פרק ג  -סכומים מתואמים ליום  1בינואר  1014ואילך (בש"ח)
א .נקודת זיכוי
נקודת זיכוי

112

לחודש

ב .קופות גמל וקרנות השתלמות
הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה

2,700

לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

11,300

לחודש

סכום החיסכון המזערי ללא הגבלה של  5%מההכנסה – סעיף 45א(ד)

119

לחודש

סעיף 45א(ה)

119
17,400

לחודש
לחודש

הכנסה לעמית עצמאי סעיף (47א)()3
סעיף (47א)()5

2,700
34,200

לחודש
לחודש

תקרת קצבה מזכה

2,470

לחודש

פטור מרבי מקצבה לפי סעיף 9א –  43.5%בין השנים 1011-1015

3,124

לחודש

סכום ההפרשה לפיצויים המוכר כהוצאה לפי סעיף ()9(31א)()1

11,310

לחודש

"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל

4,300

לחודש

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

15,711

לחודש

הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי

114,000

לשנה

הפקדה מוטבת – סעיף 11(9א) ו11(9 -ב) לפקודה

12,420

לשנה

תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה-סעיף (3ה)3

31,351

לחודש

סכום צבירה מזערי (מ 12321013-עד )122121014
סכום קצבה מזערי (מ 12321013-עד )122121014

91,235
4,419

לתקופה
לחודש

ג .הנחות מהמס ופטורים
הנחות ליישובים – ראה בהמשך.
מענקים פטורים ממס לפי סעיף 7(9א):
עקב פרישה
עקב מוות

11,310
14,710

לכל שנת עבודה
לכל שנת עבודה

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם ,הפטורה ממס שכר

120,117

לשנה

תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי:
סכום מזערי  ,סכום העולה על
סכום מרבי

190
9,304,000

לשנה
לשנה

פדיון מניה באגודה שיתופית

317,000

התקרה לצורך סעיף  )11(9לפקודה  -פיצויי הלנת שכר

2,110

לחודש

סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה
ניתן זיכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות ,אשר לאחר צירופו
למשכורת אינו עולה על

940

לחודש

10,710

לחודש

משכורת למומחה חוץ
הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ

13,300
330

הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה
בישוב אחר:

לחודש
ליממה או
כפי שיקבע פקיד
השומה

1,790

לחודש

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

330

שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על

5,020

ליממה או
כפי שיקבע פקיד
השומה
לחודש

שכר דירה החייב במס בשיעור 10%

אין תקרה מ1.1.1003 -

תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת
סכומים לעניין זיכויים
ליחיד:
לזוג:

119,000
170,000

לשנה
לשנה

הכנסת עיוור ונכה :100%
תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס
תקרת הכנסה נזקי גוף לפי סעיף ( )5( 9ב)

114,400
73,120
111,510

לשנה
לשנה
לשנה

הכנסה מיגיעה אישית :סעיף ( )5( 9א)
עד  124יום  -אין פטור.
 125 – 314יום -חלק יחסי עד לתקרה של .₪ 73,120
 315יום או יותר  -חלק יחסי עד לתקרה של  ₪ 114,400כשהיא מוכפלת
במספר ימי הפטור ומחולקת ב.315 -
הכנסה שאינה מיגיעה אישית :סעיף ( )5( 9ב)
עד  124יום  -אין פטור.
 125 – 314יום -חלק יחסי עד לתקרה של .₪ 73,120
 – 315יום או יותר -חלק יחסי עד לתקרה של  ₪73,120כשהיא מוכפלת
במספר ימי הפטור ומחולקת ב.315 -
אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף  -עד
לתקרה של .₪ 111,510
כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף  )5(9לפקודה.
הוצאות עודפות שיותרו בניכוי:
()-
כיבודים –  20%מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום
 110לאדם לשנה
מתנות בשל קשר עסקי
הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור)
תקרת הפטור למלגה אצל חוקר

 50,000להגרלה2פרס
92,000

לשנה

סכומים מתואמים ליום  1בינואר  1014ואילך (בש"ח) (המשך)
ד .ניכויים
ניכוי מריבית – סעיף 115ד לפקודה:
תקרה מוטבת –סעיף 115ד(א) לפקודה

11,710

לשנה

ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 115ד(ב) לפקודה

9,240

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 115ד(ג)( )1לפקודה

13,440

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 115ד(ג)( )1לפקודה

11,510

לשנה

פטור מרבי של  - 35%סעיף 115ה לפקודה

35,574

לשנה

הוצאות לינה בארץ:
לינה שעלותה נמוכה מ$115 -
לינה שעלותה גבוהה מ 75% ,$115 -מההוצאה אך לא פחות מ
ולא יותר מ

מלוא הסכום
$115
)75% x $111( =$197

הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:
 כיבוד קל נסיעה בתחבורה ציבורית הוצאות דלק שיחות טלפון מביתו2ניידהוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:
 - 1אם סכום ההוצאה אינו עולה על
סכום ההוצאה המוכרת -סכום ההוצאה שעולה על
או  20%מההוצאה ,לפי הנמוך
 - 1אם סכום ההוצאה עולה על
סכום ההוצאה המוכרת -סכום ההוצאה שעולה על

30
130
120
110

לאדם באירוע
לחודש
לחודש
לחודש

13,900
1,400

לשנה

13,900
4,200

ה .סכומים אחרים
תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור
(חוק עסקאות גופים ציבוריים)

4,910

סכום הלוואה לעניין (3ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד
שיעור הריבית לעניין סעיף (3ט)

7,200
4.31%

תשלום "בתקופת הבחירות"

לשנה
לשנה

2,200

מזונות לתושב חוץ( :לשנת )1013
5,130
11,110

לשנה
לשנה

מזערי
מרבי
סכום המחייב קטין בהגשת דוח

72,230

לשנת המס 1013

עיצום כספי -סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)
יחיד:
מעביד:

1,120
1,710

לחודש
לחודש

סכומים מתואמים ליום  1בינואר  1014ואילך (בש"ח) (המשך)
פטור מהגשת דוח:
תוספת א'  -משכורת
תוספת ב'  -הכנסה נוספת
תוספת ד'  -הכנסת חוץ
תוספת ה'  -ריבית
תוספת ו'  -ניירות ערך
תקנה  - 3נכסי חוץ
פטור מהגשת דוח מקוון
הכנסה ליחיד
הכנסה לזוג

2 150,000
2 337,000
 337,000לשנת המס
1013
\ 144,000
\ 1,257,000
\1,274,000
 21,330לשנת 1013
 111,150לשנת 1013

ו .הוצאות נסיעה לחו"ל
הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) ,התשל"ב1971-
מתעדכנות אחת לשנה ,לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארה"ב .שיעור העלייה בשנת 1013
הסתכם ב .1.14% -סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת  1014יהיו אפוא כלהלן:
-

לינה לפי קבלות
הוצאות אחרות :אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות
אם לא הוגשו קבלות על לינה
שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילדים שטרם מלאו להם
 19שנה
הוצאות שכירות רכב המשמש בייצור הכנסה

מ 115 -עד  111דולר ליממה
עד  74דולר ליממה
 113דולר ליממה
עד  157דולר לחודש
עד  52דולר ליממה

רשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב :15% -אוסטריה,
אוסטרליה ,איטליה ,איסלנד ,אירלנד ,אנגולה ,בלגיה ,גרמניה ,דובאי ,דנמרק ,הולנד ,הונג קונג ,הממלכה
המאוחדת (בריטניה) ,טיוואן ,יוון ,יפן ,לוקסמבורג ,נורווגיה ,ספרד ,עומאן ,פינלנד ,צרפת ,קאטר ,קוריאה,
קמרון ,קנדה ,שבדיה ,שוויץ.
ז .ניכוי מתשלום בעד שירותים נכסים
לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) התשל"ז  ,1977 -מי שמחזור עסקיו
בשנת המס  1011עלה על  ₪ 5,300,000חייב לנכות מס הכנסה במקור מתשלומיו בעד שירותים או נכסים
בשנת המס .1014
חברת בת שמחזורה בשנת המס  1011לא עלה על  ₪ 1,040,000אינה חייבת בניכוי זה (בכפוף לצו ולתנאים
שבסעיף 1א( )1לצו).
מוסד ציבורי שמחזורו בשנת המס  1011לא עלה על ( ₪ 3,300,000בכפוף לצו ולתנאים שבסעיף 1א( )3בצו)
אינו חייב בניכוי זה.
ח .ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים
לפי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) ,התשנ"ג-
 ,1991יחיד שמחזור עסקיו בשנת המס  1011עלה על  ₪17,100,000חייב לנכות מס מתשלומיו בעד מסחר
ביהלומים ,החל מינואר  1014ואילך.

