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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 הגשת דוחות ודיווחים מועדי .א

  רשות המיסים פרסמה הודעה לציבור כי על מנת לאפשר תקופת  2019באפריל  1ביום

קבלת כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות  היערכות והתארגנות, לרבות

השנתיים, החליט מנהל רשות המיסים לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות 

 , את מועדי הגשת הדוחות.2018שנתיים לשנת המס 

מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון ידחה עד ליום 

דוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דוח ידני שאינו , ומועד הגשת ה2019ביוני  30

 .2019במאי  31מקוון יידחה עד ליום 

  דיווחים בדבר "שינוי של סוג נאמנות קיימת" ודיווחים בדבר סיום של נאמנות תושבי

ישראל, סיום של נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל וסיום של נאמנות שהיו 

 .2019באפריל  30יש לדווח עד  לה נכסים בישראל בעת סיומה.

  בהתאם 2019במאי  31-נדחתה ל 2018לביטוח לאומי, בגין שנת  126הגשת טופס ,

 לאורכה שניתנה על ידי מס הכנסה להגשת טופס זה.

  יחיד שהיו לו הכנסות חוץ שאינן פטורות ממס בישראל, עליו לשלם בשלהן מקדמה

 .2019באפריל  30שנתית עד ליום 

  2019במאי  31נדחתה ליום  2018בגין שנת  126-ו 856מקוון של טופסי הגשת דיווח. 
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 .והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים םבנושאי שאלותיכם על להשיב נשמח
 .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם ותלרא ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 2019לכנסת, אפריל  21-עבודה ביום הבחירות ה .ב

כי  ,קובע :לחוק יסוד הכנסת 10סעיף , 21-, נערכו הבחירות לכנסת ה2019 באפריל 9ביום 

 בחירות נחשב כיום שבתון, מלבד שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים.יום 

רשימה של סוגי  21-פרסמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 2019בפברואר  20יום ב

 שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות, כדלקמן:

עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן,  .1

 תפקיד או נותן להן שירות.הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן  לצרכי יום

 שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק. .2

 בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים. .3

 מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות. .4

 שירותי התקשורת. .5

 מפעלי מים וחשמל. .6

 אספקת דלק והעברתו. .7

 ם אחרים.תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועי .8

 עיתונות, רדיו וטלוויזיה. .9

 לפני הצהריים. 11:00הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה  .10

 שעות(. 6בצהריים )עד  12:00בבוקר עד  06:00חנויות לממכר מזון בין השעות  .11

 אפיית לחם וייצור מוצרי חלב. .12

כונת מיוחדת, יפעלו ת וחג במתבתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שב .13

 ביום הבחירות. באותה מתכונת

 כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם. .14

  שירותי קבורה. .15

מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק  .16

 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות )דרכי 1969-הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

 בצהריים. 12:00בבוקר עד  08:00מעצרים דחופים, בין השעות  וכן 1959-תעמולה(, התשי"ט

שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת  .17

 ביום הבחירות.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 )המשך( 2019לכנסת, אפריל  21-עבודה ביום הבחירות ה . ב

 עובד הזכאי לשבתון

ימים רצופים בסמוך למועד הבחירות, זכאי לתשלום  14לפחות  מעבידהעובד שעבד אצל 

שכרו הרגיל אילו היה מתייצב ביום הבחירות לעבוד, וזאת ללא ניכוי יום חופשה מיתרתו 

 הצבורה.

 ותים ציבורייםעובד שירותי תחבורה ושיר

השתרש נוהג אשר הפך למחייב, שלפיו, עובדים שעובדים בפועל ביום הבחירות לכנסת, 

, או לחילופין שכר רגיל ותוספת זכאות לשעות חופשה כמספר 200%זכאים לשכר בשיעור של 

 שעות עבודתם ביום זה. 

א באופן על המעסיק לבדוק האם חל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה המסדיר את הנוש

וכמובן ככל שקיים נוהג אחר לתשלום במקום העבודה בימי בחירות קודמים, עדיף מיטיב יותר, 

 .ולקיים את אותו הנוהגלהמשיך 

 עובד הזכאי לשבתון המבקש לעבוד ביום הבחירות

עובד המעוניין לעבוד מבחירה, זכאי לשכר העולה על שכר העבודה הרגיל, בדומה לעובדים 

 ד ביום הבחירות. המחוייבים לעבו

 אולם, מעסיק שאינו מעוניין בכך, רשאי לאסור את העבודה ביום זה.

 יש לקחת בחשבון את המידע הנ"ל בחישובי השכר לחודש אפריל.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת  -חוזר המוסד לביטוח לאומי  .ג
 4/2019בחודש  21-הבחירות לכנסת ה
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת  -חוזר המוסד לביטוח לאומי  . ג
 )המשך( 4/2019בחודש  21-הבחירות לכנסת ה
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת  -חוזר המוסד לביטוח לאומי  . ג
 )המשך( 4/2019בחודש  21-הבחירות לכנסת ה
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

עובדים במערכת דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור  -חוזר המוסד לביטוח לאומי  . ג
 )המשך( 4/2019בחודש  21-הבחירות לכנסת ה
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 אזהרה אתר המתחזה לאתר הרשות .ד

 פרסמה רשות המיסים הודעה כדלקמן: 2019במרץ  27ביום 

רשות המיסים מודיעה כי התקבל דיווח, לפיו ישנו אתר המתחזה לאתר הרשמי של רשות 

מציע  government-il.comג )פישינג(. האתר המתחזה שכתובתו: ם, שנועד למטרות דיוסייהמ

מענק ממשלתי ומבקש מהאזרחים להזין מידע אישי )כגון: צילומי תעודת זיהוי, דרכון, 

 חשבונות בנק וכו'...( בתצורת צילומי מסך.

רשות המיסים מסבה את תשומת לב הציבור שהיא אינה נוהגת לבקש מלקוחותיה לחשוף 

באופן כזה, אלא בדרכים מאובטחות בלבד וכי היא פועלת מול הגורמים מידע אישי 

 המתאימים להסרת האתר המתחזה.
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 . והמיסוי הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 מנהל מע"מ –י.מ.ש. השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל  8272/16ע"א  .ה

פורסם פסק דין של בית המשפט העליון העוסק בשאלת הזכאות  2019בפברואר  20ביום 

 שירות לתושב חוץ. לשיעור מס ערך מוסף אפס בגין נתינת

 להלן תמצית המקרה ופסק הדין של בית המשפט המחוזי:

י.מ.ש. השקעות בע"מ )להלן: חברת שגב( ערערה על שומת מע"מ אשר הוצאה על ידי המדינה 

דולר ארה"ב, לפי הערכים דאז(, העסקה  3,000,000ש"ח ) 15,677,698בקשר לתקבול בסך של 

גע למחלוקות בעיזבון של המנוח שאול נחמיה איזנברג נשוא השומה כללה שירות משפטי בנו

שניתן על ידי חברת שגב, משרד עורכי דין ד"ר י. שגב ושות' וראש המשרד ובעליו, עוה"ד י. שגב, 

 בשיעור, שבה נקבה כי היא חבה בתשלום מס ערך מוסף 2.10.2003והיא תועדה בחשבונית מיום 

א קיבלה את התקבול הנ"ל, מלאה איזנברג אפס. לשיטתה, היא העניקה את השירות שבעדו הי

אלמנת המנוח, ומאחר שלאה התגוררה דרך קבע ביפן, היא היתה תושבת חוץ הזכאית לקבל 

 .1975-( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו5)א()30שירות בשיעור מע"מ אפס לפי סעיף 

בונית ניתן המדינה חלקה על עמדתה של חברת שגב וטענה כי השירות המשפטי בגינו הוצאה החש

לאמיתו של דבר, לבתם של לאה והמנוח, הגברת ליז, שמרכז חייה בכל הזמנים הרלבנטיים היה 

בישראל. לאה רק מימנה את קבלת השירות הנ"ל, ומשכך, אין מדובר בעסקה הזכאית להטבה של 

 ש"ח. 2,391,513תושב וחוץ ויש לשלם בגינה מע"מ בשיעור מלא בסך של 

 על שומה זו, אולם המדינה דחתה את ההשגה. חברת שגב הגישה השגה

 בעקבות כך, הגישה חברת שגב ערעור לבית המשפט המחוזי, וערעור זה נדחה גם כן.

 חברת שגב ערערה על כך לבית המשפט העליון, שפסק כי:

לקוח, אשר נקשרו בינה  –עו"ד שגב ומשרדו נתנו שירות משפטי לליז במסגרת יחסי עורך דין 

המתועדים בייפוי כח ובהסכמי שכר טרחה. השירות שניתן לליז בא לידי ביטוי לבין המשרד ו

בכל מה שהמשרד עשה למען ליז במאבקה על נכסי העיזבון של אביה המנוח. ואכן ליז הפיקה 

 מהשירות תועלת מרובה.

אולם לא קשה להגיע למסקנה, כי משרדו של עו"ד שגב העניק את שירותיו גם ללאה, הווה 

ה לא היתה אמנם לקוחתו של עו"ד שגב ומשרדו, אולם אין זה מן הנמנע שעורך אומר: לא

דוגמת לאה,  –דין המייצג לקוח פלוני כדוגמת ליז, יפעל, בד בבד גם למענו של אדם אחר 

מבלי למנות את עצמו לשלוחו ולמייצגו של אותו אדם ומבלי לשמש עורך דינו. ואכן לאה 

 גב ומשרדו.נהנתה רבות מפעילותם של עו"ד ש

 3,000,000על כן, בנסיבות דנן יש לקבוע כי משרדו של עו"ד שגב קיבל מלאה תשלום בסך 

 דולר ארה"ב בעד השירותים שנתן לליז וללאה יחדיו.

ניתוח זה של העובדות, מביא לתוצאת מס ברורה וחד משמעתית שהתקבול הנ"ל ניתן בעד 

וללאה יחדיו ומשכך, חברת שגב לא היתה שירותים שונים שעו"ד שגב ומשרדו העניקו לליז 

 זכאית לשיעור מס אפס.

 על כן, הערעור נדחה.
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 בן ציון סעדטמנט ואירג' סעדטמנט נ' פקיד שומה רחובות 750/16ע"א  .ו

ניתן פסק דין של בית המשפט העליון, העוסק בשאלה האם דיבידנד  2019בפברואר  28ביום 

 ל כחלק מהתמורה שהתקבלה בעסקת המכר.שחולק ערב מכירת מניות חברה צריך להיכל

 להלן תמצית המקרה ופסק הדין של בית המשפט המחוזי:

והנכס העיקרי שבבעלותה הוא מקרקעין המשמשים  1976חברת תחנת הארבעה הוקמה בשנת 

 לתחנת תדלוק ושירותי דרך.

וביתרת  מהון מניות החברה 33.3%בן ציון ואירג' סעדטמנט החזיקו כל אחד במניות בשיעור 

, החזיקו בחלקים שווים שלוש אחייניותיהם של המערערים 33.3%המניות בשיעור דומה של 

 שהן תושבות חוץ. 

שוערכו המקרקעין ועל יסוד שווים, נרשמו רווחי  2007בדוחות הכספיים של החברה לשנת 

שהם רווחים רעיוניים מטבעם. בהמשך לכך, חילקה  -ש"ח  14,249,279שערוך בסך של 

ש"ח. היות והדיבידנד  12,617,400חברה דיבידנד מתוך רווחי השערוך בסכום כולל של ה

דולר  2,550,000חולק מרווחים רעיוניים נדרשה החברה ליטול הלוואה בנקאית בגובה 

 למימון חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות.

למכירת מספר ימים בלבד לאחר חלוקת הדיבידנד, התקשרו בעלי המניות בהסכם עם סד"ש 

ש"ח. על פי ההסכם, סד"ש התחייבה לשאת  2,129,000כלל מניות החברה בתמורה לסך של 

את  2008במלוא נטל המס שיחול על בעלי המניות בגין עסקת המכר. סד"ש אף פרעה בשנת 

 ההלוואה שנטלה החברה לשם מימון הדיבידנד. 

ש לסווג באופן שונה את פקיד השומה הוציא לכל אחד מהמערערים שומות שבהם נקבע כי י

הדיבידנד שחולק למערערים, ולראות בו לצרכי מס כחלק מהתמורה שקיבלו עבור מניותיהם 

הדיבידנד סמוך לפני מכירת המניות היא בבחינת בחברה או לחילופין, יש לקבוע כי חלוקת 

לפקודה, יש  86עסקה מלאכותית שמטרתה העיקרית היא הפחתת מס ועל כן, בהתאם לסעיף 

 108לסווג מחדש את הדיבידנד כחלק מהתמורה עבור המניות, נוסף על כך, מכוח סעיף 

לפקודה חייב פקיד השומה את המערערים במס בגין רווחיהן של תושבות החוץ ממכירת 

וזאת משהגיע פקיד השומה לכלל מסקנה כי המערערים שמשו כמיופי כוחן  –מניות החברה 

 של תושבות החוץ.

ערעורים לבית המשפט המחוזי על השומות הנ"ל, בית המשפט המחוזי פסק,  המערערים הגישו

כי נדרש סיווג שונה של הדיבידנד לצרכי מס, וקבע כי תקבול זה מהווה חלק מן התמורה 

 ששולמה למערערים עבור מניות החברה ויש לחייב את המערערים במס רווח הון בגינו.

לפקודה בית המשפט בחן את  108בגין חיוב המערערים בשומת תושבות החוץ מכוח סעיף 

ייפויי הכוח שהוצגו  לפניו, ומצא כי המסמכים האלה נחתמו על ידי תושבות החוץ לצורך 

ביצוע עסקת המכר, לרבות תשלום המס וייצוג תושבות החוץ מול רשויות המס. עם זאת, 

בחובה המוטלת עליו לרדת לשורש היחסים בין תושבות החוץ נקבע כי פקיד השומה לא עמד 

למערערים, וכי מבחינה זו לוקות השומות בפגמים מינהליים מהותיים. על כן בית המשפט 

על מנת שיבחון את טענות  –הורה על החזרת הדיון בשומות תושבות החוץ לפקיד השומה 

 המערערים בנידון.
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 )המשך( בן ציון סעדטמנט ואירג' סעדטמנט נ' פקיד שומה רחובות 750/16ע"א  . ו

 בן ציון ואירג' סעדטמנט ערערו על פסק הדין לבית המשפט העליון שפסק כי:

של עסקת המכר,  יש לבחון, האם ראוי היה לסווג מחדש את הדיבידנד כחלק מתמורתה

 ויוזכר, כי סיווג מחדש מיועד למקרים שבהם מדובר בתכנון מס בלתי לגיטימי. 

לפקודה, רשאי פקיד שומה להתעלם מעסקה בהתקיים תנאי מקדמי שלפיו,  86על פי סעיף 

כתוצאה מהעסקה נגרמה הפחתה בפועל או בפוטנציה של המס, וכאשר נוסף על כך מתקיימת 

ה לופיות: העסקה מלאכותית, העסקה בדויה, נעשתה הסבה שאינאחת מארבע עילות ח

העסקה היא הימנעות בלתי נאותה ממס. דומה, כי מופעלת למעשה, או שאחת ממטרות 

 העילה הנפוצה בין הארבע היא העסקה המלאכותית.

המבחן המקובל כיום להבחנה בין תכנון מס לגיטימי לבין עסקה מלאכותית, הוא מבחן 

עם המסחרי. לפי מבחן זה, כדי שפעולה תחשב לגיטימית מבחינת תכנון מס, לא יסודיות הט

די בקיומה של מטרה מסחרית ביסוד העסקה, אלא נדרש שמטרה זו תהא יסודית, קרי, 

אלמלא ציפייתו של הנישום כי המטרה המסחרית תתממש הוא לא היה מבצע את העסקה 

 מלכתחילה.

קרקעין הנכס העיקרי של החברה, ולגרסת המערערים אין חולק, כי בעת הרלבנטית היו המ

עצמם, סד"ש היתה מעוניינת ברכישת מניות החברה על מנת להפוך לבעלים בתחנת התדלוק 

שבמקרקעין. ערב עסקת המכר הוערך שווים של המקרקעין בחוות דעת שמאית בגובה של 

במקרקעין לסד"ש תמורת ועל פניו אין כל הגיון כלכלי בהעברת הזכויות  –ש"ח  19,459,000

ש"ח, המהווה כעשירית משווים הריאלי. המסקנה המתבקשת היא, כי  2,129,049של 

הדיבידנד, אף שחולק טרם חתימתו של הסכם המכר, מהווה חלק אינטגרלי מעסקת המכר 

ותמורת המניות כוללת תקבול זה. ב"עולם ללא מס" תמורת עסקת המכר היתה מועברת לידי 

 במישרין, דרך "הדלת הראשית", מבלי להקדים לכך חלוקה של דיבידנד.בעלי המניות 

נמצאנו למדים כי בנסיבות המקרה אין ביסוד חלוקת הדיבידנד כפי שבוצעה טעם מסחרי 

כלשהו, ודאי לא יסודי, והתכלית היחידה לביצוע חלוקה זו ערב עסקת המכר היתה הפחתת 

 נטל המס. 

שבות החוץ אין פגם כלשהו בהחלטת בית המשפט המחוזי לעניין חיוב המערערים בשומות תו

להשיב את הדיון בשומת תושבות החוץ לפתחו של פקיד השומה, ויוזכר למען הסדר כי הליך 

 זה הושלם זה מכבר, והוצאו למערערים צווי שומה בהתאם.

 לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.
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 עדכון נוסף –לפיצויים 
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 מדריך לחייל משוחרר –מס הכנסה  .ח

 פרסמה הודעה בדבר מדריך לחייל המשוחרר, כדלקמן: סיםירשות המ

א לידיעתך את המידע הרלוונטי על זכויותיך ועל הטבות המס המוענקות לך ברצוננו להבי

כחייל/ת משוחרר/ת לפי פקודת מס הכנסה. בהתאם לפקודת מס הכנסה, מוענק למשתחרר/ת 

החודשים הראשונים  36משירות סדיר זיכוי ממס על הכנסתו/ה מיגיעה אישית, במשך 

וי יינתן בגין הכנסה מיגיעה אישית בכל הזיכשלאחר חודש שחרורו/ה מן השירות הסדיר. 

 תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

שירות סדיר מוגדר כשירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות 

אזרחי )שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות -הלאומי

 המזכה(.

עות נקודת זיכוי, שמשמעה הפחתה מסכום המס שאת/ה חייב/ת בו. שווי הזיכוי ניתן באמצ

 . ש"ח 218, עומד על 2019ת, נכון לשנת נקודת זיכוי חודשי

 מי זכאי לזיכוי ומה היקפו?

 חייל

ישראל זכאי להנחה חודשית נקודות זיכוי. כלומר תושב  2.25-ככלל, כל תושב ישראל זכאי ל

 (.2019בחודש )נכון לשנת  ש"ח 491של 

 הנחה נוספת לחייל משוחרר

 436קודות זיכוי נוספות )ששווין נ 2-זכאי ל, מלאים לפחות חודשים 23 חייל ששירת 

חודשים החל מהחודש שלאחר חודש השחרור. לפיכך, חייל  36בחודש(, במשך  ש"ח

 .אינו מגיע לחבות במס ש"ח 8,424שתכר עד להכנסה חודשית של משוחרר, כאמור, המ

 218דת זיכוי אחת נוספת )ששוויה זכאי לנקו ,חודשים מלאים 23-פחות מ רתחייל ששי 

חודשים החל מהחודש שלאחר חודש השחרור. לפיכך, חייל  36בחודש( במשך  ש"ח

 .אינו מגיע לחבות במס ש"ח 6,867שתכר עד להכנסה חודשית של משוחרר, כאמור, המ

 חיילת

שראל זכאית להנחה יכוי. כלומר תושבת ינקודות ז 2.75-ככלל, כל תושבת ישראל זכאית ל

 (.2019בחודש )נכון לשנת  ש"ח 600חודשית של 
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 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

 )המשך( מדריך לחייל משוחרר –מס הכנסה  . ח

 הנחה נוספת לחיילת משוחררת

 436נקודות זיכוי נוספות )ששווין  2-זכאית ל, ם מלאים לפחותחודשי 22 חיילת ששירתה

חודשים החל מהחודש שלאחר חודש השחרור. לפיכך, חיילת  36בחודש(, במשך  ש"ח

 .אינה מגיעה לחבות במס ש"ח 9,155משוחררת, כאמור, המשתכרת עד להכנסה חודשית של 

 218וי אחת נוספת, )ששוויה , זכאית לנקודת זיכחודשים מלאים 22-פחות מחיילת ששירתה 

חודשים החל מהחודש שלאחר חודש השחרור. לפיכך, חיילת  36בחודש(, במשך  ש"ח

 אינה מגיעה לחבות במס. ש"ח 7,645משוחררת, כאמור, המשתכרת עד להכנסה חודשית של 

 כיצד ניתן ליהנות מנקודות הזיכוי?

ת משוחרר/ת כנגד הצגת תעודת /המעסיק רשאי לתת לך את נקודות הזיכוי בגין היותך חייל

 שחרור ו/או סיום שירות.

כרטיס עובד ובקשה  - 101/130לשם כך יהיה עליך להגיש למעסיקך הצהרה על גבי טופס 

 להקלה ולתיאום מס.

סגרת הדוח השנתי אותו הוא/היא מגיש/ה עצמאי/ת ידרוש/תדרוש את הזיכוי המגיע לו/ה במ

 ויצרף/תצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.

 הקלות במס ותיאום מס

בינואר  1-לידיעתך, מס הכנסה מחושב על בסיס הכנסה שנתית )שנת המס מתחילה ב

בדצמבר(. לכן אם לא היו לך הכנסות מתחילת שנת המס והתחלת לעבוד  31-ומסתיימת ב

לאחר חודש ינואר, הנך זכאי/ת לשלם מס מופחת ממשכורתך החודשית. לשם כך יהיה עליך, 

 לערוך תיאום מס. אם הנך מועסק/ת בשני מקומות עבודה או יותר, תוכל/י לערוך תיאום מס.

 .במדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מספרטים מלאים 

 פתיחת עסק

אם בכוונתך לפתוח עסק עצמאי עם שחרורך, עליך להודיע על כך למשרד מע"מ ולפקיד 

השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק או העיסוק במשלח היד 

 הכנסות פירותיות(.)תחילת עיסוק משמעה התחלה בפעילות המניבה 

בהודעה זו יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת הזהות, מהות העיסוק, 

 כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק וכתובת פרטית.

 לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי.

 . במדריך מע"מ לעוסק החדשו במדריך מס הכנסה לפתיחת עסקפרטים נוספים 
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https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc101_2017.pdf
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideHakalot.aspx
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideOpenBusiness.aspx
https://taxes.gov.il/Vat/Pages/Guides/guidenewbusiness.aspx
https://taxes.gov.il/Vat/Pages/Guides/guidenewbusiness.aspx
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

הגשת דוחות שנתיים רשות המיסים, הנדון:  - 3/2019הוראות ביצוע מס הכנסה  .ט
 באופן מקוון
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, הנדון: הגשת דוחות שנתיים  - 3/2019הוראות ביצוע מס הכנסה  . ט
 )המשך( באופן מקוון
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

ות המיסים, הנדון: הגשת דוחות שנתיים רש - 3/2019הוראות ביצוע מס הכנסה  . ט
 )המשך( באופן מקוון
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

רשות המיסים, הנדון: הגשת דוחות שנתיים  - 3/2019הוראות ביצוע מס הכנסה  . ט
 )המשך( באופן מקוון
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

( ועל ניכויים מתשלומים 0126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  .י
 הארכת מועד הגשה - 2018( לשנת המס 0856שאינם ממשכורת או שכר עבודה )טופס 
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

( ועל ניכויים 0126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  . י
הארכת  - 1820( לשנת המס 0856מתשלומים שאינם ממשכורת או שכר עבודה )טופס 

 )המשך( מועד הגשה
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

( ועל ניכויים 0126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  . י
הארכת  - 2018( לשנת המס 0856מתשלומים שאינם ממשכורת או שכר עבודה )טופס 

 )המשך( מועד הגשה
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

( ועל ניכויים 0126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  . י
הארכת  - 2018( לשנת המס 0856ת או שכר עבודה )טופס מתשלומים שאינם ממשכור

 )המשך( מועד הגשה
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 . יוהמיסו הביקורת החשבונאות, בתחום נושא ובכל אלו במבזקים הכלולים בנושאים שאלותיכם על להשיב נשמח
  .6091113-03 לפקס או il.co.rhcpa@rhcpa לכתובת אלקטרוני דואר לשלוח ניתן וכן 6092020-03 בטלפון קשר ליצור ניתן

 .מקצועי ייעוץ או דעת חוות בהם לראות ואין בלבד מידע למסירת נועדו אלו מבזקים

( ועל ניכויים 0126דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס  . י
הארכת  - 2018( לשנת המס 0856מתשלומים שאינם ממשכורת או שכר עבודה )טופס 

 )המשך( מועד הגשה
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