ישראל
חטיבת המס

חוזר מיסים 9.2013
ניכוי מס במקור ממשכורות החייבות
במס נוסף ("מס עשירים") עפ"י סעיף
020ב לפקודה
 14בפברואר3102 ,
לקוחות וידידים יקרים,
ביום  02/2/3103פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב3103 -
(ראה חוזר מסים  2102102של משרדנו) ,אשר במסגרתו הוסף ,בין היתר ,סעיף 030ב לפקודה-

קישורים רלוונטיים:

מס על הכנסות גבוהות ,שזכה בפרקטיקה גם לכינוי "מס עשירים" (להלן" :מס נוסף") ,שתחילתו

לכתבה בנושא" :השפעה על בחירות
הפרט באמצעות מדיניות ציבורית"

ביום  02023102ואילך 2המס הנוסף בשיעור  3%מוטל על כלל הכנסתו החייבת של יחיד (לרבות
הכנסות הוניות ,אך למעט הכנסות שמועטו מההגדרה שבסעיף) מעל לתקרה מסוימת (בשנת המס
 ₪ 200,111 – 3102לשנה)2
ביום  31/0/3102פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ,שהתאים את
הוראות הניכוי ממשכורת המשולמת בעד חודש ינואר  3102ואילך ,כך שהם ייכללו גם את המס
הנוסף 2לפיכך ,המס הנוסף ינוכה ממשכורת חודשית העולה על 2₪ 13,121

דף הבית של חטיבת המס
חוזרים מקצועיים 2102 -
לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
2112-2100

כמו כן ,הוספה לתקנות הוראת ניכוי במקור לפיה מעביד שהוא קופת גמל המשלם לעמית בקופה
סכום בשל היוון קיצבה מוכרת ,ינכה ,בעת התשלום ,מס בשיעור של  01%ממרכיב הרווח היחסי
כהגדרתו בסעיף 1א לפקודה2

לצפייה בתיקון לתקנות לחץ כאן
למידע ופרטים נוספים:
רו"ח דני גבאי ,מנהל המחלקה המקצועית בחטיבת המס12-1121123 ,
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