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 3.2020מסים חוזר 

 2020 סכומים ועדכונים לחישוב המסים לשנת המס

 

 

 שלום לכולם,

 

" עבודה ושכר ממשכורת הכנסה מס לחישוב העזר לוח" את פרסמה המסים רשות

 .2020 המס בשנת המסים לחישוב הרלוונטיים מעודכנים סכומים הכולל

 

  במדד השנתי השינוי בשיעור לפקודה' ב120 לסעיף בהתאם עודכנו הנתונים

 .אחרת נאמר אם אלא(, 0.30% של עלייה)

 

 שממנו המס סף תיקון, המס מדרגות: על מעודכנים נתונים המסמך כולל, היתר בין

( ט)3 סעיף לעניין הריבית שיעור, זיכוי נקודת שווי, גבוהות הכנסות על מס משלמים

 הפטור תקרת, גמל לקופות הפקדה תקרות, פרישה למענקי הפטור תקרת, לפקודה

 בעדו המרבי הסכום, למגורים ד"משכ הכנסה על פטור תקרת, ונכה עיוור הכנסות על

 מעודכנות הטבות, ל"לחו נסיעה הוצאות בגין לתיאום סכומים, לתרומות זיכוי ניתן

 .ועוד מסוימים יישובים לתושבי

 

 כאן לחצו - המסים רשות בחוזר לצפייה

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2020/luah_nikuim_shnati_2020_acc.pdf


 

 :נוספים ופרטים למידע

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

 03-6085532': טל

 
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.© 
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