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  לו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי.א בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 ת או ייעוץ מקצועי. אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דע ניוזלטרים

 2021תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר   . א 

 מגורים   דירת   מהשכרת   הכנסה   מיסוי  .1.א 

(,  מגורים   דירות   מהשכרת   הכנסה   על   ממס   )פטור   הכנסה   מס   חוק   לפי   -  ממס   פטור 

  פטורות (,  למגורים   השוכר   בידי   )המשמשת   מגורים   דירת   מהשכרת   יחיד   של   הכנסות 

 . ( 2021ש"ח לשנת    5,070)ובסך    2020ש"ח לשנת    5,100  של   חודשית   תקרה   בגבולות   ממס 

  יחיד   הכנסה,   מס   לפקודת   122  סעיף   לפי   -  השכירות   מדמי   10%  של   מוקטן   בשיעור   מס 

  , 10%  בשיעור   מס   לשלם   רשאי   בלבד,   למגורים   מגורים   דירת   מהשכרת   הכנסה   לו   שהיתה 

 . 30.1.2021  יום   עד   המס   את   שישלם   בתנאי 

יחיד   של  הכנסה  על  במס  ולהקלות  לתשלום  למדריך  לבכם,  תשומת  את  מפנים  אנו 

בישראל   למגורים  דירה  פור   -מהשכרת  אשר  המסים  משרדנו  רשות  של  בניוזלטר  סם 

 . 2020לחודש דצמבר  

  בחר   והמוכר   למגורים   הושכרה   אשר   מזכה   מגורים   דירת   במכירת   ספק,   הסר   למען 

  לפי   מס   10%)   המופחת   המס   מסלול   הוראות   את   השכירות   מדמי   הכנסותיו   על   להחיל 

  הכנסה   מס   חוק   פי   )על   המלא   הפטור   מסלול   את   או (  הכנסה   מס   לפקודת   122  סעיף 

  מניכוי   המוכר   ייהנה   לא (,  1990-התש"ן (,  מגורים   דירת   מהשכרת   הכנסה   על   ממס   )פטור 

  לתבוע   היה   ניתן   שלא   למרות   , מימון   הוצאות   לרבות   מהשבח,   בניכוי   שוטפות   הוצאות 

  בתוכם   מגלמים   אלו   שמסלולים   משום   וזאת   אלו,   במסלולים   השומה   פקיד   אצל   אותן 

 .  הפחת   ובתוכם   השוטפות   ההוצאות   של   הכרה 

  את   לחשב   יש   משמע,   עומדות,   בעינן   מכוחה   והתוספת   5/2007  ביצוע   הוראת   כי   יודגש, 

  לשווי   ולהוסיפו   מושכרת   הייתה   הדירה   בהן   בתקופות   לדרוש   רשאי   היה   שהמוכר   הפחת 

 . ובתוספת   הביצוע   בהוראת   לאמור   בהתאם   הרכישה   משווי   להפחיתו   או   המכירה 

  סחירים   ערך   מניירות   ון ה   רווח   בשל   2021  בינואר   31  עד   מקדמה   ותשלום   דיווח   חובת  .2.א 

 במקור   המס   מלוא   בגינו   נוכה   שלא   2020  שנת   של   השנייה   במחצית 

  ותשלום   דיווח   חובת   חלה   לפקודה,   131  סעיף   לפי   שנתי   דוח   בהגשת   שחייב   מוכר   על 

  או   )בישראל   בבורסה   למסחר   הרשומים   ערך   בניירות   הוניות   עסקאות   בגין   מקדמות 

ה   מכירת   בעת   הון   רווח   נוצר   לנישום   בהם   מקרים   באותם (,  בחו"ל    לא   אך   ערך, ניירות 

 (. חלקי   באופן   נוכה   או   כלל   נוכה   )לא   במקור   המס   מלוא   נוכה 

לתאריכים   ונקבעה  שנתית  חצי  הינה  המקדמה  ותשלום  הדיווח  ו   31חובת    בינואר   31-ביולי 

  יום   חל   שבו   לחודש   שקדמו   החודשים   בששת   ערך   ניירות   של   מכירה   בגין   מס   שנת   כל   של 

  ממכירת   הון   רווחי   על   2020  שנת   של   שנתי   החצי   הדיווח   את   להגיש   יש   ך, לפיכ .  הדיווח 

  בינואר   31  מיום   יאוחר   לא   , 2020  דצמבר   עד   יולי   החודשים   עבור   סחירים   ערך   ניירות 

2021 .
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilבת וכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתו  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   2021תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר   .  א 

 הדולריות   תקנות ה  .3.א 

  יש   , 2021  מס ה   לשנת   הדולריות"   "התקנות   לפי   מס   דוחות   הגשת   של   בחירה   לגבי   הודעה 

  בשל   )תיאומים   הכנסה   מס   חוק ל (  2) ( )ב 27  סעיף   פי   על   2021  בינואר   30  ליום   עד   למסור 

   . 1985-התשמ"ה (,  אינפלציה 

  לפני   אלה   תקנות   לפי   חשבונות   פנקסי   לנהל   מבחירתו   בו   לחזור   רשאי   יהא   לא   תאגיד 

 . הקובע   מהיום   שנים   שלוש   תום 

  חוץ   בהשקעת   חברות   של   חשבונות   פנקסי   ניהול   בדבר   )כללים   הכנסה   מס   תקנות   פי   על 

  התקנות "   )להלן:   1986-התשמ"ו (,  החייבת   הכנסתן   וקביעת   מסויימות   שותפויות   ושל 

  שקלי   ולא   דולרי   בסיס   על   מס   דוח   גיש לה   רשאים   מסוימים   תאגידים (  " הדולריות 

 להלן:   כמפורט 

 אלה:   תקנות   הוראות   לפי   חשבונותיו   פנקסי   את   לנהל   שבחר   מאלה   אחד   -  "תאגיד" 

 הון;   השקעות   עידוד   לחוק   ח 53  בסעיף   כהגדרתה   חוץ   בהשקעת   חברה  ( א ) 

  והלוואותיהם   בשותפות   השקעותיהם   וכל   חוץ   תושבי   הם   שותפיה   שכל   שותפות  ( ב ) 

 לפקודה;   א 130  סעיף   לצורך   אותה   אישר   והנציב   חוץ,   במטבע   הם   לשותפות 

  בהובלה   טיס   כלי   או   שיט   כלי   מהפעלת   הן   מהכנסותיה   לפחות   90%-ש   חברה  ( ג ) 

 בינלאומית; 

 . התיאומים   לחוק   22  בסעיף   כמשמעותו   כספי   מוסד   למעט והכל  

  כפי   תאגיד,   של   במאזן   הפריטים   כל   של   ערכם ש   כך   יתבצע   הקובע   ליום   המאזן   תרגום 

  לפי   ייעשה   התרגום   . בדולרים   גם   יירשמו   הקובע,   ליום   חדשים   בשקלים   רשומים   שהם 

 . הקובע   ביום   הדולר   שער 

  כל   . ספרים   לניהול   ההוראות   לפי   חדשים   בשקלים   חשבונותיו   פנקסי   את   ינהל   תאגיד 

  באותו   תרשם   חדשים   בשקלים   החשבונות   בפנקסי   המס   שנת   במהלך   שנרשמה   פעולה 

  את   ינהל   תאגיד   . הפעולה   ביום   הדולר   שער   לפי   ייעשה   התרגום   . בדולרים   גם   מועד 

  הכפולה   החשבונאות   שיטת   לפי   כאמור,   ובדולרים   חדשים   בשקלים   חשבונותיו   פנקסי 

 . מצטבר   בסיס   על   הכנסתו   על   וידווח 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   2021תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר   .  א 

 2020הצהרת עוסק פטור לשנת   .4.א 

המס    בשנת   שלו   העסקאות"   "מחזור   על בינואר    31  ליום   עד   להצהיר   חייב   פטור"   "עוסק 
הקורנה   . החולפת  משבר  צ   , בעקבות  על  להקל  העוסקים י במטרה  רשות    , בור  הודיעה 

כי   יגישו המסים  אשר  פטורים  עוסקים  על  קנסות  יוטלו  ההצהרה    לא  את  למע"מ 

 .  28.2.21לא יאוחר מיום    2020השנתית לשנת  

 הכרה בהוצאות  .5.א 

 תשלומים סוציאליים  ( א ) 

  )בגין   2020  המס   בשנת   כהוצאה   יוכרו   גמל   לקופת   סוציאליים"   ש"תשלומים   בכדי 

 . 31/1/2021  ליום   עד   הגמל   לקופות   לשלמם   יש (  12/2020  שכר 

 תשלומים אחרים לבעלי שליטה  ( ב ) 

ני  דמי  עבודה,  אחרים,  הכנסת  תשלומים  או  ריבית,  או  הצמדה  הפרשי  הול, 
כמשמעותה   אדם  בני  מחמישה  יותר  לא  של  בשליטתם  שהיא  חברה  שמשלמת 

בסעיף    , 76בסעיף   כמשמעותו  שליטה  בעל  שהוא  מחבריה  ניכויים    –(  9) 32לאחד 
סעיף   מסויימת   17לפי  מס  שהוא    ו יותר   , בשנת  או  מס  שנת  באותה  לו  שולמו  אם 

בדו"ח   אותם  תקנות  כלל  לפי  נוכה  עליהם  והמס  מס  שנת  לאותה  הכנסותיו  על 
תקופת   או  המס  שנת  תום  לאחר  חדשים  משלושה  יאוחר  לא  ממשכורת  הניכויים 

בתוך   השומה  לפקיד  והועבר  הענין,  לפי  המיוחדת,  הניכוי    7השומה  מיום  ימים 
ועד   המיוחדת  השומה  תקופת  או  המס  שנת  מתום  וריבית  הפרשי הצמדה  בתוספת 

 הניכוי. מועד  

 2020תשלום יתרת חבות מס לשנת   .6.א 

במידה   והצמדה.  ריבית  נושאת  הכנסה  מס  חבות  והתקנות  הכנסה  מס  לפקודת  בהתאם 
ינואר   בחודש  מס  שתשלום  הרי  מס,  תשלומי  להשלים  מהפרשי    2021ונדרש  פטור 

פברואר   בחודש  תשלום  וריבית;  בשיעור    -  2021הצמדה  ההצמדה    50%פטור  מהפרשי 

 מההצמדה והריבית.   25%פטור בשיעור    2021ום בחודש מרס  והריבית ותשל 

 ישירות אל הביטוח הלאומי   126חובת שידור טופס   .7.א 

מינואר   לביטוח    2016החל  למוסד  לדווח  מוקדמת  פנסיה  ומשלם  מעסיק  על  חובה  חלה 
בטופס   מקוון,  באופן  מוקדמת.    -  126לאומי,  פנסיה  על  או  עבודה  שכר  על  וחשבון  דין 

זו  סעיף    הינה   הנחיה  תיקון  נוב'    355עפ"י  ההסדרים  )בחוק  הלאומי  הביטוח  לחוק 

2015 .) 

 מועדי הדיווח: 

 עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.   -ביולי בכל שנה    18עד יום   •

יום   • שנה    18עד  בכל  שקדמה    -בינואר  השנה  של  דצמבר  עד  ינואר  החודשים  עבור 
 לה. 

יום   • בכל שנה    30עד  ה   –באפריל  שנת  לכלל המעסיקים  לגבי  נתנה  לה,  מס שקדמה 
דו  להגשת  סעיף  ארכה  לפי  הכנסה    166"ח  מס  את  לפקודת  תואם  הינו  זה  )דיווח 

 דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומותאם ע"י רו"ח/החשב של המעסיק(. 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   2021תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר   .  א 

 מס חברות  .8.א 

 . 1.1.18החל מיום    23%לשיעור של    2017בשנת    24%ופחת משיעור של  ה מס חברות  

 תקרות הכנסה ליחיד ושיעורי מס  .9.א 

 )*(   תקרות ההכנסה ושיעורי המס מיגיעה אישית 

 ( 1.1.2020 )נכון ל 2020לשנת המס  

שיעורי  
 * המס

שנתית  הכנסה 
 ש"ח ב

  שנתית הכנסה
 ש"ח ב מצטברת 

מס מצטבר  
 ש"ח ב

 7,596  75,960עד    75,960עד    10%

 12,216  108,960  הבאים  33,000  14%

 25,416  174,960  הבאים  66,000  20%

 46,546  243,120  הבאים  68,160  31%

 138,526  505,920  הבאים  262,800  35%

  )**(  505,921מעל    47%

לו   )*(  שמלאו  יחיד,  של  חייבת  הכנסה  ועל  אישית,  מיגיעה  כהכנסות  הנחשבות  הכנסות    60על 

אחרות   הכנסות  לגבי  המס.  בשנת  שנקבע    -שנה  מועדפות  והכנסות  ריבית  לדיבידנדים,  פרט 

 להן שיעור מס מוגבל.  

 מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית 

 2020שנת המס  ל

 שיעור 
 המס 

  שנתית נסההכ
 ש"ח ב

שנתית  הכנסה 
מצטברת  

 ש"ח ב
מס מצטבר  

 ש"ח ב

 75,367  243,120  243,120עד   31%

 167,347  505,920  הבאים   262,800 35%

 ואילך   505,921   47%

 

 סף י מס י  .10.א 

מעל    יחיד  שנתית  הכנסה  לו  גבוהות    ש"ח   651,600שיש  הכנסות  על  מס  בתשלום  חייב 

   . ( 3%+    47%)   50%המס על הכנסות גבוהות הן    . כלומר, סך 3%)מס יסף( בתוספת  

 )ט( לפקודה 3סעיף   .11.א 

)ט( לפקודת מס הכנסה )להלן "הפקודה"( קובעות כי אדם שמימש זכות  3הוראות סעיף  
או   ריבית  בלא  הלוואה  שקיבל  או  השוק,  ממחיר  נמוך  במחיר  שירות  או  נכס  לרכישת 

שר   זה  לעניין  שקבע  הריבית  משיעור  נמוך  בשיעור  את  בריבית  יראו  בתקנות,  האוצר 

 ההפרש כהכנסה בידיו, כדלקמן: 

 כהכנסת עבודה.   –בזכות או בהלוואה שניתנו לעובד ממעבידו   ( א ) 

שירותים   ( ב )  לו  מספק  שהוא  ממי  אדם  שקיבל  בהלוואה  או  לפי    –בזכות  כהכנסה 

 ( לפקודה, אלא אם כן הוכח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק. 1) 2סעיף  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   2021תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר   .  א 

 )המשך(   )ט( לפקודה 3סעיף  .  11א. 

ו בזכו  ( ג )  ב שלעיל אינן חלות עליה( שקיבל בעל שליטה,  -ת או בהלוואה )שפסקאות א 

בשליטתו   מחברה  קרובו,  סעיף    –או  לפי  זה,  4) 2כהכנסה  בעניין  לפקודה.   )

)שפורסם ברשומות ביום    185במסגרת תיקון   נקבע בין היתר,  11.8.2011לפקודה   )

זו לא יחולו על הלוואה שקיבל בעל שליטה  שהוא חבר בני אדם    כי הוראות פסקה 

 שאינו חברה משפחתית או חברה קשורה. 

 שר האוצר רשאי לקבוע את דרך חישוב ההפרש האמור ואת דרך חישובו. 

 )ט( לפקודה 3תקנות מס הכנסה בדבר קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף  

)ט( לפקודת מס הכנסה, נקבע  3בתקנות לקביעת שיעור הריבית המינימלית לעניין סעיף  

הממוצעת  מנגנו  הכוללת  העלות  לשיעור  בהתאם  הריבית,  שיעור  של  שנתי  לעדכון  ן 

ההגדרה   לפי  ישראל  בנק  שמפרסם  הבנקים  ידי  על  לציבור  הניתן  צמוד  הלא  לאשראי 

בסעיף   המרבי"  האשראי  עלות  התשנ"ג   5"שיעור  בנקאיות,  חוץ  הלוואות  הסדר  -לחוק 

 ת מס קודמת. , שפורסם לאחרונה בסמוך לפני חודש דצמבר של שנ 1993

לעניין   הריבית  שיעור  כי  וקבע  המעודכן  הריבית  שיעור  את  ברשומות  פרסם  האוצר  שר 

 (. 3.49%   -  2020)בשנת    3.26%הוא    2021)ט( לפקודת מס הכנסה לשנת המס  3סעיף  

בתקנה   נקבע  התשמ"ה 2כחריג,  ריבית(,  שיעור  )קביעת  הכנסה  מס  לתקנות,  ,  1985-)ב( 

לע  שניתנה  הלוואה  לגבי  שליטה  כי  בעל  הוא  שהעובד  אדם  בני  חבר  שאינו  ממעביד  ובד 

סעיף  לעניין  הריבית  שיעור  קרן  3בו,  יתרות  שסך  ובלבד  המדד,  עליית  שיעור  יהא  )ט( 

על   עולה  אינו  הזקיפה  בתקופת  העובד  של  )לשנ   7,800ההלוואות    –(  2019-2020  ים ש"ח 

 . 2021לשנת  הסכום  לא חל שינוי לגבי תקרת  למועד חוזר זה,  

 )י( לפקודה    3יף  סע  .12.א 

חשבונות  )י 3  סעיף   הוראות  בפנקסי  שנרשמה  הלוואה  שנתן  אדם  כי  קובעות  לפקודה   )

הכפולה   החשבונאות  שיטת  לפי  פנקסים  לנהל  חייבים  היו  שלגביה  הכנסה  לגבי  שנוהלו 

משיעור   נמוכה  בריבית  או  ריבית  בלא  היא  וההלוואה  הלוואה,  שנתן  אדם  בני  חבר  או 

זה שר ה  לעניין  יראו את הפרש הריבית  שקבע  ועדת הכספים של הכנסת,  אוצר, באישור 

סעיף   לפי  בין  4) 2כהכנסה  מיוחדים  יחסים  שמתקיימים  ובלבד  ההלוואה  נותן  בידי   )

 נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה; לעניין זה: 

 לרבות הפרשי הצמדה;   -"ריבית"  

 לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה:   -"הלוואה"  

 ו חוב של ספקים בשל שירותים או נכסים; חוב של לקוחות א  (1)

 ( לפקודה לשם מטרתו הציבורית; 2) 9הלוואה שנתן מוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף   (2)

 א; 85הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף   (3)
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   2021תשלומים והודעות לרשות המיסים עד סוף חודש ינואר   .  א 

 )המשך(   )י( לפקודה   3סעיף  .  12א. 

הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן   (4)

לחב  בני אדם  של חמש  חבר  הון שהונפק לתקופה  כנגד שטר  בני אדם שבשליטתו  ר 

האמורה   התקופה  תום  לפני  לפירעון  ניתנת  אינה  שההלוואה  ובלבד  לפחות,  שנים 

הרכוש   עודפי  לחלוקת  רק  וקודם  אחרות  התחייבויות  בפני  נדחה  והפירעון 

 בפירוק; 

בפס  (5) הקבועים  בתנאים  אחר,  אדם  בני  חבר  שהנפיק  חוב  ואגרות  הון  ) שטרי  (  5קה 

ב  שבתוספת  קבועים"  "נכסים  יום    ' שבהגדרה  עד  אינפלציה  בשל  תיאומים  לחוק 

א  באדר  )   ' כ"ח  לפי  2008במרס    5התשס"ח  ההלוואה,  נותן  בידי  קבוע  נכס  שהיו   ,)

 ( התשס"ח  בטבת  כ"ב  ביום  אינפלציה,  בשל  תיאומים  או  2007בדצמבר    31חוק   ,)

ב  החל  במועד  ההלוואה  נותן  בידי  קבוע  נכס  בטבת  שהיו  כ"ג  שמיום  תקופה 

 ( א 2008בינואר    1התשס"ח  באדר  כ"ח  יום  עד   ) '   ( אילו  2008במרס    5התשס"ח   ,)

 הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה; 

(6)  ( התשס"ח  בטבת  כ"ב  יום  עד  אדם  שנתן  שנרשמה  2007בדצמבר    31הלוואה   ,)

ה  לא  שלגביה  הכנסה  לגבי  שנוהלו  חשבונות  לפי  בפנקסי  פנקסים  לנהל  חייבים  יו 

ב  פרק  והוראות  הכפולה,  החשבונאות  לא    ' שיטת  אינפלציה  בשל  תיאומים  לחוק 

 יחולו בקביעתה; 

 )י( לפקודה 3תקנות מס הכנסה בדבר קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף   .13.א 

על   ויעמוד  מידי שנת מס  זה מתעדכן  ריבית  משיעור העלות הכוללת הממוצעת    75%שיעור 

הלא  לפני    לאשראי  בסמוך  ישראל  בנק  ידי  על  שיפורסם  כפי  הבנקים,  ידי  על  הניתן  צמוד, 

ביום   ברשומות  פרסם  האוצר  שר  התקנות,  פי  על  הקודמת.  המס  שנת  של  דצמבר  חודש 

סעיף    22.12.2020 לעניין  המינימאלי  הריבית  שיעור  כי  וקבע  המעודכן  הריבית  שיעור  את 

 (. 2020( 2.62%  –שנת  ב )   2.45%יהיה    2021לשנת המס  )י( לפקודה  3

לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער    –לגבי הלוואות במטבע חוץ  

 . 3%החליפין של המטבע בתוספת  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 ואילך   2120לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   . ב 

 דברי הסבר   -פרק א'  

 ( ש"ח אילך ) ו   2021בינואר    1סכומים מתואמים ליום    -פרק ב'  

 שווי השימוש    -פרק ג'  

 תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים    -פרק ד'  

 מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים    -פרק ה'  

 ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה    -פרק ו'  

 דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי    -פרק ז'  

 י הסבר  דבר   -פרק א'  

 מעסיקים נכבדים  

אישית,   מיגיעה  הכנסה  ועל  משכורת  על  החל  הכנסה  מס  לחישוב  עזר  לוח  בזאת  מגישים  הננו 

 ואילך.    2021מחודש ינואר  

של   במרווחים  המס  את  מפרט  או    ש"ח   100הלוח  עבודה  משכר  ממשכורת,  חודשית  הכנסה 

לפי השיעורים  יש לח   ש"ח,   100מהכנסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל   שב את המס 

 המפורטים בתחתית העמוד.  

 הוראות החוק הן הקובעות.    -הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים  

ינואר   מחודש  החל  הניכויים,  במערך  השנתיים  העדכונים  יפורטו  זו  הנתונים  2021בחוברת   .

לסעיף   בהתאם  " 120עודכנו  )להלן:  הכנסה  מס  לפקודת  המדד  הפקודה ב  עליית  בשיעור   )"

 , אלא אם נאמר אחרת.  0.30%

   לפקודה   121סעיף   .1

 שעודכנו לפי שיעור עלית המדד.    2021להלן שיעורי המס לשנת  

   ש"ח   -מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב  

 שיעור המס  הכנסה שנתית שיעור המס  הכנסה חודשית 

 10% 75,480עד  10% 6,290עד 

 14% 108,360עד   75,481-מ 14% 9,030עד  6,291-מ

 20% 173,880עד  108,361-מ 20% 14,490עד  9,031-מ

 31% 241,680עד  173,881-מ 31% 20,140עד   14,491-מ

 35% 502,920עד  241,681-מ 35% 41,910עד   20,141-מ

 47% 647,640עד  502,921-מ 47% 53,970עד   41,911-מ

 50% ף מכל שקל נוס 50% מכל שקל נוסף 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 )המשך( דברי הסבר    -פרק א'  

 )המשך(   לפקודה   121סעיף   .1

    ש"ח   –ה אישית ב  מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיע 

 שיעור המס  הכנסה שנתית שיעור המס  הכנסה חודשית 

 31% 241,680עד  31% 20,140עד 

 35% 502,920עד  241,681-מ 35% 41,910עד   20,141-מ

 47% 647,640עד  502,920-מ 47% 53,970עד   41,911-מ

 50% מכל שקל נוסף  50% מכל שקל נוסף 

 

 מס נוסף על הכנסות גבוהות  

סעיף    על  על  121פי  עלתה  המס  בשנת  החייבת  הכנסתו  אשר  יחיד  לפקודה,    647,640ב 

על    ש"ח   53,970)   ש"ח  העולה  החייבת  הכנסתו  חלק  על  נוסף  במס  חייב  יהיה  לחודש(, 

 .  3בשיעור של %   הסכום הנ"ל, 

 ב לפקודה.  121כהגדרתה בסעיף    -"הכנסה חייבת"  

על   העולה  משכורת  משלם  אשר  )   ש"ח   53, 970מעסיק  ינכה,    ש"ח   647,640לחודש  לשנה( 

סעיף   עפ"י  המס  לשיעורי  סעיף    121בנוסף  עפ"י  הנוסף  המס  את  גם  ב  121לפקודה, 

 . 3לפקודה בשיעור של % 

תקנה   עליה  שחלה  משכורת  משלם  אשר  על    6מעסיק  העולה  בסכום  המשכורת  לתקנות 

 ף.  ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוס 121התקרה שנקבעה בסעיף  

במקרקעין   זכות  מכירת  על  נוסף  מגורים    -מס  בדירת  במקרקעין  זכות  מכירת  לגבי 

שווי   אם  רק  הראלי,  השבח  על  נוסף  מס  יחושב  מקרקעין,  מיסוי  בחוק  כהגדרתה 

התקרה    ה מכיר ה  על  )   4,754,280בסך  עולה  (  16.1.2021-15.1.2022לתקופה  נכון  ש"ח 

 והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.  

 ד 40  -ג ו 40ות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים  נקוד  .2

 .  2022הוארכה עד תום שנת מס    2014-2018ת השעה לשנים  הורא 

זיכוי  ע  נקודות  לקבל  ימשיכו  אלו  בשנים  לימודיהם  את  שיסיימו  סטודנטים  כן,  ל 

המס   משנת  החל  השעה,  הוראת  פי  על  השעה.  להוראת  נקודות    , 2015בהתאם  יינתנו 

 זיכוי על פי הכללים הבאים:  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
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 )המשך( דברי הסבר    -פרק א'  

ליחיד  . 2 זיכוי  ו 40שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים    נקודות    ד 40  -ג 

 )המשך( 

בשנים   א.  ראשון  אקדמי  לתואר  לימודים  שסיים  לנקודת    2014-2022מי  זכאי  יהיה 

לפי   שלאחריה,  המס  בשנת  או  התואר  סיום  שנת  שלאחר  המס  בשנת  אחת,  זיכוי 

 בחירתו.  

בשנים   ב.  שני  אקדמי  לתואר  לימודים  שסיים  למחצית    2014-2022מי  זכאי  יהיה 

לפי   המס שלאחריה,  בשנת  או  התואר  סיום  שנת  שלאחר  המס  בשנת  זיכוי,  נקודת 

 בחירתו.  

)או   ג.  הזיכוי  נקודת  את  לדחות  רשאי  היחיד  התמחות,  שנדרשת  עיסוק  בתחומי 

שתקופת   ובלבד  ההתמחות  סיום  שנת  שלאחר  המס  לשנת  העניין(  לפי  מחציתה, 

יאוח  לא  תחל  לימודיו  ההתמחות  הסתיימו  שבה  המס  שנת  שלאחר  המס  משנת  ר 

 לתואר האקדמי האמור.  

בשנים   ד.  ברפואה  שלישי  אקדמי  לתואר  לימודים  שסיים  זכאי    2014-2022מי  יהיה 

המס   בשנת  או  התואר  סיום  שנת  שלאחר  המס  בשנת  אחת,  זיכוי  לנקודת 

השנה   לאחר  בשנה  זיכוי  נקודת  למחצית  וכן  בחירתו,  לפי  קיבל  שלאחריה,  שבה 

 נקודת זיכוי אחת כאמור.  

בשנים   ה.  ישיר  במסלול  שלישי  אקדמי  לתואר  לימודים  שסיים  יהיה    2014-2022מי 

בשנת   או  הראשון  התואר  סיום  שנת  המס שלאחר  בשנת  אחת,  זיכוי  לנקודת  זכאי 

שנת   שלאחר  המס  בשנת  זיכוי  נקודת  למחצית  וכן  בחירתו,  לפי  שלאחריה,  המס 

 או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.    סיום התואר השלישי 

בשנים   ו.  מקצוע  לימודי  שסיים  זכאי    2014-2022מי  יהיה  מקצוע,  לתעודת  וזכאי 

שנת   )עד  זיכוי  נקודת  או  2016למחצית  בשנת    3/4(  זיכוי  נקודה    2017נקודת  או 

משנת   החל  המס  2018אחת  בשנת  או  המקצוע  לימודי  סיום  שלאחר  המס  בשנת   ,

 ירתו.  שלאחריה, לפי בח 

   1985-תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשמ"ה  .3

המס  שיעו   לשנת  בתקנות,  שנקבע  הריבית  סעיף  2021ר  לעניין  בנוגע  3,  לפקודה,  )ט( 

 . 3.26%ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות:  

על התקרה הקבועה בתקנות   עולות  הלוואות שאינן  יתרות  לגבי  שינוי  כל  חל  שיעור  לא   .

 הריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.  
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 המשך( ) דברי הסבר    -פרק א'  

   1986-תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(, התשמ"ו  . 4

 . 6.7.2021ליום  של הוראת השעה מוארך עד  תוקפה  

 יישובים( ב )הטבות מס  לפקודת מס הכנסה    11סעיף   . 5

ל ה  בישובים  תוקף  לחוק    38בהתאם להוראות סעיף    2021לשנת  מוטבים  מתן הטבות מס 

   . 6.7.2021  ליום   ך עד יסוד הכנסת, הואר 

המסמך   לתושבים  ה רשימות  ה   מפורטות בהמשך  מס  הטבות  למתן  באשר  מעודכנות 

לשנת   המוטבים  הישובים  שמות  וכן  המוטבים  ישובים  2021ביישובים  בין  הפרדה  תוך   ,

הוארך   בהם  ישובים  לבין  שינוי(,  חל  לא  )לגביהם  מלאה  לשנה  הטבה  מראש  ניתנה  בהם 

 לחוק יסוד הכנסת.   38בהתאם לסעיף    .20216.7תוקף ההטבה עד יום  

 :  דגשים ה 

 יובהר כי הטבת המס תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד.   •

 רשימת הישובים השונות המפורטות בהנחיה זו הינן לפי סדר אלפביתי.   •

 לפקודת מס הכנסה.    11הטבות אלו יוענקו לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף   •

הי  לקבוצות,  רשימות  מחולקת  החקיקה  ולשינויי  השונות  לקטגוריות  בהתאם  שובים 

 כדלהלן: 

 ללא שינוי במהלך השנה.   2021רשימת הישובים המוטבים לכל שנת המס    –  1קבוצה  

עד ליום    –  2קבוצה     6.7.2021רשימת הישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת הטבה 

לסעיף   תו   38בהתאם  למי שהיה  יסוד הכנסת,  זכאי  לחוק  שנת המס    לפני שב 

תושב  .  2019 להיות  שהפך  המס  זכאי  מי  כלל   2019משנת  זכאי  אינו    ואילך 

 להטבת מס זו. 

הגבוהים    –  3קבוצה   ההטבה  ושיעור  ההטבה  שתקרת  המוטבים  הישובים  רשימת 

עד  לסעיף    6.7.2021ליום    הוארכו  שהיה    38בהתאם  למי  הכנסת,  יסוד  לחוק 

המס  שנת  לפני  זכאי  שונים    . 2019  תושב  הטבה  ושיעור  הטבה  תקרת  בנוסף, 

 תושב הזכאי להטבות מס אלו.   ואילך להיות   2019למי שהפך בשנות המס  

רשימת הישובים המוטבים המוגדרים "ישובים עירוניים" מכוח תיקון מספר    –  4קבוצה  

 .   31.12.2022  -לפקודת מס הכנסה. הטבה זו ניתנת עד ל   256
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 )המשך( דברי הסבר    -פרק א'  

 מוטב   בישוב   תושבות   בגין   מס   הטבת   מתן  . 6

הנחיה  ל מוטבים.    בישובים   לתושבים   הטבה   למתן   למעסיקים   תנאים   מפרטת   ההנחיה 

 . כאן לחץ    שפורסמה ע"י רשות המיסים 

 נמוכות   הכנסות   לבעלי   גמל   מקופת   סכומים   משיכת  . 7

 . כאן רשות המיסים לחץ  להודעת    . 31.12.2021  יום תוקף ההנחיה הוארכה עד ל 

 טפסים  . 8

 לא חל כל שינוי בטופס הנ"ל.    101טופס  

 לא חל כל שינוי בטופס הנ"ל   106טופס  

   הארכת תוקף האישורים  . 9

לאישורי  תינתן ארכה  בתום שנת המס  כמידי שנה,  פג  על תיאומי מס, שתוקפם  ,  2020ם 

 .  13.03.2021ולא יאוחר מיום    2021עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר  

תינתן   ולא  במקור,  הכנסה  מס  מניכוי  פטור  על  לאישורים  ארכה  תינתן  לא  כי  יודגש, 

 ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה.  

   לוש השכר זיכוי תרומות בת  . 7

ביצוע   להוראת  בהתאם  תרומות  בגין  זיכוי  לעובדיו  להעניק  אישור  שקיבל  מעסיק 

הינו  7/2012 לעובד  המרבי  התרומה  שסכום  בתנאי  כאמור  זיכוי  להתיר  יכול   ,25,000  

 לשנה.    ש"ח 

של   האינטרנט  באתר  מפורסמות  אחרות  הנחיות  וכן  זו  בחוברת  המפורטות  ההנחיות 

   . רשות המסים בישראל 
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 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 )ש"ח( ואילך    2120בינואר    1סכומים מתואמים ליום    -פרק ב'  

 נקודת זיכוי  ( א ) 

 לחודש  218 נקודת זיכוי 

   

 קופת גמל וקרנות השתלמות  ( ב ) 

 לחודש  8,700 ( 1() 1א() ) 47סעיף    -הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה  

) 1א() ) 47ף  סעי   –הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה    לחודש  12,300 ( 2(

 לחודש  169  א)ד( 45  סעיף   –סכום החיסכון המזערי  

 לחודש  169 א)ה( 45  סעיף 

 לחודש  17,400 א)ה( 45  סעיף 

 לחודש  8,700 ( 3)א() 47  סעיף   –עצמאי    הכנסה לעמית 

 לחודש  21,750 ( 5)א() 47סעיף    –הכנסה נוספת  

 לחודש  8,460 א)א( 9  סעיף   –תקרת קצבה מזכה  

סעיף   לפי  מקצבה  השנים    52%  –  א 9פטור  סכום     2024-2020בין 

 ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים 

 לחודש  4,399

 לחודש  12,340 ( 2()א() 9) 32סעיף    –בקופ"ג לקצבה  

 לחודש  5,300 "שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 

פטורה   השתלמות  לקרן  בעדה  שההפרשה  מרבית  קובעת  משכורת 

 ממס בעת 

  

 לחודש  15,712 ההפרשה )הכנסת עבודה( 

 לשנה  263,000 הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 

 לשנה  18,480 ב( לפקודה 16) 9-א( ו 16) 9סעיף    –הפקדה מוטבת  

ממס   הפטורה  לקצבה  גמל  לקופת  המעסיק  להפרשת  הסכום  תקרת 

 בעת 

  

 לחודש  26,378 ( 1() 3)ה 3סעיף    –ההפרשה  

 לשנה  34,900 ( 1()א 3)ה 3סעיף    –תקרה להפקדה לפיצויים  

 לחודש  2,908 ( 1()א 3)ה 3סעיף    –תקרה להפקדה לפיצויים  

   חוק הפיקוח על קופות גמל: 

לתקופת   93,473 סכום צבירה מזערי 

 הצבירה 

 לחודש  4,498 סכום קצבה מזערי 
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 )המשך(   ואילך   2021ורת ושכר עבודה לחודש ינואר  לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכ  .  ב 

 )ש"ח( )המשך( ואילך    2020בינואר    1סכומים מתואמים ליום    -פרק ב'  

 הטבות מס  ( ג ) 

   ראה בהמשך.   –הטבות מס ביישובים  

   

   א( 7) 9מענקים פטורים ממס לפי סעיף  

   

 לכל שנת עבודה  12,340 עקב פרישה 

 לכל שנת עבודה  24,700 עקב מוות 

 לתקופת הצבירה  364,330 ( 1א()ז 7) 9סעיף    –רצף קצבה  

 לשנה  179,924 מס שכר משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטור מ 

   

   תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי 

   

 לשנה  190 סכום מזערי, סכום העולה על 

 לשנה  9,294,000 סכום מרבי 

  317,000 פדיון מניה באגודה שיתופית 

 לחודש  8,160 פיצויי הלנת שכר   –( לפקודה  21) 9התקרה לצורך סעיף  

 לשנה  11,280 מרות  סכום הזיכוי המרבי בגין שכר המש 

 לשנה  128,400 אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על 

 

   

 לחודש  13,300 משכורת למומחה חוץ 

ליממה או כפי   330 הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ 

 שיקבע פקיד השומה 

ליממה או כפי     330 הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 

 שיקבע פקיד השומה 

נה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה  הוצאות לי 

 לחודש  1,790 בישוב אחר 

 1.1.2003-אין תקרה מ  10%שכר דירה החייב במס בשיעור של  

 לחודש  5,070 שכר דירה פטור ממס 
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 )המשך(   הטבות מס    )ג( 

 45או    44תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים  

   

 לשנה  169,000 ליחיד: 

 לשנה  270,000 לזוג: 

   

   : 100%הכנסת עיוור ונכה  

   

 לשנה  614,400 ()א( 5) 9סעיף    –תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס  

 לשנה  73,560 ()ב(  5) 9סעיף    –תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס  

 לשנה  302,640 תקרת הכנסה מרבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף 

   

   ()א((: 5) 9הכנסה מיגיעה אישית )סעיף  

   

   ש"ח.   73,560חלק יחסי עד לתקרה של    –יום    185-364

ש"ח כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור    614,400חלק יחסי עד לתקרה של    –יום או יותר    365

 . 365-ומחולקת ב 

   ()ב((: 5) 9הכנסה שאינה מיגיעה אישית )סעיף  

   אין פטור.   –יום    184עד  

ש"ח כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת    73,560פטור יחסי עד לתקרה של    –יום    185-364

 . 365-ב 

  302,640עד לתקרה של    –אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף  

 ש"ח. 

   ( לפקודה. 5) 9כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף  

   ת בשל קשר עסקי: מתנו 

 לאדם לשנה  210 ( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( 4) 2תקנה  

 להגרלה/פרס  30,360 הגרלות הימורים ופרסים )תקרת הפטור( 

 לשנה  97,000 ( 29) 9סעיף    –תקרת הפטור למלגה אצל חוקר  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 ניכויים  ( ד ) 

   : ד לפקודה 125סעיף    –ניכוי מריבית  

   

 לשנה  62,640 ד)א( 125סעיף    –תקרה מוטבת  

 לשנה  9,840 ד)ב( 125סעיף    –ניכוי למעוטי הכנסה  

 לשנה  13,440 ( 1ד)ג() 125סעיף    –בה ליחיד  ניכוי גיל פרישה חו 

 לשנה  16,560 ( 2ד)ג() 125סעיף    –ניכוי גיל פרישה חובה לזוג  

 לשנה  35,532 ה לפקודה 125סעיף    -  35%פטור מרבי של  

   

   הוצאות לינה בארץ: 

   

 מלוא הסכום  129$-לינה שעלותה נמוכה מ 

 ( X  75%  293$=) 220$ -ולא יותר מ   129$פחות  מההוצאה אך לא    75%,  129$-לינה שעלותה גבוהה מ 

   

   הוצאות למתנדב במוסד ציבורי: 

   

 לאדם באירוע  30 כיבוד קל 

 לחודש  220 נסיעה בתחבורה ציבורית 

 לחודש  670 הוצאות דלק 

 לחודש  110 שיחות טלפון מביתו/נייד 

   

   הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד: 

   

 לשנה  23,900 עולה על אם סכום ההוצאה אינו   .1

  2,400 סכום ההוצאה שעולה על   –סכום ההוצאה המוכרת  

   מההוצאה, לפי הנמוך   80%או  

  23,900 אם סכום ההוצאה עולה על  .2

  4,800 סכום ההוצאה שעולה על   –סכום ההוצאה המוכרת  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 )ש"ח( )המשך( ואילך    2120בינואר    1סכומים מתואמים ליום    -פרק ב'  

 סכומים אחרים  ( ה ) 

פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור  -תשלום חד 

 4,920 יים( )חוק עסקאות גופים ציבור 

 

 לשנה  7,800 )ט( שחל עליו רק שיעור עליית המדד 3סכום הלוואה לעניין סעיף  

 לשנה  3.26% )ט( 3שיעור הריבית לעניין סעיף  

  8,800 תשלום ב"תקופת הבחירות" 

   

   : ( 2020ב )לשנת  20סעיף    –מזונות לתושב חוץ  

 לחודש  5,690 מזערי 

 לחודש  11,370 מרבי 

   

  82,710 : ( 2020ב קטין בהגשת דוח )לשנת המס ) סכום המחיי 

 לחודש  500 ב)א( 195סעיף    –עיצום כספי  

  5,090 ב)ב( 195סעיף    –עיצום כספי  

  5,040 )יב( 195סעיף    –עיצום כספי  

  50,450 )יג( 195סעיף    –עיצום כספי  

  25,220 י)ד( 195סעיף    –עיצום כספי  

   

   : חוק עידוד השקעה באנרגיה 

  24,200 הפטור ממכירת חשמל תקרת  

  99,893 10%תקרה נוספת מס  

  5,000 תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין 

   

   : פטור מהגשת דוח 

 2020לשנת המס   649,000 משכורת   –תוספת א'  

 2020לשנת המס   337,000 הכנסה נוספת   –תוספת ב'  

 2020לשנת המס   337,000 תוספת ד' הכנסות חוץ 

 2020לשנת המס   643,000 ת ריבי   –תוספת ה'  

 2020לשנת המס   2,522,000 הכנסה מנייר ערך )מחזור( 

 2020לשנת המס   1,872,000 נכסי חוץ    –(  6)א() 3תקנה  

 2020לשנת המס   1,872,000 יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ   –(  7)א() 3תקנה  

 2020  לשנת המס  651,600 ב 121מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף    –(  8)א() 3תקנה  

   (: 4() 2)ב 131סעיף    –פטור מהגשת דוח מקוון  

 2020לשנת   81,240 הכנסה ליחיד 

 2020לשנת   162,480 הכנסה לזוג 

 2020לשנת   2,522,400 ( 17) 32תקרת עלות שכר בתאגיד פיננסי לפי סעיף  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  לוח   .  ב 

 )ש"ח( )המשך( ואילך    2120בינואר    1סכומים מתואמים ליום    -פרק ב'  

 הוצאות נסיעה לחו"ל  ( ו ) 

)ניכוי הוצאות מסוימות(   הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה 

לצרכן  מתעדכ   1972-התשל"ב  המחירים  מדד  עליית  שיעור  לפי  לשנה,  אחת  נות 

בשנת   העלייה  שיעור  ב   2020בארה"ב.  ההוצאה  1.174%-הסתכם  סכומי   .

 יהיו אפוא כלהלן:   2021המעודכנים לשנת  

 דולר ליממה   293עד    129-מ  לינה לפי קבלות 

הוצאו אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה לפי  

 קבלות 

 דולר ליממה   82עד  

 דולר ליממה   137 שו קבלות על לינה אם לא הוג 

   שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים 

 דולר לחודש   734עד  שנה   19שטרם מלאו להם  

 דולר ליממה   64עד   הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה 

   

האחרות   וההוצאות  הלינה  הוצאות  סכום  את  להגדיל  ניתן  בהן  המדינות  רשימת 

 : 25%-ב 

דובאי,  אוס  גרמניה,  טריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, 

יפן,   יוון,  טיוואן,  )בריטניה(,  המאוחדת  הממלכה  קונג,  הונג  הולנד,  דנמרק, 

קמרון,   קוריאה,  קאטר,  צרפת,  פינלנד,  עומאן,  ספרד,  נורווגיה,  לוקסמבורג, 

 קנדה, שבדיה, שוויץ. 

או  ( ז )  שירותים  בעד  מתשלום  ופרסום    ניכוי  הצו  על  השר  לחתימת  )בכפוף  נכסים 

 ברשומות( 

כהכנסה(, התשל"ז  נכסים  או  שירותים  בעד  )קביעת תשלומים  צו מס הכנסה  ,  1977-לפי 

המס   בשנת  עסקיו  שמחזור  על    2019מי  הכנסה    5,300,000עלה  מס  לנכות  חייב  ש"ח 

 . 2021במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים בשנת המס  

ש"ח אינה חייבת בניכוי זה    1,040,000לא עלה על    2019ורה בשנת המס  חברת בת שמחז 

 ( לצו(. 2א) 2)בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף  

המס   בשנת  שמחזורו  ציבורי  על    2019מוסד  עלה  לצו    3,300,000לא  )בכפוף  ש"ח 

 ( בצו( אינו חייב בניכוי זה. 3א) 2ולתנאים שבסעיף  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 )ש"ח( )המשך( ואילך    2120בינואר    1סכומים מתואמים ליום    -פרק ב'  

 ומות( ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים )בכפוף לחתימת השר על הצו ופרסום ברש  ( ח ) 

ביהלומים   מסחר  בעד  או  יהלומים  עיבוד  בעד  תשלומים  )קביעת  הכנסה  מס  צו  לפי 

התשנ"ג  המס  1992-כהכנסה(,  בשנת  עסקיו  שמחזור  יחיד  על    2019,    17,100,000עלה 

 ואילך.   2021ש"ח, חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר ביהלומים, החל מינואר  

 שווי השימוש   -פרק ג'  

ברכב   ( א )  השימוש  נרשם  שווי  ואשר  צמוד(  )רכב  העובד  לרשות  הועמד  אשר  המעסיק 

 . 1.1.2010לראשונה לפני  

 קבוצת מחיר 
שווי שימוש  

 חודשי

1 2,730 

2 2,960 

3 3,810 

4 4,570 

5 6,320 

6 8,190 

7 10,530 

 3L 910אופנוע  

  

 

 . 506,040תקרת "מחיר המתואם לצרכן"  

 * 500הפחתת שווי שימוש )רכב היברדי(  

ל  *   31.12.2021-הוארך תוקף הוראת השנה עד 

מ  ( ב )  לראשונה  שנרשם  לתקרות    1.1.2010-רכב  בהתאם  חושב  לגביו  השימוש  שווי  ואילך, 

 החדשות המתייחסות לכלי רכב כאמור.  

 . כאן לחץ    לקבלת מידע בנושא שווי שימוש ברכב צמוד 

 )רט"ן(   –שווי שימוש טלפון נייד    ( ג ) 

 ש"ח לחודש.   105הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים   -פרק ד'  

 טבלת שיעורי ההנחה ממס ותקרות לתושבי "ישובים מוטבים"  ( ט ) 

 תקרת  
 ההטבה  

 שיעור  
 ההטבה  

160,080  5% 

131,640  7% 

137,640  8% 

155,520  9% 

161,520  10% 

241,080  10% 

160,560  11% 

167,520  11% 

185,400  11% 

167,040  12% 

191,400  12% 

203,400  12% 

161,520  13% 

167,520  13% 

173,520  13% 

197,400  13% 

215,400  13% 

173,520  14% 

233,280  14% 

191,400  16% 

197,400  16% 

203,400  16% 

203,400  17% 

221,400  17% 

221,400  18% 

227,280  18% 

233,280  18% 

233,280  19% 

234,720  19% 

251,280  19% 

240,360  20% 

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים )המשך(   תקרות   -פרק ד'  

 לחוק אזור סחר חופשי   11תושבי אילת: סעיף   ( י ) 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

של   אי   10%הנחה  חבל  או  אילת  באזור  שהופקה  אישית  מיגיעה  חייבת  הכנסה  לות  י על 

 ש"ח.   241,080עד לתקרה של  

 כוחות הביטחון:  ( יא ) 

 לשנה.   ש"ח   160,080מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של    5%הנחה של  

 מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים   -פרק ה'  

 שיעור המס  מס שכר 

 7.5% מלכ"ר 

 17% מוסד כספי 

 היטל על העסקת עובדים זרים 

 20% כללי 

 0% ( 31.12.2022עובד חוקי בענף החקלאות )עד  

 15% עובד חוקי בענף התעשייה והבניין 

 15% עובד חוקי בענף המסעדות האתניות 

 

 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
 176גיליון מס'  2021 ינואר

 

 
 
 
 

- 21 - 

  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה   -פרק ו'  

 לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים: כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש  

 שיער הניכוי סוג התשלום 

 47% שכר סופרים 

 47% סוגי שכר 

 47% משיכות מקרן השתלמות 

 40% תשלום למעסיק מקופות גמל 

 35% תשלום שלא כדין מקופת גמל לתגמולים 

 )*(  35%  תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה

 40% עמלת ביטוח 

 35% דמי שכירות מקרקעין 

 30% עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה 

 30% עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים 

 30% עבודה בניה והובלה 

 30% עבודה חקלאית 

 15% תוצרת חקלאית 

 25% דיבידנד 

 30% דיבידנד לבעל מניות מהותי 

 30.9.17-1.1.17דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעה  

 25% 1/2017פוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ"ה  בכ

 25% תשלום לתושב חוץ יחיד 

 23% תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם 

 30% שירותים או נכסים 

 47% דמי השאלה ליחיד 

 23% דמי השאלה לחבר בני אדם 

 20% דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת 

 35% ו פעילות נושאת פרסים השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות א

 20% יח 51סעיף  –דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף 

  2014דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 

 ( 1ב)ג()51סעיף  –ואילך  
20% 

דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד  

 (1ב)ג()51סעיף  – 2013
15% 

בידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן  די

 ()א( 2)ב()47סעיף  – 1.1.2014החל מיום  
20% 

דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן  

 ()א( 2)ב()47סעיף   – 1.1.2014עד ליום  
15% 

 ושיעור המס השולי   35%הגבוה מבין   )*( 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilבת וכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתו  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   ואילך   2021לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר   .  ב 

 דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי   -פרק ז'  

 מספר נקודות  
 הזכאים לפי מצב המשפחתי  זיכוי

2.25 

 רווק

 נשוי ללא ילדים 

 אלמן/גרוש ללא ילדים 

2.75 

 רווקה 

 נשואה ללא ילדים 

 אלמנה/גרושה 

3.25 

 נשוי )יחיד מוטב( שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים 

 16-17נער בגיל 

 ( שאינו בחזקתו 5גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד )מעל גיל 

 אישה נשואה ולה ילד בוגר 

3.75 

 הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו אב 

 16-17נערה בגיל 

 17עד  6אישה נשואה ולה ילד בגיל 

 אב לילד בשנת הלידה 

4.25 

 , בחזקתו 17עד  6גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 

 אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה 

 אם לילד בשנת הלידה )ללא ניוד הנקודה(

4.75 
 שנים  5ד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו  אב לילד אח

 אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו 

5.25 
 בחזקתו  6-17אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים  

 שנים  5אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו  

 שנים 5ו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו  אב החי בנפרד ול  5.75

 שנים 5אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר לידתו ועד שנה שבה מלאו לו   6.25

 אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס  6.75

7.25 
שנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני ב  2גבר החי בנפרד ולו 

 שנים, בחזקתו  5שמלאו לו 

 , בחזקתה 17עד   6ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים   2אישה הורה יחיד ולה   7.75

 

סעיף   : יחיד מוטב  לפי  נכה  או  עיוור  או  פרישה  לגיל  הגיע  זוגו  בן  או  שהוא  (  5) 9יחיד 

 לפקודה. 

חד  הורה יחיד:  לו  הור -הורה במשפחה  ילד שבשנת המס טרם מלאו  לו  שנים    19ית שהיה 

פרטי   בלא  האוכלוסין  במרשם  רשום  שהילד  או  נפטר  שלו  השני  שההורה 

 ההורה השני. 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

חוץ   . ג  לתושב  מתשלומים  במקור  מס  שבתוספת  –ניכוי  ההוראות  תוקף    1הארכת 
 . 31.12.2021לגבי חברות מיוחדות עד ליום    34/93להוראת ביצוע  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות    -1/2021יסוי מקרקעין מספר  הוראת ביצוע מ  . ד 

 מס רכישה 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין    -1/2021הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר   
 )המשך(   ותקנות מס רכישה 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין    -1/2021ספר  הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מ  .  ד 
 )המשך(   ותקנות מס רכישה 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 2120ם לשנת המס  מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויי  . ה 

המציי   הודעת להלן   המסים  הכנסה    נת רשות  מס  מע"מ,  דוחות  ותשלום  הדיווח  מועדי  את 

 . 2020וניכויים לשנת המס  

 :נלקחו בחשבון השיקולים הבאים   2021בקביעת מועדי הדיווח והתשלום לשנת המס   . 1

 .( לחוק מע"מ 1)ב 67)ו( לפקודת מס הכנסה וסעיף  175-ו   173הוראות סעיפים   א. 

 .לחודש על כנו   19הותרת ההסדר לדווח/תשלום מקוון עד   ב. 

 :2021לן מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס  לה  . 2

קופת דיווח  
 תשלום 

תאריך דיווח  
ותשלום מע"מ  
 ומקדמות מ"ה 

תאריך דיווח  
ותשלום  

 ניכויים מ"ה

תאריך דיווח  
ותשלום מע"מ  

 דיווח מפורט

 23.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 אר ינו

 23.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 פברואר 

 26.04.2021 19.04.2021 19.04.2021 מרץ 

 24.05.2021 19.05.2021 19.05.2021 אפריל 

 23.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 מאי 

 26.07.2021 19.07.2021 15.07.2021 יוני 

 23.08.2021 16.08.2021 16.08.2021 יולי 

 4.10.2021 20.09.2021 20.09.2021 אוגוסט 

 25.10.2021 18.10.2021 18.10.2021 ספטמבר 

 23.11.2021 16.11.2021 15.11.2021 אוקטובר 

 23.12.2021 16.12.2021 15.12.2021 נובמבר 

 24.01.2022 17.01.2022 17.01.2022 דצמבר 

 

ולו ביום המנוחה השבועי של החייב בדיווח ותשלום  לחודש, יח    23/    16/    15-במידה וה  . 3

ליום   יידחה  התקופתי,  והתשלום  הדיווח  מועד  אזי  דתו,  לפי  ראשון(,  או  שבת  )שישי, 

העסקים שבא לאחר יום המנוחה השבועי האמור. לפיכך, במערכת מחשב שע"מ, יעודכן  

לאחר  הראשון  החול  יום  שהינו  שני,  ליום  נדחה  והתשלום  הדיווח  ימי    שמועד  שלושת 

 .המנוחה, של בני הדתות השונות 

. 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 2020עמדות החייבות בדיווח לשנת המס  ה רשימת   . ו 

על  131סעיף   שנתי  דוח  בהגשת  לחריגים( החייב  )פרט  נישום  כל  לפקודת מס הכנסה מחייב  ה. 

יום ממועד הגשת הדוח, אם נקט    60הכנסותיו או דוח שנתי על ניכויים, לפרט בדוח, או בתוך  

חי  בדיווח".  "עמדה  המסים  יבת  רשות  שפרסמה  לעמדה  הנוגדת  עמדה  על  חלה  הדיווח  חובת 

הדוח  מוגש  שלגביה  המס  שנת  תום  של  עד  האינטרנט  באתר  נפרד  במקום  פורסמה  ואשר   ,

 הרשות.  

בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, אשר   )כהגדרתו    יתרון המס הדיווח הנדרש הוא 

לפקודה(  131בסעיף   ממנ ד  על  הנובע  עולה  על    5ה  או  מס  שנת  באותה  ש"ח  מיליון    10מיליון 

 .  ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר 

באופן דומה נקבעה חובת דיווח על נקיטת עמדה נוגדת גם לפי חוקי מיסוי נוספים כגון מע"מ  

על   עולה  ממנה  הנובע  המס  שיתרון  עמדה  על  יחול  הנ"ל  החוקים  לפי  הדיווח  מיליון    2ומכס. 

 שנה או ש"ח ב 

 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.    5

אדם שנקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המסים ולא דיווח כאמור    -  אי קיום חובת דיווח 

לפקודה, לפי העניין, ולכן ישנה    166או    131יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף    -לעיל  

כספיים,  עיצומים  קנסות,  התיישנות,  אי  כגון  לסנקציות  גם    חשיפה  נזכיר  והצמדה.  ריבית 

סעיפים   לפי  דוח  הגשת  להביא    166או    131שאי  עלולה  אשר  פלילית  עבירה  מהווה  לפקודה 

 לידי הטלת מאסר ו/או קנס.  

סעיף   בהוראות  גם  יש להתחשב  יתרון המס  לחישוב  שיעור המס  לעניין  כי  לפקודה  121יוער  ב 

 )"מס יסף"( במקרים הרלוונטיים. 

המס   יתרון  כי  לעמדה  יובהר  הנוגעות  שבוצעו  הפעולות  כלל  על  ייבחן  מסוימת  מעמדה  הנובע 

נכסים   נוגעות למספר  גם אם הפעולות  וזאת  הנישום,  ביצע  אותן  שנת המס  במהלך  שפורסמה 

שיקוזז   הפסד  יצירת  של  בדרך  גם  להיחשב  יכול  המס  יתרון  כן,  כמו  שונים.  אירועים  ו/או 

למג  בהתאם  יחושב  היתרון  ואז  הבאות  בשנת  בשנים  קוזז  לא  והוא  ככל  הנישום  של  המס  ן 

 המס. 

סעיף   הוראת  פי  על  כי  יצוין,  ספק  הסר  החייבת  67למען  עמדה  הנוקט  עוסק  על  לחוק,  ד 

 בדיווח לדווח על כך אף אם לא כלל בדוח התקופתי את הפעולה החייבת בדיווח כאמור. 

יובהר, כי יש לדווח על עמדה העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה   רשות המיסים עד תום  כמו כן 

בסעיף   כאמור  הינו  ממנו  הנובע  המס  יתרון  ואשר  החולפת  השנה  של  המס  אף  67שנת  לחוק  ד 

 יום מתום שנת המס החולפת.   60אם העסקה החלה לפני שנת המס החולפת והכול תוך  

בתחום המכס.    10פורסמו    2020בשנת   ועמדה אחת חדשה  בתחום מס הכנסה  עמדות חדשות 

עמד  פורסמו  לחול  לא  ימשיכו  אלו  )בתחומים  הדלק  על  והבלו  המע"מ  בתחומי  חדשות  ות 

 העמדות שפורסמו בשנים קודמות(. 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-30 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

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

 )המשך(   2020רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס   .  ו 

מתו  אלו  עמדות  כי  המס  יודגש  בשנות  שהתפרסמו  בדיווח  החייבות  לעמדות  עד    2016וספות 

המס  2018 לשנת  בדוחות  לדווח  יש  וכי  בשנים    2019,  שפורסמו  העמדות  כלל    2016-2019על 

 שבוטלה(.    29/2016עמדות בנטרול עמדה    80עמדות:    79)סה"כ  

 . כאן בנושא מס הכנסה לחץ  שהתווספו  עמדות החייבות בדיווח  רשימת ה ל  •

 . כאן   לחץ בנושא מס הכנסה    2020ות החייבות בדיווח לשנת  עמד ה כל  לרשימת   •

 . כאן בנושא מע"מ לחץ    2020העמדות החייבות בדיווח לשנת  כל  לרשימת   •

 . כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח שהתווספו בנושא מכס לחץ   •

 . כאן בנושא מכס לחץ    2020ות החייבות בדיווח לשנת  העמד כל  לרשימת   •

 . כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא החזר בלו לחץ   •
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