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        2003200320032003 מינואר  מינואר  מינואר  מינואר ----מערך הניכויים מערך הניכויים מערך הניכויים מערך הניכויים  -:הנדון
 

אנו מביאים בזאת לידיעתכם את העדכונים השנתיים הצפויים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 
2003. 

 
 ).הרפורמה במס( לפקודה 132כל הנתונים הותאמו לתיקון : לתשומת ליבכם

 
 .דברי הסבר נוספים יפורסמו בימים הקרובים

 
  נקודות הזיכוי וההנחות הסוציאליותנקודות הזיכוי וההנחות הסוציאליותנקודות הזיכוי וההנחות הסוציאליותנקודות הזיכוי וההנחות הסוציאליות, , , , ום תקרות ההכנסהום תקרות ההכנסהום תקרות ההכנסהום תקרות ההכנסהתיאתיאתיאתיא ....אאאא

' ב120נקודות הזיכוי וההנחות הסוציאליות בהתאם להוראות סעיף , תיאום מדרגות המס 
 עד 2002 שהוא שיעור עליית המדד הידוע מאחד בינואר 6.68%ייעשה בשיעור של , לפקודה

 .2003אחד בינואר 
 

 : ואילך2003אמות שיהיו בתוקף מינואר להלן תקרות ההכנסה החודשיות המתו 
 

 סכום מצטבר  הסכום לחודש שיעור המס 
 10%  2,100   2,100    
 19%     2,110   4,210 
 26%  1,010   5,220    
 28%  6,080   11,300  
    על הכנסה שאינה מיגיעה אישית 11,300                                                                                            11,300             30%           
 45%  8,800   20,100 
 כל שקל נוסף  כל שקל נוסף  50% 

    2003200320032003פירוט הסכומים המתואמים מינואר פירוט הסכומים המתואמים מינואר פירוט הסכומים המתואמים מינואר פירוט הסכומים המתואמים מינואר  ....בבבב
התקרה התקרה התקרה התקרה , , , , כאשר קבועה בחוק תקרת סכום להכנסה מסויימת או להפרשהכאשר קבועה בחוק תקרת סכום להכנסה מסויימת או להפרשהכאשר קבועה בחוק תקרת סכום להכנסה מסויימת או להפרשהכאשר קבועה בחוק תקרת סכום להכנסה מסויימת או להפרשה: : : : לתשומת ליבכםלתשומת ליבכםלתשומת ליבכםלתשומת ליבכם    

    ....היא אחת לכלל המעבידים ולא לכל מעביד בנפרדהיא אחת לכלל המעבידים ולא לכל מעביד בנפרדהיא אחת לכלל המעבידים ולא לכל מעביד בנפרדהיא אחת לכלל המעבידים ולא לכל מעביד בנפרד
    

מכל מכל מכל מכל , , , , בגין שנת עבודהבגין שנת עבודהבגין שנת עבודהבגין שנת עבודה, , , ,  ששולמו ששולמו ששולמו ששולמותקרת פיצויי פרישה מחושבת על סך הפיצוייםתקרת פיצויי פרישה מחושבת על סך הפיצוייםתקרת פיצויי פרישה מחושבת על סך הפיצוייםתקרת פיצויי פרישה מחושבת על סך הפיצויים: : : : לדוגמאלדוגמאלדוגמאלדוגמא    
    ....המעבידיםהמעבידיםהמעבידיםהמעבידים

    
 ח לחודש"     ש181        סכום נקודת הזיכוי .1

 
 ח לחודש"   ש6,910         קיצבה מזכה .2

 ח לחודש"        ש97   לפקודה   ) ב(א9סכום פטור לפי סעיף  
 
 ת עבודהח לכל שנ" ש10,090 ואילך           1.1.2003פיצויי פרישה ששולמו מיום  .3



 

 

 ח לכל שנת עבודה" ש20,180   פיצויים במקרה של מוות ששולמו כאמור
 ח  לחודש"   ש10,100           הכנסה מזכה .4

 ח"     ש138   לפקודה                  ) ד(א45הסכום לפי סעיף  
 

  100%הכנסת עיוור ונכה  .5
 ח  לחודש" ש41,800  פטור מיגיעה אישית                                  
 ח  לחודש"   ש5,010                              פטור מהכנסה אחרת 

  ח לשנה" ש120,000   )נזקי גוף בלבד(פטור מהכנסה מריבית 
    

           משכורת מירבית שההפרשה בעדה לקרן  .6
 ח לחודש" ש15,400השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה                   

                                                                  
 ח  לשנה" ש215,000   )        קרן השתלמות לעצמאי(הכנסה קובעת  .7

 ח           " ש15,120    )ב16(9 -ו)  א16(9 �הפקדה מוטבת  
  

 -זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים  .8
 ח"  ש370    ולה על  מהתרומה אם התרומה ע35%  

  
 ח" ש2,156,000     :הסכום המירבי בעדו ניתן זיכוי 

   . הנמוך ביניהם- מההכנסה החייבת 30%או   
 

 ח"  ש1,460    למי שאושר לכך-הוצאות לינה באזור פיתוח  .9
 

 , הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ .10
 ח ליממה" ש270   -הסכום שסוכם עם פקיד השומה ולא יותר מ    

 
 ח ליממה" ש270הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים           .11

 
    ,ר משלם"משכורת מירבית שמלכ .12

 ח לשנה" ש81,615       הפטורה ממס שכר 
 
  מההוצאות שהוצאו לכיבוד80%     כיבודים: הוצאות מותרות בניכוי .13

 .  קל במקום העסוק של הנישום        
                  

 ח לאדם לשנה" ש170                                                       מתנות
 

  תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור .14
 ח" ש4,080      משרותים או נכסים 

 
 ל"הוצאות נסיעה לחו .15

,       ) הוצאות מסוימותניכוי(הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה  
לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ,  מתעדכנות אחת לשנה1972 -ב "התשל

סכומי . 2,02% - מסתכם ב2002שיעור העלייה בשנת . בארצות הברית של אמריקה
 :ההוצאה המעודכנים יהיו איפוא כלהלן

 
 ללילה$   90     סכום מזערי-לינה לפי קבלות  

  ללילה$  204                     סכום מירבי                
 

 אם נדרשו הוצאות לינה : הוצאות שהייה 
 ליממה$ 57                                          לפי קבלות

                             
 ליממה$ 96                              אם לא הוגשו קבלות על לינה         

 
 ס יסודי או תיכון עבור ילד"ד בבישכר לימו 

 לחודש$ 511     שנה19           שטרם מלאו לו  



 

 

 
 הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור 

 ליממה$ 45                                                     ההכנסה עד
 

, טיואן, נגקו-הונג:  את סכום הוצאות הלינה25% -רשימת ארצות בהן  ניתן להגדיל ב 
 .פיליפינים וקוריאה, סינגפור, סין, יפן

 
 שווי השימוש ברכב .16

 שווי שימוש לחודש                                       קבוצת מחיר   
 ח"  ש1,000                                                                         2-1               

 ח" ש1,510                                            3                         
 ח" ש2,270                                                                          4                         
 ח" ש2,970                                                                         5                         
 ח" ש3,840                                                                         6                         
 

 )לחודש" (שכר מינימום" .17
                            ח" ש3,335           לצורך משיכה מקופת גמל בפטור                                       

 
 ההפרשה לקופת גמל לבעל שליטה המוכרת לחברה  .18

  �לפקודה ) 2)(א)(9(32לפי סעיף 2003           בשנת המס  
 ח"  ש10,090                 סכום שנתי משוקלל 

 
 לפקודה)) 21(9סעיף (פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס  .19

 ,חוק הגנת השכרפיצויי הלנת שכר המשולמים לפי   
 , פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק1958 -ח "          התשי 
 24 -          אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ 
 ח" ש6,600                          החודשים האחרונים של עבודתו על 

 
 שכר דירה .20

   1.1.2003 -                       ללא תיקרה מ          10%           שכר דירה החייב במס בשיעור  
             

 
 הנחה ממס לתושבי ישובים מיוחדים  .21

 . 31.12.2003תוקף הנחות ממס לישובים הוארך עד    
 

 לא כולל חוק הנגב). משכורת או קצבה(     ממלוא ההכנסה המזכה בהנחה - 8%

 ח" ש11,300    30%ס של      עד לתקרת ההכנסה החייבת בשיעור מ-  5%

 ח" ש6,705                                                                        -  4%

     ההנחה המירבית לתושבי מצפה רמון - 25%
 ח " ש3,600:                                                        הזכאים לכך היא

 ח" ש197,040      שובי הצפון  הכנסה מוטבת י13% - 25%

 ח" ש498,120:                   ל ועד לתקרה של"                          מעל התקרה הנ

 מעל לתקרה זו,  בלבד8%                          תינתן הנחה של 
 .                          אין הנחה

 
 ח לשנה" ש131,280                                                                   חוק הנגב.       22           

 
  1.1.2003 -ניכוי מתשלום בעד שרותים או נכסים מ .23

 4,300,000                                                2001מחזור עסקי בשנת 
  850,000                                      2001מחזור של חברת בת בשנת 

 2,700,000       2001מחזור של מוסד ציבורי בשנת 
   

  1.1.2003 -ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ .24



 

 

   13,900,000                                           2001מחזור עסקי בשנת מס 

 הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות  .25
 . עכם בהקדםנודי,            טרם אושר

 ח לחודש" ש- משכר משמרות שניה או שלישית עד        15%: הזיכוי המגיע
 ח לחודש" ש-תקרת השכר שמעליה לא ניתן זיכוי משמרות                       

 
 ח לחודש" ש7,540      פטור על הכנסות משכר דירה למגורים .26

 
 ח שנתי" ש6,360    עלית המדדשחל עליה רק שיעור) ט(3סכום הלוואה לעניין  .27

 
  לפקודה44,45סעיפים  .28

 תקרה חייבת בגין נטול יכולת   
  לשנה138,000                               ליחיד 
  לשנה221,000לזוג                                                                                      

 
 ח" ש6,900                                               "ירותביום הבח"תשלום  .29

 
 ח לשנה" ש317,000                                        פדיון מניות באגודה שיתופית .30

 
 ---       ניכוי למשקיע בסרט ישראלי .31

                                                                            
ח לשנה                                  " ש45,780                         ח"סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו .32

 
 נודיעכם בהקדם,       טרם אושר   פטור מהגשת דין וחשבון  .33

 
 נו ניידהוצאות החזקת טלפון שאי .34

 ח" ש19,500                 -סכום ההוצאה נמוך מ .1
 ח" ש1,900      סכום ההוצאה המוכרת מעל  
   ) מההוצאה לפי הנמוך80%או (  

 
 ח" ש19,500סכום ההוצאה מעל                                            .2
 ח" ש3,900  סכום ההוצאה המוכרת מעל                                

 
 הוצאות לינה בארץ .35

 מלוא הסכום$                                           90 -לינה שעלותה נמוכה מ  
 , מההוצאה75% -$ 90 -לינה שעלותה גבוהה מ  

 90$                                                           -                     אך לא פחות מ
 )X 75$ 204($ 153                                                               -לא יותר מו  

 
 ח" ש27,856     )) 3ה(3 לצורך סעיף 4פי " (השכר הממוצע במשק".       36          

 
 ח לחודש" ש85      )ן"רט(שווי שימוש ברדיו טלפון נייד  .37          

 
      תקרת הפקדה  מוטבת מריבית ורווחים .    38          

 ח שנתי" ש19,680     ) קופת גמל לתגמולים) (א18(9                       בגיל פרישה 
 

  ד125 �ניכוי מריבית .         39          
 ח לשנה" ש51,240)                                              א( ד125 � תקרה מוטבת   

 ח"  ש5,280)                     ב( ד125 �                  פטור למעוט הכנסה ניכוי מריבית      
 ח" ש4,320)                    1)(ג( ד125 � ליחיד ניכוי מריבית 65                       פטור גיל 
 ח" ש6,360                    )  2)(ג( ד125 �  לזוג ניכוי מריבית 65                       פטור גיל 

 
 
 



 

 

 הבהרות נוספות  . ג
  והנחות ישובים2003 לשנת 101טופס  .1

חוק ההסדרים או , ב11, א11, 11 הקלות במס לפי סעיפים 2002עובד שקיבל בשנת  
גם אם בידי המעביד פטור , 101חייב למלא טופס , המבקש לקבל הקלה זו, התקנות

 .ת מס הכנסהמחובת מילוי הטפסים מנציבו
 

א ולא 1312/ אישור תושבות בישוב מזכה על גבי טופס 2002עובד שהמציא בשנת  
וממשיך לעבוד אצל אותם מעבידים , שינה ממועד אישור תושבותו את ישוב מגוריו
 .2003יהיה פטור מהגשת אישור תושבות חדש לשנת 

 
 . 2002 לא חל שינוי לעומת הטופס של שנת 2003 לשנת 101בטופס 

 
 הטבות מס בישובים .2

 הפחת הטבות מס בישובים .א
מס מופחת או פטור ממס , הנחה ממס, זיכוי ממס, הטבות מס הוגדרו כניכוי

הניתנים לאדם לפי כל דין בשל היותו תושב יישוב או בשל העובדה 
 ;שהכנסתו מופקת ביישוב או שהוא מועסק ביישוב 

 
מפיק בו הכנסה , א תושב בושאדם שהו, הוגדר כיישוב או איזור" יישוב"

 ;המזכה אותו בהטבת מס
 

למעט חוק לעידוד , הטבת מס תחשב על פי כל חוק הקובע הטבת מס
, חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, 1959 �ט "השקעות הון התשי

 ;לפקודת מס הכנסה) 13(17וסעיף , 1981 �א "התשמ
 

אדם הזכאי , דיןבחוק תוכנית חירום כלכלית נקבע כי על אף האמור בכל 
יהיה זכאי בשנת המס ', להטבת מס בשיעור מהכנסתו כמפורט להלן בטור א

 :' להטבת מס בשיעור המפורט להלן בטור ב2003
 

 'טור א
3% 
5% 
7% 
8% 
10% 
13% 
15% 
18% 
20% 
25% 

 )2003שנת המס (' טור ב
0% 
4% 
5% 
6% 
8% 
11% 
13% 
16% 

 )אין שינוי (20%                       
 )אין שינוי (25%                       

 
 

 .8% יהיה שיעור הטבת המס לתושב שדרות 2003בשנת , על אף האמור
 
  חוק הנגב�ניידות באזור ההטבה  .ב

אשר עברו מישוב מזכה אחד לאחר והתגוררו באיזור , תושבי איזור ההטבה 
 כל זכאים להטבה בשיעור יחסי כפי שנקבע לצד, ההטבה עד תום שנת המס

 .אחד מן הישובים לפי התקופה בה התגוררו בו
 
 הגבלה על ההנחה או ההטבה בישובים .ג

ובו נאמר כי הנחה או הטבת מס לפי ' ג11 לפקודה נוסף סעיף 132בתיקון  
הכנסות  (3ב לא יינתנו לגבי הכנסה כאמור בחלק ה 11 -א ו11,11סעיפים 

הכנסה מריבית (ג 125 או לגבי הכנסה כאמור בסעיף) מיוחדות משוק ההון
 . 15%אם שיעור המס החל עליה אינו עולה על , )דמי ניכיון ורווחים

 



 

 

 
 נקודת זיכוי לאישה½  .3

ולבעלה אין הכנסה ,   זכאית אישה המקבלת נקודות זיכוי בגין ילדיה1.1.2003 -החל מ 
 .לחצי נקודת זיכוי נוספת,  חייבת

 
 ת השיעוראורכות על פטור מניכוי במקור או הקטנ .4

 לאישורים על פטור מניכוי מס 31.3.2003תינתן גם הפעם אורכה עד ליום , כמדי שנה 
 .2002הכנסה במקור שתוקפם פג בתום שנת המס 

 
 .2003בטלות משנת המס , )ח(3הנחיות המיועדות לקופות גמל לענין סעיף  

 
 856 - ו102דיווח על תשלומים פטורים מניכוי מס במקור בטופסי .        5

את כל התשלומים , )856טופס (והשנתי ) 102טופס (בדיווח החודשי ,           יש לכלול
 . בין אם  נוכה מהם מס  ובין אם לא, המנויים בתקנות הניכוי  במקור

 
 היטל על בעלי הכנסות גבוהות.        6

נה            פג תוקפה של הוראת השעה שחוקקה במסגרת חוק ההסדרים במשק המדי
 . לא יוטל היטל על בעלי הכנסות גבוהות1.1.2003לפיכך החל מ . 2002בתחולה לשנת 

 
 הטבות מס לעובדים תושבי חוץ .7

 נקודות זיכוי והוצאות שהיה 2 ¼ -ל,  לא יהיו זכאים עובדים תושבי חוץ2003בשנת  
 .ודיור למעט קבוצה מצומצמת של מומחים בעלי כישורים מיוחדים

 
 .ת יצאו בהקדםהנחיות נוספו 

 
 ביטול נקודות זיכוי בשל נטולי יכולת .8

והחל ,  לפקודה45 תוקן סעיף 2002 –ג "במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה התשס 
 יהא רק יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד 2003משנת מס 

, שמעות השינוימ.  נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור2 -משותק עיוור או מפגר זכאי ל
 .או בין זוגם/י סעיף זה בשל הוריהם ו"יחידים לא יהיו זכאים לנקודות זיכוי עפ

 
 רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו 45י סעיף "היחיד יהא זכאי לנקודות זיכוי עפ

 .44י סעיף "ילד עפ
    

 בכבוד רב        
 

 אורי קרניאל        
 מנהל המחלקה הארצית לניכויים       

 נציבת מס הכנסה, ד"עו,  אלדר-טלי ירון' גב:  העתק
  המשנה לנציב מס הכנסה-           מר חיים דוקלר 

 סגנית מנהל מחלקת ניכויים ארצית, רחל קליין'            גב
 מנהל תחום,            מר לוי ציון

 ראש ענף, מירקה אלוורז'            גב
  באמצעות פקידי השומה-רכזי הניכויים ונותני האישורים  

            הרפרנטים
 
 


