
  וורסל את וורסל טבלאות המיסים של אתר 
  6201לשנת המס 

  

  מדרגות המס
  שיעור המס  הכנסה חודשית מיגיעה אישית

  10%   ₪ 5,220עד 

  14%   8,920₪עד  ₪ 5,221מ 

  21%   ₪ 13,860עד  ₪ 8,921מ 

  31%   ₪ 19,800עד  ₪ 13,861מ 

  34%   41,410₪עד  ₪ 19,801מ 

  48%  מכל שקל נוסף
  

  31%ס שאינם מגיעה אישית מתחילים ב מדרגות המ
  )לחודש ₪ 66,960( ₪ 803,520 ישלם יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 2%מס נוסף של 

  
  .לחודש₪  216= נקודת זיכוי 

  

  קופות גמל וקרנות השתלמות
  

  לחודש ₪ 8,380  קצבה מזכה
  לחודש ₪ 4,106  49% –א 9פטור מרבי מקצבה לפי סעיף 

  )47סעיף ( מזכה שהיא הכנסת עבודה תקרת הכנסה
   בניכוי הכנסת–למי שיש הכנסת עבודה -הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

  לפי הנמוך ₪ 8,700עבודה או 
  )5)(א(47 סעיף –הכנסה נוספת 

  )3)(א(47 סעיף –הכנסה לעמית עצמאי 

  לחודש ₪ 8,700
  לחודש ₪ 12,200

  
  לחודש ₪ 21,750
  לחודש ₪ 8,700

  לחודש ₪ 168  )ה( א45 –ו ) ד(א 45סעיף הסכום לפי 
   ₪ 15,712  משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

  לשנה ₪ 261,000  )קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ(הכנסה קובעת 
   ₪ 18,240  )ב16 (9, ) א16(9 –הפקדה מוטבת 

  לחודש ₪ 4,650  שכר מינימום לצרכי משיכה מקופת גמל בפטור
   12,230₪  )2)(א)(9(32ג לקצבה לפי סעיף "כום הפרשה מרבית לפיצויים בקופס
  

  הטבות מס
   12,230₪          החלק הפטור על פיצויים לכל שנת מס

  
   מיגיעה אישית100%הכנסת עיוור ונכה 

  אין פטור,  יום 184עד 
   72,960₪        חלק יחסי עד תקרה של ,  יום364 יום ועד 185מ 

   ₪ 608,400          חלק יחסי עד תקרה של ,  יום או יותר365
   ₪ 72,960   התקופות זהה והיא2התקרה ל , אם מדובר על הכנסה שאינה מיגיעה אישית 

  . ₪ 259,920            תקרה של, אם מדובר בנזקי גוף
  

  לשנה ₪ 9,212,000מקסימום , לשנה  ₪ 180מינימום     זיכוי בגין תרומות
  

  לחודש ₪  1,770          שר לוהוצאות לינה באיזור פיתוח למי שאו
  

  ליממה ₪ 320          הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ



  
  לחודש ₪ 13,200              משכורת לתושב חוץ

  
  ליממה ₪  320          הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

  
  לשנה ₪ 178,327        ר משלם הפטורה ממס שכר"משכורת מרבית שמלכ

  
  ₪  210                תקרת מתנות

  
  לחודש ₪ 5,030        פטור על הכנסות מדמי שכירות לדירת מגורים

  
  לחודש ₪ 10,600          הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

  לחודש ₪ 930                זיכויתקרת ה
  

  לשנה ₪ 167,000      ליחיד)  לפקודה44,45סעיפים (תקרת הכנסה של נטול יכולת 
   ₪ 268,000                  לזוג

  

  ניכויים
  

   לינה בארץהוצאות
  מלוא הסכום            117$לינה שעלותה נמוכה מ 
  200$ולא יותר מ $ 117 מההוצאה לא פחות מ 75%יותר   $ 117לינה שעלותה גבוהה מ 

  
  הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

 מההוצאה לפי 80%או  ₪ 2,400סכום ההוצאה המוכרת מעל ,  ₪ 23,600אם סכום ההוצאה נמוך מ 
  .הנמוך

  .  4,700₪מוכר מה שמעל , הוצאה גבוה יותראם סכום ה
  

  סכומים אחרים
   ₪ 7,680      ט שחל עליה רק שיעור עליית המדד3סכום הלוואה לעניין 

  .  4,920₪    תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס בגין שירותים או נכסים
  ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים

   5,300,000₪              2014מחזור עסקי בשנת 
   1,040,000₪          2014מחזור של חברת בת בשנת המס 

   3,200,000₪          2014מחזור של מוסד ציבורי בשנת המס 
  

  ל"הוצאות נסיעה לחו
  .ללילה$ 267  סכום מירבי, ללילה$ 117 סכום מזערי –לינה לפי קבלות 

  ליממה$ 125ללא קבלות על לינה , ליממה$ 75לפי קבלות , אם נדרשו הוצאות לינה: הוצאות אחרות
  לחודש$ 669      19ס יסודי או תיכון עבור ילד מתחת לגיל "שכר לימוד בבי

  ליממה$  59הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור עד  ל 
  

  ל" ללינה ואש25% תוספת של ל ניתן לקבל " הנתבמדינו
  

הונג ,הולנד,דנמרק,דובאי,גרמניה,בלגיה,אנגולה,אירלנד,איסלנד,איטליה,אוסטריה,אוסטרליה
 טיוואן,בריטניה,קונג

  שבדיה ושוויץ,קנדה,קמרון,קוריאה,קטאר,צרפת,פינלנד,עומאן,ספרד,נורבגיה,לוקסנבורג,יוון,פןי
  
  



   ובטלפון ניידשווי שימוש ברכב
  

  שווי שימוש לחודש  קבוצת מחיר
1  2,710  
2  2,930  
3  3,770  
4  4,530  
5  6,260  
6  8,120  
7  10,440  

  L3 900אופנוע 
  

  . 501,540₪ –תקרת מחיר המחירון לעניין שווי השימוש 
  . ₪ 500    הפחתת שווי שימוש לרכב היברידי

  
  . ₪ 105 תקרה של –שווי שימוש בטלפון נייד 

  

  נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמאי 
אחת בשנת המס שלאחר  יהיה זכאי לנקודת זיכוי 2014-2017מי שסיים לימודים לתואר ראשון בשנים 

 .שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו
 יהיה זכאי למחצית נקודת הזיכוי אחת 2014-2017מי שסיים לימודים לתואר שני בשנים  .1

 .בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו
זיכוי לשנת המס לאחר שנת  ניתן לדחות את נקודות ה–בתחומי עיסוק הנדרש להתמחות  .2

 .ההתמחות
 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת 2014-2017מי שסיים לימודים לתואר שלישי ברפואה בשנים  .3

בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו וכן למחצית הנקודה 
 .בשנה שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת

 יהיה זכאי לנקודת זיכוי 2014-2017שלישי במסלול ישיר בשנים מי שסיים לימודים לתואר  .4
אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו וכן 
למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה 

 .לפי בחירתו
יהיה זכאי למחצית נקודת ,  וזכאי לתעודת מקצוע2014-2017מי שסיים לימודי מקצוע בשנים  .5

  .זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו
  
  

  ריבית זקופה
   3.41%הינה ' ט3שיעור ריבית 

  

  ביטוח לאומי
   43,240₪  הכנסה מירבית לתשלום דמי ביטוח

   ₪ 9,464      שכר ממוצע
     ₪ 4,650      שכר מינימום

  
  7.50% ל 7.25%שיעור דמי ביטוח בחלקו של המעסיק בשיעור המלא יעלה מ 

  
 .ח.ל. ט–בסכומים הרי שהוראות החוק קובעות במקרה של טעות 


