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8.20141חוזר מסים   
 תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת

 :2019התקציב 
 פטור ממס על תגמול מיוחד בשל שירות מילואים .1
  6לילדים עד גיל נקודות זיכוי להורים  הגדלתהוראת קבע ל .2
 )מס הכנסה שלילי(הגדלת סכום מענקי עבודה הוראת שעה ל .3

צמצום ההטבות למסיימי תואר הוראת השעה להארכת תקופת  .4
 אקדמי
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 שלום לכולם,

 2019לשנת התקציב  פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית 2018במרץ  22-ה ביום

  מספר תיקוני מס כדלקמן:את פרק ג' ובו בין היתר, שכולל, 

  לחוק )א(18 סעיף -מיוחד בשל שירות מילואים ממס על תגמולפטור 

 בשל מיוחד לתגמול זכאי יהיה מילואים חייל קובע כי ,המילואים שירות

 שלהם אחרים על תגמולים נוסף, ("מיוחד תגמול") שביצע המילואים שירות

 התגמול מקבלת העיקריים הנהנים ,הנוכחי במצב דין. כל פי על זכאי הוא

 הזכאים, יותר או, בשנה ימים 32 במשך מילואים שירות מבצעי הם המיוחד

 היום ועד 32-ה מהיום החל, שירות יום לכל חדשים שקלים 100 של לסכום

 מקבל יחויב ולפיו המיוחד התגמול למיסוי מיוחד הסדר . עד כה נקבע60 -ה

, לקיזוז, לניכוי זכות , בלא25% של בשיעור הכנסה במס המיוחד התגמול

 . כלשהם להפחתה או לפטור

 

. יחד עם זאת, תשלום המס על התגמול המיוחד התיקון פוטר לחלוטין את

לחייל מילואים לפי סעיף  תגמול נוסףעל  25%נותר המס המיוחד בשיעור 

התיקון יחול על תשלום תגמולים החל מיום  לחוק שירות המילואים. 19

 .1.1.2017פרסום החוק ואילך, בשל שירות מילואים שבוצע החל מיום 

 

 247)תיקון  6לילדים עד גיל נקודות זיכוי להורים הגדלת הוראת קבע ל 

שהגדילה את  2018עד  2017הוראת השעה לשנים  -לפקודת מס הכנסה(

שנים הפכה להוראת  6מספר נקודות הזיכוי בגין ילדים שטרם מלאו להם 

 295. לגבי מספר נקודות הזיכוי ראה בעמוד מס הכנסה הבפקוד קבע

 של משרדנו. 2017לחוברת תום שנת המס 

 

 תוקן החוק  -הגדלת סכום מענקי עבודה )מס הכנסה שלילי(הוראת שעה ל

 פערים חברתיים )מענק ולצמצום העבודה בכוח שיעור ההשתתפות להגדלת

"(, כך שנקבעה הוראת שעה עבודה חוק מענק(" 2007 -ח"עבודה(, התשס

שתלם בעד הכנסה מעבודה, מעסק או ממשלח יד מלפיה יוגדל המענק ה

הושווה המענק לאב עובד למענק הניתן . כמו כן, 2018שהופקה בשנת המס 

 לאם עובדת.

 

  צמצום ההטבות למסיימי תואר אקדמיהוראת השעה להארכת תקופת- 

 ישראל תושב יחיד של המס בחישוב ,הלפקוד ד 40 -ו ג 40 סעיפים לפי

במספר  זיכוי נקודת בחשבון תובא, מקצוע לימודי או תואר אקדמי שלמד

 שנחקקה . בהוראת שעההמקצוע או התואר לימודי שנות כמספר מס שנות

 נקבעצומצמה ההטבה ומאוחר יותר,  ךהוארתוקפה ו 2013לראשונה בשנת 

או  התואר סיום אחת לאחר שנה במשך רק תינתן כאמור זיכוי נקודת כי

בתקופה  לימודיו מי שסיים לגביהוחלה  זו שעה . הוראתלמודי המקצוע

 .31.12.2018ועד  1.1.2014שמיום 

 31-ה הוראת השעה הוארכה בארבע שנים נוספות עד ליום תקופת

 .2022בדצמבר 

 
 לחצו כאן – לנוסח החוק

  
 למידע ופרטים נוספים:

 דירקטור, מנהל המחלקה המקצועית, חטיבת המס,  ,רו"ח ועו"ד דני גבאי

 Deloitte, 03-6085532טל': 
 

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 

 

http://insights.deloitte.co.il/tax2017/index.html?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9A+-+%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%AA%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2017+%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A1+2018+|+%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA#295
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0nHtu9dH7Czi58BNbi%2fsoHs%3d
http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2fzRz98U4QZbe1n0nHtu9dH7Czi58BNbi%2fsoHs%3d
mailto:dgabbay@deloitte.co.il


    
 

 

www.deloitte.co.il 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 
provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 263,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading     

professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through  100 partners and 
directors and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose 
shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 
© 2018 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

 

 
 

https://www2.deloitte.com/il/en.html
https://www2.deloitte.com/il/en/legal/about-deloitte1.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html?icid=bottom_contact-us

