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 9201שנת המס  -טבלאות מס הכנסה 
 2020למבחני שנת 

 
  9201שיעורי המס ממשכורת חודשית בינואר '.  א פרק

 

 משכורת מצטברת משכורת 
 )בשקלים חדשים(

 שיעור המס
 %(-)ב

 המס לכל שלב
 )בשקלים חדשים(

 המס המצטבר
 )בשקלים חדשים(

 6,310-על כל שקל מ .1
 631.00  631.00  10 6,310 השקלים הראשונים

 2,740-על כל שקל מ .2
 1,014.60  383.60  14 9,050 השקלים הבאים

 5,480-על כל שקל מ .3
 2,110.60  1,096.00  20 14,530 השקלים הבאים

 5,670-על כל שקל מ .4
 3,868.30  1,757.70  31 20,200 השקלים הבאים

 21,830-על כל שקל מ .5
 11,508.80  7,640.50  35 42,030 השקלים הבאים

   47  נוסףעל כל שקל  .6
      

מס על ₪ ) 013,45על כל שקל מעל  מס נוסף .7
   3 (ב' לפק'121הכנסות גבוהות, לפי ס' 

 

 שקלים חדשים. 218הוא ואילך  2019סכום נקודת הזיכוי בינואר 
 

 

 9201שיעורי המס החלים על הכנסה מיגיעה אישית בשנת המס  ב'.  פרק
 

 רתמשכו 
 מצטברת משכורת

 )בשקלים  חדשים(
 שיעור המס

 %(-)ב
 המס לכל שלב

 )בשקלים חדשים(
 המס המצטבר

 )בשקלים חדשים(

 75,720-על כל שקל מ .1
 7,572.00 7,572.00 10 75,720 השקלים הראשונים

 32,880 -על כל שקל מ .2
 12,175.20 4,603.20 14 108,600 השקלים הבאים

 65,760 -מעל כל שקל  .3
 25,327.20 13,152.00 20 174,360 השקלים הבאים

 68,040 -על כל שקל מ .4
 46,419.60 21,092.40 31 242,400 השקלים הבאים

 261,960 -על כל שקל מ .5
 138,105.60 91,686.00 35 504,360 השקלים הבאים

   47  על כל שקל נוסף .6
      

על  סמ₪ ) 056,964על כל שקל מעל  מס נוסף .7
   3 (ב' לפק'121הכנסות גבוהות, לפי ס' 

 

 שקלים חדשים. 2,616ואילך הוא  2019 בשנת המססכום נקודת הזיכוי 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 9201שיעורי המס החלים על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת ג'.  פרק
 

 

 
  שנתיתהכנסה 

 (לא מיגיעה אישית)
 הכנסה מצטברת

 (לא מיגיעה אישית)
 שיעור המס

 %(-)ב
 לכל שלבס המ

 )בשקלים חדשים(
 המס המצטבר

 )בשקלים חדשים(

1. 
 242,400-על כל שקל מ

 השקלים הראשונים
242,400 31  75,144.00  75,144.00 

2. 
 261,960 -על כל שקל מ

 השקלים הבאים
504,360 35  91,686.00  166,830.00 

   47  על כל שקל נוסף .3
      

מס על ₪ ) 056,964מעל על כל שקל  מס נוסף .4
 (ב' לפק'121הכנסות גבוהות, לפי ס' 

3   

 
 

 
 

 שווי השימוש ברכב צמוד   . ' ד פרק

 
 הועמד  אשר  ,31/12/2009, שנרשם לראשונה עד  שווי השימוש ברכב המעביד

 : (1)ואילך 9201ממשכורת ינואר  לזקוףשיש  ,ד( )רכב צמו לרשות העובד
 

 נתימוש שוי שיוש חודשישווי שימוש  מחירהקבוצת 

1 2,740 32,880 

2 2,970 35,640 

3 3,820 45,840 

4 4,580 54,960 

5 6,340 76,080 

6 8,220 98,640 

7 10,570 126,840 

 L3 (2) 910 10,920אופנוע 
 

 500 היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל מוש לרכב( משווי שיַהְפָחָתההפחת )

000,1 אין(-ברידי שנטען מרשת החשמל )פלאגיהלרכב ( משווי שימוש ַהְפָחָתההפחת )  

 1,000 חשמלי( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתההפחת )
 

 ואילך.  /20101/1יום לא כולל כלי רכב שנרשמו לראשונה מ  (1)
 : לפי התקנות אופנועים יווגס  (2)

  11KW (14.916שהספק מנועו עד  סמ"ק ובלבד 125אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על  : L1אופנוע 
 . 0.1כוח סוס( והיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על 

ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל   כוח סוס35KW (47.46 )אופנוע בעל הספק מנוע עד  : 2Lאופנוע 
 . 0.2על  העצמי לא יעלה

  . L2או  L1אופנוע שאינו מסיווג   :L3אופנוע 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 לדוגמה ולתרגול  יתחלקטבלה   - אריינל הלי המוד -שימוש ברכב צמוד השווי 
 2020למבחני שנת 

 

 , אשר הועמד 1/1/2010-שווי השימוש ברכב המעביד, שנרשם לראשונה החל ב
 ואילך: 2019שיש לזקוף ממשכורת ינואר  ,לרשות העובד )רכב צמוד(

 

שנת  
 רישום 

סוג 
 רכב

קוד 
 תוצר

קוד 
 דגם

מחיר 
 מתואם

שווי 
 שימוש ה

שנת   
 ם רישו 

 סוג
 רכב

ד קו 
 תוצר

קוד 
 דגם

מחיר 
 מתואם

שווי 
 שימוש ה

2016 1 103 30  104,127 2,580  2018 1 103 30  104,131 2,580 
2016 1 103 32  101,091 2,510  2018 1 103 32  101,095 2,510 
2016 1 143 496  331,407 8,220  2018 1 143 496  331,418 8,220 
2016 1 143 522  461,439 11,440  2018 1 143 522  464,997 11,530 
2016 1 143 549 )3( 293,458 6,280  2018 1 143 549 (3) 293,469 6,280 
2016 1 380 3  59,692 1,480  2018 1 380 3  59,695 1,480 
2016 1 481 159  116,270 2,880  2018 1 481 159  118,905 2,950 
2016 1 481 167  230,618 5,720  2018 1 481 167  232,650 5,770 
2016 1 481 179 )4( 141,567 3,010  2018 1 481 179 (4) 141,573 3,010 
2016 1 593 428  507,530 12,590  2018 1 593 428  507,530 12,590 
2016 1 811 15  55,553 1,380  2018 1 811 15  55,556 1,380 
2016 1 839 32  133,474 3,310  2018 1 839 32  133,478 3,310 

2016 2 593 1  426,224 10,570  2018 2 593 1  426,239 10,570 
2016 2 603 57  195,807 4,860  2018 2 603 57  195,815 4,860 

               

2017 1 103 30  104,443 2,590  2019 1 103 30  102,900 2,550 
2017 1 103 32  101,398 2,510  2019 1 103 32  99,900 2,480 
2017 1 143 496  332,412 8,240  2019 1 143 496  337,500 8,370 
2017 1 143 522  466,392 11,570  2019 1 143 522  468,500 11,620 
2017 1 143 549 (3 ) 294,349 6,300  2019 1 143 549 (3 ) 295,000 6,320 
2017 1 380 3  59,874 1,480  2019 1 380 3  59,990 1,490 
2017 1 481 159  119,262 2,960  2019 1 481 159  117,500 2,910 
2017 1 481 167  233,348 5,790  2019 1 481 167  229,900 5,700 
2017 1 481 179 (4 ) 141,998 3,020  2019 1 481 179 (4 ) 139,900 2,970 
2017 1 593 428  507,530 12,590  2019 1 593 428  507,530 12,590 
2017 1 811 15  55,723 1,380  2019 1 811 15  54,990 1,360 
2017 1 839 32  133,878 3,320  2019 1 839 32  131,900 3,270 

2017 2 593 1  427,518 10,600  2019 2 593 1  421,200 10,450 
2017 2 603 57  196,402 4,870  2019 2 603 57  194,900 4,830 

 
 500 היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל ( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתהת )הפח

 1,000 אין( -היברידי שנטען מרשת החשמל )פלאג( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתההפחת )
 1,000 חשמלי ( משווי שימוש לרכב ַהְפָחָתההפחת )

 
 ₪. 507,530 -המתואם לצרכן" חיר תקרת "מ.    2.48% - )המודל הליניארי( שיעור שווי השימוש החודשי

 

 שווי שימוש שנתי שווי שימוש חודשי מחירהקבוצת 
 L3 (5) 910 10,920אופנוע 

 

  לרכב מסוג זה. שווי השימושהוא לאחר ההפחת מסכום ה. (אין-רכב היברידי שנטען מרשת החשמל )פלאג  (3)
 לרכב מסוג זה. שווי השימושההפחת מהוא לאחר סכום ה. רכב היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל  (4)
 .ואילך 0101/1/2נרשם לראשונה מיום  האופנוע גם אם, 3Lשווי השימוש באופנוע המודל הלינארי לא חל על   (5)
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 9201לשנת המס סכומים מתואמים בש"ח '.   ה פרק
 

 

   וקצבאות קרנות השתלמות ,לקופות גמ א.
    

 לשנה 105,600 (1)(1)א()47ף עיס -הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה  

 לשנה 148,800 (2)(1))א(47סעיף  -סה מזכה שאינה הכנסת עבודה הכנ 

  -מההכנסה  5%ה של סכום החיסכון המזערי ללא הגבל 

 א)ד(45סעיף 

 

2,040 

 

 הנלש

 2,040 א)ה(45סעיף  

211,200 

 לשנה

 לשנה

 (3)א()47סעיף  -הכנסה "לעמית עצמאי"  

 (5)א()47סעיף -הכנסה נוספת 

105,600 

264,000 

 לשנה

 לשנה

 לחודש 8,480 )א(א9סעיף  -מזכה הקצבה תקרת ה 

  180 א)א(9סעיף  - מכפיל ההמרה להון 

סעיף  -לקצבה קופ"ג ב המרבי למרכיב הפיצויים סכום ההפרשה 
 (2()א()9)32

 

12,380 

 

 לשנה

 משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות  

 סת עבודה(בעת ההפרשה )הכנ ממספטורה 

 

15,712 

 

 לחודש

 לשנה 264,000 לקרן השתלמות לעצמאי שוקללתמהכנסה קובעת  

 לשנה 18,480 ב( לפקודה16)9-א( ו16)9סעיף  -הפקדה מוטבת  

הפטורה  לקצבה תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל 
 (1)(3)ה3סעיף  -ממס בעת ההפרשה 

 

25,683 
 

 לחודש

 לשנה 34,000 א(1()3)ה3סעיף  -הפקדה לפיצויים ה לתקר 

   חוק הפיקוח על קופות גמל: 

 לתקופת הצבירה 93,748 סכום צבירה מזערי  

 לחודש 4,512 ה מזערי קצב םסכו 
 

   מס  הטבות ב.
 

      

   ראה בהמשך. -ם יישוביב הטבות מס 

 לכל שנת עבודה 12,380 עקב פרישה  א(:7)9מענקים פטורים ממס לפי סעיף  

 לכל שנת עבודה 24,770 עקב מוות       

 לשנה 365,400 (1א()ז7)9 סעיף - רצף קצבה 

 לשנה 180,454 , הפטורה ממס שכרלםשמית שמלכ"ר משכורת מרב 

  : תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי 

 לשנה 190 סכום העולה עלסכום מזערי,   

 לשנה 9,322,000 סכום מרבי  

 שבגינו המעביד )המורשה( רשאיהמרבי  סכום התרומה  
 להתיר זיכוי לעובדו 

 
25,000  

 
 לשנה

 לשנה 317,000 תופיתפדיון מניה באגודה שי 

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

 לשנה 11,280 סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה 

   משמרות, אשר לאחר צירופומשכר ה ק על אותו חלקיכוי רניתן ז 

 לשנה 128,760 למשכורת אינו עולה על: 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 )המשך( 9120לשנת המס סכומים מתואמים בש"ח 
 

    

 לחודש  13,300  "מומחה חוץ"משכורת ל 

כפי  אוליממה  330  ביות למומחה חוץהוצאות שהייה מר 
שיקבע פקיד 

 השומה

ליממה או כפי  330  ם זרים:ספורטאילעיתונאים ו הוצאות שהייה 
שיקבע פקיד 

 השומה

 לחודש 1,790 :ררה בישוב אחהוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו ג 

 לחודש 5,090 שכר דירה למגורים פטור ממס אם לא עלה על: 

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

   

  : 45או  44ניין הזיכוי לפי סעיף לעכולת בת של נטול ינסה חייתקרת הכ 

 לשנה 169,000 ליחיד:  

 לשנה 271,000 לזוג:  

   

  :100%נכה ונסת עיוור כה 

   

 100%כה או נתקרות הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור   

 ()א(5)9ס'  -תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס   

 

 לשנה 615,600

 לשנה 73,800 ()ב(5)9ס'  -נה מיגיעה אישית הפטורה ממסנסה שאיתקרת הכ    

ור יים עבושמקורו בפיצמריבית בשל פיקדון תקרת הכנסה     
 נזקי גוף   

 
 לשנה 303,600

   

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

  אין פטור -יום  184כשנקבעה נכות לתקופה של  

  ₪ 73,800של  ד לתקרהפטור יחסי ע -יום  185 - 364

 ש"ח כשהיא  615,600יום או יותר פטור יחסי עד לתקרה של  365

 .365-ולקת בחמימי הפטור ומוכפלת במספר 

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

  אין פטור -יום  184עד  ת לתקופה שלכשנקבעה נכו  

  "חש 73,800ד לתקרה של פטור יחסי ע -יום  185 - 364  

 ש"ח כשהיא  73,800פטור יחסי עד לתקרה של  -יום או יותר  365  

 365-ולקת במוכפלת במספר ימי הפטור ומח 
  

 אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי 
 עד לתקרה שלגוף 

 

 ש"ח 303,600
  

 לפקודה. (5)9כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 )המשך( 9201ם בש"ח לשנת המס ימתואמ סכומים 
 
   

 לשנה   210 (ויימותסהוצאות מוי ניכ)לתקנות מס הכנסה ( 4)2תקנה  - מתנות בשל קשר עסקי 
   
   

 פרס / להגרלה  30,500 -תקרת הפטור  -ופרסים הימורים הגרלות,  
   

 לשנה   98,000 (29)9סעיף  - תקרת הפטור למלגה אצל חוקר 
 

  ויזיכ נקודות ג.
   
 לשנה     2,616 נקודת זיכויסכום  

 

  ניכויים ד.
   
  :הלפקוד ד125 סעיף -ניכוי מריבית  
   
 לשנה  62,880 לפקודה ד)א(125סעיף  -תקרה מוטבת  
 לשנה  9,840  ד)ב( לפקודה125סעיף  -י הכנסה ניכוי למעוט 
 לשנה  13,440 לפקודה (1)ג()ד125ניכוי מריבית  -ליחיד  גיל פרישה חובהניכוי  
 לשנה  16,560 ( לפקודה2ד)ג()125סעיף  -ניכוי גיל פרישה חובה לזוג  
   
 לשנה 35,616 לפקודה ה125לפי סעיף  35%רבי של פטור מ 
   
  הוצאות לינה בארץ: 

 מלוא הסכום $125-לינה שעלותה נמוכה מ 
 125$ - מההוצאה אך לא פחות מ 75%  - $125-ה מלינה שעלותה גבוה 
 (75%×284$)=213$ - מ יותרולא        

 
  :הוצאות למתנדב במוסד ציבורי 
 לאדם לאירוע 30 לק ודכיב - 
 לשנה 2,760 נסיעות בתחבורה ציבורית - 
 לשנה 8,160 הוצאות דלק - 
 לשנה    1,320 נייד/שיחות טלפון מביתו - 

 
  שאינו ניידון פלהוצאות החזקת ט 
 לשנה  23,900   אינו עולה עלסכום ההוצאה אם  .1 
  2,400  סכום ההוצאה שעולה על - אה המוכרתסכום ההוצ  
  .לפי הנמוך ,מההוצאה 80%או   
 23,900 עלעולה סכום ההוצאה אם  .2 
 4,800 סכום ההוצאה שעולה על - תסכום ההוצאה המוכר  
   

  סכומים אחרים ה.
   
  שווי שימוש   
 לחודש 105 רדיו טלפון נייד )רט"ן(  
  הנמוך מביניהם(או מחצית ההוצאה )  
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 )המשך( 9201לשנת המס  "חם בש סכומים מתואמי
 
 4,920 שאין לנכות ממנו מס במקור פעמי בעד שירותים או נכסים -תשלום חד 
  )חוק עסקאות גופים ציבוריים( 
   
  )ט(3ס'  הלוואות לעניין 
 הלשנ 7,800  )ט( שחל עליו רק שיעור עליית המדד3סכום הלוואה לעניין   
 3.41% 2018ת שנב ט()3שיעור הריבית לעניין סעיף   
   
   8,800 הבחירות" פתבתקותשלום " 
     
 לחודש 5,780 זערימ -    ב( 20)סעיף זונות לתושב חוץ מ 
 חודשל 11,550 רבימ        
   
  הלשנ 82,360 סכום המחייב קטין בהגשת דוח 

 

 ור יגפ דשלחו  510  -הגשת דוח מקוון(  קנס על אי) א()ב195 יףסע - עיצום כספי 

 5,110   ב)ב(195סעיף     
 5,060   י)ב(195סעיף     
 50,600   (ג)י195סעיף     
 25,300   (ד)י195סעיף     
   
  וחפטור מהגשת ד 
  651,000 משכורת  -א' פת תוס 
  338,000 הכנסה נוספת -תוספת ב'  
    338,000 הכנסת חוץ -פת ד' סתו 
 לשנת המס    645,000 ריבית -תוספת ה'  
              2018 
 2,530,000 הכנסה מנייר ערך )מחזור( 
 1,878,000 נכסי חוץ -( 6)א()3תקנה  
 1,878,000 חוץ בנקאי תאגידבחשבון ב יתרה -( 7)א()3 תקנה 
 641,880 ב 121י סעיף פמי שחייב במס נוסף על  -( 8)א()3תקנה  
   
  (4ב()2)131 יףסע -פטור מהגשת דו"ח מקוון  
 2018לשנת   81,480 הכנסה ליחיד 
 2018לשנת  162,960 הכנסה לזוג 
   
  הוצאות נסיעה לחו"ל ו. 
   
 , לפי תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(: 2019ת נוי בשתרות בניכצאות הנסיעה המוהו 

 
 דולר ליממה 284עד  125-מ      נה לפי קבלותיל - 
 רות: אחאות הוצ - 

 דולר ליממה 80עד  אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות - 
 דולר ליממה 133   אם לא הוגשו קבלות על לינה -  

 ון עבור ילדים שטרם מלאוכאו תיפר יסודי כר לימוד בבית סש -   
 שדדולר לחו 711עד       שנה 19להם   
 ליממה לרדו   62עד  הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה - 
 
 : 25%-ב "הוצאות אחרות"ו "הוצאות לינה"רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל סכום  

 רמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, גגיה, נגולה, בלסלנד, אירלנד, אאוסטרליה, איטליה, איאוסטריה, 
מאן, עורד, טניה(, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספיקונג, הממלכה המאוחדת )בר-הונג

 פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 

 רשימת הישובים המוטבים ו.  פרק

  - א חלק
 - ל שינוילגביהם לא חישובים מוטבים ש 

  2019שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

   - א חלקהמשך 
 - לגביהם לא חל שינויישובים מוטבים ש 

  2019שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

   - א חלקהמשך 
 - לגביהם לא חל שינויישובים מוטבים ש 

  2019שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

   - א חלקהמשך 
 - לגביהם לא חל שינויים מוטבים ש ישוב

  2019שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

   - א חלקהמשך 
 - לגביהם לא חל שינויישובים מוטבים ש 

  2019שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

   - א חלקהמשך 
 - לגביהם לא חל שינויישובים מוטבים ש 

  2019שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

   - ב חלק
 2019רשימת "הישובים המוטבים" שקיבלו הארכת תקופת הטבה לכל שנת המס 

 לחוק יסוד הכנסת  38מכוח סעיף 
 

 
 

אם  וח תיקון החוק, זכאים תושבים של הישובים המוטבים, רקמכבחלק זה )חלק ב'( להטבות המפורטות 
להטבות  הפך להיות תושב הזכאי 2019. כלומר, מי שבשנת 2018היו תושבים הזכאים להטבה זו בשנת 

 .מס בגין יישובים, יהיה זכאי רק להטבות המס שאינן מכוח תיקון החוק
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 - ג חלק
 

  עד סוף שתקרת ההטבה ושיעור ההטבה הגבוהים הוארכו  "ישובים המוטביםה" רשימת 
למי שנקבעה זכאותו להטבת מס לפני שנת  הכנסת, לחוק יסוד  38מכוח סעיף  2019שנת 
   לטבלה זו.  (2), (1)עמודות   - 2019

להיות תושב הזכאי להטבות מס, יהיה זכאי להטבות אלו, לפי תקרת   2019מי שהפך בשנת 
 לטבלה זו.   (4) , (3)עמודות  -ההטבה ושיעור ההטבה כפי שהם מופיעים בטבלה 
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 (המשך) 9201זכאים להנחה ממס בשנת המס   ים שתושביהםישובים מוטב רשימת  
 

 שיבי אילת: חוק אזור סחר חופתוש (ז) 
 

או חבל אילות עד אילת באיזור  ה( שהופק2)2( או 1)2על הכנסה חייבת לפי סעיף  10%הנחה של 
 .ש"ח 241,800לתקרה של 

 

 :כוחות הביטחון (ח)
 

התקרה מוקפאת  - ש"ח לשנה 160,560נסה של מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכ 5%הנחה של  
 .1/1/2020עד 

 

 

 ת עובדים זרים מס שכר והיטל על העסק.   ז  פרק
 

 שיעור המס - שכרמס 
  

 7.5%   .................................. ........................................................מלכ"ר ..............
  

 17% ............ ...................................................................................מוסד כספי ...

 

  היטל על העסקת עובדים זרים 

  20% ................................................ ...... ..................................................כללי .....

  0% ......... .............................. ...............( ...31.12.2020עד ) בענף החקלאותחוקי  עובד

  15% .. .................................................................. בענף התעשייה והבנייןעובד חוקי 

 15% ............................................ בענף המסעדות האתניות .....................עובד חוקי 

 

 (רשימה חלקית) אינם משכורת או שכר עבודהניכוי מס הכנסה מתשלומים ש .  ח פרק

 :באיםמס הכנסה בשיעורים הנקבע בתקנות, יש לנכות השיעור ש כאשר הניכוי הוא לפי

 שיעור הניכוי  סוג התשלום

 47% שכר סופרים 

 47% סוגי שכר 

 47% ות מקרן השתלמות משיכ

 40% תשלום למעביד מקופת גמל 

 35% כדין מקופת גמל לתגמולים  ם שלאתשלו

 יהמס השול ושיעור 35%הגבוה מבין  תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה 

  25% דיבידנד 

 30% ד בעל מניות מהותי דיבידנ

 בידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעהדי

 25% לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ"ה וףבכפ 1.1.17-30.9.17

 25% יחיד תשלום לתושב חוץ

  פעילותהגרלות או  השתכרות או רווח שבמקורם בהימורים, 
 35%         ם שאת פרסיונ
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 מוסדות להשכלה גבוהה .  ט פרק
 

זיכוי  מקנים נקודותהמוסדות  של ,(www.che.org.ilמתוך אתר המועצה להשכלה גבוהה ), מה כלליתשיר
לבדוק טרם הענקת נקודות הזיכוי על המעסיק  . ]הלפקודג 40ף לעמידה בתנאים שבסעיף בכפו חוק,אים על פי לזכ

 .[לה גבוההשכבאתר המועצה להארים המוכרים והת את הרשימה המלאה של כל המוסדות הקיימים
 

המפורטים בסעיף  יוענקו בהתקיים התנאים י מקצוע(דד )לימו40על פי סעיף  ילמען הסר ספק, נקודות זיכו
 קשר למוסד בו התקיימו הלימודים. ללא

 
 :אוניברסיטאות א.

 אוניברסיטת אריאל שבשומרון
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 אילן-וניברסיטת ברא
 אוניברסיטת חיפה

 אביב-אוניברסיטת תל
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 האוניברסיטה הפתוחה
 מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון 

 מכון ויצמן למדע
 

 :מוסדות להשכלה גבוהה אחרים ב.

 : ולתקצוב הוועדה לתכנוןדות אקדמיים מתוקצבים ע”י מוס .1 

 אביב-המכללה האקדמית להנדסה בתל -אפקה   
 אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים -בצלאל 

 האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
 המכללה האקדמית אחוה

 המכללה האקדמית אשקלון
 המכללה האקדמית גליל מערבי

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים
 ללה האקדמית כנרת בעמק הירדןהמכ

 המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון
 פירהמכללה האקדמית ס

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע”ש מקס שטרן
 המכללה האקדמית צפת

 אביב יפו-המכללה האקדמית תל
 המכללה האקדמית תל חי

 המרכז האקדמי לב
 המרכז האקדמי רופין

 מכון טכנולוגי חולון
 ית להנדסה אורט ע”ש בראודהמכללה האקדמ

 עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים
 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות
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 (2020)למבחני שנת  2019נת המס ש -טבלאות מס הכנסה 
 
 
 

 : תכנון ולתקצובהוועדה למתוקצבים ע”י  אקדמיים שאינם תמוסדו .2 

 המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
 גן-המכללה האקדמית לישראל ברמת

 המכללה האקדמית נתניה
 למינהל המסלול האקדמי של המכללה

 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
 המרכז האקדמי פרס

 המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
 מרכז הבינתחומי בהרצליהה

 המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה
 הקריה האקדמית אונו

 מכון שכטר למדעי היהדות
  מרכז האקדמי שלם

 
 :מכללות אקדמיות לחינוך ג.

 מכללה אקדמית לחינוך  -אלקאסמי 
 מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך -אפרתה-מונהא

 ברל -המכללה האקדמית בית
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

 חיפה -המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל 
 המכללה האקדמית וינגייט

 המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”
 המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

 לספורט אוהלו בקצריןהמכללה האקדמית לחינוך ו
 המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין

 לה האקדמית לחינוך ע”ש קייהמכל
 המכללה האקדמית לחנוך ע”ש א.ד. גורדון

 חיפה ע”ש נרי בלומפילד-המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו
 המכללה האקדמית לחינוך -חמדת הדרום 

 מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקבאורות ישראל מיסודן של  -מכללה אקדמית לחינוך 
 מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”

 מכללה ירושלים
 מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג

 מכללת לוינסקי לחינוך
 מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה -מכללת סכנין 

  המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות -ים סמינר הקיבוצ


