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                                    LL.M       (TZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)  (ח"רו צביקה משבנק
  

   )25קומה  (52520רמת גן , 7בוטינסקי 'ז, מגדל משה אביב: כתובת המשרד
    75730 ראשון לציון 7/31קאפח : כתובת למשלוח דואר

  net.bezeqint@66tzvika: ל"דוא  3493929-052 :נייד  7535536-03 :טלפקס
  

  2008 בינואר 06
  
  
  , נ.ג.א

   
  9200עדכון תקרות וסכומים לשנת המס : הנדון

 2009 פרסמה רשות המסים בישראל את השינויים במערך הניכויים לשנת המס 06.01.2008ביום 

   . 4.51% בשיעור במדד לפי שינוי

  הערות  הסכום  הנושא

   ₪  2,364 –לשנה    197₪   נקודת זיכוי ממס1שווי 

א 9חודשית לפי סעיף " קצבה מזכה"

  שבגינה מגיע פטור ממס 

גיל " מגיע רק ב35%פטור ממס בשיעור של    7,520₪

או למי שפרש מחמת נכות רפואית " פרישה

  75%צמיתה של 

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל 

  שנת עבודה

  מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה   10,980₪

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל 

  שנת עבודה

  מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה   21,960₪

לגבי הכנסה " הכנסה מזכה"תקרת 

   47ממשכורת לפי סעיף 

     שאינו מוטבעמית ל . 93,600₪ –לשנה    7,800₪

 שאינהלגבי הכנסה " הכנסה מזכה"תקרת 

  47עיף ממשכורת לפי ס

    שאינו מוטבעמית ל.  132,000₪ –לשנה    11,000₪

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס 

   א45לפי סעיף 

  שאינו מוטבעמית ל.  1,812₪ –לשנה    151₪

הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס 

   א45לפי סעיף 

  מוטבעמית ל.  1,752₪ –לשנה    146₪

המרבית שבגינה מגיע זיכוי ממס ההכנסה 

  א45לפי סעיף 

   מוטבעמיתל.  188,220₪ –לשנה    ₪ 15,685

   .מוטבעמית  ל.₪ 376,800 –לשנה    ₪ 31,400   47מרבית לסעיף הכנסה 

עולה על ידי המעביד -עלששכרו המבוטח מי 

  47 זו אינו זכאי לניכוי סעיף נסההכ

הכנסה "עיוור לגבי /סכום פטור ממס לנכה

  "מיגיעה אישית

  . יום365בתנאי שנקבעה נכות של לפחות    45,500₪

   ₪ 546,000 –לשנה 

 98חוזר לקוחות 
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הכנסה "לגבי עיוור /סכום פטור ממס לנכה

  "שאינה מיגיעה אישית

 גם לגבי – יום 185-364אם נקבעה נכות בין    5,450₪

  "הכנסה מיגיעה אישית"

 לא מגיע פטור – יום 184אם נקבעה נכות עד 

  ממס

   ₪ 65,400 –לשנה 

עיוור לגבי הכנסה /סכום פטור ממס לנכה

תוכנית חסכון , מריבית ורווחים על פיקדון

סכום ששולם כפיצוי או קופת גמל בשל /ו

  בשל נזק גוף

19,440₪   233,280 ₪   

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן 

  השתלמות לשכירים פטורה ממס

   ₪ 188,544 –לשנה    ₪ 15,712

של יחיד לגבי " הכנסה קובעת"תקרת 

  הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף    ₪ 234,000

  )א5(17

בקרן השתלמות " הפקדה מוטבת "תקרת

  לעצמאים

י / ראה–התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס    ₪ 16,440

  7' חוזר לקוחות מס

ללא קשר ,  הסכוםמלואמומלץ להפקיד את 

  )א5(17לגובה הניכוי לפי סעיף 

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה 

  לקצבה/ממס מקופת גמל לתגמולים

3,850 ₪     

תרת בניכוי לחברה בשל ההוצאה שמו

או לקצבה /הפקדה בקופת גמל לפיצויים ו

  "חבר בעל שליטה"בשל 

   ₪ 10,980 –לשנה    ₪ 915

 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין 4

  ) 3ה(3סעיף 

   ₪ -= שכר חודשי ממוצע במשק 

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית    ₪ -

 שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה

  ממס 

בקופת גמל " הפקדה מוטבת"תקרת 

  לתגמולים

י / ראה–התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס    ₪ 21,360

  7' חוזר לקוחות מס
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  "הכנסה מיגיעה אישית" ל121להלן שיעורי המס לפי סעיף 
  

      9200 חודשי

      10% 4,590עד 

      15% 8,160 עד 4,591 -מ

      23% 12,250 עד 8,161 -מ

      30%  17,600 עד 12,251 -מ

      34% 37,890 עד 17,601 -מ

      46% מכל שקל נוסף

  

  


