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חוזר מסים 14.2018
תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת
התקציב :2019
 .1פטור ממס על תגמול מיוחד בשל שירות מילואים
 .2הוראת קבע להגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6
 .3הוראת שעה להגדלת סכום מענקי עבודה (מס הכנסה שלילי)
 .4הארכת תקופת הוראת השעה לצמצום ההטבות למסיימי תואר
אקדמי

שלום לכולם,
ביום ה 22-במרץ  2018פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב 2019
שכולל ,בין היתר ,את פרק ג' ובו מספר תיקוני מס כדלקמן:
 פטור ממס על תגמול מיוחד בשל שירות מילואים -סעיף (18א) לחוק
שירות המילואים ,קובע כי חייל מילואים יהיה זכאי לתגמול מיוחד בשל
שירות המילואים שביצע ("תגמול מיוחד") ,נוסף על תגמולים אחרים שלהם
הוא זכאי על פי כל דין .במצב הנוכחי ,הנהנים העיקריים מקבלת התגמול
המיוחד הם מבצעי שירות מילואים במשך  32ימים בשנה ,או יותר ,הזכאים
לסכום של  100שקלים חדשים לכל יום שירות ,החל מהיום ה 32-ועד היום
ה .60 -עד כה נקבע הסדר מיוחד למיסוי התגמול המיוחד ולפיו יחויב מקבל
התגמול המיוחד במס הכנסה בשיעור של  ,25%בלא זכות לניכוי ,לקיזוז,
לפטור או להפחתה כלשהם.
התיקון פוטר לחלוטין את תשלום המס על התגמול המיוחד .יחד עם זאת,
נותר המס המיוחד בשיעור  25%על תגמול נוסף לחייל מילואים לפי סעיף
 19לחוק שירות המילואים .התיקון יחול על תשלום תגמולים החל מיום
פרסום החוק ואילך ,בשל שירות מילואים שבוצע החל מיום .1.1.2017


הוראת קבע להגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל ( 6תיקון 247
לפקודת מס הכנסה) -הוראת השעה לשנים  2017עד  2018שהגדילה את
מספר נקודות הזיכוי בגין ילדים שטרם מלאו להם  6שנים הפכה להוראת
קבע בפקודה מס הכנסה .לגבי מספר נקודות הזיכוי ראה בעמוד 295
לחוברת תום שנת המס  2017של משרדנו.



הוראת שעה להגדלת סכום מענקי עבודה (מס הכנסה שלילי) -תוקן החוק
להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק
עבודה) ,התשס"ח") 2007 -חוק מענק עבודה") ,כך שנקבעה הוראת שעה
לפיה יוגדל המענק המשתלם בעד הכנסה מעבודה ,מעסק או ממשלח יד
שהופקה בשנת המס  .2018כמו כן ,הושווה המענק לאב עובד למענק הניתן
לאם עובדת.



הארכת תקופת הוראת השעה לצמצום ההטבות למסיימי תואר אקדמי-
לפי סעיפים  40ג ו 40 -ד לפקודה ,בחישוב המס של יחיד תושב ישראל
שלמד תואר אקדמי או לימודי מקצוע ,תובא בחשבון נקודת זיכוי במספר
שנות מס כמספר שנות לימודי התואר או המקצוע .בהוראת שעה שנחקקה
לראשונה בשנת  2013ותוקפה הוארך מאוחר יותר ,צומצמה ההטבה ונקבע
כי נקודת זיכוי כאמור תינתן רק במשך שנה אחת לאחר סיום התואר או
למודי המקצוע .הוראת שעה זו הוחלה לגבי מי שסיים לימודיו בתקופה
שמיום  1.1.2014ועד .31.12.2018
תקופת הוראת השעה הוארכה בארבע שנים נוספות עד ליום ה31-
בדצמבר .2022
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