת, קצובה כל או העבודה, 
 הסכומיםוכל ברכב( שימוש שווי זקיפת )כגון לשכרך 

ששילם לך מעבידך לכיסוי הוצאותיך.
להלן כללים בדבר קביעת המשכורת החייבת:

א(, 6)9   פ.מ.ה. סעיף 13
(.7)9ג(, 6)9

(.2)2   פ.מ.ה. סעיף 14
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א. תשלומים נוספים והפרשי שכר
 קצובתפרמיות, נוספות, בשעות עבודה בעד תשלומים 

 שלחלקו מקצועית, ספרות הבראה, דמי לעבודה, נסיעה 
 תוספתהמעביד, ששילם הלאומי הביטוח בדמי העובד 
 חופשהפדיון דמי שכר, הפרשי ייעול, פרסי שדה, 

 מהכנסתחלק הינם באלה, כיוצא אחרים ותשלומים 
עבודה שתירשם בדוח.

 אולםהתקבלו, שבה המס בשנת יחויבו שכר הפרשי 
 אלההכנסות כי ולבקשו השומה לפקיד לפנות תוכל 

 עליהןיחול זאת בדרך אם - המס חישוב לצורך תיוחסנה 
 מתייחסים,הם שאליהן לשנים -יותר נמוך מס שיעור 

 בשנההמסתיימות מס שנות שש מאשר יותר לא אך 
שבה קיבלת הפרשים אלה.

 בחלקיםלחלקם ניתן חופשה, פדיון דמי פריסת לעניין 
 בהבשנה המסתיימת שנים, שש של לתקופה שווים שנתיים 
עבודתך.שנות ממספר יותר לא אך - אלה סכומים קיבלת 

 (15)  

 זכותממימוש הנובעים סכומים ב. 
 םנובעיהיבית ר פרשימה אויה( אופצ)

המעביד.לך שנתן נמוכה, בריבית מהלוואה 
(16)

 שוויבין ההפרש הוא זכות ממימוש הנובע ההכנסה סכום 
 תוכלבעדו. ששילמת הסכום לבין המימוש בעת הנכס 
 המסחישוב לצורך כי ולבקשו השומה לפקיד לפנות 

 פניעל שווים בחלקים ההכנסה תחולק זו, הכנסה על 
 אך- למימושה ועד הזכות מתן שמיום השנים תקופת 

 שמימשתבשנה המסתיימות שנים,  6מאשר יותר לא 
בה את הזכות.

הכנסה מ׳הפרש ריבית׳:
 שיתרתהממעבידך הלוואה לקרובך או לך ניתנה אם 

 החברהשליטה בעל )ואינך ₪  7,680על עולה אינה 
 אוריבית ללא היא וההלואה משכורת(, לך המשלמת 

 ההפרשייחשב המדד, עליית משיעור נמוכה בריבית 
 כהכנסתהמדד עליית שיעור לבין ששילמת הריבית בין 

משכורת ושמה ׳הפרש ריבית׳.
 לעבך ניהם א וא ₪ 068,7 לע הלעו האוולהה תרית םא

 יתרתאם גם משכורת לך המשלמת בחברה שליטה 
 עבודה,כהכנסת ייחשב זה, סכום על עולה אינה ההלוואה 
 המדדעליית שיעור לבין ששילמת הריבית שבין ההפרש 

.3.41%בתוספת שיעור ריבית שנתית של 
 שקיבלתמניה, או אופציה של המכירה בעת ההטבה שווי 

 הואשכר, במסלול לפקודה  102סעיף לפי ממעבידך 
אותו  106בטופס וכלול שלך העבודה מהכנסת חלק 

 ותציפאוה יסומ ותדאו יםספונ םטיפר ך.ידבמעמ תבלקי
ראה בחלק ח' בפרק זה.

ג. רכב
 אחזקתהוצאות לכיסוי ממעבידך שקיבלת תשלומים . 1

 עבודתךלביצוע משמש זה רכב אם בין הפרטי, רכבך 
 אפשרות)אין העבודה מהכנסת חלק הינם לאו אם ובין 

(17)לדרוש כל הוצאה כנגד הכנסה זו(.

 שהמעבידצמוד רכב )שווי צמוד מרכב זקופה הכנסה . 2
 חלקהוא צמוד ברכב השימוש שווי לרשותך(: העמיד 

 משכרך ומעבידך אמור לכלול אותו בסך הכנסתך. אם
 מופחתמנוע, משולב רכב דהיינו “היברידי״, רכב ברשותך 

)ג(.8   פ.מ.ה. סעיף 15

)ט(.3   פ.מ.ה. סעיף 16
תקנות מ"ה )ניכוי הוצ'    17

.1995רכב( התשנ"ה-

 אםשימוש. לחודש ש"ח  400של סכום השימוש: משווי 
 מרשתשנטען הימברידי רכב או חשמלי רכב ברשותך 
 שלסכום השימוש משווי מופחת ( play in)החשמל 

 תך,להכנס שנזקף שימושהשווי  סכום .חודש לש''ח  990
.2017 לשנת 106מופיע בטופס 

 מחושב,  1/1/2010מיום לראשונה שנרשמו רכב כלי בגין 
 שלהמחירון ממחיר כשיעור צמוד ברכב השימוש שווי 

 לפיההמחיר קבוצת את לבדוק תוכל חדש. בהיותו הרכב 
 רשותבאתר לעיל כאמור השימוש שווי את לזקוף יש 

 עלשמופיעים כפי הייצור ושנת הרכב דגם לפי המסים 
גבי רישיון הרכב.

, 1/1/2010ה-יום לפני לראשונה שנרשמו רכב כלי 
 ברישיוןהמצוינת המחיר קבוצת לפי נקבע לגביהם השווי 
 קבוצתלפי שימוש כשווי שייזקפו הסכומים פירוט הרכב. 

מחיר מופיע בטבלה להלן.

שווי השימוש ברכב - סכום שנתי

שווי שימוש שנתי ב-₪ קבוצת מחיר*

32,400 1

35,040 2

45,120 3

54,120 4

74,880 5

97,080 6

124,920 7

10,800   )נפח מנועL3אופנוע 
  סמ״ק והספק125מעל 

 כ״ס(33מעל 

סלולריטלפון - )רט״ן( נייד טלפון רדיו ד. 
 לשימושהמעביד על-ידי שנמסר סלולרי בטלפון השימוש 
 יהאשייזקף השווי העובד. בידי שימוש בשווי יחויב העובד, 
₪  1,260)לחודש ₪  105או החודשית ההוצאה מחצית 
 ההוצאהסכום בניכוי והכל שבהם, הנמוך לפי לשנה(, 

 שוויזקיפת אין מכשיר. אותו בשל העובד ששילם החודשית 
בלבד.העבודה למקום ממנו להתקשר שניתן מכשיר בשל 

ה. מענק בשל עבודה מועדפת
 174סעיף על-פי הניתן מועדפת, עבודה בשל מענק 
 החייבסכום הוא משוחרר, לחייל הלאומי הביטוח לחוק 
 המסבשנת שהתקבל כזה סכום לרשום ניתן במס. 
 לאומי(לביטוח מהמוסד )תקבולים  2בסעיף או זה בסעיף 

 מסמנכה לא הלאומי לביטוח המוסד המקור. ציון תוך 
במקור ממענקים אלו.

 השתלמותולקרן גמל לקופת סכומים ו. 
(18)מעל התקרה

 לקצבה,גמל לקופת לטובתך מעבידך ששילם סכומים 
 7.5%של שיעור על בחודש העולים תגמולים חשבון על 

 שמוגדר)כפי התקרה בסכום במשכורתך מוכפל כשהוא 
 עבודהכהכנסת אותם יראו מביניהם, כנמוך בהמשך(, 

 לתקנות 19תקנה   18
קופות גמל
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 גםמתייחס האמור הגמל. לקופות שולמו בו במועד שלך 
 מעבידיםמכמה ממשכורת הכנסה לך שהייתה למקרה 

 ולמשכורותלתשלומים מתייחסות האמורות והתקרות 
מכל המעבידים.

 דיבעמהי די-לעם יביוחמת ויהלם ירומאה לאם ימוכס
.106ולהופיע בטופס 

 עבורוושהופרש אחד עבודה ממקום ביותר שעבד שכיר 
 כאמורהשתלמות קרן ו/או לקופ״ג אלו ממקומות 

 עלעלתה והכנסתו להלן האמורות התקרות מעל לעיל 
 בשללהכנסה התוספת פירוט/חישוב יצרף ₪,  188,544

 שכירבנוסף, . 134טופס גבי על העודפות, ההפרשות 
 כושראובדן לביטוח פרמיה תשלומי בשל ניכוי המבקש 

עבודה ימלא טופס זה.
 על-ידילך שנמסרו  106טופסי מתוך יילקחו הנתונים 
לחישוב.הדרושים הפרטים את לציין הונחה אשר המעביד, 

סכום התקרה הוא:
(19) לקצבהגמל לקופת סכומים העובד בעבור שולמו . 1

 או שודחב₪  8314,2 ואהה רתקה וםכס ,דלבב
 למעטהיא זה לעניין משכורת מלאה. לשנה ₪  290,190

שווי השימוש ברכב.
 השתלמות,לקרן לטובתך מעבידך ששילם סכומים  .2

 בעתכהכנסתך ייראו הקיבוצי, ההסכם בגבולות שלא 
 בעדהשההפרשה המרבית המשכורת לקרן. ששולמו 

 2017המס לשנת לחודש ממס פטורה השתלמות לקרן 
 העבודהחודשי מספר כפול לחודש ₪  15,712היא 

₪  188,544)בפועל הפרשות בגינם שהיו המס בשנת 
בסכום שנתי לשנה מלאה(.

 ממשכורתהחייבת ההכנסה ברישום ז. 
לא ייכללו הסכומים הבאים:

 מענקאו גמל וקופת מהמעביד מקצבאות הכנסות . 1
 בסעיףירשמו אלה הכנסות מהמעביד(. )פיצויים פרישה 

 אם הן חייבות במס.1301 בטופס 5
 ואשרבמשמרות, עבודה בעד לך ששולמו סכומים . 2

להלן(. 4סעיף ראה - זה )לעניין ממס הקלה בעדם מגיעה 
 שלאאו כהוצאה לתבוע רשאי הינך אשר סכומים . 3

(20)יחויבו במס כגון:

 בתפקידנסיעה הוצאות לכיסוי לך ששולמו סכומים . 3.1
 בתפקידשהייה של יום כל לגבי שהסכומים ובלבד לחו״ל, 

לא יעלו על המפורט להלן:
דולרים  76ועוד לינה הוצאות בעד דולרים  117. 3.1.1
 תוכלקצרות שהייה תקופות בשל אחרות. הוצאות בעד 

 להלןשיפורט כפי יותר, גבוהות שהייה הוצאות לדרוש 
.12בדברי ההסבר למילוי נספח א׳, בסעיף 

 128מ-יותר לא - לינה הוצאות דרשת לא אם  .3.1.2
דולרים ליום שהייה.

 בעדשהוצאת הסכומים את כהוצאה לתבוע תוכל לא 
 אובארץ אש״ל בעד או לארץ לחוץ נסיעה בעד כיבוד, 

 המעבידלך ששילם הסכומים על העולים בחוץ-לארץ 
למטרות אלה.

 טלפוןשיחות חשבון על לך ששולמו סכומים  .3.2
בינלאומיות שערכת ממקום מגוריך לצורך עבודתך.

(3 )ה3 פ.מ.ה. סעיף 19

   תקנות מ"ה )ניכוי 20
הוצאות מסוימות(.

 אםעבודה, בגדי לרכישת לך ששולמו סכומים . 3.3
 עבודהמקום לאותו השתייכותך על מצביעים הבגדים 

והם אינם ראויים לשימוש לכל צורך אחר.
 השתייכותהמסמל או עבודה לצורכי הדרוש בביגוד אם 

 לעבודה,מחוץ גם שימוש לעשות ניתן העבודה, למקום 
 ביוחי דבועהש רשפא ךכל יא ,%08 הבוגב האצוה רתות
 הנותרים.20%ב-

 מקצועיתהשתלמות לצורך לך ששולמו סכומים  .3.4
הכרחית לביצוע עבודתך.

 דירהשכירת בעד או לינה בעד ששילמת סכומים . 3.5
 11בסעיף )כהגדרתו פיתוח כשטח שנקבע באזור 

 באזורהוא הקבוע עבודתך שמקום בתנאי לפקודה(, 
 עבדתאלמלא גר היית שאיתה שמשפחתך, ובתנאי זה, 

(21)באזור זה, מתגוררת במקום אחר.

(22) הסכום שאתה רשאי לדרוש כהוצאה:
 לאאך ששילמת סכום - לילה לכל לינה הוצאות בעד 
 לילהללינת קבע התיירות שמשרד הסכום מאשר יותר 

במלון בעל שלושה כוכבים, לרבות המסים.
 מאשריותר לא אך ששילמת הסכום - דירה שכירת בעד 

₪ לחודש בכל אחד מחודשי השנה. 1,770
 שלוששל תקופה במשך לניכוי ניתנות אלה הוצאות 

 קבעבאורח לעבוד התחלת שבו מהיום בלבד, שנים 
 ודבעל תקסהפ תזא הופקת ךות םא םולא ח.ותיפ חשטב

 חזרתמכן ולאחר לפחות, שנה למשך פיתוח בשטח 
 השניםשלוש תקופת תתחיל פיתוח, בשטח לעבוד 

מחדש מהיום שחזרת אליו, כאמור.
 לינההוצאות בשל המעביד לך ששילם סכומים . 3.6
 הן ק״מ 010מ-תר יו וחקמרה ינהל קוםמשר כא ד,פקיבת

 אםאלא - המגורים ממקום והן הקבוע העיסוק ממקום 
 ההכנסה,לייצור הכרחית הייתה כי אישר השומה פקיד 

גם אם המרחק קטן יותר.
 117מ-נמוכה שעלותה לינה בתקרה: מוגבל זה סכום 
דולר,  117מ-גבוהה שעלותה בלינה ההוצאה. כל דולר- 
 יותרולא דולר  117מ-פחות לא אך מההוצאה  75%

 דולר.204מ-
 מכשירבשל המעביד עבורך ששילם ההוצאות סכום . 3.7

₪  1,260על העולה לרשותך שהעמיד סלולרי טלפון 
בשנה או מחצית ההוצאה, הנמוך מביניהם.

 ל״נה םמיוכהס תא לוכלי אל דיעבמה ,601 סופטב
בהכנסה החייבת במס ממשכורת.

 לאהמעביד על-ידי לך ששולמו אש״ל סכומי כי יצוין, 
.2011יותרו בניכוי החל משנת 

ממס:פטורים והם לך ששולמו סכומים ח. 
 מיגיעהאחרת והכנסה קצבה עבודה, שכר משכורת,  .1

 של₪,  606,000על עולה שאינו כולל בסכום אישית, 
 100%של בשיעור נכות לו שנקבעה נכה ושל עיוור 

 אםאף - מסוימים ובתנאים שנה, על העולה לתקופה 
 ולענייןזה לעניין (23)לפחות 90%של נכות לו נקבעה 

 לחלקהמתייחסת ולנכות משנה הפחותה לתקופה נכות 
 להלן.40משנת המס, ראה הסבר מפורט בסעיף 

 וחזרההעבודה למקום מביתו העובד נסיעת של שוויה . 2
 המעביד,בידי וממומנת המאורגנת מרוכזת בהסעה 

 בשלהכרחית שההסעה המסים רשות מנהל קבע אם 

(.13)17  פ.מ.ה. סעיף 21 
  תקנות מ"ה )ניכויים 22

בשל דמי לינה או 
שכירת דירה באיזור 

פיתוח(.

(5)9פ.מ.ה. סעיף    23

21
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 ובהתאםהעבודה, מקום של ומיקומו העבודה, תנאי 
(24)לתנאים שקבע .

 פיצוילרבות פיטורין(, )פיצויי מעבודתך פרישה מענק . 3
 ממסכפטור שאושר נוצלה, שלא מחלה חופשת בעד 

 לבךתשומת (. 5סעיף ראה - במס החייב החלק )לגבי 
 בפטורתפגע בפטור פיטורין פיצויי שמשיכת לעובדה 
 סעיף)ראה הפרישה לגיל בהגיעך לו זכאי שתהיה 

 יוצימ םשל ינויסנפ ץעויל הנפת יכ ץלמומ .(ןלהל 5
 הפטוראת לנצל תבחר בטרם מיטבי באופן הזכויות 

על פיצויי פיטורין.
 אםממעבידך שקבלת מניות הקצאת בעת הכנסה  .4
 םג האר) הדוקפל 201 ףיעסבש םיאנתה םימייקתמ

הסבר על רווח הון בחלק ח׳ להלן(.
 במסיחויבו לא השתלמות לקרן המעביד הפרשות . 5

 מעלשילם שהמעביד סכומים למעט ההפרשה, בעת 
 תקרהמעל משכורת בגין או הקיבוצי, שבהסכם השיעור 

 הזכאותלגבי לעיל.  2ו׳סעיף ראה - ₪  188,544של 
 ההשתלמות,קרן פדיון בעת הרווחים של ממס לפטור 

.14,15ראה הסבר בסעיפים 
 להלן.43 פיצויי הלנת שכר - ראה סעיף .6
 לימודבמוסד לחוקר או לסטודנט ששולמה מלגה  .7

 בסכומיםחייב חלק יש אם להלן.  43סעיף ראה ומחקר. 
 לדוח.3המשולמים כמלגה הם יירשמו בסעיף 

 יםעיפבס׳ יחלק בום לרש יש ממס, יםהפטור יםכומהסאת 
 לפי העניין.44 עד 40

 - עבודה במשמרות4סעיף 
 ובעלושירותים, מנהלה עובד )או ייצור עובד אתה אם 

 -השומה פקיד של דעתו להנחת - הוכיח המפעל 
 להפעלתחיונית שלישית או שנייה במשמרת שעבודתך 

 בשנתפעילותו שעיקר תעשייתי, במפעל הייצור(, קו 
 בחוקהמונח כמשמעות ייצורית׳ ׳פעילות היא המס 
 זיכויתקבל , 1969התשכ״ט-)מסים( התעשייה עידוד 

מהמס על עבודה זו כמפורט להלן:
 זיכוייינתן  2017המס בשנת במשמרות עבודתך על 

 במשמרות.מעבודה מההכנסה  15%של בשיעור מהמס 
 עבודהעבור לך המשלם מהמעביד הכנסתך עלתה אם 

 סכוםעל במשמרות(, מעבודה הכנסה )כולל במשמרות 
 בשללהטבה זכאי תהיה לא לשנה, ₪  126,840של 

 מהמסהזיכוי הכל סך זו. תקרה על העולה ההכנסה חלק 
 עליעלה לא  2017המס בשנת במשמרות עבודה על 

 ךת ס, א069/068בשדה זה, בסעיף רשום ₪.  11,100
כל הכנסתך מעבודה במשמרות בתעשייה.

 קצבאותמהמעביד, קצבאות -  5סעיף 
 קצבאותביטוח, מחברת גמל מקופת 

שאירים או מענק פרישה
 מהקצבהבמס החייב חלק אותו , 272/258בשדה רשום 

 ממעבידךגמל, מקופת מקבל שאתה מקצבאות או 
 הביטחוןממשרד שאינן ושאירים זקנה קצבאות או לשעבר 

ומביטוח לאומי.
(25) עבודהכושר אבדן קצבת גם לכלול יש זה בסעיף 

 אבדןבפני ביטוח על-פי ששולם פעמי חד סכום וכן 
כושר עבודה.

(.20)9   פ.מ.ה. סעיף 24

(.14)32   פ.מ.ה. סעיף 25

 מסמ טורהפק החלו אן, לואבמס ממ ורותהפט באותקצ
(26) בחלק י׳ להלן.41, רשום בסעיף שלהן

א. קצבאות
 הפטור על “קצבה מזכה״(1)

 מקבלשאתה מהקצבאות או מהקצבה חלק 
 מקרנותאו גמל מקופת או לשעבר ממעבידך 

עבודה כושר אובדן בשל מקצבה חלק או פנסיה 
 ממספטור אישית(מיגיעה כהכנסה )המוגדרת 

פרישהלגיל בהגיעך 
 (27)

 שלבסכום הוא לשנה הפטור  
 בסךשהיא המזכה הקצבה מתקרת  49%)ש''ח  49,157

 הקצבאותכל סך מגובה יותר לא אך  ₪ 100,320של 
מסוג זה.

 הייתההמס בשנת )פנסיה( מקצבה הכנסתך כדוגמא: 
 הסכוםמכל  49%של לפטור זכאי תהיה לא ₪.  120,000

 הבצהק רתקת׳) ₪ 0230,01 לש םוכמס קר אלא
 49%)₪  49,157של יהיה המרבי הפטור המזכה׳(. 

( והקצבה החייבת במס תהיה:100,320מ-
70,843 =49,157 - 120,000

 רוטפ םג. הבצקמה %53 אוה רוטפה תרחא הצבק לכב
זה מותנה בכך שמקבל הקצבה הגיע לגיל פרישה.

 הפטורקבלת תנאי שונו , 2004המס משנת החל 
 םיוסמ ליגל עיגה הבצקה לעב םא קר ולבקל ןתינו

נכנס  1.4.04ב-להלן. כמפורט נכות בשל פרש או 
 כאותהזגיל את  ששינהה״ הפרישל גי“חוק  לתוקף

(29)במצבים מסוימים והחל מאותו מועד.

. (28)

 30בגבר שעבד, למי הפטור בוטל , 2004משנת החל 
 למרותדין כל על-פי שפרש ומי שנים  25באישה או שנה 
 פרישהלרבות מוקדמת(, )פרישה פרישה לגיל הגיע שלא 

.םדוק ול יאכז היה םא םג ,ןוחטיבה תוחוכ לש תמדקומ
:2017׳גיל פרישה׳ לעניין זה בשנת 

 מי שהגיע לגיל פרישה:א.
.67 שהגיע לגיל גבר

.62 שהגיעה לגיל אישה
 שלבדרגה יציבה נכות בשל מוקדמת פרישה פרש ב. 

 או יותר שנקבעה על-פי החוקים הרלבנטיים.75%
בגין שהתקבלה קצבה לגבי המזכה הקצבה תקרת 

 בגיןהמזכות הקצבאות סכום היא המס משנת חלק 
החודשים שעבורם התקבלה הקצבה.

 בשנתמהחודשים אחד לכל המזכה הקצבה תקרת 
₪. 8,360 היא 2017המס 

 קצבהוקיבלת  1.6.2017ב-מעבודתך פרשת לדוגמה: 
 המס.שנת תום עד חודשים  7ל-₪  60,000של כוללת 

 1702 רבצמד דע ניוי םידשוחל ותכזמה תואבצהק ימוסכ
 אפואיהיה הפטור סכום ₪.  58,520של בסך מסתכמים 

 בסעיףויירשם ₪,  28,675כלומר ₪  58,520-מ 49%
א( היא:5. הקצבה החייבת )שתירשם בסעיף 41

31,325 =28,675 - 60,000.
 הדוחבשידור : 41בסעיף יירשם הפטור הקצבה חלק 

 כלשל הפטור הסכום לרישום נפרד מקום באינטרנט, 
.102/101אחד מבני הזוג בשדות 

 לפקודה.1סעיף    26

(, 7)9פ.מ.ה. סעיפים    27
ב.9א, 9

א.9פ.מ.ה. סעיף    28

 135א תיקונים 9סעיף    29
 לפ.מ.ה.136ו-
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 מענקימשיכת עקב בפטור פגיעה  (2)
פרישה פטורים

 נקימע של יכהמש הלןלה  שנהמף סעיבר אמולם התאב
 הפטוראת מפחיתה א( 7)9סעיף לפי בפטור פרישה 

 השילובנוסחת לפי תהיה בפטור הפגיעה הקצבה. על 
 הקיזוזנוסחת לפי או  31.12.11ליום עד שפרש למי 
 בפטורהפגיעה להבנת . 1.1.12מיום החל שפרש למי 
 כאמורבפטור הפרישה מענקי משיכת בהשלכות עיין 

בסעיף משנה ב להלן.

 קצבה מוכרת(3)
 ועלהמזכה״ מ״הקצבה  49%על ניתן לקצבה הפטור 

כל סכום “הקצבה המוכרת״.
על-המשולמת מהקצבה חלק היא מוכרת״ “קצבה 

 ביטוחחברת בידי המנוהלת לקצבה גמל קופת ידי 
 .ותיקהקרן שאינה קצבה ל״ג קופי ביד המשולמתאו 

קצבה מוכרת היא:
  2012משנת במס שחויבו מתשלומים הנובע החלק 

 לקופה,המעביד של ההפרשה בעת במשכורת, ואילך 
בשל תשלומים מעל השיעורים.

.הסכומים שלא קיבלו הטבות בחוק 
  זכאיהיית ולא עצמאי כעמית שהפקדת סכומים 

א 45סעיף לפי זיכוי או  47סעיף לפי ניכוי בגינם לקבל 
(.51לפקודה )ראה הסבר בעניין זה בסעיף 

 “הקצבהעל ממס לפטור זכאי מוכרת, קצבה בידו שיש מי 
שנה. 60לו שמלאו ובלבד לעיל שהוגדרה כפי המוכרת״ 

 תרבחמ ח״ש 000,21 לש תישדוח הבצק תלביקדוגמה: 
 זכאיהיית שלא תשלומים בשל ₪  3,000מתוכם ביטוח 
 יינתןמוכרת(. )קצבה  47סעיף לפי לניכוי בעבר בגינם 
 הקצבהובתוספת ₪  3,000של כולל בסכום חודשי פטור 

₪. x 8,360 49% = 4,096המזכה, שהיא 
3,000+4096 = 7,096סה״כ הקצבה הפטורה הינה: 

12,000 - 7,096 = 4,904הקצבה החייבת : 
 המזכה״,מה״קצבה  49%של לפטור זכאי הינך לסיכום: 

בתוספת ה“קצבה מוכרת״.

 ליוםקודם שנעשה קצבאות היוון ב. 
31.12.11

 ההיוון,על פטור תהיה  מהקצבהחלק היוונת אם . 1
אם הקצבה שהוונה פטורה אף היא.

 מהיווןמתקבל שהיה הסכום על יעלה לא הפטור הסכום 
המזכה״.מה״קצבה  49%מהיוון או המוכרת״ ה״קצבה 

 להביאיש  מהקצבה,חלק הוון אם כי קובע החוק . 2
 שהייתההקצבה את הפטור חישוב לעניין בחשבון 

משולמת אילולא ההיוון.
 סכוםעל הדבר ישפיע מהקצבה, חלק הוון שאם מכאן 

(30)הפטור שיחול על יתרת הקצבה.

.1.1.2004. פרישה מ-2.1
 לקצבההמגיע הפטור יוקטן  2004משנת פרשת  אם

בסכום הקצבה הפטורה שהוונה.
 2017ב-החודשית הקצבה , 1.1.2004ב-פרישה לדוגמה: 
₪. 9,000לפני היוון 

x 8,360 49% = 4,096הפטור המגיע לולא ההיוון 

א)ה(.9   פ.מ.ה. סעיף 30

 המתקבלתהקצבה ₪.  1,600שהוונה הפטורה הקצבה 
.7,400בפועל היא 

 קריההיוון שנת במונחי  1,500)שהוונה הקצבה את 
 השנהשל המזכה הקצבה שבין ביחס לעדכן יש ( 2004

לבין הקצבה המזכה בשנה בה נעשה ההיוון.
8360: 2017קצבה מזכה ב-

 1,500של סך יוכפל ולכן . 6,780: 2004ב- מזכה קצבה 
.6,780 לחלק ל-8,360ב-

הקצבה הפטורה המתואמת שהוונה:
 = 1,850(8,360 / 6,780)1,500 x 

לחודש.₪  4,096 — 1,850 = 2,246המגיע פטור יתרת 
בחישוב שנתי הקצבה החייבת הינה:

12 x (7,400-2,246 ) =61,848 . בסעיףזה סכום רשום 
א.5

 x 2,246 12= 26,952של הפטורה הקצבה יתרת סך 
.41רשום בסעיף 

1.1.2004. פרישה עד 2.2
 אךהפטור, בחישוב שינוי כאמור חל  2004משנת החל 
 פטורהקצבה היוון אם , 31.12.03ה-עד שפרש מי אצל 
, 1.3.04ל-עד המהוון הסכום את וקיבל זה למועד עד 

 הקצבהעל הפטור יוקטן שעל-פיה מעבר הוראת תחול 
בשיעור ההיוון מהקצבה שנעשה בעבר.

 הייתאם ייפגע לא המהוונת הקצבה סכום על הפטור 
.1.1.2004 א׳ מלפני 9זכאי לו לפי נוסח סעיף 

 לא)אך הישן בנוסח כהגדרתו פרישה לגיל הגעת אם 
 פרשתולא בחוק( היום כמוגדר פרישה לגיל הגעת 
 אויד משלח מעסק, הכנסה לך והייתה נכות מחמת 

משכורת במקביל לקצבה לא תהיה זכאי לפטור.
₪. 6,500לדוגמה: קצבתך לפני היוון 

₪( 1,300 מהקצבה )שהם 20%היוונת בעבר 
(20%-49% מהפטור )29%מגיע לך עוד 

x8,360  29% = 2,424הפטור המגיע לאחר היוון 
6,500 — 1,300 — 2,424 = 2,776קצבה חייבת 

 בסעיףשנתיים( )במונחים החייבת הקצבה את רשום 
.41א ואת הקצבה הפטורה בסעיף 5
 סכוםעל העולה  בסכוםמקצבתך חלק היוונת  אם. 3

 זכאיתהיה לא המלאה, קצבתך על לך המגיע הפטור 
 במשךההיוון, שלאחר הקצבה יתרת על נוסף לפטור 

תקופת ההיוון.
 עבודהשנות אותן בגין פיטורין פיצויי גם נתקבלו אם 

 ימוכס תא טוריפב ןייצל שי ,ןהלשב תלבקתמ הבצקהש
הפיצויים ותאריך קבלתם.

 הסברראה כזה, במקרה קצבה על לפטור הזכאות בדבר 
לעניין מענק פרישה להלן בסעיף ו'.

1.1.12ג. היוון קצבאות שנעשה לאחר 
 הפטורה.ההון יתרת לגובה עד בפטור קצבאות להוון ניתן 
 שהווןבסכום הקצבה על בפטור יפגע כאמור קצבה היוון 

 וצמוד למדד.180כשהוא מחולק ב-
דוגמה:
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 ומתוכה₪  400,000הינה ההיוון לפני הפטורה ההון יתרת 
 לעילמהאמור כתוצאה ₪.  130,000להוון היחיד בחר 

הקצבה הפטורה תהיה
270,000 = 130,000 — 400,000

1,500  = ₪270,000/180

ד. הכנסה מקצבה, מלוג או אנונה
 פרישה,לגיל הגיעך עם שקיבלת אנונה או מלוג , קצבה 
ממנה  35%גמל, מקופת או ממעביד קצבה ואיננה 

(31)פטורים ממס ללא הגבלת סכום .

ה. הכנסה מקצבת שאירים
 בהלקצ מלג פתמקות לממשתה יםירשאת קצבמ נסההכ
 הסדרמכוח המשתלמת או ביטוח, לתוכנית בהתאם או 

₪  100,320של לסכום עד ממס, פטורה תקציבית, פנסיה 
 העולההכנסה קיבלת אם מזכה״(. “קצבה )תקרת לשנה 

 ךילעו ליגר סמ רועישב בייח ףדועה ,₪ 023,001 לע
(32)לרשמה בסעיף זה .

 לנכיוקצבאות לאומי לביטוח מהמוסד שאירים קצבאות 
 ראהבמלואן. ממס פטורות איבה ופעולות מלחמה 

 להלן.41סעיף 

ו. מענק פרישה
 פקידאישור צרף פרישה, מענק השנה קיבלת אם 

 המענקפריסת בדבר או הפטור, חישוב בדבר השומה 
 שהפרי נקמעת יבלקם א כזו.תה נעשם את, אוהבם נילש

 עלהשנה מתחייב והינך פריסה ונעשתה שעברו בשנים 
 השומהפקיד אישור צרף - המענק של היחסי החלק 

בדבר הפריסה.
על מענק פרישה מעבודה חלים הכללים הבאים:

( הסכום הפטור1
 השווהלסכום עד ממס פטור מעבודה פרישה מענק 
 ודה.העבשנות ר במספכפול  האחרוןש החודכורת למש

 לסכוםעד ממס פטור מוות עקב שהתקבל פרישה מענק 
 במספרכפול עבודה חודשי שני של למשכורת השווה 
 אתלהגדיל רשאי המסים רשות מנהל העבודה. שנות 
 150%יהיה הפטור הסכום כי קבע ובהתאם הפטור סכום 

 סכוםיעלה לא מקרה ובשום העובד של האחרון משכרו 
עבודה.שנת לכל ₪  12,200על פרישה למענק הפטור 
₪  24,400על יעלה לא מוות עקב מענק על הפטור סכום 

לכל שנת עבודה.
 חייבהאמורים הפטורים הסכומים על עודף סכום כל 

 שיעורילפי - פרישה מענק של עודף סכום כל במס: 
 אופןאת נא )פרט א 5בסעיף רשום הרגילים המס 

 -מוות עקב פרישה מענק של עודף סכום החישוב(. 
 בסעיףיירשם  40%על עולה שאינו מס בשיעור החייב 

 ראהזה, לפרק  5משנה בסעיף האמור יודגש בדוח.  12
 בפטורתפגע בפטור פרישה מענקי משיכת כי להלן, 

הניתן לקצבה, לאחר גיל הפרישה.

( פריסת החלק החייב2
 לפקידלפנות רשאי יורשיו( או )העובד המענק מקבל 

 המסחישוב לצורך יחולק, זה סכום כי ולבקשו השומה 
 בחלקים- יותר נמוך מס עליו יחול זאת בדרך אם - 

 משולםשבגינן העבודה, שנות פני על שווים שנתיים 

ב.9פ.מ.ה. סעיף    31
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 המסתיימותמס שנות שש מאשר יותר לא אך המענק, 
בשנה שבה נתקבל המענק.

 לפרוסהמענק למקבל שמשתלם יתכן רבים במקרים 
 כךלשם הבאות. המס לשנות במס החייב הסכום את 
 והכנסותהמענק נתוני עם השומה לפקיד לפנות עליו 

 עלמקדמה תשלום לדרוש רשאי השומה פקיד אחרות. 
(33)חשבון המס המגיע.

 לשניםדוחות הגשת מחייבת קדימה, מס לשנות פריסה 
 ישהפריסה, נעשתה שבה המס בשנת שיוגש בדוח אלו. 

 מהפיצוייםהיחסי החלק את הדוח של  ב'5בסעיף לרשום 
 שלאחרהשנים עבור שמוגשים בדוחות שנפרסו. החייבים 

 היחסיהחלק את הדוח של  ב'5בסעיף לרשום יש מכן, 
 לרשוםיש המקרים בשני שנפרסו; החייבים מהפיצויים 

 מסשנת לאותה השייך המס את הדוח של  81בסעיף 
ואשר נוכה במקור על-ידי משלם הפיצויים.

( רצף זכויות3
 פרישהמענק לקבל זכאי מעבודה פרישתו שבעת עובד 

 הפיצוייםבמרכיב או לפיצויים גמל מקופת או ממעבידו 
 שהשאירהסכומים את יראו לא לקצבה, גמל בקופת 
 רכיבבמישתו פרעם ד מיפקיד שהאו ור כאמגמל  בקופת

 ,הרקתה םוכסלעד והכל לקצבה, גמל בקופת הפיצויים 
כאילו נתקבלו על ידו, אם עמד בתנאים הבאים:

 המסיםהרשות למנהל הודיע מעבודה פרישתו בעת . 1
 אתלפיצויים גמל מקופת לקבל שלא בוחר הוא כי 

 בידילו שולם הסכום ואם לקבלו, זכאי שהוא הסכום 
 פרישתו,עם מיד ידו על יופקד שהסכום - עצמו המעביד 

בקופת גמל לפיצויים.
 רואמה דהועבה וםקממו תישרפד עמומ השנך ות. 2

 לאותההמשלם אחר, מעביד אצל לעבוד יתחיל הוא 
קופת גמל פיצויים בעד העובד.

להלן.כמפורט התקרה סכום בגובה יהיו שיועדו הסכומים  .3
 םימעפ עברלא הושוה םוסככ רדגמו הרקהת םוסכ

 כשהוא(, 3)ה3בסעיף כהגדרתו במשק, הממוצע השכר 
 שממנוהמעביד אצל העבודה שנות במספר מוכפל 
 התחייבויותלכיסוי הנדרש הסכום בצירוף העובד, פרש 
 פיטורים,פיצויי חוק לפי עובד אותו עבור מעביד אותו 

.1963התשכ״ג-
 הפרישהמענק ייראה לא לעיל, התנאים נתקיימו אם 

 ממס,כולו פטור המענק אם בין אותו, קיבל העובד כאילו 
 ובין אם הוא בחלקו פטור ובחלקו חייב במס. אם חלק

 שומהלפקיד לפנות הפורש על במס, חייב מהמענק 
ולבקש אישור לפטור מניכוי מס.

 מכמהמעבודה פרישה של במקרים גם יחול לעיל האמור 
 שלושתקוימו פרישה של מקרה בכל אם מעבידים, 

התנאים הנזכרים לעיל.
 התנאיםאת וקיים כאמור, זכויות ברצף שבחר מי 

 חלקקיבל מעבודה פרישה בעת אולם לעיל, המפורטים 
 המענקחלק על לעיל האמור כל יחול המענק, מסכום 

 -במס כולו חייב יהיה שקיבל החלק ואילו קיבל, שלא 
ולא יותר לגביו כל פטור.

 אוקודם מעביד אצל עבודתו לגבי זכויות ברצף שבחר מי 
 אחדממעביד פרישה בעת אך קודמים, מעבידים כמה אצל 

 ותדובע תופוקת לכ תא וארי ,ףצרב ךישמהל אלש רחב

)ג(.8   פ.מ.ה. סעיף 33
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 םידיבעמה וא ידעבמה לצוא ןורחאה דיבעמה לצא -
 )כוללהסכומים כל אחת. עבודה כתקופת - הקודמים 

 בקופתשהצטברו אחרים( ורווחים הצמדה הפרשי רווחים, 
 כאילוייראו האחרון ממעבידו שקיבל המענק וכן הגמל, 

 ממסהפטור הסכום ואילו האחרון, ממעבידו נתקבלו 
 האחרונההמשכורת לפי ייקבע המוגדל( או )הרגיל 
 הפטורלתקרת כפוף האחרון, מעבידו אצל שקיבל 

התקפה בעת הפרישה ממעבידו האחרון.
 רשאיהדרושים, התנאים את וקיים זכויות ברצף שבחר מי 

 אףזאת האחרונה, בחירתו ממועד שנתיים תוך בו לחזור 
 ייראוכזה במקרה האחרון. מעבידו אצל עבודתו כדי תוך 
 הרווחים)כולל הגמל בקופת שהצטברו הסכומים כל 

 שילםעליהם והרווחים הסכומים ולמעט הצמדה, והפרשי 
 תקופתהקודם. ממעבידו נתקבלו כאילו הנוכחי(, מעבידו 
 הקודמיםמעבידיו ואצל הקודם מעבידו אצל עבודתו 

 רוטפה םוכסה וליאו ;תחא הדובע תפוקתכ בשחת
 האחרונההמשכורת לפי ייקבע המוגדל( או )הרגיל ממס 

 בשיעורמתואמת כשהיא הקודם, מעבידו אצל שקיבל 
 מהמעבידפרישתו מאז לצרכן המחירים מדד עליית 
 ברציפות,מבחירתו בו חזר שהוא לתאריך ועד הקודם 
 אםבו. שחזר בעת תקפה שהייתה הפטור לתקרת כפוף 

 האחרוןבחירתו ממועד שנתיים אחרי בו לחזור החליט 
 כליהיה הנוכחי( מעבידו אצל מעבודתו פרש )ובטרם 
 עבודתותקופות לגבי הגמל, בקופת שהצטבר הסכום 

 ולא- במס חייב עליו, והרווחים הקודמים מעבידיו אצל 
יותר לגביו כל פטור.

( שמירת הפיצויים למטרת קצבה4
 בקופתסכומים לזכותו עמדו מעבודה פרישה שבעת מי 

 אךמהקופה לקבלם רשאי והוא )פנסיה(, לקצבה גמל 
 םידקפומ םריאשהל טילחה יכ תושרה להנמל עידוה

 הסכומיםייראו לא - בעתיד קצבה לקבל כדי הגמל בקופת 
האמורים כאילו קיבל אותם בעת הפרישה.

 הרשותלמנהל הודיע שלא מי , 2017מס משנת החל 
 על החלטתו ועמד בתנאים המצטברים הבאים:

 פיצוייבמרכיב לקצבה גמל לקופת הופקדו הכספים א. 
פיטורין.

 "התקרה".על עלתה לא המבוטחת הכוללת המשכורת ב. 
 2,600על עלתה לא חודשיות ההפקדה התקרה-סך 

, 8.33%של הפקדה )בשיעור מעסיק מאותו לחודש ₪ 
 ₪(.32,000שכר חודשי של 

 בקופתמופקדים להשאירם שהחליט כמי אותו יראו 
 הסכומיםייראו ולא - בעתיד קצבה לקבל בכדי הגמל 

 לאחראם הפרישה. בעת אותם קיבל כאילו האמורים 
 הבאותההוראות יחולו מהחלטתו, בו לחזור החליט מכן 

 קלח ללוכ אל) הפוקב רבטצהש םייוציפה קלח לע
 ומהפרשותיו,המעביד מהפרשות שהצטבר התגמולים 

כולל הרווחים על אלה(:
 בעיקי הישפרק נמעל בקיא ל הודעבמש פרש תבעם א .1

לעיל.׳ ובסעיף רים המוסבללים הכעל-פי ור הפט הסכום
 תופחתפרישה, מענק קיבל מעבודה שפרש בעת אם  .2

 בשיעורמבחירתו( בו שחזר בעת )הקבועה הפטור תקרת 
 בתקרתמחולק עבודה, שנת לכל המענק לסכום השווה 

הפטור כפי שהייתה בעת שפרש מעבודה.

 שנותאותן בשל וקצבה פרישה מענק ( 5
עבודה

 אותןבשל וקצבה פרישה מענק - השילוב נוסחת  א.
.31.12.11ליום עד שפרש מי על תחול עבודה שנות 

 לעילכמוסבר פטור מגיע שבגינה הקצבה מקבל אם 
 ממס,פטור עבורם לקבל שניתן פיטורין פיצויי גם קיבל 
 לקצבה,זכויות צבר שבעדן עבודה שנות אותן עבור 

 בצירוףעבודה שנת לכל הפטורים הפיצויים סכום אך 
 מקבליכול ₪,  8,360על עולים החודשית, המזכה הקצבה 

 הפיצוייםעל ממס הפטור בין לבחור והקצבה הפיצויים 
 יןבל ,ב(שויהחי פ)ל לוויטב וא הצבקה על ורפטה תנקטוה

 וליהנותהפיצויים סכום כל של או חלק של במס חיוב 
 נקבעאלה חישובים לגבי הקצבה. על הפטור ממלוא 
 קבלתתחילת אחרי נתקבלו הפיצויים אם כי בחוק, 

 תאריךלפני שנים חמש של תקופה תוך או הקצבה, 
 לשנה;הפיצויים סכום מלוא את בחשבון להביא יש זה, 
 השנהלבין השישית השנה בין הפיצויים נתקבלו אם אך 

 להקטין,יש הקצבה, קבלת תחילת לפני החמש-עשרה 
 10%ב-האמור הפיצויים סכום את האמור, החישוב לעניין 

לגבי כל שנה משנים אלה.
 בצרוףעבודה שנת לכל הפטורים הפיטורין פיצויי אם 

 תישמר₪,  8,360על עולים אינם החודשית הקצבה 
 הניתןלפטור והן לקצבה הניתן לפטור הן הזכאות, 

לפיצויים כפי שהוסבר לעיל.
 מסבשיעורי החייב הסכום לחישוב דוגמאות להלן 

רגילים והסכום הפטור מקצבאות ומפיצויי פרישה:
 תונש 03 רחאל ,76 ליגב 0102.1.1-ב ךתדובמע תשרפ .1

₪.  45,000בסך פטור פרישה מענק וקיבלת עבודה, 
 2017בשנת שהסתכמה חודשית פנסיה קיבלת כן כמו 

₪. 54,000ב-
חישוב הסכום הפטור הוא כדלהלן:

54,000/ 12 = 4,500  הקצבה החודשית 
45,000/30 = 1,500 המענק לכל שנת עבודה 

₪. 6,000  ׳הסכום הכולל׳ 
 החודשיתהמזכה הקצבה מתקרת נמוך הכולל׳ ׳הסכום 

 הייה ןכול ,₪( 08,38-ל עהקבנ)ש 7012 מסה נתשל
 לחלקפטור שקיבלת, הפטור הפרישה למענק בנוסף 
 בדוחהרישום המזכה. הקצבה מתקרת  49%ל-השווה 

יהיה כדלהלן:
₪  4,843לרשום יש מהמעביד( )קצבאות א 5בשורה 

₪  49,157לרשום יש  41בשורה (, 54,000-49,157)
- חלק הקצבה הפטור.

 30לאחר  67בגיל  1.1.2011ב-מעבודתך פרשת  .2
₪.  120,000בסך פרישה מענק וקיבלת עבודה שנות 
 חודשית.פנסיה  2017המס שנת במשך קיבלת כן כמו 

₪. 64,320 הגיע ל-2017סך כל הפנסיה בשנת 
חישוב הסכום הפטור הוא כדלהלן:

64,320/12 = 5,360  החודשית הקצבה
120,000/30 = 4,000 המענק לכל שנת עבודה

9,360  הכולל׳ ׳הסכום
(8,360)  משולבת תקרה
1,000   חייבהפרש
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 לשנתהחודשית המזכה מהקצבה גבוה הכולל׳ ה׳סכום 
 הפטורמלוא שנתקבל כיוון ₪,  8,360שהיא  2017המס 

 החודשיתהקצבה סכום יוקטן הפרישה, מענק על המגיע 
)הפנסיה( הפטורה.

חישוב הסכום הפטור יהיה כדלהלן:
   5,360 x 1,000 573 =

 9,360
1,876 הוא 5,350 מסך 35%

573סכום הקטנת הפטור הוא 
1,816-573 = 1,303הפטור המגיע לחודש: 

החלק הפטור באחוזים מתקרת הקצבה המזכה:
1,303 15.6% =
8,360

 מתוךהפטור הקצבה לחלק  14%של תוספת מגיעה 
.2017תקרת הקצבה המזכה בשנת 

x 29.6% 8,360 = 2,475סה״כ חלק הקצבה הפטור 
x 2,475 12 = 29,700הפטור השנתי 
₪ 40,848א את הסכום 5רשום בסעיף 

₪. 34,800 רשום 40(, בסעיף 64,320-29,700)
 ורהפטבה הקצור שיעוזכה המצבה הקרת תקון עדכל בש

עשויה הפגיעה בפטור להשתנות במשך השנים.
 בשלממעבידך שקיבלת תשלום כל לבך: לתשומת 
 ייחשבנוצלו, שלא מחלה ימי פדיון לרבות פרישתך, 

כחלק ממענק הפרישה.
 מיעל יחול וקצבה פרישה מענק הקיזוז- נוסחת ב. 

.31.12.11שפרש לאחר יום 
 לעילכמוסבר פטור מגיע שבגינה הקצבה מקבל אם 

 ממס,פטור עבורם לקבל שניתן פיטורין פיצויי גם קיבל 
 על מסמ רטוהפ יןב רחובל בהצהקו םייויצפה בלמק ולכי

 שלבמס חיוב לבין הקצבה, על הפטור והקטנת הפיצויים 
כל סכום הפיצויים וליהנות ממלוא הפטור על הקצבה.

בה לקצ 1720ת בשנאי זכ יחידהי כנה הי שובהחי יטתש
 חישובולשם קצבתו מתוך  4,096של בסך פטורה 
 יהאהפטור ההון הפטור. ההון את לחשב יש הפגיעה 

 7102 תנשבו ,081-ב תלפכומ איהשכ הרוטפה הבצקה
 אתלהפחית יש פטור, ההון מתוך ₪.  737,355- 

 עבודהשנות  32במהלך שנתקבלו הפטורים המענקים 
 החלשבו הגיל או הפרישה )גיל הזכאות לגיל שקדמו 
 צמודיםכשהם המאוחר( לפי מזכה, קצבה לקבל היחיד 

 הניה תלבקתמה האצותה .53.1-ב םילפכומו דדמל
לשם  180ב-לחלק יש אותה  הפטורה,ההון יתרת 

קבלת הקצבה הפטורה.
דוגמה:

 המשולמתהמזכה הקצבה . 1.7.17ביום  67מלאו לשמעון 
₪. 7,500לו היא 

.x 8,360 ₪49% =  4,096הפטור לקצבה = 
 שמעוןקיבל שנים(  32 )2017ועד  1985השנים בגין 

: 1.1.2017ל-ממודד בסכום ממס פטורים מענקים 
286,800 .₪

יתרת ההון הפטורה:
75,1503( = 5.31 x 00,8862( — )801 x 60,38 x 9%4)

הקצבה הפטורה:
₪350,175/180 לחודש =  1,945

  

 ששימשנכס מהשכרת הכנסות -  6סעיף 
 שנים10בעסקך מעל 

 נכסים,מהשכרת שכירות מדמי הכנסות זה בסעיף רשום 
 לפני- לפחות שנים עשר במשך אותך שימשו אשר 

( 34)אישיתמיגיעה הכנסה להפקת - השכרתם תחילת 

מעסק או משלח יד.
 מיגיעהכהכנסה נחשבת כאמור נכס מהשכרת הכנסה 
 נכס,כל מהשכרת הכנסות כלולות זה בסעיף אישית. 

ולאו דווקא מהשכרת נכס בית.
 )מספרמונית להפעלת זכות לך הייתה אם  לדוגמה:

 מוניתכנהג הכנסה להפקת אותך שימשה אשר ירוק(, 
 אתהמס בשנת והשכרת , 1.1.2012-  1.1.2000בתקופה 
 הכנסתךתיחשב שכירות, דמי תמורת )המספר( הזכות 

מדמי השכירות כהכנסה מיגיעה אישית.
 זהבסעיף שרשמת הכנסות לרשום אין לבך, לתשומת 
מרכוש.בהכנסות העוסקים הדוח, של ה׳ או ד׳ בחלקים 

 בסעיףלדוח ב׳ בנספח הנוסח על-פי הצהרה למלא יש 
ך . לגבי האפשרות לקבל פטור על הכנסה כזו בהגיע5

.43לגיל פרישה ראה הסבר בסעיף 

 אישיתמיגיעה אחרות הכנסות -  7סעיף 
שלא פורטו לעיל

 אשראישית, מיגיעה שלך אחרת הכנסה כל כאן רשום 
 ה:וגמלד ה.קורמ את רטופ יםילרג מסי עורשייה עלם חלי

הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי.

הכנסות מרכוש )בחלקים ד׳, ה׳, ח׳(
 בחלקיםהמפורטות ההכנסות כל הן מרכוש הכנסות 

 הכנסותמהשכרה, הכנסות כגון: השנתי לדוח ח׳ ה׳, ד׳, 
מריבית, הכנסות מדיבידנד.

 שהוא/היאאו נשוי/אה שאינו מי של מרכוש הכנסות 
פרוד/ה ירשמו בטור “הכנסות שני בני הזוג״.

 להכנסתומצטרפות  הזוגבני של מרכוש הכנסות 
 יותרהגבוהה החייבת ההכנסה בעל הזוג בן של החייבת 
 לאחדשהיו הכנסות לעיל, האמור אף על אישית. מיגיעה 
 שהיהאו בירושה, שהתקבל מרכוש הזוג בני משני 

 שללהכנסה תצורפנה נישואיהם, לפני שנה בבעלותו 
אותו בן זוג.

 כהכנסתומרכוש הכנסה לרשום יוכל זוג שבן מנת על 
 דיקפלח יכוהל)ן ועטלו ילע, וילאס חייתמהר וטבו לש

 אוהנישואים לפני שנה ברשותו היה שהרכוש השומה( 
 רכושאותו להיות חייב האמור הרכוש בירושה. התקבל 
 רכושולא בירושה, התקבל או הנישואים לפני שהיה 

אחר שהתקבל בחליפין או שנרכש בכספי ירושה וכו׳.
׳בן/בטור או הרשום׳ הזוג ׳בן בטור הכנסה רישום 

 ׳חישובשל בדרך זו הכנסה לחישוב יגרום הזוג׳, בת 
 מתןלרבות הנפרד, החישוב כללי כל כאן וייושמו נפרד׳ 

ניכויים וזיכויים.
 הכנסהעל לדיווח מיועדים הדוח בטופס טורים שלושה 
מרכוש:

(35)

.1פ.מ.ה. סעיף    34
.66פ.מ.ה. סעיף    35
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 הזוג.בני שני של מרכוש הכנסות הימני בטור למלא יש 
 שללהכנסות מיועדים השמאלי והטור האמצעי הטור 

 הנישואים,לפני שנה בבעלותם שהיה מרכוש הזוג בני 
או שהתקבל בירושה.

 ליעל רמואכ עיצאמה או יאלמשה םיורטב תסונכה םוישר
 להכנסותמרכוש הנפרדת ההכנסה צרוף משמעותו 

 ד׳בפרק לעיל פירוט גם )ראה נפרד בחישוב אחרות 
הסבר כללי(.

 חלק ד׳ - הכנסות מרכוש בשיעורי מס
11-8רגילים - סעיפים 

כללי
 מרכושהכנסות על המס של ההתחלתי השיעור 

.31%המפורטות בפרק זה הוא בדרך כלל 
 שנהשישים לו שמלאו למי המשויכות מרכוש הכנסות 

 הכנסותעל החלים המס בשעורי תחויבנה יותר, או 
 מרכושלהכנסות נקבע שלא )ובלבד אישית מיגיעה 

(36).שיעור מס קבוע(

 התחלתייםמס שיעורי חלים אישית מיגיעה הכנסות על 
 הכנסהעל המס שיעורי בדבר . 31%מ-יותר נמוכים 
 בתחילתחישוב טבלאות ראה ומרכוש אישית מיגיעה 
פרק ז׳.

 ומחברתבית מנכס הכנסה -  8, 9סעיפים 
(37)בית

א. דמי שכירות
 מבנהמהשכרת לך שהייתה ההכנסה את  8בסעיף רשום 

 עירוניים,)מסים כך על ההוצאות ניכוי אחרי דירה, או 
 ןיד-ךרוע תחרט רכש ,ךרעושמ חתפ ללוכ ,תחפ ,םינוקית

 בנספחרשום וההוצאות ההכנסה לגבי הפירוט את וכו׳(. 
 שחלהכנסה לכלול אין זה בסעיף לדוח. אותו וצרף ב׳ 

לפקודה.  122סעיף על-פי  10%של מס שיעור עליה 
 הנדרשיםבתנאים ועמדת כזו באפשרות בחרת אם 

 25בסעיף  284/344/222בשדה זו הכנסה רשום בחוק 
 הנדרשיםבתנאים עמדת אם להלן. הסבר ראה בטופס, 
 על-פימגורים מדירת שכירות מהכנסת פטור לקבלת 

 דירתמהשכרת הכנסה על ממס )פטור הכנסה מס חוק 
להלן. 42בסעיף זו הכנסה רשום  1990התש״ן-מגורים( 

 הפטורלקבלת ותנאים תקרה סכומי הסברים, בדבר 
 לנספחיםובהסברים י׳( )חלק להלן  42סעיף ראה - 

לדוח השנתי.
 בית׳,מ׳חברת המועברת ההכנסה את רשום  9בסעיף 

א׳  246טופס שלך לדוח וצרף לפקודה,  64סעיף לפי 
מפורט.
אצל  9-  ו8מסעיפים הכנסות תירשמנה  1301בטופס 

ס כנ םא םלוא ,׳גזוה ינב לש תוסנכה׳ רטוב יושנ גוז
 מבניאחד ברשות היו הבית בחברת המניות או הבית 
 ישבירושה, שהתקבלו או הנישואים, לפני שנה הזוג 

לרשום אותן בטור המתאים.

.121פ.מ.ה. סעיף    36
(6)2פ.מ.ה. סעיף    37

 העולהשכירות לתקופת דירה משכר הכנסה קיבלת אם 
 בההמס בשנת ההכנסה על לדווח עליך מס, שנת על 

 ואמלת אזה  יףבסע שוםלרש יו יינדה נסה,ההכ בלההתק
 הכנסותעל מדווח אתה אם גם חל האמור ההכנסה. 

(38)בשיטה המצטברת.

 למגוריםדירה מהשכרת שכירות דמי המס בשנת קיבלת אם 
 תהיהבחוק, כמוגדר (39)אבותלבית כניסתך לפני גרת שבה 
 מחציתשהוא לסכום עד אלה שכירות דמי על ממס פטור 

אבות.בבית שהותך בעד ששילמת השנתי התשלום  
 הכנסהמס תקנות על-פי דירה משכר הניכוי חישוב 
למגורים(המושכרת לדירה פחת )שיעור 

 

והוצאות 
 ראה- דירה משכר מהכנסה לנכות שניתן אחרות 

בהסברים לנספח ב׳ בהמשך.

 (40)

ב. שכירות מוגנת ודמי מפתח
 אםאלא , 8בסעיף לרשום יש מפתח מדמי ההכנסה את 
 קבלתה,מיום יום  30תוך המס את לגביה שילמת כן 

 כןועל  35%על יעלה שלא בשיעור מס עליה יחול שאז 
 קיבלתאם . 065המשדר לשימוש בשדה לרשמה יש 

 שיטהלפי מדווח אתה בו בעסק מפתח מדמי הכנסה 
 שילמתאם רק מופחת, מס זו הכנסה על יחול מצטברת, 

 שבובמועד או קבלתה, מיום יום  30תוך המס כל את 
 זו,הכנסה לגבי השנתי הדוח את להגיש חייב אתה 
 המוקדםבמועד שולם לא כולו המס אם המוקדם. לפי 

 הכנסהלפרוס ניתן . 8בסעיף ההכנסה את רשום כאמור, 
 לכךמוקדם אישור לאחר רק שנים, לכמה מפתח מדמי 

ממנהל הרשות.
 בשכירותהמושכרים חנות, או דירה בניין, בבעלותך יש אם 
 האת וגן,מר דיינות לפ כדיי פינומי ד שילמתו גנת,מו

 שולמוהם שבה המס בשנת הפינוי דמי את לנכות רשאי 
(41)באחת משתי האפשרויות הבאות:

 בשלשקיבלת המפתח מדמי ההכנסה מלוא כנגד . 1
השכרת בניין כלשהו;

מדמי  50%מ-קטנים שהתקבלו המפתח דמי אם . 2
 מידכנגד הפינוי דמי את לנכות ניתן ששולמו, הפינוי 

 נכסים,מהשכרת שכירות דמי וכנגד תחילה המפתח 
 מדמי הפינוי.50%עד לסכום המשלים ל- 

 דלעיל,האפשרויות לאחת בהתאם קוזזה שלא היתרה, 
תנוכה בשנים הבאות כנגד הכנסה מהשכרה.

 הנכסבעל ששילם פינוי דמי על חל לא לעיל האמור 
 ופונהכתפוס שנרכש מושכר מנכס מוגן דייר פינוי בשל 
 הפינוידמי את לנכות ניתן זה במקרה שנים. שלוש תוך 
 איןואם מושכר, אותו בגין שהתקבלו מפתח דמי כנגד 

 הפחתשיעור לפי - המס בשנת מפתח מדמי הכנסה 
 הפינוידמי ניכוי בין לבחור עליך מושכר. לאותו הקבוע 

 הסנהכ סמ תוקנת פי-לע יוכניהן יבל ,ואל תוראוה יפ-על
.1989התשמ״ט-למגורים( מושכרת לדירה פחת )שיעור 

 המושכרתלדירה הפחת תקנות על-פי ניכוי תבעת אם 
למגורים, לא תוכל לתבוע את ניכוי דמי הפינוי.

 ובשנתמוגנת, בשכירות שהושכר בניין של בעליו היית אם 
 אוהמדרכה בבניית השתתפות הוצאות לך היו המס 

 תוכלבניין, לאותו הקשור הניקוז או הבניין שליד הכביש 
בתנאים מסוימים לתבוע ניכוי הוצאות אלה.

 אל וא תנגומ תוריכשב רכשומ אל ןיינבהמ קלח םא
 הסכומיםשל היחסי החלק את לנכות ניתן כלל, מושכר 

ב.8פ.מ.ה. סעיף    38
(.25)9   פ.מ.ה. סעיף 39

)ד(.21   פ.מ.ה. סעיף 40
כללי מס הכנסה )ניכויים   41

מסויימים לבעלי בתים 
המושכרים בשכירות 

.1977מוגנת(, התשל"ח 
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 שטחולעומת מוגנת בשכירות המושכר השטח כיחס 
הכולל של הבניין.

 העיסוקלצורך מגורים מקום של שינוי ג. 
(42)או העבודה

 במקוםלהתגורר עברת עבודתך או עיסוקך לצורך אם 
 לךש עקבהת רדי את רתכהשת אז בעקו ,אלרישב רחא

 אישר נךיה ת,ראח יםרגומ תרדית רשכו, בה רתרגותשה
 שקבלתהדירה משכר ששילמת הדירה שכר את לנכות 

בעד השכרת דירת הקבע שלך.
 עברת,בו מהיום שנים חמש במשך מותר זה ניכוי 

 הדירהמשכר גבוה שקיבלת הדירה שכר אם כאמור. 
ששילמת, עליך לרשום כהכנסה את ההפרש.

 בחברהכנישום הכנסה -  10סעיף 
(43)משפחתית

 החברהאודות בחקיקה שינויים חלו כי לב לשים יש 
.1.8.2013המשפחתית החל מיום 

 יחידיםהם מניותיה שבעלי חברה, היא משפחתית חברה 
 הוריהורה, אחות, אח, זוג, בן אלה: מבין משפחה בני 

מאלה.אחד כל של זוגו בן וכן זוג, בן של צאצא הורה, 
 אתלייחס זו לחברה מאפשרות המיוחדות ההוראות 

 נימב חדלאיה דהפסו ברההח של ותיבחי תנסוהכ
 הזכותבעל שהוא בתנאי כך, לשם שנבחר המשפחה 

 אחדשהוא או בחברה, ברווחים ביותר הגדול לחלק 
 וצירףבחברה, ביותר הגדולים לחלקים הזכויות מבעלי 

 בעניין- החברה שהגישה לבקשה בכתב, הסכמתו את 
 ׳הנישוםמכונה שנבחר המשפחה בן השומה. לפקיד - זה 
 תיתחפשהמ הרבחה תסנכה לע םלושיש סהמ .׳גציימה

 )שיעוריהמייצג׳ ׳הנישום היחיד של המס שיעורי לפי נקבע 
מס רגילים או מיוחדים, לפי סוג ההכנסה(.

 ג׳צייהמ וםשי׳נל סתחיומה ,תתיחפמש רהבח לש הסנהכ
 השיעורולכן אישית, מיגיעה כהכנסתו לראותה אין - 

.31%ההתחלתי של המס לגביה הוא 
 מהחברהאליך המועברת הכנסתך אם לעיל האמור אף על 

 עקבמקצתה, או כולה בחברה, נוצרה המשפחתית 
 כהכנסהמההכנסה חלק אותו ייחשב האישית, יגיעתך 
 אלו-  1בסעיף ג׳ בחלק ויירשם בעסק אישית מיגיעה 

בסעיף זה.
 המשפחתיתבחברה המייצג׳ ה׳נישום היה הנישום אם 

 נילפה שנו בחלק היוש-  יותהמנ אם או, איםישוהנ פניל
 להיותלו מאפשרות היו כשלעצמן בירושה, או הנישואים 
 נפרד׳׳חישוב לו יותר - החוק על-פי המייצג׳ ה׳נישום 

 בטוראותן לרשום ויש המיוחסות, החברה הכנסות לגבי 
 אתלרשום יש אחר מקרה בכל המתאים. הזוג בן של 

 המייצג׳ל׳נישום המועברת משפחתית מחברה ההכנסה 
בטור של ׳הכנסות שני בני הזוג׳.

 שיוחסהמשפחתית מחברה הכנסה  10בסעיף רשום 
לך או לבן זוגך.

 מיגיעהשאינן אחרות הכנסות -  11סעיף 
אישית

 נןיאש ותרחא ותסנכה (716/50/2503 הדבש) ןאכ םושר
 נכס)שאינו אחר מרכוש הכנסה כגון אישית, מיגיעה 

 השכרתבעניין אחרים. נכסים או ציוד השכרת כמו בית(, 

(.12)17   פ.מ.ה. סעיף 42

א.64פ.מ.ה. סעיף    43

 דבריראה בעבר, יד משלח או בעסק ששימשו נכסים 
 שלפירוט צרף השנתי. לדוח ב׳ ולנספח  6לסעיף הסבר 

 לדוחב׳ נספח גבי על תובע שאתה וההוצאות ההכנסה 
 לבןאו לך שהייתה הכנסה גם רשום זה בסעיף השנתי. 

 כגוןהאישית, מיגיעתכם שלא יד משלח או מעסק זוגך 
הכנסה מפרדס שלא מעובד בידכם.

 הצמדה,מהפרשי או מריבית הכנסות גם כאן רשום 
 לגביהןניתן ולא מיוחד, מס שיעור לגביהן נקבע שלא 

.(44)פטור ממס
 עלאו החוב על שנוסף סכום כל הם הצמדה הפרשי 

 המחיריםלמדד המטבע, לשער הצמדה עקב תביעה סכום 
לצרכן או למדד אחר, כולל הפרשי שער.

 לפמ״ה)ט( 3סעיף לפי ריבית הפרשי גם כאן רשום 
בהלוואה שקיבלת מחברה שבשליטתך.

 נדרשואשר שער, הפרשי או הצמדה הפרשי ריבית, 
 בספריברישום החייבים או הרשומים או הוצאות לגביהם 

 בסעיףויירשמו רגילים בשיעורים במס חייבים יהיו עסק, ה
זה.

 המסבשנת כהכנסה נחשבת שער מהפרשי הכנסה 
 המס,שנת אחרי אותה קבלת אם אף נצברה, היא שבה 

(45)ואף אם אתה מדווח על בסיס מזומנים .
 תשלוםבגין המס בשנת שקיבלת וריבית, הצמדה הפרשי 

 בכספיםעיסוקך כן אם אלא ממס פטורים ביתר, מס 
 עוסקשקיבל הצמדה והפרשי ריבית (46)הלוואותובמתן 

(47) לחוק מע״מ - פטורים ממס.105לפי סעיף 
 .

 אתירשמו , 1301טופס על-גבי המדווחים נשואים, זוג בני 
 חתנצמת יביהראם ג׳. הזוי בני שנת כנסו׳הר בטוה הכנסה

י לפנשנה הזוג בן לזכות שהיו חוב, או הלוואה פיקדון, על 
ר בטואותה לרשום יש בירושה, שהתקבלו או הנישואים 
ם שחייביחוב יתרת או הלוואה לפיקדון הכוונה המתאים. 

לך כחוב מקורי, ולא כאלה שהתחדשו לאחר הנישואים.
 והפרשיריבית על ופטורים מיוחדים מס שיעורי לעניין 

הצמדה, ראה הסברים בחלק ה׳ להלן.
 המיוחדיםהמס בשיעורי ובהתחשב לעיל, למוסבר בהתאם 

 ירועישב םיבייהח יםמוכסה תא הז ףיעסב םושר ,םירוטפבו
 החייביםהסכומים את רשום ה׳ בחלק רגילים. מס 

 הסכומיםאת  43בסעיף י׳, ובחלק מיוחדים, מס בשיעורי 
הפטורים ממס.

 חלק ה׳ — הכנסות חייבות בשיעורי מס
30-12מיוחדים - סעיפים 

 עליהןשחלים הכנסות לרישום מיועדים אלו סעיפים 
שיעורי מס מיוחדים.

 ההכנסותאת לרשום יש הזוג׳, בני שני ׳הכנסות בטור 
 עלכללי הסבר )ראה להלן כמפורט הזוג, בן ושל שלך 

הכנסות מרכוש לעיל(.
 שנוכהמס כולל ברוטו, ההכנסה כל את לרשום יש 

במקור, אלא אם כן צוין בפירוש אחרת.
 רשוםבטופס הזוג׳ ׳בן/בת ובטור הרשום׳ הזוג ׳בן בטור 

 שנהזוג בן לאותו שהיה מרכוש ההכנסות את בהתאמה 
 במקורותזו הבחנה לגבי מירושה. או הנישואים לפני 

(4)2, 1פ.מ.ה. סעיפים    44

ג.8פ.מ.ה. סעיף    45

(.24 )9   פ.מ.ה. סעיף 46

 לחוק 6תיקון מס'    47
מע"מ.
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 תוסנכה יבגל רבסה ירבד םגה אר ,ןלהל םיטרופמה
מאותו סוג בשיעורי מס רגילים.

 שיעוראו מרבי מס שיעור להיות יכול מיוחד מס שיעור 
מס קבוע.

לדוגמה(  24, 23, 15, 14, 12)סעיפים מרבי מס שיעור 
 מסממדרגות ליהנות יכול הנישום שאם משמעותו 

 ךומנה סמה רועיש הסנכהה לע לוחי ,רתוי תוכומנ
 מוגבלההכנסה על שיחול המרבי המס ושיעור תחילה, 
 בשיעורחייבת הכנסה על בסעיף. הנקוב המס לשיעור 

 בשיעוריולא בלבד, הנקוב בשיעור מס יחול קבוע מס 
מס גבוהים או נמוכים יותר.

 זכותאו פטנט ממכירת הכנסה -  12סעיף 
 הרגיל,העיסוק בתחום שלא שנוצרו יוצרים, 

והכנסות מסוימות לאחר פטירה
 שאינואדם או ספר, וכתב במקצועו סופר שאינו אדם 

 יחויביצר, שהוא המצאה או פטנט ומוכר בעיסוקו ממציא 
 הכנסתועל  40%על יעלה שלא מוגבל בשיעור במס 

 יחיד שניהל אתממכירת ספרו או מכירת המצאתו
 שאיריועשויים ונפטר, - מזומנים בסיס לפי חשבונותיו 
 בזמןבהתעסקותו שמקורן הכנסות ולקבל להמשיך 

םריישאה יידבס במ ותבייח להאת סונהכ ם.ייחב תווהי

 (48) .

 (94)

שיעור  
 ממשכורת)כהכנסה עבודה הכנסת על גם חל זה מס 
 שאינומוות עקב ממענק חלק על או עבודה( משכר או 

פטור ממס, שקיבלו שאיריו של שכיר.

(50) .40%על יעלה שלא מוגבל מס בשיעור אולם 

מדיבידנד,  הכנסה 21, 18-13סעיפים 
מריבית על ניירות ערך והכנסות נוספות:

 עליהןמתקבל להלן בסעיפים המפורטות ההכנסות 
 גמלקופת )בנק, מהמשלם שנתי אישור כלל בדרך 
 החלהמס שיעורי את ההכנסה סוג את המפרט וכו׳(, 

עליה וניכוי המס שנוכה ממנה.

(13,16,17,18א. דיבידנד )סעיפים 
 במסחייב מאושר/מוטב, ממפעל המתקבל דיבידנד . 1

 13בסעיף זו הכנסה רשום בלבד. 15%של בשיעור 
.311/211/060בשדה 

 מ"בנייןאו מועדף/מאושר/מוטב ממפעל דיבידנד  .2
 זוהכנסה רשום . 20%של בשיעור במס חייב מאושר" 
.325/275/173 בשדה 16בסעיף 

 שלבשיעור במס חייב מחברה, המתקבל דיבידנד  .3
.341/241/141בשדה ,  17בסעיף זו הכנסה רשום . 25%

 מהותי״מניות “בעל אצל מחברה, המתקבל דיבידנד . 4
 בסעיףזו הכנסה רשום . 30%של בשיעור במס חייב 

.312/212/055 בשדה 18
 אובמישרין שמחזיק מי הינו - מהותי״ מניות “בעל 

 ףיעסב רדגומכ) רחא םע וא ובורק םע וא ודבל ,ןיפיקעב
 כלשהומסוג יותר או באחד לפחות  10%ב-לפקודה(  88

של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.
 בפסקאותמהרשום שונה מס בשיעור מדיבידנד הכנסה . 5

 לדוח תוך צוין שיעור המס.30 תרשם בסעיף 1-4

 (51)

.125פ.מ.ה. סעיף    48

)ו(.3   פ.מ.ה. סעיף 49

א.125פ.מ.ה. סעיף    50

  חוק לעידוד השקעות 51
)ב(.47הון, סעיף 

, 14, 13)סעיפים ערך ניירות על ריבית ב. 
15 ,21)

 פילס במ בתיחיהת בירי םשולר יש לוא יםיפסעב
 בתאגידפקדונות על ריבית למעט המפורטים, השיעורים 

:לוא יםיפסעב םשולרן יא סףנוב .וןסכחית וניוכות אינקב
או  (1)2סעיף לפי מעסק הכנסה המהווה ריבית . 1

העסק.בספרי להירשם החייבת או העסק בספרי הרשומה 
 בשלהצמדה והפרשי ריבית הוצאות נתבעו כאשר  .2

הנכס עליו משולמת הריבית.
 לעיל)ראה מהותי״ מניות “בעל הוא היחיד כאשר . 3

לגבי דיבידנד( בחברה ששילמה את הריבית.
 הריביתאת ששילמה בחברה עובד הוא המקבל כאשר  .4

 שישאו מוצרים לה מוכר או שירותים לה נותן שהוא או 
יחסים מיוחדים בין היחיד למשלם הריבית.

 ששחלוף לפני השתלמות מקרן ששולמה ריבית  .5
 שהגיעלמי שנים  3)לקרן הראשון התשלום מיום שנים 
 ריביתאו השתלמות(. לצורך ששימשו או פרישה לגיל 

 הוראותעליה וחלות למעביד לתגמולים מקופ״ג ששולמה 
)ד( לפקודה.3סעיף 
 רגיליםבשיעורים במס תחויב מעסק הכנסה שהיא ריבית 

 כאמורריבית . 170/150בשדה לדוח,  1בסעיף ותירשם 
 בסעיףתירשם מעסק, הכנסה שאינה הנ״ל בסעיפים 

.167 לדוח, בשדה 11
זרים(אג״ח/ני״ע )למעט ערך ניירות על ריבית . 1

 מוגבליםמס בשיעור החייבת לעיל, כאמור מריבית, הכנסה 
 בהתאםתירשם  35%- ו25%, 20%, 15%של בשיעור 

לשיעור המס בו היא חייבת בסעיפים המתאימים.
 בשיעורבמס החייבת ערך נייר על המשתלמת ריבית 
בשדה  14בסעיף לרשום יש . 20%על יעלה שלא 

328/228/067.
 בשיעורבמס החייבת ערך נייר על המשתלמת ריבית 
בשדה  15בסעיף לרשום יש . 25%על יעלה שלא 

157/257/357.
 למדדצמוד שאינו נכס על משולמת הריבית אם אולם 

 שאינואו המדד, עליית לשיעור בחלקו צמוד שהוא או 
 תמריביה הכנסזר, להח עדאו יון לפדעד דד לממוד צ
 הדשב 31 ףיעסב םשריתו ,%51 לש רועישב סמב ביוחת

311/211/060.
 בתקופהנצמחה ואשר המס בשנת שהתקבלה ריבית 
אלה:הוראות יחולו חדש״( תחילה )“יום  1/1/2012שלפני 

( 1/1/2012)לפני קודמות בשנים שנצמחה הריבית  א.
 התחילהליום עד בתוקף שהיו המס בשיעורי תחויב 
 הנכסשל ההצמדה לתנאי בהתאם  15%- ו20%החדש: 
 לפנישנצמחה ריבית מתקבלת אם בנוסף, לעיל. כאמור 

 המסלשיעורי בהתאם תמוסה זו ריבית , 1/1/2006
 לתנאיבהתאם , 10%- ו15%דהיינו זה, מועד לפני שהיו 

ההצמדה של הנכס כאמור לעיל.
 בשיעוריתחויב החדש התחילה מיום שנצמחה הריבית ב. 

 הנכסשל ההצמדה לתנאי בהתאם  15%- ו25%של מס 
כאמור לעיל.

דרך חישוב פיצול הריבית לתקופות השונות:
 התשלום-מועד עד החדש התחילה מיום הריבית לגבי 

 התקופהשבין ביחס יוכפל שהתקבל הריבית סכום 
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 תקופתלסך התשלום מועד עד החדש התחילה מיום 
צמיחת הריבית.

 היההנכס )אם  1/1/2006מיום שנצמחה הריבית לגבי 
 הריביתסכום  -1/1/2012ליום עד זו( בתקופה מוחזק 

 1/1/2006מיום התקופה שבין ביחס יוכפל שהתקבל 
 החדשהתחילה ליום ועד כמאוחר( הנכס רכישת יום )או 

לסך תקופת צמיחת הריבית.
 היההנכס )אם  1/1/2006יום לפני שנצמחה הריבית לגבי 

 ביחסיוכפל שהתקבל הריבית סכום זו(- בתקופה מוחזק 
 1/1/2006ליום ועד הנכס רכישת מיום התקופה שבין 

לסך תקופת צמיחת הריבית.
 מניות“בעל אצל המתקבלת שריבית לב, לשים יש  

מהותי״ תחויב בשיעורי מס רגילים כאמור לעיל.
. ריבית על אגרות חוב2
, 008/5/ני לפונפקו שהורסה, בבנסחרות  חובגרות א. 1

. 35%של בשיעור במס תמוסה עליהן הריאלית הריבית 
.313/213/053, בשדה 21רשום הכנסה זו בסעיף 

 שהונפקוצמודות, בבורסה, נסחרות חוב אגרות . 2
 החלעליהן שנצמחה הריאלית הריבית  8/5/00לאחר 

 , ותרשם25% ממוסה במס בשיעור של 1/1/2003מ-
במס  ממוסה 1/1/2003ל-עד והריבית , 15בסעיף 

.21. רשום הכנסה זו בסעיף 35%בשיעור של 
 שהונפקוצמודות שאינן בבורסה נסחרות חוב אגרות . 3

 פטורהלהיות ממשיכה עליהן הריבית  8/5/00לפני 
 ניכיוןדמי . 43בסעיף הפטורה ההכנסה רשום כבעבר. 

 מס בעת המימוש.20%על מק״מ חייבים ב-
 צמודותשאינן בבורסה, נסחרות חוב אגרות . 4

 החלשנצמחה עליהן הריבית , 8/5/00לאחר שהונפקו 
 רשום 15%של בשיעור במס תמוסה  1/1/2003מ-

.13הכנסה זו בסעיף 
. ריבית על ניירות ערך שנחשבו לני״ע זרים3

 זריםערך ניירות שהיו ערך ניירות על המשתלמת ריבית 
 לרשוםיש . 25%על יעלה שלא בשיעור במס חייבת 
.357/257/157 בשדה 15בסעיף 
 עלהמס בשנת שהתקבלה מהריבית חלק אם אולם 
 ההוראותיחולו הקודמות, בשנים צמחה הזר, הערך נייר 

הבאות:
 תחויב, 2004המס שנת תום עד שנצמחה ריבית א. 

 לדוח.21, ותירשם בסעיף 35%במס בשיעור של 
 31/12/05ליום ועד  1/1/05מיום שנצמחה ריבית  ב.

לדוח. 13בסעיף ותירשם , 15%של בשיעור במס תחויב 
 1/1/2012ליום ועד  1/1/06מיום שנצמחה ריבית  ג.

 בסעיףותירשם , 20%על יעלה שלא בשיעור במס תחויב 
14.
 בשיעורבמס תחויב  1/1/12מיום שנצמחה ריבית  ד.

 לדוח.15, ותירשם בסעיף 25%של 
 ניתןמסוימים בתנאים  2006המס משנת החל 
 גםהמס בשנת ערך נייר במכירת הון הפסדי לקזז 
 נעשהאם ערך, ניירות בשל מריבית הכנסה כנגד 
 סכוםרק אלו בסעיפים לרשום יש כאמור קיזוז 

 תיבירה םלשמש בצמ ןכתיי .זזוק אלש תיבירה

 כברהקיזוז פעולת את עשה הבנק( )לדוגמה 
בשלב ניכוי המס במקור.

 גמלבקופות שמקורם ורווחים ריבית ג. 
(15, 14, 13)סעיפים 

 ריבית: 1/7/09מיום לתגמולים גמל מקופת במשיכה 
 משיכההיא שהמשיכה ובלבד ממס, פטורים ורווחים 

.1/1/2008כדין וזאת לגבי כספים שהופקדו עד ל-
 רשוםהמוטב. פטירת של מקרה בכל גם קיים הפטור 
כאמור.ממשיכה הפטורות הריבית הכנסות את  43בסעיף 

ד. ריבית ורווחים מקרן השתלמות
(15)סעיף 

 בגין 1/1/03מיום שהצטברו אחרים ורווחים ריבית 
 מ״המשכורתשיעור שהיא לתקרת, מעבר הפקדות 

 במסחייבים לשנה, ₪  188,544של בסך הקובעת״, 
 בסעיףזו הכנסה רשום . 25%על יעלה שלא בשיעור 

.357/257/157 בדוח בשדה 15
 עדהמוטבת, ההפקדה בקרן שמקורם ורווחים ריבית 

 פטורההקובעת״, מ״המשכורת שיעור שהיא לתקרה 
ממס בעת המשיכה.

 חוץוספורטאי חוץ עיתונאי של הכנסה ה. 
(17)סעיף 

 בתקנותכמוגדר חוץ כספורטאי חייבת הכנסה לך יש אם 
 כעיתונאיאו , 1996התשנ״ו—חוץ( )ספורטאי הכנסה מס 
 הכנסהמס בתקנות כמוגדר עיתונאית מעבודה חוץ, 

 בשיעורבמס חייב אתה , 1996התשנ״ז—חוץ(, )עיתונאי 
 לאחרהחייבת הכנסתך את  16בסעיף רשום . 25%של 
 כמפורטוארוחות, שכירות דמי לינה, בעד הוצאות ניכוי 

בתקנות.

 כדיןשלא משיכות ני״ע, על ריבית ו. 
(21מקופ״ג )סעיף 

  ראה הסבר35%על הכנסות מריבית בשיעור מס של 
 לעיל.3בפסקה 

 לתקנותבניגוד שהתקבלו בקופ״ג לחבר תשלומים 
 המקבלאם גם  35%לפחות של בשיעור במס יחויבו 
. 35%מ-נמוך הכנסותיו על המס ששיעור או ממס פטור 

 טרםמקופ״ג כספים נמשכו אם לעיל האמור למרות 
זמנם לא תחויב המשיכה בשיעור האמור אם:

 למושך ולבן זוגו הכנסות נמוכות כמפורט להלן:א. 
 המינימוםשכר על עולות אינן הזוג בני שני הכנסות 
 היההמס בשנת ואם ( 5,300 12/2017ל )נכון לחודש 
 18לו מלאו שטרם אחד ילד לפחות הזוג מבני לאחד 

שנה , הכנסות אינן עולות על כפל הסכום האמור.
 טופסמילוי באמצעות לקופ''ג לפנות ניתן זה במצב 

 בגובהסכומים במס חיוב ללא מקופ''ג ולמשוך א 159
 המינימוםשכר לבין בפועל הזוג בני הכנסות בין ההפרש 

בחודש או כפל הסכום לפי העניין.

ריבית מס
בשיעור 

  ,15%  ,25%
על ריבית 

מפקדונות 
ותכניות 

חיסכון.
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 )למעטקרובו של או שלו רפואיות הוצאות היו למושך  ב.
 הסנכהה תיצחממ תוהובגה (םייניש לופיטל תואצוה

 נשאלטובתו )אם קרובו ושל זוגו בן של שלו, השנתית 
הרפואית.ההוצאה גובה עד וזאת הרפואיות( בהוצאות 

 צמיתהנכות לו ונקבע נפגע או חלה קרובו או המושך ג. 
 להפקידשהחל לאחר וזאת יותר או  75%של בדרגה 

באותו חשבון בקופה.
 לפקידבבקשה לפנות יש ו-ג ב בפסקאות האמור לעניין 

.159השומה על גבי טופס 
 במשיכהפטור יינתן העמית פטירת של במקרה  ד.

ליורשיו.

 מפיקדונותורווחים ריבית -  22-24סעיפים 
ותוכניות חיסכון:

 החלחיסכון ובתוכניות בפיקדונות שנצברו רווחים 
במס  מחויביםהקובע״(“המועד )להלן  1.1.03מ-

בעת המשיכה.
 מיוחדיםופטורים הקלות מוענקים מההכנסות חלק לגבי 

כפי שיפורטו בהמשך.
 יחידהחדש״( התחילה “יום )להלן  1/1/2012מיום החל 
 יעלהשלא בשיעור מריבית הכנסתו על במס חייב יהא 
 15%של או מדד( צמוד פיקדון/תוכנית )על  25%על 
בחלקו(.צמוד או למדד צמוד שאינו פיקדון/תוכנית )על 
 יוםלפני נפתחו החיסכון תוכנית או הפיקדון אם 
:1/1/2012ה-

 בשיעוריתחויב החדש התחילה מיום שנצמחה הריבית 
 שלההצמדה לתנאי בהתאם  15%ו- 25%של מס 

הפיקדון/התוכנית כאמור לעיל.
 תחויב( 1/1/2012)לפני קודמות בשנים שנצמחה הריבית 
 20%החדש: התחילה ליום עד בתוקף שהיו המס בשיעורי 

 הפיקדון/התוכניתשל ההצמדה לתנאי בהתאם  15%ו-
 לפנישנצמחה ריבית מתקבלת אם בנוסף, לעיל. כאמור 

 המסלשיעורי בהתאם תמוסה זו ריבית , 1/1/2006
 לתנאיבהתאם , 10%- ו15%דהיינו זה, מועד לפני שהיו 

ההצמדה של הפיקדון/התוכנית כאמור לעיל.
דרך חישוב פיצול הריבית לתקופות השונות:

 התשלוםמועד עד החדש התחילה מיום הריבית לגבי 
 התקופהשבין ביחס יוכפל שהתקבל הריבית סכום - 

 תקופתלסך התשלום מועד עד החדש התחילה מיום 
צמיחת הריבית.

הפיקדון/)אם  1/1/2006מיום שנצמחה הריבית לגבי 
-  1/1/2012ליום עד זו( בתקופה מוחזק היה הנכס 
 מיוםהתקופה שבין ביחס יוכפל שהתקבל הריבית סכום 

 ליוםועד כמאוחר( הנכס רכישת יום )או  1/1/2006
התחילה החדש לסך תקופת צמיחת הריבית.

 הנכס)אם  1/1/2006יום לפני שנצמחה הריבית לגבי 
 שהתקבלהריבית סכום - זו( בתקופה מוחזק היה 

 ליוםועד הנכס רכישת מיום התקופה שבין ביחס יוכפל 
 לסך תקופת צמיחת הריבית.1/1/2006

 שלמריבית ההכנסות את גם אלו בסעיפים לכלול יש 
 שנים.18ילדיך שטרם מלאו להם 

 אםאו לצרכן המחירים מדד הוא המדד הצמדה: אופן 
 נכסשהוא או חוץ למטבע צמוד שערכו בנכס מדובר 

 (52)

 ג'.125פ.מ.ה. סעיף    52

 פיקדוןאו חיסכון תוכנית מטבע. אותו שער חוץ, במטבע 
 צמודיםאינם אם למדד״ צמודים ש״אינם ככאלו ייחשבו 

למדד במלואו.
 כךאם נחשבים החיסכון ותוכניות הפיקדונות שאר 

כ״צמודים למדד״.
 חיסכוןבתוכנית או בפיקדון שמקורם ורווחים ריבית 

 סמבה סוממם הילעח וורה, ״דדמלם ידומצם ניא״ש
 בשדה, 22בסעיף אותו לרשום ויש , 15%של בשיעור 

317/217/078.
 חיסכוןבתוכנית או בפיקדון שמקורם ורווחים ריבית 

 ימוסההמדד עליית מעל עליהם הרווח למדד״, “צמודים 
 אותולרשום יש . 25%על יעלה שלא בשיעור במס 

.342/242/142, בשדה 24בסעיף 
.043בשדה  82בסעיף יירשם נוכה, אם במקור, המס ניכוי 
 867בטופסי המופיעה במס החייבת הריבית את למלא יש 

 בסעיפיםמהמנכה( במקור מס ניכוי של שנתי )אישור 
 המופיעשנוכה המס ואת באישור הרשום לפי  22-24
.043 בשדה 867בטופס 

 במקור,מס נוכה לא אם ו/או  867טופס בידך אין אם 
 על-פימריבית ההכנסה את רשום שהיא, סיבה מכל 

המסמכים שבידך ועל פי ההסברים דלעיל.
 כפי, 043בשדה במקור הניכוי סכום את לרשום עליך 

 הוחזרזה מסכום חלק אם גם , 867בטופס שמופיע 
לחשבונך על-ידי רשות המסים במהלך השנה.

 המססכום בחשבון יילקח הריבית על המס בחישוב 
 שרשוםכפי בבנק, לחשבונך ושהוחזר במקור שנוכה 

במערכי המס.
 במסההקלות לפני לרשום עליך מריבית ההכנסה את 

שיפורטו בהמשך.

 למקבלשיוחדו במס ההקלות פירוט להלן 
 בתאגידפיקדון על המשתלמת ריבית 

 טרומפכ ,ןוסכיח תיכנות לע ואי אקנב
.22-24בסעיפים 

מחושבות  3-1בסעיפים להלן המפורטות ההקלות 
אוטומטית על-ידי המחשב:

: (53) . ניכוי מיוחד לבעלי הכנסות נמוכות1
 ההכנסה,מקורות מכל זוגך, בן והכנסת הכנסתך אם 
 לניכויזכאי הינך  2017בשנת ₪  61,920על עלתה לא 

 מריבית,החייבת מהכנסתך ₪  9,720של בסך )פטור( 
ולכל היותר עד לסכום ההכנסה מריבית.

 יקטןהמותר הניכוי זו, תקרה על עלתה הכנסתך אם 
 ,הרקתה לע ךגוז ןב תסנכהו ךתסנכה התלע ובש םוכסב

כלומר תקבל “ניכוי מתואם״.
₪. 10,000לדוגמה: הכנסתכם מריבית 

₪. 65,000המס בשנת הייתה זוגך בן והכנסת הכנסתך 
(. 65,000 - 61,920 = )3,840של סך ₪  9,720מסך יופחת 

 שלהסך מתוך ₪  6,640תהיה הפטורה הריבית 
₪ תהא חייבת. ₪3,360 והריבית בסך  10,000
 והכנסהפטורה הכנסה כוללת זה ניכוי לעניין הכנסה 
 אתכוללת ההכנסה ילדים. קצבת כוללת ואינה מריבית 

 125  פ.מ.ה. סעיף 53
ד' )ב(.
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שנים  18להם מלאו שטרם ילדיך של הריבית הכנסות 
בשנת המס.

 תאוםוביצעת השומה לפקיד השנה במהלך פנית אם 
 עריכתממועד )החל החזירה המערכת הריבית, בעניין מס 

 לחשבון)או הריבית נוכתה ממנו לחשבון המס( תיאום 
 המגיעהניכוי גובה עד ממך שנוכה הסכום את קשור( 

לך כפי שנקבע במועד עריכת תיאום המס.
 מזהשונה ניכוי לך שמגיע יתברר השנתי ובחישוב יתכן 

שנקבע בעת תיאום המס.

: (54) . ניכוי למגיעים לגיל “פרישת חובה״2
 הנכםהמס, בשנת  67לגיל זוגך בן או אתה הגעת אם 

שלכם.הריבית מהכנסות ₪  13,320בסך לניכוי זכאים 
 הנכםהמס, בשנת  67גיל את עברתם ואתה זוגך בן אם 

₪  16,320בסך מוגדל לניכוי הנ״ל הניכוי במקום זכאים 
מהכנסות הריבית.

 לגילשהגעת לאחר מריבית במקור לך שנוכה סכום 
 אוטומטיבאופן השנה במהלך לחשבונך הוחזר האמור 
 השומה,לפקיד שפנית בלי האוטומטי״( “ההחזר )להלן: 
 התקרותגובה עד מריבית שנוכה המס סכום עד וזאת 

הרשומות לעיל.
 מידעיועבר שלא השומה בפקיד ביקשת אם זאת, עם 

 במקורניכוי בדבר הבנקאות ממערכת שוטף באופן 
מריבית על חסכונותיך, לא בוצע ההחזר האוטומטי.

 לגיללמגיעים מזכה מריבית פטור . 3
:פרישה (55)

 פטורלך יינתן פרישה, לגיל זוגך בן או אתה הגעת אם 
 מ״הריבית המזכה״.35%נוסף בגובה 

 לאאך מריבית כהכנסתך מוגדרת המזכה״ “הריבית 
 השנתי)הסכום ₪  100,320של סך בין מההפרש יותר 
 מביןהגבוהה החייבת ההכנסה לבין מזכה״(, קצבה של 

הכנסתך או הכנסת בן זוגך.
 הכנסהבבורסה רווחים כוללת זה לעניין החייבת ההכנסה 
 ממעביד)קצבה לפקודה, ב׳ 9ו-א׳ 9סעיפים לפי פטורה 

 אחרים,אנונה או מלוג קצבה כל וכן גמל מקופת או 
 הכנסהכוללת ואינה זו(, בחוברת א׳ 5בסעיף הסבר ראה 

 רווחממס, הפטורה למגורים משכ״ד הכנסה מריבית, 
הון ושבח לפי חוק מיסוי מקרקעין.

 לעיל(שהוסברה )כפי החייבת הכנסתך לדוגמה: 
₪. ₪80,000. הכנסת בן/בת זוגך  60,000

.₪ ,0008 ןכוסיח ותינכתוות ונדוקפי לע תביירמ הנסכה
לכן  ₪, 80,000היא יותר הגבוהה הזוג בן הכנסת 

“ההפרש״:
20,320 = 80,000 — 100,320

₪  0,008 יןמב מוךנה וםסכה ה״זכמ יתב״ריכח לקיי
₪. 20,320לבין 

.x 8,000 35% = 2,800הפטור המגיע 
 הגעתאם רק האוטומטי ההחזר במסלול ניתן זה פטור 

 בשלמס, תיאום וביקשת השנה במהלך השומה לפקיד 
סיבת הפטור המפורטת בסעיף זה.

 במסגרתלחשבונך החזר השנה במהלך קיבלת אם בין 
 אתלרשום עליך לאו, אם ובין האוטומטי״ ההחזר “מסלול 

 חתתהפללא וואן במלה השנלו שהתקב יביתהרסות הכנ
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 ייקחהמחשב . 22-24בסעיפים לעיל שפורטו הפטורים 
 הניכוייםאת ויחשב גילך, ואת הכנסותיך את בחשבון 

והפטורים המגיעים לך.
(56) . פטור מריבית לנכה ולעיוור4

 מריביתהכנסתו על לפטור זכאי עיוור, או  100%נכה 
 חיסכוןבתוכנית בפיקדון, שהופקדו כספים על המשולמת 

 פיצויםבכספי הוא הכספים שמקור בתנאי גמל, בקופת או 
 בתנאיוזאת ₪,  299,040של לסכום עד גוף נזקי על 

₪.  299,040של מסך נמוכה אישית מיגיעה שהכנסתו 
 אתרק רשום הפטור, הסכום מעל ריבית לך הייתה אם 
 נסהההכאם ו 22-24בסעיפים ריבית, השל יב החים הסכו
המתאימים.בשדות רשום גמל, קופות על מריבית היא 

 שליטהלבעל רעיוני דיבידנד —  19סעיף 
24%בחמי"ז — מס בשיעור של 

 אדםבני חבר הוא "חמי"ז"( )להלן: זרה יד משלח חברת 
 בידיבעיקרם מוחזקים בו השליטה שאמצעי חוץ תושב 
 במשלחהחברה בעבור העוסקים ישראל, תושבי יחידים 

 הכנסתהלמרבית המקור הוא יד משלח ושאותו מיוחד יד 
נקבע,  2014המס משנת החל החברה. של רווחיה או 
 בחמי"זשליטה בעל שהוא ישראל תושב מניות בעל כי 
 לביק וליאכ ותוא וארי דחוימ די חלשממ םיחוור הל שיש

 עליוויחול רווחים, באותם היחסי חלקו את כדיבידנד 
 רשוםלפקודה. )א( 126בסעיף הקבוע חברות המס שיעור 
 הדיבידנדסכום את  336/276/174 בשדה זה בסעיף 
ד.פרק בסוף כמפורט ד בנספח לרישום בהתאם הרעיוני 

 מניותלבעל מוטב דיבדנד -  20 סעיף 
.25%מהותי – מס בשיעור 

 חקיקה)תיקוני הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת 
(, 2018 ו 2017התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת 
שפורסם''(ההתייעלותחוק '')להלן:  2016– התשע''ז 

 סעיףלעניין – השעה הוראת נקבעה  2016.12.29ביום 
( לפקודה.3(  ו-)2ב )125

 ההתייעלות,בחוק שנקבעה השעה להוראת בהתאם 
 במסחיוב ללא  25%יהא מדיבידנד ההכנסה מס שיעור 

המפורטים:התנאים כל בהתקיים  מהותי מניות לבעל יסף 
 ליוםעד צבורים ברווחים הינו המוטב הדיבידנד מקור  א.

2016.12.31.
 חברהאו מהותי מניות בעל יחיד הינו הדיבידנד מקבל . ב

 בחברהמהותי מניות בעל הוא בה שהנישום משפחתית 
מחלקת הדיבידנד.

 1שמיום בתקופה הדיבידנד את שילמה החברה . ג
 בלבד.2017 ספטמבר 30 ועד ליום 2017ינואר 

 המניותבעל שיקבל ההכנסות סכום הכנסות: ממוצע ד. 
 השניםמן  אחת בכל המחלקת החברה מאת המהותי 

 שהתקבלההכנסות ממוצע יפחת לא , 2019ד  ע2017
.2016 ו 2015בידו בשנות המס 

 לקזזניתן לא כאמור מדיבידנד ההכנסה כנגד כי יצויין 
 חולקשבה המס בשנת ערך נייר ממכירת הון הפסדי 

הדיבידנד.
 יפורטבו ג 867טופס לפי אישור מהחברה לצרף יש 

שנוכה.המס שיעור וכן ששולם המוטב הדיבידנד סכום 
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 ההכנסהעל ידווח מוטב דיבידנד המקבל מהותי מניות בעל 
(.320/321/322מהדיבידנד המוטב בשדה זה )

 הזכאותמהצהרת עותק יצרף המהותי המניות בעל 
בו  ג867טופס ואת לה( שצורפו המסמכים )לרבות 

כלולים פרטי החלוקה האמורה.
המיסים.רשות -  1/2017בחוזר ראה מפורטים הסברים 

 למגורים/דירה משכר הכנסה -  25סעיף 
 בשלמס )הטבות מתחדשות לאנרגיות חוק 

 2016מתחדשת(- מאנרגיה חשמל הפקת 
(10%57בשיעור מס של  (

א. הכנסה משכר דירה למגורים
 מהשכרתשכירות מדמי הכנסה המס בשנת לך הייתה אם 

 ממספטור המס בשנת היית ולא בישראל, למגורים דירה 
 ליחידיםמושכרת הייתה לא הדירה )כי זו הכנסה על 

 רשאיאתה לך, עדיפה זו שאפשרות מפני או למשל(, 
 בשיעורמס תקרה הגבלת ללא זו הכנסה על לשלם 

 הרגילים.המס בשיעורי מס במקום - בלבד  10%של 
 מדמיההכנסה על המס את השומה לפקיד לשלם עליך 

 התקבלושבה המס שנת מתום יום  30תוך השכירות 
 מאוחרבמועד המס תשלום של במקרה השכירות. דמי 

יותר יוטלו על סכום המס הפרשי הצמדה וריבית.
 הכנסתךעל המס את לשלם בחרת אם - לב שים  

 תהיהלא זה, סעיף לפי מגורים לדירת שכירות מדמי 
 ולכלזו מהכנסה פטור או הוצאה( )לרבות ניכוי לכל זכאי 

 תוריכש ימדמ ךתסנכה אלל םא .הילע לחה סמהמ יוכיז
 אתלשלם בוחר ואתה דוח בהגשת חייב היית לא אלו, 
 שנתידוח מהגשת פטור תהיה זה, סעיף על-פי המס 
 דוח(.להגיש חייב מי - א' פרק גם )ראה הכנסה למס 
 באופןלמלא יש כאמור המס את לשלם כדי זאת עם יחד 
 אתלשלם ניתן . 3302טופס גבי על בקשה פעמי חד 

 באמצעותמס שנת בכל השכירות דמי על החל המס 
 ושירותים)"תשלומים המסים רשות של האינטרנט אתר 

מקוונים" — "חובות מס הכנסה"(.
 ידמ כוםס את 224/24/2834 בשדהזה עיף בסשום ר

הללו.בתנאים עומדים ואשר המס בשנת שקיבלת השכירות 
 המקיימתשהתקבלה, למגורים דירה משכר כנסה הלעניין 
 בסעיףהסבר ראה ממס, והפטורה הדרושים התנאים את 
 להלן.42

 מס– מתחדשות אנרגיות מחוק הכנסה  ב. 
10%בשיעור של 

 השקעהד לעידובחוק הקבועות  מהטבותליהנות נת מ על
 חשמלהפקת בשל מס )הטבות מתחדשות באנרגיות 
  ''החוק''(,– )להלן  2016התשע''ז מתחדשת(, מאנרגיה 

 להודיעחייבים בחוק( )כהגדרתם יחיד ו/או ביתי צרכן 
 עלהשומה לפקיד ו/או חיוני שרות ספק רישיון לבעל 

.1400מסלול ההטבות בו בחרו, באמצעות טופס 
 חיונירישיון ספק לבעל זו הודעה לראשונה לשלוח יש 

 לראשונהמבקש הנך כאשר חשמל( חברת )לדוגמא: 
הטבות בגין מכירת חשמל מכוח החוק.

 בגיןהטבות מסלול בבחירת שינוי כגון המקרים, ביתר 
 מקרקעין,מהשכרת הכנסה בגין הטבות או חשמל מכירת 

מוסד 
כספי
רווח של 
מוסד כספי 
יירשם בשדה 
 163/032
בנוסף 
לרישום 
ההכנסה.
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 מגוריךבאזור השומה לפקיד זו הצהרה לשלוח יש 
ולצרפה לדוח השנתי.

 בחברתכהגדרתו ביתי צרכן שהינו מי על חל החוק 
גם  כולל 10%של סופי מס בשיעור הכנסה חשמל. 
 למתקןמהשכרה ו/או מתחדשת אנרגיה מייצור הכנסות 

אנרגיה מתחדשת.
 להפקתמתקן באמצעות שהופק חשמל ממכירת הכנסה 

חשמל מאנרגיה מתחדשת:
 וישודרממס פטור – לשנה ₪  23,900של סכום עד 

 סכוםפטורים. ורווחים הכנסות – י' בחלק  43בסעיף 
מס  10%ב- יחויב ₪  98,707ועד  ₪  23,900מעל 

מהשקל הראשון וישודר בסעיף זה.
 במע''מפטור עוסק מחזור גובה היא שנקבעה התקרה 

 ₪(  - נועד  ליצירת אחידות עם מע''מ.98,707)
 10%של מס בשיעור חיוב : ₪  98,707מעל הכנסה 

 שקלוכל זה בסעיף ישודר ₪  98,707של לסכום עד 
 השוליהמס לשיעור בהתאם יחויב זה סכום מעל הכנסה 

 העיגימ ןניאש תורחא תוסנכה – 11 ףיעסב רדושיו ךלש
אישית.

יש להמציא אישור שנתי מחברת החשמל.
 להפקתהמשמשים מקרקעין מהשכרת הכנסה 

חשמל מאנרגיה מתחדשת:
 להפקתהמשמשים מקרקעין משכיר והנך במקרה 

חשמל מאנרגיה מתחדשת, עד סכום של
 הסכוםאת לשדר ויש ממס פטור -  לשנה ₪  5000

 בחלק י'- הכנסות ורווחים פטורים.43בסעיף 
 החלקעל כאשר מתקפל'' ''פטור יחול זה לסכום מעבר 
אשר  31%של קבוע בשיעור מס יחול במס החייב 

.28ישודר בסעיף 
 בסךהינה כאמור מקרקעין מהשכרת הכנסתך לדוגמא, 

 1,000 ₪ בשנה, הפגיעה בפטור היא 6,000
 4,000על עומד הפטור ולכן ( 6,000-5,000) 
(5,000-1,000.)

 2,000הינה  31%של בשיעור החייבת  ההכנסה 
(4,000 – 6,000.)

מהשקל  10%של בשיעור מס של נוסף מסלול גם קיים 
 א',בסעיף כאמור מגורים  דירת למיסוי בדומה הראשון 

והסכום ישודר בסעיף זה.

((85)מחו"לדירה משכר הכנסה -  26סעיף 
 מהשכרתשכירות מדמי הכנסה לו שהייתה ישראל תושב 

 בכפוףזו, הכנסה על במס חייב לישראל מחוץ מקרקעין 
 לשלםאפשרות קיימת מסים. כפל למניעת לאמנות 

 בתנאיזו, הכנסה על  15%של מופחת בשיעור מס 
 וכןהמגיע, הפחת למעט הוצאות מההכנסה ינוכו שלא 
 אומההכנסה לפטור או לזיכוי לקיזוז, זכאות תהיה לא 

 מסבתשלום בחרת אם כי יובהר, עליה. החל מהמס 
 אולמחו"ל דירה משכר ך הכנסתעל בלבד  15%של 

 בחו"לששולם מס בשל זיכוי לקבל תוכל לא מלא, במס 
בגין הכנסה זו.

 חייבהיית לא אלו שכירות מדמי הכנסתך ללא אם 
 סעיףעל-פי המס את לשלם בוחר ואתה דוח בהגשת 

 פטורולהיות המקוצר" ה"דיווח במסלול לשלמו תוכל זה, 
 כזוהכנסה בידך יש אם א(. פרק גם )ראה דוח מהגשת 

 א.122פ.מ.ה. סעיף    58
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 בניכויההכנסה רשום עליך, המועדפת האפשרות וזו 
.345/285/225, בשדה 26הפחת המגיע בסעיף 

 פטורתנאי ראה חדש עולה או חוזר תושב הינך אם 
 להלן. .41-43בסעיף 

 הגרלותמהימורים, הכנסה -  27סעיף 
(59)ופרסים

 לישראלמחוץ או בישראל ישראל תושבי של הכנסה 
 בהימורים,שמקורה בישראל, חוץ תושב של הכנסה וכן 

 )בלאבמס חייבת פרסים, נושאת פעילות או הגרלות 
 ותחויבכלשהוא( לקיזוז או לניכוי להנחה, לפטור, זכאות 

 כמפורט להלן:35%במס בשיעור של 
 עדשל זכייה סכום בודדת. זכייה בגין הוא החיוב 
 49,320בין בזכייה במס. יחויב ולא פטור ₪  49,320

 סכוםבין ההפרש בגובה יוקטן האמור הפטור  98,640ל-
₪. 49,320הזכייה ל-

₪, 70,000לדוגמה: זכית בפרס בסך 
,70,000 — 49,320= 20,680הסכום העודף הוא: 

,49,320 — 20,680 = 28,640הסכום הפטור: 
.70,000 — 28,640 = 41,360הסכום החייב: 

.35%של בשיעור במס כולה חייבת  98,640מעל זכייה 
 בודדים.לפרס או להימור להגרלה, מתייחס לעיל האמור 

 הזכייהלמשל( )טורים ניחושים כמה בטופס שולבו אם 
 לזכייהשותפים יש אם אחת. כזכייה תחשב הטופס בכל 

 ירשוםמשתתף כל אך המשותפת, לזכייה נעשה החישוב 
בדוח את חלקו היחסי החייב.

 וםסכה את, 27/286/2463 דהבש, 27 יףסעב וםרשל יש
 םא .ליעל רבסוהש ןפואב בשוחש רחאל סמב בייחה

 )אובמקור הניכוי את לרשום יש זו, מהכנסה מס נוכה 
 המשודרבדוח . 040בשדה , 83בסעיף בו( חלקך את 

 לחישובזה בסעיף עזר כלי קיים האינטרנט באמצעות 
הסכום החייב במס.

 ןיעקרקמ תרכשהמ הסנכה — 82 ףיעס
 מסמתחדשות- אנרגיות לחוק בהתאם 

31%בשיעור של 
 להפקתהמשמשים מקרקעין משכיר והנך במקרה 

חשמל מאנרגיה מתחדשת, עד סכום של
 הסכוםאת לשדר ויש ממס פטור - לשנה ₪  5000 

 בחלק י'- הכנסות ורווחים פטורים.43בסעיף 
 על כאשר מתקפל'' ''פטור יחול זה לסכום מעבר 
 31%של קבוע בשיעור מס יחול במס החייב החלק 

אשר ישודר בסעיף זה.
 בסךהינה כאמור מקרקעין מהשכרת הכנסתך לדוגמא, 

 1,000 ₪ בשנה, הפגיעה בפטור היא 6,000
 4,000על עומד הפטור ולכן ( 6,000-5,000) 
(1,000-5,000.)
 2,000הינה  31% של בשיעור החייבת ההכנסה  
(4,000 – 6,000.)

 מהשקל  10%של בשיעור מס של נוסף מסלול גם קיים 
, 25בסעיף כאמור מגורים  דירת למיסוי בדומה הראשון 

והסכום ישודר בסעיף לעייל.

 א, 2  פ.מ.ה. סעיפים 59
9( 28.)

 לחיסכוןחלוקה חוק לפי הכנסה —  29סעיף 
21%פנסיוני — מס בשיעור של 

 מקופתהועברו או לקצבה גמל מקופת שהועברו סכומים 
 למת(מש צבה/לא)לק חדשה''ג לקופקצבה לל גמ

 ישפנסיוני. לחיסכון לחלוקה חוק הוראות במסגרת 
 לרשום בשדה זה את הסכומים החייבים מעבר לפטור

 שלמס בשיעור חייבים אלה סכומים א(. 17)9סעיף לפי 
 לקיזוזאו לזיכוי לניכוי, להנחה, לפטור זכאות בלא  21%

338/288כלשהם. יש לרשום סכומים אלה בשדה 

 ןהילע םילחש ותרחא תוסנכה - 03 ףיעס
שיעורי מס מיוחדים

 מיוחדמס בשיעור אחרת הכנסה כל כאן לרשום יש 
.29-12שלא רשומה בסעיפים 

חלק ו׳ — מוסד כספי

 כמשמעותוכספי מוסד של רווח  -31סעיף 
(60)בחוק מע"מ  

 בישראלפעילות על כספי, כמוסד במע"מ רשום הינך אם 
 17%של בשיעור שכר מס מוטל הכספי המוסד של 

 רועישב חוור סמ ןכו יפסכה דסומה םלישש רכשהמ
 מהרווח שהפיק המוסד הכספי.17%

 כמשמעותהחייבת ההכנסה הינו רווח מס חישוב לצורך הרווח 
 מועברהפסד קיזוז לפני הכנסה, מס לפקודת  1בסעיף 
 מיוחד,מס בשיעור החייבות הכנסות בתוספת קודמת, משנה 

 תפסותב ,סמה תנשב ורצונש ןוה ידספה וא ןוה יחוור תפסותב
 שהתקבלהמדיבידנד הכנסה למעט מדיבידנד ההכנסות כל 

ממוסד כספי,  ובניכוי מס השכר ומס הרווח עצמו.
דוגמא לחישוב הרווח שיש לרשום בסעיף זה בש"ח:

1הכנסה חייבת כמשמעותה בסעיף 
השכר(מס ניכוי )ולאחר  ,000000,3 חוורס מב ושיחי נפלה "מת דוקפל

הוסף/)הורד(:
1,500,000 הפסד מועבר משנה קודמת
400,000 15%הכנסה חייבת בשיעור מס 

2,000,000 סך ההכנסות מדיבידנד
(300,000) בניכוי דיבידנד ממוסד כספי
400,000 רווח הון/)הפסד הון( השנה

7,000,000 סה"כ:
 הרווחמס את לחלץ יש הרווח, מס בניכוי הינו הרווח לעיל, וכאמור היות 

באופן הבא:
7,000,000  לעיל:סה"כ
17/117 = 0.1453 הכפל

1,017,094 מס הרווח יהא
  הינו:163/032והרווח כמשמעותו בחוק מע"מ, אותו יש לרשום בשדה 

 7,000,000
 (1,017,094)

(7,000,000/1.17) 5,982,906 :032/163שדה 
 תהא:150/170בהתאם לחישוב לעיל ההכנסה החייבת שתרשם בשדה 

לפני חישוב מס רווח  לפקודת מ"ה1הכנסה חייבת כמשמעותה בסעיף 
  3,000,000

(1,017,094)  בניכוי מס רווח
1,982,906 150/170הכנסה חייבת שיש לרשום בשדה 

.4חוק מע"מ סעיף    60

כספימוסד 
רווח של 
מוסד כספי 
יירשם בשדה 
163/032 

בנוסף לרישום 
ההכנסה.
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חלק ז׳ — נתונים נוספים
32-35סעיפים 

 סעיףלפי ממס פטורה הכנסה —  32סעיף 
 משלחמעסק/ מהכנסות שהופחתה ( 5)9

יד בלבד
 שקיימותבמידה למילוי חובה סעיף שהינו זה, בסעיף 

( 5)9סעיף לפי פטור לגביהן ונדרש מעסק הכנסות 
 ממסהפטור בדבר הסבר ראה - עיוור או  100%)נכה 

 אתלרשום יש להלן(  40בסעיף עיוור או לנכה המגיע 
 185, 184בשדות זה בסעיף הפטורה ההכנסה סכום 

בטופס הדוח השנתי.

 הכנסותכנגד שקוזזו הפסדים —  33סעיף 
מעסק או משלח יד בלבד

 כנגדלקזז ניתן קודמות משנים מועבר עסקי הפסד 
הכנסה חייבת מעסק או משלח יד השנה.

 שקוזזוהפסדים למלא יש חובה, סעיף שהינו זה, בסעיף 
 לרשוםיש מים. קיי אםיד, משלח או מעסק הכנסות כנגד 

 הדוחבטופס  187, 186בשדות זה בסעיף אלו סכומים 
השנתי.

( 5)9סעיף לפי פטור או הפסד —  34סעיף 
שהופחת מהמשכורת

 מעסקהפסד  252, 251בשדות לרשום יש זה בסעיף 
 הפטורהמשכורת או משכורת כנגד שקוזז יד משלח או 

(.5)9ממס לפי סעיף 
 באותהמשכורת כנגד לקזז ניתן השנה מעסק הפסד 
 פעילותהפסקת לאחר שנותר מעסק הפסד מס. שנת 

 וזאתקודמות משנים הוא אם גם לקיזוז ניתן עסקית 
 שהופחת( 5)9סעיף לפי לנכה פטור מסוימים. בתנאים 

.40מהמשכורת, ראה דברי הסבר לסעיף 

ידמשלח או מעסק מחזור סך —  35סעיף 
 ידמשלח או מעסק המחזור סך את  238בשדה רשום 

 רוזחמהת א 932ה דשבום ושרהג וזהן בל שמ "עמא לל
 שאםלציין המקום כאן הזוג. בן של יד משלח או מעסק 
₪,  80,270על המחזור עולה אלו שדות משני באחד 
 א'בפרק הסבר )ראה מקוון" "דוח בהגשת חייב הינך 

ובפרק ב' בחוברת זו(.

 חלק ח' — הכנסות מרווח הון ומשבח
36-38מקרקעין - סעיפים 

. דיווח על רווח הון ושבח מקרקעין1
 נספחיאת לשדר עליך מקוון", "דוח בהגשת חייב הינך אם 

 מקרקעיןושבח סחירים ערך מניירות לרבות ההון, רווח 
 המסים(רשות למחשב מייצגך באמצעות או )באינטרנט 

השומה.במשרד המוגש השנתי לדוח הפלט את ולצרף 
 בידךאם לסמן נדרש הינך באינטרנט מקוון דוח במילוי 
 המקוון""הדוח לטופס  054בשדה שבח או הון רווח 

 נספחינתוני את למלא עליך זה לדיווח בהמשך (. 1301)
רווח הון באינטרנט.

 מניירות)לרבות הון רווח זוגך לבן/בת או לך היה אם 
 עללדווח עליכם המס, בשנת מקרקעין שבח או ערך( 

 שאיננוההון רווח של דיווח לשם השנתי. בדוח זו הכנסה 
)י( 1399טופס למלא עליכם סחירים, ערך ניירות מכירת 

 בטופסבאינטרנט. המסים רשות באתר להוריד ניתן אותו 
 בטופסההון. רווח לגבי המלאים הפרטים את לרשום יש 

זה רשומים דברי הסבר למילויו.
 ההוןרווחי ריכוז בבורסה: סחירים ערך ניירות מכירת 
)נספח  1322טופס גבי על ייעשה סחירים ערך מניירות 

 םימושר ךידיבש ךרעה תוריינ םא (יתנשה חודה ספוטל 'ג
ת א 2321 פסטולף וסנב לאמל יךלע ,סקהעי רספב

 בנספחהסיכומים . 1325טופס השנתי, לדוח  1גנספח 
 )טופס מרכז(.1322זה יועברו לנספח ג' טופס 

 הפרטיםאת למלא יש ( 1301)השנתי הדוח בטופס 
 מספראת לרשום יש ( 054)שדה  36בסעיף הבאים: 
 ומספר( 1322)י(, 1399)טופסי שצורפו ההון רווח טופסי 

 מרווחימקצת ואת ייתכן שדווחו. חייבות שבח עסקאות 
 בתלבן או הרשום הזוג לבן לשייך ניתן השבח או ההון 
 בבורסההמכירות כל סיכום בהמשך. שיוסבר כפי הזוג 
 הטפסיםבמניין אחד כטופס ייחשב  1322טופס גבי על 

 1322מטופס יותר יש אם לדוח.  36בסעיף שיירשמו 
הטפסים.במניין האלו הטפסים מספר את לכלול יש אחד, 

 ברווחהמכירות סכום סה"כ את לרשום יש  37בסעיף 
 רווחיסחירים. ערך מניירות הון רווח כולל ולא ושבח הון 
 ישפטורה( מגורים דירת ממכירת )לדוגמה פטורים הון 

 בסכוםלכלול אין . 43בסעיף הדוח של י' בחלק לרשום 
)י( 1399בטופס שדווח הון ברווח התמורה את המכירות 
 במנייןאותו לכלול ואין הון, הפסד בה שיש נכס במכירת 
 למרות וזאת 36בסעיף הרשומים ההון רווח טופסי 

)י(. 1399בטופס פורטו ההפסד נובע מהם שנתונים 
 ייכללהפסד, סיכומו אם גם צורף, אם , 1322טופס אולם 
 שלאהפסד . 36בסעיף ההון רווח טופסי מספר במניין 
 בסעיףירשם לקיזוז הבאה לשנה ומועבר השנה נוצל 

 לדוח, סעיפים ג' ו/או ד' בהתאם.46
 הוןמרווח המכירות מחזור את לרשום יש  38בסעיף 

 לפילדוח, ג' בנספח שמופיע כפי סחירים ערך מניירות 
ההסבר המופיע בהנחיות למילוי אותו טופס.

(61): דיווח על מכירת נכס
 בתוךהשומה לפקיד להגיש המוכר על נכס, נמכר אם 
)י( 1399טופס גבי על הודעה המכירה, מיום יום  30

 שהיהההון הפסד או ההון רווח חישוב את שיפרט 
 בסכוםמקדמה וישלם כאמור במכירה החל המס וחישוב 

המס החל על הרווח.
 המכירהתוצאת אם גם ההודעה את למסור יש כאמור, 

היא הפסד הון או אף אם שולם המס במלואו.
 כאמורהודעה להגיש אין סחירים ערך ניירות במכירת 

אם נוכה מלוא המס כחוק.
 ,יתנש חוד תשגהב בייח ךניה ,רומאכ סמה הכונ אל םא

 סחירים,ני"ע ממכירת הון רווח על בדיווח חייב הינך וכן 
 שלאחרבינואר  31וב-המס שנת של ביולי  31ה-עד 
 תששב ויהש םיריחס ךרע תוריינ תוריכמ לשב סמה תנש

 מקדמה.ובתשלום כאמור הדיווח לחודש שקדמו החודשים 
העניין.לפי החלים המס שיעורי על-פי תשולם המקדמה 

(62). חישוב המס על רווח הון2

 )ד(.91   פ.מ.ה. סעיף 61
.91פ.מ.ה. סעיף    62
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 האינפלציוני,הרכיב בין להבחין יש נכס ממכירת ברווח 
 עלייתשיעור לפי הנכס, בעלות השינוי את המבטא 

 לתאריךועד הנכס של קבלתו או  קנייתומתאריך  המדד
 מעבררווח המבטא הריאלי, הרווח רכיב לבין מכירתו, 

 י,נפלציונהאים הסכועל המס . המדדת עלייור לשיע
 עדשנצבר , 1994שנת לפני שנרכשו נכסים במכירת 

 בשיעורהוא חייב( אינפלציוני )סכום  31/12/1993ליום 
במס.חייבת אינה האינפלציוני הסכום יתרת . 10%של 

 לאחרשנצמח הריאלי ההון רווח על החל המס שיעור 
 םליוועד ( הקובע"ועד "המלהלן ) 20031/1/ה-יום 

 רווחעל המס שיעור . 20%על יעלה לא  31/12/2011
 יעלהלא  1/1/2012מיום החל שנצמח הריאלי ההון 
.25%על 
  ק יחולהקובע" "המועד לפני שנרכש הנכס במכירת

 חלוקהלפי חלקים לשלושה בגינו הריאלי ההון רווח 
 שלראשון חלק בנכס: ההחזקה תקופת של ליניארית 

 בתקופהמוכפל הריאלי ההון רווח הריאלי: ההון רווח 
 תקופתכל חלקי הקובע למועד ועד הרכישה שמיום 

 רגיליםבשיעורים במס חייב יהא זה רווח בנכס. הבעלות 
 זהחלק . 31%של התחלתי בשיעור המס( מדרגות )לפי 
.יםלגירם ירעויבשס מב תויביהחת ונסכהה ארשל ףוסומת
  הריאליההון רווח הריאלי: ההון רווח של שני חלק 

 31/12/2011ליום ועד הקובע מהמועד בתקופה מוכפל 
 חייביהא זה רווח בנכס. הבעלות תקופת כל חלקי 

.20%בשיעור מס של עד 
  הריאליההון רווח הריאלי: ההון רווח של שלישי חלק 

 המכירהליום ועד  1/1/2012ה-מיום בתקופה מוכפל 
 חייביהא זה רווח בנכס. הבעלות תקופת כל חלקי 

.25%בשיעור מס של עד 
 ינפלו "עבוקה דעומה" רחאל שכרנש סכנה תריכמב

 חלקיםלשני בגינו הריאלי ההון רווח יחולק  1/1/2012ה-
 חלקבנכס: ההחזקה תקופת של ליניארית חלוקה לפי 

 מוכפלהריאלי ההון רווח הריאלי: ההון רווח של ראשון 
י קלח 1102/2/113 םויל דוע השיכהר וםימ הפותקב

 בשיעורחייב יהא זה רווח בנכס. הבעלות תקופת כל 
.20%מס של עד 

 לפכומ יאלירה ןוהה חוור :ילאירה וןהה חוור לש ניש קלח
 יקלחה ריכמהם וילד עו 2102/1/1ה ם וימה פוקתב

 בשיעורחייב יהא זה רווח בנכס. הבעלות תקופת כל 
.25%מס של עד 

ההון  רווח 1/1/2012ה-מיום שנרכש נכס במכירת 
.25%הריאלי בגינו יחויב במס של עד 

 בעלבידי ערך נייר במכירת לעיל, האמור כל למרות 
 בובמקום  25%יהא החל המס שיעור מהותי, מניות 

 שיעורצוין בו במקום  30%-  ו20%של מס שיעור צוין 
.25%מס של 

 שיחולוההתחלתיים המס שיעורי ומעלה,  60בן הינך אם 
 מהאמורנמוכים יהיו לך שנצמח הריאלי ההון רווח לגבי 
 בהתאםיהיו לך שנקבעו ההתחלתיים המס שיעורי לעיל. 

 )ראהאישית מיגיעה ההכנסה על שנקבעו המס לשיעורי 
טבלה בפרק ז(.
הפקעת נכס

 עלהמס יהיה נכס, הפקעת בשל נוצר ההון רווח אם 
רווח ההון מחצית מהמס שבמכירה רגילה.

שיוך הרווח
 אישית,מיגיעה שאינן אחרות להכנסות בדומה הון, רווח 

 יותרהגבוהה החייבת ההכנסה בעל הזוג לבן ישויך 
 ממכירתנובע ההון רווח בהם במקרים אישית. מיגיעה 

 הנישואיםלפני שנה הזוג מבני לאחד שייך שהיה נכס 
 בןלאותו ההכנסה את לשייך ניתן בירושה, שקיבלו או 
 לבןישויך בישראל במקרקעין זכות במכירת השבח זוג. 

הזוג אותו קבע מנהל מס שבח כ"מוכר".
מס מרבי

 לפנישנרכשו נכסים לגבי ההון רווח על המרבי המס 
: לא יעלה על התקרות המפורטות להלן1.4.1961 (63)

תאריך רכישת הנכס - שיעור המס המרבי:
25% 1960 ועד שנת המס 1.4.1948מ- 
 כאשראדם, בני בחבר ערך נייר במכירת נוצר ההון רווח אם 

 המרביהמס שיעור בו, מהותי" מניות "בעל הוא המוכר 
 אחוזובתוספת  1948היא הרכישה שנת אם  25%יהיה 
.1953-1960בשנים  30%ל-עד שלאחריה שנה לכל אחד 

פריסת רווח הון
 וסכוםריאלי רווח לכלול עשוי הון רווח לעיל, כאמור 

 הריאלי,הרווח את לפרוס לך מאפשר החוק אינפלציוני. 
 ארבעעל עולה שאינה לתקופה עליו, המס חישוב לצורך 
 הקצרהלפי בנכס, הבעלות תקופת על או מס שנות 

 הנכס.נמכר שבה המס בשנת והמסתיימת שביניהן 
 להןהזיכוי נקודות ביתרת בהתחשב יעשה המס חישוב 
 אםהפריסה, משנות אחת בכל נוצלו ושלא הנישום זכאי 
 הזיכוינקודות שווי לגובה הגיע לא הכנסותיו על המס 

 בענייןהשומה פקיד עם להיוועץ ניתן  לו.המגיעות 
 ישכאמור הפריסה את מקרקעין בנכס מדובר אם זה. 

 מיסויבמשרדי השבח עסקת על הדיווח במעמד לבקש 
מקרקעין.

(64)

 ושלבחו"ל ישראל תושב של הון רווח . 3
תושב חוץ בארץ

 ןה כסנ תרימכב ןוה יחורו סמב ביוחי לארשי בשות
 רווחבמס יחויב חוץ תושב לישראל. מחוץ והן בישראל 

 מחוץנכס במכירת או בישראל נכסים במכירת הון 
 שהוגדרכפי בישראל הנמצא לנכס זכות שהוא לישראל 

 בסעיףכהגדרתו ישראלי' 'אזרח על גם חל החיוב בחוק. 
א, שהוא תושב האזור.3

 עללישראל מחוץ הון רווח במס שחויב ישראל תושב 
 גםהון רווח אותו על במס חייב והוא שם, נכס מכירת 

 בחוץששולם המס בסכום זיכוי בישראל יקבל בישראל, 
 מסשולם אם (65)בחוקהקבועות למגבלות בכפוף לארץ 
 לטופסד' נספח את למלא עליך הזיכוי לקבלת בחו"ל, 

ך מסמ רףלצ ליךעה יהי)( 2413ס טופ)י שנתהח הדו
 בפרקהסבר ראה בחו"ל(. ששולם המס סכום על המעיד 

ד' להלן, בהסברים לנספח ד'.

 .

. הפסדי הון וקיזוז רווח הון4
 )לרבותהון רווחי כנגד רק לקיזוז ניתנים הון הפסדי 

 הפסדיבנוסף, מקרקעין. ושבח סחירים( ני"ע ממכירת 
 לקיזוזניתנים המס, בשנת שנוצרו סחירים מני"ע הון 
 אםלהלן(. פירוט )ראה מני"ע ודיבידנד ריבית כנגד גם 

 רשוםשבח, או הון רווח מעסקאות הון הפסד קיזזת 

 )ו(91פ.מ.ה. סעיף    63

 )ה(.91   פ.מ.ה. סעיף 64

, 204פ.מ.ה. סעיפים   65
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)נספח  1322הון(, רווח על )דיווח )י( 1399בטופס זאת 
ג' - דיווח על רווחי הון בבורסה( לפי העניין.

 ממס,פטור היה רווח היה שאילו נכס ממכירת הפסד 
אינו בגדר הפסד הון הניתן לקיזוז לצורכי מס.

₪  1ו-ריאלי, הון רווח ₪  1כנגד הפסד ₪  1לקזז יש 
 הפסדי"חייב". אינפלציוני הון רווח ₪  3.5כנגד הפסד 

 לרשוםיש ההון רווח כנגד השנה במהלך שקוזזו הון 
 או)י( 1399בטופס הון, רווחי על דיווחת שבו בטופס 

.1322בנספח ג' טופס 
,(66) לחילוףאחר נכס ורכשת בר-פחת נכס מכרת אם 

 ההוןרווח את החדש הנכס מעלות לקזז רשאי אתה 
 הפרטיםאת ציין בסעיף(. האמורות )במגבלות במס החייב 

)י(, 1399בטופס ההון, רווח על בדיווח במפורש והקיזוז 
 הקטנתלצורך י"א(, )טופס  1342הפחת בטופס וכן 

המחיר המקורי שבגינו נתבע הפחת.
סחירים:ערך ניירות ממכירת הון מרווח הון הפסדי קיזוז 

 הוןרווח כנגד לקיזוז כאמור ניתן שוטף הון הפסד 
 ההוןהפסד את לקזז ניתן כן כמו סחירים. ערך מניירות 
 ששולמודיבידנד או מריבית הכנסה כנגד ערך מניירות 

 בשלדיבידנד או מריבית הכנסה וכנגד ני"ע אותו בשל 
 אוהריבית על החל המס ששיעור ובלבד אחרים, ני"ע 

.25%הדיבידנד אינו עולה על 
שבח.או הון רווח כל כנגד לקיזוז ניתן מועבר הון הפסד 
 המסבשנת שנוצר סחירים מני"ע מועבר הון הפסד 
 הוןרווח כל כנגד המס בשנת לקיזוז ניתן ואילך,  2006

כאמור, אך לא כנגד ריבית ודיבידנד.
 קוזז,וטרם , 31.12.05ליום עד שנוצר מני"ע הון הפסד 
 ממכירתהון רווח כל כנגד  2017מס בשנת לקזזו ניתן 
 המסששיעור ובלבד מני"ע, ודיבידנד ריבית כנגד וכן ני"ע 

.20%החל עליהם אינו עולה על 

. ניירות ערך5
א. רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה

 בשנתשנמכרו בבורסה סחירים ערך מניירות הון רווחי 
 ני"עבמכירת . 25%עד של בשיעור במס חייבים  2017

 תעב "יתוהמ תוינמ לעב" היהש ימ ידיב הרבח לש
 עליהםהריאלי ההון רווח לה, שקדמה בשנה או המכירה 

.30%יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 
(67)ב. רישום מניות למסחר בבורסה בת"א

 בחו"לבבורסה ישראל תושבת חברה של מניות רישום 
 לפנישנעשה בת"א בבורסה למסחר מניות רישום או 

 אצללמעט המניות, כמכירת ייחשב , 2006המס שנת 
 המניות.מכירת למועד התשלום לדחות שביקש מי 
 סמב בייחתהל הריכמה תעב לכוי רומאכ שקיבש ימ

 המכירהועד מהרכישה הערך עליית בשל הון רווח 
 הוןרווח במס ולהתחייב בו לחזור לחילופין, או בפועל 
 בבורסה,הרישום מועד עד מהרכישה הערך עליית בשל 

 עדהרישום ממועד הצמדה והפרשי ריבית בתוספת 
למועד תשלום המס.

 עדבבורסה לראשונה שנרשמו מניות ברשותך היו אם 
 חוור לע חוודל ךילע ,סמה תנשב ורכמנו 6002 תנש

 נפרד.)י(( 1399)נספח גבי על לעיל, כאמור הנובע ההון 
 לפנילמסחר נרשמו ואשר שמכרת ערך ניירות לגבי 

 בסעיףמיוחדות מעבר הוראות קיימות , 1/1/2003ה-
 לפקודה.101

.96פ.מ.ה. סעיף    66

.101פ.מ.ה. סעיף    67

ג. הקצאת מניות על-ידי המעביד
 תוינמ שתיכרל תוויכז תורבל ,תיומנ) תוינמ תאצקה

 שלאלעובדיה מעביד שהינה חברה על-ידי )אופציות(( 
 ההקצאה.בעת העובדים בידי במס חייבת מלא במחיר 
 102בסעיף המפורטים התנאים מתקיימים אם אולם 

לפקודה, הרי העובד לא יחויב במס בעת ההקצאה.
 הקצאההינו בסעיף המפורטים המסלולים אחד 

 לעובדלמסירתן עד במניות המחזיק "נאמן", באמצעות 
 ומנכההרלוונטיים לגורמים מדווח הנאמן למכירתן. או 

במקור מהתמורה מס שיירשם לזכות העובד.
 החברהבוחרת  1/1/03ה-לאחר  102סעיף לפי בהקצאה 

 מכירה)בעת המס חיוב אופן את שקובע ה"מסלול" את 
 בהקצאהאם מהנאמן(. לעובד המניות של מסירה או 

 אתיראו עבודה" "הכנסת מסלול נבחר נאמן באמצעות 
 -יד ממשלח )או ממשכורת כהכנסה העובד הכנסות 

 במסלולרגילים. בשיעורים במס ותחוייב העניין( לפי 
 התקופהתום עד במניות החזיק הנאמן אם הון", "רווח 

 בשיעורההטבה שווי על העובד יחויב בסעיף, כנדרש 
 פרטית(.חברה של במניות מדובר )אם  25%של מס 
 לויומצא אם אלא הנאמן שינכה המס שיעור גם זהו 

 אםהשומה. פקיד על-ידי יותר נמוך שיעור על אישור 
והמניות  1/1/03ה-לפני הייתה זה סעיף לפי ההקצאה 

 אתיראו לעובד, המניות את מסר שהנאמן או נמכרו, 
 בשיעוריהון רווחי במס כחייבת המסירה( )או המכירה 

 במקרהבבורסה(. נסחרות המניות אם )גם רגילים מס 
 אישורואת ההון רווח פרטי את לדוח לצרף עליך זה 

 לפקידהעביר שהנאמן במקור, הניכוי בדבר הנאמן 
 מהתמורהבמקור מס ניכה הנאמן שמך. על השומה 

.עבור מניות אלו בהתאם לכללים
(68) . תשלום מקדמה עבור רווח הון6

 בגיןהמס את המכירה מיום יום  30תוך לשלם עליך 
 גביעל השומה לפקיד שתגיש הפירוט על-פי ההון רווח 

 שולםשלא הון, רווח על מס בגין חוב )י(. 1399טופס 
כירה.הממיום ם יו 30ום מתוהצמדה  ריביתא נושמועד, ב

 מסיראו מהתמורה, במקור מס ממך ניכה הקונה אם 
 אישורבידך יש אם המקדמה, חשבון על כתשלום זה 

 אתלהזין יש המקוון הדוח שידור בעת הניכוי. בדבר 
 שנתבתום התברר . 253בשדה במקור הניכוי סכום 
 היתרהתוחזר ההון, רווח בשל ביתר מס שילמת כי המס 

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום.
(69) . שבח מקרקעין7

 שבחבמס שחויבה עסקה המס בשנת לך הייתה אם 
מקרקעין, עליך לדווח על עסקה זו בחלק זה.

 לגבילעיל שפורטו הוראות גם חלות מקרקעין שבח על 
 מסשיעורי וריאלי, לאינפלציוני הרווח פיצול הון: רווח 

מרביים, הפקעה, קיזוז הפסדים ופריסה ועוד.
 צאנמהן קעימקרבת זכו כר/מווכשלר ריךבמדין עילכל תו

 מקרקעיןמיסוי ובמשרדי המסים רשות באתר גם 
 למנהלהדיווח דרכי שבח, במס חיוב בדבר ולהתעדכן 

מס שבח, פטורים וכיו"ב.
 יוםלאחר שנצמח הריאלי השבח על החל המס שיעור 

.20%על יעלה לא  31/12/2011ליום ועד  7/11/01ה-
 מיוםהחל שנצמח הריאלי השבח על המס שיעור 

.25% לא יעלה על 1/1/2012

 )ה( 91פ.מ.ה. סעיף    68
.1999החל משנת מס 

הכנסות 
חו''ל 
יש לכלול 
בסעיפים 
הרלוונטים  
בטופס 1301, 
ואת סיכומם 
בחלק ט'. 
בנספח ד׳
יפורטו 
ההכנסות 
והמס ששולם 
בחו''ל.

חוק מס שבח סעיף    69
ב.48

 הון רווח
ממכירת 
ניירות 
ערך 
 נסחרים
מס 
בשיעורים 

,15%של 
20% , 25%

 חל 30%ו-
 ניירות על

 סחירים ערך
בבורסה.
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  השבחיחולק  7/11/01יום לפני שנרכש הנכס במכירת 
 שלליניארית חלוקה לפי חלקים לשלושה בגינו הריאלי 
 הריאלי:השבח של ראשון חלק בנכס: ההחזקה תקופת 

 וםליד וע ישהכהר וםמישה קופבתל וכפמ לייאהר בחהש
 השבחבנכס. הבעלות תקופת כל חלקי הקובע  7/11/01

 בשיעורהמס( מדרגות )לפי רגילים בשיעורים במס חייב 
 ההכנסותלשאר מתווסף זה חלק . 31%של התחלתי 

החייבות במס בשיעורים רגילים.
  ל מוכפהריאלי השבח הריאלי: השבח של שני חלק

חלקי  31/12/2011ליום ועד  7/11/01מיום בתקופה 
 בשיעורחייב יהא זה רווח בנכס. הבעלות תקופת כל 

.20%מס של עד 
 לפכומ ילאירה חבשה :ילאירה חבשה לש ישילש קלח 

 חלקיהמכירה ליום ועד  1/1/2012-ה מיום בתקופה 
 בשיעורחייב יהא זה שבח בנכס. הבעלות תקופת כל 

.25%מס של עד 
ולפני  7/11/01לאחר שנרכש הנכס במכירת 

 חלקיםלשני בגינו הריאלי השבח יחולק  1/1/2012ה-
לפי חלוקה ליניארית של תקופת ההחזקה בנכס:

 בתקופהמוכפל הריאלי השבח הריאלי: השבח של ראשון חלק 
 תקופתכל חלקי  31/12/2011ליום ועד הרכישה מיום 

.20%עד של בשיעור במס חייב יהא זה שבח בנכס. הבעלות 
 בתקופהמוכפל הריאלי השבח הריאלי: השבח של שני חלק 
 תקופתכל חלקי המכירה ליום ועד  1/1/2012ה מיום 

.5%2 עד שלס מ עורשיב יבחיא יה זה חשב ס.נכבת ובעלה
 הריאליהשבח  1/1/2012ה-לאחר שנרכש נכס במכירת 

.25%בגינו יחויב במס של עד 
 שנכללהריאלי השבח פריסת לבקש כאמור רשאי אתה 
 הדיווחבמעמד לבקש יש הפריסה את השנתי. בדוח 

 מכןולאחר מקרקעין מיסוי במשרדי השבח עסקת על 
לעיל  2פסקה ראה זה לעניין השנתי. הדוח במעמד גם 

)פריסת רווח הון(.
 זכותבמכירת שבח למס הצהרה מוגשת כאשר 

 בחלקיםידם על )המוחזק זוג בני ע''י במקרקעין 
 נפתחתמשותפת, אחת עצמית שומה הכוללת  שווים(
 תעודותמספרי שני כאשר אחת שומה מקרקעין במיסוי 
 חישובמבוצע בהתאם בה. נקלטות הזוג בני של הזהות 

אחד של השבח והמס לתשלום.
 רשאיהינך מקרקעין במיסוי הפיצול נעשה שלא ככל 

 בחלקיםהשבח את לפצל השנתי, הדו''ח במסגרת לבקש 
 אחדלכל המגיע המס את ולחשב הזוג בני בין שווים 

מבני הזוג בנפרד. כלומר, ישודרו שני נספחי רווח הון.
 יוכלושע"מ של המייצגים לרשת המחוברים מייצגים 
 השבחעסקאות בריכוז  905Mעזר בשאילתת לצפות 

 ע''יבוצעה המכירה בה בעסקה  הנישום/הלקוח. של 
 האמורוהדיווח שווים בחלקים במשותף הזוג בני שני 

 כוכביתסימון יהיה מקרקעין מיסוי מנהל ע''י התקבל 
 בניבין השבח את לפצל שניתן שמשמעו העסקה ליד 

 נספחישני לשדר יהיה ניתן מסומנות בעסקאות רק הזוג. 
רווח הון עבור כל אחד מבני הזוג.

 חשבוןעל מקדמה יהיה שבח מס בשומת שחויב המס 
 )ללאבשומה שנקבע שבח מס רשום . הכנסה מס 

.041 בשדה 84ריבית, הצמדה וקנסות( בסעיף 

39חלק ט׳ — הכנסות חו״ל - סעיף 
 פרסונאלית,מיסוי שיטת הינה בישראל המיסוי שיטת 
 המקורותמכל ישראל תושב של בחו"ל הכנסות דהיינו 

חייבות במס בישראל.
 יששעימה מדינה על-ידי גם מחויבת ההכנסה אם 

 ישגומלת(, )מדינה מס כפל למניעת אמנה לישראל 
לנהוג על-פי האמנה.

 השנתיהדוח של השונים בסעיפים לכלול יש מחו"ל הכנסות 
חו"ל.הכנסות , 39בסעיף סיכומם ואת ההכנסה סוג לפי 

 לזיכויותביעה הכנסות סלי לפי חו"ל הכנסות פירוט 
 בנספחיירשמו אלו הכנסות בגין בחו"ל ששולם המס 

אין  בהמשך(.הסבר דברי )ראה  1324טופס לדוח, ד' 
 טופסבגוף בחו"ל ששולם המס סכום את לרשום 

 תא דרשמה לע בלבד.ד' בנספח אלא השנתי הדוח 
 ולצרףד' נספח את גם לשדר באינטרנט השנתי הדוח 

את הפלט המופק לדוח השנתי.

 חלק י׳ - הכנסות/רווחים פטורים ובלתי
40-44חייבים במס - סעיפים 

 סממת ורוטפהת וסנכההי מוכסת אט רפו לאם יפיעסב
 הזוג'בן לך, שהיו במס חייבים שאינם התקבולים ואת 

הרשום' ולבן/בת זוגך בשנת המס.

100%נכה ושל עיוור של הכנסה -  40סעיף 
 ממספטור לקבל יכולים עיוור, וכן  100%בשיעור  נכה
 בסעיפיםהמפורטות )הכנסות אישית מיגיעה הכנסתם על 
 בשנת₪  606,000של לסכום עד השנתי( לדוח  7-1

 נכהושל עיוור של אישית מיגיעה ההכנסה אם המס. 
 לוהייתה לא או ₪  72,720מ-נמוכה הייתה כאמור 

 ללוכ תוורקמה כלמ ותסנכה, תישיא עהיגימ הסנכה ללכ
 לסכוםעד ממס, פטורה תהיה אישית מיגיעה הכנסה 

(70)₪ 72,720של  .
 גוף,נזקי על בפיצויים שמקורה מריבית מסוימת בהכנסה 

 בסעיפיםכמוסבר ₪,  299,040בסך פטור תקרת ישנה 
₪. 72,720בסך הפטור תקרת במקום הבאה , 22-24

הפטור לנכה:
א. תקופת נכות מעל שנה

 המס,שנת לכל מתייחסת  100%בשיעור הנכות אם  .1
₪  606,000של לסכום עד לעיל, כאמור פטור יחול 

ל כמ ₪ 027,27 לש םוכסל דע וא תישיא העיגימ
המקורות.

 שנהמעל של לתקופה שהתקבל הנכות אישור אם  .2
מתייחס לחלק משנת המס:

 התקרהאישית, מיגיעה הכנסה על רק נדרש הפטור אם 
בסעיף היא:

x 606,000 / מספר ימי הנכות 365
 בכפוףפטור לקבל תוכל שלגביה החייבת ההכנסה 

לתקרה הנ"ל היא:
 הכנסה חייבת.x / מספר ימי פטור בשנה 365

 מעלשל לתקופה הוא שהתקבל הנכות אישור אם  .3
 העיגימ נהיא הסנכההו סמהת נשמ קלחל סחייתמו הנש

. | 72(.5)9  פ.מ.ה. סעיף 71
(.6)9פ.מ.ה. סעיף 

  חוק מס שבח סעיף 70
 ב'48
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 התקרה₪  72,720מ-נמוך ההכנסות שסך או אישית 
בסעיף היא:

x 72,720 / מספר ימי הנכות 365
 בכפוףפטור לקבל תוכל שלגביה החייבת ההכנסה 

לתקרה הנ"ל היא:
 ההכנסה החייבתx / מספר ימי הפטור 365

₪ בשנת המס. 72,720אך לא יותר מ-

ימים  185בין שנקבעה נכות תקופת ב. 
 ימים:364ל-

 סהנהכהב וישח חתא מס נתשב הלכו ותאכהז פתותק םא
הזכאית לפטור הוא:

 ולאחייבת, הכנסה  xבשנה הפטור ימי מספר /  365
₪. 72,720יותר מ-

 אזימס, שנות שתי פני על נפרסת הנכות תקופת אם 
₪. 2072,7ל עעלה יא למס הות שנ שתיבור הפט כוםס

לפטור.זכות אין ימים  185מ-פחות של נכות לתקופת כי יצוין 
 נכותלו שנקבעה נכה גם זכאי ו-ב' בא' כאמור לפטור 
 אםשונים, באיברים פגיעה עקב לפחות  90%של בשיעור 

 בתקנות;כקבוע מיוחד חישוב של תוצאה הוא זה אחוז 
 נקבעההאמורים בשיעורים שנכותו נכה גם זכאי לפטור 
 נכיחוק על-פי ושיקום(, )תגמולים הנכים חוק על-פי 

על-הנאצים, רדיפות נכי חוק על-פי בנאצים, המלחמה 
 חוקעל-פי איבה, פעולות לנפגעי התגמולים חוק פי 

 הלאומיהביטוח חוק על-פי או ספר לנפגעי הגמלאות 
כנפגע בתאונת עבודה ועל-פי חוק לפיצוי נפגעי גזזת.

 שלבשיעור או , 100%בשיעור נכה הוא כי שטוען מי 
 אחדעל-פי נקבע לא הנכות שיעור אך כאמור,  90%

 השומהלפקיד בקשתו את יפנה לעיל, הנזכרים החוקים 
 ועדהשל לבדיקה אותו יפנה השומה פקיד מגוריו. באזור 

 הנכותשיעור לקביעת לאומי לביטוח במוסד רפואית 
 תש"מנכות(, אחוז )קביעת הכנסה מס תקנות )על-פי 

 הבדיקההוצאות לכיסוי אגרה לשלם הנכה על (. 1979- 
בוועדה של המוסד לביטוח לאומי.

 שלךממס הפטורות ההכנסות את  40בסעיף לרשום יש 
 רישום. 309בשדה זוגך בן/בת של ו/או  109בשדה 

 האמורים,בשיעורים שהנכות, בכך מותנה בדוח, ההכנסה 
 שהוגשלדוח צורף והאישור הכנסה, מס לצורך אושרה 

או קיים במחשב רשות המסים.
 רפואית,ועדה של פרוטוקול מקבל השומה שפקיד במקרה 

 מתאימיםהועדה וממצאי מס לצרכי הפנייה דרך שלא 
 פקידלך ימציא הנ"ל, התקנות על-פי נכות לקביעת 
 ללאהנכות ותקופת הנכות שיעור בדבר אישור השומה 

צורך בוועדה נוספת.
 רחאל סמב תובייחה ךיתוסנכה תא םושר 'ה ,'ד ,'ג םיקלחב

הפחתת הסכומים הפטורים ממס שנרשמו בסעיף זה.
 שהוסברכפי  100%לנכה ההון בשוק פטורות הכנסות 
 בדוח.43 רשום בסעיף 22-24בסעיפים 

 - קצבאות פטורות ממס41סעיף 
הקצבאות הפטורות ממס:

 מלחמה,פצעי בשל המדינה שמשלמת קצבאות  .1
 שהיהלמי המשתלמות או איבה, פגיעת ספר, פגיעת 

, מלחמהפעולות עקב שמת בחייל בפרנסתו תלוי  (71)

71  פ.מ.ה. סעיף 9)6(.

 א"יבממשלת עבודה בשל המשולמות קצבאות או 
(72))ממשלת המנדט( .

 מהמוסדשנתקבלו קצבה( )נקודות הילדים קצבאות . 2
(73) לביטוח לאומי.

 שמשלםושאירים זקנה וקצבאות נכות קצבאות . 3
(74)המוסד לביטוח לאומי.  

ומתקבלותזרה מדינה שמשלמת נכות קצבאות  .4 
(75)בישראל  

 חלקאו  
 הסכםאו חוק על-פי המשתלמות שאירים מקצבאות 

)קיבוצי

, (76) גמלמקופת או ממעביד מהקצבאות חלק  .5

הפטורות ממס.
 קצבה.של ממס פטור חלק מהיוון שנתקבל סכום . 6

 אתכאן רשום ממס, הפטור הקצבה חלק את היוונת אם 
 חישובדרך על הסברים המס. בשנת שקיבלת הסכום 

.5פטור זה מפורטים בחלק ג' בסעיף 
 הדוחמשדר . 41בסעיף ירשמו ממס פטורות קצבאות 

 הזוגבן של פטורות הקצבאות את ירשום באינטרנט 
.102 ולבן/בת הזוג 101הרשום בשדה 

 77)

 דירהמשכר פטורות הכנסות -  42סעיף 
למגורים

 מהשכרתהכנסה על ממס )פטור הכנסה מס חוק על-פי 
 שכירותלדמי פטור ניתן , 1990התש"ן—מגורים( דירת 

 ממנה(חלק )או בישראל מגורים דירת בשל שקיבלת 
 החוקהמתואמת. התקרה לסכום עד למגורים המשמשת 

 מהשכרתשכירות מדמי להכנסה פטור יינתן כי קובע 
דירה בתנאים הבאים:

 המיועדיםממנה חלק או מדירה הם השכירות דמי א. 
 עסקבפנקסי הרשומה דירה למעט למגורים, לשמש 

 כהכנסהשכירות מדמי בהכנסה רואים אם לנהל שחייבים 
מעסק.

 שאושראדם בני לחבר או ליחיד הושכרה הדירה ב. 
לצורך כך ומשכירה ליחיד.

 משמשתהדירה כי השוכר בידי חתום מסמך למשכיר ג. 
למגוריו.

 אם)גם  2017המס בשנת התקבלו השכירות דמי  ד.
התקבלו עבור שנים אחרות(.

:2017חישוב הסכום הפטור, בשנת המס 
 שפורטוהתנאים כל על העונה להכנסה יינתן הפטור  א.

לעיל, עד לסכום "התקרה המתואמת".
 לחודש,₪  5,010בסך סכום היא המתואמת" "התקרה  ב.

 מגוריםדירות מהשכרת ההכנסה עולה בו הסכום בניכוי 
 משכירותהכנסה וכן ליחיד לא השכרה כולל למגורים )השכרה 

(. 25 ראה הסבר בסעיף 10%ששולם עליה מס בשיעור 
 צריכההתקרה מול ההכנסה בדיקת כי לב לשים יש  ג.

להיעשות על בסיס חודשי.
:1דוגמה 
 עבורשכירות מדמי הכנסה לך הייתה  2017בשנת 

 לצורךבדירה משתמש היחיד ליחיד. מגורים דירת השכרת 
כך.על המעיד ידו, על חתום מסמך ובידיך בלבד, מגורים 

₪ 62,400במהלך השנה נתקבלו הכנסות בסך 
₪ לחודש, מתפלג באופן שווה לאורך השנה(. 5,200)

₪ 60,120 היא 2017ה"תקרה" לשנת המס 

72  פ.מ.ה. סעיף 9)6ב(.

חוק הביטוח הלאומי    73
.173סעיף 

ג(.6)9  פ.מ.ה. סעיף 74
ה(.6 )9  פ.מ.ה. סעיף 75

ב.9א, 9פ.מ.ה. סעיפים   76

ו(.6 )9  פ.מ.ה. סעיף 77

()ב(6)9 פ.מ.ה. סעיף 72
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₪ לחודש(. 5,010)
 עללמגורים דירה מהשכרת ההכנסה עולה בו הסכום 

"התקרה"
2,280 = 60,120 — 62,400

60,120 — 2,280 = 57,840ה"תקרה המתואמת" 
 לרושמהויש ₪  57,480בסך תהיה הפטורה ההכנסה 
 שכירותמדמי ההכנסה יתרת הדוח. של  42בסעיף 

 בשיעוריםבמס תחויב ( ₪62,400-57,840 ) 4,560בסך 
 של הדוח.8רגילים. יש לרשום הכנסה זו בסעיף 

 הכנסתאת יראו התקרה, ולעניין לפטור הזכאות לעניין 
 כאילו, 18גיל עד ילדיך ושל עמך, המתגורר הזוג בן 

היו הכנסתך.
 גםבחשבון לקחת יש המתואמת התקרה קביעת לעניין 

 בגינהלשלם שביקשת מגורים דירת מהשכרת הכנסה 
. 25. ראה הסבר לסעיף 10%מס סופי של 

ו  א10%של או פטור של במסלול לבחור רשאי המשכיר 
 שברשותו,מהדירות אחת כל עבור שולי מס תשלום של 
 והפגיעההפטורה ההכנסה סכום קביעת לעניין אך 

 דירותמכל ההכנסות בחשבון יילקחו הפטור, בתקרת 
המגורים. 

:2דוגמא 
 עבורשכירות מדמי הכנסה לך הייתה  2017בשנת 

 השכרת שתי דירת מגורים ליחיד.
₪  48,000בסך  1דירה הכנסות נתקבלו השנה במהלך 

 ₪ לחודש, מתפלג באופן שווה לאורך השנה(. 4,000)
 לחודש,₪  ₪3,000 ) 36,000בסך  2דירה הכנסות וכן 

מתפלג באופן שווה לאורך השנה(.
 דירהועבור  10%בשיעור מס לשלם בחרת  1דירה על 

 במסלול פטור. החישוב ייערך כך:2
₪ 60,120 היא 2017ה"תקרה" לשנת המס 

₪ לחודש(. 5,010)
 למגוריםהדירות מהשכרת ההכנסה עולה בו הסכום 

על "התקרה":
23,880 = 60,120 — 84,000

 התהי טורההפה כנסההנה שהי אמתמתוהרה התק
תהא  2מדירה ההכנסה , 60,120-23,880=36,240בסך 

36,000בסך הפטור הסכום את לרשום ויש פטורה 
 של הדוח42בסעיף 

.10% תמוסה במס בשיעור של 1ההכנסה מדירה 
 אם) הפטור הסכום על העולה יתרה נותרת בו במקרה 
 כדירהנבחרה  48,000של הכנסות עם דירה לדוגמא 

 וישרגילים בשיעורים במס תמוסה היתרה הפטורה( 
 של הדוח.8לרשום הכנסה זו בסעיף 

:3דוגמא 
הכנסה שנתית מדמי שכירות

 ש''ח71,000         : 1דירה 
  ש''ח47,000         : 2דירה 

 ש''ח118,000סה''כ הכנסה מהכנסת שכירות   
 = 57,880: התקרה על ההכנסה עולה בו הסכום 
6,0120 – 118,000

60,120 – 57,880  = 2,240ההכנסה הפטורה:  

  

  פטור2,240 -  2דירה 
 במסתמוסה , 47,000 – 2,240 = 44,760 הכנסה יתרה 

.10% תמוסה במס בשיעור 1בשיעור מס רגיל ודירה 
 בשיעור מס אם לבדוק יש הזו, בדוגמא ההכנסות בנתוני 

 מסבשיעורי הכנסה ישנה ובו ההכנסה כל על  10%
 לפישחושב מהמס יותר נמוך בשיעור הוא רגילים 

 באתרהמס, בסימולטור להסתייע ניתן כך לשם הדוגמא. 
רשות המסים.

 ב"מדריךמשכ"ד הכנסות על נוספים הסברים לקבל ניתן 
 מהשכרתיחיד של הכנסה על במס ולהקלות לתשלום 

דירה למגורים בישראל".

 ממקורותפטורות הכנסות -  43סעיף 
אחרים

 שמשישס כבנ תרוישכ ידממה סנהכל ורטפ .א
 לגילשהגיע למי אישית, מיגיעה הכנסה להפקת 
(78)פרישה:

 המסבשנת שקיבלת מוטבת" מ"שכירות מהכנסה  35%
 מדמיהחייבת ההכנסה מוטבת"- "שכירות ממס. פטורים 

 ןירשימב שמיששו תךלועבב סכנ תרכשמה תוריכש
 ההכנסהלתקרת עד יד, משלח או מעסק הכנסה להפקת 

כשהוא מוכפל בשיעור הזכאות.
 קצבהבהגדרת הנקוב הסכום הינה - ההכנסה תקרת 
₪  100,320היא  2017בשנת המזכה הקצבה מזכה. 
לשנה.

 הבש סמ תנש לכל %2 לש רועיש - תואכזה רועיש
 אישיתמיגיעה הכנסה להפקת במישרין הנכס שימש 

.70%מעסק או משלח יד בישראל, עד ל-
תנאים לקבלת הפטור:

 לגילזוגך בן או אתה והגעת, ישראל תושב הינך . 1
(. 62 אישה גיל 67פרישה )גבר גיל 

 שחליםאנונה או מלוג מקצבה, הכנסות בידך היו לא . 2
 הסברראה לפקודה. ב 9א, 9שבסעיף הפטורים עליהם 
 לדוח.5לסעיף 

 ותוכניות)מפיקדונות מריבית הכנסות לך היו לא  .3
 בסעיפיםכמוסבר ממס ההקלות עליהן שמקבלים חיסכון( 
 לדוח.22-24

 הפטור ניתן רק לאחד מבני הזוג, לפי בחירתם..4
על-משולמים השכירות דמי אם יינתן לא הפטור . 5
 לבע כירמששהה ברחוא הר שוכהם אן וכ וב,קר דיי

שליטה בה.
דוגמה:
 מהשכרת₪  70,000בסך הכנסה בידך  2017בשנת 

 שנה בעסקך.20חנות ששימשה אותך 
₪(.  100,320מ-)קטן ₪  70,000ההכנסה: תקרת 

x 2% = 40% 20 שנה 20שיעור הזכאות 
28,000 = 40% x 70,000

₪. 28,000הכנסת שכירות מוטבת - 
x 28,000 ₪35% =  9,800הכנסה פטורה 

 בנספחהנדרשים הפרטים מילוי הוא הפטור לקבלת תנאי 
ב' לדוח השנתי.

ד )ג(.9  פ.מ.ה. סעיף 78
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 ישראללתושב שהיה ליחיד ממס פטור ב. 
לראשונה ולתושב חוזר

 1/1/2007לפני לראשונה ישראל לתושב שהיה יחיד 
 )למעטואילך  2012המס בשנת מס להטבת זכאי לא 

רווחי הון במקרים מסוימים(.
ישראל  לתושב 1/1/2007מ-החל שהפך יחיד 

 ותיק"חוזר "תושב וכן חדש"(, )"עולה לראשונה 
 הכנסותיועל דוח מהגשת שנים עשר למשך פטור יהיה 

 חייבואם בחו"ל בנכסים שמקורן או בחו"ל שהופקו 
 וכןאלו, הכנסות על מלדווח פטור יהא דוח בהגשת 

 ולמשךאלו נכסיו בגין הון הצהרת מהגשת פטור יהא 
תקופה זו.

 מעשרלמעלה בחו"ל ששהה מי הוא ותיק" חוזר "תושב 
נקבעה  2007-2009בשנים לחוזר כאשר רצופות שנים 

 מיגם ותיק חוזר כתושב ייחשב לפיה שעה הוראת 
 שנים רצופות בחו"ל.5ששהה 
יהיה ואילך  1/1/07מיום לישראל שחזר חוזר, תושב 
 הכנסותעל לארץ מחזרתו שנים  5למשך לפטור זכאי 

 ומדיבידנדמריבית שכירות, מדמי מתמלוגים, מקצבה, 
 החוזרהתושב שרכש לישראל מחוץ בנכסים שמקורן 
 עללפטור זכאי יהיה כן כמו בחו"ל. שהותו בתקופת 
 ערך"מניירות הון מרווח או מדיבידנד מריבית, הכנסות 

 לישראל,חזרתו לאחר שנרכשו ניירות שהם מוטבים", 
 שהותובתקופת בידיו שנרכשו ערך לניירות כחילוף 

 שנים מיום החזרה לארץ.5בחו"ל למשך 
 ישראלתושב לגבי הוא: "ותיק"( )שאינו חוזר תושב 
 ששההמי - ואילך  1/1/09מיום ישראל את שעזב 
  שנים רצופות בחו"ל.6מעל 
 31/12/08ליום עד ישראל את שעזב ישראל תושב לגבי 

 להיותוחדל שנים  3מעל לישראל מחוץ ששהה מי - 
תושב.

 המופקותהכנסות על חל לעיל המוזכר הפטור  הערה:
 או נצמחות בחו"ל בלבד.

להלן דוגמאות למקורות הכנסה פטורים אחרים:

ג. החלק הפטור של הכנסות משוק ההון
. ריבית והפרשי הצמדה פטורים1
 וללכנ אלש ןוהה קושמ תורוטפ תוסנכה ןאכ םושר

 השנתי.בדוח שרשמת החייבות ההכנסות בסעיפי 
 הפרשילמדד, הצמודים חסכון ובתוכניות בפקדונות 

ההצמדה פטורים ממס.

 במט"חפיקדונות על והצמדה ריבית . 2
לתושבי ישראל

 לתושביבמט"ח פיקדונות ל עה צמדוהיבית ר)א( 
 םמשלשער שי פרשוהת יבימר נסההכ. אלישר

 ישראל,תושב של במט"ח פיקדון על בנקאי מוסד 
 מהמקורותנובעת הריבית אם ממס פטורה 
:הבאים (79)

מפיצויים עקב רדיפות הנאצים.( 1)
 בושתש רכשת יויאלצסות יוכוזל בש ליםמותגמ( 2)

 חוקלפי הנאצי המשטר לנרדפי היתר על-פי ישראל 
(80)הפיקוח, המשתלמים לו במט״ח.

.12.9.63, 1790ק.ת.   79

80   ק.ת. 4946, 7.7.86.

 העולםמלחמת לנכה המשולמת נכים, מקצבת  (3)
 הבריתממעצמות אחת שהייתה מדינה על-ידי השנייה 

באותה מלחמה, עקב שירות בצבא של אותה מדינה.
 לתושבשהיה למי והצמדה מריבית פטור )ב( 

ישראל לראשונה )עולה חדש(
 לתושבשהיה למי שער( הפרשי )כולל מריבית הכנסה 
 שלבמט"ח פיקדון על חדש( )עולה לראשונה ישראל 
(81) במוסד בנקאי, המשולמת למי שהיה ישראלתושבי 

 חלפולא אם ממס פטורה לראשונה, ישראל לתושב 
 םיאנתב לארשי בשות השענש םוימ הנש םירשע

:(82)הבאים
 מחוץליחיד שהיו כסף סכומי רק הופקדו בפיקדון  .1

לישראל לפני שהיה לתושב ישראל.
 העברתמיום יום  90בתוך בפיקדון הופקדו הסכומים . 2

הכסף לישראל.
, 2402בטופס )הבנק( המנכה אצל הצהיר המבקש . 3

 הפיקדוןשל לראשונה הפתיחה ממועד ימים  14בתוך 
על היותו תושב ישראל לראשונה.

 ממשלחאו מעסק הכנסה אינה מריבית ההכנסה  .4
 חייבתואינה חשבונותיו בפנקסי רשומה אינה בידיו, יד 

ברישום כאמור.
 להלוואהכבטוחה או הלוואה למתן שימש לא הפיקדון . 5

 שהואישראל תושבת לחברה או ישראל, תושב לקרובו 
בעל שליטה בה.

)ג( ריבית והצמדה לתושב חוזר
 במט"חפיקדון על שער( הפרשי )כולל מריבית הכנסה 
 ממספטורה חוזר, לתושב המשולמת בנקאי, במוסד 
 שנים מיום שהיה לתושב חוזר.5במשך 

 מחוץליחיד שהיו כסף סכומי רק הופקדו בפיקדון  .1
 ממכירתאינו שמקורם ישראל, לתושב שהיה לפני לישראל 

נכסים בישראל.
 הכסףהעברת מיום יום  90בתוך הופקדו הכספים . 2

לישראל.
 בתוך, 2409בטופס המנכה אצל הצהיר המבקש  .3

 עלהפיקדון של לראשונה הפתיחה ממועד ימים  14
היותו תושב חוזר.

 חממשל אומעסק כנסה האינה יבית מרסה ההכנ. 4
 חייבתואינה חשבונותיו בפנקסי רשומה אינה בידיו, יד 

ברישום כאמור.
 להלוואהכבטוחה או הלוואה למתן שימש לא הפיקדון . 5

 שהואישראל תושבת לחברה או ישראל, תושב לקרובו 
בעל שליטה בה.

 תושבשל פיקדון על וריבית שער הפרשי . 3
חוץ

 חוץ,במטבע פיקדון על המשולמת מריבית הכנסה 
לתושב חוץ פטורה ממס בתנאים הבאים:

 תושבשל הקבע מפעל בספרי רשום אינו הפיקדון . 1
 מריביתוהכנסה כאמור ברישום חייב ואינו בישראל החוץ 

אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד.
חוץ.תושבי שאינם בפיקדון שותפים אין החוץ לתושב . 2
 להלוואהכבטוחה או הלוואה למתן שימש לא הפיקדון  .3

 שתושבלחברה או החוץ תושב של לקרוב הבנק שנתן 
החוץ בעל שליטה בה, אם הם תושבי ישראל.

, 22.1.70, 2513ק.ת.   81
10.11.77 א, 3781ק.ת. 

.19.12.04, 6214ק.ת.    82

פטור 
ממס 
לעולה 
חדש 
ולתושב 
חוזר 
''ותיק''

 10למשך 
שנים על 
הכנסות 
ונכסים 
שמקורם 
בחו''ל 
ומדיווח 
עליהם.

7.7.86  4946 ק.ת.  80
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 המנכהאצל הצהרה החוץ תושב ימלא הפטור קבלת לשם 
 הפיקדון.פתיחת מיום יום  14תוך , 2402בטופס )הבנק( 
 הפטוראת לתבוע החוזר התושב יוכל מסוימים בתנאים 

כאמור.ההצהרה את ולצרף השנתי הדוח במסגרת ממס 
ב "תושינו שהו אונה ראשלאל ישר לתושבהפך שמי 

 עלמפטור ליהנות יכול , 1/1/2007מ-החל ותיק" חוזר 
 -עליהן לדווח חייב אינו ואף בחו"ל מנכסים הכנסותיו 

ראה פירוט בפרק א בחוברת זו וכן בסעיף זה.

 הפרשיבגובה וריבית הצמדה הפרשי . 4
העסקיבמישור שלא יחיד שקיבל הצמדה 

 אםממס, פטורים להלן המפורטים ההצמדה הפרשי 
:קיבל אותם יחיד שלא במישור העסקי (83)

 נכסהפקעת בגין לפיצויים שנוספו הצמדה הפרשי  )א(
 עגפש ראמתת ינכות ויניש ןיגב וא ,ן(יינב וא ערקק)

בשווי נכס מקרקעין.
 נכסמכירת של בעסקה שנוספו הצמדה הפרשי  )ב(

שלא שייך לעסק.
 יתרתשלום של להחזר שנוספו הצמדה הפרשי  )ג(

 אומים חשבון )למשל, פרטית הוצאה עבור ששולם 
חשמל שנגבה ביתר, בגין צריכה פרטית בבית(.

 נזקתביעת בגין לפיצויים שנוספו הצמדה הפרשי  )ד(
גופני או נזק ברכוש, ובלבד שאינו קשור לעסק.

 ביטולבשל סכומים להחזר שנוספו הצמדה הפרשי  )ה(
 ביטול)כגון שלך העסק במסגרת נעשתה שלא עסקה 

רכישת דירה(.
 ליחיד,שנתת הלוואה על שקיבלת הצמדה הפרשי  )ו(

בתנאי:
 שללעסקו לא וגם לעסקך קשורה אינה שההלוואה  (1

הלווה.
 אתהמנהל השומה מפקיד בכתב אישור המצאת  (2

 מותריםאינם ההצמדה הפרשי שלפיו הלווה של תיקו 
 נכסיולעלות לזקיפה ניתנים ואינם בעסק כהוצאה ללווה 

 עליךהכנסה, במס תיק ללווה אין אם בעסק. הלווה של 
להביא תצהיר מהלווה כי אין לו תיק במס הכנסה.

 מהמוסדשקיבלת לסכומים שנוספו הצמדה הפרשי  )ז(
 פטוריםעצמם שהסכומים בתנאי בפיגור, לאומי לביטוח 
 הפרשיוכן וכו', נכות קצבת שאירים, קצבת כגון: ממס, 

 ביתעל-ידי שהוחזר לפיקדון כתוספת ששולמו הצמדה 
המשפט.

 באגודהחקלאי של זכות יתרות על הצמדה הפרשי  )ח(
שיתופית פטורים בחלקם, בתנאים מסוימים.

 שניתןלפיקדון כצמוד שהתקבלו הצמדה הפרשי  )ט(
 פטוריםיהיו ליורשים, או לנותן והמוחזר בות אלבית 

(84)ממס, אם נתקיימו התנאים כאמור בצו.

 שלהלוואה על וריבית הצמדה הפרשי . 5
(85)בעל שליטה

 רתחבל היטשל עלב ןנתשה ואוהלל ע תביריוה דצמה ירשהפ
 עדממס פטורים בה, השליטה מבעלי אחד שהוא מעטים, 
 בתקנותהמפורטים התנאים לפי מסוים, סכום לתקרת 

 יתרהבשל הצמדה הפרשי על ממס )פטור הכנסה מס 
 יהיהשליטה בעל . 1998התשנ"ח-שליטה( בעל של מזכה 

 ב, 16פ.מ.ה. סעיף   83
, 4620קובץ תקנות 

22.4.84
.23.9.87, 5055ק.ת.   84
13.8.98, 5917ק.ת.   85

 לחישובנספח ימלא אם רק אלה, סכומים בגין ממס פטור 
הפרשי הצמדה, מאושר בידי רואה חשבון ויצרפו לדוח.

ד. זכיות, פרסים, ירושות ומתנות
 פרסיםנושאת ופעילות הגרלות מהימורים, הכנסות ככלל, 

 המסבשנת שקיבלת סכומים כאן רשום במס. חייבות 
 עבודה,בעד תמורה שאינו פרס כגון במס, חייבים שאינם 
 ה(,בחלק  27בסעיף הסבר )ראה פטורים זכייה סכומי 
 ממעביד,שלא מתנות הון, רווח עליהן חל שלא מתנות 

 בתוםניתנה המתנה אם - משפחה מקרוב מתנות וכן 
לב. ירושות אינן חייבות במס הכנסה.

 אוכסטודנט כמלגה ששולמו סכומים ה. 
(86)חוקר

 לימודיובתקופת חוקר, או לסטודנט כמלגה שולמו סכומים 
 הפטורחוקר אצל ממס. פטורים ומחקר לימוד במוסד 

. ₪2017 בשנת  96,000יינתן עד לסכום תקרה של 
שנים  5משמש והוא שנים  18לו שמלאו מי הוא "חוקר" 
 בתחומיבמכון ולומד תורני מחקר במכון חוקר לפחות 

 לפחותראשון אקדמי תואר בעל שהוא מי או פעילותו 
 אקדמיממוסד או בישראל גבוהה להשכלה ממוסד 
 חוקרהמשמש החינוך, משרד על-ידי המוכר בחו"ל 
פעילותו.בתחומי המחקרי במוסד ולומד מחקרי במוסד 

 יירשםהפטור, תקרת על עולה כמלגה ששולם סכום אם 
 לדוח.3הסכום החייב בסעיף 

 דיןעל-פי מקבל ברגליו שנכה סכומים ו. 
(87)להחזקת רכבו

סכומים אלה פטורים ממס.

ז. תקבולים עקב רדיפות הנאצים
 וביןמהמדינה נתקבלו אם בין ממס, פטורים התקבולים 

(88)אם מממשלות זרות.

ח. הטבות סוציאליות ותגמולים
 ושהוכרלמי מי לאו לביטוחוסד המם שמשלמים סכו

 והרוגיציון אסירי של משפחותיהם ולבני ציון כאסירי 
(89)מלכות.

 מחוץהמתקבלים סוציאלי ביטוח סכומי ט. 
לארץ

 םירוטפם הם אל ארשיבס ממם ירוטפה לאם ימוכס
 חייביםשאינם כאמור תקבולים המשלמת. במדינה ממס 
 במסחייבים התקבולים כי נקבע שבה אמנה מכוח במס 

(90)בארץ המושב.

(91) שכרהלנת כפיצוי שהתקבלו סכומים י. 
 הגנתחוק על-פי שכר הלנת בשל עובד שקיבל הפיצוי 
 וריביתהצמדה הפרשי סכום בגבולות ממס פטור השכר, 

 בחודשהחייבת שהכנסתו מי אך המולן, השכר על 
 סכוםעל עלתה הפיצוי קבלת שלפני בשנתיים כלשהו 

ם ינשל 061,8) םעפב םעפ ידמ תנכדעתמה הרקתה
ישלם  (,2017ו- 2016לשנים  8,040, 2015ו- 2014
 מהפיצויחלק אותו - בפיצוי' המס 'מרכיב את כמס 

 כמסמשתלם שהיה המולן מהשכר חלק בשל שיתקבל 
אילו המשכורת הייתה משתלמת במועד.

(.29 )9  פ.מ.ה. סעיף 86
א(.6 )9  פ.מ.ה. סעיף 87

(.6 )9  פ.מ.ה. סעיף 88
ד(.6 )9  פ.מ.ה. סעיף 89
צו מס הכנסה )פטור    90

ממס על תקבולי ביטוח 
סוציאלי מחוץ לישראל( 

1976התשל"ז-
(.22 )9  פ.מ.ה. סעיף 91
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פטור 
לרווח 
במכירה 
של דירת 
מגורים 
הרווח 
ממכירתה 
של דירת 

עשויה מגורים 
להיות פטור 
ממס שבח.

יא. דמי מזונות
 זוגםמבני גרושים גבר או אישה שמקבלים מזונות, דמי 

 ממס.פטורים ממנו, בנפרד שחיים הזוג מבן או לשעבר 
 ילדים,בעד שמקבלים מזונות דמי ממס פטורים כן כמו 

 בעדלרבות יחיד, שמקבל תשלום או האחר, מההורה 
 המזונותחוק על-פי לאומי, לביטוח מהמוסד ילדים, 

(92).1972)הבטחת תשלום( תשל"ב 

יב. מענק פרישה מעבודה
 בחלק ג׳(.5חלק המענק הפטור ממס )ראה סעיף 

יג.  פטורים ממס שבח
 שבחממס פטורים מספר נקבעו מקרקעין מסוי  בחוק 

 מזכהמגורים דירת במכירת הפטור הוא שבהם כשהשכיח 
 אתשינה לחוק  76תיקון כאמור לחוק(.  1חמישי )פרק 

(1ב)49התנאים לפטורים וביטל את הפטור לפי סעיף 

פטור לדירת מגורים מזכה
להלן התנאים המצטברים לזכאות לפטור ממס שבח:

הדירה עונה להגדרת דירת מגורים:
 שבנייתהדירה כי יודגש — נסתיימה הדירה בניית  .1

 בנייתה,לסיים  התחייב הקבלן אם גם נסתיימה, טרם 
לא תיחשב כדירת מגורים לצורך קבלת הפטור

הדירה בבעלות או בחכירת יחיד ולא חברה. 2
 הדירה אינה מהווה מלאי עסקי אצל המוכר.3
 מיועדתלחילופין או למגורים, בפועל משמשת הדירה . 4

 המתקניםכל את לכלול עליה קרי למגורים לשמש 
וכו'(שירותים אמבטיה, מטבח, )כמו למגורים הנדרשים 

דירת המגורים הנה דירת מגורים מזכה
 משתיבאחת למגורים'' בעיקרה ''שימשה הדירה 

החלופות הבאות:
 ליוםועד  1.1.98מתאריך הנמדדת מהתקופה  80%. 1

המכירה.
ארבע שנים שקדמו למכירה.. 2

תנאים מוקדמים נוספים:
 )הבקשהבמפורש הפטור את לבקש המוכר על  .1

(.2988 או בטופס 7000משולבת בטופס ההצהרה- 
 זכויותיוכל את למכור חייב הפטור מן ליהנות המבקש . 2

 בדירהמזכויותיו חלק מכר המוכר אם המגורים. בדירת 
 זכותכגון זכויות, בידיו הותיר שהמוכר או כולה, את ולא 

 לפטורזכאי יהיה לא המוכר הדירה, החכרת עם הבעלות 
ממס שבח בעת מכירתה.

 שמופיעכפי ישראל תושב בהגדרת לעמוד המוכר על . 3
 בידיושיש חוץ תושב שהינו או הכנסה מס בפקודת 

 אין לפיו תושבותו שבמדינת המס מרשויות אישור 
בבעלותו דירה באותה מדינה.

 2017לשנת )נכון התקרה לשווי עד יינתן הפטור . 4
 יחויבהתקרה שמעל השווי ₪.  4,443,000הינה התקרה 

המכירה.שווי מכלל מהווה שהוא היחסי החלק לפי במס 
 הבאיםמהמסלולים אחד לפי לפטור זכאי המוכר 
(.21 )9  פ.מ.ה. סעיף 92(:76תיקון להוראות ובהתאם  1.1.14מיום )החל 

בתנאים  (2ב)49— יחידה לדירה פטור . 1
הבאים:

 בישראלהמוכר של היחידה דירתו היא הנמכרת הדירה  .1
ובאזור

חודשים  18במשך בדירה הזכות בעל הוא המוכר  .2
לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים

 18ב- זה בפטור אחרת דירה מכר לא המוכר . 3
חודשים הקודמים

 מוגנת/דירהבשכירות דירה היה לא הנמכר הנכס . 4
בעת  וזאת 1/3על עלה לא בה המוכר של שחלקו 

(2ב)49מכירת דירה אחרת בפטור לפי סעיף 
ועד  1/1/2014)בלבד המעבר בתקופת במכירה  .5

 הייתהלא  1/1/2014ביום לפיו תנאי נוסף  31/12/2017
 ביוםהדירות )במניין אחת מדירה יותר המוכר בבעלות 

ג(.49זה לא ימנו הדירות המוגדרות בסעיף 
 הדירותבמניין יביאו שלא הרי  1מספר תנאי לעניין . 6

ד:49וסעיף ג 49בסעיף המנויות נוספות דירות אותן את 
 חליפיתדירה היא הנמכרת לדירה הנוספת הדירה 

הפטור.נשואת למכירה שקדמו חודשים  24ב- שנרכשה 
.97/191/1י לפנ וגנתמות שכירבכרת מוש וספתהנרה הדי
 יבגלו .3/1 לע הלוע וניא תספונה רהידב רכומה לש וקלח

.1/2דירה שהתקבלה בירושה אינו עולה על 
 סעיףבתנאי ועומדת בירושה התקבלה הנוספת הדירה 

 ()א(+ב כמפורט בהמשך5ב)49
 למוכראשר חברה שבבעלות  דירה היא הנוספת הדירה 
 1/2ירושה ולגבי  1/3על עולה שאינו בחלק בה זכויות 

ד(.49או שהיא מהווה מלאי עסקי )סעיף 

. פטור לדירה שהתקבלה בירושה —2
( — בתנאים הבאים:5ב)49

 ישהמורשל  צאצאו א, רישהמו של וגוזבן וא ה ר מוכה .1
או בן זוג של צאצא של המוריש.

 מגוריםדירת של בעלה המוריש היה פטירתו לפני  .2
אחת בלבד.

 זכאיהיה הדירה את ומוכר בחיים עדיין המוריש אילו . 3
לפטור.

 —דירות שתי במכירת פעמי חד פטור . 3
ה בתנאים הבאים:49

 הפטורנשואת הראשונה הדירה של המכירה במועד . 1
יש בבעלות המוכר דירה אחת נוספת בלבד.

 שנהתוך בפטור הנוספת הדירה את מכר המוכר . 2
ה.49ממכירת הדירה הראשונה נשואת הפטור לפי 

 הסכוםעל עולה לא יחד הדירות שתי שווי סכום  .3
שנקבע בסעיף )להלן תקרת שווי שתי הדירות(.

 אוהנוספת הדירה מכירת שלפני בשנה רכש המוכר . 4
 חלופית()דירה  אחרת דירה מכירתה שלאחר בשנה ירכוש 
הנמכרות.הדירות שתי משווי לפחות  3/4ל-השווה בסכום 

 )במקרה 3סעיף למעט  הנ''ל הסעיפים התקיימו אם  .5
 וסכוםבסעיף( שנקבע הסכום על עולה הדירות שתי ששווי 
 מרבישווי של התקרה על עלה לא הדירות שתי שווי 

  הראשונה הדירה במכירת  פטור יינתן בסעיף שנקבע 
  ושוויהדירות שתי שווי תקרת שבין ההפרש בגובה 
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 תחויבפטורה שאינה המכירה שווי יתרת הנוספת. הדירה 
 זכותכמכירת  המכירה משווי היחסי חלקה לפי  במס 

ת ייבח יינו)דהפטורה מזכה מגורים דירת שאינה 
ליניאריות רגילה/מוטבת(.

 והתנאיםהראשונה הדירה במכירת ניתן שהפטור *מכיוון  
 שבשלבהרי  המכירה לאחר להתקיים צריכים  לפטור 

 המוכרלבקשת יוקפא והמס  המכירה תחויב הראשון 
וזאת עד להתקיימות התנאים העתידיים.

פורסם 
מדריך 

חדש מקיף 
ועדכני:

''דע זכויותיך 
וחובותיך 
— מדריך 

למוכר/
רוכש זכות 

במקרקעין''.

 דגשים לזכאות לפטור
עקרון התא המשפחתי

 הכולליםמשפחתו, ובבני במוכר יראו הפטור, מתן לצורך 
  םיואשנם נאיש יודילו וריבצבה ע/ויד ,וגהז ת/בבן תא

 הללוהמשפחה מבני אחד אם אחד, כמוכר ,  18גיל עד 
 כלאת יראו בעבר, שבח ממס בפטור מגורים דירת מכר 
פטורה.דירה מכר מהם אחד כל כאילו המשפחתי התא 

סייג לדירה שנתקבלה במתנה
 בתקופתלעמוד גם חייב , במתנה שנתקבלה דירה מוכר 

 הצינוןתקופות  להלן לפטור. זכאי שיהיה לפני ''צינון'' 
שמתחילות מיום קבלת הדירה:

 המתנה:מקבל למגורי קבע דרך שימשה שלא בדירה . 1
 שנים4תקופת ''צינון'' של 

  המתנה:מקבל למגורי קבע דרך ששימשה בדירה  .2
 שנים3תקופת ''צינון'' של 

 נתקבל( 50%) הדירה ממחיר מחצית לפחות אם  .3
 אתיראו  לרכישתה שקדמו שנים שלוש בתוך במתנה 

 מכירתהעל ויחולו במתנה התקבלה כאילו הדירה כל 
ההוראות דלעיל.

שנים,  18לו שמלאו לפני  הדירה את שקיבל מוכר . 4
.18תתחיל לגביו תקופת הצינון מיום שמלאו לו 

 זכויותכולל מזכה מגורים דירת מכירת 
ז49בניה — סעיף 

 ממכירתהשהתמורה מזכה מגורים דירת נמכרת אם 
 מנוצלות,בלתי צפויות או קיימות בנייה מזכויות הושפעה 
 כפיהזכאות בתנאי עמד )אם לפטור זכאי יהיה המוכר 

שפורטו לעיל( בגובה שווי הדירה ללא זכויות הבנייה.
 בחוק,שנקבע הפטור תקרת מסכום נמוך זה שווי אם 

 בשלנוסף לפטור  זכאי יהיה המוכר ( 2ז)א()49בסעיף 
 הבנייהזכויות ללא הדירה שווי של בסכום הבנייה זכויות 

 —הדירה לשווי  התקרה סכום שבין ההפרש בסכום או 
לפי  הסכום הנמוך.

 הסכומיםהפחתת לאחר המכירה שווי  סכום יתרת 
הפטורים תחויב במס שבח בלינאריות רגילה/מוטבת.

 וחובותיךזכויותיך דע בחוברת נוספים הסברים לקבל ניתן 
.2017— מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 

 פטוריםהכנסות/רווחים כל סך -  44סעיף 
ובלתי חייבים במס

 ממסהפטורות ההכנסות סיכום את כאן לרשום יש 
 שנרשמוהזוג, בני שני של במס חייבות שאינן ו/או 

 לעיל.40-43בסעיפים 

 חלק י"א — פרטים נוספים ויתרות
45-46להעברה - סעיפים 

 - פרטים נוספים45סעיף 
 הואהעיקרי העסק זה, בסעיף ו-ג' ב' א', סעיפים לעניין 

 רייקהעק עסב אם תך.נסכה קרעית בענו נוממש סקהע
 הגולמיברווח חלקך, את רשום בשותפות, שותף הינך 

ובמלאי, לפי חלקך השותפות.

א. שווי המלאי בעסק העיקרי
 ליוםבעסקך המלאי שווי את לרשום יש זה בסעיף 

(.31.12.2017 )2017האחרון של שנת המס 

ב. הרווח הגולמי
 בעסקהגולמי הרווח סך את לרשום יש זה בסעיף 

העיקרי. סך הרווח הגולמי בעסק הוא:
 המכירות.עלות בניכוי ממכירות הכנסות מסחרי: בעסק . 1

 בניכויקניות ועוד פתיחה מלאי פירושה המכירות עלות 
מלאי סגירה.

 הייצורעלות בניכוי ממכירות הכנסות יצרני: בעסק . 2
 תאווצוה הודעב ם,ריומחל ול)כ רומכשנם ריוצהמ של

חרושת(.

ג. הפסד עסקי שקוזז מהכנסות השנה
 מקורמכל הכנסות כנגד שוטף עסקי הפסד לקזז ניתן 

 רווחיםהון, רווחי משכורת, לרבות השוטפת, בשנה שהוא 
 וכו'.בפיקדונות מריבית ורווחים בבורסה ערך מניירות 

 והכנסותהון רווח מול עסקי הפסד לקזז שלא רשאי הינך 
 עלעולה אינו זה רווח על המס שיעור אם ההון בשוק 
 עסקיהפסד הבאה. לשנה ההפסד את ולהעביר  25%

 חייבתהכנסה כנגד רק לקיזוז ניתן קודמות משנים 
 כנגדוכן בעסקך מקרקעין ושבח הון רווח כולל מעסק, 

 הכנסת עבודה בתנאים המצטברים הבאים:
  המס.בשנת יד ומשלח מעסק הכנסה לך הייתה לא
  סד.ההפנוצר שבו ד היבמשלח או  בעסקלעסוק חדלת 
  משפחתית.חברה או בית חברת שהוא ממקור איננו ההפסד
 ואילך.2007 מקור ההפסד הוא משנת המס 

השנה.מהכנסות שקוזזו בלבד עסקיים הפסדים זה בסעיף רשום 

)פטורות/חייבות(מנאמנות שקיבלתי חלוקות ד. 
 החלוקותסכום את בנאמנות נהנה ירשום זה בסעיף 

 כהגדרתןהמס בשנת לו שהיו החייבות או הפטורות 
ג לפקודה.75בסעיף 

 מזכהמהשקעה השנה שקוזז הון הפסד ה. 
במניות חברת מו"פ

 ופיתוחמחקר חברת של במניות מזכה השקעה סכום 
מיליון  5של גובה עד לפקודה, א 92בסעיף כהגדרתה 

 ביצעשבה המס בשנת הון כהפסד למשקיע יוכר ₪, 
 תקופתתום עד שאחריה המס בשנת או ההשקעה את 

 במסגרתששולם ההשקעה שסכום ובלבד ההטבה, 
 במהלךבישראל בבורסה חברה של לציבור הנפקה 
 הפחתתאו ממס בהימנעות מדובר ואין הקובעת התקופה 

 ההוןהפסד את זה בשדה לרשום יש נאותה. בלתי מס 
שקוזז השנה מהשקעה זו.
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ניכויים 
 אישיים
ניכויים 

 הם אישיים
סכומים 
המופחתים 
מההכנסה 
החייבת 
לצורך 

 המס. חישוב
ניכויים 
אישיים 

 עבור ניתנים
סכומים 
ששולמו 
לקרן 
השתלמות 
לעצמאים, 

 גמל לקופת
כעצמאי 

פרטים ועוד. 
 סוגי על

התשלומים 
וסכומי 
הניכויים 
שיותרו 
בגינם 
בחלק י''ב.

( 1)ט3סעיף לפי הכנסה מיסוי ו-ח. 
לפקודה
 לפקודה( 16)3סעיף נוסף לפקודה  235תיקון במסגרת 

 מחברה''''משיכה בשל מהותי מניות בעל במיסוי העוסק 
כהגדרתה בסעיף.

 בחברה,קרובו או מהותי מניות בעל ידי על משיכות כללי: 
 המסבשנת כלשהו ביום עלה המצטבר המשיכות שסכום 

₪.  100,000על שלפניה המס בשנת כלשהו ביום או 
 לראותניתן מפורטים הסברים . 1350טופס לצרף יש 

.07/2017בחוזר מס הכנסה מספר 
 לע הברחהמ תכוישהמ תא םשורל שי הז הדשב .ו

 בהתאםכדיבידנד לראותן שיש מהותי מניות בעל ידי 
 אתלרשום יש בנוסף לפקודה. ( 1)ט3סעיף להוראות 

.312/212/055ההכנסה בשדה 
 עלמהחברה המשיכות את לרשום יש זה בשדה ז. 
 בהתאםכמשכורת לראותן שיש מהותי מניות בעל ידי 

 אתלרשום יש בנוסף לפקודה. ( 1)ט3סעיף להוראות 
.158/172ההכנסה בשדה 

 ידיעל מהחברה המשיכות את לרשום יש זה בשדה ח. 
 בהתאםיד כעסק/משלח לראותן שיש מהותי מניות בעל 

 אתלרשום יש בנוסף לפקודה. ( 1)ט3סעיף להוראות 
.305/205/167 או בשדה 150/170ההכנסה בשדה 

 מעטיםמחברת מועברת הכנסה ט. 
א לפקודה62בהתאם לסעיף 

 מחברתהמועברת ההכנסה את לרשום יש זה בשדה 
 בהתאםהמהותי המניות בעל פעילות בשל מעטים 

 ראהמפורטים הסברים לפקודה. א 62סעיף להוראות 
 לרשוםיש בנוסף . 10/2017מספר הכנסה מס בחוזר 

 כמשכורתלראותן יש אם  158/172בשדה ההכנסה את 
 אומעסק כהכנסה לראותן יש אם  150/170בשדה או 

משלח יד.

 המסלשנת להעברה יתרות -  46סעיף 
2018

א. הפסדים עסקיים
 שיירשמו- חו"ל )ללא עסקיים הפסדים לך יש אם 

 לקיזוזלהעבירם ניתן השנה, לקזזם ניתן שלא בנפרד(, 
 סכוםאת  079בשדה כאן רשום . 2018המס לשנת 

. 2018המס לשנת לקיזוז ומועבר קוזז שלא ההפסד 
 לקזזניתן ואילך  2007מס משנת שנוצר מועבר הפסד 

 שלאחרבשנים ממשכורת הכנסה כנגד העסק נסגר אם 
 ףרצל שי ם.דוקה יףסעב וטרפוש םיאנתבו הריגסה נתש

 — הפסדים מועברים.1344טופס 

ב. הפסדים מנכס בית
 הפחתלרבות הוצאותיך, סך כאשר נוצר בית מנכס הפסד 
 מאותודירה משכר מהכנסותיך גבוהות במושכר, המגיע 

 מת,מסוי מסת בשנ ביתס מנכ הפסד לקזז ניתן שכר.מו
 הבאות.בשנים בלבד, בניין מאותו בית מנכס הכנסות כנגד 
 קוזזושלא קודמות, משנים כאלה הפסדים לך יש אם 

 השנה,בית מנכס הפסד לך יש אם או השנה, במלואם 
 שניתןההפסד סכום את  179בשדה זה בסעיף רשום 

 ףיעסב וטרושפ םיאנתבו .תואבה סמה תונשב זזקל
  — הפסדים מועברים.1344הקודם. יש לצרף טופס 

ג. הפסדי הון שלא קוזזו )ללא חו״ל(
 במכירתהפסד )לרבות הון רווח כנגד לקזז ניתן הון הפסד 
 מקרקעין.במכירת שבח כנגד או סחירים( ערך ניירות 

 קודמות,בשנים או השנה שנוצרו הון הפסדי לך היו אם 
 קוזזהשלא היתרה את רשום השנה, במלואם קוזזו ושלא 
 לצרףיש הקודם. בסעיף שפורטו ובתנאים . 166בשדה 
 — הפסדים מועברים.1344טופס 

 עדשנוצרו ערך מניירות הון הפסדי ד. 
31.12.2005ליום 

 ממכירתהון רווח כנגד המס בשנת לקזז ניתן אלו הפסדים 
 ערך,מניירות דיבידנד או ריבית כנגד וכן ערך נייר כל 

.20%ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 
 31.12.2005עד שנוצרו ערך מניירות הפסדים רשום 
 דם.הקוסעיף בשפורטו  נאיםובת. 160דה בשקוזזו  וטרם

 — הפסדים מועברים.1344יש לצרף טופס 

ה. הפסד חו״ל להעברה
 בנספחשמפורט כפי מקור, מכל חו"ל הפסדי לך נותרו 

. ראה הסבר בנספח ד'.299ד' רשום אותם בשדה 

 חלק י"ב - ניכויים אישיים - סעיפים
58-47

 החייבת.מההכנסה המופחתים סכומים הם אישיים ניכויים 
 בניכוי,המותר הסכום הוא מניכוי הנובע במס החיסכון 
הכנסתך.חייבת בו השולי המס בשיעור מוכפל כשהוא 

 הואהכנסתך בו שחייבת השולי המס אם לדוגמה: 
 החייבתמההכנסה לניכוי זכאי ואתה , 35%בשיעור 
 הואמהניכוי הנובע במס החיסכון ₪,  1,000של בסכום 

₪. 350בסכום של 
 לקרןששילמת סכומים למלא יש  52-47בסעיפים 

 אבדןמפני לביטוח גמל, לקופות לעצמאים, השתלמות 
 איןבהמשך. שיפורט כפי לאומי, ולביטוח עבודה כושר 
 )למעטהמותר הניכוי גובה לגבי חישובים לערוך צורך 
 במקריםעבודה כושר אבדן מפני לביטוח פרמיה בשל 

 החייבת.מההכנסה אלה סכומים להפחית ואין מסוימים( 
 נתוניהזנת בעת אוטומטי באופן יחושב לך המגיע הניכוי 

הדוח למחשב.
 .עיגמה יוכינה םוכס תא םושרל שי 65-35 םיפיעסב

 החישובדרך על מפורט הסבר יינתן אלה בסעיפים 
של הניכוי.

 אובדןמפני לביטוח תשלום  48-47סעיפים 
כושר עבודה

בסעיפים אלו:
 עבודהכושר אובדן בפני ביטוח הוא — מועדף" "ביטוח 
 60למבוטח מלאו בטרם הביטוח נרכש שאם ובלבד 

שנים יתקיימו שני אלה:
 עדנמשכת קבוצתי ביטוח למעט הביטוח, תקופת  .1

 שנה לפחות;60שימלאו למבוטח 
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 60למבוטח ימלאו בטרם הביטוח מקרה יקרה אם . 2
 ממועדטוח, הבי מועד-פי על הכספיםמו תליששנה, 

 עדאו העבודה כושר אובדן תקופת תום ועד המקרה 
 לפחות, לפי המוקדם.60גיל 

 כושרלאובדן תשלומים בשל מהביטוח שתקבל הכנסה 
 אישית"מ"יגיעה כהכנסה אותה ורואים במס חייבת עבודה, 

השנתי.בדוח  272/258בשדה א 5בסעיף תירשם והיא 

 עבודהכושר אובדן מפני לביטוח -  47סעיף 
ששילם היחיד בשל הכנסה כעצמאי

 והביטוחעבודה כושר אובדן מפני ביטוח שרכש עצמאי 
 הביטוחנרכש גביה של וההכנסהעדף" מוח "ביטו הוא
 ה,בודע נסתהכה ננאיוד י לחמשמו א סקמע סהכנהא הי

 בסכוםהביטוח לרכישת הוצאה בשל ניכוי מהכנסתו יותר 
 עדחייבת הכנסה שהיא הכנסה מאותה  3.5%עד של 

פעמים  2.5ל השווה )סכום ₪  290,190של לתקרה 
השכר הממוצע במשק(.

 עבודהכושר אבדן מפני לביטוח ההוצאה סכום את רשום 
 הפרמיהסכום לכלול אין . 112/113בשדה  47בסעיף 
 נלקחתהחייבת הכנסתך בחישוב והפסד. רווח בדוח 

 החייבתהכנסתך קביעת לשם )גם זו הוצאה בחשבון 
בדמי ביטוח לאומי כעצמאי(.

 עבודהכושר אובדן מפני לביטוח -  48סעיף 
(93)134לשכיר לפי חישוב בטופס 

 אותוהסכום את  206/207בשדה  48בסעיף ירשום שכיר 
 דוחבשידור העזרה אשף או  134טופס בעזרת חישב 

 אתיחשב כעצמאי גם הכנסה לו שיש שכיר באינטרנט. 
 הניכויסכום את וירשום  134טופס לפי ההוצאה סכום 

 בשדה המתאים.134המותר על-פי החישוב בטופס 
 ניכוילו יותר עבודה כושר אובדן מפני ביטוח שרכש שכיר 

 לתקרהעד שלו העבודה מהכנסת  3.5%של בשיעור 
₪, ובמגבלות הרשומות להלן : 290,190של 

 כוללת)שאיננה ממשכורת הכנסתו בשל אשר שכיר 
 עבורומעבידו הפריש צמוד( רכב של שימוש" "שווי 

 סכוםהמעביד, תגמולי מרכיב חשבון על גמל, לקופת 
 יופחתהעובד של ממשכורתו  4%על העולה בשיעור 
 המעבידששילם השיעור בין ההפרש  3.5%ה-משיעור 

 םוכס תא 702/602 הדשב םושרל שי .%4 ןיבל ,רומאכ
 הסכוםאת ולא לעיל, כמוסבר בניכוי המותר ההוצאה 
 כאמורייקבע בשדה שיירשם הסכום בפועל. ששולם 

 ישכן כמו לצרף. יש אותו , 134בטופס החישוב לפי 
 םליש םתוא םימוכסב רתומה יוכינה ןיינעל בשחתהל

  ולאעבודה כושר אובדן בשל כפרמיה עבורך המעביד 
 חויבו במס בידך.

 עולותלעיל כאמור גמל לקופת המעביד הפרשות אם 
 בשללניכוי כלל זכאות תהיה לא מהמשכורת,  7.5%על 

תשלומים לרכישת ביטוח בשל אובדן כושר עבודה.
דוגמה:

 א'מעביד הפרשות ₪;  100,000א' מעביד משכורת 
₪. 4,500לקופ"ג 

 ב'מעביד הפרשות ₪;  100,000ב' מעביד משכורת 
₪. 5,500לקופ"ג 
 עבודהכושר אובדן מפני לביטוח העובד תשלום סכום 

 -9,000 ₪

(.14 )32 פ.מ.ה. סעיף 94

10,000/200,000 = 5%שיעור הפקדה כולל 
שיעור מרבי לניכוי:

₪. 290,190 נמוך מ-200,000סך המשכורות 
 למרכיבהמעבידים על-ידי בפועל ההפקדה שיעור 

.4%- מ1%ב-גבוה , 5%של בשיעור לקופ"ג התגמולים 
.2.5% = 1%פחות  3.5%הוא לניכוי המרבי השיעור לפיכך, 
 עבודהכושר אבדן בגין בניכוי המותרת ההוצאה סכום 

200,000 x 2.5% = 5,000
. 206/207שדה , 48בסעיף יירשם ₪(  5,000)זה סכום 
 בסךעבודה כושר אובדן מפני לביטוח התשלום יתרת 
₪ אינה מותרת בניכוי. 4,000

 תשלומיםבעד ניכוי -  50-49סעיפים 
(94)לקרן השתלמות לעצמאים

 בניכוילו יותר לעצמאים השתלמות לקרן ששילם יחיד 
 4.5%של לסכום עד ההשתלמות, לקרן ששילם הסכום 

מ"הכנסה קובעת".
 מעסקהיחיד של החייבת הכנסתו היא קובעת" "הכנסה 

₪. 260,000או משלח יד עד לתקרה שנתית של 
 שילםכשכיר הכנסתו ועל ועצמאי, שכיר הוא נישום אם 
 לצורךהתקרה' 'סכום יהיה השתלמות, לקרן מעבידו לו 

קביעת הניכוי הנמוך מבין:
 הכנסתו החייבת מעסק או משלח יד.(1)
 'תעבוקה תרוכשמה' םוכס יוכינב ₪ 000,062( 2)

 קובעת)משכורת השתלמות. לקרן מעבידו שילם בגינה 
 עליעלה לא בניכוי שיותר הסכום ( 188,544מירבית 

אם התקרה'מ'סכום או הקובעת' מ'ההכנסה  4.5%
היחיד הוא גם שכיר.

 2017המס בשנת מעסק יחיד של הכנסתו דוגמה: 
₪.  200,000ממשכורת הכנסתו ₪.  140,000הייתה 

 שילםהמס בשנת השתלמות. לקרן בגינה שילם והמעביד 
₪. 7,000היחיד לקרן השתלמות לעצמאים סך של 

א. חישוב 'סכום התקרה'
 בלבדיד משלח או מעסק הכנסה – קובעת הכנסה 
140,000( ₪ 1)*

260,000  תקרת הכנסה קובעת 
 בניכוי משכורת קובעת
 שבשלה שילם המעביד

 השתלמות                               לקרן
(188,544) עד למשכורת קובעת מירבית
    71,456(    2)*

*(2- )( ל*1)מבין הנמוך  71,456יהיה התקרה'' ''סכום 

ב. חישוב הניכוי
*(₪3 ) 7,000  סכום ששולם 

x 4.5% 71,456 = 3,215*( 4)התקרה' מ'סכום  4.5%
*({4ו-)*( 3)מבין }הנמוך ₪  3,215יהיה שיוכר הסכום 

 ששולםהסכום מלוא את לרשום יש הדוח מילוי בעת 
.49לקרן השתלמות לעצמאים בסעיף 

 סכומיסך את  50בסעיף ימלא שכיר גם שהוא עצמאי 
השתלמות.לקרן המעביד עבורו שילם בשלה המשכורת 

 (95)

 

א(.5 )17  פ.מ.ה. סעיף 93

  תקנות מס הכנסה 95
)ניכוי הוצאות מסוימות(.
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הטבות 
מס 
ניתנות 
על קופות 
גמל בעד 
הפקדות 
לקצבה 
בלבד.

.218/219 מול הקוד 106סכום זה מופיע בטופס 
 כלל,השתלמות לקרן עבורו שילם לא המעביד אם 

.0ימלא בסעיף זה 

 לקופתתשלומים בעד ניכוי -  51סעיף 
(96)גמל לקצבה כעמית עצמאי

 לעצמאים.חובה פנסיה חוק לתוקפו נכנס  2017בשנת 
גיל ועד  21גיל מעל עצמאי כל , 2017מינואר החל 

 תשס''דפרישה גיל בחוק )כהגדרתו מוקדמת פרישה 
(, חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה.2004– 

 זהחוק תחולת ביום שנים  55לו שמלאו עצמאי 
( לא תחול עליו חובת ההפקדה כאמור.1.1.2017)

 עצמאיםשל לקצבה גמל לקופת ההפקדה חובת 
מתחלק לשניים:

במשק הממוצע השכר למחצית עד – ראשון חלק 
 4.45%של בהפקדה יחוייב ( 58,038 2017)בשנת 

לקופ''ג לקצבה.
  במשקהממוצע השכר מחצית מעל – שני חלק 

)בשנת במשק הממוצע השכר לגובה ועד ( 58,038)
לקופ''ג  12.55%של בהפקדה יחויב ( 116,076 – 2017

לקצבה.
)מעסק, חייבת הכנסה – בהפקדה'' חייבת ''הכנסה 
 ומהכנסהאקראי מעסק או מעסקה יד, ממשלח 

מחקלאות( לפני קיזוזים ופטורים, אך למעט כספים 
שמשך יחיד מקופ''ג עקב אבטלה.

תשלומים ינוכו להפקיד עצמאי חייב  אשר מתשלום 
הכנסתו בשל בעדו שהופקדו או העצמאי שהפקיד 

המבוטחת כשכיר.
 בשנתבהפקדה החייבת שהכנסתו עצמאי דוגמא: 

סכום להפקיד עליו יהיה  116,075לפחות היא  2017
  ₪ לפי החישוב הבא:9,867של לפחות 

58,038 * 4.45% = 2,583חלק ראשון -  
  58,038*12.55% = 7,284חלק שני – 

 9,867סה''כ -  
בשנת לקצבה לקופ''ג ההפקדות את  להפקיד יש 

.₪ 500של קנס תגרור כאמור, דה, הפקהעדר המס. 
בשל מהמס זיכוי או מההכנסה ניכוי לקבל ניתן 

י וכינה .יאמצע תימעכ הבצקל ג"פוקל ךימולשת
של השולי המס שיעור על-פי המס על משפיע 

ך ימולשתמ %53ל שר ועישבא והי וכיזה .ךתסנכה
 אתרושם הינך אם חישובו. לעניין בחשבון הנלקחים 

יחושב  ,51בסעיף עצמאי כעמית ששילמת הסכום 
 לקצבהלקופ"ג ששולם וסכום המגיע הניכוי 

 ללאזיכוי לחישוב יועבר ניכוי, ניתן לא שעבורו 
 בהסברשיפורט כפי בדוח, נוסף ברישום צורך 

)חל  31%של השולי המס מדרגת  .71-74לסעיפים 
 משיעורנמוכה הינה ₪(  238,800בסך חייבת הכנסה על 
 זהמסכום נמוכה הכנסתך אם ולכן  35%של שולי מס 

 הנ"ל.הזיכוי בסעיף התשלום רישום ל וקשלך לי אדכ
 סעיףבין עצמאי כעמית תשלומיך לפצל גם ניתן 

 יותר.הנמוכה המס תוצאת על-פי , 74לסעיף  51
ציין את החלוקה על גבי האישור מקופת הגמל.

 חישובעל להשפיע עשוי זיכוי במקום ניכוי שרישום יצוין, 
 תשלומיךאת לרשום האם השיקול אחרים. וזיכויים ניכויים 

.47פ.מ.ה. סעיף    96

 אחריםבתשלומים גם תלוי זיכוי לקבלת הגמל לקופת 
 74-71בסעיפים כמפורט זיכוי עבורם לקבל שניתן 
 ניתןשעבורם לתשלומים תקרה שקיימת מכיוון בדוח, 

לדרוש זיכוי.
 בשלהניכוי הלאומי, בביטוח 'עצמאי' אצל כן, כמו 

 ביוחה רךצול סהנהכה את יןקטמ גפ"קול םמילושת
 םיריכשל רוטלומיסב רזעיהל ןתינלאומי. ביטוח בדמי 

המופיע באתר רשות המסים.
 לקצבהגמל לקופת תשלומים בשל ניכוי לקבל ניתן 

באחד משני מסלולים שונים:
מסלול המתאים לכלל ה'יחידים'.מסלול א' — 

 מוטב','עמית שהינו למי המתאים מסלול — ב' מסלול 
המותנה בעמידה בתנאים שיפורטו בהמשך.

 אתיחשב המחשב מוטב, עמית בתנאי העומד  יחיד
 'עמיתשהינך ולמרות ייתכן ב'. במסלול כאמור הניכוי 
 המשודרבדוח לך. עדיף כ'יחיד' המחושב הניכוי מוטב', 
 יחיד','עמית על-פי בחישוב בוחר הינך אם מקוון, באופן 
 חייבאינך אם זו. בקשתך השידור בעת לסמן יכול הינך 

 לסמןהשומה פקיד אל לפנות תוכל מקוון דוח בהגשת 
(.234/233בחירתך זו )שדות 

הניכוי לפי מסלול א' - ניכוי ל'יחיד':
 סכומיםהינם זה, במסלול ניכוי יותר שעבורם הסכומים 
 ולאמהם אחד לטובת בלבד, זוגו בן או היחיד ששילם 
 גםעל-ידיהם. או ילד או הורה עבור ששולמו סכומים 
 שמירתלשם מקומית לרשות או למדינה ששולמו סכומים 

 לצורךבחשבון יילקחו הזוג, מבני אחד של פנסיה זכות 
 חישוב הניכוי.

 מהקלהליהנות יכול אינו הזוג מבני אחד אם א', במסלול 
 תשלומיולהעביר ניתן גמל, לקופת תשלומיו בשל במס 
 המגיע.הניכוי את יקבל שזה כדי הזוג לבן חלקם או אלו 

 להשתנותעשויה האופטימלית החלוקה לבך, לתשומת 
 ישזאת, עם החייבת. ההכנסה משתנה בו מקרה בכל 

 מעמדואת משנה אינה הזוג בני בין שהעברה לוודא 
 מוטב',כ'עמית אותו מסווגת ואינה הזוג מבני מי של 
 ביןסכומים להעביר ניתן לא מוטב' 'עמית שאצל כיוון 

בני הזוג )ראה להלן(.
 אישורגבי על שום ְרהדוח, קליטת על להקל מנת על 

 המופיעהסכום של החלוקה אופן את הגמל קופת 
באישור או צרף דף פירוט.

הניכוי המגיע ל'יחיד':
 כעמיתגמל לקופת תשלומיך בשל ניתן המגיע הניכוי 
להלן(.הגדרה )ראה המזכה" מ"ההכנסה בשיעורים עצמאי 
 בשלעבודה הכנסת שאיננה הכנסה לגבי המגיע הניכוי 

 המזכה.מההכנסה  7%הינו לקצבה לקופ"ג תשלומים 
 עלעולה ששולם והסכום בלבד קצבה בעד שולם אם 
 העולההחלק בשל נוסף ניכוי יותר זו, מהכנסה  12%
 מרביבשיעור )הניכוי הכנסה מאותה  4%-ד ל, ע12%על 
 —עבודה הכנסת שאינה המזכה מההכנסה  11%של 

16,104 .)₪
:ןיבמ ךומנכ םימולשת לשב יוכינ עיגמ ,הדובע תסנכה יבגל
 שאינהעבודה הכנסת שהיא המזכה" מ"ההכנסה  5% .1

"הכנסה מבוטחת".
 דע הדובע תסנכה איהש תבייחה הסנכההמ %5. 2

₪ בניכוי ה"הכנסה המבוטחת". 260,000לסכום של 
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 האמורעל-פי לקבל שניתן המרבי הניכוי סכום כלומר, 
 תקרתאת המהווה  103,200- מ₪5% ) 5,160הינו לעיל 

 שאינההכנסה כוללת משכורתך אם המזכה(. ההכנסה 
 לענייןבתחילה בחשבון זו הכנסה תילקח מבוטחת, 

חישוב ההכנסה המזכה.
 שבשלהעבודה הכנסת היא — מבוטחת" "הכנסה 

 לקופ"גסכומים המס בשנת עובדו בעד מעביד שילם 
 לקצבההעובד זכאי שבשלה עבודה הכנסת וכן לקצבה 

על-פי דין או חוזה.
 המופיעהסכום מתוך יילקח המבוטחת ההכנסה סכום 

.245-244בשדה  57בסעיף זה סכום רשום . 106בטופס 
 שרשמתהחייבת ההכנסה היא  מזכה""הכנסה 
 ניכויים)לאחר הון רווח בתוספת ה' ד', ג', בחלקים 

 לאומי(,לביטוח תשלומיך בשל והניכוי זה ניכוי למעט 
 אבדןבפני לביטוח תשלומים בשל המגיע הניכוי ולאחר 
 תשלומיםובשל לדוח(,  48, 47)סעיפים עבודה כושר 
 עדוזאת לדוח(,  49)סעיף לעצמאים השתלמות לקרן 

 שאינההכנסה לו שיש מי לגבי ₪,  146,400לסכום 
 לושיש למי  ₪  103,200של לסכום ועד מעבודה 

הכנסה מעבודה בלבד.
 שאינההכנסה וכן מעבודה הכנסה לו שהייתה ליחיד 

 עדעבודה הכנסת בשל היא המזכה הכנסתו מעבודה, 
 הכנסתשאינה הכנסה ובשל ₪,  103,200של לסכום 

 דהעבוהסת כנהי כוניב₪  4006,14 של כוםלס עד ה,בודע
 מביאיםזה לעניין ביניהם. הנמוך לפי ₪  103,200או שלו 

בחשבון את הכנסת העבודה תחילה.
דוגמאות:

. הכנסה שאינה הכנסת עבודה:1
₪. 100,000הכנסתך החייבת )שלא ממשכורת( 

146,400 > 100,000"הכנסה מזכה" אם כך 
₪. 10,000מצב א' - שולם לקופת גמל לקצבה 

7,000 = 100,000 מ-7%הניכוי המגיע הוא 
₪. 14,500מצב ב' - שולם לקופת גמל לקצבה 

₪.  100,000הכנסה מזכה כאמור 
נוספים  2.5%אפוא שולם . 14.5% = 14,500 / 100,000

מתוך  9.5%בשיעור הוא המגיע הניכוי ולכן , 12%מעל 
 המגיעהניכוי . 2.5% + 7% = 9.5%המזכה ההכנסה 

₪ . 9,500הוא בסה"כ 
 בדוגמאות₪  5,000ו-₪  3,000)בסך תשלומיך יתרת על 

 מהמסלזיכוי זכאי תהיה ניכוי, קיבלת לא לגביהם הנ"ל(, 
(.74- ו73בסעיף להלן )ראה לפקודה א 45סעיף במסגרת 
 זובדוגמה במס מרבי לחיסכון להגיע מנת על הערה: 

 כעמיתששולם התשלום סכום את לרשום שעדיף יתכן 
לעיל.הסבר ראה לדוח.  74סעיף הזיכוי, בסעיף עצמאי 

. הכנסת עבודה:2
₪  60,000של סכום זה ובכלל ₪  100,000משכורת 

 סךעצמאי" כ"עמית שילמת מבוטחת". "הכנסה שהוא 
 ₪ לקופ"ג לקצבה. 3,000של 

 שאיננהההכנסה סך תחילה בחשבון יובא זה במקרה 
(.100,000 - 60,000 = 40,000מבוטחת )

 סךמתוך  x 40,000 5% = 2,000בסך לניכוי זכאי הינך 
 ₪ ששילמת לקופה. 3,000

אינך  103,200 - 40,000המזכה הכנסתך יתרת על 
 תהא₪  1,000בסך תשלומיך יתרת על לניכוי. זכאי 

זכאי לזיכוי כמוסבר בהמשך.
.1ראה הערה של דוגמה 

. הכנסה מעבודה וכן הכנסה אחרת:3
₪  50,000מתוכם ₪,  60,000היא כשכיר הכנסתך 
מובטחת.שאינה הכנסה ש"ח  10,000ו-מובטחת הכנסה 

₪. 90,000הכנסתך כעצמאי היא 
 לקופת גמל לקצבה.12,000שילמת סך 

כשכיר הינך זכאי לניכוי בסכום הנמוך מבין:
 שאינהעבודה הכנסת שהיא המזכה מהכנסתך  5%. 1

הכנסה מבוטחת.
500= 5% x 10,000.

 258,000לסך עד מעבודה החייבת מהכנסתך  5% .2
 בניכוי ההכנסה המבוטחת

10,400= 5%  x(50,000 — 258,000   )
.500הנמוך מביניהם 

הניכוי בשל הכנסתך כעצמאי יהיה:
 כשכירהכנסתך בשל נוכה . 12,000ששולם הסכום 

.11,500. היתרה לחישוב מול הכנסתך כעצמאי 500
146,400-  60,000=  86,400כעצמאי המזכה הכנסתך 

(12% מעל 1.3% )11,500 / 86,400 = 13.3%
(1.3% + 7% )8.3%ולכן תהיה זכאי לניכוי של 

(x 86,400 8.3% )7,171הניכוי 
500 + 7,171 = 7,611סה"כ ניכוי 

50ניכוי מוגדל לגיל 
שנה,  50לךמלאו כן, לפני או  1.1.2017ביום אם 

 )ובכפוףממשכורת שאינה הכנסה בשל זכאי אתה 
 לניכוי₪(  16,104או ₪  10,248דהיינו המרביים לסכומים 

 שלתוספת , 7%במקום  10.5%עד מוגדלים: בשיעורים 
 הכנסתךואם ; 11%במקום  16.5%ו- 4%במקום  6%

 לניכויזכאי אתה - מובטחת" שאינה "משכורת היא 
 הניכוישסכום ובלבד (, 5%)במקום  7.5%של בשיעור 

₪ בשנה. 5,160לא יעלה על 
רישום התשלומים לקופת גמל בדוח:

 העוליםסכומים עצמאי כעמית גמל לקופת שילמת אם 
 לקבלתוכל זה, סעיף לפי בניכוי אותך המזכים אלה על 
 35%של בשיעור מהמס זיכוי אלה עודפים סכומים על 

 הכנסהמס לפקודת א 45סעיף לפי ששילמת, מהסכום 
 בחלק י"ד(.71-74)ראה הסבר בסעיפים 

 לקופתששילמת הסכום מלוא את זה בסעיף רשום 
 נוצלהשלא היתרה את יעביר המחשב כאמור. הגמל 
 לזיכויבשדה זה סכום לכתוב אין הזיכוי, לסעיף בניכוי 

 התשלום,בשל זיכוי לבקש לך עדיף אם . 73בסעיף 
.51 ולא בסעיף 74רשום את הסכום בסעיף 

 המסבחישוב הן זה ניכוי ניתן המס של נפרד בחישוב 
 לפיהזוג בן הכנסת על המס בחישוב והן הכנסתך על 

הסכום שנרשם בכל טור.
הניכוי לפי מסלול ב' ל'עמית מוטב'

 'עמיתשהוא למי כאמור מיועד זה מסלול לפי הניכוי 
מוטב'.

 (97)

תקנות מס הכנסה    97
)ניכוי תשלומים בעד 
תגמולים או קיצבה( 

1980התש"ם-
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 בעדושולמו הכנסתו שבשל יחיד הינו מוטב' 'עמית 
 שלבסכום לקצבה גמל לקופת סכומים המס בשנת 
 במשק,הממוצע מהשכר  16%)המהווים ₪  18,572
( או יותר.2017בשנת 

 יכולמוטב' 'עמית ולהיות כזה הפקדה לסכום להגיע כדי 
 המוטבאתה כאשר לטובתך, סכומים להפקיד אחד כל 

 הפקדותגם זה לעניין בחשבון יילקחו שכיר אצל בקופה. 
המעביד לטובתו כ"עמית שכיר".

 כעמיתלטובתך הפקדות בשל יינתן במסלול הניכוי 
 שמך(על הגמל מקופת והאישור המוטב )אתה עצמאי 

 ליג לעמש ךדלי םש לע תדקפהש תודקפה לשב ןכו
 טופסע"ג ילדך ובהצהרת בהצהרתך כרוך )הדבר  18

 שיצורף לדוח השנתי(.158
הניכוי שניתן ל'עמית מוטב':

 גמללקופת הפקדותיך בשל זה במסלול שתקבל הניכוי 
 מורכב משני רבדים וכפוף לתקרות.

 11%של בשיעור ניכוי לקבל ניתן  הראשוןברובד 
 עצמאי"כ"עמית לקצבה גמל לקופת תשלומיך בשל 

 החייבתהכנסתך שהיא , עצמאי"כעמית "הכנסתך מ
בניכוי  ₪ 103,200של לסכום עד המקורות( )מכל 

 מבוטחת""הכנסה חייבת", "הכנסה המבוטחת. הכנסתך 
לעניין זה הוגדרו בדברי ההסבר לניכוי במסלול א'.

 בקופתהפקדותיך בשל ניכוי לקבל ניתן  השניברובד 
 הנוספת"מ"ההכנסה  7%של בשיעור וזאת לקצבה, גמל 

 לקופתששילמת הסכומים אם ואולם להלן(, )שתוגדר 
 יותרהנוספת" מ"ההכנסה  12%על עולים לקצבה גמל 

 %4 דע לש ףסונ יוכינ ,%21 לע הלועה קלחה לשב
נוספים מ"ההכנסה הנוספת".

הינה הסכום הנמוך מבין:"הכנסה נוספת" 
 עדמבוטחת" "הכנסה שאינה החייבת הכנסתך סך . 1

.₪2017 בשנת  103,200לסכום של 
 יוכינב ₪ 0000,62 לש םוכלס דעת בייהח ךסתנכהך ס .2

ביניהם.הגבוה לפי ₪  103,200או המבוטחת הכנסתך 
 "יאמצע תימע"ל הסנכה"ל המודב הנוספת""ההכנסה 

.₪2017 בשנת  103,200לא יכול שתעלה על 
 שהופקדותשלומים בשל רק ניכוי לקבל ניתן השני ברובד 

 אותךשזיכו ₪  18,572של סכום על העולים לטובתך 
 אםיינתן השני ברובד הניכוי מוטב". "עמית של במעמד 
 בהפחתתעצמאי כעמית הפקדותיך ועל זה בתנאי עמדת 

הסכום שנוכה ברובד הראשון.
 עבורםקבלת ולא עצמאי" "כעמית שהפקדת סכומים 

 לסעיףהסבר ראה ממס זיכוי קבלת לחישוב יעברו ניכוי 
 להלן.73

 ניתןלא מוטב' 'עמית של מעמד קבלת לעניין כאמור 
 אישורעל-פי יעשה החישוב זוג. בני בין הפקדות להעביר 

קופת הגמל לעמית שהינו המוטב בקופה.
דוגמאות:

א. הכנסת עבודה בלבד
₪. 300,000 משכורת משני מעבידים

₪. 120,000 הכנסה מבוטחת מתוך המשכורת
₪. 16,000 הופקדו לקופ"ג קצבה כעמית שכיר

₪. 12,000 הופקדו לקופ"ג קצבה כעמית עצמאי
 ולכן₪,  28,000קצבה לקופ"ג עבורך הופקדו סה"כ 

הינך עונה על הגדרת עמית מוטב.
 והכנסתךהואיל כלל, ניכוי תקבל לא הראשון ברובד 

 המבוטחת""ההכנסה בניכוי ₪  103,200עד החייבת 
הינה סכום שלילי.

 דלעילההגדרה על-פי הנוספת" "הכנסתך השני ברובד 
 28,000סה"כ לקצבה לקופ"ג שילמת ₪.  103,200הינה 

 שלבשיעור ניכוי תקבל ולכן  103,200  16%מ הגבוהים 
₪. 11,352 שהם 103,200( מתוך 4% + 7% )11%

ב. הכנסה שאינה הכנסת עבודה
₪. 200,000הכנסתך החייבת כמוגדרת לעיל הייתה 

₪. 31,741 תשלומיך לקופת גמל לקצבה
₪. 103,200 "הכנסה כעמית עצמאי"רובד א' 

.11,352 = 103,200 מ-11%הניכוי 
 ברובדכניכוי שנתנו סכומים בשל ניכוי יינתן לא ב' לרובד 

 אותךוהביאו שהופקדו סכומים בחשבון יילקחו ולא א' 
 הסכוםאומרת זאת (, 18,572)מוטב" "עמית למעמד 

שיילקח בחשבון לחישוב:
13,169 = 18,572 - 31,741

₪ 103,200היא גם ההגדרה על-פי הנוספת" "ההכנסה 
שיעור ההפקדה מתוך ה"הכנסה הנוספת"

12.7% = 103,200 / 13,169
 0.7%ב-העולה סכום קצבה בשל לקופה ששולם מכיוון 
,0.7% בגובה 7%, תקבל ניכוי נוסף ל-12%מעל 
.7,946 = 103,200 מ-7.7%סה"כ 

 11,352 + 7,946 = 19,298סה"כ הניכוי 
יתרת ההפקדה שלא ניתן בעדה ניכוי

 לחישובבחשבון תילקח ( 31,741 — 19,298 = 12,443)
הזיכוי.
 לקצבהלקופ"ג הפקדותיך את לדוח  51בסעיף רשום 

כעמית עצמאי.

 ששילםלאומי ביטוח דמי -  52סעיף 
(98)הנישום כעצמאי

 רשוםהלאומי. לביטוח תשלומיו בשל ניכוי ניתן לעצמאי 
 לפיהמס, בשנת ששילמת הביטוח דמי את זה בסעיף 

 משכורת(,שאינן הכנסות )בשל הלאומי הביטוח חוק 
 בסעיףלכלול אין מקצבה. הכנסה בשל תשלומים לרבות 

 שכירששילם ותשלומים בריאות מס עבור תשלומים זה 
 לאשעבורם עבודה שכר או ממשכורת הכנסתו בשל 
 שלבשיעור הוא המותר הניכוי מההכנסה. ניכוי מגיע 
 ששילמתהסכומים )למעט ששילמת מהסכומים  52%

 פיגוריםעל הצמדה והפרשי כקנסות הלאומי לביטוח 
 הכנסתשאינה החייבת מההכנסה יותר ולא בתשלום(, 

 עללניכוי הניתן הסכום עלה אם הניכוי. שלפני עבודה 
 ההפרשאת לרשום אין הניכוי, שלפני החייבת ההכנסה 
כהפסד.

התשלום  בגין השנתיהאישור את לדוח לצרף יש 
לביטוח לאומי )ולא אישורים חודשיים(.

 )א(, 47פ.מ.ה. סעיף   98
, 1.10.86, 4973ק"ת 
.19.1.87, 4998ק"ת 
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 שיהפרין בג ך(ותלזכפו נזקש יםכומ)ס יםזרהחת בלקי אם
 מתשלומיךאותם הפחת לאומי, לביטוח מהמוסד שומה 
 אםזה. סעיף על-פי ניכוי תובע אתה בגינם אשר למוסד 

 המס,בשנת כאמור מהתשלומים גבוהים היו ההחזרים 
אינך זכאי לתבוע ניכוי על-פי סעיף זה.

 הנדרשהניכוי תיקון היא בפניך העומדת נוספת אפשרות 
בשנת המס עבורה קיבלת החזר מביטוח לאומי.

 המדווחלסכום יוסף הניכוי החזר המהווה מהעודף  52%
 בחלק ג' )הקטנת הוצאה(.2בסעיף 

 עיםמופיאומי לטוח לביד מהמוס יבלתשקתי השנר אישוב
היתרה.וסך לזכות השומה הפרשי סך למוסד, תשלומיך סך 

 עלהמס בחישוב הן זה ניכוי ניתן המס, של נפרד בחישוב 
 הכנסותעל המס בחישוב והן הרשום' הזוג 'בן הכנסות 

 אםבהתאם. מהם אחד כל של תשלומו בשל הזוג, בן 
 שלבעסק עזר הוא אולם משלו, הכנסות אין הזוג לבן 
 יוכללאומי, ביטוח דמי בשבילו ושולמו הרשום' הזוג 'בן 
 לדרושגם החייבת, הכנסתו בחישוב הרשום', הזוג 'בן 

ניכוי זה.
 הסכוםכל את 'תשלומים' בטור זה בסעיף לרשום עליך 

(. 030/089)שדות הניכוי את תובע אתה ובעדו ששילמת 
 השנהכעצמאי שילמת אם מקוון, באופן המשודר בדוח 
 הסכוםאת לרשום תוכל קודמות, בשנים הכנסותיך עבור 

 130/189שדה הידני, בטופס מופיע שאינו בשדה ששולם 
)לפי בן הזוג המשלם(.

 במימוןהשתתפות בעד ניכוי -  53סעיף 
מחקר מדעי

 לשנהליחסם ושניתן ששולמו סכומים זה בסעיף רשום 
 אתהלפמ"ה א 20סעיף על-פי להלן. לאמור בהתאם זו 

 גםמדעי במחקר השתתפות דמי מהכנסותיך לנכות רשאי 
 נעשהשהמחקר בתנאי עיסוקך, בתחום אינה ההוצאה אם 

 האנרגיה,או התחבורה החקלאות, התעשייה, בתחומי 
 אחדשל הראשי המדען על-ידי אושר שהמחקר ובתנאי 

 השקעתאם אלה. תחומים על הממונים המשרדים 
, ששילמתהסכום בניכוי לך יותר כאמור, במחקר  (99)

 לפניהחייבת מהכנסתך  40%על יעלה שלא בתנאי 
הניכוי בעד השקעה זו.

 תמורוהתם כווס זה, חוק פיללך  יעמגהם ייכוהני סך
 יעלהלא לפמ"ה,  46סעיף לפי זיכוי לך מגיע שבגינן 

(100) מהכנסתך החייבת.50%על 

 קשורהזה סעיף על-פי הניכוי בעניין נוספת הגבלה 
 הואהמס בשנת בניכוי שיותר הסכום התשלום. לעיתוי 
 החודשיםלמספר בהתאם ההשתתפות מדמי יחסי חלק 

 יוכפלהסכום השנה; תום עד התשלום חודש שלאחר 
 השנה,חודשי במספר ויחולק הזה החודשים במספר 
 החישובבשל תותר שלא יתרה . 40%של לתקרה בכפוף 
 2017המס בשנת דהיינו: הבאה, המס לשנת תועבר 
 ששילמתסכומים גם זה, סעיף על-פי בניכוי לך יותרו 
 התשלוםעיתוי בשל בניכוי הותרו שלא קודמת בשנה 

 יתרהזה(. בעמוד טבלה )ראה זו מס לשנת והועברו 
מוכרת.ואינה מועברת אינה  40%של התקרה על העולה 

 מדעימחקר במימון להשתתף מראש התחייבת אם 
 כאילואותך יראו שווים, חודשיים תשלומים  12ב-לדוגמה 
 התשלוםבמועד ההשתתפות דמי מלוא את שילמת 
 הסכומיםאת רק  53בסעיף לרשום יש אולם הראשון. 

(.1 )א()20  פ.מ.ה. סעיף 99

א.46פ.מ.ה. סעיף   100

 דוגמהראה התשלום לעיתוי בהתאם לניכוי הניתנים 
 מגבלתלגבי אוטומטי חישוב יערוך המחשב בטבלה. 

 לחישוביםפירוט לצרף יש החייבת. מההכנסה הניכוי 
ומסמכים לאימות ההוצאה.

דוגמה: חישוב הניכוי בעד השתתפות במימון מחקר 
מדעי

סכום לניכוי  סכום לניכוי בשנת המס מספר  תאריך  סכום דמי 
בשנת המס  חודשים  התשלום השתתפות 
הבאה )₪( שלמים מיום  )₪(

התשלום

1,200 11x14,400 = ₪ 
12

13,200
 

11 1.1.2017 14,400 .1

14,400 0 - 1.12.2017 14,400 .2

12,000 2x14,400 = ₪ 2,400 2 12 ב- 14,400 .3
12 תשלומים  

חודשיים 
שווים החל 
מ-1.10.2017

 השקעהבגין מההכנסה ניכוי -  54סעיף 
בחיפושי נפט

 השקעהבשל המחושב המגיע הניכוי את רשום זה בסעיף 
בחיפושי נפט.

 בשלהמס לחישוב )כללים הכנסה מס תקנות על-פי 
 שיפוילחת פותשוב ותתפתהשת דוייח שלה ירכומה זקהח

 הוראותחלות זכאי" "מחזיק על 1988התשמ"ט-נפט(, 
 והוצאותהכנסות לייחס יש כלומר לפקודה.  63סעיף 

 המחושבחלקו לפי בשותפות כשותף זכאי" ל"מחזיק 
 בתוםידו על המוחזקות הנקוב הערך יחידות בסיס על 

 יוםבתום ביחידה שהחזיק מי הוא זכאי" "מחזיק השנה. 
 בדצמבר של שנת המס.31ה-

 כלשהי,מס בשנת היחידה בשל זכאי" "מחזיק של הניכוי 
 הסכומיםבהפחתת היחידה, רכישת סכום על יעלה לא 

 שנכללוהסכומים ובתוספת קודמות בשנים בניכוי שהותרו 
 במקורשנוכה המס בניכוי קודמות, בשנים בהכנסתו 

 סמ תונשב ,הדיחי התוא לשב קיזחמל סחוישו תופתושב
קודמות מתוך הוצאות השותפות והכנסותיה.

 מפקידתקבל )אותו  858שמספרו טופס להגיש עליך 
 ם(המסי רשות אתרמרנט ינטבאדה להורן נית או, שומהה

כנספח לדוח השנתי.
הניכוי יינתן אך ורק אם הטופס הוגש ומולא כראוי.

בנוסף לכך עליך לצרף את האישורים הבאים:
 לצורךהנתונים פירוט ובה מהשותפות חתומה תעודה - 

חישוב הניכוי למחזיק זכאי לשנת המס.
 במהלךוהמכירות הרכישות סכומי על מהבנק אישור - 

השנה ומספר היחידות המוחזקות בתום השנה.
 בטופסהון. רווח מהווה השתתפות יחידת מכירת לידיעתך, 

 תמצא פירוט גם על דרך הדיווח על רווח ההון.858

 (101),

 השקעהבגין מההכנסה ניכוי -  55סעיף 
בסרטים

 בתנאים- לקבל ניתן הישראלי, הסרט את לעודד כדי 
 למשקיעבסרטים. השקעה בשל ניכוי - מסוימים 
 על-ידישאושר טלוויזיה( וידאו, )קולנוע, סרט בהפקת 
 מסתקנות על-פי ניכוי ניתן זה, לעניין שנקבעה הוועדה 

.20.1.88, 5155ק"ת    101
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 בישראל(,בסרט משקיעים מהכנסות )ניכויים הכנסה 
(102).1990התש"ן-

 בושחי טתיבשום ימויסמ םינאתו מייקתי םא ןתיני ויכיהנ
 בדברכללים גם קובעות התקנות בתקנות. שנקבעה 

אופן חיוב ההכנסה מההשקעה, רווח הון וכו'.
 תקנותלפי בישראל בסרט משקיעים מהכנסות הניכוי 
 זיכויהמס בשנת מותר שבשלו הסכום בתוספת אלו, 
 הניכויובתוספת לפמ"ה  46סעיף על-פי תרומות בשל 
 לפקודהא 20סעיף לפי ופיתוח במחקר השתתפות בשל 
 החייבת.מההכנסה  50%על יעלה לא כאלו(, היו )אם 

 הניכוימגבלת לגבי אוטומטי חישוב יערוך המחשב 
מההכנסה החייבת.

בסרטים.השקעתך בגין לך המגיע הניכוי את כאן רשום 

 מזכההשקעה בשל ניכוי -  56סעיף 
מתחילה"מטרה״/"חברה “חברת במניות 

 במניותהשקעתך בגין לך המגיע הניכוי את כאן רשום 
"חברת מטרה" או "חברה מתחילה".

 2012- ו2011לשנים הכלכלית המדיניות חוק במסגרת 
,חקיקה()תיקוני   2011התשע"א-חקיקה(, )תיקוני 

, 2019-2011לשנים שעה הוראת נקבעה . 2014התשע"ד 
 התעשייהעידוד לשם במס הטבות ניתנו במסגרתה 

 ישראליותבחברות השקעה לעודד מנת על הידע. עתירת 
 פעילותשל הראשוני בשלב המצויות מו"פ עתירות 
 המשקיעיםליחידים תמריץ ניתן והפיתוח, המחקר 
 ההשקעהסכום התרת של בדרך כאמור, בחברות 

 כהוצאה שוטפת.
 חברתבמניות מזכה השקעה של ניכוי לך מתיר החוק 
 ההטבה,תקופת במשך ₪  מיליון 5של לגובה עד מטרה 
 הוראהבתקופת ידך על שולם ההשקעה שסכום ובלבד 
 במניותוהחזקת (, 31.12.2019עד  1.1.2011)השעה 

 המזכהלהשקעה בתמורה לך שהוקצו  המטרה""חברת 
שנות  3— ההטבה )תקופת ההטבה תקופת כל במשך 

 המזכהההשקעה סכום שבה המס בשנת החל מס 
 לשםנועדה לא וההשקעה המטרה(, לחברת שולם 

הפחתת מס בלתי נאותה.
 מטרה".ב"חברת להיות צריכה בהטבה המזכה ההשקעה 

 ושהשליטהבישראל שהתאגדה חברה הינה מטרה חברת 
 לגביהומתקיימים בישראל, מופעלים וניהולם עסקיה על 

כל אלה:
 ערךנייר נרשם לא ההטבה תקופת כל במהלך א. 

שלה בבורסה.
 שבשלובה, היחיד של ההשקעה מסכום לפחות  75%ב. 

 לאופיתוח מחקר להוצאות משמשים מניות, לו הוקצו 
יאוחר מתום תקופת ההטבה.

 שהוציאהוהפיתוח המחקר מהוצאות לפחות  75% ג.
החברה במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל.

 ובשנההמזכה ההשקעה סכום שולם שבה בשנה  ד.
ם וכמס %05 לע הרבהח תסונכה לוע אל ה,יחראלש

הוצאות המחקר והפיתוח.
 והפיתוחהמחקר הוצאות ההטבה תקופת כל במהלך  ה.

הוצאו לשם קידום/פיתוח מפעל שבבעלות החברה.

(103 )

.24.5.90, 5269ק"ת   102

.2271ס"ח    103

 בכללעיל, ב' תנאי מתקיים שבה המס לשנת עד  ו.
 המחקרהוצאות ההטבה, שבתקופת המס משנות אחת 

 לפחות מכלל הוצאות החברה.70%והפיתוח מהוות 
 להמציאיש לעיל כאמור בתנאים עמידה על אישורים 
 השנתילדוח ולצרפו המטרה" "חברת של החשבון מרואה 

(.5952 ו-5951, 5950)טפסים 
 השקעתולגבי מסוים, משקיע לגבי נבחנת ההטבה 
 בחברותלהשקיע יוכל משקיע מסוימת. מטרה בחברת 
 חברתכל לגבי ההטבה מתקרת וליהנות נוספות, מטרה 
 לדרושחייב אינו מטרה בחברת המשקיע כן, כמו מטרה. 

את ניכוי ההוצאה כהוצאה שוטפת.
 בישראלשהתאגדה חברה היא -  מתחילה''''חברה 

 ושמתקיימיםבישראל מופעלים בה והניהול והשליטה 
לגביה כל אלה:

 )להלן:ההשקעה ביצוע מועד ועד התאגדותה מיום   א.
 באז''פ)חב'  חודשים  48חלפו טרם הבחינה''( ''תקופת 

 חלפוטרם – המדען שבסיוע )חברה  חודשים(  60א 
 חודשים מתום תקופת הסיוע, לפי המאוחר(.12
מיליון  2על עלה לא הבחינה בתקופת המכירות היקף . ב

  מיליון ש''ח במצטבר.4.5ש''ח לשנה ו- 
מיליון  3על עלה לא הבחינה בתקופת ההוצאות סך  ג.

 במצטבר.    ₪ מיליון₪12   לכל שנה ו- 
 שקעההה+   להנו ניתשאות הלווה+  ת שקעוההיקף ה. ד

 מיליון ₪ .12המזכה אינו עולה על 
לעניין סעיפים ב' ג'  חלק משנת מס = שנת מס

 התקיימותאת ההשקעה למועד אישר  החברה רו''ח . ה
 4 עד 1תנאים 

 התקיימותאת ההשקעה במועד אישר הראשי המדען . ו
התנאים הבאים:

 בעקיפיןאו במישרין החברה מהוצאות לפחות  70% .1
 עלהמבוסס למוצר בקשר הוצאו הבחינה( )בתקופת 

מו''פ שבוצעו בחברה.
 החברהבבעלות ממנו הנובעות הזכויות וכל המוצר . 2

מיום היווצרו.
 התקבלואו נרכשו במוצר הזכויות אם הוא לכך חריג 

 םוימ ותולעבב היה רצומהש דיחימ :םיאבהמ דחאמ
 מחברתמחקרי, גבוהה/מוסד להשכלה ממוסד היווצרו, 
 החברהבבעלות היו כאילו התנאי לעניין יראו ידע מסחור 

מהתחלה.
 בשנתהחל  מס שנות שלוש – ההטבה'' ''תקופת 

המס שבה חל מועד ההשקעה.
 המשקיעשילם שבו המועד –  ההשקעה''''מועד 
 שבוהמועד או המזכה ההשקעה סכום את לחברה 

הקצתה החברה למשקיע את המניות, כמאוחר.
 5של לסכום עד = מזכה השקעה –  ההטבהגובה 

מיליון ₪ .
המדען יבחן עמידה בתנאים.

 - הכנסה מבוטחת57סעיף 
 שילםשבשלה עבודה הכנסת היא - מבוטחת הכנסה 
 וכןלקצבה גמל לקופת סכומים המס בשנת מעבידך 
חוזה.או דין על-פי לקצבה זכאי הינך בשלה עבודה הכנסת 
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 כפיהסכום את ( 245/244)שדה זה בסעיף רשום 
.2017 לשנת המס 106שמופיע בטופס 

 - 161בשדה  1214טופס החברה בדוח ירשם הסכום 
.47%של בשיעור בתנאים עמדה שלא מתחילה חברה 

הרישום בסעיף זה נדרש כדי לחשב את סכום הניכוי
 ו/או הזיכוי המגיע לך בשל תשלומים לקופת גמל.

 גמללקופות המעביד הפקדות -  58סעיף 
לקצבה

 המעבידהפרשות את ( 249/248)שדה זה בסעיף רשום 
 הפיצוייםלמרכיב מעביד הפקדות לרבות לקצבה, לקופ"ג 
 שמופיעכפי עבודה(, כושר דן אבעבור הפרשות )למעט 
.2017לשנת מעבידך על-ידי לך שהונפק  106בטופס 

 תמי"ע ינךהם אוק בדל דיכש דרנזה  יףבסע שוםריה
 קבלתשיאפשר דבר (, 51בסעיף הסבר )ראה מוטב" 

ניכוי מוגדל.

 חלק י"ג — נקודות זיכוי ממס סעיפים
70-59

 הזיכוינקודות לקבלת מספר או  xסמן אלו בסעיפים 
המגיעות לך.

 דיחיוב בחיש אוזוג  לבני המסשל ד מאוח ישובבח
 נקודותזוג(, בן כשאין או הכנסות, אין הזוג )כשלבן 

הרשום.הזוג לבן תינתנה החוק על-פי המגיעות הזיכוי 
₪. 2,580 — 2017ערך כל נקודת זיכוי בשנת המס 

להלן פירוט נקודות הזיכוי המגיעות על-פי החוק:

 למקוםונסיעה תושב עבור זיכוי -  59סעיף 
העבודה ל'בן הזוג הרשום'

 וכמוזיכוי; נקודות לשתי זכאי אתה ישראל, תושב הינך אם 
. )לעבודהנסיעה בעד זיכוי נקודת לרבע זכאי אתה כן  104)

 נעשההזוג בן והכנסת הכנסתך על המס חישוב אם 
 עבורזיכוי לנקודות בנפרד מכם אחד כל זכאי בנפרד, 
 זכאיתמס חישוב לה שנערך אישה ו"נסיעה". "תושב" 

 הרשוםהזוג בן שהיא )לאישה נוספת זיכוי נקודת לחצי 
(105)ולאישה שנערך לה חישוב מס בנפרד(.

(106,107) - זיכויים בעד בן/בת זוג60סעיף 

 לפיהזיכוי נקודות את לך יקנה זה בסעיף סימון 
האפשרויות שלהלן )תיתכנה גם שתיהן יחד(:

 והיההרשום' הזוג 'בן והינך ישראל תושב הינך אם  א.
לגיל זוגך בן או אתה והגעת זוג, בן המס בשנת לך 

 בסעיףכמשמעותו נכה או עיוור מכם שאחד או פרישה 
 בחישובזכאי הינך מוטב"(, "יחיד )להלן: לפקודה ()א( 5)9

מאוחד לנקודת זיכוי אחת עבורו.
 לךוהיה הרשום', הזוג 'בן ישראל, תושב הינך אם  ב.

 אישיתמיגיעה הכנסות לו שהיו זוג בן המס בשנת 
 בגינןלבקש כדאי לא או נפרד חישוב עבורן מגיע שלא 

 אתהלעיל(, ג' חלק בתחילת הסבר )ראה נפרד חישוב 
 בגיןא', בסעיף האמורה הזיכוי לנקודת בנוסף זכאי, 

 ועודלעבודה נסיעות בשל זיכוי נקודת לרבע הזוג בן 
 מלאושטרם ילדים לכם היו לא אם זיכוי נקודות  1.5

 בשלזיכוי נקודת רבע או המס; בשנת שנים  18להם 
 לכםהיו אם זיכוי נקודות  1.75ועוד לעבודה נסיעות 

36, 34פ.מ.ה. סעיפים   104

א', 36  פ.מ.ה. סעיפים 105
)ג()ד(.66

.37פ.מ.ה. סעיף   107
.38פ.מ.ה. סעיף   106

יש  שנים. 18להם מלאו שטרם ילדים המס בשנת 
בשנת  18להם מלאו שטרם ילדיך מספר את לציין 
 עלבנוסף יינתנו אלו זיכוי נקודות . 61בסעיף המס 

 חוזרתושב או חדש כעולה הזוג בן עבור זיכוי נקודות 
.68 ו-67"מוטב" - ראה להלן, סעיף 

 ולבתהרשום" הזוג "בן והינך נשוי אתה אם לדוגמה: 
 ונערךילדים לכם ויש מעסק, אישית מיגיעה הכנסות זוגך 
 המס,חישוב בעת בחשבון, יובאו מאוחד, מס חישוב לכם 

שתי נקודות זיכוי נוספות לפי פיסקה ב'.
 זוגךבן ושל הרשום', הזוג 'בן שלך, המס חישוב אם 
 אינהאישית מיגיעה הזוג בן של והכנסתו מאוחד, הוא 

 הזיכוינקודות מסכום חמישה פי שהוא סכום על עולה 
 זיכוינקודות  1.75)ב' בפסקה כאמור זכאי אתה להן 
 כלומר,ילדים, יש אם זיכוי נקודות שתי או ילדים אין אם 

 בהתאמה₪  25,800או ₪  22,575של הכנסה סכום 
 הואהזוג בן אם זיכוי נקודות בשל יותר גבוהים ובסכומים 

 הכנסתתיכלל לא דהיינו מוטב" "יחיד והינך חדש עולה 
 לאהמס ובחישוב החייבת, ההכנסה בסיכום זוגך בן 

לעיל.ב' בפסקה האמורות הזיכוי נקודות בחשבון יובאו 
 ישזוגך ולבן ישראל תושב הרשום', הזוג 'בן אתה, אם ג. 

 בעדזיכוי לנקודות זכאי תהיה לא נפרד, בחישוב הכנסה 
 נפרדבחישוב הזוג לבן יקנה זה בסעיף סימון אך הזוג, בן 

 העבודהלמקום נסיעה ובעד כתושב הזיכוי נקודות את 
(.59ובעד אישה )כאמור בהסבר לסעיף 

 ראההמס משנת בחלק נשוי שהיה זוג, בן בעד זיכוי 
(108).לפמ"ה 41לסעיף בהסבר ו' שבפרק הזיכויים בחלק 

 בןעבור זיכוי נקודת חצי יקבל מוטב יחיד נפרד, בחישוב 
 להנעשה אשר אישה לדוגמה, כך עליו. שכלכלתו זוגו 

 נקודותומקבלת עובד אינו זוגה ובן בנפרד מס חישוב 
 בעתורק אך המתקבלות זיכוי )נקודות ילדים עבור זיכוי 

זוגה.בן עבור נוספת זיכוי נקודת חצי תקבל נפרד(, חישוב 
 מתבררנפרד,ומחישובינו חישוב שיעשה ביקשת אם גם 
 –יותר נמוכה מס חבות מתקבלת מאוחד בחישוב כי 

תערך השומה לפי חישוב מאוחד .

 - זיכוי בעד בן זוג עוזר61סעיף 
 נוספותזיכוי נקודות  1.5ל-זכאי אתה מאוחד בחישוב 

 לחממשו אסק מע תךכנסהת שגבה לךר עז גךזו בן אם
 תשעהבמשך ולפחות שבוע, בכל שעות  24לפחות יד, 

 ילדיםלקצבת זכאי אתה אם המסבשנת חודשים 
 סימוןזיכוי. נקודות  1.75תקבל לאומי לביטוח מהמוסד 
 אםעוזר. זוג לבן הזיכוי בנקודות אותך יזכה זה בסעיף 
 נקודותוגם עוזר זוג בן עבור זיכוי נקודות לך מגיעות 

 תוכללעיל,  59בסעיף כמוסבר עובד, זוג בן עבור זיכוי 
 אלה,מסעיפים אחד על-פי רק זיכוי מנקודות ליהנות 

לפי האפשרות המטיבה איתך.

 . (109)

 - נקודות זיכוי בעד ילדים62סעיף 
 )הוראתלהורים( זיכוי נקודות )הגדלת הכנסה מס חוק 

2017-שעה(, התשע''ז 
מס  חוק 2638החוקים בספר פורסם  16.5.17ביום 

 שעה(,הוראת – להורים זיכוי נקודות )הגדלת הכנסה 
.2017התשע''ז – 

 עבורולאב לאם הזיכוי נקודות הוגדלו השעה בהוראת 
 בלבד.2018 ו-2017ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 

.41פ.מ.ה. סעיף    108
.39פ.מ.ה. סעיף   109



דע זכויותיך וחובותיך

דע את זכויותיך פרקהסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו )דין וחשבון של יחיד(
ד׳

53

 נקודותמההורים אחד לכל יינתנו השעה להוראת בהתאם 
זיכוי בגין כל אחד מילדיהם כמפורט להלן:

 נקודת זיכוי.1.5בשנת הלידה – 
 בשנתשש לו מלאו שטרם )ילד חמש עד שנה בגילאים 
 נקודות זיכוי.2.5המס( – 
 האפשרותאת בלבד לאם נותנת השעה הוראת בנוסף, 

 ןיגב ,(יוכיזה תודוקנ 5.1 ךותמ) תחא יוכיז תדוקנ ריבעהל
 2017)המס שנות משתי באחת שנולד מילדיה אחד כל 
(, משנת הלידה לשנה העוקבת.2018או 

ד )טופס חדש(116יש לצרף טופס 
 אלמן/ה,וכן נפרד מס חישוב לה שנערך נשואה אישה 

 הנמצאיםילדיהם בכלכלת הנושאים רווק/ה, גרוש/ה, 
 זכאיםיהיו ילדים, קצבת בגינם והמקבלים בחזקתם 
 18לו שמלאו מילדיהם אחד כל עבור זיכוי לנקודת 

שנים בשנת המס.
 מלאווטרם שנים  6לו שמלאו מילדיהם אחד כל עבור 

אחת.זיכוי לנקודת זכאים יהיו המס, בשנת שנים  18לו 
 בחישוברק ניתנות ילדים עבור זיכוי נקודת נשוי, זוג אצל 
נפרד.
 עלרק יינתן ילדים, בגין נשואים זוג לבני ממס הזיכוי 

המס החל על הכנסתם מיגיעה אישית.
 וכלכלתםבחזקתו ילדיו אשר בנפרד, החי הורי חד הורה 
כאמור  18גיל עד ילדים בגין זיכוי נקודות יקבל עליו 

 זיכוילנקודות זכאי בחזקתו אינם שילדיו ההורה לעיל. 
 כאמור לעיל.5בגין ילדים עד גיל 

 מדובראם בין )זאת אחד" להורה "ילד ישנו בה במשפחה 
 מיגיעההכנסתו כנגד ההורה יקבל באישה(, אם ובין בגבר 

 אחדכל ובגין  5גיל עד ילדיו בגין זיכוי נקודות כפל אישית 
  יקבל נקודות זיכוי כאמור לעיל.18-6מילדיו בגילאים 

 מלאוטרם המס שבשנת כילד מוגדר אחד"- להורה "ילד 
 במרשםשרשום או נפטר מהוריו ואחד שנים  19לו 

 האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.
 להוריםרק תינתן הורי חד ההורה היות בגין הזיכוי נקודת 
 נמצאיםשהילדים הזוג בן יקבל זה במקרה בנפרד, החיים 

 חישהוא העובדה בשל נוספת אחת נקודה בחזקתו 
 גםיקבל ביניהם, מחולקת ילדיהם כלכלת ואם בנפרד 

 ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת.
 ילדיךמספר את הילדים בטבלת זה בסעיף  רשום 

בהתאם להסבר המופיע מתחת לטבלה:
 לרשוםיש - נשוי בזוג כשמדובר  22660/2 דהבש

 כלאצל גיל קבוצת בכל ההורים בחזקת ילדים מספר 
(.262 וגם בשדה 260אחד מבני הזוג )בשדה 

ת  א260בשדה לרשום יש - נשוי שאינו באדם כשמדובר 
 קצבתמקבל הוא בגינם אשר בחזקתו הילדים מספר 

ילדים בכל קבוצת גיל.
 םושלרש י - יונשג וזב רובדמשכ 190/291בשדה 
 בחזקתםנמצאים שאינם הילדים מספר את  190בשדה 

 בחזקתאלא בחזקתו נמצא שאינו מהם אחד של )ילד 
 הילדאת לרשום יש גיל. קבוצת בכל השני( ההורה 

(.291 או 190בשדה השייך להורה שלו בלבד )בשדה 
 מספראת לרשום יש - נשוי שאינו באדם כשמדובר 

 ההורהבחזקת ילדים או ההורה בחזקת שאינם הילדים 
מקבל קצבת ילדים.אינו עבורם 

 בנוסףנשוי, שאינו אדם אצל לרשום יש  022בשדה 
 ילדיםקצבת מקבל הוא ובגינם שבחזקתו הילדים לרישום 

 הורהאין להם הילדים מספר את , 260בשדה שנרשמו 
 שני רשום במרשם האוכלוסין או שנפטר.

 הילדיםמספר את לרשום יש  – 361/362בשדה 
 נקודתהעוקבת לשנה להעביר מבקשת אישה בגינם 
 מילדיהאחד כל בגין הזיכוי נקודות  1.5מתוך אחת זיכוי 

שנולדו בשנת המס.

הבהרות נוספות:
א. אלמן/ה שנישא/ה בשנית:

 בחשבוןיובאו לאלמן שנישאה אישה של המס בחישוב 
(.0-18נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו )

 בחשבוןיובאו לאלמנה שנישא גבר של המס בחישוב 
(.0-5נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה )

וצת בקב 260/262בשדה ים הילדמספר את לרשום יש 
הגיל המתאימה.

ב. בני זוג נשואים מאותו מין:
 ממסזיכוי נקודות מאותן ייהנו מין מאותו נשואים זוג בני 

המוענקות מכוח הפקודה ל"בני-זוג" באותן נסיבות.
 הזוגבן מין, מאותו נשואים זוג בני של במקרה לפיכך, 
 לאומילביטוח המוסד ע"י המשולמת הקצבה את המקבל 

 אתיקבל לפקודה, )א( 40לסעיף בהתאם ילדיו עבור 
( 4)ג()66סעיף הוראות מכוח המוענקות הזיכוי נקודות 
 מיגיעההכנסתו כנגד ילדים( בגין זיכוי )נקודות לפקודה 
 המוענקותהזיכוי נקודות את יקבל האחר הזוג בן אישית. 

 בגיןזיכוי )נקודות לפקודה ( 5)ג()66סעיף הוראות לפי 
 ובתנאיאישית, מיגיעה הכנסתו כנגד ( 0-4בגילאי ילד 

שהילד רשום כילדו במרשם האוכלוסין.
 לאומילביטוח מהמוסד הקצבה את שקיבל  הזוגבן 

 בשדהילדיו מספר את הילדים בטבלת ירשום ילדו, עבור 
 אתהילדים בטבלת ירשום האחר הזוג ובן , 260/262

. 190/291מספר ילדיו בשדה 

 - משפחה חד הורית63סעיף 
 מלאושטרם לילד חד-הורית במשפחה הורה שהוא יחיד 

 לנקודתזכאי ילדים, קצבת בגינו ומקבל שנים  19לו 
 אינואם הורית״ חד “משפחה היותו עצם על אחת זיכוי 

 לכךבנוסף אחר. יחיד עם משותף בית משק מנהל 
לעיל.  62בסעיף כאמור ילדים עבור זיכוי לנקודות זכאי 
 החדהמשפחה ראש הוא שהגבר במקרה כי לציין, יש 

 הילדיםעבור זיכוי לנקודות הוא אף זכאי יהיה הורית 
הנמצאים ברשותו.

 מנהלהינך אם “לא״ או ב״כן״ להצהיר יש זה בסעיף 
משק בית משותף עם יחיד אחר.

 השתתפותבעד זיכוי נקודות -  64סעיף 
בכלכלת ילדים

 שאינםילדיו בכלכלת הנושא זוגו, מבן בנפרד החי הורה 
נקודת  אחת.זיכוי לנקודת זכאי שולחנו, על סמוכים 

 בחזקתואינם ילדיו אשר בנפרד החי להורה מיועדת הזיכוי 
ואינו מקבל קצבת ילדים.

(110)

110  פ.מ.ה. סעיף 40 )ב(.
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 - זיכוי בגין תשלום דמי מזונות65סעיף 
 וגזלבן וי נשא והו עבר,לשו זוגן לב ונותמזם משלה רושג

(111).המזונותתשלום בשל אחת זיכוי לנקודת זכאי אחר, 

 - זיכוי בעד ילד נטול יכולת66סעיף 
 עיוורמשותק, ילד המס בשנת זוגך לבן או לך היה אם 
 בחשבוןיובאו התפתחותית, שכלית מוגבלות עם ילד או 

 שתיבחירתכם, לפי זוגך, בן של או שלך המס בחישוב 
(112)נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור.

מלקות  הסובל 18גיל עד ילד בשל גם יינתן הזיכוי 
 להמציאיש כהוכחה וריכוז. קשב של חמורה למידה 
 לחינוךהשמה ועדת של הפנייה א 116לטופס בנוסף 
 כיתהמיוחד, לחינוך ספר בית מיוחד, לחינוך )גן מיוחד 

(.07לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל, מסלול 
 לפיגורלו הגורמת קשה ממחלה הסובל ילד בגין 

 םיספטל סףונב איצמהל שי ,וליג ינב תמועל יתוחתפתה
 בהתאםהשומה פקיד דרישת לפי מסמכים א 116-ו 127

לנסיבות המקרה.
 מהמוסדנכה ילד גמלת מתקבלת בו מקרה בכל  

 צורךואין לדוח  א' 116טופס בצרוף די לאומי, לבטוח 
במסמך רפואי נוסף.

 אינןהיכולת נטול שהכנסות בכך מותנה ההנחה מתן 
.₪2017 בשנת  167,000עולות על 

 נטוליהילדים מספר את לכך המיועדת במשבצת לציין יש 
זיכוי.נקודות מבקש הזוג מבני אחד כל שבגינם היכולת 

במוסד, להחזקתו הוצאות ילד עבור שילמת אם 
שמפורט כפי אלו, הוצאות על זיכוי לקבל תוכל 

 נקודותקבלת בין לבחור עליך להלן.  75בסעיף 
 ההוצאותעבור זיכוי קבלת לבין זה, סעיף לפי זיכוי 

.לפי סעיף 75, לגבי כל ילד

 — זיכוי לעולה חדש67סעיף 
 במשךזיכוי נקודות לך מגיעות חדש, עולה אתה אם  1.

 מהחודששנים(  3.5)חודשים  42של רצופה תקופה 
 ארעיכתושב או כעולה לישראל, כניסתך של הראשון 

 לפי המפורט להלן:1אשר בידו תעודה א
 הראשוניםהחודשים  18במשך לחודש זיכוי נקודת  1/4

 נקודות זיכוי בגין תקופה זו(.4.5)סך של 
 נוספים)סךחודשים  12במשך לחודש זיכוי נקודת  1/6
 נקודות זיכוי בגין תקופה זו(.2של 

 נוספיםחודשים  12במשך לחודש זיכוי נקודת  1/12
)נקודת זיכוי אחת בגין תקופה זו(.

 ישראלי,אזרח בעבר שהיה מי זכאי לא אלה לנקודות . 2
 האזרחות,לחוק )ד( 10סעיף על-פי התבטלה אזרחותו אך 

.1952תשי״ב — 
 אתיצא מכן ולאחר כעולה, לישראל שנכנס מי  3.
 אול ותפחל יםדשחו שהשי של ופהתק שךלמ רץהא

 תקופת- בקשתו לפי - תובא לא שנים, משלוש יותר 
(113)42 החודשים.היעדרות זאת מן הארץ במניין 

 תקופהכעבור אליה וחזר כקטין ישראל את שעזב מי . 4
 סעיףלעניין כעולה אותו יראו לפחות, שנים חמש של 
 הקליטהממשרד חוזר קטין מעמד אישור לצרף )יש זה. 

שנים(. 5לפחות של ל "בחושהייה בתנאי עמידה ולוודא 

פ.מ.ה. סעיף 40א.111  
פ.מ.ה. סעיף 112.45   

113  פ.מ.ה. סעיף 35, ק"ת 
.1.10.80 ,4169

 שירותתקופת בחשבון תובא לא חודשים  42במניין 5. 
על-ללימודים במוסד לימודים תקופת או בצה״ל סדיר 

על-פי בקשת העולה.תיכוניים
הזוג.בן ושל שלך כאמור העלייה תאריך את ציין זה בסעיף 
 לחישובעזר כלי קיים האינטרנט באמצעות המקוון בשידור 
 לנטרלוניתן לארץ, עליה תאריך לרשום ניתן ובו הזיכוי 

5. ו-3חודשים כמפורט בסעיף 
 לימודים,בדבר אישור וכן עולה תעודת צילום לצרף עליך 

 אםהעניין, לפי בצה״ל, סדיר שירות או בחו״ל שהייה 
 אלוסיבות בשל הזכאות תקופת הארכת מבקש הינך 

כמפורט לעיל.

 , (114)

 — זיכוי לתושב חוזר “מוטב״68סעיף 
 ישראללתושב והיה ששב יחיד הינו “מוטב״ חוזר תושב 

 לאחר, 30.9.2012ליום ועד  16.5.2010שמיום בתקופה 
 זהלעניין רצופות. שנים  6במשך חוץ לתושב שהיה 
 המשרדמאת מוטב חוזר תושב תעודת שבידו מי יראו 

שנים  6במשך חוץ לתושב היה ולפיה העלייה לקליטת 
 מוטב,חוזר תושב בתעודת מחזיק שאינו למי רצופות. 
 לצורךהקליטה משרד את המשמשים המבחנים ייבדקו 

הנפקתה, כדלקמן:
 שנה,בכל ימים  120מ-יותר בישראל שהה לא היחיד 

 לענייןיובהר לישראל. לחזרתו הקודמות השנים  6במהלך 
 תקופותלשש אלא מס שנות לשש הכוונה אין כי זה, 

 חודשים הנמדדות עד ליום החזרה לישראל.12בנות 
 התקופהבמהלך בחו״ל מועסקים היו לא זוגו בן או היחיד 

 מקומיתרשות ישראל, מדינת על-ידי לעיל האמורה 
 הקיימתהקרן ישראל, בארץ היהודית הסוכנות בישראל, 
 לישראל,המאוחדת המגבית - היסוד קרן לישראל, 

 שהוקםתאגיד או ממלכתית רשות או ממשלתית חברה 
לפי חוק.
 “מוטב״חוזר תושב להגדרת שעונה למי הזיכוי נקודות 
 לרבותחדש לעולה הניתנות לאלו זהה באופן יינתנו 

נטרול החודשים כפי שמוסבר לעיל.
(115)  - חייל/ת משוחרר/ת69סעיף 

 בגיןמשוחרר לחייל זיכוי מעניק לפקודה א 39סעיף 
 הראשוניםהחודשים  36במשך אישית, מיגיעה הכנסתו 
 הסדירשירותו את החייל סיים שבו החודש שלאחר 
 חייליםקליטת בחוק כמשמעותו סדיר״ )“שירות 

(.1994משוחררים התשנ״ד-
כשירות סדיר ייחשב:

 פרקלפי במשטרה או הגבול במשמר בצה״ל, שירות 
, 1986התשמ״ו-משולב( )נוסח הביטחון שירות לחוק ג׳ 

 כמשמעותולאומי שירות וכן האמור לחוק  34סעיף ולפי 
בחוק הביטוח הלאומי.

שירות בקבע לא ייחשב כשירות סדיר.
 תלוי בתקופת השירות הסדיר:גובה הזיכוי

 22לאחר וחיילת מלאים שירות חודשי  23לאחר חייל 
 נקודת זיכוי לחודש.1/6חודשי שירות מלאים - 

 1/12ל-הינה יותר קצרה שירות תקופת בשל הזכאות 
נקודת זיכוי לחודש.

 אישיתמיגיעה הכנסה על המס כנגד יינתן הזיכוי יודגש: 
 החודששלאחר מהחודש החל עיסוק של תחום בכל 

בו השתחרר.

ק"ת 3769, 114.18.10.77  
פ.מ.ה. סעיף 39א.115   

110 פ.מ.ה. סעיף 40)ב(
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 החודשיםלמספר בהתאם יחסי, זיכוי יינתן השחרור בשנת 
בשנת המס ממועד השחרור.

 סיוםשחרור/תעודת תעודת של צילום לדוח לצרף יש 
 תוכמור וחרשה ךריאת לע הדעימה דהוע)ת ותרשי

חודשי שירות(.
חודשי  36לאחר  31.8.14ביום שחרור תאריך  לדוגמה:
 בתאריךהשחרור חודש מתום חודשים  36תום שירות. 

. זוהי גם התקופה המזכה בזיכוי.31.8.2017
חודשים. 8הוא  2017בשנת לזיכוי החודשים מספר לפיכך 

69במקרה הנדון יש לרשום בסעיף 
082014 - 324/224בשדה 
36 — 124/024בשדה 

(116) נקודת זיכוי לנער
 טרםאך המס, בשנת שנים  16זוגך לבן או לך מלאו אם 

 נקודותעל נוספת זיכוי נקודת תקבל שנים,  18מלאו 
 הזיכוי,נקודת את לקבל מנת על לך. המגיעות הזיכוי 
 בעמודהמובאים בפרטים לידתך תאריך את למלא הקפד 

הראשון של הדוח.

 לימודיםלמסיימי זיכוי נקודות —  70סעיף 
(117)לתואר אקדמאי/לימודי מקצוע

 שלאחרבשנים ישראל לתושב תינתנה זיכוי נקודות 
 לתואראקדמאיים לימודיים למסיימי הלימודים סיום 

 רפואהאו שלישי תואר שני, תואר מקצוע, לימודי ראשון, 
כמפורט להלן:

 עלאישור להציג עליך , 2017המס בשנת הזיכוי לקבלת 
 ללימודיזכאות תעודת או גמר תעודת או לימודים סיום 

 לימודיםסיום על הצהרה , 119טופס למלא וכן מקצוע, 
ולצרפו לדוח השנתי.

 מהמעבידהזיכוי קבלת לשם בעבר הטופס מילאת אם 
 ףרצ ,המושה דרשמב סמ םואית תכירע םשל וא/ו

העתק ממנו או מלא טופס חדש.
הטופס מופיע באתר רשות המסים.

 המתקבלמוכר״ “תואר הוא אקדמי תואר  הזכאות:כללי 
 להשכלהבחוק כמשמעותם גבוהה״, להשכלה “ממוסד 
 למצואניתן להלן. שיפורטו כפי מקצוע״ “לימודי גבוהה. 

 באתראקדמי לתואר המוכרים המוסדות רשימת את 
האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה.

31.12.2013סיום לימודים עד ליום 
 החלשנה לכל אחת זיכוי נקודת  ראשון:תואר סיום 

 הלימודשנות כמספר הלימודים סיום שלאחר מהשנה 
 70בסעיף למלא יש שנים.  3מ-יותר לא אך לתואר, 
 ושנת סיום לימודים.1 קוד 181/182בשדה 
 לכלהזיכוי נקודת למחצית זכאות שני: תואר סיום 
 כמספרהלימודים סיום שלאחר מהשנה החל שנה 
 למלאיש משנתיים. יותר לא אך לתואר, הלימוד שנות 

לימודים.סיום ושנת  2קוד  181/182בשדה  70בסעיף 
 שיניים:רפואת או ברפואה שלישי תואר סיום 
 ראשונותמס שנות בשלוש אחת, זיכוי לנקודת זכאות 

 שנותבשתי זיכוי נקודת חצי ועוד לימודיו סיום שלאחר 
קוד  181/182בשדה  70בסעיף למלא הבאות.יש המס 

 ושנת סיום לימודים.3
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 שלישי:תואר ללימודי ישיר במסלול לימודים סיום 
 המסומשנת לעיל, כאמור ראשון לתואר זיכוי יינתן 

 מחציתתינתן שלישי לתואר הלימודים סיום שלאחר 
 שלאחרהמס משנת החל שנתיים למשך זיכוי נקודת 
 שלישי.אקדמי לתואר לימודיו הסתיימו שבה המס שנת 

.181/182 בשדה 70יש למלא בסעיף 
סיום  ושנת 1קוד - הראשון התואר לסיום באשר 

ושנת  4קוד - השלישי התואר לסיום באשר לימודים. 
סיום לימודים.

 בגיןזיכוי לנקודות הזכאי  תארים:שני בגין הזכאי 
 ימלא- מס שנת באותה ושני( )ראשון תארים שני 

 לימודיסיום ושנת  12קוד  181/182בשדה  70בסעיף 
התואר הראשון.

 לנקודותהזכאי  שני:ותואר מקצוע לימודי בגין זכאי 
 ימלאמס שנת באותה שני ותואר מקצוע לימודי בגין זיכוי 

לימודים.סיום ושנת  52קוד  181/182בשדה  70סעיף 
 ראשוןאקדמי תואר עבור בחשבון תובא ההטבה 

אחד או תואר אקדמי שני אחד בלבד.
 אוראשון אקדמי תואר עבור בחשבון תובא ההטבה 

תעודת מקצוע – לא ניתן לקבל כפל הטבות
 התמחותשסיים למי ההטבה קבלת מועד דחיית 
 זיכוילנקודות הזכאות מועד לעניין : ואילך 2012בשנת 
 שניאו ראשון אקדמי תואר לקבל שזכאי יחיד כאמור, 
 תנאיהיא והשלמתו התמחות, בו שנדרשת עיסוק בתחום 

 בחשבוןיובאו הזיכוי נקודות אם לבחור זכאי להתמחות, 
הסתיימו שבה המס שנת שלאחר המס בשנת החל 

 שבההמס שנת שלאחר המס בשנת החל או לימודיו 
 תוחמתהה תפוקשת דבלבו תאז .ותוחתמה תא םייס

 שבההמס שנת שלאחר המס משנת יאוחר לא תחל 
 בשדה 70בסעיף למלא יש לתואר. לימודיו הסתיימו 
.לימודיםסיום לשנת בנוסף התמחות סיום שנת  181/182
 לתעודתוזכאי מקצוע לימודי שסיים מי מקצוע: תעודת 
 שלאחרהמס בשנת במס להקלה זכאי יהיה מקצוע, 

 שלאחריה,המס בשנת או המקצוע לימודי סיום שנת 
לפי בחירתו, להלן הפירוט לפי השנים:

 נקודת זיכוי3/4 – 2017
 – ואילך נקודת זיכוי אחת2018

ושנת  5קוד  181/ 182בשדה  70בסעיף למלא יש 
סיום לימודים

 כוללמסוים, מקצוע לרכישת לימודים מקצוע״: “לימודי 
 הזההלימוד שעות בהיקף הוראה לתעודת לימודים 

גבוהה.להשכלה במוסד הנהוגות לימוד שעות  1,700ל-
 מקצוע,לימודי בסיום הניתנת תעודה מקצוע״: “תעודת 
 מקצועלימודי בגין הזיכוי ממשלתי. משרד על-ידי המוכרת 

יוענק בהתקיים התנאים המפורטים לעיל.
1.1.14סיום לימודים החל מיום 

 זכאייהיה ראשון אקדמי לתואר לימודים שסיים מי  (1)
 םסיות שנחר שלאמס הנת בש חת,א כויזידת לנקו

התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
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 זכאייהיה שני אקדמי לתואר לימודים שסיים מי  (2)
 סיוםשנת שלאחר המס בשנת זיכוי, נקודת למחצית 

 התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
 לדחותרשאי התמחות,היחיד שנדרשת עיסוק בתחומי  (3)

 המסלשנת העניין( לפי מחציתה, )או זיכוי נקודת את 
 181/182בשדה למלא יש ההתמחות. סיום שנת שלאחר 

 שנת סיום התמחות בנוסף לשנת סיום לימודים.
 ברפואהשלישי אקדמי לתואר לימודים שסיים מי  (4)

 שנתשלאחר המס בשנת אחת, זיכוי לנקודת זכאי יהיה 
 בחירתו,לפי שלאחריה, המס בשנת או התואר סיום 
 קיבלשבה השנה לאחר בשנה זיכוי נקודת למחצית וכן 

נקודת זיכוי אחת כאמור.
 ישירבמסלול שלישי אקדמי לתואר מודים לישסיים מי  (5)

 שנתשלאחר המס בשנת אחת, זיכוי לנקודת זכאי יהיה 
 בחירתו,לפי שלאחריה, המס בשנת או הראשון התואר סיום 
 סיוםשנת שלאחר המס בשנת זיכוי נקודת למחצית וכן 

התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

 חלק י״ד — זיכויים אחרים מהמס -
71-79סעיפים 

 לדוגמה,המס. חבות את המקטינים סכומים הם זיכויים 
 שלבסכום מס החייבת הכנסתך על חייב אתה אם 

 זיכוייםלך ומגיעים האישיים, הזיכויים לפני ₪,  15,000
 שלמס זו לשנה חייב תהיה ₪,  4,000של בסך 

11,000 .₪
 י״ב,בחלק גם כמו זה, בחלק לרשום יש לב! שים 

 אתבמחשב, לקליטה המיועדות הלבנות במשבצות 
מלוא הסכומים ששילמת.

 תשלומיםבעד זיכוי -  71-74סעיפים 
 שאיריםקצבת לביטוח חיים, לביטוח 

(118)ולקופת גמל קצבה

 שלבשיעור להלן( )ראה לתקרה, בכפוף מהמס זיכוי 
 עבורהתשלום )ללא פרמיות תשלומי בעד יינתן  25%

 חייםלביטוח זוגו בן או היחיד ששילם החיסכון( מרכיב 
שלו או של בן זוגו לחברת ביטוח.

 ששילמותשלומים בעד  35%של בשיעור ממס יזוכה יחיד 
 כאמורששילמו או לקצבה גמל לקופת זוגו בן או הוא 

 האוצרשר שקבע אחר לגוף או מקומית לרשות למדינה, 
 וא גווז ןבל ש או ושל יהסנפה תויכוז רתימש םשל

ששולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים.
 לפי העניין.71-74רשום סכומים אלה בסעיפים 

 תשלומיובשל גם יזוכה להלן( )ראה מוטב״ “עמית 
 ולקופתביטוח בחברת  18גיל שמעל ילדו חיי לביטוח 

 שלהפנסיה זכויות שמירת לשם או ילד לטובת גמל 
לצרף עליך אלו תשלומיך בשל זיכוי לקבלת ילדו. 

.158הצהרה ע״ג טופס 
 רועיש אוהש םולשת לע ןתניי ליעל רבסומכ סמהמ יוכיזה

 אחתתקרה קיימת כאשר בחוק. הנקובות מתקרות 
מעבודה.שאינן להכנסות אחרת ותקרה עבודה להכנסת 

 הזיכוי,לצורך מזכה  נסההכוהגדרת רות התק לעניין
.51ראה גם סעיף 

א.45פ.מ.ה. סעיף    118

 מיל םאיתהמ׳ אל לומס י:כויהזת בלקל יםללומסי נש םמייקי
מוטב״.“עמית שהוא למי ב׳ ומסלול מוטב״ “עמית שאינו 

 בעדושולמו הכנסתו שבשל מי הינו מוטב״ “עמית 
 שלאבסכום לקצבה גמל לקופת סכומים המס בשנת 

₪. 18,572פחת מ-
 א׳מסלול על-פי זיכוי תקבל מוטב״ “עמית אינך אם 

ותוכל לפסוח על ההסבר למסלול ב׳.
 בשלזיכוי יינתן עבודה הכנסת בשל א׳: במסלול הזיכוי 

 עבודה,בהכנסת המזכה מההכנסה  7%ל-עד תשלומים 
₪. 103,200שהיא הכנסתך ממשכורת עד 

 שהואלסכום עד עבודה הכנסת שאינה הכנסה לגבי 
 ₪ 146,400של לתקרה עד החייבת מההכנסה  5%

)הכנסה מזכה(.
 בשיעורזיכוי יינתן אחרת, והכנסה עבודה הכנסת בידך יש אם 
 וזיכוי₪  103,200של לסכום עד עבודה הכנסת על  7%של 
₪  146,400של לסכום עד אחרת, הכנסה על  5%של 

 או הכנסתך מעבודה, לפי הנמוך.103200בניכוי 
 סכומיםבעד מוטב עמית שאינו ליחיד שיינתן הזיכוי 

 הסכומיםמבין הגבוה על יעלה לא כאמור ששולמו 
המפורטים להלן:

 הגבלה)ללא ₪  2,004עד של תשלום בשל זיכוי . 1
או  5%מ- יותרגבוה זה סכום  אםגם יינתן בתקרה( 

 המסחישוב על משפיע )הדבר המזכה מההכנסה  7%
 וטרםאישית מגיעה שאינה הכנסה לו שיש מי לגבי רק 

או,(. 60הגיע לגיל 
 :הדובע תסנכה סהמ תנשב ול היתיה אלש דיחיל. 2

₪(,  146,400)עד המזכה מהכנסתו  5%של בגובה תקרה 
 ששולמוסכומים בעד זיכוי יינתן שבשלו שהסכום ובלבד 

מהכנסתו  1.5%על יעלה לא שאירים קצבת לביטוח 
המזכה של היחיד.

מהכנסתו  7%של בגובה עבודה הכנסת לו שהייתה ליחיד 
 שבשלוהכולל שהסכום ובלבד ₪(,  103,200)עד המזכה 

 שאיריםקצבת לביטוח ששולמו סכומים בעד זיכוי יינתן 
 הסכוםכאשר המזכה, מההכנסה  1.5%על יעלה לא 

 ששולמוהסכומים סך בעד זיכוי יינתן שבשלו הכולל 
 שאינההכנסה ובשל שאירים קצבת לביטוח חיים, לביטוח 

 מהכנסתו המזכה.5%עבודה, לא יעלה על 
 בשנתמעסק והכנסתך הרשום׳ הזוג ׳בן אתה  :1דוגמה 

₪  24,000זוגך בן והכנסת ₪  210,000הייתה המס 
 בנפרד(.נעשה המס )חישוב לו המיוחסת מהשכרה 

 עבורשילם זוגך ובן ₪  8,000חיים ביטוח עבור שילמת 
₪. 1,800ביטוח חיים 

₪  7,320של מסכום  25%של בשיעור זיכוי לך מגיע 
 דהיינו₪(,  146,400שהיא מזכה מהכנסה  5%)בלבד 

₪. 1,830זיכוי בסך 
)קטן  ₪ 1,800מסך  25%של זיכוי מגיע זוגך לבן 
 שלשהסכום למרות זאת ₪,  450דהיינו ( 2,004מ-

 הזוגבן של המזכה מההכנסה  5%מ-גבוה ₪  1,800
 שללזיכוי מינימום סכום בשל ( 1,200 = 24,000- מ5%)

 קצבה,לתשלומי נועדו זוגך בן תשלומי אם ₪.  2,004
₪. 1,800 מ-₪35% שהם  630יהיה הזיכוי סך של 

בדוח  71בסעיף חיים לביטוח התשלום סכומי רשום 
, 74בסעיף לרשום יש לקצבה הזוג בן תשלומי ואת 

“תשלום לקופ״ג קצבה כעמית עצמאי״.
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 80,000מבוטחת שאינה ממשכורת הכנסה  :2דוגמה 
(.103,200)נמוך מהתקרה בסך 

 תימכעה בצלק ג״ופקל םולש .0000,7 סקעמ הנסכה
₪. 10,000עצמאי 

הזיכוי: בשל הכנסת משכורת
1,960 = 35% x 7% x 80,000

בשל הכנסה מעסק
1,162( = 80,000 - 146,400 )x 5% x 35%

₪. 3,122סה״כ הזיכוי 
 “תשלום, 74בסעיף הגמל לקופת התשלום סכום רשום 

לקופ״ג קצבה כעמית עצמאי״.
 שהיהלמי רק מתאים זה מסלול  ב׳:במסלול הזיכוי 
 ומאפשרלעיל(, הגדרה )ראה המס בשנת מוטב״ “עמית 

לך לקבל זיכוי עבור סכומים ששולמו.
 סכומיםבשל הינו מוטב״ ל״עמית כן אם שיינתן הזיכוי 

ששילם כדלהלן:
 %5 ,״תחטובמ הסנכה“ ול התייה אלש בטומ תימע

₪  206,400של לסכום ועד החייבת המבוטחת מהכנסתו 
 בעדזיכוי יינתן שבשלו הכולל שהסכום ובלבד לשנה, 

 עליעלה לא שאירים קצבת לביטוח ששולמו סכומים 
 מהכנסתו המזכה.1.5%

 היאהתקרה מבוטחת״, “הכנסה לו שיש מוטב עמית 
הסכום המתקבל מצירוף שני הסכומים הבאים:

 ובלבדמבוטחת הכנסה שהיא המזכה מהכנסתו  7%א. 
 ששולמוסכומים בעד זיכוי לו יינתן שבשלו שהסכום 
מהכנסתו  1.5%על יעלה לא שאירים קצבת לביטוח 
 סכומיםבעד זיכוי יינתן שבשלו הכולל ושהסכום כאמור 

 יעלהלא שאירים קצבת ולביטוח חיים לביטוח ששולמו 
 מהכנסתו כאמור.5%על 
 עדמבוטחת״ “הכנסה שאינה החייבת מהכנסתו  5%ב. 

ו א 103,200של סכום בניכוי לשנה,  206,400של לסכום 
 ובלבדמביניהם, הנמוך לפי המבוטחת, ההכנסה סכום 

 ששולמוסכומים בעד זיכוי יינתן שבשלו הכולל שהסכום 
 מהכנסתו  1.5%על יעלה לא שאירים קצבת לביטוח 
 כעמיתהפקדות בשל מבוטחת. הכנסה שאינה החייבת 

 לכן,מבוטחת. שאינה הכנסה בשל זיכוי יינתן לא שכיר 
 לרשוםהקפד עצמאי, כעמית לקופה״ג שילמת אם 

.73 ולא בסעיף 74הסכום בסעיף 
 שלמינימאלית הפקדה בשל זיכוי לך יינתן מקרה בכל 

ההכנסה.לתקרת קשר ללא לקופה, ששולם ₪  2,004
 ואשרעצמאי כעמית לקצבה גמל לקופת תשלומיך בעד 

 חושב לך הניכוי המגיע.51נרשם בסעיף 
 קלחר ובען תינא לו, 15 ףיעסב םולשת םוכס תמשר םא
 ףרטמצ ,יברהמ יוכניה תרתק תא ברעש ןוויכמ ,ויכינ ומנמ

 חיים,לביטוח פרמיות בעד לתשלומיך העודף הסכום 
 שכיר,כעמית גמל לקופת ולתשלומיך שאירים לקצבת 
 שהוזכרולתקרות בכפוף מהמס הזיכוי חישוב לצורך 
 צריךואינך היתרה את תעביר המס חישוב תוכנת לעיל. 

 רשוםניכוי. ניתן לא שעליו הסכום את  74בסעיף לרשום 
 גמללקופת ששולם הסכום מלוא את אלו בסעיפים 

 לאשהעדפת עצמאי כעמית גמל לקופת שכיר, כעמית 
כאמור.חיים לביטוח התשלומים ואת  51בסעיף לרשום 

 עצמאיכעמית לקצבה לקופ״ג תשלום רישום 
לשם  51בסעיף ולא זיכוי קבלת לשם  74בסעיף 

 הכנסתךשל המרבי השולי המס אם  :יוכינ תלבק
 בשלזיכוי קבלת לבקש לך ועדיף ייתכן , 35%מ-נמוך 

 הסברראה ניכוי. במקום עצמאי״ “כעמית תשלומיך 
.51לעניין זה בתחילת דברי ההסבר לסעיף 

 סכומיםבשל נוסף לזיכוי זכאי יחיד  2017מס משנת החל 
 תיעמכ מוצע רבועב בהצקל לגמ תופקלד יקפשה

עצמאי בהתקיימות התנאים המצטברים הבאים:
 מפנימועדף ביטוח רכישת בעד סכומים נוכו לא ליחיד . 1

עבודהאו יד מעסק/משלח הכנסתו בגין עבודה כושר אבדן 
ליחיד הכנסה חייבת מעסק או משלח יד.. 2
ם סכומיובגין עצמאי, כעמית סכומים הפקיד היחיד . 3

אלה לא נוכה מהכנסתו ולא זוכה בשלהם מהמס.
 זכאישלא עצמאי כעמית הפקדות  הפקדות: עודף 

לגביהם להטבת מס, ניכוי או זיכוי.
 כעמיתהפקדה מסכומי גם נובע והעודף במידה כי, יובהר 

 יבגל ןושאר בלשב עצובי ףדועה םוכס בושיח ,ריכש
הסכומים שהופקדו כעמית עצמאי.

206,400הנמוך מבין הכנסה מעסק או  תקרה: 
חישוב הזיכוי הנוסף

הנמוך מבין:
X = 0.005)תקרה פחות הכנסה מבוטחת( * 
Yעודף הפקדות = 

Y ל X מהסכום הנמוך מבין 35%הזיכוי: 
דוגמא:

:49עמית שאינו מוטב וגילו עד 
100,000הכנסה מעסק 

17,000הפקדה כעמית עצמאי 
 :47חישוב ניכוי – סעיף 

 שללתקרה עד ( 100,000)הכנסה – מזכה'' ''הכנסה 
146,400

     7,000= 7%*100,000  
X 100,000 4% = 4,000ניכוי נוסף    ------     

          11,000
                 

יתרת הפקדות להעברה לזיכוי:
6,000  =11,000 – 17,000

א:45חישוב זיכוי -  
 שללתקרה עד ( 100,000)הכנסה – מזכה'' ''הכנסה 
146,400 

 הפקדות)יתרת של לתקרה עד  100,000*5%=5,000
(6,000להעברה לזיכוי – 

5,000*35%=1,750הזיכוי שינתן: 
-5,000=1,000: זיכוי או לניכוי זכתה שלא הפקדות יתרת 

-11,000-17,000 
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א)ו(:45חישוב הזיכוי הנוסף – 
הנמוך מבין:

מעסק הכנסה מבין: )הנמוך  100,000* 0.5%=500
או פעמיים ''הכנסה מזכה''(

.1,000בסך– זיכוי או לניכוי זכו שלא ההפקדות לעודף 
500*35%=175הזיכוי הנוסף שיינתן : 

 משפחהבן החזקת בעד זיכוי -  75סעיף 
(119)במוסד

 זוגבן ילד, של החזקה בעד מיוחד למוסד שילמת אם 
 בתמידות,למיטה מרותקים לחלוטין, משותקים הורה או 

 מפגר,ילד בעד או בדעתם, שפויים בלתי או עיוורים 
 מהסכומיםחלק מאותו  35%של בשיעור זיכוי לך יותר 

 בהוצאותהחייבת. מהכנסתך  12.5%על העולה ששילמת, 
 כוללבמוסד, החזקה בעד ששולמו הסכומים כל נכללים 

טיפול רפואי מצד המוסד.
₪. 80,000הכנסתך בשנת המס הייתה לדוגמה: 

₪. 14,000שולם בעד אחזקה במוסד — 
₪. 10,000 מההכנסה החייבת — 12.5%

סכומים ששולמו מעל סכום הרצפה -
4,000  = ₪10,000 - 14,000

x 35% ₪4,000 =  1,400סכום הזיכוי: 
 מצידווהמחשב ההוצאה; סך את זה בסעיף לרשום יש 

יחשב את הזיכוי המגיע.
 לפירפואית תעודה בהגשת מותנה זה סעיף לפי הזיכוי 
 היכולתנטול של שהכנסותיו ובכך (, 127)טופס העניין 

₪  007,862 לע ולע אל תורוטפהו תובייחה וגוז ןבו
 שהכנסותיוזוג, בן היכולת לנטול אין ואם המס בשנת 

₪. 167,000על עלו לא המס בשנת והפטורות החייבות 
 דרשתאם ילד עבור זה בסעיף זיכוי לקבל ניתן לא 

 לעיל.66נקודות זיכוי בגינו לפי סעיף 

ות למוסדומות תרבעד י זיכו-  76סעיף 
(120)ציבוריים ולקרן לאומית

 למעלהשל בסך תרומה תרמת זוגך בן או אתה אם 
 זהלעניין האוצר שר שאישר ציבורי למוסד ₪,  180מ-
 ההסתדרותלא״י, היהודית )הסוכנות לאומית לקרן או 
 ןרקהו לארשיל תדחומאה תיגבמה ת,ימלועה תינויצה

 בשיעורמהמס זיכוי לך מגיע ללב״י, או לישראל(, הקיימת 
 לגבייותר לא שהזיכוי בתנאי התרומה מסכום  35%של 

 30%על או ₪  9,184,000על העולה מהתרומה חלק 
מההכנסה החייבת לפי הנמוך מהשניים.

לדוגמה:
₪ 100,000ההכנסה החייבת א. 
₪ 36,000 סכום התרומה ב.
מההכנסה  30%)הזיכוי לצורך בחשבון שיובא הסכום ג. 

₪ 30,000החייבת( 
₪ 10,500 מהסכום לפי ג׳( 35%סכום הזיכוי )ד. 
 סכוםבשל אולם, השנה. זיכוי יותר לא התרומה יתרת על 
 נתש הותבאה רמתשנ וייכלז רהתקה על להעוה מהותר

.44פ.מ.ה. סעיף . 119

.46. פ.מ.ה. סעיף 120

 יהיהניתן זיכוי(, השנה בגינו התקבל לא כך )ובשל מס 
 ,תובקועה תואבה סמה תונש שולשב סמהמ יוכיז לבקל

לאחר שנת המס של התרומה ובכפוף לתקרה.
 והמחשבהתרומות סכום את זה בסעיף לרשום יש 

יחשב את הזיכוי המגיע.
 בגיןמקורית קבלה בצרוף מותנה זה סעיף לפי הזיכוי 

התרומה.
 ישממוחשב'', ''מסמך שהינה בקבלה שמדובר במקרה 
 שלךהמלאים הפרטים את נושאת שהקבלה להקפיד 

 ומופיעות בה המילים  ''מסמך ממוחשב''.
סההכנ מס שלט טרנאינהר באת עזרלהי כלתו 

.ilv.goestax  על-ידימאושר הציבורי המוסד האם לבדוק מנת על 
לעת.מעת מתעדכנת הרשימה התרומות. לעניין האוצר שר 

 בשלזיכוי המס בשנת יינתן שבשלו הכולל, הסכום 
 ופיתוח,מחקר במימון השתתפות בשל וניכוי תרומות 
 בסרטים,השקעה ובשל מפעלו בתחום שלא אדם שמבצע 

 מהכנסתו החייבת באותה שנה.50%לא יעלה על 
לעניין  "מורשיםמעבידים "הינם מהמעבידים חלק  :הערה
 מערכתבמסגרת לעובד תרומות עבור ממס זיכוי מתן 

תוכל  "מורשהמעביד "אצל מועסק והינך במידה השכר. 
 במערכתתרומות עבור ממס זיכוי לקבלת אליו לפנות 

 ₪ תרומות. 25,000השכר עד לתקרה שנתית של 

 להנצחתהוצאות בעד זיכוי -  77סעיף 
 במערכהשנספה שוטר או חייל של זכרו 

ולזכרו של מי שנספה בפעולות איבה
 )בןמשפחתך בן של זכרו להנצחת סכומים הוצאת אם 
 שוטראו חייל שהיה חתן( או גיס נכד, הורה, אח, בן, זוג, 
 ךפחתמשבן ל ש כרוז צחתהנלו א כהמערב ספהשנ

 זיכוילקבל תוכל והטרור, האיבה פעולות חלל כאמור, 
 רשוםשהוצאת. מהסכום  30%ל-השווה בסכום מהמס 

בסעיף זה את סכום ההוצאה.
(121) אילתלתושבי מהמס הנחה -  78סעיף 

 באילתלהתגורר עליך ממס, הזיכוי את לקבל מנת על 
 חודשים לפחות.12ברציפות במשך 

 באופןהזיכוי יינתן אילת תושב להיותך הראשונה בשנה 
 אילתלתושב שהפך מי לדוגמה, התושבות. למשך יחסי 

 באוגוסט 1ה-עד לפחות בה וישהה , 2017באוגוסט  1ב-
.2017בשנת השנתי מהזיכוי  5/12ל-זכאי יהיה , 2018
והכנסתך אילת באזור הוא הקבוע מגוריך מקום אם 

 האישית.מיגיעתך אילות חבל באזור או באילת שהופקה 
 החייבתמההכנסה  10%של בשיעור במס להנחה זכאי הינך 

 למקבשה קצבמה כנסה ₪. 08,2023ל ש תקרהל עד
תושב אילת יראו אותה כהכנסה שהופקה באזור אילת.

 12ת אילב תושת הייו ילתא ושבתת יולה דלתחם א
 לזיכויעזיבתך בשנת זכאי תהיה לפחות, רצופים חודשים 

מהמס באופן יחסי לתקופת תושבותך באילת.
 המקומיתלרשות בקשה להגיש עליך הזיכוי את לקבל כדי 

 עלהאישור תנפיק הרשות . 1312טופס גבי על אילת, 
 יצורףאו למעביד נמסר זה אישור א. 1312טופס גבי 

לדוח שתגיש לפקיד השומה, לפי העניין.

 חוק אזור סחר חופשי 121
באילת ) פטורים והנחות 

 1985ממסים ( תשמ''ה 
11סעיף 

120. חוק אזור סחר חופשי 
אילת, סעיף 11
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 בוחייב שהינך המס סכום על יעלה לא זה, זיכוי סכום 
בשל הכנסתך מיגיעה אישית.

 ריךותא אילתלגעה ההך תאריאת ח לדו 79ף בסעי רשום
עזיבת אילת.

 יישוביםלתושבי מהמס הנחה -  79סעיף 
(122)מסוימים

 מהמסלהנחה זכאים תושביהם אשר יישובים ישנם 
בשיעור מההכנסה ובכפוף לתקרה.

 מסויםבישוב תושב ממס: ההנחות לעניין ׳תושב׳ הגדרת 
- יחיד שמרכז חייו באותו ישוב.

 להגדרתאישית״. מ״יגיעה חייבת״ “הכנסה על מגיע הזיכוי 
הדוח.טופס למילוי בהסברים ד׳ בפרק ראה - אישית״ “יגיעה 

 המזכהבישוב להתגורר עליך ממס, הזיכוי את לקבל מנת על 
 חודשים לפחות.12ברציפות במשך 

 באופןהזיכוי יינתן מזכה בישוב תושב להיותך הראשונה בשנה 
 מזכהיישוב לתושב שהפך מי לדוגמה, התושבות. למשך יחסי 

, 2018באוגוסט  1ה-עד לפחות בו וישהה , 2017באוגוסט  1ב-
.2017 מהזיכוי השנתי בשנת 5/12יהיה זכאי ל-

 לקבלתוכל ביישוב, למגורים הראשונה המס שנת לגבי 
 דוחהגשת באמצעות למגורים השנה תום לאחר הזיכוי 

למס הכנסה לגבי אותה שנה.
 גםהזיכוי את לקבל ניתן שכיר אצל מכן, לאחר בשנה 
 תיאוםבאמצעות או למעביד תושבות אישור הצגת על-ידי 

מס אצל פקיד השומה.
 היישובתושב והיית מזכה ביישוב תושב להיות חדלת אם 
 לזיכויעזיבתך בשנת זכאי תהיה לפחות, רצופים חודשים  12

מהמס באופן יחסי לתקופת תושבותך ביישוב.
 המקומיתלרשות בקשה להגיש עליך הזיכוי את לקבל כדי 
 תנפיקהרשות . 1312טופס גבי על היישוב, נמצא בה 

 אולמעביד נמסר זה אישור א. 1312טופס גבי על האישור 
יצורף לדוח שתגיש לפקיד השומה, לפי העניין.

 בשלבו חייב שהינך המס סכום על יעלה לא זה, זיכוי סכום 
הכנסתך מיגיעה אישית.

ראה רשימת יישובים בפרק ט'.

א:פעילות רמת תוספת המקבל לחייל זיכוי 
 זכאיםהביטחון, שירות ועובד הגבול משמר איש שוטר, חייל, 

 ,הנקבת תרדוגמכ תדוחימהם תרוכמשמ %5 רעוישב ויכיזל
 לתנאיםבכפוף הכל ₪.  160,560של הכנסה לסכום עד 

 בסעיףרשום לפקודה.  11בסעיף שנקבעו ולקריטריונים 
שצירפת.  106בטופס שמופיע כפי הזיכוי סכום את זה 

 להנחהזכאי מזכה  ביישוב המתגורר הבטחון כוחות איש 
הגבוהה מבינהן אך לא לשתיהן בו זמנית.

 נמצאשם הישובים רשימת של אשף נפתח המקוון בדוח  
 הביטחוןכוחות ההכנסה את למלא ויש  "הביטחוןכוחות "

.106כפי שמופיע בטופס 

 חלק ט״ו — מחזור למקדמות, ניכויים
80 - 85במקור, מס שבח - סעיפים 

 שנוכוסכומים המחזור, סכום את לרשום יש זה בחלק 
במקור מהכנסות שונות וחיובים במס שבח.

.11פ.מ.ה. סעיף . 122

 למדינהששולמו מסים הדוח של זה בחלק לכלול אין הערה: 
 ישאלו מסים זרה. למדינה והועברו במקור שנוכו או זרה 

לרשום בנספח ד בלבד.
 בשנההמקדמות אחוז לקביעת משמשים זה בסעיף הפרטים 

הבאה ולחישוב יתרת המס )חובה או זכות(.
 חשבוןעל ששילמת המקדמות את זה בחלק לכלול אין 

 הון(.רווח בשל מקדמה )לרבות המס בשנת המגיע המס 
 יובאווהם ששילמת, המקדמות תשלומי את קלט המחשב 

בחשבון בחישוב יתרת המס.

 - סך המחזור:80סעיף 
 מריביתמהשכרה, יד, משלח או מעסק המחזור כל סך 

 העסקיםמכל רגילים, מס בשיעורי אחרות ומהכנסות 
.2017)לא כולל מע״מ( בשנת המס 

 ללוכא ל, םילובקתהו את וריכמה, ןוידפהך סא והר וזחמ
ך לש םיורזחמה וםכיס תא הז ףיעסב םשורל שי .מע״מ

 מריביתמהשכרה, יד, ממשלח העסקים, מכל הזוג בן ושל 
 ץראב ,םיליגר סמ ירועישב תבייחה ,תרחא הסנכה לכמו

 להוסיףעליך משפחתית, בחברה ׳נישום׳ אתה אם ובחו״ל. 
 הנתוןהמשפחתית. החברה של המחזור את גם למחזור 
 חשבוןעל המקדמה אחוז לחישוב המקור יהיה זה בסעיף 

המס מהמחזור שלך בשנה הבאה.

 ממשכורת,במקור שנוכה מס -  81סעיף 
משכ״ע ומקצבאות:

 אועבודה משכר ממשכורת, במקור שנוכו מס סכומי רשום 
 כפיפיטורין, פיצויי של במס החייב מהחלק או מקצבאות, 

 מהמסהיחסי החלק את וכן , 106בטופס מופיעים שהם 
 רפסמלו סרפנות לביקשם יבייחם ייוציפמר וקמבה כונש

 שהתקבלהאישור לפי או  161בטופס הרשום על-פי שנים 
מפקיד השומה לעניין הפריסה.

 )מהכנסותמריבית במקור ניכוי -  82סעיף 
 בדוח(:24-22הכלולות בסעיפים 

 ותוכניותפיקדונות על מריבית שנוכה המס סכום את רשום 
, שקיבלת מהמנכה.867חיסכון כפי שרשום בטופסי 

 בחשבוןויילקח שמור ידנו, על לחשבונך שהוחזר סכום 
 כפיבמקור הניכוי מלוא את רשום המס, חישוב בעת 

שמופיע באישור.

 מהכנסותבמקור שנוכה מס -  83סעיף 
אחרות:

 ממקורותשקיבלת מהכנסות במקור שנוכו מס סכומי רשום 
 ללאהכנסה למס ששולמו מקדמות כולל )לא אחרים 

מפיקדונות ריבית )למעט ריבית כגון בחו״ל( ששולם מס 
 שכרביטוח, עמלת סופרים, שכר דיבידנד, חיסכון(, ותוכניות 
תשלומים משרד, שירותי ומעניקי מרצים בוחנים, אמנים, 

הלבשה, עבודות בעד תשלומים הובלה, בנייה, עבודות בעד 
 חקלאיתעבודה בעד תשלומים אלקטרוניקה, חשמל, מתכת, 

 שירותבעד תגמול בעבודה, פגיעה דמי חקלאית, תוצרת או 
במילואים, ועוד.

 לרבותהון, מרווחי שנוכו במקור ניכויים לכלול יש זה בסעיף 
 שנוכהמס זה בסעיף לכלול אין סחירים. ערך ניירות במכירת 

במקור מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון.
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 מקורייםאישורים לצרף עליך כאמור, במקור, ניכויים על 
(.867 או 857בטפסים המתאימים )

 - מס שבח:84סעיף 
 מסמנהל על-ידי שנקבע כפי השבח מס סכום את רשום 
 זאתקבע טרם אם עצמית בשומה שחישבת כפי או שבח 

 אלל בדלבן רקהת א םורש .םולש םרט םא םג ל,הנהמ
ריבית והצמדה.

עודפות:הוצאות בשל מקדמות -  85סעיף 
 עודפותהוצאות בשל ששולמו המקדמות סכום את רשום 

 כןכמו כזו. בחברה ׳הנישום׳ אתה אם משפחתית בחברה 
 ובשותפות,בית בחברת ששולמו עודפות בהוצאות חלקך ציין 

שאתה שותף בה.

 ( לשנת1301נספח א׳ לטופס הדוח )טופס 
  חישוב ההכנסה החייבת מעסק2017המס 

או ממשלח יד

א. כללי
 ממשלחאו מעסק החייבת הכנסתך לחישוב מיועד זה נספח 

 הדוח.בטופס  1בסעיף ירשם שיחושב, ההכנסה סכום יד. 
 אםובין חשבונות פנקסי ניהלת אם בין הנספח, למלא יש 
 נספחלמלא עליך עסקים, מכמה הכנסה לך הייתה אם לא. 

 למלאיש הנספח של הראשון בעמוד עסק. כל עבור נפרד 
 והכנסות.הוצאות לגבי פרטים וכן העסק, לגבי כלליים פרטים 

 אתהמשלך, נספח גבי על והפסד רווח ודוח מאזן הגשת אם 
 יםפרטזה  ספחבנל כלולן אי פס.הטו של זהק חלי ילוממ טורפ

על רווח או הפסד מהון.
 אםשותפים בדבר פרטים העניין, לפי למלא, יש לדף מעבר 
 פרטיםהפנקסים, ניהול על פרטים בשותפות, שותף אתה 

 וחכירה,שכירות דמי הוצאות תבעת אם והנכס המשכיר על 
ופרטים על כלי רכב בגינם תבעת הוצאות רכב.

ב. מילוי הנספח
ללא זה, בנספח הסכומים כל את לרשום יש ככלל, 
מע״מ.
 למלאיש המתאימים, במקומות הנספח, של העליון בחלק 
 המתאימהבשורה לציין יש העסק. לגבי ופרטים אישיים פרטים 
 עלהכנסה למס מדווחת בנספח, המפורטת ההכנסה האם 

בסיס מזומן או על בסיס מצטבר.
 בהתאםבנספח, שיפורטו הסכומים כל את לרשום יש 

לשיטת הדיווח למס הכנסה.

. סה״כ הכנסות1
 ,הלעמ מידמ, תוירכממ ךסקעב הסכנהה ימוסכ כל תא םורש

מריבית, פיצוי בגין נזקים עקיפים מפעולות איבה וכו׳.

. עלות המכירות2
קניות

 תעציבש תוינק ןיגב ךיתואצוה תא הז ףיעסב ׳ב הרושב םושר
 וכו׳(איבה מפעולות עסקי מלאי בגין פיצוי חומרים, )סחורה, 

לצורך עסקך או משלח ידך.
מלאי
 בתחילתהמלאי ערך את זה שבסעיף ו-ג׳ א׳ בשורות רשום 
 חומריגלם, חומרי כולל המלאי ערך ובסופה. המס שנת 

 עלותוכן מוכנה תוצרת בעיבוד, תוצרת אריזה, חומרי עזר, 
 החומריםכמות לפי מחושב המלאי ערך בביצוע. עבודות 

 ישהמלאי עלות בחישוב בעלותם. המוכפלת התוצרת, או 
 עבודתשכר כגון המלאי בייצור ששימשו עלויות גם לכלול 

פועלי ייצור וכו׳.
 רשוםהמס שנת בתחילת המלאי לרישום המיועדת בשורה 

את ערך המלאי שרשמת לתום השנה הקודמת.
 אתרשום המס, שנת בסוף המלאי לרישום המיועדת בשורה 

. 31.12.2017ליום שערכת מלאי ספירת לפי המלאי ערך 
 כלשל האחרון הקניה מחיר לפי המלאי של ערכו את חשב 
אומדן.לפי שוויו את רשום מלאי, ספירת ערכת לא אם יחידה. 

 ימיםעשרה בתוך מלאי ספירת לערוך עליך לבך, לתשומת 
 והסוגיםהכמויות פירוט את הכוללת המס, שנת מתום 

(123)ברשימות נפרדות ולשמור את הרשימות לביקורת.

 לנכותשניתן שונות הוצאות יפורטו הבאים בסעיפים 
מההכנסות.

 עליהםשחלה תשלומים בשל הוצאות לך יותרו לא ככלל, 
 השומהלפקיד הוגשו כן אם אלא במקור, מס ניכוי חובת 

 לרבותבחוק, כאמור הפירוט את הכוללים הנדרשים הדוחות 
(123)האפשרות לזהות את מקבל התשלום.

. הוצאות משכורת3
 םימולשתל לוכ) תרכושמי מולשתל יךתואצוה תא כםס

נלווים(, ורשום אותן לפי הפירוט בסעיפים אלה.

. עבודות חוץ, קבלנות משנה וכו׳5-4
 קבלנותחוץ, עבודות עבור הוצאותיך את אלו בסעיפים רשום 
שמירה.שירותי כמו אחרים שירותים עבור ותשלומים משנה 

. הוצאות מימון - ריבית והפרשי הצמדה6
 דהיינולעסקך, שהיו המימון הוצאות מלוא את זה בסעיף רשום 

 אוהעסק לצורך ששילמת ההצמדה והפרשי הריבית סכומי את 
 סעיףלפי בניכוי המותר החלק את רשום בהמשך היד. משלח 

 והשקעותהוצאות על והצמדה ריבית כולל )לא לפקודה ( 1)17
פרטיות או על נכסים שטרם החלו לשמש בייצור הכנסה(.

 ריבית,מהוצאות ריבית הכנסות לקזז אין לבך, לתשומת 
ויש להציגן במסגרת ההכנסות.

. הוצאות לאחזקת רכב7
א. הסבר כללי

 הרכבאם הכנסה מס פקודת על-פי יותרו הרכב הוצאות 
 ורתוי ,ברכהי לכב .םיירכשל צא עטמל, הנסכהר וצילי שימש

 רכב(הוצאות )ניכוי הכנסה מס לתקנות בהתאם ההוצאות 
 ךרד תא תועבוקה 9002-ע״נשתה (ןוקית) ,5991-ה״נשתה

החישוב של ההוצאה המותרת כמפורט בסעיף זה.
 רפסמב תויולת ןניא ,האצוהכ ךל ורתויש בכרה תואצוה
 ,תונקתה יפ-לע ,םלוא .סמה תנשב עסנ ךבכרש םירטמוליקה

 אתהשנתי לדוח לצרף עליך רכב, הוצאות דורש אתה אם 
 הרכבואם ובסופה, המס שנת בתחילת המונה רישום 

 לדוחלצרף עליך המס, שנת כל במשך ברשותך היה לא 
 אוהגיע שהרכב בעת הקילומטרים מד קריאת את השנתי 

יצא מרשותך, לפי העניין.
 בכרה יטרפ תא םושרל ךילע ,בכר תואצוה ךל ורתויש ידכ

 מנוע(,נפח דגם, קוד תוצר, קוד יצור, שנת כולל הרכב )תיאור 
 שלהרישוי מספר הרכב, ברישיון שמופיע כפי מחיר קבוצת 
 קריאתהמס, בשנת בשימוש שהיה חודשים מספר הרכב, 

הוראות מ"ה )ניהול . 123
פנקסי חשבונות( 

.1973תשל"ג-

124. פ.מ.ה. סעיף 32א.
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המונה בתחילת שנת המס או בעת שהרכב הגיע לרשותך, 
לפי המאוחר, וקריאת המונה בתום שנת המס או בעת שהרכב 
יצא מרשותך, לפי המוקדם. פרטים אלו יש לרשום מעבר לדף, 
בחלק ג׳ של נספח א׳ לדוח השנתי. אם אינך מגיש נספח, או 
היו לך יותר משלושה כלי רכב בשנת המס, עליך לצרף לדוח 
נספח משלך ובו פירוט הנתונים הנדרשים לגבי כל כלי הרכב.

ב. הגדרות
.N1 ורכב שסיווגו M1 רכב — רכב שסיווגו

רכב M1 )קטגוריה m: הסעות(: רכב שבו עד 8 מושבים 
)פרט לנהג( ומשקלו הכולל המותר הוא עד 3.5 טון.

רכב N1 )קטגוריה n: משא(: רכב שמשקלו הכולל המותר 
הוא עד 3.5 טון.

הוצאות החזקת רכב - הוצאות רישוי הרכב, ביטוח חובה 
וביטוח מקיף, דמי שכירות בעד השימוש ברכב, הוצאות 
דלק, שמנים, תיקונים, הוצאות חניה שאינן במקום העסק 

או בסמוך אליו, אגרת כביש 6 כביש המנהרות ופחת.
ג. חישוב הוצאות החזקת הרכב שיותרו בניכוי

החלק מתוך הוצאות החזקת הרכב שיותר בניכוי הוא 45% 
)25% - לגבי אופנוע שסיווגו L3( מהוצאות החזקת הרכב או 
סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי 
שנקבע בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(, )תיקון( 

התשס״ח-2007 )ראה להלן(, לפי הגבוה.
להלן סכומי שווי השימוש ברכב בהתאם לקבוצות המחיר 

כפי שנקבעו בתקנות:
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שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן )למעט בשנה 
הראשונה(, לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, 
תוך התאמות נדרשות למחיר הממוצע בפועל בשנת המס 
בה הוא נרשם לראשונה, כמפורט בהוראת ביצוע שפורסמה 

.taxes.gov.il באתר רשות המסים, בכתובת
שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2017 הינו 2.48% 
מתוך מחיר המחירון המתואם עד לתקרה של 500,030 ₪.
 X הנוסחה לחישוב שווי שימוש: שיעור שווי שימוש
מחיר מתואם — במקרה של רכב משולב מנוע )היברידי( 

יופחת משווי השימוש לרכב 490 ₪
.₪ 5,880 ולכל שנת מס 2017   

לתשומת לבכם: התקנות העיקריות לפני תיקונן ממשיכות 
לחול על עובד שהועמד לרשותו רכב שנרשם לראשונה לפני 
1.1.2010. יחד עם זאת, גם תינתן הפחתה משווי השימוש, 
בשנים 2010 עד 2015, בגין רכב )M1, N1( משולב מנוע 
)היברידי( בסך 500 ₪ שנרשם לראשונה לפני 1.1.2010.

יותרו בניכוי הוצאות רכב מוגדלות במקרים הבאים:
1. רכב שסיווגו M1 וסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי 
או מונית )כאמור בתקנות התעבורה(: סכום הוצאת החזקת 
הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי 
השימוש, או סכום בגובה 90% מהוצאות החזקת הרכב, 

לפי הגבוה.
2. רכב שסיווגו M1 וסיווג המשנה שלו הוא רכב סיור או רכב 
מדברי )כאמור בתקנות התעבורה(: סכום הוצאת החזקת 
הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי  השימוש, או סכום בגובה 80% מהוצאות החזקת הרכב, שווי שימוש שווי  שימוש  לפי הגבוה.לשנהקבוצת מחיר לחודש
3. רכב שסיווגו M1 וסיווג המשנה שלו הוא רכב שצוין  32,400 2,700 1
ברישיון הרכב שלו רכב להוראת נהיגה, )כאמור בתקנות  35,040 2,920 התעבורה(: סכום הוצאת החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש 2
ברכב כפי שנקבע בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה  45,120 3,700 3
77.5% מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה ובלבד שבבעלות  54,120 4,510 4
הנישום רכב כאמור אחד בלבד, ולגבי מי שבבעלותו רק 2  75,880 6,240 כלי רכב כאמור, שלגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון הרכב 5
שהוא בעל תיבת הילוכים אוטומטית במקום “77.5%״ יקראו  97,080 8,090 6

68%. לא חל כל שינוי לגבי סוגי כלי רכב אחרים. 124,920 10,410 7
דוגמה: היה לך רכב שסיווגו M1 פרטי נוסעים מקבוצת  10,800 900 )*( L3 אופנוע שסיווגו
מחיר 2 )עלה על הכביש לפני 1.1.2010( ושימש בייצור  500,030 תקרת "מחיר המתואם 
הכנסה במהלך כל שנת המס. סך הוצאות החזקת הרכב  לצרכן"
באותה שנה בגינו היה 50,000 ₪. סך שווי השימוש ברכב 

באותה שנה היה 35,160 ₪.הפחתה משווי שימוש 
490 חישוב ההוצאות שיותרו בניכוי:)רכב היברידי(

י  ו ו ש מ ה  ת ח פ א. חישוב ההוצאה המותרת לפי הוצאות החזקת הרכב ה
)רכב חשמלי  בניכוי שווי השימוש ברכב -שימוש 
מרשת  שנטען  או 

50,000 - 35,160 = 14,840 990 )plug in החשמל
ב. חישוב ההוצאה המוכרת לפי 45% מהוצאות החזקת  * אופנוע שסיווגו L3 הוא אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ״ק 

הרכב - והספק מנועו מעל 33 כ״ס.
45% x 50,000 = 22,500 לא כולל רכבים שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך.

הוצאות הרכב שיותרו הן הסכום הגבוה מבין שתי האפשרויות  — 22,500 ₪.שווי שימוש ברכב צמוד — המודל הליניארי:
כאשר שימש הרכב לייצור הכנסה רק בחלק משנת המס, החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד,  בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור 

יותרו הוצאות הרכב לפי סך הוצאות הרכב באותה שנה  מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. )126(
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 בשווימוכפלים כשהם בו השימוש חודשי מספר בניכוי 
השימוש לחודש )חודש - לרבות חלק ממנו(.

 בגבהפרטים כל מולאו אם רק בניכוי יותרו הרכב הוצאות 
הטופס בחלק ג׳.

 לכלבניכוי המותרות הרכב הוצאות חישוב את לערוך יש 
כלי רכב בנפרד.

ד. רכב צמוד לעובדים
 אתהצמוד, רכב לרשותם והעמדת עובדים, מעסיק אתה אם 

 החזקתבגין ההוצאות כל את רכב כהוצאות לנכות זכאי 
כלי הרכב הצמודים.

 כלכהוצאה לנכות לך יותר לא לעובד, מוצמד הרכב כאשר 
סכום העולה על ההוצאות שהוצאת בפועל.

ניכוי 
הוצאות 
הקשורות 
להכנת 
הדו''ח 
השנתי 
מי שביסס 
את הדו''ח 
שהגיש 
על פנקסי 
חשבונות 
שניהל, 
רשאי לנכות 
מהכנסותו 
הוצאות 
שהיו לא 
בקשר 
להכנת 
הדו''ח.

פרטים 
 10בסעיף 

בעמוד זה.

. הוצאות אחזקה ותיקונים שוטפים8
 הוצאותשוטפים, ותיקונים שוטפת אחזקה הוצאות כאן רשום 

 הוניותהוצאות זה בסעיף לכלול אין וכדומה. מים חשמל, 
 נכסים,כרכישת ייחשבו זה מסוג הוצאות שיפוצים. כגון 

 תונקתה יפל תחפ ןרובע שורדל ןתינ םימיוסמ םירקמבו
 להלן(.17)ראה סעיף 

. הוצאות משרדיות9
 משרדי,ציוד כגון שוטפות משרדיות הוצאות כאן רשום 

הדפסות וכו׳.
א. טלפון

 שיחותכולל )לא מגוריך ממקום שביצעת טלפון שיחות 
 השומהפקיד של דעתו להנחת תוכיח אם - לארץ( לחוץ 

 ניכוילך יותר עסקך, עיקר את משמש מגוריך מקום כי 
הוצאות טלפון כדלקמן:

 80%— לשנה ₪  23,600על עלו לא הטלפון הוצאות אם . 1
מההוצאות או חלק מההוצאות העולה על

₪, לפי הנמוך. 2,400
 ההוצאותחלק - לשנה ₪  23,600על עלו ההוצאות אם . 2

₪. 4,700העולה על 
 מגוריך,ממקום שביצעת לחוץ-לארץ טלפון שיחות לגבי 

 הוצאוהן כי השומה לפקיד תוכיח אם לך תותרנה ההוצאות 
 וםרישכזאת שיחה ל כ לגביתנהל ם ואהכנסתך, ור ייצלצורך 
 מקבלה,פרטי שיחה, כל של יעדה השעה, התאריך, בדבר 

משך השיחה, נושאה ומחירה המשוער.

ב. הוצאות שימוש בטלפון נייד )רט״ן(
 המשמשנייד טלפון החזקת הוצאות בניכוי יותרו לא כי נקבע 
₪  110)לשנה ₪  1,320של סכום עד ההכנסה בייצור 

לחודש( או מחצית מההוצאה בפועל, לפי הנמוך.
 ההחזקהות הוצאכל תרו יוהעובד,  לרשותמד הועכשיר המאם 

 באופןהמותקן מכשיר על חלה לא המגבלה למעביד. בניכוי 
קבוע במרכזיה במקום העסק.

 בקשרהוצאות חשבונות, הנהלת הוצאות . 10
(421)וערעורשומה להליכי ובקשר הדוח להכנת 

 אם)בין שניהלת חשבונות פנקסי על הדוח את ביססת אם 
ת א תוכנל לכות ,(ואל םא ןיבו םיסקנפ להנל בייח תייה

124. פ.מ.ה. סעיף 17)11(.

 לייצוגבקשר הדוח, להכנת בקשר השנה לך שהיו ההוצאות 
 אומשפט, בית בפני לערעור בקשר השומה, פקיד בפני 

 ביתאם אולם פנקסים. לקבילות ועדה בפני לערר בקשר 
 בערעורשהיה קבעו, פנקסים לקבילות הוועדה או משפט 

 להגשתסביר צידוק היה לא וכי הטרדה משום בערר או 
 אםבגינם. ההוצאות כניכוי לך יותרו לא הערר, או הערעור 
 שנפסקהסכום יופחת משפטיות, הוצאות לטובתך נפסקו 

מהסכום שתבעת כניכוי.
 שבהבשנה בניכוי יותרו הדוח הכנת בגין הוצאות כי יודגש 
 רקמזומן, בסיס על מדווח אתה אם דהיינו: בהוצאה, עמדת 
 בסיסעל מדווח אתה אם הסכום. את שילמת שבה בשנה 

המייצג.על-ידי בפועל השירות לך ניתן בה בשנה - מצטבר 

. דמי שכירות וחכירה11
 וצייןהמס, בשנת ששילמת וחכירה שכירות דמי כאן רשום 
 הנכספרטי הנכס, בעל של פרטיו את ד׳, בחלק הטופס, בגב 

 מתשלומיםוקומה. ברוטו שטח חלקה, גוש כתובת, לרבות 
או (125)35%של בשיעור במקור מס ניכוי חובת חלה אלה 

השומה.מפקיד אישור מביא המשכיר אם יותר, נמוך בשיעור 
 

(126) שכר מכר
 המשמשיםנכסים עבור שכירות דמי משלם אתה אם . 1

 אתלדרוש החוק, במגבלות רשאי, אתה ההכנסה, בייצור 
דמי השכירות ששילמת כהוצאה.

 הוצאהתיחשב הכנסתך, בייצור שישמש נכס רכישת . 2
 לדרושרשאי אתה המקורי( )המחיר הנכס מעלות הונית. 
פחת  להלן(, 17סעיף )ראה התקנות על-פי פחת ניכוי 

 המימוןהוצאות ואת להלן(, ה׳ בפרק הסבר )ראה משוערך 
עליו )ריבית והפרשי הצמדה(.

 שהגיעובנכסים להשתמש הנוהג נפוץ הישראלי במשק . 3
 מכרהשכר חוזה אם )ליסינג(. מכר שכר בשיטת לרשותך 

 שכירותדמי ולא בתשלומים רכישה מהווה השימוש( )חוזה 
 כאמורהניכויים לך ויינתנו התיאומים, עליך יחולו שוטפים, 
.1, ולא כאמור בפסקה 2בפסקה 

 לךשתותר ההוצאה סכום מה מראש, לדעת שתוכל כדי . 4
 )ניכוייםהכנסה מס תקנות הותקנו העסקה, תסווג וכיצד 

.1989מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר(, התשמ״ט-
התנאים להחלת התקנות הם אלה:. 5

 מסלפקודת  130לסעיף בהתאם פנקסיך מנהל הינך א. 
א לפקודה.130הכנסה או במטבע חוץ על-פי סעיף 

 קבילים׳כ׳בלתי ספריך את מצא לא השומה פקיד  ב.
בשנת המס.

 הינךכי השנתי, הדוח הגשת למועד עד להודיע עליך ג. 
 עליךשיחולו בחרת אם אלו. תקנות עליך להפעיל מבקש 

התקנות, לא תוכל לחזור מבחירתך לגבי אותו נכס.
 להפחתהשניתן או פחת, בר נכס הוא בו שמדובר הציוד ד. 

והמשמש בייצור הכנסה, למעט מקרקעין.
ששילמת.השימוש׳ ׳דמי על שנתי אישור להמציא עליך  ה.
 תפוקת ,שארמ עבקנ ׳שומישה ימד׳ לש םימולשתה דעומ ו.
 ולפחותחודשים,  3על עולה אינה לתשלום ם תשלוין במן הז

 תקופתשל האחרונים החודשים בשלושת חל אחד תשלום 
השימוש על-פי חוזה השכר מכר.

 ,דיוהצ תלומע עבוקר ויעש פילם ישבחומ יםמלותשהז. 
 וא ץראב םילבוקמ םירועיש יפל קר הנתשמה תיביר םיללוכו

תשלום.כל לגבי אחידה בצורה ומחושבת העניין, לפי בעולם, 

.9.2.98, 5879ק"ת . 125

.28.9.89, 5221ק"ת . 126

  

(11)17 פ.מ.ה. סעיף 124
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 75%לפחות היא החוזה, על-פי בנכס, השימוש תקופת  ח.
 הנכסאת להפחית הנכס בעל רשאי שלגביה מהתקופה 

 ותנאבוחשה טתשיי לפ יםספנקת הלנים וא, ותקנהת י-פעל
 מהתקופה האמורה.100%הכפולה - 

 25%של בשיעור לפחת הזכאי מחשבים ציוד לגבי  לדוגמה:
.תוחפל יםשנ 4 היהת הוזהח יפ-לע שומישה תפקות ,הנשל

 יראוהתקנות, הפעלת את לגביו שביקשת ציוד במכירת ט. 
את כל התמורה כרווח הון ריאלי.

 ניכויאו הפחתה, לכל או הציוד על לפחת זכאי תהיה לא י. 
אחר, המחושבים באחוזים מהמחיר המקורי.

(127). הוצאות נסיעה ואש״ל )כולל חו״ל(12

. אש״ל בארץ1
.1.1.2011הפטור ממס על הוצאות אש״ל בארץ בוטל מ-

. נסיעות ולינה בארץ2
 הכנסתך,ייצור לצורך ציבורי ברכב נסיעה הוצאות הוצאת אם 

כדלקמן:יותרו לינה הוצאות ההוצאות. מלוא את לנכות תוכל 
 שלבמרחק לינה בשל הכנסה, בייצור שהוצאו לינה הוצאות 

 המגוריםוממקום הקבוע העיסוק ממקום ויותר ק״מ  100
 הכרחיתהייתה הלינה כי אישר השומה פקיד אם פחות או 

לייצור הכנסה.
הסכומים שיותרו כהוצאה הם:

$ מלוא הסכום. 117לינה שעלותה נמוכה מ-
 לאאך מהסכום  75%- $  117מ-גבוהה שעלותה לינה 

$. $204 ולא יותר מ- 119פחות מ-

. הוצאות בחוץ-לארץ3
 בודדתעסקה )לרבות העסק במסגרת הוצאות א. 

ומשלח יד(.
 עיסוקך,לצורך לחוץ-לארץ לנסיעה בקשר הוצאות לך היו אם 

 לייצורהכרחיים היו והשהייה הנסיעה אם לנכותן, יכול אתה 
הכנסתך.

ההוצאות יותרו כדלהלן:
 כללהאשר בנסיעה בחו״ל שהית אם - ולינה דיור . 1א.

 אםהבא: הפירוט לפי ההוצאות יותרו לילות,  90מ-פחות 
 הקבלות,לפי במלואה ההוצאה תותר לינות,  7מ-פחות היו 
 אחת.לינה עבור ארה״ב( )דולר $  272מ-יותר לא אך 
 כליותרו ואילך השמינית מהלינה לינות,  7מ-יותר היו אם 

 גבוההשעלותה לינה לגבי ללילה. $  119שעד הלינה הוצאות 
 פחותלא אך המוכרות, הלינה מהוצאות  $75%,  117מ-
$ ללינה. $204 ללינה ולא יותר מ- 117מ-

 הלינההוצאות יותרו לילות,  90מ-יותר כללה נסיעתך אם 
ללינה.$  117מ-יותר לא אך קבלות על-פי בפועל שהוצאו 
 שלאיותר או נסיעות  2כי, נקבע הלינות מספר חישוב לצורך 
 לפחות,יום  14של בישראל רצופה שהייה ביניהן הייתה 

נחשבות כנסיעה אחת, וההוצאה תותר בהתאם.
 עלהעולה רצופה תקופה בחו״ל שהית אם - חינוך . 2א.
 מלאושטרם ילדיך בשל חינוך הוצאות לך יותרו חודשים,  10

$  681על יעלה שלא בסכום המס בשנת שנים  18להם 
 רקיותרו יותר, גבוה בסכום חינוך הוצאות ילד. לכל לחודש 

באישור מיוחד של מנהל רשות המסים.

. תקנות מ"ה )ניכוי 127
הוצאות מסויימות(.

 הסכוםעל קבלה להמציא עליך - נסיעה הוצאות . 3א.
 שהיתאם לחוץ-לארץ. הנסיעה כרטיסי לרכישת שהוצאת 

 ותוא תכונל לכות אל ,תטירפ הרמטלם ג ץארל-ץחוב
 רקאלא הכנסתך, בייצור שלא שהוצאת מההוצאות חלק 
 אםלמשל, עיסוקך. לצורך השהייה של ההוצאות חלק את 

 לנכותתוכל לא עסקי, ביקור במסגרת פרטי טיול שילבת 
את ההוצאות הקשורות לטיול.

 בטיסהכרטיס ממחיר יותר לא אך הכרטיס, מחיר בגין הוצאה 
מסוג זה במחלקת עסקים, תותר לך בהתאם לנסיבות.

 בשבילשהוצאת לחוץ-לארץ בנסיעות הפרטי החלק על הוצאות 
 לחו״לנסיעות עבודה, ושכר משכורת בסעיף לרשום יש עובדיך, 

בתפקיד גם של העובדים, יש לכלול בסעיף נסיעות לחו״ל.
 בשלהוצאות נדרשו אם - אחרות שהייה הוצאות . 4א.

 יותרלא הוא אחרות הוצאות בשל שיותר הסכום לינה, 
 בשלהוצאות נדרשו לא ואם בחו״ל שהייה יום לכל $  76מ-

$ לכל יום. 128לינה, לא יותר מ-
 הוצאותבשל שיותר הסכום  -בחו״ל רכב שכירת . 5א.
 בכרה תריכש ותאצוהל ע הלעי אל ,ל״וחב בכר תריכש

$ ליום, לפי הנמוך מן השניים. 60בפועל או על 
 ההוצאותמסכומי  125%בניכוי יותרו בהן המדינות להלן 

 הכנסהמס לתקנות ו-)ג( ()ב( 2)2תקנה לפי בניכוי המותרות 
:1972)ניכוי הוצאות מסוימות(, התשל״ב-

 בלגיה,אנגולה, אירלנד, איסלנד, יה, איטלאוסטריה, אוסטרליה, 
 המאוחדתהממלכה הונג-קונג, הולנד, דנמרק, דובאי, גרמניה, 

 ן,עומאד, ספר יה,ווגנור רג,מבולוקספן, י, ווןין, וואטאי(, ניהריט)ב
פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שוודיה, ושוויץ.

 עבודהלביצוע ישראל תושב יחיד שהוציא הוצאות ב. 
 4על העולה רצופה תקופה למשך מעביד בשביל 

ישראלמדינת בשביל עבודה המבצע יחיד או חודשים, 
 תושבשהוא מעביד בשביל עבודה לביצוע לחו״ל נשלחת אם 

 הסוכנותבישראל, מקומית רשות ישראל, מדינת ישראל, 
 לעילבכותרת כאמור לתקופה היסוד קרן או הקק״ל היהודית, 

 מיוחדיםמס כללי יחולו חוץ׳, מ׳משכורת נובעת והכנסתך 
 הכנסה)בעלי הכנסה מס כללי לפי לך יותרו לכך, ובנוסף 

 הוצאות כמפורט להלן:1982מעבודה בחו״ל(, התשמ״ב-
 דיורבשל הוצאות לך יותרו  2017המס לשנת  -דיור . 1ב.

 שנקבעבסכום עמך הגרים ילדיך של או זוגך בן של שלך, 
 שהחזירהסכום או בה מתגורר שאתה המדינה לפי בתקנות, 

 בתנאייותרו הדיור הוצאות שביניהם. הנמוך לפי מעבידך לך 
 עלתצהיר או בארץ דירתך השכרת של הסכם שתמציא 

 הוראהבארץ. דירה מהשכרת חייבת הכנסה לך שאין כך, 
זו לא תחול על עובד מקומי ישראלי )עמ״י(.

 שטרםילדיך חינוך בשל הוצאות לך יותרו  -חינוך . 2ב.
 עליעלה שלא בסכום המס בשנת שנים  19להם מלאו 
 יותרוהנציב, של מיוחד באישור ילד; לכל לחודש $  450

 לאזו הוראה $.  450על העולה בסכום אלו לימוד הוצאות 
תחול על עמ״י.

 הוצאותבשל הניכוי יותר לא  -תצהירים המצאת . 3ב.
דיור או בשל ביטוח רפואי או חינוך ילדים אלא אם:

 אתתבעת שלא כך על תצהיר למעבידך המצאת  (1)
ההוצאות האמורות כנגד הכנסה אחרת.

 שבןכך על תצהיר למעבידך המצאת נשוי, אתה אם  (2)
זוגך לא תבע בשנת המס את ההוצאות האמורות.
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 רפואיביטוח בשל הוצאות לך יותרו  -רפואי טיפול . 4ב.
 מלאושטרם ובילדיך זוגך בבן/בת בך, רפואי טיפול או 

 הוצאותהיו בישראל, הוצאו שאילו ובלבד שנים,  19להם 
 אחתבידי בישראל הנהוג רפואי ביטוח על-ידי מכוסות אלו 

מקופות החולים המוכרות. הוראה זו לא תחול על עמ״י.
ה עיסנ תואצוה -אש״ל לינה, נסיעה, הוצאות . 5ב.

 שאיננהלמדינה חוץ ממדינת נסיעה בשל רק לך יותרו ולינה 
 בהתאםהחוץ במדינת יותרו אש״ל הוצאות ישראל. מדינת 

 לארץ(בחוץ מעבודה הכנסה )בעלי הכנסה מס לקביעת 
 2בתקנה וכמוגדר אש״ל(, והוצאות בסיסית משכורת )קביעת 

.7219ב-של״הת, ות(ויממסת אוהוצ כויני)סה הכנמס  נותלתק

. מסים עירוניים, אגרות והיטלים13
 ששילמתוההיטלים האגרות העירוניים, המסים את כאן רשום 

עבור עסקך.

. ביטוח עסקי14
 תואצוה .ךקסעב ךל ויהש חוטיבה תואצוה לכ תא ןאכ םושר

 לעיל.7ביטוח רכב נכללות ומתואמות בסעיף 

. חובות רעים15
 תובוחל וכפה סמה תנשבש םייקסע תובוח הז ףיעסב םושר

רעים, שאינם ניתנים לגבייה.

. הוצאות אחרות16
 לסיווגניתנות ולא בעסקך לך שהיו הוצאות כאן רשום 

 אואחרות, הוצאות סוגי כמה לך יש אם . 15-2בסעיפים 
 בחלקהסבר רשום ההוצאה, לטיב מיוחד הסבר שנדרש 

ה׳, מעבר לדף.
דוגמאות להוצאות אחרות:

(128) כיבודים
 והכיבודהכנסתך ייצור לצורך לכיבוד הוצאות הוצאת אם 

נעשה במקום העסק בלבד, אתה רשאי לדרוש כניכוי:
 מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל.80% 
 םינתינה ׳וכו תויגוע ,המחו הרק הייתש ושבחיי ״לק דוביכ״כ

הנישום.של פעילותו לצורכי העיסוק במקום המבקר לאורח, 
(128) מתנות
 ולשםעיסוקך במסגרת בישראל שנתת למתנות, הוצאות 

 עלעולה שאינו שנתי בסכום לנכות תוכל הכנסתך, ייצור 
 דחא םאדל השנל 51$ לשם וכסב וא ה,נשלם דאל ₪ 012
 פרטיאת שרשמת בתנאי לישראל, מחוץ אותן נתת אם - 

 וברשותךבו, שניתנה המקום המתנה, מקבל של הזיהוי 
קבלה לאימות ההוצאה.

 ששילמתלמתנות או בארץ ולנסיעות לאש״ל לכיבוד, הוצאות 
 זהבסעיף לכלול אין במשכורת, להם נזקפו ואשר לעובדיך 

אלא בסעיף הוצאות משכורת ושכר עבודה.
(129) וניכויים אחרים . פחת17

1. פחת
 אחרים,נכסים או רהיטים בניין, על כהוצאה לך יותר פחת 

 טופסשהגשת ובתנאי בתקנות שנקבעו לכללים בהתאם 
 הרכבבהוצאות לכלול יש רכב כלי בגין פחת )י״א(. 1342

( ולא בסעיף זה.7)סעיף 
 נכסים)בדבר בתקנות המפורטים הפחת משיעורי חלק להלן 

(:1941)פחת(, הכנסה מס בתקנות ראה נוסף, ופירוט נוספים 

128. כללי מס' הכנסה )בעלי 
הכנסות מעבודה בחו"ל( 

.1982

129. פ.מ.ה. סעיף 21

1.5% * בנייני אבן מדרגה ראשונה . . . . . . . . . . . . .
2% * בנייני בטון מזוין מדרגה ראשונה

4% * בנינים מדרגה שנייה שבנייתם איתנה פחות
6% רהיטים כלליים

12%רהיטים בבתי קפה, מסעדות וכו'
7% ציוד כללי

10%מכונות למיזוג אוויר
15%* ציוד לבנייה

15%  טוןמכוניות, אופנועים וטנדרים שמשקלם עד 3
20% טוןמשאיות, טנדרים שמשקלם מעל 3

20%מוניות, אוטובוסים, מכוניות להשכרה
25%רכב ללימוד נהיגה
33%מחשבים אישיים
25%מחשבים אחרים
15%ספרות מקצועית

 אינפלציה(בשל )תיאומים הכנסה מס לתקנות בהתאם * 
 1.1.2008שלפני נישום זכאי  1986התשמ״ו-פחת(, )שיעורי 

 4%של בשיעור לפחת התיאומים, לחוק ב׳ פרק עליו חל 
 על ציוד לבנייה.20%על כל סוגי המבנים, וכן לפחת של 

 בבעלותךהוא שהנכס בתנאי רק פחת הוצאות לנכות תוכל 
 מקרקעיןחוכר אתה אם אך הכנסתך, לייצור משמש והוא 

 תוכלהכנסתך, לייצור המשמשים שנים,  49שמעל לתקופה 
לנכות פחת גם בגינם.

 הכנסותאת יראו להלן, שיפורטו הפעולות את תבצע אם 
 מותרשהיה בשיעור יהא לך שיותר והפחת כהכנסתך הנכס 

אלמלא בוצעה הפעולה:
 שנתבתחילת שנה  20לו מלאו שטרם למי נכס הסבת  א.

המס ולא היה נשוי.
הסבת נכס בהסבה הניתנת לביטול.ב. 
 הזכותאת לעצמך והשארת אחר לאדם נכס העברת  ג.

להכנסות.
7791-ח״שלתה, (הריכח ימדי וכינ) הסנהכ סמ לילכ .2

 ודמישנים  25על עולה שאינה לתקופה קרקע חכרת אם 
 אםהחכירה. דמי את לנכות תוכל מראש, נקבעו החכירה 
 סכומיםגם לנכות תוכל שנים,  49שעד לתקופה חכרת 

 קרקע,באותה בנטיעות, או במיתקן בבניין, שהשקעת 
 הניכויהחכירה. תקופת במשך שווים שנתיים בשיעורים 

 םאיותר, לא  בנטיעותאו ן במיתקין, בבנישקעות ה בעד
 שוויאת לך להחזיר המחכיר חייב החכירה בתום כי נקבע 

השקעתך. במקרה כזה תקבל עליה ניכוי פחת.
 (,רשכוהמ מתאהתל ותצאוהי כוינ) הנסכה סמ ילכל .3

התשנ״ח-1998
 לתקופהבמקרקעין זכות )בעל נכס שוכר שילם אשר הוצאות 
 בסעיףכמשמעותו קרוב אינו והוא שנים(  25על עולה שאינה 

 שילםאשר במשכיר, קשור שליטה בעל או למשכיר )ד( 76
 והואהסתיימה, שבנייתו )בניין המושכר להתאמת הוצאות 

 אחרתמטרה לכל או עיסקי לשימוש או מגורים לשימוש ראוי 
 בשיעוריותרו הכנסה, ייצור לצורך לשימושו נבנה( שלשמה 

 אךהוצאו, שבה המס בשנת החל מס שנת בכל  10%של 
לא לפני שנת המס שבה הופעל הנכס.

 יתרתתותר מס, שנות  10מ-קצרה השכירות תקופת אם 
 השכירותתקופת סיום עם המושכר להתאמת ההוצאות 

מהמשכיר.אלו הוצאות בגין השוכר שקיבל החזרים בניכוי 

. . . . . . . . . . 

. . 
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 131) ,130( . ניכוי התחלתי4
 םגן להלם טיפורהמ יםקרבמתר מול רגיה חתהפ וםמקב

ניכוי התחלתי:
 מכונהאו חדש, מסופון או חדשה רושמת קופה רכשת אם א. 
 וכזנה מכו עלותךבבאם או סיעה, נסי כרטיהוצאת לשה חד

 המשתמשלאדם  2017המס בשנת לראשונה אותה והשכרת 
 זכאיאתה - הכנסתו לייצור אותו משמש כשהרכב ברכבו בה 

 אךהקנייה, לסכום השווה בסכום , 2017המס בשנת לניכוי 
 נסיעה,כרטיסי להוצאת למכונה ( 130)₪ 5,200מ-יותר לא 

 אםלמסופון.  (130)₪ 11,700ו-רושמת לקופה  (130)₪ 8,100
 העודףהסכום את לנכות תוכל זה, סכום על עלה המכונה מחיר 

במשך ארבע שנות המס הבאות, רבע מהסכום בכל שנה.
 לצורךישראל למדינת  2017המס בשנת ששילמת סכומים ב. 

 המכסואגף הכנסה מס אגף של המחשב למרשמי ישיר חיבור 
 יעלהלא שיותר שהסכום בתנאי בניכוי יותרו )שע״מ(, ומע״מ 

 מידעלאבטחת תוכנה בעד ששילמת סכומים ₪.  2,400על 
 מ,ע״מו כסמה ה,סכנהס מ לש בחשהמ מישמרמ ןיכד בלתקמה

 בניכוייותרו - הרשות מנהל על-ידי אושרה שהתוכנה בתנאי 
 בשנתבניכוי שיותר המרבי הסכום שולמו. שבה המס בשנת 
₪. 6,000 הוא 2017המס 

. סך כל ההוצאות18
 2בסעיפים שרשמת ההוצאות כל סך את כאן ורשום סכם 
.17עד 

. סך כל ההכנסות, פחות הוצאות19
שרשמת  מהסכום 18בסעיף שרשמת הסכום את הפחת 
, ורשום את התוצאה.1בסעיף 

. התאמת הוצאות שאינן מותרות בניכוי20
 שכללתהוצאות אותן כל את פרט זה בסעיף הריקות בשורות 

 החייבתההכנסה קביעת לצורך בניכוי מותרות אינן אך בדוח 
 בניכוי,מותרות שאינן נסיעה הוצאות פרטיות, הוצאות )כגון 

 שניתלתאם צורך אין ההכנסה(. בייצור הוצאו שלא והוצאות 
 הוצאותרכב, הוצאות )לדוגמה: דלעיל בסעיפים שתואמו הוצאות 

נסיעה לחו״ל וכיו״ב(.

. ניכוי נוסף בשל פחת21
 מסלחוק ב׳ פרק עליך חל אם פחת בשל נוסף ניכוי לך יותר 

 תוםלפני  1985התשמ״ה-אינפלציה(, בשל )תיאומים הכנסה 
 חתבאת ופחל יךידבו ישהם יועקבם יכסנ לבשו תולתחת ופקת

 לפנילחוק ג׳ פרק עליך שחל או , 2007-2002המס משנות 
 בתוםבידיך שהיו קבועים נכסים בשל תחולתו תקופת תום 

.2007שנת המס 
המפרט  1343טופס בהגשת מותנה פחת בשל הנוסף הניכוי 

 סכומיסיכום את העתק כאמור. קבוע נכס לכל החישוב את 
זה.לסעיף  1343בטופס שחושב כפי פחת בשל הנוסף הניכוי 

. סה״כ הכנסה חייבת22
 20שבסעיף הסכום עם  19מסעיף הסכום את זה בסעיף סכם 

 ההכנסהסה״כ היא התוצאה . 21שבסעיף הסכום את והפחת 
 הפחתשלילית(. )תוצאה הפסד או חיובית( )תוצאה החייבת 

 לטופס)בהתאם לקיזוז המותרים ההפסדים את זו מתוצאה 
, כדלקמן:1301(. את התוצאה העבר לטופס 1344
1 בסעיף הסכום את רשום - חיובי סכום היא התוצאה אם 

בטופס.

 המינוסללא הסכום את רשום - שלילי סכום היא התוצאה אם 
במקום המתאים לכך בטופס.

. חלקך בהכנסת השותפות23
 חלקךאת כאן רשום שותפות, להכנסות מתייחס זה דוח אם 

 בטופסלרשום יש - חיובי סכום בשותפות. בהפסד או ברווח 
 המתאיםבמקום לרשום יש - שלילי סכום . 1בסעיף  1301

.1301בטופס 

2223 ו-הערה כללית לסעיפים 
 דרךלגבי פירוט לצרף יש הפסדים קיזוז של מקרה בכל 

עריכת הקיזוז.

הפרטים מעבר לדף:
א. פרטים על ניהול ספרים

 החשבונותלפנקסי הנוגעים הפרטים את זה בחלק רשום 
 תמדוקה סמה תנשב רוזחמה תא םיאתמה םוקמב ןייצ .תלהינש

 עליךהיה פנקסים אילו לקבוע ניתן זה מחזור על-פי . 2016
לנהל בשנת המס.

ב. פרטים על שותפות
 לךהיו אם לשותפיך הנוגעים הפרטים את מלא זה בסעיף 

 מהכנסותבאחוזים חלק כתובת, זהות, מס׳ )שם, בעסק שותפים 
העסק ועוד, כנדרש בטבלה(.
ג. פרטים על כלי רכב

 ושמישש כברה ילכל יםגעונה םיטפרה תא הז יףעסב אלמ
 הסבר)ראה הוצאות תובע אתה לגביהם ואשר הכנסה בייצור 

 לעיל(.7לגבי סעיף 
ד. פרטים על המשכיר

 כאןרשום עסקך, בשל חכירה או שכירות דמי שילמת אם 
את פרטי הנכס ובעליו.

, 1301 נספח ב׳ לטופס הדוח )טופס 
2016( לשנת המס 0135או 

 )שאינןמפתח ומדמי בית מנכס הכנסות לפירוט מיועד זה נספח 
 בסעיפיםכמפורט מוגבלים מס בשיעורי החייבות הכנסות 
 המסבשיעורי חייבות )שאינן מרכוש הכנסות (, 27ו-25,24 

 שאינןאחרות והכנסות ( 23-12בסעיפים כמפורט המוגבלים 
 לפרטניתן בנספח ממשכורת. או יד ממשלח מעסק, הכנסות 

את ההוצאות שהיו לך בייצור אותן הכנסות.
 עליךיותר, או מקורות משני מרכוש הכנסה לך הייתה אם 

 אליההמתייחסות וההוצאות ההכנסה את מקור כל לגבי לפרט 
על גבי טפסים נפרדים.

 ממספטור או הקלה למתן גם משמש השני בחלקו זה ספח נ
 הכנסהבהפקת בעבר אותך ששימש מושכר מנכס בהכנסה 

 להלן(.5מעסק או משלח יד )ראה בסעיף 

רגיליםמס בשיעורי החייבת בית מנכס הכנסה -  1סעיף 
 הסכומיםכל סך את מלא ההכנסה, לרישום המיועד במקום 

 הםמהסכומים חלק אם גם שכירות, כדמי בפועל שקיבלת 
 לכלולאין הבאות. לשנים שכירות דמי חשבון על מקדמה 
 15%או מס  10%עליה לשלם שבחרת הכנסה זה בסעיף 

ו/לעיל ד׳ בפרק  25, 24בסעיפים הסבר )ראה )חו״ל( מס 
 הפטורהלמגורים דירה משכר הכנסה - לעיל  41בסעיף או 

(.14 )17. פ.מ.ה. סעיף 131

. תקנות מ"ה )ניכוי 130
התחלתי בעד קופות 

רושמות(.
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 ששימשנכס, מהשכרת הפטורה ההכנסה חלק לגבי ממס(. 
בהמשך. 5בסעיף כמוסבר פרטים מלא בעבר, בעסקך אותך 
 לאותוהמתייחסות הוצאות רק לרשום יש ההוצאות בחלק 

 טרחתשכר כהוצאה לנכות מותר ארנונה. מיסי כגון בית, נכס 
 מותריםבמושכר שוטפים תיקונים בהשכרה. הקשור בכל עו״ד 

 לניכויהמותרת שוטפת הוצאה אינם והשבחות שיפורים בניכוי. 
כהוצאה לייצור הכנסה.

 לפיפחת בשל נוסף וניכוי פחת לדרוש רשאי הינך  -פחת 
 הסברראה דירות. השכרת עידוד חוק לפי או התיאומים חוק 

 משכיררשאי הפחת בתקנות האמור אף על ד׳-ה׳. בפרקים 
 שהוציאהוצאות בגין  10%של בשיעור פחת לדרוש נכס 

 שממש נהמבהש אינתב כרוהשל שו ושמשילה בנמה מתאהתל
 בשארעומד והוא המשכיר, בידי שכירות מדמי הכנסה בייצור 

 להתאמתהוצאות )ניכוי הכנסה מס בכללי המפורטות המגבלות 
.1998המושכר( התשנ״ח-

 מסתקנות על-פי דירה משכר הניכוי חישוב 
 למגורים(המושכרת לדירה פחת )שיעור הכנסה 

(132)1989התשמ״ט-

 דירהמשכר הכנסתך על מופחת מס לשלם בחרת לא אם 
 24סעיף )ראה כן לעשות לך מתיר אינו החוק או למגורים 

 פטורהשאיננה מגורים דירת מהשכרת הכנסה לך ויש לעיל(, 
 מהשכרתהכנסה על ממס פטור הכנסה מס חוק )לפי ממס 
 הוצאותלדרוש רשאי אתה לעיל(;  14סעיף ראה - מגורים דירת 

 על-פיהניכוי את ובהן דירה משכר להכנסה בהקשר שהוצאת 
 למגורים(.המושכרת לדירה פחת )שיעור הכנסה מס תקנות 

 דירהשמשכיר למי הניכוי את לחשב כדי אלה, תקנות לפי 
 לתאםמכן ולאחר “שוויה״, את ראשית לקבוע יש למגורים, 

כדלקמן:בהמשך, שיוסבר כפי המדד, עליית שיעור לפי זה שווי 
. הניכוי1

 הדירה,של מהשווי  2%של בשיעור יהיה השנתי הניכוי  )א(
כשהוא מתואם כמוסבר להלן.

 המשכיריהיה המס, משנת בחלק מושכרת הדירה הייתה  )ב(
 השלמים,החודשים מספר כיחס מהפחת יחסי לחלק זכאי 

.12שבהם הדירה הייתה מושכרת חלקי 
. שווי הדירה2

, 1980המס שנת קודם עוד ברשותך הייתה הדירה אם )א( 
 המסלשנת רכוש מס תשלום לעניין שנקבע כפי שוויה יהיה 
 לשנתושוויה מוגנת, בשכירות מושכרת שהייתה דירה . 1980
 מןנתפנתה מכן לאחר אם אך כמוגנת, נקבע  1980המס 
 שנתלגבי לראשונה שנקבע השווי יהיה שוויה - המוגן הדייר 
 שלהמתואם השווי כזה במקרה שלושה. כפול , 1980המס 

 מדד)על-פי  4,374כפול רכוש מס לצורך השווי יהיה הדירה 
(.7,694 - שהוא 9/1979

((0.5 x ( 11.2017 / 11.2016 - 1) + 1 ))x  7,694/11.2016 = 4,374
 מסתשלום לעניין רכישתה ליום שווי לדירתך נקבע אם )ב( 

 תהיההדירה, את שרכשת בעת שבח, מס חוק לפי רכישה 
קביעה זו השווי לעניין ניכוי הפחת.

 לענייןשווי לה נקבע ולא הדירה את בעצמך בנית אם )ג( 
 סכוםשוויה יהיה רכישה, מס לעניין לא וגם רכוש מס תשלום 

ההוצאות לרכישת הקרקע ולהקמת הבניין.
 האפשרויותעל-פי שוויה את לקבוע ניתן שלא אחרת בדירה  )ד(

שפורטו יהיה שוויה הסכום שבו נרכשה הדירה.
 כזההשווי יהיה בירושה, או במתנה שנתקבלה בדירה  )ה(

 לאואם ; 1980המס לשנת רכוש מס תשלום לעניין שנקבע 

 היההמשכיר אילו לעיל נקבע שהיה כפי השווי יהיה נקבע, 
בעל הדירה האחרון )שלא קיבל אותה במתנה או בירושה(.

במקרים ב׳-ה׳ תיאום שווי הדירה יהיה:

בתום  ידוע  מדד 
שנת המס 2016

במועד  ידוע  מדד 
קביעת השווי

עליית  שיעור 
בשנת  המדד 

המס 2017
1 + 1/2X

. דוגמאות3
 שוויהאת העריך רכוש ומס  1978בשנת נרכשה הדירה  )א(

הדירה  לירות( 900,000)₪  90של בסכום  1980לשנת 
הושכרה במשך כל שנת המס.

x 90 4,374 = 393,660התיאום 
₪. 7,873 מהשווי המתואם הם 2%

 לדרושתוכל בדירה לך שהיו אחרות להוצאות בנוסף כלומר 
₪. 7,873במקום הפחת הרגיל הוצאה של 

 שנקבעכפי )השווי ₪  350- ב1.12.1981ב-נרכשה הדירה )ב( 
 בשנתחודשים  5של לתקופה והושכרה רכישה( מס לעניין 
.2017המס 

התיאום:
33,703,89333,603,085 283,747=-11/2 + 1XX350
33,603,08541,512

₪ 5,675 מהשווי המתואם הם 2%
x 5/12 ₪5,675 =  2,365הניכוי שיותר: 

 אותהבשל המס בשנת יקבל לא כאמור, ניכוי שקיבל מי 
 הפחתותפחת, תוספת פחת, עבור נוסף ניכוי כל דירה, 

אחרות ודמי פינוי.
 הפחתניכוי בין הבחירה לנישום ניתנת מושכרת מגורים בדירת 

 לפיפחת בשל הניכוי קבלת לבין התקנות(, לפי לעיל )כמחושב 
 לוהמתאימה השיטה את לבחור יכול נישום התיאומים. חוק 
 שנהכל לשנות יכול אף הוא המושכרים. מהנכסים אחד לכל 
 לחישובודוגמאות הסבר הניכוי. מחושב שלפיה השיטה את 

הניכוי בשל פחת לפי חוק התיאומים ראה בפרק ה׳ להלן.
 מנויותשלא אחרות הוצאות לך היו אם  -אחרות הוצאות 

בטופס, פרט כל הוצאה בנפרד.
 מהנכסמוגן דייר לפינוי ששילמת סכומים לבך, לתשומת 
 מסוימים)ניכויים הכנסה מס כללי לפי בניכוי מותרים המושכר, 

 -תשמ״ו )תיקון(, מוגנת( בשכירות המושכרים בתים לבעלי 
 שקיבלתשכירות מדמי או מפתח מדמי הכנסה כנגד , 1986

 הניכויאופן לגבי מראש(. שכירות דמי )לרבות בניינים מהשכרת 
.9 ו-8ומגבלותיו ראה הסבר בפרק ד׳, סעיפים 

 - הכנסה מדמי מפתח2סעיף 
 דייריםחילופי בגין שקיבלת מפתח מדמי ההכנסות את רשום 

 בנכס המושכר בשכירות מוגנת, ואת ההוצאות שהיו לך לעניין
 ההכנסותפריסת לבקש ניתן וכו׳. עורך-דין טרחת שכר כגון זה 

 בפרק ד׳.9 ו-8מדמי מפתח לשנים הבאות ראה סעיפים 
 המקדמהסכום את ההכנסה, קבלת תאריך את לציין יש 

ששילמת בגין ההכנסה ואת תאריך תשלום המקדמה.
 - הכנסה מרכוש אחר3סעיף 
 שברשותך,אחר ורכוש מיטלטלין מהשכרת הכנסותיך את רשום 

 כןכמו כנגדן. בניכוי המותרות ההוצאות ואת זכויות, לרבות 

132. פ.מ.ה. סעיף 21)ד(
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-26בסעיפים כלולות שאינן מרכוש הכנסות זה בסעיף רשום 
 לדוח השנתי, וכן בחלק ח׳ לדוח השנתי.12

 - הכנסות אחרות4סעיף 
 יד,משלח מעסק, הכנסה שאינה אחרת הכנסה כל ופרט רשום 

 בתחוםשלא חד-פעמיות עסקאות לרבות ומרכוש, ממשכורת 
עיסוקך, ואת ההוצאות המותרות בניכוי.

 הסברראה , 15%של בשיעור במס החייב מחו״ל, דירה שכר 
 הפחתואת שהתקבלה ההכנסה את כאן רשום . 25לסעיף 

המגיע לנכס, כהוצאה היחידה המותרת בניכוי.
ך בעסקששימש נכס מהשכרת הכנסות -  5סעיף 

)צידו השני של הטופס(
 המסבשנת שמושכר בנכס שימוש תקופת על תצהיר אם 

 יד,משלח או מעסק הכנסה להפקת בעבר אותך וששימש 
תקבל פטור חלקי או הקלה.

 תהיהפרישה, לגיל והגעת כאמור, בעבר שימש הנכס אם  א.
 מוסברתהפטור חישוב דרך שכירות. מדמי חלק על לפטור זכאי 

 ומפורטת בנספח.42בסעיף 
 בעבריד משלח או מעסק הכנסה להפקת שימש הנכס אם  ב.
 “מיגיעהכהכנסה ממנו בהכנסה רואים - לפחות שנים  10

 זוגבן אותו אצל נפרד לחישוב זכאית זו הכנסה כלומר אישית״, 
 ולפטורמופחתים תחיליים מס לשיעורי בעבר(, שימש )שאצלו 

.39 ו-6. ראה הסבר בסעיפים 100%המגיע לנכה בשיעור 

 - שותפים בהכנסות6סעיף 
 אתזה בסעיף מלא משותף, מרכוש נובעות ההכנסות אם 

הפרטים הנדרשים לגבי כל אחד מהשותפים.

(1301נספחי ג׳ לטופס הדוח )טופס 
 ךרע תוריינ תריכמב ןוה חוור לע חווידל םידעוימ םיספטה

נסחרים בבורסה.
 השנתילדוח ג׳ בנספחי ידווח סחירים ערך מניירות הון רווח 

 ונספח( 1325)טופס ( 1ג)נספח (, 1322)טופס ג׳ נספח - 
(.1326( )טופס 2ג)

 עללדיווח המיועד מרכז טופס הינו  1322טופס ג׳, נספח 
 שחלותערך ניירות למעט סחירים, ערך מניירות הון רווח 

 התיאומיםלחוק  6סעיף של לביטולו המעבר הוראות עליהם 
בשל אינפלציה.

 העסקבספרי נרשמו לא שבידיו הנסחרים הערך שניירות יחיד 
 ההוןרווחי על הנתון את ייקח כחוק, המס מלוא מהם ונוכה 
 היחסיהחלק לפי מהמנכים המתקבלים א+ב 867טופסי מתוך 

של המוכר בחשבון אצל המנכה )חשבון בנק בדרך כלל(.
 תוריינש דיחיל ןכו הרבחל דעוימ 5231 ספוט ,(1)ג חפסנ

 מלואמהם נוכה שלא או העסק בספרי נרשמו שבידיו הערך 
 ג׳לנספח יועברו ההון הפסדי או רווחי סיכום כחוק. המס 

(.1322)טופס 
 ריאליהון רווח על לדיווח מיועד , 1326טופס (, 2ג)נספח 

 התחילהיום לפני שנרכשו בבורסה נסחרים ערך ניירות ממכירת 
 6סעיף לביטול המעבר הוראות עליהם וחלות ( 1.1.2006)

לחוק התיאומים.
(.1301 בדוח )טופס 040המס שנוכה יירשם בשדה 

 הדוחאת למשדר או הטפסים, בגב ראה נוספים הסבר דברי 
 המופיעיםההסבר בדברי להיעזר יוכל האינטרנט באמצעות 

בסמוך לכל סעיף.

(1301נספח ד׳ לטופס הדוח )טופס 
 ספוטב םימיתאמה תודשב ומשריי ץראל ץוחמ תוסנהכ

 סעיףכל יד על ד׳, בנספח . 1301טופס השנתי, הדוח 
בו, מפורטים השדות התואמים בדוח השנתי.

 .םילס תטישב ,תוצובק יפ-לע הסנכהה טרופת חפסנב
לפי חו״ל״(, )“זיכוי בחו״ל ששולם המס יפורט כן כמו 

 הזרה.במדינה המס מרשות שהתקבל שנתי אישור 
זיכוי המס ששולם בחו״ל יינתן:

 חייבתהכנסה על בארץ ישראל תושב שחייב המס כנגד  .1
 )להלןלישראל מחוץ ששולם המס בשל זיכוי מתקבל בחו״ל, 

 זושהכנסה ובתנאי השונים, ההכנסה סלי לפי זר(, מס זיכוי 
אינה הכנסה הפטורה ממס בישראל.

 ששולםסופי, חובה תשלום שהוא מס בגין יינתן הזיכוי  .2
 המסשנת מתום חודשים  24מ-יאוחר לא לישראל מחוץ 

 הנשב לארשי בשות שקבמה היה םא ,יוכיזה שרדנ הבש
 לענייןכמס נחשבים אינם וריבית קנסות הזיכוי. נדרש בגינה 

הזיכוי בגין מיסי חוץ.
 אשרלזיכוי, תקרה לחישוב בהתאם יינתן הזר מהמס זיכוי 

ייעשה באופן הבא:
 תלפהכמ בלקתת :םיילגר מס ירעוישב תוסנהכ לע יוכזיה רתקת

 כללעל בישראל החל ההכנסה מס בסכום ההכנסה יחס 
 האישייםהזיכויים לאחר הרגילים המס בשיעורי ההכנסה 

ולפני זיכוי בגין מס זר.
 הכנסותסכום מחלוקת המתקבל היחס הוא הכנסה: יחס 
 בשיעוריההכנסות בכלל מסוים מסל רגילים מס בשיעורי חוץ 

מס רגילים.
 סכוםהיא מיוחדים מס בשיעורי הכנסות על הזיכוי תקרת 

המס החל בישראל בשל ההכנסות המיוחדות מאותו מקור.
 לשניםיועבר זיכוי עודף סלים. שני בין זיכוי עודף לקזז ניתן לא 

 מתואםכשהוא זו, אחר בזו הבאות השנים לחמש עד הבאות 
לפי שיעור עליית המדד.

 בארץממשכורת הכנסה לך והייתה ישראל תושב הינך דוגמה: 
 כשכירעבדת המס בשנת בחו״ל שהותך בעת ₪.  100,000בסך 

₪  20,000בסך מס שילמת שעליהם ₪,  50,000והשתכרת 
)הסכומים תורגמו לשקלים חדשים על-פי שער החליפין(.

 הכנסותיךסך על אישיים( זיכויים )בניכוי בישראל שחל המס 
₪. ₪15,670( הוא  150,000)

“יחס ההכנסה״ כפי שהוגדר לעיל
1/3 = 150,000 / 50,000

x 1/3 15,670 = 5,223“תקרת הזיכוי״  
20,000 המס ששולם בחו״ל

5,223  שיתקבל הזיכוי
14,777  עודף זיכוי 

 הכנסהעל מהמס לקיזוז הבאה לשנה יועבר הזיכוי עודף 
מאותו מקור בחו״ל.

קצבה מחו״ל:
 בארץמס ישלם לישראל, מחוץ במדינה שמקורה קצבה מקבל 

תושב נשאר היה לו עליו חל שהיה המס, של לתקרה עד 
אותה מדינה.

 מחו״לקצבה של המתאימים השדות את ד׳ בנספח למלא יש 
 שדותבמקביל ימולאו לא אחרות, מהכנסות בשונה בהתאם. 
 בגין הכנסה זו.1301בטופס 
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דע זכויותיך וחובותיך

הוראות מעבר לגבי תום תחולתו של חוק מס ההכנסה
)תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ״ה-1985 )להלן חוק התיאומים(  פרק

ה׳

בתום שנת המס 2007 בוטלו מרבית סעיפי חוק 
התאומים.)1( 

החל משנת המס 2008 קיימות הוראות ממשיכות 
למקצת סעיפי חוק התאומים.)2(

א. הוראות עיקריות למי שחל עליו בעבר 
פרק ב׳ לחוק:

)1( ניכוי נוסף בשל פחת לפי סעיף 3 לחוק — יידרש 
בטופס 1343.

הפחת המגיע בשל נכסים קבועים שהיו בידי הנישום 
לפחות באחת משנות המס 2002-2007 ישוערך עד 

תום שנת המס 2007 בלבד.
)2( שעורי הפחת המוגדלים לפי סעיף 3 בחוק התיאומים 
ממשיכים אצל מי שמתאים להגדרות ב׳׳תקנות מס 
הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )שעורי פחת( התשמ׳׳ו 

.1986 —
)3( הפסד ראלי שהיה לנישום בעת מכירת נכס קבוע 
בר פחת ובמכירת נכס קבוע שהוא נייר ערך )בתחולה 
מ- 1.1.2006 ע״ג טופס 1325( כאמור בסעיף 9)ג( 
לחוק, ייחשב כהפסד הון. לעניין שיעור עליית המדד 
בסעיף ייראו את יום המכירה “כתום שנת המס 2007״.

מקדמים לחישוב הניכוי הנוסף בשל פחת לנישום
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ב. ניכוי נוסף בשל פחת על מי שחל עליו 
בעבר פרק ג׳ לחוק.

סכום הניכוי הנוסף בשל פחת )שערוך הפחת( הוא 
סכום השווה לסכום הפחת המגיע בשנת מס זו כשהוא 
מתואם, ממועד הרכישה )אך לא לפני 1.4.82( ועד תום 

שנת המס 2007.
לדוגמה:

לנישום בניין שנרכש תמורת 1,500,000 ש״ח ב-1.3.1992 
והושכר. בהנחה ששווי המגרש הוא 1/3 מהעלות, יהיה 
ערך הבניין לצורך חישוב הפחת 1,000,000 ש״ח. שיעור 

הפחת 2% לשנה.
חישוב הניכוי הנוסף בשל פחת:

1,000,000x 2% = 20,000 סכום הפחת המגיע
20,000xמדד 12/07              — 20,000 = 24,030} מדד 2/92

}

24,030 = 20,000 x 1.2015 לפי הטבלה
שערוך הפחת לשנת המס 2017 לנכס שהיה לנישום 
לפני תום שנת המס 2007, נותר זהה לשערוך שהגיע 

לפחת הנכס בשנת 2008 ואילך.
להלן טבלה המאפשרת לך לחשב את הניכוי הנוסף 
בשל פחת לשנת 2017 על פי חודש רכישה למי שהיה 
חל עליו פרק ג׳ או מועד השינוי השלילי/נכס קבוע למי 

שחל עליו פרק ב׳.

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 חודש

0.0340 0.0330 0.0576 0.0704 0.0502 0.1184 0.1342 0.1342 0.1494 0.2485 0.3358 0.4772 0.5969 0.8277 1.0332 1.2238 1.6249 2.0872 ינואר

0.0354 0.0360 0.0640 0.0725 0.0482 0.1064 0.1409 0.1395 0.1547 0.2444 0.3302 0.4647 0.5942 0.8153 1.0077 1.2238 1.5911 2.0546 פברואר

0.0385 0.0300 0.0618 0.0704 0.0441 0.0979 0.1420 0.1449 0.1636 0.2453 0.3146 0.4514 0.5916 0.8050 0.9836 1.2015 1.5752 2.0385 מרץ

0.0364 0.0270 0.0640 0.0715 0.0421 0.0926 0.1397 0.1482 0.1659 0.2477 0.3021 0.4372 0.5929 0.7864 0.9584 1.1696 1.5441 2.0011 אפריל

0.0312 0.0181 0.0566 0.0597 0.0441 0.0760 0.1295 0.1427 0.1625 0.2308 0.2924 0.4138 0.5784 0.7520 0.9314 1.1316 1.4893 1.9270 מאי

0.0312 0.0181 0.0534 0.0555 0.0493 0.0659 0.1250 0.1331 0.1570 0.2261 0.2863 0.3902 0.5629 0.7314 0.9258 1.1395 1.4433 1.8815 יוני

0.0240 0.0172 0.0524 0.0555 0.0555 0.0521 0.1217 0.1299 0.1536 0.2214 0.2726 0.3801 0.5578 0.7082 0.9210 1.1365 1.3965 1.8601 יולי

0.0128 0.0162 0.0410 0.0576 0.0629 0.0454 0.1173 0.1268 0.1504 0.2229 0.2600 0.3761 0.5540 0.6901 0.9186 1.1218 1.3266 1.8149 אוגוסט

0.0059 0.0162 0.0390 0.0555 0.0608 0.0492 0.1140 0.1331 0.1449 0.2167 0.2551 0.3712 0.5353 0.6723 0.9005 1.1054 1.2796 1.7710 ספטמבר

0.0108 0.0250 0.0380 0.0576 0.0661 0.0454 0.1118 0.1395 0.1395 0.1999 0.2559 0.3653 0.5207 0.6535 0.8819 1.0780 1.2443 1.7142 אוקטובר

0.0099 0.0320 0.0300 0.0576 0.0661 0.0387 0.1108 0.1331 0.1320 0.1648 0.2412 0.3547 0.5051 0.6309 0.8555 1.0678 1.2345 1.6688 נובמבר

0.0059 0.0340 0.0310 0.0587 0.0682 0.0473 0.1173 0.1331 0.1342 0.1501 0.2444 0.3461 0.4945 0.6103 0.8415 1.0549 1.2313 1.6353 דצמבר
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פרקהוראות מעבר לגבי תום תחולתו של חוק מס ההכנסה
ו׳

)תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ״ה-1985 )להלן חוק התיאומים( 

דע זכויותיך וחובותיך

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

פטור על הכנסה מיגיעה אישית עד לסכום של 606,000 ₪. אם ההכנסה  ולנכה  לעיוור  פטור  א. פטורים
מיגיעה אישית נמוכה מ-72,720 ₪, או אם לא הייתה הכנסה מיגיעה   100% של  בשיעור  )5(9
אישית — פטורה ממס גם הכנסה שלא מיגיעה אישית, עד לסכום  נכות, או בשיעור של 
כולל של 72,720 ₪. לגבי שיטת החישוב לנכות בחלק משנת המס,  90% נכות מפגיעות 
ראו הסבר בסעיף 32. אם הייתה הכנסה מריבית המשולמת מכספים  באיברים, לפי חישוב 
שהופקדו בפיקדון, בתוכנית חיסכון או בקופת גמל, שמקורם בפיצויים  מיוחד

בשל פגיעת גוף, הפטור יהיה בסכום כולל של עד 299,040 ₪.

פטור על קצבאות המשתלמות בשל פצעי מלחמה, פגיעת ספר, פגיעת  פטור על קצבאות לנכי  )6(9
איבה, או המשתלמות על-ידי המדינה למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל  מלחמה

שמת עקב פעולות מלחמה.

פטור לסכומים שנכה ברגליו מקבל, על-פי דין, להחזקת רכבו. פטור לנכה רגליים 9)6א(

פטור על קצבאות שמשלמת המדינה לעובדי ממשלת ארץ-ישראל  פטור לעובדי ממשלת  9)6ב(
)ממשלת המנדט לשעבר(. ארץ-ישראל

פטור על קצבאות המוסד לביטוח לאומי המשולמות עקב פגיעת עבודה,  פטור על קצבאות נכות,  9)6ג(
עקב נכות כללית, או למתנדב שנפגע עקב פעולת התנדבות. פטור על  זקנה ושאירים מהמוסד 

קצבאות זקנה ושאירים שמשלם המוסד לביטוח לאומי. לביטוח לאומי

פטור על הטבות סוציאליות ותגמולים שמשלם המוסד לביטוח לאומי  פטור לאסירי ציון 9)6ד(
לאסירי ציון ולמשפחות של אסירי ציון והרוגי מלכות.

פטור על קצבת נכות מחו"ל, המתקבלת ממדינת חוץ מכוח דיניה.  פטור על קצבת נכות  9)6ה(
בהתאם לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית. מחו"ל

פטור על קצבת שאירים המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם  קצבת  על  ר  פטו 9)6ו(
לתוכנית ביטוח או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית עד לסכום   שאירים

שאינו עולה על 8,360 ₪ לחודש בשנת 2017.

פטור על סכום הון שנתקבל כפיצוי כולל על מוות או חבלה. פטור על פיצויים על  )7(9
מוות או חבלה

על מענק פרישה - פטור בסכום השווה למשכורת החודש האחרון  מענק  על  ר  פטו 9)7א(
כפול מספר שנות העבודה. על מענק מוות - )פיצויים( עקב פרישה 

פטור בסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה, לפי משכורת  מעבודה או עקב מוות
החודש האחרון, כפול מספר שנות העבודה.

מנהל רשות המסים רשאי להגדיל את סכומי הפטור, אולם בשום 
מקרה לא יעלה הסכום הפטור לגבי מענק פרישה שנתקבל השנה על 
12,200 ₪ לכל שנת עבודה. סכום הפטור לגבי מענק עקב מוות לא 

יעלה על 24,400 ₪ לכל שנת עבודה.

פטור על סכומי הפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס, ובלבד שהתקיימו  הכנסה  על  פטור  )13(9
כל אלה: מהפרשי הצמדה

1. הפרשי הצמדה אינם חלקיים.
2. לא נתבעו הוצאות ריבית.

3. הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי סעיף 2)1( ואינם רשומים או 
חייבים ברישום בפנקסי חשבונותיך.

הוראות אלה לא יחולו על חשבון בקופת גמל.
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דע את זכויותיך

דע זכויותיך וחובותיך

בשנת המס 2017 פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס פרק
ו׳

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

פטור של סכומים ששולמו כהפרשי הצמדה עקב הפקעת נכס שאיננו  הכנסה  על  פטור  9)13א(
מלאי עסקי. מהפרשי הצמדה בשל 

הפקעה.

פטור על הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ למעט הלוואה שנתן  פטור על הכנסה מהפרשי  )15(9
על-ידי מפעל הקבע שלו בישראל. שער לתושב חוץ

פטור לסכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי  סכומים  על  פטור  9)16א(
הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים  שמשך עובד מחשבונו 
ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל פרישה, או משיכות  בקרן השתלמות לרבות 
שנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום  ריבית, הפרשי הצמדה 

הראשון. שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים בפטור ממס. ורווחים אחרים
ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 01/01/2003 

יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

פטור לסכומים שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים,  פטור לסכומים שמשך  9)16ב(
לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה המוטבת,  בקרן  יחיד מחשבונו 
אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון; ולגבי עובד שהגיע לגיל  השתלמות לעצמאים
פרישה, או משיכות שנעשו לצורכי השתלמותו, אף אם חלפו 3 שנים 
ממועד התשלום הראשון. שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך הסכומים 

בפטור ממס.
ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 01/01/2003, 

יהיו פטורים, אף אם אין מקורם בהפקדה מוטבת.

סכומים שמשך עובד מקופת גמל ושאינם חייבים במס על פי סעיף  סכומים  על  פטור  )17(9
87, למעט כספים שקיבל עובד על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה,  שקיבל עובד מקופת 
עד גובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורים שנקבעו  גמל 

לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

סכומים שמשך יחיד מכל מרכיבי החשבון על פי הוראות סעיף 23)ב(   משיכת יתרה צבורה  9)17ב(
לחוק הפיקוח על קופות גמל נמוכה לפי חוק הפיקוח 

על  קופת גמל

פטור על הכנסה ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שאינם חייבים  וחים  רו על  פטור  )18(9
במס לפי סעיף 3)ד( או סעיף 87, שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים,  מקופת גמל לתגמולים

אשר מקורם בסכומים שהפקידו היחיד או מעבידו לקופת הגמל. 

פטור לגבי שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה וחזרה  פטור על שווי הסעות  )20(9
בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת על-ידי המעביד, ובתנאי שההסעה  למקום  מאורגנות 
הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום העבודה, אם אושר כך  עבודה על-ידי המעביד

על-ידי מנהל רשות המסים.

פטור על סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על-פי חוק הגנת השכר,  פטור על פיצויי הלנת  )21(9
עד לסכום השווה להפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן, אולם, אם  שכר
באחד מ-24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה משכורתו של 

העובד על סך של 8,040 ₪ בשנת המס 2017.

פטור על סכומים שמקבל יחיד מבן זוגו לשעבר כדמי מזונות, או בשביל  פטור על דמי מזונות  )22(9
ילדיו, או שמקבל יחיד החי בנפרד מבן זוגו, וכן סכומים שמתקבלים מהמוסד  שמקבל/ת גרוש/ה

לביטוח לאומי על-פי חוק המזונות )הבטחת תשלום( תשל"ב-1972.
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חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

פטור על חלק מקצבה המתקבל על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים  פטור על חלק מקצבה  )23(9
לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד, המגבית המאוחדת לישראל, או  על-פי  המתקבלת 
לכל מוסד אחר שקבע שר האוצר. הפטור הוא בשיעורים הבאים  עיזבון  למתן  הסכם 

מהקצבה: בחיים
1. בשיעור 50% - אם לנותן העיזבון לא מלאו 50 שנים בעת נתינתו;
2. בשיעור 60% - אם מלאו לו 50 שנים ולא מלאו לו 60 שנים;
3. בשיעור 75% - אם מלאו לו 60 שנים ולא מלאו לו 70 שנים;
4. בשיעור 80% - אם מלאו לו 70 שנים ולא מלאו לו 80 שנים;

5. בשיעור 90% - אם מלאו לו 80 שנים.

פטור על סכום שקיבל נישום על חשבון ריבית והפרשי הצמדה בשל  הפרשי  על  פטור  )24(9
מס ששולם ביתר )החזר מס(, גם לגבי מס הכנסה וגם לגבי מס שבח,  הצמדה וריבית על מס 

וכן לגבי החזרי מע"מ של עוסק לפי סעיף 105 לחוק מע"מ. ששולם ביתר
הוראה זו לא תחול על נישום, שריבית והפרשי הצמדה הן בידיו הכנסה 

לפי סעיף 

פטור על הפרשי הצמדה בשל סכום ששולם ביתר למוסד לביטוח לאומי. הפרשי  על  פטור  חוק הביטוח 
הצמדה בשל תשלומי  ס׳  הלאומי 
לביטוח  למוסד  יתר  178

לאומי

פטור ממס על דמי השכירות שמקבל קשיש מהשכרת דירה, שבה גר  פטור על חלק משכר  )25(9
לפני כניסתו ל"בית אבות" )שמתגוררים בו 30 יחידים לפחות, שגילם יותר  דירה המקבל קשיש 
מ-65 שנים(, עד גובה מחצית התשלום השנתי ששולם ל"בית האבות". המתגורר ב"בית אבות"

פטור ממס על כספים שקיבלה הקרן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק  מענק חייל משוחרר )27( 9
קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994.

פטור ממס עד לסכום של 49,320 ₪ בשנת 2017. פטור מדורג עד  הימורים,  על  פטור  )28( 9
לסכום הכפול מזה על הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים. ראו סעיף  הגרלות ופרסים

26 לדו"ח.

מלגה הניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר  מלגה הניתנת לסטודנט  )29(9
כהגדרתם בחוק, ולגבי חוקר, עד לתקרה של 96,000 ₪ בשנת 2017. בתקופת  לחוקר  או 

ראו סעיף 40 לדו"ח. לימוד  במוסד  לימודיו 
ומחקר

פטור ממס על פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומות  פטור על פיצוי לתרומת  )30(9
ביציות, התש"ע- 2010. ביציות

פטור על קיצבה מזכה, בשיעור של 49% מסכום תקרת הקצבה המזכה  פטור על חלק מקצבה  9א
)כ-4,096 ש"ח לחודש בשנת 2017(, שמקבל יחיד שהגיע ל"גיל פרישה",  ממעביד  המתקבלת 

ממעביד, מקופת גמל, או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.  או מקופת גמל בגיל 
אם הוון בפטור ממס חלק מהקצבה, יופחת הסכום שהוון בפטור  קצבה  וכן  פרישה 

מיתרת ההון הפטורה. המשתלמת בשל אובדן 
לגבי פטור מקצבה מוכרת, ראו סעיף 5 לדו"ח. לגבי מצב שבו התקבלו כושר עבודה

מענקי פרישה )פיצויים( פטורים וקצבה בשל אותן שנות עבודה, ראו 
הסבר בסעיף 5 לדו"ח.

פטור בשיעור של 35% מקצבה אחרת )שלא חל עליה סעיף 9א(,  פטור על חלק מקצבה  9ב
שמקבל אדם שמגיע לגיל פרישה, או שמקבלים שאיריו, ושאינה פטורה  אחרת, מלוג או אנונה

לפי סעיף 9)6ו(. 
אין תקרה לסכום הקצבה המזכה בפטור.
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בשנת המס 2017 פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס פרק
ו׳

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל, שמקבל מי שעלה  של  לקצבה  הנחה  9ג
לישראל, או "תושב חוזר ותיק" בשל עבודתו בחו"ל, יהיה הנמוך מבין  תושב ישראל לראשונה 
המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה אילו  ושל "תושב חוזר ותיק"

היה נשאר תושב אותה מדינה ובין המס החל על-פי החוק בישראל.

פטור בשיעור של 35% על דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש בעסק  פטור להכנסה מדמי  9ד
או משלח-יד בישראל, ליחיד שהגיע הוא או לבן זוגו, לגיל פרישה, עד  שכירות מסויימים
לתקרה, שיעור זכאות ובתנאים כאמור בפקודה. ראו סעיף 43 לדו"ח.

"עולה חדש" שהיה תושב ישראל לפני 01/01/2007, יהיה פטור ממס  פטור לעולה חדש או  סעיף 14 )א(, 
במשך 5 שנים או 4 שנים על הכנסותיו מחוץ לישראל, לפי סוג ההכנסה  תושב חוזר ותיק סעיף 14)ב(
שבה מדובר. "עולה חדש" או "תושב חוזר ותיק" שהגיעו לישראל לראשונה 
מיום 01/01/2007, יהיו פטורים ממס למשך 10 שנים ומדיווח על 

הכנסותיהם שהופקו בחו"ל או שמקורן בנכסים בחו"ל.
לפירוט ולהסבר לגבי תושב חוזר ראו הסבר בסעיף 43.

תושב חוזר )שאינו "ותיק"(, שחזר לישראל החל מיום 01/01/2007  פטור לתושב חוזר  סעיף 14)ג(
ואילך הורחב לגביו הפטור מריבית, מדיבידנד או מרווח הון "מניירות ערך  )שאינו "ותיק"(
מוטבים", שהם ניירות שנרכשו לאחר חזרתו לישראל כחילוף לניירות 
ערך שנרכשו בידיו בתקופת שהותו בחו"ל. פטורים אלו על הכנסות 
פאסיביות בידי תושב חוזר )שאינו "ותיק"( יחולו למשך 5 שנים מיום 

החזרה לארץ.
כתושב חוזר ייחשב: לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל מיום 

01/1/2009 ואילך - מי ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל.
לגבי תושב ישראל שעזב את ישראל עד ליום 31/12/2008 - מי ששהה 

מחוץ לישראל 3 שנים וחדל להיות תושב.
לפירוט ולהסבר לגבי תושב חוזר, ראו הסבר בסעיף 43.

פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים ממדינה זרה, הפטורים  פטור על תקבולי ביטוח  צו על-פי סעיף 
ממס על-פי דין באותה מדינה. סוציאלי מחוץ לישראל 14 לפקודה

פטור על הפרשי הצמדה שמקבל יחיד, שהפרשי ההצמדה אינם הכנסה  הפרשי  על  פטור  על-פי  צו 
בידיו לפי סעיף 2)1(, בשל: פגיעה במקרקעין, מכירת נכס פרטי, תשלום  הצמדה שמקבל יחיד 16ב  סעיף 
יתר ששולם בשל הוצאה פרטית, פיצוי בשל תביעה )בתנאי שהסכום,  לפקודה
שהפרשי ההצמדה נוספו עליו, פטור ממס(, ביטול עסקה לרכישת נכס 
פרטי, הלוואה בין יחידים שלא במסגרת העסק או משלח-היד, תשלום 
בידי מוסד בגין תביעה או החזרת פיקדון שאינה הכנסה, או הפטורים 

ממס, יתרת זכות באגודה שיתופית, פיקדון בבית אבות.

א. יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת המס 2017 על  בית  רי על  ר  פטו 125ד
סך של 61,920 ₪, יהיה פטור על הכנסה מריבית בסך של 9,720 ₪  ל  ע מת  המשתל

בשנת המס. עלתה ההכנסה בשנת המס - יוקטן הפטור בהתאם. ותוכניות  פיקדונות 
ב. יחיד שבשנת המס הגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, )דהיינו חיסכון

67 שנים( ובמועד הקובע )דהיינו ה-1.1.2003( מלאו לאחד מהם 55 
שנים, יהיה פטור גם על הכנסה מריבית בסך 13,320 ₪ בשנת המס, 
ואם הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ובמועד הקובע מלאו להם 

55 שנים, יהיה פטור על סך של 16,320 ₪ בשנת המס.
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חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

פטור בשיעור של 35% על ריבית עד לגובה ההפרש שבין ההכנסה  פטור נוסף על הכנסה  125ה
החייבת המוגדרת בסעיף ועד לתקרת הכנסה של 100,320 ₪ לשנת  מריבית על פיקדונות 
2017, למי שהגיע הוא או בן זוגו לגיל פרישה. והכל, אם מלאו להם  ותוכניות חיסכון למי 

במועד הקובע )ה-1.1.03( 55 שנים. שהגיע לגיל פרישה

בשנת המס יותר ניכוי עבור תשלומים ששילם יחיד לקרן השתלמות  ניכוי בשל תשלומים  ב. ניכויים
לעצמאים. הניכוי שיותר הוא הסכום ששולם שלא יעלה על 4.5%  ת  השתלמו לקרן  17 )5א(
מההכנסות החייבות מעסק או ממשלח-יד או על תקרה של 11,700  לעצמאים

.)260,000 X 4.5%( ₪
לעצמאי שהוא גם שכיר ומעבידו שילם עבורו לקרן השתלמות, יותר 
ניכוי רק עבור אותו חלק מהכנסותיו מעסק או ממשלח-יד עד "סכום 

התקרה". "סכום התקרה" הוא הנמוך מבין:
ההכנסה מעסק או ממשלח-יד. . 1

260,000 ₪, בניכוי סכום "המשכורת הקובעת" שבגינה שילם לו   .2
מעבידו לקרן השתלמות.

יותר ניכוי בשל תשלומי היחיד לביטוח בפני אובדן כושר עבודה בהתקיים  תשלומי  בשל  ניכוי  רישא,   17
התנאים המפורטים בסעיף 32)14(, בכפוף לתקרה של 3.5% מההכנסה  פרמיה לביטוח בפני  )14(32
החייבת מעסק, ממשלח-יד או מעבודה עד לתקרה של 290,190 ₪  אבדן כושר עבודה

לשנת 2017. ראו הסבר בסעיפים 47, 48.
ניכוי בשל השתתפות בהוצאות מחקר מדעי שנעשה על-פי הכללים  ניכוי בשל השתתפות  20א
שבחוק, אך לא יותר מ-40% מההכנסה החייבת בשנת המס שבה  במחקר מדעי

שולמו ההוצאות.
ניכוי לתושב ישראל שהיה תושב חוץ בעת שניתן פסק דין לגבי תשלום  מזונות  בשל  ניכוי  20ב

מזונות לתושב חוץ על-ידי רשות שיפוטית מוסמכת בחו"ל. לתושב חוץ
פירוט ההגדרות בדברי ההסבר לסעיף 51. ליחיד שאינו עמית מוטב: תשלומים  בעד  ניכוי  47

א. לגבי הכנסה שאינה הכנסת עבודה: לקופת גמל

1. תשלומים בעד קצבה - ניכוי הסכומים ששולמו, אך לא יותר מ-7% 
מהכנסה שעד 146,400 ₪ )ניכוי מרבי - 10,248 ₪(.

2. אם התשלומים הם בעד קצבה בלבד, ועלו על 12% מההכנסה 
האמורה - ניכוי נוסף עד ל-4% מההכנסה )ניכוי מרבי בשיעור של 11% 

מההכנסה האמורה, 16,104 ₪(
ב. לגבי הכנסה משכר עבודה שאינה הכנסה מבוטחת, הסכום הנמוך מבין:
1. הסכום ששולם, אך לא יותר מ-5% מההכנסה שעד 103,200 ₪ 

)ניכוי מרבי 5,160 ₪(
2. 5% מההכנסה החייבת, שהיא הכנסת עבודה, עד ל-258,000 ₪, 

בניכוי ההכנסה המבוטחת.
ג. אם ההכנסה היא משכר עבודה וגם ממקורות אחרים, יש להביא 

תחילה בחשבון לצורך חישובים אלה את ההכנסה משכר.
ד. מי שבתחילת שנת המס, או לפני כן, מלאו לו 50 שנים, זכאי לניכוי 

בשיעורים מוגדלים בכפוף לתקרות.
ל"עמית מוטב":

ניכוי בשל תשלומיו לקופת גמל לקצבה עד 11% מהכנסה ל"עמית 
עצמאי", ועוד עד 7% מ"הכנסה הנוספת", בתוספת 4% נוספים אם 

תשלומיו לקצבה עלו על 12% מ"ההכנסה הנוספת".
הניכוי המרבי במסלול זה הוא עד 22,704 ₪ בשנת המס 2017.
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בשנת המס 2017 פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס פרק
ו׳

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

ניכוי של 52% מהסכומים ששולמו בשנת המס )למעט הסכומים ששולמו  תשלומים  בעד  ניכוי  47א
כקנס על פיגור בתשלום והפרשי הצמדה ששולמו על פיגורים בתשלום(,  למוסד לביטוח לאומי
בתנאי שהתשלומים היו לגבי הכנסה שלא ממשכורת או משכר עבודה, 

ובתנאי שהניכוי לא יעלה על סכום ההכנסה החייבת שלפני ניכוי זה.

זיכוי בשיעור של 15% מהכנסה מעבודה במשמרות. עבודה  לגבי  זיכוי  ג. זיכויים
זיכוי על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו למשכורת אינו  במשמרות בתעשייה 10

עולה על 126,840 ₪ לשנה. סך כל הזיכוי לא יעלה על 11,100 ₪.
זיכוי מהמס בשיעורים שונים מההכנסה החייבת מיגיעה אישית, בהתאם  זיכוי מהמס לתושבים  11
ליישוב, מחלק ההכנסה שאינו עולה על סכום שנקבע )רשימת היישובים,  ביישובים זכאים

שיעור הנחה ותקרות הכנסה, ראו בפרק ט'(.
זיכוי ממס ל"חייל" )לרבות שוטר, סוהר, עובד שירות הביטחון(, בשיעור  זיכוי ממס ל׳חייל׳ 11
5% ממשכורתו, הכוללת תוספת פעילות רמה א', ועד לסכום הכנסה 

של 160,560 ₪.
שתי נקודות זיכוי )שווי נקודת זיכוי בשנת 2017 - 2,580 ₪( זיכוי לתושב ישראל 34

1/4 נקודת זיכוי שנתית לחודש במשך 18 החודשים הראשונים )3  חדש"  ל"עולה  זיכוי  35
נקודות זיכוי ל-12 חודשים(; 1/6 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים  ארעי",  ל"תושב  או 
נוספים; 1/12 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים. במניין  שברשותו תעודה א1, 
החודשים לא תובא בחשבון תקופת שירות חובה או לימודים וכן תקופת  או תושב חוזר "מוטב"

היעדרות מהארץ העולה על 6 חודשים ואינה עולה על 3 שנים.
נקודות זיכוי אלה מותרות גם לגבי הכנסתו של בן זוג נשוי שהוא עולה 
חדש, בחישוב מאוחד של המס בשומת "בן הזוג הרשום". אולם אם 
הכנסתו אינה עולה על סכום שהוא פי חמישה מסכום נקודות זיכוי 
אלה, ומסכום נקודות הזיכוי לפי סעיף 38 לפמ"ה )ראו להלן(, לא תיכלל 
הכנסתו בחישוב המס של "בן הזוג רשום, ולא תובאנה בחשבון נקודות 

הזיכוי הנוספות כ"עולה חדש" ולפי סעיף 38 לפמ"ה.
1/4 נקודת זיכוי )645 ₪( בגין הוצאות נסיעה ממקום המגורים אל  זיכוי נסיעה 36

מקום העבודה הקבוע.
חצי נקודת זיכוי לאשה )1,290 ₪( בחישוב נפרד, או לאשה שהיא "בן  זיכוי לאישה 36א׳

הזוג הרשום" בחישוב מאוחד.
נקודת זיכוי אחת, בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו  זיכוי ל"בן הזוג הרשום"  37
הגיעו לגיל פרישה, או שהוא או בן זוגו עיוור או נכה על-פי סעיף 9)5(. עבור בן זוגו בחישוב 

מס מאוחד.
1.5 נקודות זיכוי נוספות על נקודת הזיכוי לפי סעיף 37, אם אין ילדים  בן  בעד  נוסף  זיכוי  38
המזכים ב"נקודת קצבה" מהמוסד לביטוח לאומי, או 1.75 נקודות זיכוי  הכנסה  לו  שיש  זוג 

נוספות אם יש ילדים המזכים ב"נקודות קצבה" כאלה. אם  אישית,  מיגיעה 
1/4 נקודת זיכוי נסיעה. נערך ׳חישוב מאוחד׳ 

ואולם, אם הכנסת בן הזוג אינה מגיעה לסכום שהוא פי חמישה מסכום של המס
נקודות הזיכוי האמורות, לא תיכלל הכנסתו בחישוב ההכנסה החייבת 

של "בן הזוג הרשום" ולא יותרו נקודות הזיכוי הללו.
1.5 נקודות זיכוי, נוסף על נקודת הזיכוי לפי סעיף 37, אם אין ילדים  זיכוי נוסף בעד בן הזוג  39
המזכים ב"נקודת קצבה" מהמוסד לביטוח לאומי, או 1.75 נקודות זיכוי  שעזר ל׳בן הזוג הרשום׳ 
אם יש ילדים. אולם למי שזכאי גם לפי סעיף זה וגם לפי סעיף 38,  בהשגת הכנסתו מעסק 

יותר הזיכוי רק לפי אחד מסעיפים אלה, לפי בחירתו. או ממשלח יד
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חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

זיכוי לחייל משוחרר ניתן בגין הכנסה מיגיעה אישית במשך 36 החודשים  ת  / ל י י ח ל י  ו כ י ז 39א
הראשונים שלאחר החודש בו סיים החייל את "שירותו הסדיר". )"שירות סדיר"  משוחרר/ת
ייחשב — שירות בצה"ל, משמר הגבול, משטרה, שירות לאומי ושירות אזרחי(.
חייל ששירת לפחות 23 חודש וחיילת 22 חודשים - 1/6 נקודת זיכוי 

שנתית לחודש.
חייל ששירת פחות מ-23 חודשים וחיילת פחות מ-22 חודשים - 1/12 

נקודת זיכוי שנתית לחודש.

במשפחה חד הורית יקבל ההורה עבור ילדים שנמצאים "בחזקתו" 1.5  זיכוי ליחיד עבור ילדים  40)ב()1(
נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו, 2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד  במשפחה חד הורית
החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 
5 שנים, נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנה שבה מלאו לו 6 
שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו 17 שנים וחצי נקודת זיכוי בשל 

כל ילד בשנת המס שבה מלאו לו 18 שנים.

ההורה שהילד אינו "בחזקתו" יקבל: זיכוי ליחיד עבור פעוט 40)ב()1א(
1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ו-2.5 נקודות זיכוי בשל 
כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה 

מלאו לו 5 שנים.

ההורה יקבל בגין הילד שבחזקתו נקודות זיכוי ילדים, ובנוסף נקודת  זיכוי להורה בגין ילד  40)ב()1ב(
זיכוי "פעוט": נקודת זיכוי אחת נוספת בשל היותו משפחה חד הורית  להורה אחד

במקרה שבו לא קיבל את הנקודה כאמור בסעיף 40)ב()2(

הורים החיים בנפרד, יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת  הנושא  לגרוש  זיכוי  40)ב()2(
נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד, ואם כלכלת הילדים מחולקת בן  בחלק מכלכלת ילדיו
שני ההורים, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה זיכוי אחת.

נקודת זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית, המשלם מזונות לבן/בת זוגו לשעבר. זיכוי לגרוש שהתחתן בשנית 40א

נקודת זיכוי בחישוב המס של יחיד שמלאו לו או לבן זוגו 16 שנים   16 זיכוי לנער שמלאו לו  40ב
וטרם מלאו לו 18 שנים. שנים וטרם מלאו לו 18 שנים

מסיימי לימודים בשנת 2005 ואילך לתואר ראשון, לתואר שני, לתואר  זיכוי למסיימי לימודים  40ג, 
שלישי ברפואה, לתואר דוקטור במסלול ישיר או ללימודי הוראה/מקצוע,  תעודת  או  לתואר  40ד
זכאים בשנה שלאחר סיום הלימודים לחצי נקודת זיכוי למשך תקופה  הוראה
המצוינת בסעיף. ואולם מסיימי לימודים לתואר ראשון בשנת 2007 

ואילך זכאים לנקודת זיכוי אחת נוספת במקום חצי נקודת זיכוי.
מי שסיים לימודיו בשנת 2014 יהיה זכאי להטבות המפורטות לעיל 

בשנת מס 2015 למשך שנה מס אחת בלבד.
ראו פירוט בסעיף 70 בפרק ד'.

לתקופה שבה היה רווק, או אלמן, או גרוש בלי ילדים - החלק היחסי  זיכוי לבן זוג )שאינו "בן  41
מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, נסיעה, וכנער — הזוג הרשום"(, שהיה 

לפי מספר החודשים באותה תקופה, ואם היו ילדים - גם החלק היחסי  נשוי בחלק משנת המס
מנקודות הזיכוי הנוספות בעד הילדים.

לתקופה שבה היה נשוי, ונערך חישוב נפרד של המס על הכנסתו - 
החלק היחסי מנקודות הזיכוי כתושב ישראל, ונסיעה, לתקופה שבה 

היה נשוי בשנת המס.
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בשנת המס 2017 פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס פרק
ו׳

חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

זיכוי בשיעור של 35% מהסכומים שהוצאו מעל 12.5% מההכנסה החייבת  הוצאות  בעד  זיכוי  44
בעד הוצאות החזקה במוסד מיוחד של ילד, בן זוג, או הורה משותקים לחלוטין,  החזקה במוסד
מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בעד ילד 
עם מוגבלות שכלית התפתחותית. תנאי לקבלת הזיכוי הוא, שהכנסתו של 
הנתמך לא תעלה על 167,000 ₪, ואם יש לו בן זוג לא תעלה הכנסת 

שניהם על סך 267,000 ₪.

מי שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור או ילד עם  זיכוי בעד ילדים נטולי  45
מוגבלות שכלית התפתחותית, או ילד שסובל מלקות למידה חמורה של  יכולת
קשב וריכוז, או ילד שסובל ממחלה קשה, שגרמה לו לפיגור התפתחותי 

לעומת בני גילו, זכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל ילד.
יש לבחור לגבי כל ילד בין זיכוי זה לזיכוי לפי סעיף 44 לפמ"ה המתואר 

לעיל.

בשל תשלומים לקופת גמל, קצבת ביטוח חיים וביטוח קצבת שאירים: תשלומים  בעד  זיכוי  45א
למי שאינו "עמית מוטב" - ביטוח  חיים,  לביטוח 

לגבי הכנסה שאינה הכנסת עבודה - 5% מההכנסה המזכה, שהיא קצבת שאירים ולקופת  ההכנסה החייבת, עד תקרה של 146,400 ₪, ובלבד שהזיכוי בשל גמל לקצבה
תשלומיו לביטוח קצבת שאירים לא יעלו על 1.5% ממנה.

לגבי הכנסת עבודה - 7% מההכנסה המזכה )הכנסתו ממשכורת עד 
103,200 ₪(: הסכום לביטוח קצבת שאירים עד 1.5% ממנה והסכום 
הכולל לביטוח חיים וקצבת שאירים, ובשל הכנסה שאינה מעבודה לא 

יעלה על 5% מהכנסה המזכה.
בכל מקרה יינתן זיכוי בשל תשלומים של 2,004 ₪ לפחות )גם אם 

5% או 7% נמוך מסך 2,004 ₪(.
לגבי "עמית מוטב"-

הזיכוי ליחיד שלא הייתה לו הכנסה מבוטחת תינתן על הפקדות שאינן 
עולות על 5% מההכנסה החייבת, עד 206,400 ₪. הסכום לביטוח 

קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מההכנסה המזכה.
1. למי שהייתה לו הכנסה מבוטחת, 7% מההכנסה המזכה, שהיא 
הכנסה מבוטחת )לביטוח קצבת שאירים שלא תעלה על 1.5% ממנה( 
ושהסכום הכולל לביטוח לקצבת שאירים וביטוח חיים לא יעלה על 

5% ממנה.
2. 5% מהכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 
206,400 ₪, בניכוי סכום של 103,200 ₪ או ההכנסה המבוטחת, לפי 
הנמוך, ובלבד שהסכום שבשלו יינתן זיכוי בעד תשלומים לביטוח קצבת 
שאירים לא יעלה על 1.5% מההכנסה החייבת, שאינה הכנסה מבוטחת.
"עמית מוטב" ששילם לקופת גמל לקצבה כ"עמית שכיר" לא יקבל 

זיכוי בשל הכנסתו שאינה מבוטחת.
בכל מקרה, יינתן זיכוי בשל תשלומים של 2,004 ₪ לפחות )גם אם 

נמוך מ-5% או מ-7% מההכנסה בהתאם(.

זיכוי בשיעור של 35% מתרומה מעל 180 ₪ ועד לסכום שאינו עולה  תרומה  על  י  כו י ז 46
על 30% מההכנסה החייבת, או על 9,184,000 ₪, לפי הנמוך ביניהם,  של  בסכום  מיוחדת 
ובתנאי שסכום התרומות לפי סעיף זה, הניכוי בשל מחקר ופיתוח לפי  יותר מ-180 ₪ למוסד 
סעיף 20א לפקודה והניכוי בשל השקעה בסרטים, לא יעלה על 50%  ציבורי שאושר, לצורך 
מהכנסתך החייבת. סכום העולה על ה"תקרה לזיכוי" שנתרם באותה  זה, בידי שר האוצר, או 
שנת מס יאפשר זיכוי מהמס בהתאם לאמור לעיל ב-3 שנות המס  לקרן לאומית

הבאות זו אחר זו.
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חישוב הפטור, הניכוי או הזיכוי מהמס סוג הפטור, הניכוי או  הסעיף 
הזיכוי מהמס בפקודת מס 

הכנסה

בחישוב המס על הכנסה של "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד", לפי סעיף  זיכוי לעובד זר 48א
2)1( או 2)2( לפקודה, יובאו בחשבון 2.25 נק' זיכוי לגבר או 2.75 נק' 

זיכוי לאשה.
בחישוב המס על בכנסה של "עובד זר חוקי" שאינו עובד זר חוקי בתחום 

הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי.
בחישוב המס על הכנסה של "עובדת זרה חוקית" שאינה בתחום הסיעוד, 
תובא בחשבון חצי נק' זיכוי. )בנוסף לחצי נקודת הזיכוי של עובד זר 

חוקי שאינו בתחום הסיעוד(.
נקודות הזיכוי כאמור יובאו בחשבון באופן יחסי לחודשי השהות.

זיכוי בשיעור של 30% מסכום ההוצאות. הוצאות  בעד  זיכוי  חוק לתיקון
לעניין זה, "בן משפחה" הוא בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס או חתן. להנצחת זכרו של בן  הפקודה

חייל  משפחה שהיה  שנספה )מס׳ 2( שוטר,  או 
במערכה, ולזכרו של מי 
שנספה בפעולות איבה

1. 2.25 נקודות זיכוי כתושב ישראל, כולל זיכוי נסיעה. ם  י י ו כ י ז ו ם  י י ו כ י נ 66
הזוג  לבן  2. נקודות הזיכוי הנוספות אם הוא עולה חדש או תושב ארעי, או תושב המותרים 

חוזר "מוטב". של "בן הזוג הרשום" 
של  נפרד"  3. נקודת זיכוי אחת לגרוש, הנושא בחלק מכלכלת ילדיו.ב"חישוב  המס על הכנסתו

4. זיכויים על תשלומים לביטוח חיים, לביטוח קצבת שאירים, או לקופת 
גמל מאושרת בידי מנהל רשות המסים.

5. ניכוי בעד תשלומים לקופת גמל או למוסד לביטוח לאומי, כפוף 
להגבלות הנזכרות לעיל בסעיפים 47 ו-47א לפקודת מס הכנסה.

6. זיכוי ממס לתושב ביישוב הזכאי להקלה.
7. זיכוי ממס לעובד במשמרת שנייה או שלישית.

8. זיכוי ממס לחייל משוחרר.
9. לאשה - 1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו, 2.5 נקודות זיכוי 
בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס 
שבה מלאו לו 5 שנים, נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנה שבה 
מלאו לו 6 שנים ועד לשנת המס שבה מלאו לו 17 שנים וחצי נקודת 

זיכוי בשל כל ילד בשנת המס שבה מלאו לו 18 שנים.
לגבר – 1.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ו-2.5 נקודות זיכוי 
בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס 

שבה מלאו לו 5 שנים.
10. חצי נקודת זיכוי לאישה.

11. חצי נקודת זיכוי למי שכלכלת בן זוגו עליו, ליחיד שהוא או בן זוגו הגיע 
לגיל פרישה, או שהוא או בן זוגו עיוור או נכה לפי סעיף 9)5( לפקודה.

12. זיכוי בעד נטול יכולת לפי סעיפים 44, 45.
13. ניכוי עבור תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים.

14. ניכוי בעד תשלומים לביטוח בפני אובדן כושר עבודה.
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טבלה א. - מדרגות המס לשנת המס 2017
הכנסה שלא מיגיעה אישית הכנסה מיגיעה אישית  שעור המס ב 76 

המס  סכום  שעור  המס  סכום  שעור 
המצטבר המס המס המצטבר המס המס

23,138 23,138 31% 7,464 7,464 10%  א. על כל שקל מ - 74,640  השקלים  
הראשונים  )מאפס עד 74,640(

33,182 10,044 31% 12,000 4,536 14% ב .  על כל שקל מ – 32,400 השקלים הבאים
 )מ – 74,641 עד 107,040(

53,270 20,088 31% 24,960 12,960 20% על כל שקל מ –  64,800 השקלים הבאים  ג .
)מ – 107,041 עד 171,840(

74,028 20,758 31% 45,718 20,758 31% על כל שקל מ – 66,960 השקלים הבאים  ד .
)מ – 171,841 עד  238,800 (

164,370 90,342 35% 136,060 90,342 35% על כל שקל מ – 258,120 השקלים הבאים  ה .
)מ – 238,801  עד 496,920 (

47% 47% על כל שקל נוסף )מ – 496,921   ואילך( ו .

שיעורי מס התחלתיים של 10%, 14%, 20%, חלים על הכנסות מיגיעה אישית ועל הכנסותיו של מי שמלאו לו שישים שנה בשנת המס. לפיכך בעת   
חישוב המס על הכנסות מיגיעה אישית ובעת חישוב המס החל על ההכנסות המיוחסות למי שמלאו לו שישים שנה, יש להשתמש בחלק הימני של הטבלה.

מדרגת המס בשיעור של 31% על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בסך 238,800 ₪ ראשונים.  
נקודת זיכוי שווה 2,580 ₪ לשנה.  

מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ₪ )53,333 ₪ 
לחודש( יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%. "הכנסה 

חייבת" — כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה. 

טבלה ב. - המס המצטבר לפי מדרגות המס לשנת 2017

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

124 40 400
186 60 600
248 80 800
310 100 1,000
372 120 1,200
434 140 1,400
496 160 1,600
558 180 1,800
620 200 2,000
682 220 2,200
744 240 2,400
806 260 2,600
868 280 2,800
930 300 3,000
992 320 3,200

1,054 340 3,400
1,116 360 3,600
1,178 380 3,800
1,240 400 4,000
1,302 420 4,200
1,364 440 4,400
1,426 460 4,600
1,488 480 4,800
1,550 500 5,000
1,612 520 5,200
1,674 540 5,400
1,736 560 5,600
1,798 580 5,800
1,860 600 6,000
1,922 620 6,200
1,984 640 6,400

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

2,046 660 6,600
2,108 680 6,800
2,170 700 7,000
2,232 720 7,200
2,294 740 7,400
2,356 760 7,600
2,418 780 7,800
2,480 800 8,000
2,542 820 8,200
2,604 840 8,400
2,666 860 8,600
2,728 880 8,800
2,790 900 9,000
2,852 920 9,200
2,914 940 9,400
2,976 960 9,600
3,038 980 9,800
3,100 1,000 10,000
3,162 1,020 10,200
3,224 1,040 10,400
3,286 1,060 10,600
3,348 1,080 10,800
3,410 1,100 11,000
3,472 1,120 11,200
3,534 1,140 11,400
3,596 1,160 11,600
3,658 1,180 11,800
3,720 1,200 12,000
3,782 1,220 12,200
3,844 1,240 12,400
3,906 1,260 12,600

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

3,968 1,280 12,800
4,030 1,300 13,000
4,092 1,320 13,200
4,154 1,340 13,400
4,216 1,360 13,600
4,278 1,380 13,800
4,340 1,400 14,000
4,402 1,420 14,200
4,464 1,440 14,400
4,526 1,460 14,600
4,588 1,480 14,800
4,650 1,500 15,000
4,712 1,520 15,200
4,774 1,540 15,400
4,836 1,560 15,600
4,898 1,580 15,800
4,960 1,600 16,000
5,022 1,620 16,200
5,084 1,640 16,400
5,146 1,660 16,600
5,208 1,680 16,800
5,270 1,700 17,000
5,332 1,720 17,200
5,394 1,740 17,400
5,456 1,760 17,600
5,518 1,780 17,800
5,580 1,800 18,000
5,642 1,820 18,200
5,704 1,840 18,400
5,766 1,860 18,600
5,828 1,880 18,800
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שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

5,890 1,900 19,000
5,952 1,920 19,200
6,014 1,940 19,400
6,076 1,960 19,600
6,138 1,980 19,800
6,200 2,000 20,000
6,262 2,020 20,200
6,324 2,040 20,400
6,386 2,060 20,600
6,448 2,080 20,800
6,510 2,100 21,000
6,572 2,120 21,200
6,634 2,140 21,400
6,696 2,160 21,600
6,758 2,180 21,800
6,820 2,200 22,000
6,882 2,220 22,200
6,944 2,240 22,400
7,006 2,260 22,600
7,068 2,280 22,800
7,130 2,300 23,000
7,192 2,320 23,200
7,254 2,340 23,400
7,316 2,360 23,600
7,378 2,380 23,800
7,440 2,400 24,000
7,502 2,420 24,200
7,564 2,440 24,400
7,626 2,460 24,600
7,688 2,480 24,800
7,750 2,500 25,000
7,812 2,520 25,200
7,874 2,540 25,400
7,936 2,560 25,600
7,998 2,580 25,800
8,060 2,600 26,000
8,122 2,620 26,200
8,184 2,640 26,400
8,246 2,660 26,600
8,308 2,680 26,800
8,370 2,700 27,000
8,432 2,720 27,200
8,494 2,740 27,400
8,556 2,760 27,600
8,618 2,780 27,800
8,680 2,800 28,000
8,742 2,820 28,200
8,804 2,840 28,400
8,866 2,860 28,600
8,928 2,880 28,800
8,990 2,900 29,000
9,052 2,920 29,200
9,114 2,940 29,400
9,176 2,960 29,600
9,238 2,980 29,800
9,300 3,000 30,000
9,362 3,020 30,200
9,424 3,040 30,400
9,486 3,060 30,600
9,548 3,080 30,800
9,610 3,100 31,000
9,672 3,120 31,200
9,734 3,140 31,400
9,796 3,160 31,600
9,858 3,180 31,800
9,920 3,200 32,000
9,982 3,220 32,200

10,044 3,240 32,400
10,106 3,260 32,600
10,168 3,280 32,800
10,230 3,300 33,000
10,292 3,320 33,200
10,354 3,340 33,400
10,416 3,360 33,600
10,478 3,380 33,800
10,540 3,400 34,000
10,602 3,420 34,200
10,664 3,440 34,400

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

10,726 3,460 34,600
10,788 3,480 34,800
10,850 3,500 35,000
10,912 3,520 35,200
10,974 3,540 35,400
11,036 3,560 35,600
11,098 3,580 35,800
11,160 3,600 36,000
11,222 3,620 36,200
11,284 3,640 36,400
11,346 3,660 36,600
11,408 3,680 36,800
11,470 3,700 37,000
11,532 3,720 37,200
11,594 3,740 37,400
11,656 3,760 37,600
11,718 3,780 37,800
11,780 3,800 38,000
11,842 3,820 38,200
11,904 3,840 38,400
11,966 3,860 38,600
12,028 3,880 38,800
12,090 3,900 39,000
12,152 3,920 39,200
12,214 3,940 39,400
12,276 3,960 39,600
12,338 3,980 39,800
12,400 4,000 40,000
12,462 4,020 40,200
12,524 4,040 40,400
12,586 4,060 40,600
12,648 4,080 40,800
12,710 4,100 41,000
12,772 4,120 41,200
12,834 4,140 41,400
12,896 4,160 41,600
12,958 4,180 41,800
13,020 4,200 42,000
13,082 4,220 42,200
13,144 4,240 42,400
13,206 4,260 42,600
13,268 4,280 42,800
13,330 4,300 43,000
13,392 4,320 43,200
13,454 4,340 43,400
13,516 4,360 43,600
13,578 4,380 43,800
13,640 4,400 44,000
13,702 4,420 44,200
13,764 4,440 44,400
13,826 4,460 44,600
13,888 4,480 44,800
13,950 4,500 45,000
14,012 4,520 45,200
14,074 4,540 45,400
14,136 4,560 45,600
14,198 4,580 45,800
14,260 4,600 46,000
14,322 4,620 46,200
14,384 4,640 46,400
14,446 4,660 46,600
14,508 4,680 46,800
14,570 4,700 47,000
14,632 4,720 47,200
14,694 4,740 47,400
14,756 4,760 47,600
14,818 4,780 47,800
14,880 4,800 48,000
14,942 4,820 48,200
15,004 4,840 48,400
15,066 4,860 48,600
15,128 4,880 48,800
15,190 4,900 49,000
15,252 4,920 49,200
15,314 4,940 49,400
15,376 4,960 49,600
15,438 4,980 49,800
15,500 5,000 50,000

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

15,562 5,020 50,200
15,624 5,040 50,400
15,686 5,060 50,600
15,748 5,080 50,800
15,810 5,100 51,000
15,872 5,120 51,200
15,934 5,140 51,400
15,996 5,160 51,600
16,058 5,180 51,800
16,120 5,200 52,000
16,182 5,220 52,200
16,244 5,240 52,400
16,306 5,260 52,600
16,368 5,280 52,800
16,430 5,300 53,000
16,492 5,320 53,200
16,554 5,340 53,400
16,616 5,360 53,600
16,678 5,380 53,800
16,740 5,400 54,000
16,802 5,420 54,200
16,864 5,440 54,400
16,926 5,460 54,600
16,988 5,480 54,800
17,050 5,500 55,000
17,112 5,520 55,200
17,174 5,540 55,400
17,236 5,560 55,600
17,298 5,580 55,800
17,360 5,600 56,000
17,422 5,620 56,200
17,484 5,640 56,400
17,546 5,660 56,600
17,608 5,680 56,800
17,670 5,700 57,000
17,732 5,720 57,200
17,794 5,740 57,400
17,856 5,760 57,600
17,918 5,780 57,800
17,980 5,800 58,000
18,042 5,820 58,200
18,104 5,840 58,400
18,166 5,860 58,600
18,228 5,880 58,800
18,290 5,900 59,000
18,352 5,920 59,200
18,414 5,940 59,400
18,476 5,960 59,600
18,538 5,980 59,800
18,600 6,000 60,000
18,662 6,020 60,200
18,724 6,040 60,400
18,786 6,060 60,600
18,848 6,080 60,800
18,910 6,100 61,000
18,972 6,120 61,200
19,034 6,140 61,400
19,096 6,160 61,600
19,158 6,180 61,800
19,220 6,200 62,000
19,282 6,220 62,200
19,344 6,240 62,400
19,406 6,260 62,600
19,468 6,280 62,800
19,530 6,300 63,000
19,592 6,320 63,200
19,654 6,340 63,400
19,716 6,360 63,600
19,778 6,380 63,800
19,840 6,400 64,000
19,902 6,420 64,200
19,964 6,440 64,400
20,026 6,460 64,600
20,088 6,480 64,800
20,150 6,500 65,000
20,212 6,520 65,200
20,274 6,540 65,400
20,336 6,560 65,600
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שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

20,398 6,580 65,800
20,460 6,600 66,000
20,522 6,620 66,200
20,584 6,640 66,400
20,646 6,660 66,600
20,708 6,680 66,800
20,770 6,700 67,000
20,832 6,720 67,200
20,894 6,740 67,400
20,956 6,760 67,600
21,018 6,780 67,800
21,080 6,800 68,000
21,142 6,820 68,200
21,204 6,840 68,400
21,266 6,860 68,600
21,328 6,880 68,800
21,390 6,900 69,000
21,452 6,920 69,200
21,514 6,940 69,400
21,576 6,960 69,600
21,638 6,980 69,800
21,700 7,000 70,000
21,762 7,020 70,200
21,824 7,040 70,400
21,886 7,060 70,600
21,948 7,080 70,800
22,010 7,100 71,000
22,072 7,120 71,200
22,134 7,140 71,400
22,196 7,160 71,600
22,258 7,180 71,800
22,320 7,200 72,000
22,382 7,220 72,200
22,444 7,240 72,400
22,506 7,260 72,600
22,568 7,280 72,800
22,630 7,300 73,000
22,692 7,320 73,200
22,754 7,340 73,400
22,816 7,360 73,600
22,878 7,380 73,800
22,940 7,400 74,000
23,002 7,420 74,200
23,064 7,440 74,400
23,126 7,460 74,600
23,138 7,464 74,640
23,188 7,486 74,800
23,250 7,514 75,000
23,312 7,542 75,200
23,374 7,570 75,400
23,436 7,598 75,600
23,498 7,626 75,800
23,560 7,654 76,000
23,622 7,682 76,200
23,684 7,710 76,400
23,746 7,738 76,600
23,808 7,766 76,800
23,870 7,794 77,000
23,932 7,822 77,200
23,994 7,850 77,400
24,056 7,878 77,600
24,118 7,906 77,800
24,180 7,934 78,000
24,242 7,962 78,200
24,304 7,990 78,400
24,366 8,018 78,600
24,428 8,046 78,800
24,490 8,074 79,000
24,552 8,102 79,200
24,614 8,130 79,400
24,676 8,158 79,600
24,738 8,186 79,800
24,800 8,214 80,000
24,862 8,242 80,200
24,924 8,270 80,400
24,986 8,298 80,600
25,048 8,326 80,800
25,110 8,354 81,000

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

25,172 8,382 81,200
25,234 8,410 81,400
25,296 8,438 81,600
25,358 8,466 81,800
25,420 8,494 82,000
25,482 8,522 82,200
25,544 8,550 82,400
25,606 8,578 82,600
25,668 8,606 82,800
25,730 8,634 83,000
25,792 8,662 83,200
25,854 8,690 83,400
25,916 8,718 83,600
25,978 8,746 83,800
26,040 8,774 84,000
26,102 8,802 84,200
26,164 8,830 84,400
26,226 8,858 84,600
26,288 8,886 84,800
26,350 8,914 85,000
26,412 8,942 85,200
26,474 8,970 85,400
26,536 8,998 85,600
26,598 9,026 85,800
26,660 9,054 86,000
26,722 9,082 86,200
26,784 9,110 86,400
26,846 9,138 86,600
26,908 9,166 86,800
26,970 9,194 87,000
27,032 9,222 87,200
27,094 9,250 87,400
27,156 9,278 87,600
27,218 9,306 87,800
27,280 9,334 88,000
27,342 9,362 88,200
27,404 9,390 88,400
27,466 9,418 88,600
27,528 9,446 88,800
27,590 9,474 89,000
27,652 9,502 89,200
27,714 9,530 89,400
27,776 9,558 89,600
27,838 9,586 89,800
27,900 9,614 90,000
27,962 9,642 90,200
28,024 9,670 90,400
28,086 9,698 90,600
28,148 9,726 90,800
28,210 9,754 91,000
28,272 9,782 91,200
28,334 9,810 91,400
28,396 9,838 91,600
28,458 9,866 91,800
28,520 9,894 92,000
28,582 9,922 92,200
28,644 9,950 92,400
28,706 9,978 92,600
28,768 10,006 92,800
28,830 10,034 93,000
28,892 10,062 93,200
28,954 10,090 93,400
29,016 10,118 93,600
29,078 10,146 93,800
29,140 10,174 94,000
29,202 10,202 94,200
29,264 10,230 94,400
29,326 10,258 94,600
29,388 10,286 94,800
29,450 10,314 95,000
29,512 10,342 95,200
29,574 10,370 95,400
29,636 10,398 95,600
29,698 10,426 95,800
29,760 10,454 96,000
29,822 10,482 96,200
29,884 10,510 96,400
29,946 10,538 96,600

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

30,008 10,566 96,800
30,070 10,594 97,000
30,132 10,622 97,200
30,194 10,650 97,400
30,256 10,678 97,600
30,318 10,706 97,800
30,380 10,734 98,000
30,442 10,762 98,200
30,504 10,790 98,400
30,566 10,818 98,600
30,628 10,846 98,800
30,690 10,874 99,000
30,752 10,902 99,200
30,814 10,930 99,400
30,876 10,958 99,600
30,938 10,986 99,800
31,000 11,014 100,000
31,062 11,042 100,200
31,124 11,070 100,400
31,186 11,098 100,600
31,248 11,126 100,800
31,310 11,154 101,000
31,372 11,182 101,200
31,434 11,210 101,400
31,496 11,238 101,600
31,558 11,266 101,800
31,620 11,294 102,000
31,682 11,322 102,200
31,744 11,350 102,400
31,806 11,378 102,600
31,868 11,406 102,800
31,930 11,434 103,000
31,992 11,462 103,200
32,054 11,490 103,400
32,116 11,518 103,600
32,178 11,546 103,800
32,240 11,574 104,000
32,302 11,602 104,200
32,364 11,630 104,400
32,426 11,658 104,600
32,488 11,686 104,800
32,550 11,714 105,000
32,612 11,742 105,200
32,674 11,770 105,400
32,736 11,798 105,600
32,798 11,826 105,800
32,860 11,854 106,000
32,922 11,882 106,200
32,984 11,910 106,400
33,046 11,938 106,600
33,108 11,966 106,800
33,170 11,994 107,000
33,182 12,000 107,040
33,232 12,032 107,200
33,294 12,072 107,400
33,356 12,112 107,600
33,418 12,152 107,800
33,480 12,192 108,000
33,542 12,232 108,200
33,604 12,272 108,400
33,666 12,312 108,600
33,728 12,352 108,800
33,790 12,392 109,000
33,852 12,432 109,200
33,914 12,472 109,400
33,976 12,512 109,600
34,038 12,552 109,800
34,100 12,592 110,000
34,162 12,632 110,200
34,224 12,672 110,400
34,286 12,712 110,600
34,348 12,752 110,800
34,410 12,792 111,000
34,472 12,832 111,200
34,534 12,872 111,400
34,596 12,912 111,600
34,658 12,952 111,800
34,720 12,992 112,000
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34,782 13,032 112,200
34,844 13,072 112,400
34,906 13,112 112,600
34,968 13,152 112,800
35,030 13,192 113,000
35,092 13,232 113,200
35,154 13,272 113,400
35,216 13,312 113,600
35,278 13,352 113,800
35,340 13,392 114,000
35,402 13,432 114,200
35,464 13,472 114,400
35,526 13,512 114,600
35,588 13,552 114,800
35,650 13,592 115,000
35,712 13,632 115,200
35,774 13,672 115,400
35,836 13,712 115,600
35,898 13,752 115,800
35,960 13,792 116,000
36,022 13,832 116,200
36,084 13,872 116,400
36,146 13,912 116,600
36,208 13,952 116,800
36,270 13,992 117,000
36,332 14,032 117,200
36,394 14,072 117,400
36,456 14,112 117,600
36,518 14,152 117,800
36,580 14,192 118,000
36,642 14,232 118,200
36,704 14,272 118,400
36,766 14,312 118,600
36,828 14,352 118,800
36,890 14,392 119,000
36,952 14,432 119,200
37,014 14,472 119,400
37,076 14,512 119,600
37,138 14,552 119,800
37,200 14,592 120,000
37,262 14,632 120,200
37,324 14,672 120,400
37,386 14,712 120,600
37,448 14,752 120,800
37,510 14,792 121,000
37,572 14,832 121,200
37,634 14,872 121,400
37,696 14,912 121,600
37,758 14,952 121,800
37,820 14,992 122,000
37,882 15,032 122,200
37,944 15,072 122,400
38,006 15,112 122,600
38,068 15,152 122,800
38,130 15,192 123,000
38,192 15,232 123,200
38,254 15,272 123,400
38,316 15,312 123,600
38,378 15,352 123,800
38,440 15,392 124,000
38,502 15,432 124,200
38,564 15,472 124,400
38,626 15,512 124,600
38,688 15,552 124,800
38,750 15,592 125,000
38,812 15,632 125,200
38,874 15,672 125,400
38,936 15,712 125,600
38,998 15,752 125,800
39,060 15,792 126,000
39,122 15,832 126,200
39,184 15,872 126,400
39,246 15,912 126,600
39,308 15,952 126,800
39,370 15,992 127,000
39,432 16,032 127,200
39,494 16,072 127,400
39,556 16,112 127,600

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

39,618 16,152 127,800
39,680 16,192 128,000
39,742 16,232 128,200
39,804 16,272 128,400
39,866 16,312 128,600
39,928 16,352 128,800
39,990 16,392 129,000
40,052 16,432 129,200
40,114 16,472 129,400
40,176 16,512 129,600
40,238 16,552 129,800
40,300 16,592 130,000
40,362 16,632 130,200
40,424 16,672 130,400
40,486 16,712 130,600
40,548 16,752 130,800
40,610 16,792 131,000
40,672 16,832 131,200
40,734 16,872 131,400
40,796 16,912 131,600
40,858 16,952 131,800
40,920 16,992 132,000
40,982 17,032 132,200
41,044 17,072 132,400
41,106 17,112 132,600
41,168 17,152 132,800
41,230 17,192 133,000
41,292 17,232 133,200
41,354 17,272 133,400
41,416 17,312 133,600
41,478 17,352 133,800
41,540 17,392 134,000
41,602 17,432 134,200
41,664 17,472 134,400
41,726 17,512 134,600
41,788 17,552 134,800
41,850 17,592 135,000
41,912 17,632 135,200
41,974 17,672 135,400
42,036 17,712 135,600
42,098 17,752 135,800
42,160 17,792 136,000
42,222 17,832 136,200
42,284 17,872 136,400
42,346 17,912 136,600
42,408 17,952 136,800
42,470 17,992 137,000
42,532 18,032 137,200
42,594 18,072 137,400
42,656 18,112 137,600
42,718 18,152 137,800
42,780 18,192 138,000
42,842 18,232 138,200
42,904 18,272 138,400
42,966 18,312 138,600
43,028 18,352 138,800
43,090 18,392 139,000
43,152 18,432 139,200
43,214 18,472 139,400
43,276 18,512 139,600
43,338 18,552 139,800
43,400 18,592 140,000
43,462 18,632 140,200
43,524 18,672 140,400
43,586 18,712 140,600
43,648 18,752 140,800
43,710 18,792 141,000
43,772 18,832 141,200
43,834 18,872 141,400
43,896 18,912 141,600
43,958 18,952 141,800
44,020 18,992 142,000
44,082 19,032 142,200
44,144 19,072 142,400
44,206 19,112 142,600
44,268 19,152 142,800
44,330 19,192 143,000
44,392 19,232 143,200

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

44,454 19,272 143,400
44,516 19,312 143,600
44,578 19,352 143,800
44,640 19,392 144,000
44,702 19,432 144,200
44,764 19,472 144,400
44,826 19,512 144,600
44,888 19,552 144,800
44,950 19,592 145,000
45,012 19,632 145,200
45,074 19,672 145,400
45,136 19,712 145,600
45,198 19,752 145,800
45,260 19,792 146,000
45,322 19,832 146,200
45,384 19,872 146,400
45,446 19,912 146,600
45,508 19,952 146,800
45,570 19,992 147,000
45,632 20,032 147,200
45,694 20,072 147,400
45,756 20,112 147,600
45,818 20,152 147,800
45,880 20,192 148,000
45,942 20,232 148,200
46,004 20,272 148,400
46,066 20,312 148,600
46,128 20,352 148,800
46,190 20,392 149,000
46,252 20,432 149,200
46,314 20,472 149,400
46,376 20,512 149,600
46,438 20,552 149,800
46,500 20,592 150,000
46,562 20,632 150,200
46,624 20,672 150,400
46,686 20,712 150,600
46,748 20,752 150,800
46,810 20,792 151,000
46,872 20,832 151,200
46,934 20,872 151,400
46,996 20,912 151,600
47,058 20,952 151,800
47,120 20,992 152,000
47,182 21,032 152,200
47,244 21,072 152,400
47,306 21,112 152,600
47,368 21,152 152,800
47,430 21,192 153,000
47,492 21,232 153,200
47,554 21,272 153,400
47,616 21,312 153,600
47,678 21,352 153,800
47,740 21,392 154,000
47,802 21,432 154,200
47,864 21,472 154,400
47,926 21,512 154,600
47,988 21,552 154,800
48,050 21,592 155,000
48,112 21,632 155,200
48,174 21,672 155,400
48,236 21,712 155,600
48,298 21,752 155,800
48,360 21,792 156,000
48,422 21,832 156,200
48,484 21,872 156,400
48,546 21,912 156,600
48,608 21,952 156,800
48,670 21,992 157,000
48,732 22,032 157,200
48,794 22,072 157,400
48,856 22,112 157,600
48,918 22,152 157,800
48,980 22,192 158,000
49,042 22,232 158,200
49,104 22,272 158,400
49,166 22,312 158,600
49,228 22,352 158,800
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49,290 22,392 159,000
49,352 22,432 159,200
49,414 22,472 159,400
49,476 22,512 159,600
49,538 22,552 159,800
49,600 22,592 160,000
49,662 22,632 160,200
49,724 22,672 160,400
49,786 22,712 160,600
49,848 22,752 160,800
49,910 22,792 161,000
49,972 22,832 161,200
50,034 22,872 161,400
50,096 22,912 161,600
50,158 22,952 161,800
50,220 22,992 162,000
50,282 23,032 162,200
50,344 23,072 162,400
50,406 23,112 162,600
50,468 23,152 162,800
50,530 23,192 163,000
50,592 23,232 163,200
50,654 23,272 163,400
50,716 23,312 163,600
50,778 23,352 163,800
50,840 23,392 164,000
50,902 23,432 164,200
50,964 23,472 164,400
51,026 23,512 164,600
51,088 23,552 164,800
51,150 23,592 165,000
51,212 23,632 165,200
51,274 23,672 165,400
51,336 23,712 165,600
51,398 23,752 165,800
51,460 23,792 166,000
51,522 23,832 166,200
51,584 23,872 166,400
51,646 23,912 166,600
51,708 23,952 166,800
51,770 23,992 167,000
51,832 24,032 167,200
51,894 24,072 167,400
51,956 24,112 167,600
52,018 24,152 167,800
52,080 24,192 168,000
52,142 24,232 168,200
52,204 24,272 168,400
52,266 24,312 168,600
52,328 24,352 168,800
52,390 24,392 169,000
52,452 24,432 169,200
52,514 24,472 169,400
52,576 24,512 169,600
52,638 24,552 169,800
52,700 24,592 170,000
52,762 24,632 170,200
52,824 24,672 170,400
52,886 24,712 170,600
52,948 24,752 170,800
53,010 24,792 171,000
53,072 24,832 171,200
53,134 24,872 171,400
53,196 24,912 171,600
53,258 24,952 171,800
53,270 24,960 171,840
53,320 25,010 172,000
53,382 25,072 172,200
53,444 25,134 172,400
53,506 25,196 172,600
53,568 25,258 172,800
53,630 25,320 173,000
53,692 25,382 173,200
53,754 25,444 173,400
53,816 25,506 173,600
53,878 25,568 173,800
53,940 25,630 174,000
54,002 25,692 174,200

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

54,064 25,754 174,400
54,126 25,816 174,600
54,188 25,878 174,800
54,250 25,940 175,000
54,312 26,002 175,200
54,374 26,064 175,400
54,436 26,126 175,600
54,498 26,188 175,800
54,560 26,250 176,000
54,622 26,312 176,200
54,684 26,374 176,400
54,746 26,436 176,600
54,808 26,498 176,800
54,870 26,560 177,000
54,932 26,622 177,200
54,994 26,684 177,400
55,056 26,746 177,600
55,118 26,808 177,800
55,180 26,870 178,000
55,242 26,932 178,200
55,304 26,994 178,400
55,366 27,056 178,600
55,428 27,118 178,800
55,490 27,180 179,000
55,552 27,242 179,200
55,614 27,304 179,400
55,676 27,366 179,600
55,738 27,428 179,800
55,800 27,490 180,000
55,862 27,552 180,200
55,924 27,614 180,400
55,986 27,676 180,600
56,048 27,738 180,800
56,110 27,800 181,000
56,172 27,862 181,200
56,234 27,924 181,400
56,296 27,986 181,600
56,358 28,048 181,800
56,420 28,110 182,000
56,482 28,172 182,200
56,544 28,234 182,400
56,606 28,296 182,600
56,668 28,358 182,800
56,730 28,420 183,000
56,792 28,482 183,200
56,854 28,544 183,400
56,916 28,606 183,600
56,978 28,668 183,800
57,040 28,730 184,000
57,102 28,792 184,200
57,164 28,854 184,400
57,226 28,916 184,600
57,288 28,978 184,800
57,350 29,040 185,000
57,412 29,102 185,200
57,474 29,164 185,400
57,536 29,226 185,600
57,598 29,288 185,800
57,660 29,350 186,000
57,722 29,412 186,200
57,784 29,474 186,400
57,846 29,536 186,600
57,908 29,598 186,800
57,970 29,660 187,000
58,032 29,722 187,200
58,094 29,784 187,400
58,156 29,846 187,600
58,218 29,908 187,800
58,280 29,970 188,000
58,342 30,032 188,200
58,404 30,094 188,400
58,466 30,156 188,600
58,528 30,218 188,800
58,590 30,280 189,000
58,652 30,342 189,200
58,714 30,404 189,400
58,776 30,466 189,600
58,838 30,528 189,800

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

58,900 30,590 190,000
58,962 30,652 190,200
59,024 30,714 190,400
59,086 30,776 190,600
59,148 30,838 190,800
59,210 30,900 191,000
59,272 30,962 191,200
59,334 31,024 191,400
59,396 31,086 191,600
59,458 31,148 191,800
59,520 31,210 192,000
59,582 31,272 192,200
59,644 31,334 192,400
59,706 31,396 192,600
59,768 31,458 192,800
59,830 31,520 193,000
59,892 31,582 193,200
59,954 31,644 193,400
60,016 31,706 193,600
60,078 31,768 193,800
60,140 31,830 194,000
60,202 31,892 194,200
60,264 31,954 194,400
60,326 32,016 194,600
60,388 32,078 194,800
60,450 32,140 195,000
60,512 32,202 195,200
60,574 32,264 195,400
60,636 32,326 195,600
60,698 32,388 195,800
60,760 32,450 196,000
60,822 32,512 196,200
60,884 32,574 196,400
60,946 32,636 196,600
61,008 32,698 196,800
61,070 32,760 197,000
61,132 32,822 197,200
61,194 32,884 197,400
61,256 32,946 197,600
61,318 33,008 197,800
61,380 33,070 198,000
61,442 33,132 198,200
61,504 33,194 198,400
61,566 33,256 198,600
61,628 33,318 198,800
61,690 33,380 199,000
61,752 33,442 199,200
61,814 33,504 199,400
61,876 33,566 199,600
61,938 33,628 199,800
62,000 33,690 200,000
62,062 33,752 200,200
62,124 33,814 200,400
62,186 33,876 200,600
62,248 33,938 200,800
62,310 34,000 201,000
62,372 34,062 201,200
62,434 34,124 201,400
62,496 34,186 201,600
62,558 34,248 201,800
62,620 34,310 202,000
62,682 34,372 202,200
62,744 34,434 202,400
62,806 34,496 202,600
62,868 34,558 202,800
62,930 34,620 203,000
62,992 34,682 203,200
63,054 34,744 203,400
63,116 34,806 203,600
63,178 34,868 203,800
63,240 34,930 204,000
63,302 34,992 204,200
63,364 35,054 204,400
63,426 35,116 204,600
63,488 35,178 204,800
63,550 35,240 205,000
63,612 35,302 205,200
63,674 35,364 205,400
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63,736 35,426 205,600
63,798 35,488 205,800
63,860 35,550 206,000
63,922 35,612 206,200
63,984 35,674 206,400
64,046 35,736 206,600
64,108 35,798 206,800
64,170 35,860 207,000
64,232 35,922 207,200
64,294 35,984 207,400
64,356 36,046 207,600
64,418 36,108 207,800
64,480 36,170 208,000
64,542 36,232 208,200
64,604 36,294 208,400
64,666 36,356 208,600
64,728 36,418 208,800
64,790 36,480 209,000
64,852 36,542 209,200
64,914 36,604 209,400
64,976 36,666 209,600
65,038 36,728 209,800
65,100 36,790 210,000
65,162 36,852 210,200
65,224 36,914 210,400
65,286 36,976 210,600
65,348 37,038 210,800
65,410 37,100 211,000
65,472 37,162 211,200
65,534 37,224 211,400
65,596 37,286 211,600
65,658 37,348 211,800
65,720 37,410 212,000
65,782 37,472 212,200
65,844 37,534 212,400
65,906 37,596 212,600
65,968 37,658 212,800
66,030 37,720 213,000
66,092 37,782 213,200
66,154 37,844 213,400
66,216 37,906 213,600
66,278 37,968 213,800
66,340 38,030 214,000
66,402 38,092 214,200
66,464 38,154 214,400
66,526 38,216 214,600
66,588 38,278 214,800
66,650 38,340 215,000
66,712 38,402 215,200
66,774 38,464 215,400
66,836 38,526 215,600
66,898 38,588 215,800
66,960 38,650 216,000
67,022 38,712 216,200
67,084 38,774 216,400
67,146 38,836 216,600
67,208 38,898 216,800
67,270 38,960 217,000
67,332 39,022 217,200
67,394 39,084 217,400
67,456 39,146 217,600
67,518 39,208 217,800
67,580 39,270 218,000
67,642 39,332 218,200
67,704 39,394 218,400
67,766 39,456 218,600
67,828 39,518 218,800
67,890 39,580 219,000
67,952 39,642 219,200
68,014 39,704 219,400
68,076 39,766 219,600
68,138 39,828 219,800
68,200 39,890 220,000
68,262 39,952 220,200
68,324 40,014 220,400
68,386 40,076 220,600
68,448 40,138 220,800
68,510 40,200 221,000

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

68,572 40,262 221,200
68,634 40,324 221,400
68,696 40,386 221,600
68,758 40,448 221,800
68,820 40,510 222,000
68,882 40,572 222,200
68,944 40,634 222,400
69,006 40,696 222,600
69,068 40,758 222,800
69,130 40,820 223,000
69,192 40,882 223,200
69,254 40,944 223,400
69,316 41,006 223,600
69,378 41,068 223,800
69,440 41,130 224,000
69,502 41,192 224,200
69,564 41,254 224,400
69,626 41,316 224,600
69,688 41,378 224,800
69,750 41,440 225,000
69,812 41,502 225,200
69,874 41,564 225,400
69,936 41,626 225,600
69,998 41,688 225,800
70,060 41,750 226,000
70,122 41,812 226,200
70,184 41,874 226,400
70,246 41,936 226,600
70,308 41,998 226,800
70,370 42,060 227,000
70,432 42,122 227,200
70,494 42,184 227,400
70,556 42,246 227,600
70,618 42,308 227,800
70,680 42,370 228,000
70,742 42,432 228,200
70,804 42,494 228,400
70,866 42,556 228,600
70,928 42,618 228,800
70,990 42,680 229,000
71,052 42,742 229,200
71,114 42,804 229,400
71,176 42,866 229,600
71,238 42,928 229,800
71,300 42,990 230,000
71,362 43,052 230,200
71,424 43,114 230,400
71,486 43,176 230,600
71,548 43,238 230,800
71,610 43,300 231,000
71,672 43,362 231,200
71,734 43,424 231,400
71,796 43,486 231,600
71,858 43,548 231,800
71,920 43,610 232,000
71,982 43,672 232,200
72,044 43,734 232,400
72,106 43,796 232,600
72,168 43,858 232,800
72,230 43,920 233,000
72,292 43,982 233,200
72,354 44,044 233,400
72,416 44,106 233,600
72,478 44,168 233,800
72,540 44,230 234,000
72,602 44,292 234,200
72,664 44,354 234,400
72,726 44,416 234,600
72,788 44,478 234,800
72,850 44,540 235,000
72,912 44,602 235,200
72,974 44,664 235,400
73,036 44,726 235,600
73,098 44,788 235,800
73,160 44,850 236,000
73,222 44,912 236,200
73,284 44,974 236,400
73,346 45,036 236,600

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

73,408 45,098 236,800
73,470 45,160 237,000
73,532 45,222 237,200
73,594 45,284 237,400
73,656 45,346 237,600
73,718 45,408 237,800
73,780 45,470 238,000
73,842 45,532 238,200
73,904 45,594 238,400
73,966 45,656 238,600
74,028 45,718 238,800
74,098 45,788 239,000
74,168 45,858 239,200
74,238 45,928 239,400
74,308 45,998 239,600
74,378 46,068 239,800
74,448 46,138 240,000
74,518 46,208 240,200
74,588 46,278 240,400
74,658 46,348 240,600
74,728 46,418 240,800
74,798 46,488 241,000
74,868 46,558 241,200
74,938 46,628 241,400
75,008 46,698 241,600
75,078 46,768 241,800
75,148 46,838 242,000
75,218 46,908 242,200
75,288 46,978 242,400
75,358 47,048 242,600
75,428 47,118 242,800
75,498 47,188 243,000
75,568 47,258 243,200
75,638 47,328 243,400
75,708 47,398 243,600
75,778 47,468 243,800
75,848 47,538 244,000
75,918 47,608 244,200
75,988 47,678 244,400
76,058 47,748 244,600
76,128 47,818 244,800
76,198 47,888 245,000
76,268 47,958 245,200
76,338 48,028 245,400
76,408 48,098 245,600
76,478 48,168 245,800
76,548 48,238 246,000
76,618 48,308 246,200
76,688 48,378 246,400
76,758 48,448 246,600
76,828 48,518 246,800
76,898 48,588 247,000
76,968 48,658 247,200
77,038 48,728 247,400
77,108 48,798 247,600
77,178 48,868 247,800
77,248 48,938 248,000
77,318 49,008 248,200
77,388 49,078 248,400
77,458 49,148 248,600
77,528 49,218 248,800
77,598 49,288 249,000
77,668 49,358 249,200
77,738 49,428 249,400
77,808 49,498 249,600
77,878 49,568 249,800
77,948 49,638 250,000
78,018 49,708 250,200
78,088 49,778 250,400
78,158 49,848 250,600
78,228 49,918 250,800
78,298 49,988 251,000
78,368 50,058 251,200
78,438 50,128 251,400
78,508 50,198 251,600
78,578 50,268 251,800
78,648 50,338 252,000
78,718 50,408 252,200



דע את זכויותיך טבלאות לחישוב המס

דע זכויותיך וחובותיך

פרק
ז

84

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

78,788 50,478 252,400
78,858 50,548 252,600
78,928 50,618 252,800
78,998 50,688 253,000
79,068 50,758 253,200
79,138 50,828 253,400
79,208 50,898 253,600
79,278 50,968 253,800
79,348 51,038 254,000
79,418 51,108 254,200
79,488 51,178 254,400
79,558 51,248 254,600
79,628 51,318 254,800
79,698 51,388 255,000
79,768 51,458 255,200
79,838 51,528 255,400
79,908 51,598 255,600
79,978 51,668 255,800
80,048 51,738 256,000
80,118 51,808 256,200
80,188 51,878 256,400
80,258 51,948 256,600
80,328 52,018 256,800
80,398 52,088 257,000
80,468 52,158 257,200
80,538 52,228 257,400
80,608 52,298 257,600
80,678 52,368 257,800
80,748 52,438 258,000
80,818 52,508 258,200
80,888 52,578 258,400
80,958 52,648 258,600
81,028 52,718 258,800
81,098 52,788 259,000
81,168 52,858 259,200
81,238 52,928 259,400
81,308 52,998 259,600
81,378 53,068 259,800
81,448 53,138 260,000
81,518 53,208 260,200
81,588 53,278 260,400
81,658 53,348 260,600
81,728 53,418 260,800
81,798 53,488 261,000
81,868 53,558 261,200
81,938 53,628 261,400
82,008 53,698 261,600
82,078 53,768 261,800
82,148 53,838 262,000
82,218 53,908 262,200
82,288 53,978 262,400
82,358 54,048 262,600
82,428 54,118 262,800
82,498 54,188 263,000
82,568 54,258 263,200
82,638 54,328 263,400
82,708 54,398 263,600
82,778 54,468 263,800
82,848 54,538 264,000
82,918 54,608 264,200
82,988 54,678 264,400
83,058 54,748 264,600
83,128 54,818 264,800
83,198 54,888 265,000
83,268 54,958 265,200
83,338 55,028 265,400
83,408 55,098 265,600
83,478 55,168 265,800
83,548 55,238 266,000
83,618 55,308 266,200
83,688 55,378 266,400
83,758 55,448 266,600
83,828 55,518 266,800
83,898 55,588 267,000
83,968 55,658 267,200
84,038 55,728 267,400
84,108 55,798 267,600
84,178 55,868 267,800

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

84,248 55,938 268,000
84,318 56,008 268,200
84,388 56,078 268,400
84,458 56,148 268,600
84,528 56,218 268,800
84,598 56,288 269,000
84,668 56,358 269,200
84,738 56,428 269,400
84,808 56,498 269,600
84,878 56,568 269,800
84,948 56,638 270,000
85,018 56,708 270,200
85,088 56,778 270,400
85,158 56,848 270,600
85,228 56,918 270,800
85,298 56,988 271,000
85,368 57,058 271,200
85,438 57,128 271,400
85,508 57,198 271,600
85,578 57,268 271,800
85,648 57,338 272,000
85,718 57,408 272,200
85,788 57,478 272,400
85,858 57,548 272,600
85,928 57,618 272,800
85,998 57,688 273,000
86,068 57,758 273,200
86,138 57,828 273,400
86,208 57,898 273,600
86,278 57,968 273,800
86,348 58,038 274,000
86,418 58,108 274,200
86,488 58,178 274,400
86,558 58,248 274,600
86,628 58,318 274,800
86,698 58,388 275,000
86,768 58,458 275,200
86,838 58,528 275,400
86,908 58,598 275,600
86,978 58,668 275,800
87,048 58,738 276,000
87,118 58,808 276,200
87,188 58,878 276,400
87,258 58,948 276,600
87,328 59,018 276,800
87,398 59,088 277,000
87,468 59,158 277,200
87,538 59,228 277,400
87,608 59,298 277,600
87,678 59,368 277,800
87,748 59,438 278,000
87,818 59,508 278,200
87,888 59,578 278,400
87,958 59,648 278,600
88,028 59,718 278,800
88,098 59,788 279,000
88,168 59,858 279,200
88,238 59,928 279,400
88,308 59,998 279,600
88,378 60,068 279,800
88,448 60,138 280,000
88,518 60,208 280,200
88,588 60,278 280,400
88,658 60,348 280,600
88,728 60,418 280,800
88,798 60,488 281,000
88,868 60,558 281,200
88,938 60,628 281,400
89,008 60,698 281,600
89,078 60,768 281,800
89,148 60,838 282,000
89,218 60,908 282,200
89,288 60,978 282,400
89,358 61,048 282,600
89,428 61,118 282,800
89,498 61,188 283,000
89,568 61,258 283,200
89,638 61,328 283,400

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

89,708 61,398 283,600
89,778 61,468 283,800
89,848 61,538 284,000
89,918 61,608 284,200
89,988 61,678 284,400
90,058 61,748 284,600
90,128 61,818 284,800
90,198 61,888 285,000
90,268 61,958 285,200
90,338 62,028 285,400
90,408 62,098 285,600
90,478 62,168 285,800
90,548 62,238 286,000
90,618 62,308 286,200
90,688 62,378 286,400
90,758 62,448 286,600
90,828 62,518 286,800
90,898 62,588 287,000
90,968 62,658 287,200
91,038 62,728 287,400
91,108 62,798 287,600
91,178 62,868 287,800
91,248 62,938 288,000
91,318 63,008 288,200
91,388 63,078 288,400
91,458 63,148 288,600
91,528 63,218 288,800
91,598 63,288 289,000
91,668 63,358 289,200
91,738 63,428 289,400
91,808 63,498 289,600
91,878 63,568 289,800
91,948 63,638 290,000
92,018 63,708 290,200
92,088 63,778 290,400
92,158 63,848 290,600
92,228 63,918 290,800
92,298 63,988 291,000
92,368 64,058 291,200
92,438 64,128 291,400
92,508 64,198 291,600
92,578 64,268 291,800
92,648 64,338 292,000
92,718 64,408 292,200
92,788 64,478 292,400
92,858 64,548 292,600
92,928 64,618 292,800
92,998 64,688 293,000
93,068 64,758 293,200
93,138 64,828 293,400
93,208 64,898 293,600
93,278 64,968 293,800
93,348 65,038 294,000
93,418 65,108 294,200
93,488 65,178 294,400
93,558 65,248 294,600
93,628 65,318 294,800
93,698 65,388 295,000
93,768 65,458 295,200
93,838 65,528 295,400
93,908 65,598 295,600
93,978 65,668 295,800
94,048 65,738 296,000
94,118 65,808 296,200
94,188 65,878 296,400
94,258 65,948 296,600
94,328 66,018 296,800
94,398 66,088 297,000
94,468 66,158 297,200
94,538 66,228 297,400
94,608 66,298 297,600
94,678 66,368 297,800
94,748 66,438 298,000
94,818 66,508 298,200
94,888 66,578 298,400
94,958 66,648 298,600
95,028 66,718 298,800
95,098 66,788 299,000



דע את זכויותיך טבלאות לחישוב המס

דע זכויותיך וחובותיך

פרק
ז

85

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%

95,168 66,858 299,200
95,238 66,928 299,400
95,308 66,998 299,600
95,378 67,068 299,800
95,448 67,138 300,000
95,518 67,208 300,200
95,588 67,278 300,400
95,658 67,348 300,600
95,728 67,418 300,800
95,798 67,488 301,000
95,868 67,558 301,200
95,938 67,628 301,400
96,008 67,698 301,600
96,078 67,768 301,800
96,148 67,838 302,000
96,218 67,908 302,200
96,288 67,978 302,400
96,358 68,048 302,600
96,428 68,118 302,800
96,498 68,188 303,000
96,568 68,258 303,200
96,638 68,328 303,400
96,708 68,398 303,600
96,778 68,468 303,800
96,848 68,538 304,000
96,918 68,608 304,200
96,988 68,678 304,400
97,058 68,748 304,600
97,128 68,818 304,800
97,198 68,888 305,000
97,268 68,958 305,200
97,338 69,028 305,400
97,408 69,098 305,600
97,478 69,168 305,800
97,548 69,238 306,000
97,618 69,308 306,200
97,688 69,378 306,400
97,758 69,448 306,600
97,828 69,518 306,800
97,898 69,588 307,000
97,968 69,658 307,200
98,038 69,728 307,400
98,108 69,798 307,600
98,178 69,868 307,800
98,248 69,938 308,000
98,318 70,008 308,200
98,388 70,078 308,400
98,458 70,148 308,600
98,528 70,218 308,800
98,598 70,288 309,000
98,668 70,358 309,200
98,738 70,428 309,400
98,808 70,498 309,600
98,878 70,568 309,800
98,948 70,638 310,000
99,018 70,708 310,200
99,088 70,778 310,400
99,158 70,848 310,600
99,228 70,918 310,800
99,298 70,988 311,000
99,368 71,058 311,200
99,438 71,128 311,400
99,508 71,198 311,600
99,578 71,268 311,800
99,648 71,338 312,000
99,718 71,408 312,200
99,788 71,478 312,400
99,858 71,548 312,600
99,928 71,618 312,800
99,998 71,688 313,000

100,068 71,758 313,200
100,138 71,828 313,400
100,208 71,898 313,600
100,278 71,968 313,800
100,348 72,038 314,000
100,418 72,108 314,200
100,488 72,178 314,400
100,558 72,248 314,600

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
100,628 72,318 314,800
100,698 72,388 315,000
100,768 72,458 315,200
100,838 72,528 315,400
100,908 72,598 315,600
100,978 72,668 315,800
101,048 72,738 316,000
101,118 72,808 316,200
101,188 72,878 316,400
101,258 72,948 316,600
101,328 73,018 316,800
101,398 73,088 317,000
101,468 73,158 317,200
101,538 73,228 317,400
101,608 73,298 317,600
101,678 73,368 317,800
101,748 73,438 318,000
101,818 73,508 318,200
101,888 73,578 318,400
101,958 73,648 318,600
102,028 73,718 318,800
102,098 73,788 319,000
102,168 73,858 319,200
102,238 73,928 319,400
102,308 73,998 319,600
102,378 74,068 319,800
102,448 74,138 320,000
102,518 74,208 320,200
102,588 74,278 320,400
102,658 74,348 320,600
102,728 74,418 320,800
102,798 74,488 321,000
102,868 74,558 321,200
102,938 74,628 321,400
103,008 74,698 321,600
103,078 74,768 321,800
103,148 74,838 322,000
103,218 74,908 322,200
103,288 74,978 322,400
103,358 75,048 322,600
103,428 75,118 322,800
103,498 75,188 323,000
103,568 75,258 323,200
103,638 75,328 323,400
103,708 75,398 323,600
103,778 75,468 323,800
103,848 75,538 324,000
103,918 75,608 324,200
103,988 75,678 324,400
104,058 75,748 324,600
104,128 75,818 324,800
104,198 75,888 325,000
104,268 75,958 325,200
104,338 76,028 325,400
104,408 76,098 325,600
104,478 76,168 325,800
104,548 76,238 326,000
104,618 76,308 326,200
104,688 76,378 326,400
104,758 76,448 326,600
104,828 76,518 326,800
104,898 76,588 327,000
104,968 76,658 327,200
105,038 76,728 327,400
105,108 76,798 327,600
105,178 76,868 327,800
105,248 76,938 328,000
105,318 77,008 328,200
105,388 77,078 328,400
105,458 77,148 328,600
105,528 77,218 328,800
105,598 77,288 329,000
105,668 77,358 329,200
105,738 77,428 329,400
105,808 77,498 329,600
105,878 77,568 329,800
105,948 77,638 330,000
106,018 77,708 330,200

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
106,088 77,778 330,400
106,158 77,848 330,600
106,228 77,918 330,800
106,298 77,988 331,000
106,368 78,058 331,200
106,438 78,128 331,400
106,508 78,198 331,600
106,578 78,268 331,800
106,648 78,338 332,000
106,718 78,408 332,200
106,788 78,478 332,400
106,858 78,548 332,600
106,928 78,618 332,800
106,998 78,688 333,000
107,068 78,758 333,200
107,138 78,828 333,400
107,208 78,898 333,600
107,278 78,968 333,800
107,348 79,038 334,000
107,418 79,108 334,200
107,488 79,178 334,400
107,558 79,248 334,600
107,628 79,318 334,800
107,698 79,388 335,000
107,768 79,458 335,200
107,838 79,528 335,400
107,908 79,598 335,600
107,978 79,668 335,800
108,048 79,738 336,000
108,118 79,808 336,200
108,188 79,878 336,400
108,258 79,948 336,600
108,328 80,018 336,800
108,398 80,088 337,000
108,468 80,158 337,200
108,538 80,228 337,400
108,608 80,298 337,600
108,678 80,368 337,800
108,748 80,438 338,000
108,818 80,508 338,200
108,888 80,578 338,400
108,958 80,648 338,600
109,028 80,718 338,800
109,098 80,788 339,000
109,168 80,858 339,200
109,238 80,928 339,400
109,308 80,998 339,600
109,378 81,068 339,800
109,448 81,138 340,000
109,518 81,208 340,200
109,588 81,278 340,400
109,658 81,348 340,600
109,728 81,418 340,800
109,798 81,488 341,000
109,868 81,558 341,200
109,938 81,628 341,400
110,008 81,698 341,600
110,078 81,768 341,800
110,148 81,838 342,000
110,218 81,908 342,200
110,288 81,978 342,400
110,358 82,048 342,600
110,428 82,118 342,800
110,498 82,188 343,000
110,568 82,258 343,200
110,638 82,328 343,400
110,708 82,398 343,600
110,778 82,468 343,800
110,848 82,538 344,000
110,918 82,608 344,200
110,988 82,678 344,400
111,058 82,748 344,600
111,128 82,818 344,800
111,198 82,888 345,000
111,268 82,958 345,200
111,338 83,028 345,400
111,408 83,098 345,600
111,478 83,168 345,800



דע את זכויותיך טבלאות לחישוב המס

דע זכויותיך וחובותיך

פרק
ז

86

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
111,548 83,238 346,000
111,618 83,308 346,200
111,688 83,378 346,400
111,758 83,448 346,600
111,828 83,518 346,800
111,898 83,588 347,000
111,968 83,658 347,200
112,038 83,728 347,400
112,108 83,798 347,600
112,178 83,868 347,800
112,248 83,938 348,000
112,318 84,008 348,200
112,388 84,078 348,400
112,458 84,148 348,600
112,528 84,218 348,800
112,598 84,288 349,000
112,668 84,358 349,200
112,738 84,428 349,400
112,808 84,498 349,600
112,878 84,568 349,800
112,948 84,638 350,000
113,018 84,708 350,200
113,088 84,778 350,400
113,158 84,848 350,600
113,228 84,918 350,800
113,298 84,988 351,000
113,368 85,058 351,200
113,438 85,128 351,400
113,508 85,198 351,600
113,578 85,268 351,800
113,648 85,338 352,000
113,718 85,408 352,200
113,788 85,478 352,400
113,858 85,548 352,600
113,928 85,618 352,800
113,998 85,688 353,000
114,068 85,758 353,200
114,138 85,828 353,400
114,208 85,898 353,600
114,278 85,968 353,800
114,348 86,038 354,000
114,418 86,108 354,200
114,488 86,178 354,400
114,558 86,248 354,600
114,628 86,318 354,800
114,698 86,388 355,000
114,768 86,458 355,200
114,838 86,528 355,400
114,908 86,598 355,600
114,978 86,668 355,800
115,048 86,738 356,000
115,118 86,808 356,200
115,188 86,878 356,400
115,258 86,948 356,600
115,328 87,018 356,800
115,398 87,088 357,000
115,468 87,158 357,200
115,538 87,228 357,400
115,608 87,298 357,600
115,678 87,368 357,800
115,748 87,438 358,000
115,818 87,508 358,200
115,888 87,578 358,400
115,958 87,648 358,600
116,028 87,718 358,800
116,098 87,788 359,000
116,168 87,858 359,200
116,238 87,928 359,400
116,308 87,998 359,600
116,378 88,068 359,800
116,448 88,138 360,000
116,518 88,208 360,200
116,588 88,278 360,400
116,658 88,348 360,600
116,728 88,418 360,800
116,798 88,488 361,000
116,868 88,558 361,200
116,938 88,628 361,400

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
117,008 88,698 361,600
117,078 88,768 361,800
117,148 88,838 362,000
117,218 88,908 362,200
117,288 88,978 362,400
117,358 89,048 362,600
117,428 89,118 362,800
117,498 89,188 363,000
117,568 89,258 363,200
117,638 89,328 363,400
117,708 89,398 363,600
117,778 89,468 363,800
117,848 89,538 364,000
117,918 89,608 364,200
117,988 89,678 364,400
118,058 89,748 364,600
118,128 89,818 364,800
118,198 89,888 365,000
118,268 89,958 365,200
118,338 90,028 365,400
118,408 90,098 365,600
118,478 90,168 365,800
118,548 90,238 366,000
118,618 90,308 366,200
118,688 90,378 366,400
118,758 90,448 366,600
118,828 90,518 366,800
118,898 90,588 367,000
118,968 90,658 367,200
119,038 90,728 367,400
119,108 90,798 367,600
119,178 90,868 367,800
119,248 90,938 368,000
119,318 91,008 368,200
119,388 91,078 368,400
119,458 91,148 368,600
119,528 91,218 368,800
119,598 91,288 369,000
119,668 91,358 369,200
119,738 91,428 369,400
119,808 91,498 369,600
119,878 91,568 369,800
119,948 91,638 370,000
120,018 91,708 370,200
120,088 91,778 370,400
120,158 91,848 370,600
120,228 91,918 370,800
120,298 91,988 371,000
120,368 92,058 371,200
120,438 92,128 371,400
120,508 92,198 371,600
120,578 92,268 371,800
120,648 92,338 372,000
120,718 92,408 372,200
120,788 92,478 372,400
120,858 92,548 372,600
120,928 92,618 372,800
120,998 92,688 373,000
121,068 92,758 373,200
121,138 92,828 373,400
121,208 92,898 373,600
121,278 92,968 373,800
121,348 93,038 374,000
121,418 93,108 374,200
121,488 93,178 374,400
121,558 93,248 374,600
121,628 93,318 374,800
121,698 93,388 375,000
121,768 93,458 375,200
121,838 93,528 375,400
121,908 93,598 375,600
121,978 93,668 375,800
122,048 93,738 376,000
122,118 93,808 376,200
122,188 93,878 376,400
122,258 93,948 376,600
122,328 94,018 376,800
122,398 94,088 377,000

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
122,468 94,158 377,200
122,538 94,228 377,400
122,608 94,298 377,600
122,678 94,368 377,800
122,748 94,438 378,000
122,818 94,508 378,200
122,888 94,578 378,400
122,958 94,648 378,600
123,028 94,718 378,800
123,098 94,788 379,000
123,168 94,858 379,200
123,238 94,928 379,400
123,308 94,998 379,600
123,378 95,068 379,800
123,448 95,138 380,000
123,518 95,208 380,200
123,588 95,278 380,400
123,658 95,348 380,600
123,728 95,418 380,800
123,798 95,488 381,000
123,868 95,558 381,200
123,938 95,628 381,400
124,008 95,698 381,600
124,078 95,768 381,800
124,148 95,838 382,000
124,218 95,908 382,200
124,288 95,978 382,400
124,358 96,048 382,600
124,428 96,118 382,800
124,498 96,188 383,000
124,568 96,258 383,200
124,638 96,328 383,400
124,708 96,398 383,600
124,778 96,468 383,800
124,848 96,538 384,000
124,918 96,608 384,200
124,988 96,678 384,400
125,058 96,748 384,600
125,128 96,818 384,800
125,198 96,888 385,000
125,268 96,958 385,200
125,338 97,028 385,400
125,408 97,098 385,600
125,478 97,168 385,800
125,548 97,238 386,000
125,618 97,308 386,200
125,688 97,378 386,400
125,758 97,448 386,600
125,828 97,518 386,800
125,898 97,588 387,000
125,968 97,658 387,200
126,038 97,728 387,400
126,108 97,798 387,600
126,178 97,868 387,800
126,248 97,938 388,000
126,318 98,008 388,200
126,388 98,078 388,400
126,458 98,148 388,600
126,528 98,218 388,800
126,598 98,288 389,000
126,668 98,358 389,200
126,738 98,428 389,400
126,808 98,498 389,600
126,878 98,568 389,800
126,948 98,638 390,000
127,018 98,708 390,200
127,088 98,778 390,400
127,158 98,848 390,600
127,228 98,918 390,800
127,298 98,988 391,000
127,368 99,058 391,200
127,438 99,128 391,400
127,508 99,198 391,600
127,578 99,268 391,800
127,648 99,338 392,000
127,718 99,408 392,200
127,788 99,478 392,400
127,858 99,548 392,600



דע את זכויותיך טבלאות לחישוב המס

דע זכויותיך וחובותיך

פרק
ז

87

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
127,928 99,618 392,800
127,998 99,688 393,000
128,068 99,758 393,200
128,138 99,828 393,400
128,208 99,898 393,600
128,278 99,968 393,800
128,348 100,038 394,000
128,418 100,108 394,200
128,488 100,178 394,400
128,558 100,248 394,600
128,628 100,318 394,800
128,698 100,388 395,000
128,768 100,458 395,200
128,838 100,528 395,400
128,908 100,598 395,600
128,978 100,668 395,800
129,048 100,738 396,000
129,118 100,808 396,200
129,188 100,878 396,400
129,258 100,948 396,600
129,328 101,018 396,800
129,398 101,088 397,000
129,468 101,158 397,200
129,538 101,228 397,400
129,608 101,298 397,600
129,678 101,368 397,800
129,748 101,438 398,000
129,818 101,508 398,200
129,888 101,578 398,400
129,958 101,648 398,600
130,028 101,718 398,800
130,098 101,788 399,000
130,168 101,858 399,200
130,238 101,928 399,400
130,308 101,998 399,600
130,378 102,068 399,800
130,448 102,138 400,000
130,518 102,208 400,200
130,588 102,278 400,400
130,658 102,348 400,600
130,728 102,418 400,800
130,798 102,488 401,000
130,868 102,558 401,200
130,938 102,628 401,400
131,008 102,698 401,600
131,078 102,768 401,800
131,148 102,838 402,000
131,218 102,908 402,200
131,288 102,978 402,400
131,358 103,048 402,600
131,428 103,118 402,800
131,498 103,188 403,000
131,568 103,258 403,200
131,638 103,328 403,400
131,708 103,398 403,600
131,778 103,468 403,800
131,848 103,538 404,000
131,918 103,608 404,200
131,988 103,678 404,400
132,058 103,748 404,600
132,128 103,818 404,800
132,198 103,888 405,000
132,268 103,958 405,200
132,338 104,028 405,400
132,408 104,098 405,600
132,478 104,168 405,800
132,548 104,238 406,000
132,618 104,308 406,200
132,688 104,378 406,400
132,758 104,448 406,600
132,828 104,518 406,800
132,898 104,588 407,000
132,968 104,658 407,200
133,038 104,728 407,400
133,108 104,798 407,600
133,178 104,868 407,800
133,248 104,938 408,000
133,318 105,008 408,200

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
133,388 105,078 408,400
133,458 105,148 408,600
133,528 105,218 408,800
133,598 105,288 409,000
133,668 105,358 409,200
133,738 105,428 409,400
133,808 105,498 409,600
133,878 105,568 409,800
133,948 105,638 410,000
134,018 105,708 410,200
134,088 105,778 410,400
134,158 105,848 410,600
134,228 105,918 410,800
134,298 105,988 411,000
134,368 106,058 411,200
134,438 106,128 411,400
134,508 106,198 411,600
134,578 106,268 411,800
134,648 106,338 412,000
134,718 106,408 412,200
134,788 106,478 412,400
134,858 106,548 412,600
134,928 106,618 412,800
134,998 106,688 413,000
135,068 106,758 413,200
135,138 106,828 413,400
135,208 106,898 413,600
135,278 106,968 413,800
135,348 107,038 414,000
135,418 107,108 414,200
135,488 107,178 414,400
135,558 107,248 414,600
135,628 107,318 414,800
135,698 107,388 415,000
135,768 107,458 415,200
135,838 107,528 415,400
135,908 107,598 415,600
135,978 107,668 415,800
136,048 107,738 416,000
136,118 107,808 416,200
136,188 107,878 416,400
136,258 107,948 416,600
136,328 108,018 416,800
136,398 108,088 417,000
136,468 108,158 417,200
136,538 108,228 417,400
136,608 108,298 417,600
136,678 108,368 417,800
136,748 108,438 418,000
136,818 108,508 418,200
136,888 108,578 418,400
136,958 108,648 418,600
137,028 108,718 418,800
137,098 108,788 419,000
137,168 108,858 419,200
137,238 108,928 419,400
137,308 108,998 419,600
137,378 109,068 419,800
137,448 109,138 420,000
137,518 109,208 420,200
137,588 109,278 420,400
137,658 109,348 420,600
137,728 109,418 420,800
137,798 109,488 421,000
137,868 109,558 421,200
137,938 109,628 421,400
138,008 109,698 421,600
138,078 109,768 421,800
138,148 109,838 422,000
138,218 109,908 422,200
138,288 109,978 422,400
138,358 110,048 422,600
138,428 110,118 422,800
138,498 110,188 423,000
138,568 110,258 423,200
138,638 110,328 423,400
138,708 110,398 423,600
138,778 110,468 423,800

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
138,848 110,538 424,000
138,918 110,608 424,200
138,988 110,678 424,400
139,058 110,748 424,600
139,128 110,818 424,800
139,198 110,888 425,000
139,268 110,958 425,200
139,338 111,028 425,400
139,408 111,098 425,600
139,478 111,168 425,800
139,548 111,238 426,000
139,618 111,308 426,200
139,688 111,378 426,400
139,758 111,448 426,600
139,828 111,518 426,800
139,898 111,588 427,000
139,968 111,658 427,200
140,038 111,728 427,400
140,108 111,798 427,600
140,178 111,868 427,800
140,248 111,938 428,000
140,318 112,008 428,200
140,388 112,078 428,400
140,458 112,148 428,600
140,528 112,218 428,800
140,598 112,288 429,000
140,668 112,358 429,200
140,738 112,428 429,400
140,808 112,498 429,600
140,878 112,568 429,800
140,948 112,638 430,000
141,018 112,708 430,200
141,088 112,778 430,400
141,158 112,848 430,600
141,228 112,918 430,800
141,298 112,988 431,000
141,368 113,058 431,200
141,438 113,128 431,400
141,508 113,198 431,600
141,578 113,268 431,800
141,648 113,338 432,000
141,718 113,408 432,200
141,788 113,478 432,400
141,858 113,548 432,600
141,928 113,618 432,800
141,998 113,688 433,000
142,068 113,758 433,200
142,138 113,828 433,400
142,208 113,898 433,600
142,278 113,968 433,800
142,348 114,038 434,000
142,418 114,108 434,200
142,488 114,178 434,400
142,558 114,248 434,600
142,628 114,318 434,800
142,698 114,388 435,000
142,768 114,458 435,200
142,838 114,528 435,400
142,908 114,598 435,600
142,978 114,668 435,800
143,048 114,738 436,000
143,118 114,808 436,200
143,188 114,878 436,400
143,258 114,948 436,600
143,328 115,018 436,800
143,398 115,088 437,000
143,468 115,158 437,200
143,538 115,228 437,400
143,608 115,298 437,600
143,678 115,368 437,800
143,748 115,438 438,000
143,818 115,508 438,200
143,888 115,578 438,400
143,958 115,648 438,600
144,028 115,718 438,800
144,098 115,788 439,000
144,168 115,858 439,200
144,238 115,928 439,400



דע את זכויותיך

דע זכויותיך וחובותיך

פרק
ז

88

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
144,308 115,998 439,600
144,378 116,068 439,800
144,448 116,138 440,000
144,518 116,208 440,200
144,588 116,278 440,400
144,658 116,348 440,600
144,728 116,418 440,800
144,798 116,488 441,000
144,868 116,558 441,200
144,938 116,628 441,400
145,008 116,698 441,600
145,078 116,768 441,800
145,148 116,838 442,000
145,218 116,908 442,200
145,288 116,978 442,400
145,358 117,048 442,600
145,428 117,118 442,800
145,498 117,188 443,000
145,568 117,258 443,200
145,638 117,328 443,400
145,708 117,398 443,600
145,778 117,468 443,800
145,848 117,538 444,000
145,918 117,608 444,200
145,988 117,678 444,400
146,058 117,748 444,600
146,128 117,818 444,800
146,198 117,888 445,000
146,268 117,958 445,200
146,338 118,028 445,400
146,408 118,098 445,600
146,478 118,168 445,800
146,548 118,238 446,000
146,618 118,308 446,200
146,688 118,378 446,400
146,758 118,448 446,600
146,828 118,518 446,800
146,898 118,588 447,000
146,968 118,658 447,200
147,038 118,728 447,400
147,108 118,798 447,600
147,178 118,868 447,800
147,248 118,938 448,000
147,318 119,008 448,200
147,388 119,078 448,400
147,458 119,148 448,600
147,528 119,218 448,800
147,598 119,288 449,000
147,668 119,358 449,200
147,738 119,428 449,400
147,808 119,498 449,600
147,878 119,568 449,800
147,948 119,638 450,000
148,018 119,708 450,200
148,088 119,778 450,400
148,158 119,848 450,600
148,228 119,918 450,800
148,298 119,988 451,000
148,368 120,058 451,200
148,438 120,128 451,400
148,508 120,198 451,600
148,578 120,268 451,800
148,648 120,338 452,000
148,718 120,408 452,200
148,788 120,478 452,400
148,858 120,548 452,600
148,928 120,618 452,800
148,998 120,688 453,000
149,068 120,758 453,200
149,138 120,828 453,400
149,208 120,898 453,600
149,278 120,968 453,800
149,348 121,038 454,000
149,418 121,108 454,200
149,488 121,178 454,400
149,558 121,248 454,600
149,628 121,318 454,800
149,698 121,388 455,000

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
149,768 121,458 455,200
149,838 121,528 455,400
149,908 121,598 455,600
149,978 121,668 455,800
150,048 121,738 456,000
150,118 121,808 456,200
150,188 121,878 456,400
150,258 121,948 456,600
150,328 122,018 456,800
150,398 122,088 457,000
150,468 122,158 457,200
150,538 122,228 457,400
150,608 122,298 457,600
150,678 122,368 457,800
150,748 122,438 458,000
150,818 122,508 458,200
150,888 122,578 458,400
150,958 122,648 458,600
151,028 122,718 458,800
151,098 122,788 459,000
151,168 122,858 459,200
151,238 122,928 459,400
151,308 122,998 459,600
151,378 123,068 459,800
151,448 123,138 460,000
151,518 123,208 460,200
151,588 123,278 460,400
151,658 123,348 460,600
151,728 123,418 460,800
151,798 123,488 461,000
151,868 123,558 461,200
151,938 123,628 461,400
152,008 123,698 461,600
152,078 123,768 461,800
152,148 123,838 462,000
152,218 123,908 462,200
152,288 123,978 462,400
152,358 124,048 462,600
152,428 124,118 462,800
152,498 124,188 463,000
152,568 124,258 463,200
152,638 124,328 463,400
152,708 124,398 463,600
152,778 124,468 463,800
152,848 124,538 464,000
152,918 124,608 464,200
152,988 124,678 464,400
153,058 124,748 464,600
153,128 124,818 464,800
153,198 124,888 465,000
153,268 124,958 465,200
153,338 125,028 465,400
153,408 125,098 465,600
153,478 125,168 465,800
153,548 125,238 466,000
153,618 125,308 466,200
153,688 125,378 466,400
153,758 125,448 466,600
153,828 125,518 466,800
153,898 125,588 467,000
153,968 125,658 467,200
154,038 125,728 467,400
154,108 125,798 467,600
154,178 125,868 467,800
154,248 125,938 468,000
154,318 126,008 468,200
154,388 126,078 468,400
154,458 126,148 468,600
154,528 126,218 468,800
154,598 126,288 469,000
154,668 126,358 469,200
154,738 126,428 469,400
154,808 126,498 469,600
154,878 126,568 469,800
154,948 126,638 470,000
155,018 126,708 470,200
155,088 126,778 470,400
155,158 126,848 470,600

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
155,228 126,918 470,800
155,298 126,988 471,000
155,368 127,058 471,200
155,438 127,128 471,400
155,508 127,198 471,600
155,578 127,268 471,800
155,648 127,338 472,000
155,718 127,408 472,200
155,788 127,478 472,400
155,858 127,548 472,600
155,928 127,618 472,800
155,998 127,688 473,000
156,068 127,758 473,200
156,138 127,828 473,400
156,208 127,898 473,600
156,278 127,968 473,800
156,348 128,038 474,000
156,418 128,108 474,200
156,488 128,178 474,400
156,558 128,248 474,600
156,628 128,318 474,800
156,698 128,388 475,000
156,768 128,458 475,200
156,838 128,528 475,400
156,908 128,598 475,600
156,978 128,668 475,800
157,048 128,738 476,000
157,118 128,808 476,200
157,188 128,878 476,400
157,258 128,948 476,600
157,328 129,018 476,800
157,398 129,088 477,000
157,468 129,158 477,200
157,538 129,228 477,400
157,608 129,298 477,600
157,678 129,368 477,800
157,748 129,438 478,000
157,818 129,508 478,200
157,888 129,578 478,400
157,958 129,648 478,600
158,028 129,718 478,800
158,098 129,788 479,000
158,168 129,858 479,200
158,238 129,928 479,400
158,308 129,998 479,600
158,378 130,068 479,800
158,448 130,138 480,000
158,518 130,208 480,200
158,588 130,278 480,400
158,658 130,348 480,600
158,728 130,418 480,800
158,798 130,488 481,000
158,868 130,558 481,200
158,938 130,628 481,400
159,008 130,698 481,600
159,078 130,768 481,800
159,148 130,838 482,000
159,218 130,908 482,200
159,288 130,978 482,400
159,358 131,048 482,600
159,428 131,118 482,800
159,498 131,188 483,000
159,568 131,258 483,200
159,638 131,328 483,400
159,708 131,398 483,600
159,778 131,468 483,800
159,848 131,538 484,000
159,918 131,608 484,200
159,988 131,678 484,400
160,058 131,748 484,600
160,128 131,818 484,800
160,198 131,888 485,000
160,268 131,958 485,200
160,338 132,028 485,400
160,408 132,098 485,600
160,478 132,168 485,800
160,548 132,238 486,000
160,618 132,308 486,200



דע את זכויותיך

דע זכויותיך וחובותיך
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ז
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שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
160,688 132,378 486,400
160,758 132,448 486,600
160,828 132,518 486,800
160,898 132,588 487,000
160,968 132,658 487,200
161,038 132,728 487,400
161,108 132,798 487,600
161,178 132,868 487,800
161,248 132,938 488,000
161,318 133,008 488,200
161,388 133,078 488,400
161,458 133,148 488,600
161,528 133,218 488,800
161,598 133,288 489,000
161,668 133,358 489,200
161,738 133,428 489,400
161,808 133,498 489,600
161,878 133,568 489,800
161,948 133,638 490,000
162,018 133,708 490,200
162,088 133,778 490,400
162,158 133,848 490,600
162,228 133,918 490,800
162,298 133,988 491,000
162,368 134,058 491,200
162,438 134,128 491,400
162,508 134,198 491,600
162,578 134,268 491,800
162,648 134,338 492,000
162,718 134,408 492,200
162,788 134,478 492,400
162,858 134,548 492,600
162,928 134,618 492,800
162,998 134,688 493,000
163,068 134,758 493,200
163,138 134,828 493,400
163,208 134,898 493,600
163,278 134,968 493,800
163,348 135,038 494,000
163,418 135,108 494,200
163,488 135,178 494,400
163,558 135,248 494,600
163,628 135,318 494,800
163,698 135,388 495,000
163,768 135,458 495,200
163,838 135,528 495,400
163,908 135,598 495,600
163,978 135,668 495,800
164,048 135,738 496,000
164,118 135,808 496,200
164,188 135,878 496,400
164,258 135,948 496,600
164,328 136,018 496,800
164,370 136,060 496,920
164,408 136,097 497,000
164,502 136,191 497,200
164,596 136,285 497,400
164,690 136,379 497,600
164,784 136,473 497,800
164,878 136,567 498,000
164,972 136,661 498,200

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
165,066 136,755 498,400
165,160 136,849 498,600
165,254 136,943 498,800
165,348 137,037 499,000
165,442 137,131 499,200
165,536 137,225 499,400
165,630 137,319 499,600
165,724 137,413 499,800
165,818 137,507 500,000
165,912 137,601 500,200
166,006 137,695 500,400
166,100 137,789 500,600
166,194 137,883 500,800
166,288 137,977 501,000
166,382 138,071 501,200
166,476 138,165 501,400
166,570 138,259 501,600
166,664 138,353 501,800
166,758 138,447 502,000
166,852 138,541 502,200
166,946 138,635 502,400
167,040 138,729 502,600
167,134 138,823 502,800
167,228 138,917 503,000
167,322 139,011 503,200
167,416 139,105 503,400
167,510 139,199 503,600
167,604 139,293 503,800
167,698 139,387 504,000
167,792 139,481 504,200
167,886 139,575 504,400
167,980 139,669 504,600
168,074 139,763 504,800
168,168 139,857 505,000
168,262 139,951 505,200
168,356 140,045 505,400
168,450 140,139 505,600
168,544 140,233 505,800
168,638 140,327 506,000
168,732 140,421 506,200
168,826 140,515 506,400
168,920 140,609 506,600
169,014 140,703 506,800
169,108 140,797 507,000
169,202 140,891 507,200
169,296 140,985 507,400
169,390 141,079 507,600
169,484 141,173 507,800
169,578 141,267 508,000
169,672 141,361 508,200
169,766 141,455 508,400
169,860 141,549 508,600
169,954 141,643 508,800
170,048 141,737 509,000
170,142 141,831 509,200
170,236 141,925 509,400
170,330 142,019 509,600
170,424 142,113 509,800
170,518 142,207 510,000
170,612 142,301 510,200
170,706 142,395 510,400

שעור  שעור מס 
מס  התחלתי  הכנסה 

התחלתי  10% חייבת
31%
170,800 142,489 510,600
170,894 142,583 510,800
170,988 142,677 511,000
171,082 142,771 511,200
171,176 142,865 511,400
171,270 142,959 511,600
171,364 143,053 511,800
171,458 143,147 512,000
171,552 143,241 512,200
171,646 143,335 512,400
171,740 143,429 512,600
171,834 143,523 512,800
171,928 143,617 513,000
172,022 143,711 513,200
172,116 143,805 513,400
172,210 143,899 513,600
172,304 143,993 513,800
172,398 144,087 514,000
172,492 144,181 514,200
172,586 144,275 514,400
172,680 144,369 514,600
172,774 144,463 514,800
172,868 144,557 515,000
172,962 144,651 515,200
173,056 144,745 515,400
173,150 144,839 515,600
173,244 144,933 515,800
173,338 145,027 516,000
173,432 145,121 516,200
173,526 145,215 516,400
173,620 145,309 516,600
173,714 145,403 516,800
173,808 145,497 517,000
173,902 145,591 517,200
173,996 145,685 517,400
174,090 145,779 517,600
174,184 145,873 517,800
174,278 145,967 518,000
174,372 146,061 518,200
174,466 146,155 518,400
174,560 146,249 518,600
174,654 146,343 518,800
174,748 146,437 519,000
174,842 146,531 519,200
174,936 146,625 519,400
175,030 146,719 519,600
175,124 146,813 519,800
175,218 146,907 520,000
175,312 147,001 520,200

172,999 146,369 520,200

כרטיס הביקור  הדו״ח
שלך השנתי

 על כל שקל נוסף מעל 496,920 
ש"ח, שיעור המס 47%

 מסכום המס הרשום בטבלה יש 
להפחית את הזיכויים המגיעים

Dummy Text
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פרק
ח

 מקדמות, ניכוי במקור, תשלומים על חשבון המס

 שנתלמם שלוותות קדמהמ ביעתקן אופ א.
2018המס 

 ממשלח-ידמעסק, הכנסות בגין מקדמות . 1
 ומהכנסות אחרות

 יחויבהוא שבאמצעותו מקדמות, פנקס נשלח לנישום 
 הדרישהעל-פי המקדמות את חודש מדי ולשלם לדווח 

שנשלחה.
 נקבעהשוטפת המס בשנת לתשלום המקדמות חיוב 

.לפי נתוני ה"שומה" ב"שנה הקובעת" (1)

 שישהאחרונה המס שנת היא זה לעניין קובעת" "שנה 
 )לגביהשוטפת המס שנת של בינואר אחד עד שומה, לה 

(. 01/01/2018)עד שיצאה שומה -  2018המס שנת 
 הדו"חעל-פי )שומה עצמית" "שומה היא זה לעניין שומה 

 השומה,פקיד שערך שומה או השומה(, לפקיד שהוגש 
.והנישום לא השיג עליה )"שומה סופית" (2) )

 דו"חאם אוטומטי באופן תתעדכן המקדמות דרישת 
 המסשנת של בינואר  1לפני הוגש קודמת לשנה 

(1)השוטפת ותוקצר במשרד השומה לאחר תאריך זה.

(3) עסקאות""ממחזור שיעור על-פי מקדמות א. 
 העסקאותמחזור את יראו עסקאות" "מחזור לעניין 
 3ו  א2סעיפים לפי ההכנסות סוגי כל את ככולל 

בישראל נצמחו או שהופקו הכנסה מס לפקודת 
או מחוץ לישראל.

 ה'חלק לפי הון רווחי ייכללו לא העסקאות במחזור 
עבודה, הכנסות שבח, מס הכנסה, מס לפקודת 
 שיפורט)כפי מיוחדים מס בשיעורי הכנסות 
בהמשך(.

 שחויבהמס שבין היחס על-פי ייקבע המקדמה שיעור 
 העסקאות,מחזור סך ובין הקובעת" ב"שנה הנישום בו 
 וא וקפוהש ,ליעל תויונמה תורחאה תוסנכהה תוברל

נצמחו בישראל או מחוץ לישראל.
 מדיוישלם ידווח זו בשיטה במקדמה הנדרש נישום 
 סכום, 15/01/2019ועד  15/02/2018ב-החל חודש, 

 תוסנכהה את ללוכה תאוקסעה רוחזמ תלפכמל הוושה
הקובעת"."השנה נתוני על-פי שנקבע בשיעור כאמור, 
לדוגמה:
 הסתכםהדו"ח על-פי . 2016לשנת דו"ח הגיש נישום 
 בסךלישראל ומחוץ בישראל מעסק ההכנסות מחזור 

 על-פיאלו הכנסות בגין המגיע המס ₪.  120,000
 שיעורכלומר ₪,  12,000ב-הסתכם שהגיש הדו"ח 

.10%המקדמה הוא 
 מקדמהחודש מדי לשלם הנישום על יהיה  2017בשנת 

 וממשלח-ידמעסק הכנסותיו בגין  10%של בשיעור 
 ומחוץבישראל נצמחו או שהופקו אחרות הכנסות וכן 

לישראל.
(4)מקדמות לפי שיעור בתדירות דו-חודשית

 מקדמותיהםשסכום שיעור, לפי הנדרשים נישומים 
 אתולשלם לדווח יידרשו ₪,  35,000עד השנתיות 
 החלחודשיים, מדי כאמור ההכנסות בגין המקדמות 

 שקיבלונישומים רק . 15/01/2019ועד  15/03/2018ב-
 יהיוהמקדמות בפנקס הכנסה מס מנציבות בנדון אישור 
הדו-המקדמה שיעור חודשיים. מדי ולשלם לדווח רשאים 
 שחויבהמס שבין היחס על-פי ייקבע לשלם שיש חודשית 

 העסקאות,מחזור סך ובין הקובעת" ב"שנה הנישום בו 
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)קביעת מקדמות על 
פי מחזור( )תיקון( 

.2004התשס"ד-

 וא וקפוהש ,ליעל תויונמה תורחאה תוסנכהה תוברל
נצמחו בישראל ומחוץ לישראל.

 )שיטתהקובעת" ב"שנה המס על-פי מקדמות ב. 
(5)הסכומים(

 01ב- לםלשו דרשיי ם,כוס פילים רשנדהים ומישנ
 חשבוןעל מקדמה נובמבר( עד )פברואר שווים תשלומים 

 עבקיה מדקמהם וכס. תפטושהה נשבם המע יגישס מה
 לערכימתואם כשהוא הקובעת" ב"שנה המס על-פי 
 בצוהנקבעים הגדלה שיעורי על-פי השוטפת, השנה 

.שר האוצר (6)

 מנוחהימי בשל המקדמה תשלום במועדי דחייה ג. 
 המקדמהתשלום למועד שקדמו הימים בחמשת כאשר 

 יידחההמועד(, חול )כולל מנוחה ימי שלושה לפחות היו 
 ימיתום שלאחר הרביעי ליום המקדמה תשלום מועד 

.)המנוחה 7)

על-והתשלום הדיווח )מועד בחודש  15ה-היום כאשר 
 בדיווחהחייב של השבועי המנוחה ביום חל החוק( פי 

 העסקיםליום והתשלום הדיווח יידחה דתו, לפי ובתשלום, 
שבא לאחר יום המנוחה השבועי האמור.

 ירועיבש תוסנהכ ןיבג סמ תומדקמ םולשת .2
מס מיוחדים בישראל ובחו"ל

 מיוחדותהכנסות בגין מס מקדמות לשלם חובה חלה 
 המפורטות מטה, ששיעור המס בגינן מוגבל.

 ם(,ירישכת רבו)לאל ישרבי תוש דים:יחי על חלהו זבה חו
 אובישראל נצמחה או הופקה החייבת שההכנסה 

 שהופקוהכנסות בגין חוץ תושבי על וכן לישראל, מחוץ 
(8)בישראל.

א. ההכנסות המיוחדות 
2017שיעורי המס מההכנסות בשנת המס 

25%, 15%ריבית על פיקדון - 
25%, 15%- (9)ריבית על ניירות ערך ותוכניות חיסכון

30%, 25%דיבידנד - 
דיבידנד מחברות זרות

 

 -25% ,30%
(11)דיבידנד רעיוני מחברה נשלטת זרה

 (10)

 - 25% ,30%.
15% - השכרת מקרקעין בחו"ל

30%, 25%, 20%, 15%רווח הון במכירת ניירות ערך 
הגרלות והימורים בישראל ומחוץ לישראל

(12)

 - 35%
ב. הכנסות מהשכרה בישראל

(13)

(14)

 בישראל,למגורים דירה מהשכרת הכנסה לו שיש יחיד 
 בשיעורמס לשלם רשאי זו הכנסה על ממס פטור ואינו 
 בישראללמגורים דירה מהשכרת ההכנסות לגבי  10%

)במקום בשיעורי המס הרגילים(.
אופן התשלום

באמצעות  —הכנסה במס פעיל תיק בעל יחיד 
 המס,ממשרדי להזמין שאפשר מיוחד תשלום שובר 

או באמצעות תשלום באתר רשות המסים באינטרנט.
 טופסיבאמצעות  —הכנסה במס פעיל תיק ללא יחיד 
 באמצעותאו המס, במשרדי לקבל שאפשר מקוצר דיווח 

 תשלום באתר רשות המסים באינטרנט:
(351- הכנסות ורווחי הון בחו"ל )טופס 

(352- הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל )טופס 
(.353)טופס בישראל למגורים דירה מהשכרת הכנסות - 

מועדי התשלום

 )א(.175פ.מ.ה. סעיף  .5
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 )ו'(.175פ.מ.ה. סעיף  .7
תקנות מס הכנסה   .8

)מקדמות בשל הכנסת 
.2004חוץ(, התשס"ד-

ג', 125פ.מ.ה. סעיפים   .9
161.

 ב'125פ.מ.ה. סעיף  .10
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 ב'124פ.מ.ה. סעיף  . 13
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 מתוםיום  30תוך — בישראל למגורים דירה השכרת - 
(14)שנת המס

באפריל  30עד לעיל, שנמנו המיוחדות ההכנסות יתר - 
(14, 13, 12, 11בשנת המס הבאה )

 וריביתהצמדה הפרשי יתווספו בפיגור שישולם לתשלום 
מתום שנת המס ועד למועד התשלום.

(15)ג. מקדמה בגין מכירת נכס

 מיוםיום  30תוך נכס מכירת כל על לדווח חובה חלה 
 אםובין הון רווח היא החישוב תוצאת אם בין המכירה, 

 היא הפסד הון.
)י(.1399טופס גבי על המס וחישוב פירוט כוללת הדיווח חובת 

לפקיד השומה סמכות להגדיל את סכום המקדמה.
בניירות עסקאות בגין מקדמות ותשלום דיווח ד. 

(16)ערך

 הוניותעסקאות בגין מקדמות ולשלם לדווח חובה חלה 
 או)בישראל בבורסה למסחר הרשומים ערך בניירות 

מחוץ לישראל(.
 שלאהערך לניירות רק יתייחס ההון רווח על הדיווח 

נוכה מהם מלוא המס במקור.
חובת הדיווח ותשלום המקדמה היא פעמיים בשנה:

 בגין העסקאות בתקופה ינואר-יוני.31/07ב-
 בשנהיולי-דצמבר בתקופה העסקאות בגין  31/01ב-

שקדמה לדיווח.
 מס תתהפחר, שכמא של ורבמק יםויניכז יזוק .3

זר ותשלומים אחרים
(17) א. קיזוז ניכויים במקור שלא משכר

 ממחזורשיעור על-פי אם מקדמה, לו שנקבעה נישום 
 המקדמהמסכום לקזז רשאי סכום, על-פי ואם העסקאות, 
 תוםעד ממנו, שנוכו משכר, שלא במקור ניכויים החודשית 
 המקדמה.תשלום מועד חל שבו החודש שלפני החודש 

 עלרשמי אישור קיום הוא כאמור לניכוי הכרחי תנאי 
 מכסה,ממשכורת במקור שהניכוי היות במקור. הניכוי 
 ההכנסהבעד המגיע מהמס  100%המקרים, ברוב 

 ממשכורת.מהכנסות מקדמות נדרשות לא ממשכורת, 
 ממקורותוגם ממשכורת  גםהכנסות להם שיש ם ישומינ

 הסכו אשלק להח על רק מהדמק םשלל םירשדנ םיראח
 לנכותיוכלו לא ולכן ממשכורת, במקור ניכוי על-ידי 

מסכום המקדמה סכומים שנוכו במקור ממשכורת.
ב. הפחתת מסי חוץ ממקדמה שוטפת

 מחוץ ששולמום מסישוטפת ה מהמקדמהית להפחאין 
 .לארשיל ץוחמ וחמצנ וא וקפוהש תוסנכה ןיגב לארשיל

 גרתבמסמקור ה לכללים בהתאוי כזיכתן יינם ששולזר מס 
הדו"ח השנתי.

(18)ג. קיזוז מקדמות ששולמו בגין הוצאה עודפת

 ששולמומקדמות גם ממקדמותיה לקזז רשאית חברה 
בשל הוצאה עודפת, בגין שנת המס השוטפת.

(19)שליטהלבעלי חריגים מתשלומים ניכויים קיזוז ד. 

 רוקבמ יםיוכינ םג היותמדקממ זקזל תיאשר הברח
 תשלומילמעט שליטה, לבעלי חריגים מתשלומים 

משכורת רגילה והחזר הוצאות.
ה. אופן הדיווח והקיזוז במהלך השנה

 כלסך על הן השוטפת המקדמה בטופס לדווח יש 
 גםלכלול רשאית )חברה שנוכו משכר שלא הניכויים 

פ.מ.ה. סעיף )22(. 14
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 ואתעודפת הוצאה בשל ששולמו המקדמה סכומי את 
 סכוםעל והן השליטה( לבעלי חריגים מתשלומים הניכוי 
מקדמה.אותה גובה עד מהמקדמה, לקיזוז במקור הניכוי 

 המקדמהסכום על עולה מסוים בחודש במקור הניכוי אם 
 במקורהניכוי יתרת את להפחית זכאי הנישום השוטפת, 

מסכום המקדמות בחודשים הבאים.
(20)ו. קנסות על קיזוז ניכוי במקור שלא כדין

 שהואהמקדמות מסכום במקור ניכוי סכומי שקיזז נישום 
 שנוכואו בכתב, אישור לגביהם לו היה לא אך לשלם, חייב 

 בקנסיחויב המקדמה, תשלום חל שבו החודש תחילת לאחר 
כדין.שלא שקוזז הניכוי מסכום שלושה פי הגבוה בסכום 
 שקוזז במקורהניכוי בגובה י מנהלקנס יוטל בנוסף, 
ו/בזדון ו/או מהותית שהעבירה במקרים כדין, שלא 

.(21)או בכוונה
. ביטול או הקטנת מקדמות4

 המקדמהאת להקטין השומה מפקיד לבקש רשאי נישום 
 המקדמותסכום לדעתו אם מתשלומה לגמרי לפטור או 

 סכוםעל יעלה מהחלופות, אחת בכל לשלם, שנתבע 
.המס שיגיע ממנו בשנת המס. (22)  

 השומהלפקיד להגיש יש זה בעניין מנומקת בקשה 
 להוכחתמסמכים ולצרף  2216א/מס׳ טופס באמצעות 

 המסיםרשות מאתר להורדה ניתן )הטופס הטענה 
באינטרנט(.
 מקדמותאת לבטל או להקטין האפשרות ניתנת למייצגים 

בנדון.שנקבעו וכללים מגבלות לכמה בכפוף לקוחותיהם, 
 31עד הוא מקדמות להקטנת או לביטול אחרון מועד 

 - 2018לשנת )לדוגמה: הבאה המס שנת של בינואר 
(31/01/2019עד 
 זכאיאינו מנהלם ולא חשבונות פנקסי לנהל שחייב מי 

להקטנת מקדמות או לפטור מתשלומן.
 מקדמותהקטנת בגין וריבית הצמדה הפרשי . 5

(23)לא מוצדקת

 באמצעותאו במישרין מקדמות להקטין שביקש מי 
 הדו"חאת שהגיש לאחר אך אושרה, ובקשתו המייצג, 
 עולההדו"ח על-פי המס כי התברר שנה לאותה השנתי 

 והפרשיבריבית יחויב המופחתת, המקדמה סכום על 
 שנתתום עד ( 1.7)המס שנת מאמצע לתקופה הצמדה 
 עלהמוקדם, לפי המקדמה, תשלום יום עד או המס, 

 לפיהמס ובין המופחתת המקדמה סכום שבין ההפרש 
מביניהם.הנמוך לפי - המקורית המקדמה סכום או הדו"ח, 

. הגדלת מקדמות במהלך השנה6
 לאחרהמקדמות(, )שנת השוטפת השנה במהלך אם  א.
על-והמס (, 2017)קודמת לשנה דו"ח הוגש בינואר  1

 גבוההמקדמה תידרש הקובעת, בשנה מהמס גבוה פיו 
.(24)יותר על בסיס המס בשנה הקודמת

 תקופתבמשך השהיה. ימי  30בתום תבוצע ההגדלה 
 השומהנתוני נכונות את לבדוק אפשרות ניתנת ההשהיה 
וההגדלה.

 סביריםטעמים או נתונים יש השומה פקיד בידי אם  ב.
 יהיהת השוטפבשנה  מסויםם מנישויע שיגמס ה כיניח, לה

 עבקנשס מהמ( םהיניבך ומנה)₪  000,005ו  א%02ב-גבוה 
.כמקדמה, הוא רשאי להגדיל את המקדמה בהתאם (25)

על הגדלה זו יש זכות להגיש השגה למשרד השומה.

 א'.190פ.מ.ה. סעיף  . 20

תקנות העבירות . 21
המנהליות, 

. 1987התשמ"ז
 )א(.180פ.מ.ה. סעיף  .22
 190פ.מ.ה. סעיף  . 23

(2)א( )
 )ב( 180פ.מ.ה. סעיף  .24

(1.)
 )ב( 180פ.מ.ה. סעיף  .25

(2.)
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 במקרהביטול, או הקטנה פעולת לערוך יכולים המייצגים 
 על-ידיבבדיקה מותנית זו פעולה כאמור. הגדלה של 

משרד השומה.
 םתשלו איעל ית וריבה הצמדי הפרש. 7

(26)המקדמה

 במועדלשלם חייב שהוא מקדמות שילם שלא מי על 
שנקבע מוטלים הפרשי הצמדה וריבית כדלקמן:

 לתשלוםהחוקי מהמועד וריבית הצמדה הפרשי  )א(
 המס,שנת תום עד או תשלומה, למועד ועד המקדמה 

לפי המוקדם.
 וריביתהצמדה הפרשי ייתוספו א( )סעיף הנ"ל לחיוב  )ב(

מתום שנת המס ועד למועד תשלומו.
 הפרשייחושבו החגים בשל יידחה התשלום שמועד במקרה )ג( 

 םויל דע הדמקמה תא םליש אלש ימ לע תיבירו הדמצה
הנדחה החדש, מהמועד החוקי המקורי לתשלום המקדמה.

מקדמהדיווח אי על מנהלי קנס והטלת אכיפה פעולות . 8
 כללגבי יינקטו והתשלום הדיווח לאכיפת פעולות 

החודשים הנדרשים שלא הוגש לגביהם הדיווח.
 המקדמהקביעת לצורך מקדמות מחזור על דיווח אי 

הוא עבירה שבגינה מוטל קנס מנהלי.
א. ניכויים במקור מהכנסות שאינן שכר

 השוטפתהשנה חשבון על מס לתשלום אחרת דרך . 1
 בניגודבמקור. ניכוי באמצעות היא המקדמה( על )נוסף 

 בידינעשה במקור הניכוי ישירות, לשלם שיש למקדמה 
 אצלוהמהווים סכומים לתשלום, אחראי או שמשלם, מי 

 שישהתשלומים וסוגי המנכים סוגי קביעת הכנסה. 
 ובאישורהאוצר שר של בצו נעשית מס מהם לנכות 

.ועדת הכספים של הכנסת (27)

 ומשלמיםתשלומים של סדרה נקבעה זו סמכות בתוקף 
 לתתחייב מנכה כל במקור, הניכוי חובת עליהם שחלה 

 שנתי,ואישור הניכוי על אישור מס ממנו שנוכה מי לידי 
 שי .רוקמב הכונש םוכסהו םלושש םוכסה טרופמ םהבו

 ולשמורשמוגש לדו"ח השנתיים האישורים את לצרף 
את האישורים החודשיים להוכחת הקיזוז מהמקדמה.

(28) משלםשהוא מסכומים במקור מס לנכות החייב אדם 

 םיורישהאת אס מה וכנ ומילותששמ מיל ןנתא לו
הדרושים, צפוי לקנס.

 עבודהשכר שאינן מהכנסות במקור מס לניכוי בתקנות 
 קביליםספרים שמנהלים למי שונים שיעורים נקבעו 

.יםנרבסל תרוי םיוהגב םריעוישו ד,עמוב חו"דה תא םשייגומ
 יכוליםבמקור מס ניכוי שיעורי לגבי ומעודכן זמין מידע 

 המסים.רשות מאתר ישירות לקבל והמנוכים המנכים 
 השוטפתבשנה ממנו שיגיע המס שיעור כי שסבור מי . 2
 הקיימיםהצווים על-פי במקור לו נוכו שימהסכומים מוך נ

 —וזה השומה לפקיד לפנות יכול לו המגיעים מתשלומים 
 דעתושיקול סמך ועל מהנישום, שקיבל הנתונים על-פי 
 לגמריאותו יפטור או מוקטנים שיעורים לו יקבע הוא, 

 אולמנכה מפורט או כללי להיות יכול האישור מהניכוי. 
 השומהפקיד של לשיקוליו בהתאם הכול מנכים, לכמה 

ובהתחשב בנתוני הנישום.
 ישללואו ינתנו לא במקור מניכוי פטור על אישורים  .3

 חובות,תשלום )אי הגביה בתחום ליקויים שימצאו ממי 
 אי דיווח ותשלום מקדמות(.

 )א( 190פ.מ.ה. סעיף  .26
(1.)

, 164פ.מ.ה. סעיף  . 27
תקנות וצווים.

 )ו(.188פ.מ.ה. סעיף  .28

(29) ב. תשלום המס לפי הדו"ח
. מועד תשלום הפרשי מס1

 על-פיהמגיעים המס" "הפרשי לתשלום החוקי המועד 
 הגשתבעת או הדו"ח, להגשת החוקי המועד הוא הדו"ח 
 צועל-פי מביניהם. המוקדם משוער(, דו"ח )כולל הדו"ח 

 75%שלפחות יחיד על חלה אינה זו חובה הכנסה, מס 
מסך כל הכנסתו היא הכנסה משכר או מקצבאות.

 הדו"חעל-פי המגיע המס סכום הם המס" "הפרשי 
 והתשלומיםבמקור הניכויים המקדמות, תשלומי פחות 

על חשבון המס ששולמו עד ליום הגשת הדו"ח.
. החזר מס2

 ששילמתהמס סכום כי מתברר הדו"ח הגשת בעת אם 
 בתנאיםזכאי, אתה הדו"ח, על-פי המגיע המס על עולה 

ימים  90תוך המס עודף את לקבל להלן, המפורטים 
.(30)מיום הגשת הדו"ח

 יועברהצמדה, והפרשי ריבית בצירוף המוחזר, הסכום 
ישירות לחשבונך בבנק, והודעה על כך תישלח אליך.

 מסהחזרי על הצמדה והפרשי ריבית לבך: לתשומת 
הם הכנסה פטורה ממס.

 חשבונותפנקסי לנהל חייב היית אם להחזר: התנאים להלן 
 נמצאושלך החשבונות שפנקסי או אותם, ניהלת ולא 

 כברשלגביה האחרונה המס שנת לגבי קבילים בלתי 
 לאחראלא להחזר, זכאי תהיה לא - שומה לך נערכה 

 תחוללא זו הוראה זו. לשנה סופית שומה לך שתיערך 
 פנקסיךלפסילת העילה כי השומה, לפקיד תוכיח אם 

 הדו"ח.את הגשת שלגביה המס בשנת קיימת אינה 
 דו"חותאו הון הצהרות שנתיים, דו"חות הגשת לא אם 

 אתלעכב השומה פקיד רשאי להגיש, שנדרשת אחרים 
ההחזר עד שתגיש את הדו"חות שנדרשו ממך.

 תוספת "שערוך" - הפרשי הצמדה, ריבית וקנס על. 3
פיגור בתשלום

 המסשנת תום עד שולמו שלא מס סכומי על  א.
 ועדהמס שנת מתום וריבית" הצמדה "הפרשי מוטלים 

.(31)ליום התשלום
 שמדוברלסכום תוספת הם וריבית" הצמדה "הפרשי 

 הפותקב ןרכצל םרייחהמ דדמ יתילע ורעישל ופכו ב
 שנוספולאחר המס סכום על ריבית ובתוספת הנדונה, 

 לשנה.4%עליו הפרשי הצמדה. שיעור הריבית הוא 
 להפרשיבנוסף במועד, משולמת שלא מס יתרת על ב. 

 0.2%של בשיעור קנס גם מוטל והריבית, ההצמדה 
 ועדהחוקי מהמועד ממנו, חלק או פיגור של שבוע לכל 

.למועד התשלום (32)

. תמריץ להקדמת תשלום מס4
 המגיע,המס חשבון על שהוא סכום ותשלם תקדים אם 

 זה,סכום לגבי זכאי, תהיה שהסתיימה, המס שנת לגבי 
לפטור מהפרשי הצמדה וריבית כמפורט להלן:

 הפרשיממלוא פטור יחול ינואר בחודש שישולם המס על 
 יחולפברואר בחודש שישולם סכום על והריבית. ההצמדה 

 םלושיש םוכסל ע .המדצהה שירפהו תיבירה תיצמחמ רוטפ
.והריביתההצמדה הפרשי מרבע פטור יחול מרץ בחודש  (33)

. תשלום המס לפי השומה5
 שומהמעריכת כתוצאה שנוצרה לתשלום, מס יתרת 
 השומהלפי המגיע המס )אם הכנסה מס מפקח בידי 
 מס(,שנת לאותה במקור והניכויים מהתשלומים גבוה 

.יש לשלם במועד המצוין על גבי הודעת השומה (34)

.182פ.מ.ה. סעיף  . 29
א.159פ.מ.ה. סעיף  . 30
.187פ.מ.ה. סעיף  . 31
חוק המיסים  . 32

)קנס פיגורים( 
.1980התשמ"א-

 א.187פ.מ.ה. סעיף  . 33
.183פ.מ.ה. סעיף  . 34

ניכוי מס 
ניכוי במקור

במקור הוא 
תשלום המס 
של הנישום 
על ידי מי 
שמשלם 
או אחראי 
לתשלום 
סכומים 
שהם הכנסת 
הנישום.

סכומים 
שנוכו במקור 
מההכנסה 
נחשבים 
תשלום על 
חשבון המס 
בידי הנישום.
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 מוטליםהמס שנת תום עד שולמו שלא סכומים על 
 שמתוםלתקופה  4%בשיעור וריבית הצמדה הפרשי 

שנת המס ועד למועד התשלום.
 רועיבש סקנ םגל טומד עומב ומולש אשל סמי מוכס לע

 לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו.0.2%של 
 הדפסתה,עד שולמו שלא מס סכומי כוללת השומה 
 רביתוכן השומה, עריכת ליום עד וריבית הצמדה הפרשי 

 תשלםאם התשלום. יום שעד לתקופה צפויים והצמדה 
 בהודעתהנקוב המועד עד הנדרש הסכום מלוא את 

 להודעתהמצורף התשלום שובר באמצעות השומה, 
 הצמדה,בהפרשי תחויב ולא סופי תשלומך יהיה השומה, 

ריבית וקנס נוספים.
 יוחזרביתר הוערכו הצפויים וההצמדה שהרבית במקרה 

לך עודף התשלום
 יופחת,בו שתחויב שהמס סבור ואתה השגה, הגשת אם 

 במחלוקתשנוי שאינו המס יתרת את לשלם עליך 
 זו,מס יתרה על גם וריבית. הצמדה הפרשי בתוספת 

אם לא תשולם במועד, יחול קנס הפיגור דלעיל.
(35). זקיפת תשלומים של נישום6

 שאתהסכומים חשבון על כלשהו סכום שילמת אם 
י שרפהו תיביר וא ,סמ ןובשח לע) הסנכה סמל בייח

 תהחובווגי לסי יחס באופןלום התש ייזקףדה(, הצמ
השונים על-פי הכללים שלהלן:

 ייזקףהתשלום, מיועד מס שנת לאיזו ציינת אם  א.
התשלום לאותה שנה.

 לשלם,התכוונת מס שנת לאיזו פירטת לא אם  ב.
חוב.בה שיש ביותר המוקדמת המס לשנת ייזקף הסכום 

 חשבוןעל שקוזז מסוימת מס משנת מס החזר דין  ג.
חוב כדין תשלום לא מפורט.

 מבלי₪  10,000ל ך ש ס2017במאי שילמת  לדוגמה:
לפרט את שנת החוב:

₪. 2,000 בסך 2015החוב לשנת המס א. 
 סך₪.  500של וריבית הצמדה הפרשי צבר זה סכום 

₪. 2,500כל החוב 
 צברזה סכום ₪.  10,000 — 2016המס לשנת החוב  ב.

₪.  1,500של התשלום למועד עד וריבית, הצמדה הפרשי 
₪. 11,500 הוא 2016סך כל החוב לשנת המס 

 לרשותהחוב כל סך כי משמעו הסכומים שני צירוף 
₪. 14,000המסים הוא 

התשלומים ייזקפו כדלקמן:
.₪2015 לכיסוי מלוא החובות לשנת המס  2,500. 1
 באופןששולם הסכום יתרת תיזקף , 2016שנת לגבי . 2

 שלחלקו לפי והריבית, ההצמדה ולהפרשי לקרן יחסי 
 הקרןכדלקמן: החוב, סכום כל מתוך מהם אחד כל 

₪  7,500מתוך ייזקפו לכן החוב, מסך  87%מהווה 
ת יבירל ₪ 579-ו ,ןרקל ₪ 525,6 םלושש םירתונה

והפרשי הצמדה.
ריבית קנסות, של ביטול או להקטנה בקשות . 7

(35)והפרשי הצמדה

 הפרשיאו ריבית קנסות, להקטין או לבטל מוסמך המנהל 
 להנחתהוכח אם נישום בהם שחויב וריבית הצמדה 

 אוממעשה נבע לא זה לחיוב שגרם הפיגור כי דעתו 
מחדל של הנישום.

.192פ.מ.ה. סעיף  . 35

 ומלוותמנומקות להיות חייבות זה בעניין בקשות 
 בכתבלהגישן ויש בהן, הנאמר להוכחת במסמכים 

לפקיד השומה, בו מתנהל התיק.
. אכיפת התשלום8

 פקידרשאי מסים קיזוז וחוק  (36)הכנסהמס פקודת על-פי 
 המסים.לרשות חוב כל של תשלומו לאכוף השומה 
 המוסמךהגבייה פקיד יכול האכיפה הוראות לביצוע 

 שלהן - ושעבודים עיקולים מס, החזרי קיזוז לבצע לכך 
 תשלומים,עיקול כגון: רכושו, על והן המגיעים כספים 
וכו׳.רכבים ד שעבומיטלטלין, מכירת בבנק, ים כספעיקול 

 באתרלבצע שניתן אינטרנטיים שירותים . 9
ilv.goes.taxwww.רשות המסים באינטרנט 

 לבצעאפשר - באינטרנט מקדמות ודיווח תשלום . 1
 ברישוםצורך ללא שוטפות, מקדמות ודיווח תשלום 
 וציוןהתיק מס׳ ציון על-ידי מזדהה המשלם מוקדם. 

 התשלוםאת המקדמות. בפנקס המופיע סידורי מס׳ 
 קרדיט(,)לרבות אשראי כרטיס באמצעות לבצע אפשר 

 לתשלוםסכום מינימום בנקאית. העברה באמצעות או 
 עלאישור אפס. דיווחי גם לבצע אפשר ₪.  25הוא 

התשלום ישלח לדוא"ל )אם צוין(.
 מופחתמס ותשלום דיווח באינטרנט לבצע אפשר  .2

בישראל.מגורים דירת מהשכרת הכנסה בשל  10%בשיעור 
 מסהפרשי חשבון על ותשלומים חובות תשלום . 3

 חשבוןעל המס, חשבון על תשלומים לבצע אפשר וחוב 
 והכנסותדירה שכר מקדמה, הפרשי צפוי, או קיים חוב 

 מיוחדות אחרות, קנסות.
 קרדיט()לרבות אשראי כרטיסי באמצעות לשלם ניתן  .4

 הבינלאומי,הבאים: בבנקים בנקאית העברה באמצעות או 
 טנוקסיד ליתנכרמו טנוקסיד ,יחרזמ ,םילעופה ,ימואל

ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.
 ש’’ח  35,000עד בחודש לתיק התשלומים וסך במידה 

– ניתן לשלם בכל מסלולי האשראי.
 35,000מ גדול בחודש לתיק התשלומים וסך במידה 
 שהתשלוםובתנאי בלבד בקרדיט לשלם ניתן ש’’ח 

 ש’’ח.15,000הנוכחי גדול מ- 
 שללהסכם בהתאם הינו בנקאית להעברה הסכום 

המשלם מול הבנק שלו.
 שוברלהפיק ניתן המסים רשות אתר באמצעות  .5

לתשלום בבנק הדואר ללא הגבלת סכום.
 מידעלקבל אפשר - במקור הניכוי שיעור לגבי מידע . 6

זמין לגבי שיעורי הניכוי במקור.
 לקבלאפשר - מקדמות פנקסי משלוח לגבי מידע . 7

 שלאתיקים לגבי המקדמות פנקסי משלוח לגבי מידע 
 במקדמות.חויב לא שהתיק מידע או במקדמות, נדרשו 
 סידוריומספר תיק מספר הקשת על-ידי המידע קבלת 

מתוך הפנקס של שנה קודמת.
 רגמאמ םסיפט ידרולה רפשא - םיפסט דתרהו .8

הטפסים באתר.
. שירותים נוספים במשרדי המס10

 הסדרילבצע אפשר - אשראי בכרטיס תשלומים  .1
תשלומים באמצעות כרטיס אשראי.

 השומהממשרד להזמין אפשר - תשלום שוברי הזמנת  .2
 שע"מ,- המחשב לשירותי המקושר מייצג באמצעות או 

שוברי תשלום ממוכנים.

 193פ.מ.ה. סעיף  . 36
ופקודת מסים )גביה(.
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פיעל לצרכן החודשיים המחירים מדדי 
בסיסים שונים

 

הבסיס 
— ממוצע 

1993

הבסיס — ממוצע 
 )בשמוש 1951

שע"מ(

220.68 33603084.65 נובמבר 2016

220.68 33603084.65 דצמבר

220.24 33535878.48 ינואר  2017

220.24 33535878.48 פברואר

220.91 33636687.73 מרץ

221.35 33703893.9 אפריל

222.23 33838306.24 מאי

220.68 33603084.65 יוני

220.46 33569481.56 יולי

221.13 33670290.81 אוגוסט

221.35 33703893.9 ספטמבר

222.01 33804703.15 אוקטובר

221.35 33703893.9 נובמבר

רשימת מדינות איתן נעשו הסכמים בדבר מניעת מסי כפל על הכנסה והון

בתוקף 
מיום

תקנות 
מיום

פורסם 
בקובץ 
מספר

המדינה

1.1.00 15.7.99 5991 אוזבקיסטן
1.4.68 27.1.72 2800 אוסטריה
1.1.07 14.6.06 6490 אוקראינה
1.1.18 23.1.18 7937 אזארביג'ן
1.1.99 12.2.99 5951 איטליה
1.1.96 11.4.96 5743 אירלנד
1.1.10 25.1.10 6861 אסטוניה
1978 10.3.83 4470 ארגנטינה*

1.1.95 17.10.94 5680 ארצות הברית
1.1.08 20.2.07 6575 אתיופיה
1.1.03 31.1.03 6223 בולגריה
1.4.75 30.7.76 3568 בלגיה
1.1.04 19.1.04 6286 בלרוס
1.1.06 24.11.05 6438 ברזיל
1.4.61
1.4.68

25.4.63
17.11.71

1442
2774

בריטניה הגדולה
ואירלנד הצפונית

1.1.12 26.12.11 7064 גיאורגיה
3.9.85 27.7.86 4949 ג'מאייקה
1.1.17

11.4.61
8.5.16

19.1.67
7656
2897

גרמניה

1.4.65
1.1.2012

20.4.67
1.1.2012

2030
7072

דנמרק

27.5.80 29.6.81 4247 דרום-אפריקה
1.1.98 8.1.98 5873 דרום-קוריאה
1.1.17 21.12.16 7748 הודו
1.4.70 25.2.75 3297 הולנד
1.1.96 15.8.96 5778 )פרוטוקול מתוקן(הולנד 

1.1.93 21.1.93 5496 הונגריה
1.1.10 25.1.10 6861 ויאטנם
1.1.10 25.1.10 6861 טיוואן
1.1.99 4.5.98 5896 יון
1.1.94 13.1.94 5574 יפן
1.1.04 8.8.06 6506 לוקסמבורג
1.1.07 8.8.06 6506 לטביה
1.1.07 19.12.06 6548 ליטא
1.1.08 22.8.07 6610 מולדובה
1.1.00 12.10.00 6062 מכסיקו
1.1.14 26.12.13 7317 מלטה
1.4.65 13.6.68 2240 נורווגיה
1.1.96 11.4.96 5743 סין
1.1.06
)חדשה(

29.12.05 6449 סינגפור

1.1.08 9.1.08 6639 סלובניה

בתוקף 
מיום

תקנות 
מיום

פורסם 
בקובץ 
מספר

המדינה

1.1.01 6.1.01 6074 סלובקיה
1.1.01 6.1.01 6074 ספרד
1.1.92 25.3.92 5430 פולין
1.1.08 30.3.08 6658 פורטוגל
1.1.97 14.10.97 5857 פיליפינים
1.1.99 14.9.98 5925 פינלנד
1.1.15 26.5.14 7383 פנמה
1.1.97 19.9.96 5784 צרפת
1.1.95 22.1.95 5655 הרפובליקה הצ'כית
1.1.17 21.12.16 7748 קנדה
1.1.08 19.2.07 6567 קרואטיה
1.1.99 14.9.98 5925 רומניה
1.1.01 6.1.01 6074 רוסיה
3.6.60 20.7.61 1178 שוודיה
1.1.02 19.1.04 6286 שוויץ
1.1.97 3.6.97 5833 תאילנד
1.1.99 14.9.98 5925 תורכיה
* האמנה היא רק לגבי הפעלת כלי שיט בתעבוה בינלאומית.
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לוח מועדי הגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה
הסעיף בחוק הנושא התשלוםו/או הדיווח מועד 

 164ו-)ו( )ב( )א(, 175 
והתקנות

ועל-פיעסקאות מחזור על-פי הכנסה מס מקדמות ותשלום דיווח 
סכומים; ניכויים בשכר עבודה ואחרים

אולכל 15    חודשיים )חודש
(הנציבאישור   שקיבללמי

הוראות ניהול ספרים שנהכל של לינואר  בדצמבר של השנה שהסתיימה31ספירת מלאי ליום  10ה-עד  
)1 חשבוןעל מס תשלומי בגין וריבית הצמדה מהפרשי מלא פטור  א )א( )187 

שנת המס הקודמת
31עד  בינואר

)2 עלמס תשלומי בגין וריבית הצמדה מהפרשי  50%של פטור  א )א( )187 
חשבון שנת המס הקודמת

28עד  בפברואר

תקנות( 3)(  א) 187 א  עלמס תשלומי בגין וריבית הצמדה מהפרשי  25%של פטור  
חשבון שנת המס הקודמת

31עד  במארס

182 לשלםיש השנתי, הדו"ח הגשת עם הכנסה; על השנתי הדו"ח הגשת  )א( 132 
(856, 126)טופסי בניכויים שנתיים דוחות הגשת המס, הפרשי את 

30עד  באפריל*

)1 )ב( )132  שיטתעל מבוסס שלו שהדוח למי הכנסה על השנתי הדוח הגשת 
החשבונאות הכפולה

31עד  במאי*

א(1 הגשת הדו"ח השנתי על הכנסה ליחיד החייב דו"ח עצמאי מקוון )ב( )132 31עד  במאי*

184 ,183 תשלום המס על-פי הודעת השומה ממסירת יום 15תוך  
הודעות השומה

הגשת הצהרת הון )ו(135 120תוך  יום מהדרישה
 אוההון, מרווח  25%של בשיעור הון רווח מקדמות ותשלום דיווח   )ד(191

בשיעור אחר שקבע פקיד השומה
מכירתמיום יום  30תוך 
נכס

)1 שנתם מתו יום 30ך תו מס בגין השכרת דירה למגורים בישראל10%תשלום   )א122
המס

  )מקדמותמ"ה תקנות 
  חוץ(הכנסת בשל 

התשס"ד-2004

ליחידמיוחדות. הכנסות בגין מס מקדמת תשלום — פעיל תיק בעל 
הכנסותבגין מס מקדמת ותשלום מקוצר דיווח — פעיל תיק ללא 

מיוחדות

30עד  באפריל

, את מועדי הגשת הדוחות כדלהלן:2017*מנהל רשות המסים  החליט לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות שנתיים לשנת 
.28.6.2018מועד הגשת הדו''ח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דו''ח שנתי מקוון, ידחה עד ליום חמישי . 1
31.5.2018 ליחידים החייבים בהגשת דו''ח ידני )שאינו מקוון(, יידחה עד ליום חמישי 2017מועד הגשת הדו''ח השנתי לשנת . 2

לוח מועדי הגשת דיווחים ותשלומים מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(
ף  י ע ס ה

בחוק
הנושא מועד הדיווח ו/או התשלום

)א( עד )ג(73  מקרקעיןבאיגוד פעולה מוכר/רוכש/עושה ע''י הצהרה הגשת חובת 
כולל דיווח סכום המס המגיע ודרך חישובו )שומה עצמית(.

המכירה/רכישה/מיום יום  40תוך 
עשיית הפעולה באיגוד

א90 חובת תשלום השומה העצמית המכירה/רכישה/מיום יום  60תוך 
אומקרקעין באיגוד הפעולה עשיית  

המאוחרלפי 51/52סעיף בהתקיים   

שנקבעסכום על עולה שאינה הכנסה לגבי מהמס להנחה זכאים בהם המתגוררים אשר הישובים רשימת 

קוד 
תקרה 2017תקרה  שיעור 

2017 שם יישוב

02 132,000 7% אבו סנאן

02 132,000 7% קורינאת  אבו
)יישוב(

02 132,000 7% אבו תלול
16 216,000 13% אביבים
05 162,000 10% אבירים
05 162,000 10% אבן מנחם
02 132,000 7% אבן שמואל
08 192,000 12% אבני איתן

קוד 
תקרה תקרה 2017 שיעור 

2017 שם יישוב

02 132,000 7% אבנת
14 241,080 20% אבשלום
02 132,000 7% אדורה
17 186,000 11% אדמית
08 192,000 12% אודם
14 241,080 20% אוהד
02 132,000 7% אום בטין
07 174,000 13% אופקים
08 192,000 12% אור הגנוז
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קוד 
תקרה 2017תקרה  שיעור 

2017 שם יישוב

14 241,080 20% אור הנר
08 192,000 12% אורטל
02 132,000 7% אורים
02 132,000 7% אחיהוד
14 241,080 20% איבים
08 192,000 12% איילת השחר
05 162,000 10% אילון
08 192,000 12% אילות
15 238,200 10% אילת
02 132,000 7% איתן
08 192,000 12% אל -רום
02 132,000 7% אל סייד
05 162,000 10% אלומות
16 216,000 13% אלוני הבשן
08 192,000 12% אלי-עד
08 192,000 12% אליפז
02 132,000 7% אליפלט
02 132,000 7% אלמגור
02 132,000 7% אלמוג
08 192,000 12% אלקוש
02 132,000 7% אמירים
02 132,000 7% אמנון
02 132,000 7% אמציה
02 132,000 7% אניעם
02 132,000 7% אספר
08 192,000 12% אפיק
05 162,000 10% אפיקים
02 132,000 7% אפק
05 162,000 10% ארגמן
14 241,080 20% ארז
02 132,000 7% אשבול

05 162,000 10% יעקב אשדות 
)איחוד(

05 162,000 10% יעקב אשדות 
)מאוחד(

02 132,000 7% אשכולות
05 162,000 10% אשל הנשיא
04 156,000 9% אשלים
02 132,000 7% אשרת
08 192,000 12% באר אורה
08 192,000 12% באר מילכה
14 241,080 20% בארי

קוד 
תקרה תקרה 2017 שיעור 

2017 שם יישוב

02 132,000 7% בוסתן הגליל
08 192,000 12% בוקעאתא
02 132,000 7% בטחה
02 132,000 7% ביר הדאג'
02 132,000 7% בירייה
08 192,000 12% בית ג'ן
02 132,000 7% בית הגדי
05 162,000 10% בית הלל
02 132,000 7% בית העמק
05 162,000 10% בית הערבה
05 162,000 10% בית זרע
05 162,000 10% בית יוסף
08 192,000 12% בית שאן
05 162,000 10% בן עמי
02 132,000 7% בני דקלים
02 132,000 7% בני יהודה
05 162,000 10% בני נצרים
05 162,000 10% בענה
17 186,000 11% בצת
02 132,000 7% בקעות
08 192,000 12% בר יוחאי
14 241,080 20% ברור חיל
16 216,000 13% ברעם
05 162,000 10% ג'דיידה-מכר
02 132,000 7% ג'ולס
08 192,000 12% ג'ש )גוש חלב(
02 132,000 7% גבולות
14 241,080 20% גבים
02 132,000 7% גבעולים
02 132,000 7% גבעת יואב
14 241,080 20% גברעם
02 132,000 7% גדות
04 156,000 9% גונן
05 162,000 10% גורן
05 162,000 10% גורנות הגליל
02 132,000 7% גילת
02 132,000 7% גינוסר
02 132,000 7% גיתה
02 132,000 7% גיתית
02 132,000 7% גלגל
05 162,000 10% געתון
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קוד 
תקרה 2017תקרה  שיעור 

2017 שם יישוב

08 192,000 12% גרופית
02 132,000 7% גשור
05 162,000 10% גשר
05 162,000 10% גשר הזיו
05 162,000 10% דגניה א'
05 162,000 10% דגניה ב'
16 216,000 13% דוב"ב
14 241,080 20% דורות
02 132,000 7% דייר אל-אסד
02 132,000 7% דייר חנא
08 192,000 16% דימונה
16 216,000 13% דישון
08 192,000 12% דלתון
08 192,000 12% דן
16 216,000 13% דפנה
14 241,080 20% דקל
02 132,000 7% דריג'את
05 162,000 10% האון
08 192,000 12% הגושרים
05 162,000 10% הילה
02 132,000 7% הר עמשא
02 132,000 7% הררית
02 132,000 7% ורד יריחו
14 241,080 20% זיקים
14 241,080 20% זמרת
02 132,000 7% זרועה
02 132,000 7% חגי
02 132,000 7% חד-נס
14 241,080 20% חולית
02 132,000 7% חולתה
05 162,000 10% חוסן
05 162,000 10% חוסנייה
02 132,000 7% חוקוק
10 204,000 16% חורה
08 192,000 12% חורפיש
02 132,000 7% חזון
02 132,000 7% חלץ
05 162,000 10% חמדיה
08 192,000 12% חמדת
02 132,000 7% חמרה
17 186,000 11% חניתה

קוד 
תקרה תקרה 2017 שיעור 

2017 שם יישוב

08 192,000 12% חספין
08 192,000 12% חצבה
05 162,000 10% חצור הגלילית
02 132,000 7% טבריה
08 192,000 12% טובא-זנגרייה
05 162,000 10% טירת צבי
04 156,000 9% טללים
05 162,000 10% טמרה
02 132,000 7% טנא
05 162,000 10% טפחות
02 132,000 7% יאנוח-ג'ת
14 241,080 20% יבול
14 241,080 20% יד מרדכי
08 192,000 12% יהל
16 216,000 13% יובל
08 192,000 12% יונתן
02 132,000 7% יושיביה
04 156,000 9% יחיעם
08 192,000 12% יטבתה
02 132,000 7% ייט"ב
14 241,080 20% יכיני
05 162,000 10% יסוד המעלה
02 132,000 7% יסעור
16 216,000 13% יערה
05 162,000 10% יפית
16 216,000 13% יפתח
16 216,000 13% יראון
05 162,000 10% ירדנה
08 192,000 16% ירוחם
02 132,000 7% ירכא
14 241,080 20% ישע
14 241,080 20% יתד
05 162,000 10% כאבול
05 162,000 10% כברי
08 192,000 12% כדיתה
02 132,000 7% כורזים
02 132,000 7% כחל
02 132,000 7% כחלה
14 241,080 20% כיסופים
02 132,000 7% כליל
02 132,000 7% כלנית
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קוד 
תקרה 2017תקרה  שיעור 

2017 שם יישוב

05 162,000 10% כמאנה
08 192,000 12% כמהין
02 132,000 7% כנף
05 162,000 10% כנרת )מושבה(
05 162,000 10% כנרת )קבוצה(
10 204,000 16% כסיפה
08 192,000 12% כסרא-סמיע
08 192,000 12% כפר בלום
08 192,000 12% כפר גלעדי
02 132,000 7% כפר הנשיא

----- 158,640 11% כפר ורדים
08 192,000 12% כפר חושן
02 132,000 7% כפר חנניה
08 192,000 12% כפר חרוב
02 132,000 7% כפר יאסיף
14 241,080 20% כפר מימון
02 132,000 7% כפר מסריק
08 192,000 12% כפר סאלד
14 241,080 20% כפר עזה

17 186,000 11% ר  פ ש כ א ר
הנקרה

17 186,000 11% רוזנואלד  כפר
)זרעית(

05 162,000 10% כפר רופין
02 132,000 7% כפר שמאי
02 132,000 7% כרכום
08 192,000 12% כרם בן זמרה
14 241,080 20% כרם שלום
02 132,000 7% כרמיאל
14 241,080 20% כרמייה
02 132,000 7% כרמי קטיף
02 132,000 7% כרמל
02 132,000 7% לבנים
04 156,000 9% להבות הבשן
02 132,000 7% הגיטאותלוחמי 
08 192,000 12% לוטן
05 162,000 10% לימן
02 132,000 7% לפידות
10 204,000 16% לקיה
08 192,000 12% מבוא חמה
02 132,000 7% מבועים
14 241,080 20% מבטחים

קוד 
תקרה תקרה 2017 שיעור 

2017 שם יישוב

14 241,080 20% מבקיעים
05 162,000 10% מג'ד אל-כרום
18 252,000 19% מג'דל שמס
05 162,000 10% מגאר
02 132,000 7% מגדל
14 241,080 20% מגן
04 156,000 9% וןריגון בת דרשמ
02 132,000 7% מולדה
02 132,000 7% מזרעה
05 162,000 10% מחולה
04 156,000 9% מחנה טלי
05 162,000 10% מחנה יוכבד
02 132,000 7% מחנה יפה
02 132,000 7% מחנה יתיר
02 132,000 7% מחניים
16 216,000 13% מטולה
08 192,000 12% מיצר
02 132,000 7% מירב
08 192,000 12% מירון
02 132,000 7% מכורה
02 132,000 7% מכחול
02 132,000 7% מלילות
16 216,000 13% מלכייה
02 132,000 7% מלכישוע
05 162,000 10% מנות
05 162,000 10% מנחמיה
16 216,000 13% מנרה
05 162,000 10% מסדה
02 132,000 7% מסילות
02 132,000 7% מסלול
08 192,000 12% מסעדה
02 132,000 7% מעגלים
05 162,000 10% מעגן
05 162,000 10% מעוז חיים
02 132,000 7% מעון
05 162,000 10% מעונה
16 216,000 13% מעיין ברוך
05 162,000 10% מעיליא
02 132,000 7% מעלה גלבוע
02 132,000 7% מעלה גמלא

05 162,000 10% מעלות-תרשיחא
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קוד 
תקרה 2017תקרה  שיעור 

2017 שם יישוב

14 241,080 20% מפלסים
02 132,000 7% מצדות יהודה
05 162,000 10% מצובה
13 234,000 18% מצפה רמון
02 132,000 7% מצפה שלם
16 216,000 13% מרגליות
08 192,000 12% מרום גולן
08 192,000 12% מרחב עם
04 156,000 9% משאבי שדה
16 216,000 13% משגב עם
05 162,000 10% משואה
08 192,000 12% משכיות
02 132,000 7% משמר הירדן
16 216,000 13% מתת
02 132,000 7% נאות גולן
08 192,000 12% נאות הכיכר
08 192,000 12% נאות מרדכי
08 192,000 12% נאות סמדר
02 132,000 7% נגוהות
05 162,000 10% נהרייה
08 192,000 12% נוב
05 162,000 10% נווה
05 162,000 10% נווה אור
08 192,000 12% נווה אטי"ב
05 162,000 10% נווה איתן
02 132,000 7% נווה זוהר
05 162,000 10% נווה זיו
08 192,000 12% נווה חריף
02 132,000 7% נועם
14 241,080 20% נחל עוז
05 162,000 10% נחף
16 216,000 13% נטועה
02 132,000 7% נטור
02 132,000 7% נטע

08 192,000 12% )קהילת ניצנה 
חינוך(

08 192,000 12% ניצני סיני
02 132,000 7% (מלע )תל   דוד רני 
14 241,080 20% ניר יצחק
02 132,000 7% ניר משה
14 241,080 20% ניר עוז
14 241,080 20% ניר עם

קוד 
תקרה תקרה 2017 שיעור 

2017 שם יישוב

02 132,000 7% ניר עקיבא
14 241,080 20% נירים
02 132,000 7% נירן
08 192,000 12% נמרוד
02 132,000 7% נס עמים
05 162,000 10% נעמ"ה
02 132,000 7% נתיב הגדוד
14 241,080 20% נתיב העשרה
04 156,000 9% נתיב השיירה
07 174,000 13% נתיבות
02 132,000 7% סאג'ור
08 192,000 12% סאסא
02 132,000 7% סוסיה
14 241,080 20% סופה
02 132,000 7% סח'נין
05 162,000 10% סלמה
08 192,000 12% סמר
02 132,000 7% סנסנה
14 241,080 20% סעד
05 162,000 10% סער
08 192,000 12% ספיר
18 252,000 19% ע'ג'ר
08 192,000 12% עבדון
04 156,000 9% עברון
08 192,000 12% עזוז
08 192,000 12% עידן
08 192,000 12% עין אל-אסד
02 132,000 7% עין גב
02 132,000 7% עין גדי
14 241,080 20% עין הבשור
02 132,000 7% עין המפרץ
08 192,000 12% עין הנצי"ב
14 241,080 20% עין השלושה
08 192,000 12% עין זיוון
08 192,000 12% עין חצבה
08 192,000 12% עין יהב
08 192,000 12% עין יעקב
08 192,000 12% עין קנייא
08 192,000 12% עין תמר
08 192,000 12% עיר אובות
04 156,000 9% עכו
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קוד 
תקרה 2017תקרה  שיעור 

2017 שם יישוב

14 241,080 20% עלומים
08 192,000 12% עלמה
02 132,000 7% עמוקה
02 132,000 7% עמיעד
14 241,080 20% עמיעוז
08 192,000 12% עמיר
02 132,000 7% עמקה
05 162,000 10% עראבה
16 216,000 13% עראמשה
05 162,000 10% ערב אל נעים
08 192,000 16% ערד
10 204,000 16% ערערה-בנגב
02 132,000 7% עתניאל
08 192,000 12% פארן
02 132,000 7% פדויים

02 132,000 7% כפר- פורייה  
עבודה

02 132,000 7% נווה- פורייה  
עובד

02 132,000 7% פורייה עילית
02 132,000 7% פטיש
05 162,000 10% פני חבר
08 192,000 12% פסוטה
02 132,000 7% פעמי תש"ז
05 162,000 10% פצאל
08 192,000 12% )בוקייעה(פקיעין 
08 192,000 12% פקיעין חדשה
02 132,000 7% פרוד
14 241,080 20% פרי גן
02 132,000 7% צאלים
08 192,000 12% צבעון
14 241,080 20% צוחר
08 192,000 12% צופר
08 192,000 12% צוקים
05 162,000 10% צוריאל
08 192,000 12% צפת
02 132,000 7% קדמת צבי
02 132,000 7% קדרים
08 192,000 12% קטורה
02 132,000 7% קלחים
02 132,000 7% קליה
02 132,000 7% קלע

קוד 
תקרה תקרה 2017 שיעור 

2017 שם יישוב

02 132,000 7% קצר א-סר
02 132,000 7% קצרין
05 162,000 10% קריית ארבע
18 252,000 19% קריית שמונה
08 192,000 12% קשת
02 132,000 7% ראמה
05 162,000 10% ראס אל-עין
02 132,000 7% ראש פינה
05 162,000 10% רביבים
02 132,000 7% רביד
02 132,000 7% רגבה
07 174,000 13% רהט  
02 132,000 7% רוויה
02 132,000 7% רוח מדבר
02 132,000 7% רוחמה
05 162,000 10% רועי
08 192,000 12% רותם
05 162,000 10% רחוב
08 192,000 12% ריחאנייה
02 132,000 7% רמות
05 162,000 10% רמות נפתלי
08 192,000 12% רמת מגשימים
02 132,000 7% רנן
14 241,080 20% רעים
02 132,000 7% רשפים
04 156,000 9% רתמים
05 162,000 10% שאר ישוב
04 156,000 9% שבי ציון
10 204,000 16% שגב-שלום
08 192,000 12% שדה אליהו
05 162,000 10% שדה אליעזר
04 156,000 9% שדה בוקר
02 132,000 7% שדה דוד
05 162,000 10% שדה נחום
08 192,000 12% שדה נחמיה
14 241,080 20% שדה ניצן
02 132,000 7% שדה צבי
14 241,080 20% שדי אברהם
05 162,000 10% שדי תרומות
05 162,000 10% שדמות מחולה
14 241,080 20% שדרות
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קוד 
תקרה 2017תקרה  שיעור 

2017 שם יישוב

14 241,080 20% שובה
17 186,000 11% שומרה
02 132,000 7% שומרייה
14 241,080 20% שוקדה
02 132,000 7% שזור
05 162,000 10% שחרות
02 132,000 7% שיבולים
05 162,000 10% שיטים
05 162,000 10% שייח' דנון
02 132,000 7% שלווה
02 132,000 7% שלווה במדבר
02 132,000 7% שלוחות
11 222,000 17% שלומי
14 241,080 20% שלומית
08 192,000 12% שמיר
02 132,000 7% שמעה
02 132,000 7% שמרת
02 132,000 7% שני
08 192,000 12% שניר

קוד 
תקרה תקרה 2017 שיעור 

2017 שם יישוב

05 162,000 10% שעב
02 132,000 7% שעל
05 162,000 10% שער הגולן
02 132,000 7% שפר
02 132,000 7% שרשרת
17 186,000 11% שתולה
02 132,000 7% תומר
14 241,080 20% תושייה
05 162,000 10% תל קציר
10 204,000 16% תל שבע
05 162,000 10% תל תאומים
02 132,000 7% תלם
14 241,080 20% תלמי אליהו
02 132,000 7% תלמי ביל"ו
14 241,080 20% תלמי יוסף
02 132,000 7% תלמים
05 162,000 10% תפרח
14 241,080 20% תקומה
02 132,000 7%  תרבין א-צאנע
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2017רשימת הטפסים לדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 
דין וחשבון על ההכנסות. 1
1301המיועד לכלל הנישומים א. 
0135 דוח מקוצר למי שמבקש החזר מס ב. 
0137דוח מקוצר ליחיד בעל עסק קט ג. 
נספחים 
1320 — חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח-יד1301נספח א' לטופס  א. 
 — חישוב ההכנסה החייבת שאינה0135 או 1301נספח ב' לטופס  ב. 
1321מעסק או ממשלח-יד 
1322 — רווח הון מניירות ערך סחירים1301נספח ג' לטופס  ג. 
1325 — רווח הון מניירות ערך סחירים1301 לטופס 1נספח ג' 
1326 — רווח הון מניירות ערך סחירים1301 לטופס 2נספח ג' 
א'1326 2טופס עזר לנספח ג' 
1324 — הכנסת חו"1301נספח ד' לטופס  ד. 
134חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן התשלומים וקופ" ה. 
6111 .קידוד נתוני דוחות כספיים: דו"ח רווח והפסד, התאמה למס ומאז ו. 
1213הודעה על פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח ז. 
1385הצהרה על עיסקאות בינלאומיות ח. 
חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט ט. 
858או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט 
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו י. 
158לקופת גמל/ביטוח חיים 

1220 דו"ח על משק חקלאי א.. 2
1500הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים ב. 
 תביעת הטבות לפי פרק ח' לחוק ההסדרים במשק המדינה ג. 
1501)תיקוני חקיקה( 

)י(1399רווח הון ליחיד. 3
1504פרטים על שותפות. 4
119בקשה לקבלת הקלה במס בגין תואר אקדמ. 5
150הצהרה על החזקת בחבר בני אדם תושב חוץ. 6
1342פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת. 7
1343ניכוי בשל פחת. 8
1344פרוט הפסדים להעברה. 9

1345דיווח בגין חוות דעת. 10
1346דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח. 11
1507הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר. 12
1130הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות". 13
1348 הצהרת תושבות - פרוט העובדות בשל טענתי כי אינני תושב ישראל 14
1350( לפקודת מס הכנסה1)ט3מיסוי הכנסה לפי סעיף . 15
116דבקשה לדחיית נקודות זיכוי בגין ילדים שנולדו בשנת המס. 16
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 רובע םיאמצעלו םיריכשל הדובע קנעמ
 2017שנת המס 

תכנית "מענק עבודה"
 כלילהוות היתר, בין הן, עבודה" "מענק תכנית מטרות 
 אתלהגדיל העבודה, בשוק עובדים השתתפות לתמרוץ 

 הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות
ולצמצם פערים כלכליים.

מי זכאי למענק?
 2017המס בשנת לך והייתה עצמאי, ו/או שכיר הנך אם 

 תעמדו ידשלח ומעסק מ כנסהה ו/אודה עבות הכנס
בכל שלושת התנאים הבאים:

ומעלה,  55שגילך או ילדים, לך ויש ומעלה  23גילך . 1
גם ללא ילדים.

 יחידה,מגורים לדירת מעבר , 2017המס שנת במהלך . 2
 בבעלותאו זוגך, בן/בת בבעלות או בבעלותך הייתה לא 

 במקרקעיןזכות לחוד, או ביחד כלכלית, בך התלוי ילדך 
 מחוץו/או בישראל וכדומה(, מגרש חנות, דירה, )כגון: 

. 50%לה, שחלקכם בזכות עולה על 
אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:. 3

ומעלה  55שגילך או שניים, או אחד ילד לך יש   3.1
גם ללא ילדים -

 ונמוכה₪  2,060מ- גבוהה הממוצעת החודשית הכנסתך 
 ממוצעתהחודשית ההכנסה חישוב )לצורך ₪.  6,126מ- 

 מעסק/משלחו/או מעבודה הכנסות כל סך את מחלקים 
יד במספר חודשי העבודה ופעילות עסקית בפועל(.

 שדרנ תירהו-חד חהפמשב "דייח רהו"הך נה םא
 ונמוכה  ₪ 1,270 מ- גבוהה תהיה כאמור, שהכנסתך, 

 לילדהורה שהוא עובד  - יחיד" )"הורה ₪.  9,400  מ-
 החיעליו, ושכלכלתם אצלו הנמצאים יותר או אחד 

 אחראדם לרבות זוג בן לו ואין השני מההורה בנפרד 
הידוע בציבור כבן זוגו(.

  יש לך שלושה ילדים או יותר3.2
 ונמוכה₪  2,060מ-גבוהה הממוצעת החודשית הכנסתך 

 חד-הוריתבמשפחה יחיד" "הורה הנך אם ₪.  6,736מ- 
 ₪ 1,270מ-גבוהה תהיה כאמור שהכנסתך נדרש 

 ₪.11,480ונמוכה מ-
, 1.6.2017ב- הידוע המדד לפי נכונים הסכומים הערה: 

 םניא םהו .קוחה תוארוהל םאתהב 8102.6.1 -ב ונכדועיו
מותאם".מינימום "שכר להם שנקבע לעובדים מתייחסים 

מענק לעובדים עם מוגבלות
 עבודהיכולת בעלי מוגבלות עם עובדים על מקל החוק 

 חוקמכוח מותאם" מינימום "שכר להם שנקבע מופחתת, 
 ילדללא גם למענק זכאים יהיו שהם כך מינימום, שכר 

מוגבלות.ללא עובד של מזו נמוכה המזכה ושהכנסתם 
הגדרות:

 עבודההכנסת לו שהייתה ישראל תושב יחיד – שכיר  ‡
 שמתקיימיםשכיר על חל לא החוק . 2017המס בשנת 

לגביו אחד התנאים הבאים:
 "בורק" קיסעממ ולבקתה הדובעמ ויתוסנכה לכש ריכש *

 בו"חזקה" בעלי "קרובו" או שהוא אדם" בני מ"חבר או 
לפחות  25%ב- בעקיפין או במישרין מחזיקים )"חזקה"- 

באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה(.

 שאינוממעסיק התקבלו מעבודה שהכנסותיו שכיר  *
 הכנסתגם קיבל עבודה, חודשי אותם ובכל “קרוב“ 

עבודה ממעסיק “קרוב“.
 ממעסיקשהתקבלו מעבודה הכנסות לו שהיו שכיר 

 עבורלמענק זכאי יהיה “קרוב“, שאינו וממעסיק “קרוב“ 
 ממעסיקהכנסה ורק אך קיבל בהם החודשים אותם 

שאינו “קרוב“.
 הורההורה, אחות, אח, זוג, בן הוא: זה לעניין “קרוב“ 
 מאלה.אחד כל של זוגו ובן זוג, בן של וצאצא צאצא הורה, 

 הכנסותפנסיה(, )למעט משכורת – עבודה הכנסת  ‡
 ממעסיקהעובד שקיבל הנאה טובות בית, במשק מעבודה 

 אחזקתלרבות הוצאותיו, לכיסוי לעובד שניתנו )תשלומים 
 רכישתלארץ, לחוץ נסיעות לימוד, שכר טלפון, או רכב 

 לידה,דמי לרבות  וכדומה( ביגוד או מקצועית ספרות 
 מילואיםשירות ימי בעד ותגמול הריון שמירת דמי 

המשתלמים לפי חוק הביטוח הלאומי.
 שנתית,חופשה תקופת לרבות - בפועל עבודה חודש  ‡

 שמירתתקופת והורות, לידה תקופת מחלה, תקופת 
 מילואים,שירות תקופת הלאומי, הביטוח חוק לפי הריון 

 חוקלפי אבטלה דמי שולמו שבעבורו חודש ולמעט 
הביטוח הלאומי.

 מעסקהכנסה לו שהייתה ישראל תושב יחיד – עצמאי  ‡
 .2017ו/או משלח יד בשנת המס 

 המסשנת במהלך שנים  19לו מלאו שטרם מי – ילד  ‡
 מענקלקבלת בקשה לגבי לדוגמא: המענק. נתבע בגין 

 נדרש( 2017המס שנת )עבור  2018בשנת המוגשת 
 שנה.19 טרם מלאו לילד 31.12.17שעד ליום 

מהם התנאים לקבלת המענק?
 2017המס שנת עבור תביעה למענק. תביעה הגשת .  1

. 2018 בנובמבר 30יש להגיש עד ליום ה- 
 אודו“ח בהגשת החייבים ע"י הכנסה למס דוח הגשת . 2

 הפקודה.להוראות בהתאם דו“ח, בהגשת חייב זוגם שבן 
 סמה תנלש יקסעמה "יע 568/261 חו"ד תשגה . 3

. 2018 באפריל 30 באופן מקוון עד לתאריך 2017

כיצד מגישים תביעה?
 באמצעותאו מקוון טופס באמצעות תביעה להגיש ניתן 

 סניפי/סוכנויות הדואר:
ק למענתביעה בעבר הגשת אם רק – מקוון טופס . 1

 בסניףהאחרונות( התביעה שנות משתי אחת )עבור 
 תוכלבאינטרנט מקוונת השומה/בצורה הדואר/במשרד 

 רשותשל האינטרנט באתר מקוונת תביעה להגיש 
 ןווקמה םושייה תועצמאב ןתינ 8102 תנשב .םיסמה

.2017 ו-2016להגיש תביעה עבור שנות המס 
 לאחדאישי באופן להגיע עליך - הדואר סניפי/סוכנויות 

 תעודתבאמצעות להזדהות הדואר. מסניפי/סוכנויות 
 האישיים:פרטיך לגבי ולהשיב הדואר פקיד בפני זהות 

 מעסיקים)לרבות זוגך בן/בת ושל שלך מעסיקים מספר 
 מהיכעצמאי? עבדת האם פנסיה(, ולמעט בית במשק 

 שלךהבנק חשבון פרטי ומהם דואר למשלוח הכתובת 
 המחאהלהביא עליך כך )לשם המענק כספי יועברו אליו 
 עלבנק חשבון ניהול על המעיד מהבנק רשמי אישור או 

 הפרטיםנכונות על אותך יחתים הדואר פקיד שמך(. 
 חלקואת לך וימסור הזכאות בתנאי עמידה ועל שמסרת 

 העליון של הטופס.

פרקפרק
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 באמצעותוניתן הואיל התביעה, טופס את לשמור מוצע 
 שלהאינטרנט באתר אישי מידע לקבל התביעה מספר 

 רשות המסים ובמרכז המידע והשירותים המקוונים.
 ואיןבתשלום כרוכה אינה התביעה הגשת לב: שים 
 התביעה.בהגשת לסיוע בתשלום בשירות להיעזר צורך 

בדיקת הזכאות למענק
 90תום עד ותקבע תביעתך את תבדוק המסים רשות 
, 2018ביולי  15ה- עד או התביעה הגשת ממועד ימים 
 המענק.סכום ואת למענק זכאותך את המאוחר, לפי 

 התביעההוגשה בו כמועד יחשב התביעה הגשת מועד 
הצורך.במידת נוספים מסמכים הגשת זה ובכלל במלואה, 

 לתקןדרישתך לפי או ביוזמתה רשאית, המסים רשות 
 נתגלואם שניתנה, מיום שנים שלוש בתוך קביעתה, את 

המענק.בקביעת טעות נפלה כי נמצא או חדשות עובדות 

מה יהיה סכום המענק?
ת הכנסמגובה מושפע זכאי אתה לו המענק סכום . 1

 נוספותהכנסות יד, ומשלח מעסק הכנסות העבודה, 
 מעבודה,הזוג בן מהכנסות וכן ממשכורת( )שאינן שלך 

 ממספרכן, כמו נוספות. והכנסות יד ומשלח מעסק 
ילדיך, גילך ומצב משפחתי )"הורה יחיד" וכד'(.

 הכנסהיש זוגך שלבן או נוספת הכנסה לך יש אם 
 גובהנוספת, הכנסה ו/או יד ומשלח מעסק ממשכורת, 

המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.
 להורהתשלום או מ''גמלה גם מושפע המענק, גובה . 2

 חוקלפי או הכנסה, הבטחת חוק לפי ששולמו עצמאי'', 
 אותובעד לו, זכאי שהוא המענק מסכום נוכה המזונות 

 התשלוםאו הגמלה שבין להפרש השווה סכום חודש, 
 הבטחתחוק הוראות לפי חודש אותו בעד לו שהשתלמו 

 ובין( 2016– התשע''ו חקיקה, ותיקון שעה )הוראת הכנסה 
  האמור,החוק לולא לו משתלמים שהיו התשלום או הגמלה 

ולא יותר מגובה המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש.
מאלה:לאחד יינתן  150%של בשיעור מוגדל מענק . 3
( שכירה/עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר;1)
 יותראו אחד לילד הורה שהוא עובד  - יחיד" "הורה ( 2)

 מההורהבנפרד החי עליו, ושכלכלתם אצלו הנמצאים 
זוגו.כבן בציבור הידוע אחר אדם לרבות זוג בן לו ואין השני 

. דוגמאות*:4

סכום המענק החודשי 
המגיע )₪(

גובה ההכנסה 
החודשית 
הממוצעת 

)₪(

גבר שיש לו 
ילד אחד או 
שניים או 

גבר/אישה 
ללא ילדים 

שמלאו להם 
 שנים55

אם עובדת 
שיש לה 

ילד אחד או 
שניים

0 0 0-2,059

80 120 2,060

151 227 2,500

231 347 3,000

330 495 3,580-4,780

279 419 5,000

164 246 5,500

20 30 6,125

0 0  ומעלה6,126

סכום המענק החודשי 
המגיע )₪(

גובה ההכנסה 

גבר שיש 
לו שלושה 

ילדים לפחות

אם עובדת 
שיש לה  
שלושה 

ילדים לפחות

החודשית 
הממוצעת 

)₪(

0 0 0-2,059

120 180 2,060

223 335 2,500

341 512 3,000

480 720 3,580-4,780

428 642 5,000

311 467 5,500

20 30 6,736

0 0  ומעלה6,737

פרקפרק
ה׳י
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סכום המענק החודשי 
המגיע )₪(

גובה ההכנסה 
החודשית 

הממוצעת )₪(

"הורה יחיד" במשפחה 
חד-הורית )שילדיו 

נמצאים אצלו וכלכלתם 
  שיש לו ילד אחד עליו(

או שניים

0 0-1,269

120 1,270

320 2,500

482 3,500

495 3,580-6,730

309 7,800

188 8,500

30 9,400

0 9,401 ומעלה

סכום המענק 
החודשי 

המגיע )₪(
גובה ההכנסה 

החודשית הממוצעת 
)₪(

"הורה יחיד" 
חד-הורית במשפחה 

)שילדיו נמצאים 
עליו( וכלכלתם אצלו 

שיש לו שלושה 
ילדים לפחות

0 0-1,269

180 1,270

467 2,500

699 3,500

720 3,580-7,510

669 7,800

548 8,500

30 11,480

0 11,481 ומעלה

 ויעודכנו, 1.6.2017ב- הידוע המדד לפי נכונים הסכומים * 
  בהתאם להוראות החוק.1.6.2018ב- 
 שנקבעלעובדים מתייחסים אינם זו בטבלה הנתונים * 

להם "שכר מינימום מותאם".

מתי ישולם המענק?
 כמפורט:בתביעה, הגשת במועדי תלוי המענק תשלום .  1

 המענק, 2018ביוני  30יום עד תביעה הוגשה אם ‡ 
ישולם בארבעה תשלומים שווים

 , 2018באוקטובר  15 , 2018ביולי  15אלה: במועדים 
.2019 בפברואר 15 וב- 2018 בדצמבר 15
, 8102 ברמטספב 03 םיוד ע היעבת שהגוה אם ‡

המענק ישולם בשלושה תשלומים שווים
 2018בדצמבר  15,  2018באוקטובר  15אלה: במועדים 

.2019 בפברואר 15וב- 
 המענק, 2018בנובמבר  30יום עד תביעה הוגשה אם  ‡

ישולם בשני תשלומים שווים
.2019בפברואר  15וב-  2018בדצמבר  15אלה: במועדים 

 המענק₪,  800עד הוא שנקבע המענק סכום אם . 2
 התשלוםאת לשלם יש בו במועד אחד בתשלום ישולם 

 הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.

כיצד מערערים על קביעת הזכאות?
 ההחלטהעל ובכתב מנומקת השגה להגיש באפשרותך . 1

 לפקידההשגה את להגיש יש הזכאות. לקביעת בנוגע 
 הרסמנש םוימ םימי 03 ךות ךירוגמ םוקמל בורקה המושה

לך הקביעה.
 שהגשת,ההשגה לגבי ההחלטה עם מסכים אינך אם . 2

 שבאזורהמחוזי המשפט בית בפני לערער באפשרותך 
שיפוטו נמצא מקום מגוריך.

 www.taxes.gov.ilהמסים רשות של האינטרנט באתר 
 חישובאופן לגבי פרטים הכולל נוסף מידע למצוא ניתן 
 אינטרנטיישומי וכן ותשובות שאלות המענק, גובה 

 עבודהמענק לקבלת תביעה הגשת כדלהלן: ייעודיים, 
 בירורעבודה, מענק לקבלת זכאות בדיקת מקוון, באופן 
 לבדיקתוסימולאטור הדואר בסניף שהוגשה תביעה מצב 

הזכאות וחישוב המענק.
 לראותואין כללים הם זה במדריך המובאים ההסדר דברי * 

בהם את נוסח החוק, שהינו הנוסח הקובע והמחייב.

פרק
י
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 ליחיד,בלבד וכללי ראשוני מידע מובא זה במדריך 
 עסקית,פעילות לבצע שעומדים לחברה, או לשותפות 

 —שירות מתן או מקרקעין, או טובין נכס, מכירת כגון: 
ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי

 חופשיסחר באזור המבוצעות עסקאות 
)אס''ח( באילת

 עסקאותעל חל עסקאות בעניין זה במדריך האמור 
 המבוצעותעסקאות לגבי . לאילתמחוץ המבוצעות 

באילת או עם
 חופשיסחר אזור מדריך בלעיין יש באילת, גופים 
 לשםבאילת ואס''ח מע''מ למשרד לפנות או  אילת

קבלת ייעוץ והדרכה.

:מדריך זה כולל מידע בנושאים הבאים

. רישום כעוסק.1

. אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק.2

. עוסק פטור.3

. ניהול ספרים.4

. הוצאת חשבוניות.5

. ניכוי מס תשומות.6

ח תקופתי.". הגשת דו7

ח להחזר.". הגשת דו8

. דיווח מפורט.9

. הודעה על שינוי בעסק.10

. סגירת תיק עוסק.11

. פעילות עסקית שאינה מחייבת רישום כעוסק.12

. מי נדרש להירשם כעוסק?1
 העומדיםחברה, או שותפות )יחיד(, אדם אתה אם 

 במהלךשירות לתת או מקרקעין, או טובין נכס, למכור 
 האזורימ "מעבמשרד כעוסק להירשם עליך עסקיך- 

 בייח םושירה .תיקסעה תוליעפה וא קסעה םקומל בורקה
 העסקית.הפעילות החלה שבו מהיום יאוחר לא להתבצע 

 רישוםלצורך להביא יש מסמכים אלו . 2
כעוסק?
 הפירוטעל-פי כעוסק, רישום לצורך הדרושים המסמכים 

הבא:
 בהתאםעסק, לקיום נוספים מסמכים ויידרשו )יתכן 

לענף המבוקש(

המסמכים הדרושים

 

רישום 
במע"מ

פרטיוכל על וחתום מלא רישום טופס • 
821(טופס )

• תעודת זהות.
העסק.מקום של קנייה/שכירות חוזה • 
 שלהבנק חשבון קיום על אסמכתא • 

 משותףבנק חשבון של במקרה העסק. 
-       לעםוחתלולאמלגזוהתבן/בלע

בן/על משותף. בנק חשבון הצהרת 
 לצורךמע"מ לתחנת להגיע הזוג בת 

חתימה, או לחתום אצל המייצג.
•  הקמתעל המעידים נוספים, מסמכים 

 רכישתחשבוניות כמו ופעילותו העסק 
 היתרילעסק, ציוד רכישת חשבוניות רכב, 

בניה וכדומה.

ק  ס ו ע
)יחיד(

•  פרטיוכל על וחתום מלא רישום טופס 
א(.821 משולב עם 821)טופס רישום 

ים.שותפמהד אחכל שלת זהודת תעו•  
. תוריכש/הזוח•      קסעהםוקמלשהשיכר

•  שלהבנק חשבון קיום על אסמכתא 
השותפות.

ת  ו פ ת ו ש
י  נ ש (

או  אנשים
-  רישוםעל אישור רשומה בשותפות   •

השותפות ברשם השותפויות.
•  מתוכם,אחד נציג למנות השותפים על 

 הנוגעתהפעילות בכל בשמם שיפעל 
מ. " למע

יותר(

פרטיו כלעלוחתוםמלארישוםטופס•       
(.רישוםטופס)  821 אעםמשולב  821  

. החברותברשםרישוםתעודת•    
דבר לכלחתימהזכותבעליפרוטוקול•      

ועניין.
•       םירטורקיהדמדאחלכלשתהוזתודעת

בחברה.
. שכירות/חוזה•      העסקמקוםשלקנייה

של בנקחשבוןקיוםעלאסמכתא•      
החברה.

  : ההשקעה, סכוםהרכושעלמידע•   
העסקאות ומחזור  המימון מקורות
המשוער.

ה  ר ב ח
בע"מ

 הדיווחמועד לגבי  הסבר תקבל הרישום הליך בתום •
מחזור  גובה )לפיבחודשיים  פעם או בחודש פעם- 

הראשון,  לדיווחמ "המע לתשלום טופס וכן העסקאות(
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 תשוהרר לאת יסהכנרך לצומש משתשם וא יסמס
.לקבלת שירות, תשלום וביצוע פעולות

כעוסק הרישום על אישור קבלת
במקום  בו כך על זמני אישור תקבל הרישום ביצוע לאחר •

 .(מורשה עוסק תעודת בדואר אליך )בהמשך, תישלח
 התעודה תוצג במקום בולט בעסק.

. "עוסק פטור"3
מחזור  סכום כאשר "פטור עוסק"כ מסווג להיות תוכל

 "הקובע הסכום"מ נמוך שלך הצפוי השנתי העסקאות
 8102 ראוניל ןוכנ ,הנשב םעפ ןכדעתמ םוכסה). בחקיקה
₪(.  99,003הינו  הקובע הסכום

מקצוע /עיסוק בעל אתה אם לעיל, האמור אף על •
ומנהל  רבני טוען טכנאי, אדריכל, רופא, :כגון חופשי

כל  ללא )וזאתמורשה  כעוסק להירשם עליך חשבונות,
.(שלך השנתי העסקאות מחזור לסכום קשר
:מ וכן"פטור, אתה חייב ברישום במע כעוסק •
חודשיים.דו"חות ומהגשת מס מתשלום פטור אתה ( 1)
בינואר(  31ה- )עד בשנה פעם להגיש נדרש אתה ( 2)

 הקלנדריתבשנה שלך העסקאות מחזור על הצהרה 
(.המסיםרשות של האינטרנט באתר לדווח ניתן )שחלפה. 

 בגיןקבלות אלא מס חשבוניות להוציא רשאי אינך ( 3)
עסקאותיך.

 בחשבוניותהכלול תשומות מס לנכות רשאי אינך ( 4)
המס שהוצאו לך.

שלך  העסקאות מחזור אך "פטור עוסק"כ סווגת אם •
של  אזורי למשרד לגשת עליך, "הקובע הסכום"מ גבוה
."מורשה עוסק"ל סיווגך את לשנות מנת מ על"מע

ב "וכיו חשבוניות הוצאת דיווחים, בעניין נוספים פרטים
.עסקך למקום הקרוב האזורימ "מע במשרד לקבל אפשר

. ניהול ספרי העסק4
 הכנסהמס דרישות לפי חשבונות פנקסי לנהל עליך 
 הכנסה"מס "להוראות בהתאם וזאת מוסף ערך ומס 

משולב  (1973— )התשל"ג חשבונות, פנקסי )ניהול 
 חשבונות(,פנקסי )ניהול מוסף" ערך מס "תקנות עם 

. 1976התשל"ו — 
 אחריםומסמכים הרישומים החשבונות, פנקסי את 

שנים.שבע במשך לשמור עליך העסק לניהול הקשורים 
בסיס מזומן

 טוביןמכר של בעסקאות כי קובע במע"מ הבסיסי הכלל 
 הטוביןמסירת עם חל מוסף ערך במס החיוב מועד 

 לקונה וזאת ללא תלות בקבלת התמורה לעסקה.
 קטניםעסקים של המזומנים תזרים על להקל מנת על 

 2על עולה אינו עסקאותיו שמחזור עוסק כי נקבע 
 התמורהקבלת עם המע"מ בתשלום יחויב ₪  מיליון
 פרטעליהם )שחל קטנים יצרנים בנוסף, כן. לפני ולא 

 יחויבוחשבונות( פנקסי ניהול להוראות א' לתוספת )ג( 2
 מחזורעוד כל התמורה קבלת עם המע"מ בתשלום 

 ככלכי יובהר, ₪.  3,800,000על עולה אינו עסקאותיהם 
 הרירה, תמוהתקבלה  לאאם אף ס מ שבוניתח והוצאה
 לכלולהחובה חלה העוסק על לחוק  69סעיף פי שעל 

 את החשבונית בדוח התקופתי.

 כיצד מחשבים את סכום המע"מ?
 עסקההיר ממח בועק ורשיעב שבמחומ ע"המם סכו

 מחירה(. 17%הוא המע"מ שיעור  2017לינואר )נכון 
 העוסק- הצדדים שני בין שסוכם כפי הוא העסקה של 

והלקוח - לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה.
 מיוחדיםמיחסים מושפע שמחירה עסקה, של במקרה 

 לענייןהעסקה מחיר משפחה(, קרבת כגון הצדדים( בין 
 העלותסך או הרגילים, בתנאים הנהוג המחיר יהיה המס 

בתוספת הרווח המקובל בענף.

. חשבוניות5
מהי חשבונית עסקה?

 כלעל עסקה חשבונית ללקוח להמציא עליך כעוסק, 
 אתכוללת עסקה חשבונית שירות. מתן או מכירה 

הפרטים הבאים:
.שם העוסק 
.מספר עוסק 
.תאריך הוצאת החשבונית 
  כזו(.תעודה נדרשת )כאשר המשלוח תעודת מספר
.שם הלקוח וכתובתו 
.תיאור הטובין או השירות 
.היחידה שלפיה נמדדת הכמות 
.הכמות 
.מחיר היחידה 
.סכום החשבונית 

מהי חשבונית מס?
חשבונית  להוציא רשאי אתה ,מורשה עוסק אתה אם
 כן לעשות חייב ואתה עסקה חשבונית במקום מס
.הלקוח דרישת פי-על

 המקבלמורשה לעוסק כאסמכתא משמשת מס חשבונית 
 אותה לצורך ניכוי מס תשומות, המותרות בניכוי.

על החשבונית לכלול את כל הנתונים הבאים:
.העסק וכתובת העוסק שם •
."מורשה עוסק" המילים •
."עוסק מורשה"מספר  •
."מס חשבונית"המילים  •
.בלבד( החשבונית מקור גבי- )על"מקור" המילה •
סידורי(. )מספר מספר החשבונית •
.החשבונית הוצאת תאריך •

:הבאים הפרטים את המס בחשבונית לציין עליך
.העסקה פירוט •
להוציא  צורך יש )כאשר משלוח תעודת ותאריך מספר •

.משלוח( תעודת
.לל(הכו ירוהמח רדבנפס המ ום)סכ מס,ה ללא ירהמח •
.מטעמו החשבונית עורך חתימת או העוסק, חתימת •

כאמור,  מהנתונים יותר או אחד בה שחסרים חשבונית,
תיחשב  לא - מלאים או מדויקים אינם בה שהנתונים או

.כדין שהוצאה כחשבונית
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. ניכוי מס תשומות6
 ומותהתשמס את יב חישהוא מס מה לנכותי זכאעוסק 

 אויבוא ברשימון או כדין לו שהוצאה בחשבונית שכלול 
 ןומישרש דבלבו ,להנמה הז ןיינעל רשיאש רחא ךמסמב

 העוסק,של שמו את נושאים המס חשבונית או היבוא 
 הוצאתמיום חודשים שישה תוך יעשה שהניכוי ובלבד 

 תשומותמס לנכות ניתן לא הרשימון. או החשבונית 
 לשמשהתשומה על העסק, לצרכי לשימוש הן אם אלא 

 ולאאפס( או מלא בשיעור )מס במס חייבת בעסקה 
 לפניעוסק ששילם תשומות מס ממס. פטורה לעסקה 

 תנחלהיח וכשהד בלבו י,יכולנ יתןניה יהן דיכמו ישור
 תמהק יבשלב וכשרנ ותמותשהשל הנהמ לש תועד

 העסק ושימשו להקמתו.
:קיימת אבחנה בין שני סוגי תשומות

 תשיכרל תועגונה קבועים,ונכסים ציוד על תשומות א. 
 למכירהמיועדים שאינם העסק, של הקבע וציוד מבנה 

 קרקערכישת העסק: של הרגילה הפעילות במסגרת 
לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.

 העסק,לצורכי שוטפות רכישות על תשומות ב. 
 רכישתבעסק, מכירתן לצורך סחורות מלאי קניית כגון 

 הוצאותוכן בעסק, שירות למתן המשמשים חומרים 
 טלפון,ייעוץ, כמו העסק, לצורכי הניתנים שירותים על 

חשמל ומים.
ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק:

 פרטירכב רכישת על תשומות מס לנכות אין  ככלל, 
 ,(6791-ו"לשתה ,מ"עמ תונקתל 1 הנקתב ותועמשמכ)

 להשכרתנהיגה, ללימוד ורק אך משמש הרכב אם אלא 
 במהלךנוסעים להסעת רכב, השכרת שעסקו מי בידי רכב 

 וטיוליולסיורים נוסעים הסעת שעסקו מי בידי העסק, 
שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור.

 מסחרירכב רכישת על תשומות מס לנכות ניתן כן, כמו 
 ורמכא י,טפר כברו נאיש) גק" 00,53 לע להוע וקלמשש

 המפורטיםמאלה ולבד העסק, לצורכי המשמש לעיל(, 
בתוספת הרביעית.

 המסאם ברורה, ולידיעה זה, בנושא ספק הסר למען 
 לבדוקתוכל בניכוי, מותר מדובר שבו הרכב רכישת על 

 ואופנוערכב רכישת בגין תשומות מס ניכוי בהוראות 
 במשרדהעניין את לברר או , הרשותבאתר כמתפרסם 

 להציגעליך כך לשם הרכישה. לפני עוד מע"מ של אזורי 
עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדויקים עליו.

רכב בגין שוטפות הוצאות על תשומות מס ניכוי 
המשמש לצורכי עסק

 ההוצאותעל מס לנכות רשאי אתה , 18תקנה לפי 
השוטפות הכרוכות בו על-פי הפירוט הבא:

 תוכלנ לוכת - קעסהי כרולצ אהו בו ושמיהש קריעם א 
 מסכום מס התשומות.2/3עד 
  ל תוכ- העסק לצורכי לא הוא בו השימוש עיקר אם

 מסכום מס התשומות.1/4לנכות עד 

. דו"ח תקופתי על פעילות עסקית7
 תקופתידו"ח טופס תקבל מורשה כעוסק רישומך במעמד 

 כניסהסיסמת תקבל כן כמו הקרובה. הדיווח לתקופת 

 ולשלםלדווח ניתן , האינטרנטבאתר לדיווח ראשונית 
 המסים.רשות אתר באמצעות התקופתי הדוח את 

 שייקבע.כפי חודשיים, או חודש בת היא הדיווח תקופת 
הדו"ח התקופתי כולל:

 שנטלתטובין כולל הדיווח, בתקופת שביצעת עסקאות  •
מזון  :לדוגמהביתך, בני של לשימושם או עצמי לשימוש 

שנטלת לביתך מהמכולת שלך.
 חשבוניתלהוציא חייב היית שלגביהן העסקאות כל  •

 באותהשהוצאת המס חשבוניות כל ואת ח, "הדובתקופת 
 טרםאם ו/או בוצעה טרם העסקה אם גם תקופה, 

התקבלה התמורה, או אם התמורה טרם התקבלה.
 תשומותלפי העסק בתשומות הכלול המס סכום פירוט  •

ציוד ותשומות אחרות .
 שרפהה תא םושר ,"םולשתל םוכסה" ,הנורחאה הרושב •

בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.
 התשומותמס מסכום גבוה העסקאות מס סכום אם 

- עליך להגיש דו"ח לתשלום.
 העסקאות,מס מסכום גבוה התשומות מס סכום אם 

 דו"חלהגיש עליך זה במקרה - העודף הסכום לך מגיע 
להחזר.

 עוסקיםישנם , 9בסעיף כמפורט לבך, לתשומת 
 ןכלו ,טרופמו ןווקמ חוויד תשגהב םיבייח םויה רשא

אותם עוסקים לא יקבלו פנקס דיווח ידני.
מתי עליך להגיש את הדו"ח התקופתי?

הדיווח.תקופת מתום יום  15בתוך הדו"ח את להגיש עליך 
 שלךהדיווח תקופת לחודשיים, אחת מדווח אתה אם 
 04/2017-03/2017דו"ח לדוגמה: חודשיים. בת היא 

ועד  01/03/2017בין שבוצעו העסקאות כל את יכלול 
.15/05/2017, ויוגש לא יאוחר מיום 30/04/2016

דו"ח להחזר וגם "דו"ח אפס" יש להגיש במועד.
 אתוישלמו ישדרו מפורט בדיווח החייבים *עוסקים 

 מיוםיאוחר לא מפורט תקופתי מדוח הנובע המס 
 לחודש.23ה- 

 הדוחהגשת מועד מפורט, דיווח חייבי שאינם *עוסקים 
 מיוםיאוחר לא הינו הנובע, המס ותשלום התקופתי 

 לחודש שלאחר תקופת הדוח.15ה- 
 ואשרמפורט בדיווח חייב אינו אשר עוסק זאת, אם 

 להגישורשאי יהיה מפורט, תקופתי דוח להגיש יבחר 
 לחודש.23ולשלמו לא יאוחר מ- 

 האינטרנטבאמצעות לשלם ניתן מהדוח הנובע המס *את 
/https://taxes.gov.ilבכתובת:המסים רשות באתר 

Pages/HomePage.aspx
 באחת מהאפשרויות כדלקמן:

.באמצעות כרטיס אשראי.1
.הרשאה לחיוב הבנק.2
ל בעשהינו שע"מ למחשב המקושר מייצג .באמצעות 3

הרשאה לחיוב בנק.
.הפקת שובר תשלום ברקוד ותשלומו בבנק הדואר.4

 לקבלניתן מפורט, בדיווח החייבים עוסקים לגבי 
 מידע באתר רשות המסים.

 פעילותלך שאין במקרה גם דיווח חובת קיימת האם 
עסקית?
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 לאאם גם במועד התקופתי הדו"ח את להגיש עליך 
 כזהבמקרה מסוימת. בתקופה עסקית פעילות לך הייתה 
לתשלום.ובסכום העסקאות במחזור "אפס" לציין עליך 
 אורצופות, דיווח תקופות שתי במשך פעילות לך אין אם 
 למשרדפנה רצופות, בלתי או עונתיות עסקאות לך יש 

מע"מ האזורי כדי לברר אפשרות להקפיא את הדיווח.
מדוע כדאי להגיש את הדו"ח התקופתי בזמן?

 לידיעתך,בזמן. התקופתי הדו"ח את להגיש מאוד חשוב 
 )כאמוראמצעים נקיטת יגרור הדו"ח בהגשת איחור 

בחוק(, כגון:
.הטלת קנס פיגורים 
.הטלת קנס חוב 
.הוספת הפרשי הצמדה וריבית 
  המנהליותהעבירות חוק לפי מינהלי קנס הטלת 

)בנוסף לקנסות שלעיל(.
.קביעת מס 

 הגשתאף תיתכן ונשנים חוזרים איחורים של במקרים 
 יוליג .םירחא םיעצמא תטיקנ לע ףסונ ,םושיא בתכ

 מצדנגדך אמצעים נקיטת יגרור כוזב דיווח של מקרה 
רשויות המס.

היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?
 "הסכוםעד להחזר ודו"ח אפס דו"ח לתשלום, דו"ח 

 באחדאו הדואר, בנק מסניפי באחד להגיש יש - הקובע" 
 לשע"מ,המקושר מייצג על-ידי או המסחריים, מהבנקים 

 אזורימע"מ במשרד סיסמה קבלת לאחר באינטרנט, או 
או במוקד שירות לקוחות.

. מתי מגישים דו"ח להחזר?8
 מססכום על עודף התשומות מס סכום כאשר 

העסקאות, הנך זכאי להחזר.
ח להחזר?"היכן מגישים דו

 בכפוףלהלן כאמור להגיש עליך להחזר ח "הדואת 
 )הסכוםמ "מעלתקנות )ג( 23בתקנה שנקבע לסכום 

 םאתהב ,ילויב 1-בו ראוניב 1- ב:הנשב םיימעפ ןכדעתמ
₪(. 18,040 הסכום שנקבע הוא 2018למדד. בינואר 

  ך עלילעיל, כאמור הקובע", ל"סכום עד להחזר דו"ח
 מהבנקיםבאחד או הדואר, בנק מסניפי באחד להגיש 

 האינטרנטבאתר מקוון דיווח באמצעות או המסחריים, 
של רשות המסים.

  להחזרהדו"ח את להגיש עליך הבאים במקרים 
באמצעים מקוונים או במשרד מע"מ האזורי:

 הקובעהסכום מעל הינה להחזר הדרישה אשר עוסק 
 .טרופמו ןווקמ ןפואב ח"ודה תא שיגי (₪ 040,81) קנבב

לתשומת לבך:
  יום  30בתוך כלל בדרך לך יוחזר ההחזר סכום

 במועדהוגש שהדו"ח בתנאי וזאת הדו"ח, הגשת מיום 
 ונמצא תקין

  שלמעודכנים פרטים יהיו מע"מ שבמשרד הקפד 
חשבון הבנק שלך.

מה עושים במקרה של טעות בדו"ח?
 בדו"חהנדרש כלשהו סכום ברישום טעות שנפלה במקרה 

 הפרטיםיצוינו שבו מתקן", "דו"ח להגיש באפשרותך 

 במשרדורק אך המתקן הדו"ח את להגיש עליך הנכונים. 
 המקושרמייצג באמצעות או תיקך, מנוהל שבו האזורי 
לשע"מ.

 לךיינתן נוסף בתשלום תחויב מהתיקון כתוצאה אם 
 ויהיההמייצג, במשרד יופק או במשרד לתשלום שובר 

עליך לשלמו בבנק הדואר או באינטרנט.
 ריביתתשלום גם מחייב זה נוסף שתשלום יודגש, 

 לנסיבות(בהתאם קנסות, גם )לפעמים הצמדה והפרשי 
 המועדובין לשלם עליך היה שבו המועד שבין לתקופה 

שבו שילמת בפועל.

. דיווח מפורט9
 מוסף,ערך מס לחוק  37מס' תיקון במסגרת 
 הנוגעבכל מוסף ערך מס חוק שונה , 1975התשל"ו-

 נדרשיםהתיקון בעקבות וכיו"ב. התקופתי הדיווח לאופן 
 עסקאותיהםעל ומקוון מפורט באופן לדווח העוסקים 

 ועל התשומות ששימשו לביצוען.
 מידעהעוסק יכלול , onlineמקוון, באופן המפורט בדיווח 
 לתקופתהנוגעות והתשומות העסקאות על מפורט 
 שונים,מס חייבי על תחול המקוון הדיווח חובת הדיווח. 

כהגדרתם בחוק על-פי היקף וסוג פעילותם.
 כדוחישודרו ומפורט תקופתי דוח  2018מינואר החל 

 כמפורטמס חייבי על המקוון הדיווח חובת חלה מאוחד, 
להלן:

עוסקים:
 לשנתהשנתי עסקאותיהם מחזור אשר חברות, . 1

 ניהולבשיטת תלות )ללא ₪  מיליון 1.5מ-גבוה  2017
החשבונות(. 

 גבוה 2017לשנת השנתי עסקאותיהם מחזור אשר יחידים, 
החשבונות(.ניהול בשיטת תלות )ללא ₪  מיליון 2.5מ-
 חשבונאותמערכת בניהול החייבים העוסקים כל . 2

 תלות)ללא פנקסים ניהול הוראות לפי הכפולה בשיטה 
בגובה מחזור עסקאותיהם(.

מלכ"רים:
גבוה  2016בשנת השנתי מחזורם אשר המלכ"רים, כל 
₪.  מיליון20מ-

מוסדות כספיים:
 בשנתהשנתי מחזורם אשר הכספיים, המוסדות כל 

₪.  מיליון4 גבוה מ-2016
 המקווןהדיווח לביצוע מפורטות הנחיות לראות אפשר 
.ilv.goestax.שכתובתו בישראל, המסים רשות של באתר 

. הודעה על שינוי בעסק10
 כלעל תיקך מנוהל שבו מע"מ למשרד להודיע עליך 
 כתובת,שינוי פעילות, סוג שינוי כגון בעסק, שחל שינוי 
 זמנית(,)גם עסקית פעילות הפסקת טלפון, מספר שינוי 

 הפרטיםבאחד שינוי כל על וכן בשותפות גברי חילופי 
שבטופס הרישום.

 יום ממועד השינוי.15עליך להודיע על השינוי בתוך 

. הודעה על סגירת עסק11
 מע"מלמשרד לפנות עליך העסק, סגירת של במקרה 

 לאמול ת,יסקהע תלועיהפת סקהפמ וםי 51 וךבת יוראזה
 אתלשלוח לחילופין או  עסקסגירת על הודעה טופס 
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מדריך מע"מ )מס ערך מוסף( לעוסק חדש

דע זכויותיך וחובותיך 110110110

 מקרהב תיקך.תנהל משם אזורי ה מע"מרד למשהטופס 
 טופסאת למלא שותף כל על שנסגרה, שותפות של 

 עליךהטופס, למילוי במקביל העסק. סגירת על ההודעה 
לבצע את הפעולות הבאות:

.לציין את התאריך המדויק של הפסקת הפעילות 
  העסק,של והמלאי הנכסים הציוד, כל את לפרט 

שטרם נמכרו ונשארו ברשותך.
  ל שצילום ולהביא ישנם, אם החובות, כל את לשלם

הדו"ח התקופתי האחרון.
  כגוןהעסק, נכסי של מכירה כל על מע"מ לשלם 

מבנה, ציוד, רכב, מלאי טובין.

 מחייבתאינה עסקית פעילות איזו . 12
רישום כעוסק?

איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?

 ונתתמקצבה, או מגמלה ממשכורת, הכנסתך עיקר אם 
 לעוסק,מע"מ( לתקנות א 6בתקנה )כמפורט שירות 

 כעוסק.ברישום חייב אינך כספי, למוסד או למלכ"ר 
 מקבלעל מוטל נותן שאתה השירות על החל המע"מ 
 המקצועותבתחום בעיקר שירותים במתן )מדובר השירות 

החופשיים(.
)חד-אקראית עסקה המבצע שכיר אתה אם 

 עסקהעל לדווח עליך מסחרי, אופי בעלת פעמית( 
.?"עסקת אקראי"זו באמצעות טופס דיווח 

 פעילותלך ואין שניים או עסקי אחד נכס משכיר אתה אם 
 אתלהעביר לבקש רשאי אתה כעוסק, נוספת עסקית 
 אםלשוכר, השכירות דמי על המע"מ תשלום חובת 

 השוכר מסכים לכך.
 שתפנהמומלץ בנושא, שמתעוררות נוספות לשאלות 

לקבל ייעוץ והכוונה במשרד מע"מ האזורי.

פתחת עסק
חדש 

מרכז מידע ושירותים מקוונים
 | taxes.gov.il | 02-5656400 |   *4954

שראל
שות המסים בי

דוברות והסברה - ר

במשלח יד כעצמאי?התחלת עיסוק 
עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק

ח הידלא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשל
וכן עליך להרשם כעוסק במשרד מע״מ האזורי הקרוב למקום העסק

כך תוכל להתמסר לעסק בראש שקט!, או הפעילות העסקית

110110
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דע את זכויותיך מדריך מע"מ )מס ערך מוסף( לעוסק חדש

 פרק א' - מי חייב להגיש דו"ח על ההכנסה
3 חובת הגשת דו"ח.........................................................................................

3 פטור מהגשת דו"ח
5 (0135הגשת דו"ח לקבלת החזר מס )טופס 

......................................................................................

......................................
פרק ב' - הגשת הדו"ח ותשלום המס

............................................................................................... 6 תקופת הדיווח
6טופסי הדו"ח

7מועד הגשת הדו"ח
7 חישוב המס

7הודעת שומה
7 אי הגשת דו"ח

 ...................................................................................................
 .......................................................................................
....................................................................................................
 ..................................................................................................
...............................................................................................

פרק ג' - מסמכים ונספחים שיש לצרף לדו"ח
 ..................................................... 8רשימת המסמכים שיש לצרף לדו"ח

 ונספחיו1301פרק ד' - הסברים למילוי טופס 
11. כללי1 .........................................................................................................

11בני זוג
11חישוב נפרד וחישוב מאוחד

12הכנסות בחו"ל
12.הטופס וחלקיו

13. פרטים כלליים2
14מילוי פרטים לדוגמה

18. פרטים אישיים3
19. הכנסות מיגיעה אישית בשיעורי מס רגילים4

19.מעסק, מחקלאות או ממשלח יד
19תקבולים והחזרים מהמוסד לביטוח לאומי

19משכורת ושכר עבודה
22עבודה במשמרות

22קצבאות ממעביד/מקופת גמל ומענק פרישה
23היוון קצבאות
24מענק פרישה

26הכנסות מהשכרה
26הכנסות אחרות

. הכנסות מרכוש5
27מנכס בית ומ"חברת בית"

27.דמי מפתח
28"נישום" בחברה משפחתית

28הכנסות אחרות שאינן מיגיעה אישית
. הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים6

29דיבידנד וריבית
29מכירת פטנט וזכות יוצרים והכנסות לאחר פטירה

31ריבית מפקדונות ותוכניות חיסכון
31הקלות במס מריבית

32דיבדנד "מוטב"
10%33שכר דירה 

15%33שכר דירה חו"ל 
34הימורים הגרלות פרסים

34השכרת מקרקעין בהתאם לחוק אנרגיות מתחדשות
34הכנסה לפי חוק חלוקה לחיסכון פנסיוני

34. רווח של מוסד כספי7
35. נתונים נוספים8
35. הכנסות מרווח הון ומשבח מקרקעין9

37ניירות ערך
37הקצאת מניות על ידי מעביד

38הכנסות חו"ל
. הכנסות שאינן חייבות והכנסות פטורות ממס10

100%38הכנסות עיוור ונכה 
39קצבאות פטורות ממס

39הכנסות פטורות משכר דירה למגורים
40פטור לעולה ולתושב חוזר

41ריבית והפרשי הצמדה פטורים
43רווח ממכירת דירה

43זכאות לפטור של מוכר דירה
44. רווח גולמי, מלאי וסכומים להעברה11

45(1 )ט3מיסוי הכנסה לפי סעיף 
45א62הכנסה מועברת מחברת מעלים לפי סעיף 

45. ניכויים אישיים -12
45הוצאה בשל רכישת ביטוח בפני אובדן כושר עבודה

46תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים
47תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי

49תשלומים לביטוח לאומי

.............................................................................................................
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..............................................................................
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...............................................................

....................................................................................

..................................................................

..............................................

..............................................................

..............................

..................................................................................

..............................

..................................................

...................................

...........................................................................

............................................................. 50השתתפות במימון מחקר מדעי
50ניכוי מההכנסה בגין השקעה בחיפושי נפט

50ניכוי מההכנסה בגין השקעה בסרטים
51ניכוי בשל השקעה מזכה במניות "חברת מטרה

. זיכויים מהמס13
52תושב ונסיעה לעבודה

52בן זוג
52בן זוג עוזר

52ילדים
53משפחה חד הורית

53השתתפות בכלכלת ילדים
53דמי מזונות

54ילדים נטולי יכולת
54עולה חדש ותושב חוזר מוטב

54חייל/ת משוחרר/ת
55 נער

55לימודי תואר
56תשלומים לבטוח שארים לקופת גמל לקצבה

58הוצאות החזקת קרוב במוסד
58תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית

58הוצאות הנצחת זכרו של חייל שנספה
59תושב ספר, ישובי חוץ או שטחי פיתוח
59חייל המקבל תוספת רמת פעילות א'

59. מחזור, ניכויים במקור, מס שבח וחשבון בנק14
60נספח א' חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד .15

60מכירות
60עלות המכירות

60משכורת וקבלני משנה
60מימון - הפרשי הצמדה וריבית

60אחזקת רכב
62תיקונים ואחזקה

62הוצאות משרדיות
62טלפון נייד

62 הנהלת חשבונות והוצאות להכנת הדו"ח והליכי שומה וערעור
62דמי שכירות וחכירה

63אש"ל ונסיעה
64מיסים ואגרות

64ביטוח עסקי
64כיבודים, מתנות והוצאות אחרות

64פחת וניכויים אחרים
. נספח ב'16

חישוב ההכנסות החייבות שאינן ממשכורת,
65מעסק או ממשלח יד

67נספח ג
67נספח ד'
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פרק ה' - הוראות חוק מס הכנסה

)תיאומים בשל אינפלציה(
............................................................................... 68תמצית הוראות החוק

פרק ו' - פטורים, ניכויים וזיכויים
רשימת פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי

..............................................69וזיכויים מהמס לפי סדר סעיפי הפקודה
פרק ז' - טבלאות לחישוב המס

............................................................ . 200978טבלאות מס לשנת המס 
פרק ח' - מקדמות, ניכויים במקור ותשלומים

90קביעת גובה המקדמות.............................................................................
92ניכויים במקור מהכנסות שאינן שכר

92תשלום המס לפי הדו"ח
92תשלום המס לפי השומה

93זקיפת תשלומים של נישום
93 הקטנה או ביטול של קנסות, ריבית והפרשי הצמדה.

....................................................

...........................................................................

........................................................................

.....................................................................
.............................

פרק ט' - טבלאות, מדדים ורשימות
94רשימת מדינות איתן נחתמו אמנות למניעת מסי כפל............................ 

94מדדי המחירים לצרכן
95לוח מועדי הגשת דיווחים ותשלומים

95רשימת ישובים אשר המתגוררים בהם זכאים להנחה ממס
102 רשימת טפסים לדו"ח השנתי

................................................................................

....................................................
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..............................................................
  ...................................................... 103פרק י' - מענק הכנסה שלילי

מהו חוק מס הכנסה שלילי
..........................................106 נספח - מדריך מע"מ לעוסק החדש

.................................... 112 רשימת משרדי מס הכנסה ומסוי מקרקעין

111
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משרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעיןכתובות
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פקס טלפון ת"ד מיקוד כתובת היחידה
קוד 

המשרד 
בשע"ם

02-6525327 02-6559559 1170 91010 , ירושלים5רחוב כנפי נשרים  רשות המסים בישראל
משרדי השומה

02-6545299 02-6545111 34455 95464 , ירושלים66רח' כנפי נשרים  1ירושלים  41
02-5019252 02-5019222 36586 91035 , ירושלים236מגדל דניאל, רח' יפו  2ירושלים  45
02-6545351 02-6545111 34455 95464 , ירושלים66רח' כנפי נשרים  3ירושלים  43
03-7633305 03-7633333 14128 67134 125דרך מנחם בגין  1פקיד שומה תל-אביב  31
03-6505730 03-6505777 6290 58827 , חולון162שד' ירושלים  פקיד שומה חולון 32
03-6390832 072-3994000 - 66853 3פקיד שומה תל-אביב  ת"א106קיבוץ גלויות  38
03-7633553 03-7633333 - 65251 125דרך מנחם בגין  4פקיד שומה תל-אביב  34
03-7633658 03-7633333 - 66183 125דרך מנחם בגין  5פקיד שומה תל-אביב  30
03-7633775 03-7633333 - 65251 125דרך מנחם בגין  פקיד שומה למפעלים גדולים 37
03-7530319 03-7530333 10250 52573 , רמת גן38רח' בן גוריון  פקיד שומה גוש דן 39
03-9347670 03-9399444 81 49000 26רח' ההסתדרות  פקיד שומה פתח-תקוה 24
09-7417373 09-7610111 102 44271 14רח' טשרניחובסקי  פקיד שומה כפר-סבא 23
09-8625717 09-8602525 1082 42432 6רח' סמילנסקי  פקיד שומה נתניה 21
04-6326971 04-6327888 117 38200 1רח' הלל יפה  פקיד שומה חדרה 17
04-8667254 04-8630000 316 33095 15רח' פל-ים  פקיד שומה חיפה 10
04-9916020 04-9956555 55 20120 1שלום הגליל  פקיד שומה עכו 07
04-6920911 04-6929777 1337 13320 פקיד שומה צפת )מתחם דובק(20וייצמן  04

04-6981143 - 12437 כפר מסעדה רמת הגולן — רק בימי ה' פקיד שומה צפת שלוחת רמת הגולן 04
04-6723389 04-6714141 418 14243 23רח' אלחדיף  פקיד שומה טבריה 01

076-8090933 04-6875700 19 16100 3001רח' מרג' אבו עמאר  פקיד שומה נצרת 05
04-6528940 04-6529999 2047 18251 4רח' ירושלים  פקיד שומה עפולה 02
08-9221260 08-9788222 155 72430 , קרית הממשלה91רח' הרצל  פקיד שומה רמלה 25
08-9446626 08-9446644 - 76453 11רח' רוז'נסקי  פקיד שומה רחובות 26
08-6742290 08-6742222 9018 78342 1רח' העוז  פקיד שומה אשקלון 51
08-6293583 08-6293555 387 84874 פקיד שומה באר שבע — בית אושירה31שדרות שזר  52
08-6373115 08-6365777 2042 88000 בניין הקניון האדום פקיד שומה אילת ומסוי מקרקעין 50
02-5019274 02-5019450 36633 94383 , ירושלים236מגדל דניאל, רח' יפו  אוטונומיה 48

076-8093118 08-8688500 950 7710901 , בית צימר, אשדוד1שד' מנחם בגין  מש"מ אשדוד
076-8093469 072-3990600 15551 7528809 ( ראשל"צ5, )קומה 30רח' הרצל  מש"מ ראשל"צ
03-7230515 03-7230500 76 4802102 , ראש העין29רח' שבאזי  מש"מ ראש העין

076-8097364 072-2133555 50039 2160501 12רח' משעול נורית  מש"מ כרמיאל
9903115 , בית שמש9רח' הרצל  מש"מ בית שמש

משרדי מיסוי מקרקעין
076-8093411 02-6545222 34521 91341 66רח' כנפי נשרים  מיסוי מקרקעין ירושלים 14
076-8091070 03-7633333 20081 67138 125דרך מנחם בגין  מיסוי מקרקעין תל-אביב 50
076-8091080 03-7633333 20199 67138 125דרך מנחם בגין  מיסוי מקרקעין מרכז 29
076-8090987 09-86022525 1049 42432 6רח' סמילנסקי  מיסוי מקרקעין נתניה 74
076-8093588 04-6327952 141 38205 1רח' הלל יפה  מיסוי מקרקעין חדרה 65
076-8093425 04-8630400 - 33095 15רח' פל-ים  מיסוי מקרקעין חיפה 40
076-8090933 04-6875700 44 16224 3001רח' מרג' אבו עמאר  מיסוי מקרקעין נצרת 73
076-8091016 03-9446644 1079 75288 11רח' רוז'נסקי  מיסוי מקרקעין רחובות 84
076-8093494 08-6293555 148 84894 מיסוי מקרקעין באר שבע — בית אושירה31שדרות שזר  90
076-8093296 04-6714141 418 14243 23רח' אלחדיף  מיסוי מקרקעין טבריה 67

משרדי חקירות
02-5019335 02-5019200 1170 91035 , ירושלים236מגדל דניאל, רח' יפו  ירושלים והדרום 95
03-7633888 03-7633333 57084 61570 125דרך מנחם בגין  תל-אביב 98
03-5590995 03-5571655 1707 58856 , אזור התעשייה, חולון5רח' הצורף  היחידה הארצית למודיעין וחקירות 56
04-8667290 04-8630500 33095 15רח' פל-ים  חיפה והצפון 93
02-6545497 02-6545484 95464 הוצל"פ ירושלים דרום ירושלים66כנפי נשרים  88
03-7633413 03-7633333 67138 הוצל"פ ת"א והמרכז ת"א125דרך מנחם בגין  94
04-8673667 04-8630300 33095 15פל-ים  הוצל"פ חיפה והצפון 92
03-6505818 03-6505827 58827 פ.ש יא"ל חולון162שד' ירושלים 
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