
 

 

  
 

 2001ינואר 
 6' ד& מידע מס

  דע את זכויותי*–מס  הכנסה 
 

 
עיניינו של ד5 זה בריכוז מידע ונתוני0 לגבי  מספר סעיפי0 בפקודת מס הכנסה ובתקנותיה 

 .חלק0 באמצעות המעביד וחלק0 באמצעות פקידי שומה, בגינ0 נית8 לקבל החזרי מס
 
 :על  שני מונחי0 בסיסיי0 ש0 הבנת הסעיפי0 שיפורטו בהמש: נתחיל בהסבר ל .1
 

 . הוא סכו0 המופחת מסכו0 המס שיש לשלמויכוי ז 1.1
ער: נקודת זיכוי לחודש . זיכויי מס  ניתני0 בסכומי0 או  בשווה ער: לנקודות זיכוי

ת זיכוי תופחת נקודו3 –א0 העובד זכאי ל , דהיינו. ח" ש168. >הוא  ) 98נכו8 לינואר (
 .ער: נקודת הזיכוי מתעדכ8 מדי תקופה. ח " ש504. >חבות המס שלו בשיעור של 

 
 . הוא סכו0 המופחת מהכנסה החייבת במסניכוי  1.2

א0 המס , לדוגמה. (החיסכו8 במס גדל ככל שהמס  השולי של העובד גבוה יותר
 חייבת בס:והוא זכאי לניכוי מהכנסה  , 45 %השולי של העובד הוא בשיעור של 

 ).ח" ש450. >החיסכו8 במס יהיה בסכו0 של , ח" ש1,000. > 
 
 :י המעביד"פירוט הזכאי1 לנקודות זיכוי הניתנות ע .2
 

 ).  נקודה בגי8 קצובת נסיעה¼כולל (  נקודות זיכוי 2 ¼ –תושב זכאי ל  2.1
 

 . נקודת זיכוי בעבורה1 >עובד שבת זוגו אינה עובדת במש: כל שנת המס זכאי ל 2.2
 

 .  נקודת זיכוי נוספת½ – עובדת זכאית ל אישה 2.3
 

החל משנת המס השנייה לאחר , בעבור כל ילד,  נקודת זיכוי 1 > א0 עובדת זכאית  ל 2.4
 .הולדתו

 
 . נקודת זיכוי זכאית א0  עובדת בגי8 ילד בשנת המס  הראשונה לאחר הולדתו½ל  2.5

 
 . שנה18 לו   נקודת זיכוי זכאית א0  עובדת בגי8 ילד בשנת המס בה מלאו½ל   2.6
 



 

 

 

 

 
 
 
 

  מתשלומיו לקופת גמל לתגמולי0 או קצבת 25%כאי לזיכוי בשיעור     עובד ז 2.8
 5%או עד ,  מתשלומיו  לפנסיה מקיפה עד לתקרה המזכה35%או ,     יסוד

     2001תקרת ההכנסה המזכה לחודש ינואר . ( הנמו:  מביניה0>    מהשכר ברוטו 
 ).ח" ש9,300 . >היא 

 .סוד     רוב ביטוחי המנהלי0 נחשבי0 כקצבת י
 

 ימולא(בת זוג לשעבר / נקודת זיכוי נוספת  מוענקת בגי8 תשלו0 מזונות לב18 2.9
 ).י מי שנישא בשנית בצירו5 פסק די8"     ע

 
 עובד שהצהיר כי לא הייתה לו הכנסה מתחילת שנת המס ועד תחילת  2.10

 אישור ממשטרת הגבולות (והמציא הוכחה לכ: ,     עבודתו באוניברסיטה
יראו את הכנסתו באוניברסיטה באות0 , )'אישור מחלה וכד, ל" בחו    בגי8  שהייה

 .    חודשי0 בה0 עבד כהכנסה שנתית וכל התקרות והזיכויי0 יינתנו על בסיס שנתי
 

 . נקודות זיכוי לכל חודש3 – שני0 ראשונות 1 ½במש:  :     זיכוי לעולי0 חדשי0 2.11        
 .וי לכל חודש נקודות זיכ2 –במש: שנה נוספת      
 . נקודת זיכוי  לכל חודש1 –במש: שנה נוספת      
 .  לש0 קבלת הזיכוי יש להציג תעודת עולה  
 

 יישוב פיתוח , הנחה ממס תינת8 לתושב שמקו0 מגוריו הקבוע הוא יישוב ספר 2.12
 ההנחה  מוענקת על סמ: אישור מהמועצה .     או  יישוב מעבר לקו הירוק

 י שלטונות"לרשימת היישובי0 המתפרסמת עובהתא0 ,     המקומית
 מותנית בכ*  ההנחה  . אחוז ההנחה נקבע בהתא0 ליישוב. הכנסה>    מס

  חודשי1 לפחות וימשי* להתגורר בו בכל 6, כאמור,     שהעובד  גר ביישוב 
 . חודשי61    שנת מס 

           
 
 

  להצהרת העובד  ניתנות בהתא2.80   עד2.1נקודות הזיכוי על פי הסעיפי0 
 .בשאלו8 האישי          

 
 . יש למלא טפסי0 במדור תשלומי שכר2.12 עד 2.9לש0 קבלת הזיכויי0 על פי סעיפי0 



 

 

 

 זיכויי1 נוספי1 מיוחדי1 יינתנו  באישור פקיד שומה.   3
  
.   נקודות זיכוי בעבור כל אחד מה20 >  תמיכה בבני משפחה נטולי יכולת מזכה ב 3.1     
 הזכאות לקבל נקודות זיכוי בגי8 .        הזיכוי יינת8 על סמ: תעודות רפואיות 

 .            הורה נטול יכולת  מוגבלת  לב8 משפחה אחד בלבד
 

  מהתשלו0 35%  החזקת ב8 משפחה במוסד מאפשרת קבלת זיכוי בשיעור 3.2
 כנסה בשנת א0 ה, לדוגמה(,  מההכנסה השנתית החייבת12 ½ %       העולה על 

 ח הרי" ש14,000ובעד החזקה במוסד שולמו , ח" ש80,000. >       המס הייתה 
ח והסכומי0 ששולמו מעל הרצפה ה0"ש, 10,000 מהכנסה החייבת ה0 12 ½%       ש 

 ).ח" ש14,000   >  10,000  =  4,000       
 .4,000 > מ35%ח  שה0 " ש1,400  סכו0 הזיכוי המגיע הוא 

 
ל אלא בגי8  אחד" אי8 אפשרות להנות מזיכוי בגי8 שני  הסעיפי0 הנ– ת לבלתשומ

 .מה0 בלבד
 

,     נקודת זיכוי1 –זכאי ל , והוא משתת5 בכלכלת0,  עובד שילדיו אינ0 בחזקתו 3.3
 .כפו5 לאחוז השתתפותו בהחזקת הילדי0

 
   340 תרומה למוסדות ציבוריי0 ולקר8 לאומית בסכו0 העולה על מינימו0  3.4

  35% מזכה בזיכוי ממס בשיעור של >) 2001נכו8 לינואר (ח  לשנה  " ש
 .לפי הנמו: שביניה0,  מההכנסה החייבת30% מסכו0 התרומה או עד 

 
)      גיס או חת8, נכד, הורה, אח, ב8, ב8 זוג( הוצאות להנצחת זכרו של ב8 משפחה  3.5

  מסכו0 30% של שהיה חייל ונספה במערכה מזכות בהנחה ממס בשיעור
 .ההוצאה

 
  ניכויי1 ופטורי1 ממס .4

 47 סעי5 –ניכוי בעד תשלומי0 לקופת גמל  4.1        
 אביב כמעסיק קבלה היתר כללי מפקיד השומה>     אוניברסיטת תל 

 .                להפעיל  הוראות סעי5 זה
 

  מתו:      הוראות סעי5 זה מאפשרות ניכוי בגובה הסכו0 הנחס: בקופת גמל
 ,     רכיבי   השכר שאי8 המעביד מפריש עבור0 לקופת פנסיה או קופת גמל

 .עבודה לפי שעות, זקיפות שכר לימוד, גילומי מס,      לדוגמה
 

          עובדי0 אשר מבקשי0 להנות מזכות זו מתבקשי0 לפנות למדור תשלומי     
ל ל



 

 

 אי8 מפרישי0 לקופת  מ8 התשלומי0 אשר בעבור0 5%הניכוי הנית8 הינו בשיעור של  
 ).2001ח נכו8 לינואר " ש9,300(פנסיה ועד לתקרה שנקבעת מעת לעת   

 
 .ל" מ8 התשלומי0 עד לתקרה הנ7.5% שנה יהנה מניכוי  בשיעור 50עובד שמלאו לו  

 
 )5 (9מת9 פטור בגי9 נכות על פי סעי&      .5

:קבוצות הנכי0 האלה ומעלה והוא נכלל באחת מ90%נכה שהוכרה לו נכות בשיעור של 
נכי פעולות איבה או , נכי רדיפות הנאצי0, נכי המלחמה בנאצי0, נכי משרד הביטחו8

וכ8  בעלי  תעודת עיוור, נכי0 שהביטוח הלאומי הכיר בה0 כמפורט בפקודת מס הכנסה
 .זכאי0 לפטור ממס הכנסה, של משרד העבודה והרווחה

 
נקבעת לאנשי0 שחלו או  שה0  חולי0  לתקופה מוגבלת או לצמיתות 100%נכות של 

, לסובלי0 מניוו8 שרירי0, לחולי איידס, במחלה ממארת ועברו טיפולי0 כימותראפיי0
.ניתוחי מעקפי0 ולחולי פוליו, למי שעברו ניתוחי לב או התקפי לב, לנזקקי0 לדיאליזה

 
ד והוא מוגבל לתקרת  הכנסה מעבודה ע, הפטור נית8 על הכנסה ממשרה אחת בלבד

 .לסכו0 המתעדכ8 מעת לעת
 

משרד האוצר או משרד, שברשותו אישור ממשרד הביטחו8, לש0 קבלת הפטור על הנכה
 .למסור את האישור למעביד, הרווחה

 
נית8 , 90% –המצטרפת לנכויות קודמות ועשויה להשתקלל ל ,  ג0 בגי8 נכות חלקית

 .לקבל את הפטור מתשלו0 מס
 

את ) או משרד הביטחו8, הביטוח הלאומי, האוצר(יות א0 לא קבעה אחת הרשו, כאמור
מומל= לפנות לפקיד  השומה באזור מגוריו בבקשה כי יפנה את העובד , שיעור הנכות

 .לוועדה לקביעת שיעור הנכות על פי פקודת מס הכנסה
 

על החלטת . יש להגיע לוועדה מצויד במסמכי0 רפואיי0 בדבר המגבלות והמחלה
 .בוועדת ערר של הביטוח הלאומיהוועדה נית8 לערער 

 
את תעודת הנכות מהביטוח הלאומי יש להעביר לפקיד השומה אשר יכי8 אישור על 

 . פטור ממס
 

 שני0 6 –נית8 להגיש בקשות לפטור מסוג זה ולקבל החזרי מס הכנסה עד ל 
 .רטרואקטיבית

 

 


