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  5  דוגמה

  ₪15,000, הפקדות המעביד לקופ"ג לקצבה    ₪320,000. משכורת    270,000הכסה מעסק    2020בשת  

  ₪7,000, וכגד המשכורת    10,000כגד העסק  :  ₪17,000. הפקדות הישום לא.כ.ע    ₪4,000 ולא.כ.ע  

 .₪  

  ₪.  450,9ניכוי א.כ.ע:  -₪    10,000הפקדה בפועל ,  450,9=  530,316/   000270,*  3.5%ניכוי א.כ.ע כעצמאי: 

  ניכוי א.כ.ע כשכיר ובדיקת זקיפת שווי א.כ.ע:  

=   4%, בהפחתת  4.73%=15,000/316,530  לקצבה שיעור הפקדות המעביד    -תקרת ניכוי א.כ.ע כשכיר:  שיעור הניכוי  

  .2.761%=    3.5-0.7388%.  שיעור הניכוי בשיעור ניכוי א.כ.ע 0.7388% -פגיעה ב

  תקרת הניכוי לפי הנמוך מבין: 

- %7612.   *530,316 / 000,320  =740,8    ₪  

  ₪.  1,629=   9,450בהפחתת ניכוי א.כ.ע כעצמאי   316,530 *  3.5%=   11,079תקרה   -

  4,000-1,629שיש לזקוף לנישום שווי א.כ.ע בסך  ₪, כך    ₪4,000, הפקדות המעביד לא.כ.ע    1,629תקרת הניכוי כשכיר  

  ₪ ולא יותר ניכוי א.כ.ע בגין הפקדות העובד.   2,371= 

 

  

  

  תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים   –א)  5(17סעיף  

  

  קרן השתלמות חשבת קופת גמל והיא תוכית חיסכון למטרת השתלמות. 

  ישם שי סוגים של קרות השתלמות: 
  

 ההפקדות מתחלקות בין המעביד והעובד. לשכיר אין הטבות מס בגין ההפקדות    -  לשכירים  קרן

לשכירים מכיוון שיתת לו הטבה בכך שעד לתקרה מסוימת הפקדות המעביד עבורו    ששלו לקה" 

  ) בעת ההפקדה.   2( 2-אין חייבות בידיו כהכסה מ
  

 בקה"ל  -לעצמאים  קרן שמפקיד  סעיף    עצמאי  לפי  יכוי  להכסות  5(17יקבל  מיוחס  היכוי  א). 

  מעסק או ממשלח היד שבגין הוא מפקיד לקרן השתלמות.  

  

  היו מוך מבין:    א)5(17גובה היכוי לעצמאים לפי סעיף  

 . ההכסה הקובעתמ  4.5%      .א

  הפקדה בפועל.       .  ב
  

  : המוך מבין  –  'הכסה קובעת' 

  . כעצמאי. בהפחתת יכוי א.כ.עההכסה החייבת מעסק/משלח יד      א.

  . ₪2020 בשת    265,000  בסךתקרה    ב.  

2020  2019  2018  2017  

265,000  264,000  261,000  260,000  
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       דוגמאות

 .  ₪  120,000הייתה   2020. הכנסתו מעסק בשנת ₪   10,000הפקיד בקה"ל   עצמאי . 1

 ₪    000265,/   ₪  120,000הכנסה קובעת 

 ₪.   10,000/ הפקדה בפועל   ₪  5,400=  4.5%*120,000ניכוי:  

  

   .2020בשנת   ₪  300,000, הכנסה מעסק  ₪  8,000הפקדה בסך  .2

   .₪  000265,₪ /    000300,הכנסה קובעת 

 ₪.   ₪8,000  / הפקדה בפועל   925,11=  000265,*   4.5% –ניכוי 

 

 ₪.   12,000לקה"ש לעצמאים בסך ₪ ו  5,000. הפקדות הנישום לא.כ.ע  ₪  280,000 2019בשנת  הכנסה ממשלח יד .3

  ₪.   ₪5,000.   ניכוי בפועל   5,000הפקדה      9,800=   308,196/   280,000*  3.5%ניכוי א.כ.ע: 

  ₪.   275,000=  5,000בניכוי   280,000<   000264,הכנסה קובעת לפי הנמוך  ניכוי קה"ל: 

  . ₪   00012,הפקדה   /  ₪  ,88011=   000264,*    4.5%:  הניכוי

  

  גובה היכוי לעצמאי שהוא גם שכיר
  

) לתקות מ"ה (יכוי הוצאות מסוימות)  חלה על עצמאי שיש לו עסק או משלח יד ובוסף יש  5(2תקה  

    לשכירים.ש  לקה"  עובד ומעבידיש הפקדות    לו הכסת משכורת עליה

התקה חוקקה על מת למוע כפל הטבות וקובעת כי תקרת ה"הכסה הקובעת" לעצמאי שהוא גם  

  לשכירים תהיה לפי המוך מבין:   ה"ששכיר שמפקיד לק 

  . כעצמאי. .  הכסה חייבת מעסק/משלח יד לאחר יכוי א.כ.ע1

  לשכירים   ששעליה מופקד לקה" הקובעת  המשכורת  ביכוי    ₪2020 בשת    265,000ה בסך  .  התקר 2

  . ₪  188,544עד לסך  (מדובר במשכורת ללא שעות וספות)  

  2020  2019  2018  2017  

  260,000  261,000  264,000  265,000  הכנסה קובעת 

  188,544  188,544  188,544  188,544   )5( 2משכורת קובעת לפי תקנה 

  
  

₪, מתוכה    ₪100,000, הכנסה ממשכורת    ₪60,000, הכנסה משכר דירה    000188,הכנסה מעסק    2019בשנת     :דוגמה

  ₪.   15,000לעצמאיים   שהפקדות לקה"₪.   84,000לקה"ל  המעביד הפקיד   משכורת קובעת עליה 

  לפי הנמוך.             000188,    /     000264,-   00084,=   000180,הכנסה קובעת:  

  ניכוי קה"ל.  -        100,8=   4.5%*000180,ב.        ₪. 15,000הפקדה  הניכוי:  א. 
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  :  לחישוב יכוי קה"ל  הערות
  

  בהפחתת חישוב 'ההכסה הקובעת' לעיין יכוי קרן השתלמות, מתבסס על ההכסה מעסק ומשלח יד  *  

יש לחשב   ליכוי קה"ל,  וגם  ליכוי א.כ.ע  זכאי גם  יכוי אבדן כושר עבודה. לפיכך כאשר הישום 

יכוי  הפחתת  ב  טו  ההכסה מעסק או משלח ידא.כ.ע, ולאחר מכן לחשב יכוי קה"ל על    תחילה יכוי

  א.כ.ע. 
  

* לסכום ההכסה החייבת מעסק / משלח יד יש להוסיף תקבולים חייבים במס שהתקבלו מהביטוח  

  וכדומה. הלאומי בגין ההכסה מעסק או משלח יד, כגון דמי לידה, אבטלה, מילואים, פגיעה בעבודה  
  

  יש להבחין:  *  

עד (ללא שעות וספות)    חלק המשכורת עליה המעביד הפקיד לקרן השתלמות  –משכורת קובעת    -

  .  ₪  188,544לסך  

  א).   5(17ההכסה עליה יחושב לעצמאי יכוי קה"ל לפי סעיף    –הכסה קובעת    -

  בחישוב ההכסה הקובעת יש להביא בחשבון את גובה המשכורת הקובעת. 
  

  הוכר הסכום המוך מבין:   2016הפקדות עד תום שת  * ב

 מההכסה הקובעת.   2.5%ההפקדה בפועל ביכוי    .א

 מההכסה הקובעת.   4.5%  .ב

הבאים מוכרים. כך   4.5%-ראשוים מההכסה הקובעת איה מוכרת ו  2.5%כלומר, הפקדה בגובה  

  מההכסה הקובעת.   7%לקה"ל    דרש היהשעל מת לקבל את היכוי המקסימלי  

הוטלה על כל עצמאי חובה חוקית להפריש מידי שה לקופת גמל    2017הסיבה לשיוי: החל משת  

יע' לעצמאים במימון ההפקדות, בוטלה ההוראה כי לא תוכר הפקדה  לקצבה. על מת 'לעזור ולסי

תוכר במלואה כל הפקדה של עצמאי לקרן השתלמות עד   2017לקרן השתלמות, ומשת    2.5%בגובה  

  מההכסה הקובעת.     4.5%לגובה  
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  יכוי בעד תשלומים למוסד לביטוח לאומי   –א  47סעיף  
  

מהסכומים    52%יחיד המשלם לבטו"ל סכומים בשל הכסה שאיה הכסת עבודה זכאי ליכוי בגובה  

  הדגשים:      ששולמו כדמי ביטוח.

בשת המס, גם אם מדובר בתשלום חובות בגין שים   בפועלהיכוי יתן על כל הסכומים ששולמו  -

 קודמות. 

כך שלא ייתן יכוי על    –היכוי יתן על סכומים שמשולמים בעד הכסה שאיה הכסת עבודה   -

 הפרשות לביטוח לאומי שוכו ממשכורת או מגמלאות מהביטוח הלאומי שמחליפות משכורת. 

 . לא על תשלומים עבור מס בריאותו  על תשלומים עבור דמי ביטוח בלבד  היכוי יתן -

 וה"ה בשל פיגור בתשלום.   , ריביות,על תשלום קסות  היכוי לא יחושב -

היכוי לא יעלה על ההכסה החייבת של הישום. במידה ושולמו סכומים גבוהים מאד לביטוח   -

גבוה   בסכום  התקבל  והיכוי  קודמות,  שים  בגין  הפרשים  תשלום  של  במקרה  כגון  הלאומי 

 כסה החייבת, יתרת היכוי לא תועבר לשים הבאות ולא תוכר כהפסד.מהה

  . מים באותה שה מהתשלו  דמי ביטוח יש להקטין את הסכומים  כאשר התקבל בשת המס החזר -

והוא יחושב    ,מהפרש ההחזר  52%במידה וההחזרים בשת המס עולים על התשלומים, יש לחשב  

בגיה התקבל    –כתוספת להכסה   יתן לתקן את השומה של שת המס  לחילופין  יכוי שלילי. 

  ההחזר. 
 

  

. בשנה זו אורנה שילמה לביטו"ל  ₪  100,000- הכנסתה הסתכמה ב  2020אורנה הינה אדריכלית עצמאית. בשנת  :  דוגמה

  ₪ ריבית בשל פיגור בתשלום.  200- ₪ בגין שנים קודמות, ו 2,000 ₪ מס בריאות,  4,000 ₪. מתוכם  17,000

  ₪.   6,656=  52%* 12,800א:  47ניכוי ביטו"ל לפי סעיף  

  
  הסעיף ילמד בהמשך בושא מיסוי קופות גמל.    -         יכוי בגין הפרשות לקופת גמל  –  47סעיף  

  
  א20  סעיף  –יכוי הוצאות מו"פ  

  במסגרת לימוד ושא הוצאות, במיסים א. הסעיף למד בהרחבה    
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  שיעורי המס על דמי מפתח ופרמיה   –  124סעיף  
  

בידי יחיד או חברה לא  )  6(2החייבת לפי סעיף    הכסה מדמי מפתח ופרמיההסעיף קובע כי המס על  

  מס מוגבל.    -  35%יעלה על  
  

יום מיום קבלת ההכסה ואם מדווח לפי    30הסעיף יחול בתאי שהישום שילם לפ"ש את המס תוך  

  בסיס מצטבר במועד הגשת הדוח השתי, לפי המוקדם מבייהם. 
  

  בחישוב מדרגות המס. הכסה החייבת במס מוגבל תשולב ברובד האחרון  

  

  

  

  שיעורי המס על הכסה מהימורים, הגרלות ופרסים   –ב  124סעיף  
  

  לפקודה היו מקור החיוב להכסות מהימורים, הגרלות ופרסים.   א2סעיף    -מקור חיוב  
  

  מסמיך את השר האוצר לקבוע פטור על הכסות אלו.   )28(9סעיף    -פטור  
  

,   630קביעת סכום הפטור לעיין השתכרות או רווח מהימורים, הגרלות ופרסים)  / עמ'  בצו מס הכסה (

. הכסה מפעילות  חוקיתא רק אם מקורה בפעילות  2קבע שהפטור ייתן על הכסה החייבת מכח סעיף  

  א, אך איה זכאית לפטור.2סעיף  שאיה חוקית חייבת במס מכוח  

  .  ₪2020 בשת    30,600הפטור הבסיסית היה    תקרת

2020  2019  2018  2017  

30,600  30,500  49,560  49,320  
  

  

  הפטור מחושב באופן הבא: 

o מוך מ ת    30,600  -כאשר סכום הזכייהכל הסכום פטור.   -₪    2020בש 

o   מהתקרה גבוה  הזכייה  סכום  הפטור    –כאשר  תקרת  בגובה  יהיה  ביכוי  הבסיסית  הפטור 

 ה"הפרש". ההפרש היו הסכום שבו עלתה הזכייה מעל תקרת הפטור.  

)  56,000-30,600(₪ בניכוי    30,600  תקרת הפטור המתואמת הינה:  .₪2020 בשנת    56,000-לדוגמה: נישום זכה ב

  ₪.  17,780ב = 124לפי סעיף  35%במס סופי  חיוב   56,000–5,200=  50,800ההכנסה החייבת:  ₪. 5,200= 

  . 2יתן לחשב ישירות את החלק החייב ע"י חישוב ההפרש *  

 ₪.   50,800=  2*   25,400בנתוני הדוגמה, החלק החייב יהיה ההפרש בסך 

o   ת  ₪    61,200כאשר סכום הזכייה בגובה פעמיים תקרת הפטור. כלומר, מעלכל הסכום    2020בש

 חייב במס ואין פטור. 

  

  ולא ביחס למספר הזכיות או הזוכים. לפיכך:  לכרטיס הגרלהתקרת הפטור מחושבת ביחס    בצו קבע כי

 ישום אשר זכה בשתי הגרלות שוות באותה שת מס ייהה מהפטור ביחס לכל הגרלה בפי עצמה. 

ישום אשר רכש כרטיס הגרלה אחד המזכה אותו בפרסים שוים, לא ייהה מפטור כפול אלא  

 לכל הפרסים. תקרת הפטור תחושב ביחס  

  שי ישומים אשר רכשו יחד כרטיס הגרלה ייהו מתקרת הפטור פעם אחת. 
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סעיפים   הגרלו   231-ו  230הערה:  של  פעילות  מותרת  בהם  המקרים  את  מפרטים  העושין  ת  בחוק 

  ופרסים: 

,  עריכתם מכוות לחוג אשים מסוים התאים הבאים:     3* משחק, הגרלה או הימור שתמלאו בהם כל  

בידור או  שעשוע  מגדר  חורגים  לעריכת  ,  אים  במקום  או  אסורים  משחקים  במקום  ערכים  אים 

  הגרלות או הימורים. 

תר מאת שר האוצר או מאת מי  סוגי הגרלות או על הגרלה מסויימת, אשר לעריכתם יתן מראש הי*  

  . שהשר הסמיכו לכך

הימורים או הימור מסוים, שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת מי שהשר  *  

  הסמיכו לכך, ובלבד שההימורים שייערכו כאמור לא יהיו על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט. 

מכוון לחוג אשים מסוים הרי שמדובר בפעילות  בהתאם לכך, ככל והשעשועון שערך אלון בביתו היה 

  חוקית.  
  

של מפעל הפיס שכללו    WINNERטפסי    17  הישום שלח בהפרש של דקות ספורות   -עמור  פס"ד מאיר

). ביהמ"ש  9)28יחוש זהה. סכום הזכייה בכל אחד מהטפסים  היה מוך מתקרת הפטור שמכח סעיף 

א  2מתיישבת עם תכלית סעיף  סתכלות אל כל זכיה באופן פרד איה  הכי ה  2017המחוזי קבע בשת  

הצו שועדו לפטור  איה מתיישבת עם הוראות  ו  ,להטיל מס על הכסות מהימורים   הלפקודה שועד 

     ממס הכסות מהימורים בסכומים קטים בלבד.

  

  יכוי קובע כי ההכסה החייבת ממקור זה לאחר התייחסות לפטור ולאחר    ב124סעיף    -שיעור המס  

  . 35%  1.1.2017מיום  , תחויב במס קבוע וסופי:    )11(17הוצאות שכרוכות בהכת דו"ח לפי סעיף  

  .    25%קודם לכן        ,30%  2016עד תום    2014בשים  

אין זכאות לפטור וסף על ההכסה, אין להפחית הוצאות אחרות כגון עלויות  המס היו סופי כך ש

  להפחית זיכויים מהמס המחושב וא"א לקזז הפסדים כגד הכסה זו.   אין  ,רכישת הכרטיס

  

  

  

  

  העברה לבן זוג לשעבר של עמית המס על    שיעור  –  ג124סעיף  

לשעבר,   זוג  לבן  מעמית  קופ"ג  כספי  מועברים  גירושין  הליכי  במסגרת  בהם  כאשר  מקרים  ישם 

ג קובע כי הסכומים יחויבו  124. במקרה זה סעיף  לפקודת מ"ה  )1)( 7(ה3מס לפי סעיף  הסכומים יחויבו ב

  א) 17(9ללא זכאות לפטור, יכוי, זיכוי או קיזוז, למעט הפטור שקבע בסעיף    20%במס סופי בשיעור  

קבע לפי שיעור המס במדרגה השלישית   20%השיעור     .2015הסעיף בתוקף משת     .  לפקודת מ"ה

  במדרגות המס השולי. 
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  שיעור המס על מכירת פטט   –  125סעיף  
  

. מדובר במכירת פטט או מדגם ע"י  40%) תחויב במס מוגבל של עד  9(2סעיף    הכסה החייבת מכח

  הממציא או מכירת זכות יוצרים ע"י היוצר שלא בתחום עיסוקם הרגיל. 

 הסעיף יחול גם על "עיצוב" כהגדרתו בחוק העיצובים.   7.8.2018החל מיום  

היא תחויב  )  1(2במידה וההכסה ממכירת זכויות היוצרים וצרה במהלך העסקים הרגיל מכח סעיף  

יתן לפרוס את ההכסה על פי תקופה שיקבע    8אך במקרה זה לפי סעיף    (ב)121במס שולי לפי סעיף  

  מהל מ"ה. 

  
  

  

  שיעור המס על הכסה לאחר פטירה  –א  125סעיף  
  

  להכסות הבאות המתקבלות לאחר פטירה בידי יורשים:   40%בשיעור  סעיף קובע מס מוגבל  ה

 (ו). 3הכסות מעסק של הפטר שחייבות בידי היורשים מכח סעיף   -

 א). 7(9) וכן מעק מוות שאיו פטור לפי  2(2הכסות עבודה של הפטר החייבות מכח סעיף   -

  

ושכי יורשים כגון ריבית  ימוסו בשיעור מס  הכסות אחרות שמתקבלות לאחר פטירה בידי  רות לא 

ילמד  קבע בחוזר מ"ה ש כפי שמוגבל, ויהוו הכסה של הפטר או של היורשים, בהתאם לסוג ההכסה,  

    להלן.

כהכסה  (ו) מהפסקת התעסקות שלא לאחר פטירה, תחויב במס שולי רגיל  3  סעיף    הכסה לפייודגש, כי  

  א. 125מיגיעה אישית ולא יחול סעיף  
  

  

  שומת הכסתו של פטר   –  120סעיף  
  

לפטירה,  השומה    עדכי כאשר ערכת שומה של פטר בגין ההכסות שלו    לפקודה קובע  (א)120סעיף  

  הפטר.  יהיה ציגו האישי החוקי של  המס מעיזבון הפטר  יוצאת על שם הפטר והאחראי לתשלום

עיזבון    -  (ב)120סעיף   מכסי  שמופקות  חלקם    לאחרהכסות  לפי  ליורשים  שייכות  ישום,  פטירת 

לרשות המיסים פתח תיק במ"ה לכל    ידועיםבהכסות העיזבון. כאשר פרטי היורשים וחלקם בירושה  

  אחד מהיורשים לגבי חלקו בהכסות העיזבון.   

ם, כאשר לא ידוע לרשות המיסים  לרשות המיסי  שאים ידועיםכאשר ישם יורשים    -  (ג)120סעיף  

חלקם בעיזבון או כאשר קיימת מחלוקת בין היורשים לגבי החלוקה, פתח תיק עיזבון ע"ש המוח על  

מת לאפשר תשלום על חשבון המס המגיע מהיורשים והגשת דוחות בגין פעילות והכסות העיזבון ע"י  

דוחות משולמת מקדמה מתיק העיזבון  . בעת הגשת ה120"הציג האישי החוקי" כפי שקבע בסעיף  

  . 40%בשיעור  

לאחר חלוקת הכסות העיזבון לכל יורש, יבוצע חישוב מדויק של המס המגיע לפי תוי    –  (ה)120סעיף  

  שבוצע מהכסות תיק העיזבון.   40%היורש תוך יכוי המקדמה בשיעור  
  

  פורטו ההלים הטכיים לפתיחת תיק יהול עיזבון וקבלת מספר יישות.   11/2019בהוראת ביצוע  
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קובע באלו מקרים הכסות שמתקבלות לאחר אריכות ימים, מהוות הכסה של    10/2011חוזר מ"ה  

היורשים שתמוסה לפי שיעור המס האישי שלהם, ובאלו מקרים ההכסות מהוות הכסה של הפטר  

  ה בשומה שתצא על שמו:ותיכלל 
  

(ו), מהוות הכסה של היורשים וימוסו  3בדיווח לפי בסיס מזומן לפי סעיף  הכסות מעסק ומשלח יד* 

א. ההכסות לא תוכרה כיגיעה אישית ואין זכאיות לפטורים אישיים שחלו על הפטר  125לפי סעיף  

  כגון פטור לכה. פס"ד אריסון ופס"ד אברמסון. 

מיגיעה אישית, למרות שהתקבלו לאחר    הפטרשמתקבלים בידי יורשים יחויבו כהכסת    הפרשי שכר*  

והפטר היה כה או זכאי להטבות מס אחרות הן תחושבה בשומה שתצא ע"ש   הפטירה. במידה 

א.  גם הפרשי שכר שמתקבלים לאחר שת  125על הכסות אלו יחול סעיף    ,הפטר לאחר הפטירה

א, אך לא תהיה זכאות לפטורים ו"ז. יתן  125פטר, וימוסו לפי סעיף  הפטירה יחושבו כהכסת ה

  . 8לבקש ייחוס הפרשי השכר לשים אליהן מתייחסים לפי סעיף  

  המוגדל   ולא לפטר. על המעק יחול הפטור  ליורשיםמיוחס  מוות שמתקבל מהמעביד של הפטר    מעק*  

ת ההכסה שאיה פטורה מהווה הכסה  . יתרהפטר א) בהתחשב בתוי העבודה של  7(9לפי סעיף  

  של היורשים לפי חלקם היחסי, לרבות זכאות לפטורים ו"ז בהתאם למצבם האישי.  מיגיעה אישית

היות    א. במקרה זה שההכסה מיוחסת ליורשים אין אפשרות פריסה125שיעור המס מוגבל לפי סעיף  

  יתן פטור מוגדל וכן המעק החייב מתחלק על פי רוב למספר שארים. ו

ובוסף   הפטרזכאים לבקש פריסה לאחור של המעק החייב, אך אז המעק יחושב כהכסת  היורשים  

  כפול כמעק מוות. במקרה זה לא ייתן פטור  

*  במידה ולפי הפטירה הישום פרש וקבל מעק פרישה ובוצעה פריסה קדימה, יחולו הוראות סעיף  

  שילמדו בהמשך בושא מיסוי מעק פרישה.  (ד)8

הכסות שמתייחסות לתקופה שעד לפטירה מיוחסות    –  הכסות אחרות כגון ריבית, שכירות ועוד*  

  הפטירה מהוות הכסה של היורשים.   לפטר, והכסות יחסיות מיום

  

  לסיכום: 

  הערות   א 125סעיף    החייב   סוג ההכסה 
עסק ומשלח יד  

  בדיווח מזומן 
הכסה פסיבית של היורשים  

  אין זכאות לפטורים ו"ז של הפטר  V  (ו) 3לפי סעיף  

  V  ) 2(2הכסת הפטר    הפרשי שכר 
זכאות    ישאם החיוב בשת הפטירה  

  של הפטר   לפטורים ו"ז

  מעק מוות 

  הכסה של  היורשים 
    Vחשבת מיגיעה אישית 

  אין אפשרות פריסה 
  א) תקרה מוגדלת 7(9

  V  הכסת הפטר מי.א 
  יתן לפרוס לאחור 

  א) ללא תקרה מוגדלת 7(9

  - הכסות אחרות
  ריבית, שכ"ד 

הכסה יחסית עד לפטירה  
    X  תיוחס לפטר 

הכסה יחסית מיום הפטירה  
    X  ליורשים תיוחס  
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  זיכוי לחייל משוחרר  –א  39סעיף  
  

ודש  החודשים הראשוים שלאחר הח  36למשך    זיכוי בעד הכסה מיגיעה אישיתיקבל    חייל משוחרר

        .  שירותו הסדירשבו סיים את  
  

  קודות הזיכוי: 

,  מלאים   חודשים  22ששירתה  משוחררת  וחיילת  מלאים  חודשים    23ששירת לפחות  משוחרר  > חייל  

  חודשים.   36משך  ב"ז לחודש    1/6יקבלו   

יקבלו    22/23-ששירתו בשירות סדיר פחות ממשוחררת  וחיילת  משוחרר  > חייל   "ז    1/12חודשים, 

  חודשים.   36לחודש במשך  
  

  משוחררים: לים  ימחוק קליטת חי  ת המוחיםהגדר

שירות צבאי     שירות לאומי. , בשב"ס וב בצה"ל, במשמר הגבול, במשטרה סדיר  שירות    -שירות סדיר  

  לפי התחייבות לשירות קבע לא מהווה שירות סדיר. 

  בתאי לפי תום תקופת השירות הסדיר,    כדיןשירות סדיר וכן מי ששוחרר   שסייםמי    -  חיל משוחרר

יחשב כחייל    כותאו    בריאותחודשים מטעמי    12.  מי ששוחרר לפי תום  לפחות  חודשים  12ששירת  

  חודשים.     12משוחרר גם אם שוחרר לפי תום  
  

  
  

  

  קודות זיכוי בעד ילדים   –  40סעיף  
  

- : האב והאם זכאים בשת הלידה ל66יתות לפי סעיף  בחישוב פרד  "ז בעד ילדים  לבי זוג שואים  

ל"ז אחת ובשת    18עד גיל  בוסף  "ז, והאם בלבד זכאית    2.5"ז ובחמש השים שלאחר הלידה    1.5

  "ז.   0.5-ל  18-ה

קובע את "ז שיתות להורה במשפחה חד הורית. כעיקרון, ההורה שילדיו בחזקתו מקבל "ז    40סעיף  

שילדיו אים בחזקתו מקבל "ז כמו אב שוי. בוסף מקבל כל כפי שזכאית לקבל אם שואה, וההורה  

  "ז בגין היותו הורה חד הורי או בגין השתתפות בכלכלת הילדים.     1אחד מהם  
  

  

  קודות קצבה   –  (א)40סעיף  

יחיד תושב ישראל זכאי לקודת קצבה אחת בשל כל אחד מילדיו. קודת הקצבה משולמת באמצעות   

  קצבאות ילדים, ולפיכך איה מחושבת בפועל כזיכוי מהכסת הישום.   –המוסד לביטוח לאומי  

  

  בחזקתוחד הורי שילדיו     )1(ב)( 40
  

הורית   חד  במשפחה  הורה  שהוא  אישה)  או  (גבר  ישראל  תושב  לגיל  יחיד  מתחת  ילדים  לו    19ויש 

  : לקודות זיכוי הבאות, זכאי  37מגדלם בביתו, ואיו זכאי ל"ז בגין סעיף    -שבחזקתו
  

,  18מהשה השישית עד שה לפי גיל  "ז    1שים שלאחר הלידה,    5במשך  "ז    2.5"ז בשת הלידה,    1.5

  . 18השה בה מלאו לילד    –"ז בשת הבגרות    0.5-ו

אחת    , רשאית האם להעביר קודה2017- החל מ  באם חד הורית, ושת הלידה של הילד היהאם מדובר  

  "ז.   3.5קודה ובשה לאחר מכן    0.5משת הלידה לשה הבאה, כך שבשת הלידה תקבל  
  

  הכסה שאיה מיגיעה אישית. יודגש כי קודות הזיכוי תיתה גם על  
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קודה זו יתת גם על הכסה      על עצם היותו הורה במשפחה חד הורית.  )2(ב)( 40"ז לפי    1  תיתן  בוסף

     שאיה מיגיעה אישית.

מהישואים הקודמים    ומגדל את ילדואו מהל משק בית משותף עם יחיד  במידה וההורה ישא בשית  

  ר הורה במשפחה חד הורית. "ז עבו  1- תהיה זכאות ל"ז בעד הילד כאמור לעיל, אך לא תהיה זכאות ל

  

  חזקתו ב  אים חד הורי שילדיו     א)1(ב)( 40
  

אך    19יחיד תושב ישראל (גבר או אישה) שהוא הורה במשפחה חד הורית ויש לו ילדים מתחת לגיל  

    . שים שלאחר הלידהה   5"ז במשך    2.5  -ו  "ז בשת הלידה,  1.5   הבאות:אים בחזקתו, זכאי ל"ז  
  

משת    , רשאית האם להעביר קודה אחת2017-החל מאם מדובר באם חד הורית, ושת הלידה של הילד  

  "ז.   3.5קודה ובשה לאחר מכן    0.5הלידה לשה הבאה, כך שבשת הלידה תקבל  
  

       קודות הזיכוי תיתה רק על המס המחושב על הכסה מיגיעה אישית.
  

). (או חלק  2(ב)( 40לפי סעיף    וספת"ז    1יקבל  משלם מזוות    –במידה והיחיד משתתף בכלכלת ילדיו 

  קודה זו יתת גם על הכסה שאיה מיגיעה אישית.   מקודה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה).  
  

עבור הילד שאיו    גם כאשר ההורה ישא בשית או מהל משק בית משותף עם יחיד תהיה זכאות ל"ז

  "ז במידה וההורה משתתף בכלכלת הילד ומשלם מזוות עבור ילדו.   1בחזקת ההורה, ובוסף  
  

  

  קבע כי בהסכמת ההורים חלוקת קודות הזיכוי   2014בחוזר מ"ה שפורסם בשת    -משמורת משותפת  

דיעה רשות המיסים  בין ההורים תעשה בצורה שוויוית. האמור בחוזר עורר התגדות, ובעקבות כך הו

, ובשלב זה גם במקרה של משמורת משותפת תיתה "ז של  מוקפאותכי הוראות החוזר    2015בשת  

  הלאומי, וההורה האחר יקבל "ז כשל "אב".   "אם" למי שמקבל את קצבת הילדים מהביטוח

  

  יחיד הורה     ב)1(ב)( 40

  (כגון בשל  מהווה ההורה היחיד של ילדיואשר במשפחה חד הורית, יחיד תושב ישראל (גבר או אישה) 

ל"ז לפי ס"ק    גם  , יהיה זכאי19פטירת ההורה האחר או בשל סיבות אחרות), ויש לו ילדים מתחת לגיל  

  להורה שילדיו אים בחזקתו.    א)1( ל"ז לפי ס"ק    וגםלהורה שילדיו בחזקתו    )1(

  "ז זו תיתן רק עבור הכסה מיגיעה אישית.    "ז על עצם היותו הורה במשפחה חד הורית.  1יקבל    ףבוס

להעביר קודה    היא ראשית,  2017-, ושת הלידה של הילד החל מבמידה וההורה היחיד היה אישה 

א) משת הלידה לשה הבאה, כך שבשת הלידה  1(ב)(40) וקודה אחת בגין סעיף  1(ב)(40בגין סעיף    אחת

  "ז.   7תקבל קודה אחת ובשה לאחר מכן  

ייתו רק כגד הכסה   א)1(ב)(40ייתו גם כגד הכסה פסיבית, "ז לפי סעיף   ) 1(ב)(40"ז לפי סעיף  

  מיגיעה אישית. 

  

  2017היה שוה. האמור לעיל מתייחס למצב החוקי משת    40וסח סעיף    2016הערה: עד לתום שת  

  ואילך. 
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  : "ז ילדים  סיכום  טבלת
  

  הורה יחיד   אים בחזקתו   ילדיו בחזקתו   

  שת הלידה 
  

1.5  
  

1.5  3  
 האמא בלבד זכאית לדחות קודה אחת משת הלידה לגיל שה.

  5  2.5  2.5  5עד גיל    גיל שה
  1  0  1  17עד    6גיל  

  0.5  0  0.5  18גיל  
  "ז בגין משפחה חד הורית / כלכלת ילדים   1בוסף תיתן    

  
  

  1דוגמה  
אבי, הגרוש משתתף בכלכלת  .   2017- ו  2015,  2005,  2001ילידי  אביבה היה גרושה המגדלת את ילדיה  

  הילדים. 

  . בנוסף 19- . אין זכאות לנ"ז בגין בן ה3-ובגין בן ה 5-נ"ז בגין בן ה  2.5, 15-נ"ז בגין בן ה  1תקבל אביבה   2020בשנת  

נ"ז על    1ובנוסף    3- ובגין בן ה  5-נקודות בגין בן ה  2.5אבי יקבל     נ"ז.    7נ"ז על היותה חד הורית. סה"כ תקבל    1תקבל  

  נ"ז.  6היותו משתתף בכלכלת ילדיו. סה"כ  

  
  2דוגמה  

    ברכה הגרושה עברה לחו"ל והתחתה שית..  2015-ו  2019ילידי  ברוך גרוש המגדל את ילדיו  

  נ"ז.  6סה"כ  נ"ז על היותו חד הורי. 1. בנוסף  5- בן הו נ"ז בגין בן השנה 2.5ברוך יקבל  2020בשנת 

, גם אם מגישה דוח בישראל בגין הכנסות  40לפי סעיף    ברכה אינה תושבת ישראל ולכן אינה זכאית כלל לנ"ז בגין הילדים

  שהופקו בישראל. 

  

  3  דוגמה

  .  2010-ו  2013,  2017ילידי  דיה היה אלמה צעירה, ילדיה  

 . סה"כ הורה יחידנ"ז על עצם היותה    1ובנוסף  .  8-נ"ז עבור בן ה  1שני הילדים הצעירים +  ז בגין  נ"  5תקבל    2020בשנת  

  נ"ז.  12

  

  
  זיכוי לגרוש שהתחתן בשית ומשלם מזוות  –א  40סעיף  

  לשעבר יקבל קודת זיכוי אחת וספת.   זוגו  לבתוות  גרוש שהתחתן בשית ומשלם מז 

  
  ער  –ב  40סעיף  

יקבל קודת זיכוי אחת וספת, בין אם הוא תושב ישראל ובין    18ומתחת לגיל   16יחיד מעל גיל    –ער  

  במידה והער שוי ולא עובד, בן זוגו יקבל את קודת הזיכוי.     אם הוא תושב חוץ.
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   קודות זיכוי בגין לימודי תואר ומקצוע   –ה  40ד,  40ג,  40סעיפים  
  

לקבלת תואר אקדמי ראשון או  שסיים לימודים  ליחיד תושב ישראל  הסעיפים מעיקים קודות זיכוי 

  לתעודת מקצוע. שזכאי  או  שי  

לפי  ה"ז  יתות  משך השים בהן  במסגרת הקיצוצים בתקציב המדיה הוחלט לצמצם את    2013ביולי  

הדבר קבע בהוראת שעה שתוקפה הוארך עד    .2014החל משת    לימודים  שסייםסעיף זה לגבי מי  

  . 2022לתום שת  

  

  זיכוי בגין תואר אקדמאי   –ג  40סעיף  
  

לימודי  שסיים  גבוההמי  להשכלה  ממוסד  שי  או  ראשון  אקדמי  תואר  לקבל  וזכאי  ע"י    ם  שהוכר 

  זכאי לקבל קודות זיכוי כמפורט להלן. המועצה להשכלה גבוהה,  
  

  קודות הזיכוי שתתקבלה:   שווי

 והלאה יקבל "ז אחת לשה אחת בלבד.    2014מי שסיים לימודים בשת  לתואר ראשון:    ההטבה �

   שה אחת בלבד.והלאה יקבל חצי "ז ל   2014ם בשת  מי שסיים לימודי   ההטבה לתואר שי: �

  

  קבלת הקודות:   מועד

. סיום לימודים לתואר  הלימודיםסיום  שת    שלאחרמשת המס  כעיקרון, הקודות תיתה החל    .א

 פירושו זכאות לתואר גם אם התעודה יתה בפועל במועד מאוחר יותר. 

 

  לקבלת התואר, י  , במידה והתואר היו בתחום עיסוק בו דרשת התמחות כתא1.1.2012-החל מ  .ב

, בתאי שההתמחות  ההתמחותי החל משה שלאחר סיום  את קודות הזיכורשאי היחיד לבקש  

 בשה שלאחר סיום לימודי התואר.  יד  מהחלה  

מועד קבלת  במשך שה אחת בלבד, אך  כאמור  ההטבה תיתן    2014לגבי מי שסיים לימודים משת    .ג

בשה שלאחר  סיום הלימודים או התמחות חובה, או  או בשה שלאחר  ההטבה לבחירת הישום  

   מכן.

 ללומדים לתואר שלישי:   .ד

בסיום   שתו  לקודות  מעבר  וספות  ב"ז  מזכים  אים  לתואר שלישי  הלימודים  לעיל,  כאמור 

, יתת  ישירלימודי התואר הראשון והשי. אולם במידה והלימודים לתואר השלישי הים במסלול  

  קבלת הקודות:  מועדהטבה לגבי  
  

(לימודים בהם התארים למדים כחטיבה אחת)    םאר היו ברפואה או ברפואת שייי אם התו  >  

    –  תיתה כל קודות הזיכוי  התואר השלישירק לאחר סיום  

שה אחת בה תיתן    –שים של "ז    2והלאה תיתה    2014משת    במידה והלימודים הסתיימו  

  קודה עבור התואר השי.    0.5"ז אחת עבור התואר הראשון, ושה וספת בה תיתן  
  

  – תהיה זכאות כאמור לעיל    ראשוןאם התואר היו במקצוע אחר אזי בסיום לימודי תואר    >  

תהיה זכאות להטבה בגין התואר השי. כלומר קודות    שלישי כרגיל. ובסיום הלימודים לתואר  

  הזיכוי בגין התואר השי יתקבלו רק שה לאחר סיום התואר השלישי. 
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  זיכויים ממס טבלאות סיכום  
  

  סעיף           
זיכוי לתושב ישראל  

  בלבד או גם לתושב חוץ? 

מיגיעה  זיכוי כגד הכסה  
אישית בלבד או גם כגד  

  הכסה פסיבית? 

האם יתן  
  להעביר
  לבן זוג?

  לא  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל   תושב     34

  לא  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל   סיעות   36

  לא  גם להכסה פסיבית   גם לתושב חוץ   אישה א  36

  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל   עולה   35
בחישוב  רק  

  מאוחד 

  לא  רק ליגיעה אישית   גם לתושב חוץ   חייל משוחרר א  39

חד הורי  ילדים ל  )  1(ב)( 40
  שילדיו בחזקתו 

  לא  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל 

חד הורי  ילדים ל  א)  1(ב)( 40
  בחזקתו   איםשילדיו  

  לא  רק ליגיעה אישית   רק לתושב ישראל 

  ב)  1(ב)( 40
  ילדים להורה יחיד 

  לתושב ישראל רק  
  .  פסיביתל ) גם1(ב)(40"ז לפי 

  לא
 לי.ארק  א)1(ב)(40"ז לפי .  

"ז וספת לחד    )2(ב)( 40
  הורי / תשלום מזוות 

  לא  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל 

"ז וספת להורה  ב)  1(ב)( 40
  יחיד  

  לא  רק ליגיעה אישית   רק לתושב ישראל 

  לא  רק ליגיעה אישית   רק לתושב ישראל   ילדים לזוג שוי   (ג)  66

  כן  גם להכסה פסיבית   גם לתושב חוץ   גרוש שישא   א  40

  כן  גם להכסה פסיבית   גם לתושב חוץ   ער  ב  40

  לא  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל   תואר ומקצוע ה  40  –ג  40

  כן  פסיבית גם להכסה    רק לתושב ישראל   טול יכולת במוסד     44

  כן  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל   ילד טול יכולת     45

  כן  גם להכסה פסיבית   גם לתושב חוץ   תרומות     46

  לא  גם להכסה פסיבית   גם לתושב חוץ   משמרות     10

  לא  גם להכסה פסיבית   רק לתושב ישראל   ישובים     11

  לא  פסיבית גם להכסה    גם לתושב חוץ   הצחת חייל שספה וכו' 

  

  בסיס ההכסות לחישוב       סעיף

  טול יכולת במוסד  44
,  המקורות לאחר יכויים ללא הכסות שחייבות במס סופי  מכלההכסות  
  ללא שבח. 

  תרומות  46
,  המקורות לאחר יכויים ללא הכסות שחייבות במס סופי  מכלההכסות  
  ללא שבח. 

  לאחר יכויים הכסות מיגיעה אישית בלבד    ישובים   11

  ב מס ייסף 121
הכסות    כולל  שבח מקרקעין  לרבות  המקורות לאחר יכויים  מכלההכסות  

  שחייבות במס סופי 
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    מקור הכסה משותף  –(ד)  66סעיף  

ר בהכסה  מדוב  אם) לבקש חישוב פרד על הכסה מיגיעה אישית,  1(א)(66למרות האפשרות שבסעיף  

לעיתים יבוצע חישוב מאוחד ולעיתים יאפשרו לבי הזוג חישוב פרד, בהתאם    -ממקור הכסה משותף

  לסיבות ולשת המס המדוברת: 
  

  

חישוב מאוחד לבי זוג העובדים  לגבי  (ד) והוסדר העיוות ההיסטורי  66לפקודה תוקן סעיף    199בתיקון  

מקור הכסה של בן זוג    -כאשר לבי זוג מקור הכסה משותף    2014החל משת  יחד.  עפ"י התיקון,  

השי הזוג  בן  של  ההכסה  במקור  ליחסי  ,  התלוי  בהתאם  מהם  אחד  לכל  פרד  חישוב  יתאפשר  כן 

  העבודה בייהם, במידה ומתקיימים כל התאים הבאים: 

 ית של כל אחד מבי הזוג דרשת ליצור ההכסה ממקור ההכסה המשותף. יגיעתו האיש .1

בי בעל משרד רו"ח ואביטל אשתו עקרת בית. לא ניתן יהיה לייחס חלק מהכנסתו של אבי לאביטל היות , אהלדוגמ

  ועבודתה אינה נדרשת להפקת ההכנסה.

 ההכסה ועומדת ביחס ישיר לתרומתו. תרומתו ליצור    כל אחד מבי הזוג מקבל הכסה התואמת את .2

ימים בשבוע. ניתן יהיה  4 באחת החנויותאלי יבואן מוצרי תינוקות ובעל רשת חנויות, אשתו אלישבע מוכרת ,  הלדוגמ

  , אך רק סכום התואם את תרומתה בהתאם לאופי העבודה והיקף המשרה. לייחס חלק מהכנסתו של אלי לאלישבע

בית המגורים משמש  יתן לבקש חישוב פרד רק אם  אם ההכסה מופקת בבית המגורים של הזוג   .3

כלומר, דרש ששי בי הזוג    דרך קבע את מקור ההכסה המשותף, ומרבית הפעילות עשית בבית.

 בית. ליעבדו בבית או ששיהם יעבדו מחוץ  

ומ הינה המזכירה  דנה  ותיק, אשתו  הינו חשמלאי  דן  חלק  לדוגמה,  ליחס  ניתן  לא  בבית.  שיחות הטלפון  קבלת את 

  מהכנסותיו של דן לדנה היות ופעילות הפקת ההכנסה לא נעשית מהבית. 

  

 -----------------------  

  2013(ד) עד תום שת 66

בעבר קבע בסעיף כי על הכסה תלויה ממקור משותף לא ייתן חישוב פרד. הסעיף לא קבע מהי תלות אך  

חזקות שבהתקיים אחת מהן ראו את הכסות בי הזוג כתלויות אחת בשייה, ולא יתן חישוב  פורטו שלוש 

פרד: כאשר הכסת בן הזוג התקבלה מעסק או משלח יד של בן הזוג האחר, או מחברה או משותפות שבה 

  מהזכויות. 10%בי הזוג מחזיקים 

יתות לסתירה או שמדובר בחזקות חלוטות.  האם החזקות   –בפסקי דין שוים דוה סוגית החזקות לתלות  

חזקות כי  קבע  ומיכאלי  שקורי  לסתירה וית אין  התלות  -אי  בפס"ד  מאוחד.    ת  חישוב  -ביתומחייבות 

(ד) לפקודה הוא עדיין הוסח  66המשפט ציין, כי יתן לקוות שהמחוקק יבחן בשית האם וסחו של סעיף  

  לפקודה תוקן הסעיף כפי שילמד להלן. 199ואכן, בתיקון   הסעיף.שים לאחר חקיקת  55-הרצוי כיום, כ

-(ה) שאפשר לבי זוג העובדים יחד חישוב פרד אך רק על הכסה בסך כ 66חל סעיף  2016יצוין, כי עד תום 

  ₪ בלבד.  50,000

 -------------------------  
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  הכסות שאין מיגיעה אישית    -מיסוי בי זוג  
  

  

  ייחוס פסיביות לבעל ההכסות מי.א. הגבוהות   –  )2(א)(66סעיף  

רווח    הכסה שאיה מיגיעה אישית של בי הזוג כגון הכסת שכירות, ריבית, דיבידד,קובע כי הסעיף 

ולא   יותר,  גבוהה  הזוג שהכסתו החייבת מיגיעה אישית  בן  של  ועוד, תיווסף להכסה החייבת  הון 

  לו מבחיה פורמלית.   שייךתיוחס לבן הזוג שהרכוש  

  אם לבי הזוג אין הכסה מיגיעה אישית תירשם ההכסה אצל בן הזוג הרשום. 

- ₪ ו  150,000משכורתם השנתית עמדה על    2019שכירים. בשנת    רשום)   (ב"ז   וישראלה הרופאהישראל העו"ד  ,  הלדוגמ

₪.   ₪20,000 ולישראלה רווח הון ממכירת ני"ע בסך   ₪6,000 בהתאמה. בנוסף, לישראל הכנסה מדיבידנד בסך   120,000

  תר.  שהכנסתו מיגיעה אישית גבוהה יו  היותמכיוון שמדובר בהכנסות שאינן מיגיעה אישית הן תיוחסנה לישראל  

  

  

  בכס מזוהה   חריג  –  (ב)66סעיף  

כאשר ההכסה שאיה מיגיעה אישית ובעת מכס שהיה בבעלות בן הזוג לפחות שה לפי הישואין  

או מכס שקיבל בן הזוג בירושה במהלך הישואין, אין חובה לצרף את ההכסה לבן הזוג שהכסתו  

  מיגיעה אישית גבוהה יותר ובעל הרכוש רשאי לבקש שההכסה תירשם על שמו.  

מלפי הישואין / בירושה רשאי בעל הכס להחליט האם ההכסה    - כס מזוהה  כלומר, במקרה של  

  תירשם על שמו או על שם בן הזוג שהכסתו מי"א גבוהה יותר. 
  

יודגש, כי לפי החיות מס הכסה, כס מזוהה היו רק במידה והכס עצמו התקבל בירושה. כאשר  

כאשר מכר כס שהתקבל בירושה ובכסף רכשו כס התקבלו כספים בירושה ובהם רכשו כסים, או  

  אחר, הכס החדש שרכש לא יהווה כס מזוהה. 
  

גם בחישוב מאוחד. כלומר, כעיקרון בחישוב מאוחד הכסות שאין מיגיעה אישית  66סעיף   חל  (ב) 

'כס מזוהה' מלפי החתוה / בירושה,    –מצטרפות ג"כ לבן הזוג הרשום, אולם בהתקיים חריג זה  

במקרה זה לבן הזוג  חשוב לציין כי  רשאי בעל הכס לבקש חישוב פרד על ההכסה ולקבל עליה "ז.   

  , גם אם מיוחסות אליו הכסות מיגיעה אישית של בן זוגו. 38הרשום לא תהייה זכאות ל"ז לפי סעיף  

  
  פס"ד יר יוסף   –  הכסה משבח  ייחוס

 רכש ואשר שמה על רשום ירת מקרקעין שהיהלאישה בעת מכ שצמח  השבח  דין  מהו  השאלה דוה

ישואיה. פ"ש טען כי מכיוון שמדובר בהכסה שאיה מיגיעה אישית עליה להיות מיוחסת   לאחר ידה על

בית המשפט קבע כי האמור לעיל   ).2(א)( 66לפי סעיף  –לבן הזוג שהכסתו מיגיעה אישית גבוהה יותר 

קובע כי השבח איו מהווה   מיסוי מקרקעין  ב לחוק48 חל על "הכסה" שאיה מיגיעה אישית. סעיף

)  2(א)(66המס והזיכויים, כך שהאמור בסעיף   שיעורי קביעת  לגבי רק סה לעיין פקודת מ"ה אלא הכ

    שבח.לפקודה ולא על    1חל רק על "הכסה" כפי הגדרתה בסעיף  

במידה והכס  .  66ולא יחולו על ההכסה הוראות סעיף    ייוחס לבעל הכסשוצר לבי זוג    שבחמסקה:  

  וכל בן זוג יחויב על חלקו היחסי בכס.   ה תפוצלשייך לשי בי הזוג ההכס
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ת המשכים עפ"י הכללים המפורטים בסעיפים  ריבית ורווחים אחרים מקרן השתלמו   –  )4(ה3סעיף  

  ריבית או הפרשי הצמדה.   –)  4(2ב) יהוו הכסה מ16( -א) ו16(9
  

הקרן    -, בעת משיכת כספים מקרן השתלמות לעצמאים או לשכירים חייבים כל הסכומים במסלסיכום

ם שהפקיד  והרווחים מכח הסעיפים ה"ל, למעט סכומי הקרן שהפקיד שכיר על חשבוו ולמעט סכומי 

  א). 5(17עצמאי שלא הותרו ביכוי עפ"י  
  

  פטורים: 
  

  משיכה מקרן השתלמות לשכירים   –א)  16(9סעיף  

בשי   ועומדים  במידה  השתלמות,  מקרן  שכיר  שמקבל  וריבית  ה"ה  הקרן,  על  פטור  מעיק  הסעיף 

  התאים הבאים: 

  מקור הכספים ב"הפקדה מוטבת".  הפקדה מוטבת היה כל אחד מאלה:  .1

o   מהמשכורת הקובעת.   8.4%/    7.5%(ה), כלומר  3עד התקרה האמורה בסעיף     –הפקדות מעביד  

o   מהמשכורת הקובעת או סכום    2.5%מתשלומי המעביד שעד לתקרה או    1/3עד    –הפקדות עובד

 הקבע בהסכם קיבוצי שאושר. 

o  .טית לחברי קיבוץחלופה הרלוו  

  המשיכה מתרחשת באחד המקרים הבאים:  .2

o   ים  6חלפואו אם השכיר הגיע לגיל פרישה    מ"מועד התשלום הראשון" (ראו הגדרה בסעיף),  ש

 שים מ"מועד התשלום הראשון".   3וחלפו  

o   וחלפו הקיים  על  לשמירה  השתלמות  לצרכי  משכים  התשלום    3הכספים  מ"מועד  שים 

 הראשון". 

o  .ים לזכאים לאחר פטירת השכירית הכספים 

  

, סגר החשבון להפקדות וספות, ופתח חשבון חדש להפקדות חדשות  מקה"ללאחר משיכת כספים  

ל. החשבון לא ייסגר אם המשיכה  ממו יתן יהיה למשוך כספים פטורים בהתאם לכללים שצויו לעי

החודשים    12-מסכומים שבקרן לצורך השתלמות בישראל ולא הייתה משיכה אחרת ב  1/3היא עד  

  . האחרוים
  

  . קודם לכן חל פטור מלא. 1.1.2003הסעיף חל על הפקדות מיום  

  

  משיכה מקרן השתלמות לעצמאים   –ב)  16(9סעיף  

בשי   ועומדים  במידה  השתלמות  מקרן  עצמאי  שמושך  וריבית  ה"ה  הקרן,  על  פטור  מעיק  הסעיף 

  התאים הבאים: 

מוטבת"   .1 ב"הפקדה  הכספים  לסך    –מקור  עד  בשה  18,600הפקדה    7%- [כ   .2020ת  בש  ,₪. 

 א)]. 5( 17מהתקרה הקובעת לפי  

2020  2019  2018  2017  

18,600  18,480  18,240  18,240  
 

 א) לגבי שכיר. 16(9מקרים המפורטים בסעיף  המשיכה מתרחשת באחד ה .2
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  בתקופת הקורוה  לשכירים ועצמאים  משיכה מקרן השתלמות    -  ג)16(9סעיף  
  

  . 9.2.2021עד יום    10.8.2020מיום  לגבי משיכות  הוראת שעה  הסעיף חוקק כ

  קובעים פטור ממס במשיכה מקרן השתלמות במידה וחלפו  ב)16( 9-ו א) 16(9כפי שלמד לעיל, סעיפים 

  שים.   3  לפחות  שים ממועד התשלום הראשון, ולגבי יחיד שהגיע לגיל פרישה במידה וחלפו  6  לפחות

כהטבה הוראת שעה הקובעת כי ייתן פטור ממס במשיכת כספים  בתקופת משבר הקורוה, קבעה  

  מקרן השתלמות עוד לפי המועד האמור, בהתקיים התאים הרשומים בסעיף. 
  

  סכום המשיכה  

₪. הסכום כולל הן את הקרן, והן    7,500בכל חודש בו הישום עוה על התאים שבסעיף יתן למשוך  

  .  את הריבית והרווחים

 6 * 7,500סה"כ הסכום המקסימלי המצטבר שיתן למשוך היו חודשים, כך ש 6למשך ההוראה חלה 

₪.  יודגש, כי לא יתן למשוך את כל הסכום במשיכה אחת אלא מידי חודש יתן למשוך    45,000=  

    ₪.  7,500כאמור עד לסך  
  

  

  תאי המשיכה  

  את שי התאים הבאים: ₪ עליו לקיים    7,500בכל חודש בו מבקש הישום למשוך  

במהלך התקופה שמיום   (חל"ת) פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום הישום או בן זוגו  א.  

  ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכה.   1.3.2020

לתום החודש שקדם  ועד    1.3.20מיום    של הישום ובן זוגו  החייבת החודשית הממוצעת  ההכסה  ב.  

.  בדיקת 2019למועד הגשת הבקשה, פחתה ביחס להכסה החודשית החייבת הממוצעת בשת  

  ) בלבד.2( 2-ו ) 1(2הכסות לפי סעיפים    לגביההכסה הממוצעת עשית  
  

בקופה שותרו  השתלמות  –  הכספים  מקרן  כספים  משיכת  מתבצעת  כאשר  החשבון  בד"כ,  סגר   ,

אך במשיכה בפטור לפי הוראה השעה    .ב)16(9-ו  א)16(9מד לעיל בסעיפים  כפי של להפקדות וספות,  

כי המשיכה לא תפגע בישום ויתן יהיה להמשיך להפקיד כספים לאותו   ג)(ב)9)16קבע ברורות בסעיף  

  קופה. בוותק  החשבון ולהות מ

  

חשבוות    ₪2 מתייחס באופן כולל לכל החשבוות של הישום. במידה וליחיד    7,500יודגש כי הסכום  

₪ באותו חודש בפטור לפי   7,500של קרן השתלמות הוא לא יהיה רשאי למשוך מכל אחת מהן בפרד 

  הוראת השעה.   

ורווחים שמקורם   כן, ההוראה מתייחסת למשיכת קרן  רת בסעיפים  "הפקדה מוטבת" המוגדבכמו 

ב).  לא יתן למשוך בפטור לפי הוראת שעה זו כספים שמקורם בהפקדות שאין "הפקדה  16(9-א) ו16(9

  מוטבת". 
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  כולל יכוי וזיכוי גמלמיסוי היחיד  

  

          43תרגיל  

 

  במשפחת גורביץ:   2018פשות. להלן אירועים שהתרחשו בשת המס    4משפחת גורביץ מוה  

  

  . 1.6.2016דוד גורביץ עלה ארצה ביום   .1

ביום   .2 לעבוד  החל  משכורתו    1.1.2017דוד  משמרות.  בשלוש  הפועלת  רהיטים  לייצור  בחברה 

במשמרות    ₪  3,800- במשמרת הראשוה ו  ₪  6,200, מתוכה  ₪  10,000הממוצעת לחודש היתה  

  ושלישית.    השיי

ביום   .3 ארצה  עלתה  דוד,  של  אשתו  הי1.12.2016רות,  רות  והחלה  י .  מקצועית,  מוסיקאית  תה 

  2018מוסיקה. הרווח מהפעלת העסק בשת המס  להפעיל עסק עצמאי של שיעורים פרטיים ב

  (הכסות בקיזוז הוצאות מותרות ליכוי).  ₪  180,000הסתכם בסך  

  . 3.4.2012ושולי שולדה ביום    3.1.2010רוי שולד ביום    -ילדים  2לבי הזוג   .4

רוי, בם של הזוג גורביץ משותק לחלוטין ומאושפז במוסד. דוד משלם עבור החזקת בו סכום   .5

  ש"ח.   1,000חודשי של  

דוד סע לחו"ל לחופשה אצל חברים במדיה עמה אין לישראל יחסים דיפלומטיים ואין עמה   .6

אמת מס. במהלך הביקור, שארך כשבוע, תיווך בעסקה של רכישת תכשיטים שוים. תמורת  

במזומן (הכסף התקבל בידו בעת ששהה בחו"ל). זו    ₪  55,000התיווך קיבל מהצדדים סך של  

  פעם הראשוה שדוד משמש מתווך בעסקה ואיו והג לעסוק בתיווך באופן עקרוי. ה

 לפקודת מס הכסה.   46למוסדות מוכרים לצורך סעיף    ₪  570דוד תרם סך   .7

  ש"ח לשה.   180שי בי הזוג חברים במועדון לקוחות ומשלמים עבור החברות סך   .8

₪, בוסף הרוויחה    75,000לי וקבלה  במהלך שה זכתה רות בהגרלת הטוטו אשר ערכה בחודש יו .9

 ₪.   45,000מהימורים בקזיו בחו"ל  

. סכום זה מהווה מקדמות לשת המס, למעט  ₪   12,000רות שילמה למוסד לביטוח לאומי סך   . 10

  ח, אשר הם בגין חוב לשה קודמת (קרן בלבד)." ש  2,000סך של  

 בי הזוג הפקידו במהלך השה לקופ"ג הבאות:  . 11

 ₪.   13,000ורות    ₪    6,000אים: דוד  קרן השתלמות לעצמ -

  ₪.  ₪15,000, רות    9,000  –קופות גמל לקצבה כעמית עצמאי: דוד   -

  

  דרש:

בהחה שלבי הזוג ערך חישוב פרד, מהי ההכסה החייבת, היכויים האישיים, והמס המגיע בשת  

  של בי הזוג גורביץ?     2018המס  
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  2018משפחת גורביץ    /  43תרגיל  

 הערות  רות דוד  הכסות  

 : . אישיתי
  

 )1(א)(66ולכן יחשב חישוב פרד    ממקור שאיו תלוי הכסות בי הזוג  

 120,000 ) 2(2משכורת  
 

10,000*12=120,000    ₪ 

 ) 1(2עסק  
 

180,000   

עסקת אקראי  
2)1 ( 

0 
 

בעלת אופי מסחרי ,   והיה) היות  1(2  ס'  עסקת אקראי תחויב מכח 
 הכסה שהופקה בחו"ל.   ,עולה חדש  -(א)14  'ס  י פלההכסה פטורה  

 : פאסיבי
  

  

 א  2הגרלות  
 

 יפ לה יותר  הההכסה תחויב אצל רות היות והכסתה גבויחוס הכסה:   50,880
בסך )  28(9מכח סעיף  בארץ יש פטור מתואם    הזכיה   לגבי   .)2(א)(66  ' ס

   ₪   50,880חלק חייב  ₪    24,120
 ). 28(9(א) וגם לפי   14יו בחו"ל פטורה לפי סעיף  ההכסה מקז

 יכויים  
  

  

  קה"ל 
 א) 5(17ס'  

 
  .והוא רק שכיראיו מקבל יכוי היות   -דוד 8,100

/   13,000  הפקדה.  יכוי:  261,000/    180,000הכסה קובעת  -רות
180,000*4.5%=8,100  

  - קופת גמל
  א  47  ' ס

  אין הכסה מבוטחת.    .עמית רגיל  9,000הפקדות        -דודיכוי גמל ל 10,248 5,220
שיעור   0-000,261/    400,104/    120,000הכסה מזכה    :הכסת עבודה

  הפקדה.   400,104 *5%=2205,   ₪    >9,000יכוי בפועל    , 5%היכוי  
   .רגילעמית    00015,הפקדות      -ות ריכוי גמל ל

*  7%.   7%>    10.25.  שיעור הפקדה  146,400/   171,900מזכה:  
  ₪.   10,248בפועל  ₪ יכוי    ₪15,000 הפקדה    10,248=   146,400

  ביטוח לאומי
   47ס'  

מהסכום כולל תשלום על שים   52%יכוי ביטוח לאומי יתן על   6,240 
   ₪   6,240=52%*12,000  - רות  קודמות,

 . דוד היו שכיר ולכן אין לו יכוי כלל -דוד

 מס מחושב 
  

  

  פרוגרסיבי 
 121ס'  

+   12,041=   14%,₪10%. מצטבר   114,780הכסה לאחר יכויים    -דוד 21,643 13,517
   ₪    13,517מס מחושב  .  סה"כ  1,476=   20%* 7,380ההפרש  

  ₪.  21,643 מס מחושב. סה"כ  155,412  הכסה לאחר יכויים   -רות
 פרסים 

 
  מס סופי.   ב.124סעיף     ₪   17,808=35%*50,880 17,808

 זיכויים  
  

  

 עולה  סה"כ   10,800 18,576קודות זיכוי  
35ס'    

 ילדים 
66ס'     

 אישה
א36  

 סיעות 
36ס'    

 תושב 

34ס'    
 

 דוד  2 0.25 ---  ---  1.91667 4.1667

   רות 2 0.25 0.5 2 2.41667 7.1667
  : ילד במוסד יש שתי אפשרויות 5,184  ילד במוסד  

אין   דוד : ל44סעיף    -2*2,592=5,184.    2קודות זיכוי סה"כ    2  =45  'ס  -1
ולכן .   0=12,000-)12.5%*155,412(  עיין לקבל זיכוי וסף. לגבי רות :  

 . 45  ' ס זיכוי לפי    יש עדיפות 

 תרומות 
 

לפי החיות מ"ה יתן להעביר בין בי    . 46סעיף     ₪   200=35%*570 200
 זוג. 

 6,840   משמרות
 

 מהתקרה₪ מוך    120,000המפעל אכן יצרי. סך המשכורת    10סעיף  
   ₪    6,840=15%*45,600הזיכוי    ₪.  127,200

  קופת גמל 
 א45  ' ס

    - עמית רגיל  - דודזיכוי גמל ל  1,663 1,323
זיכוי קופת גמל   120,000/    400,104הכסה מזכה לעבודה 

]400,104*7%=3087,    /2205,-9,000=7803,     [*35%=3231,   ₪   
    - עמית רגיל  - לרותזיכוי גמל  

זיכוי קופת גמל   146,400  /     171,900  לאחרתהכסה מזכה 
]400,146*%5=3207,    /248,10-,00015=752,4     [*35%=6631,   ₪    

  מס סופי  808,17 0 מס לתשלום  
  

  

  

  


