
תיקונים כללים–2017-2018ההסדרים חוק 
מבוסס על הנוסח שנשלח לקריאה שנייה ושלישית

2016חודש דצמבר 

(ח"רו)ד "עו, עמפלימאורי : מרצה

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



נושאי המצגת

ליחידהמסבשיעורישינוי•

חברותבמסשינוי•

מוטבדיבידנד•

פיטוריםפיצויימיסוי•

כלליתסקירה-קיבוציםמיסוי•



שיעורי מס יחידים–כללים תיקונים 

שינויים בשיעורי המס ומדרגות מס על יחידים-לפקודה121תיקון סעיף •

(  וחודשית)שנתית הכנסה

לפני התיקון

מס  שיעור

לפני התיקון  

לאחר( וחודשית)הכנסה שנתית 

התיקון

שיעור המס  

אחרי התיקון

10%(חודשי6,220עד )74,640עד10%(חודשי5,220עד )62,640עד

-מ)107,040עד 62,641-מ

(חודשי8,920עד 5,221

6,221-מ)107,040עד 74,641-מ14%

(חודשי8,920עד 

14%

-מ)166,320עד 107,041-מ

(חודשי13,860עד 8,921

-מ)171,840עד 107,041-מ21%

(חודשי14,320עד 8,921

20%

-מ)237,600עד 166,321-מ

(חודשי19,800עד 13,861

-מ)238,800עד 171,841-מ31%

(חודשי19,900עד 14,321

31%

-מ)496,920עד 237,601-מ

(41,410עד 19,801

-מ)496,920עד 238,801-מ34%

(חודשי41,410עד 19,901

35%

47%מכל שקל נוסף48%מכל שקל נוסף



שיעורי מס –כללים תיקונים 

חלקעל3%שליסףמסהגדלת–לפקודה(א)ב121סעיףתיקון•

במקום,שנתיבסיסעל₪אלף640-מו,חודשי53,333₪-מההכנסה

על₪אלף810,720-ומ,חודשי66,666₪-מההכנסהחלקעל2%

.שנתיבסיס

הכנסהעלהמוטלהמסשיעורהגדלת-לפקודהב124סעיףתיקון•

.35%-ל30%-מרווחיםנושאתמפעילותאומהגרלות,מהימורים

.23%-ל25%-מהחברותמסהפחתת–לפקודה(א)126סעיףתיקון•

יחול23%שלשיעור(ההסדריםלחוק90סעיף)שעהלהוראתבהתאם

.1.1.2017מיוםיחול-24%שלשיעור,1.1.2018מיום



מס מופחת לדיבידנד שיחולק בתקופת  -כללים תיקונים 

2017ספטמבר -הזמן ינואר 

לדיבידנדמופחתמס-(ההסדריםבחוק97סעיף)שעההוראת•
:כלהלן,2017ספטמבר-ינוארהזמןבתקופתשיחולק

בידיאומהותימניותבעליחידבידימדיבידנדהכנסהעלהמסשיעור•
חולקאשר,בהמהותימניותבעלהואשהנישוםמשפחתיתחברה

המסלויתווסףולא,25%יהיה,2016בדצמבר31עדשנצברומרווחים
התנאיםכלשמתקיימיםובלבד,(יסףמס)גבוהותהכנסותעלהמוטל
:הבאים

ועד2017בינואר1שמיוםבתקופההחברהידיעלשולםהדיבידנד-א
.2017בספטמבר30יום

הסכוםפחתלא2019עד2017המסשנותמשלושתאחתבכל-ב
ריביתאוהצמדההפרשי,ניהולדמי,עבודההכנסתשלהכולל

ידיעלמדיבידנדההכנסהלמקבלששולמואחריםותשלומים
ההכנסהבהפחתת,בעקיפיןאובמישרין,המשלמתהחברה

כאמורהתשלומיםסכוםמממוצע,המוטבבמסשחויבהמדיבידנד
בשנות,בעקיפיןאובמישרין,האמורההחברהידיעללוששולמו

.2016ו2015המס

בשיעורהדיבידנדכנגדערךמניירותהוןהפסדקיזוזיתאפשרלא-ג
.(ב()4()א)92לסעיףבהתאםהמוטבהמס



טבלת השוואה–כללים תיקונים 

:₪מיליוןשלבגובההכנסהמיסוי–דוגמא

הוראת  )2016

(שעה

2017יחיד 20172018

1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000הכנסה

שיעור מס  

חברות
ללא ,שכיר25%24%23%

התחשבות 

בנקודות זיכוי

250,000240,000230,000מס חברות  

187,500דיבידנד

לאחר  25%)

הוראת שעה 

וחלוקה עד חודש  

(2017ספטמבר 

640,000*30%+

120,000*33%

231,600

( 33%)יסף מס

מעל 

ח"ש640,000

640,000*30%+

130,000*33%

234,900

( 33%)יסף מס

מעל 

ח"ש640,000

437,500471,600464,900416,473כ מס"סה
לרבות ביטוח  )

לאומי לפי  

(2016מדרגות 

הכנסה  

פנויה
562,500528,400535,100583,527



מיסוי פיצויי פיטורין–כללים תיקונים 

סכומיםכיהקובע–(א1)קטןסעיףוהוספתלפקודה(3ה)3סעיףתיקון•

שלתקרהמעלהפיצוייםמרכיבחשבוןעללעובדמעבידיפרישאשר

במועדבמסויחויבוהעובדשלעבודהכהכנסתאותםיראו32,000₪

כהכנסתאותםיראו32,000₪שללתקרהמתחת,גמללקופתהתשלום

:כלהלן,הפיצוייםקבלתבמועדהעובדשלעבודה

גמללקופות,בעבורו,עובדשלמעבידיוכלששילמוסכומים(א)1"

יראו,הפיצוייםתקרתעלהעולים,הפיצוייםמרכיבחשבוןעל,לקצבה

;הגמללקופותשולמושבובמועד,העובדשלעבודהכהכנסתאותם

תקרתעלעוליםאינםאשר,הגמללקופות,כאמורששולמוסכומים

".אותםשקיבלבמועד,העובדשלכהכנסהאותםיראו,הפיצויים

עללעובדמעבידיפרישאשרסכומיםכינקבע–ותיקותקרנותלגבי•

:הפיצוייםקבלתבמועדהעובדשלעבודהכהכנסתאותםיראותקרהמעל

שלמעבידיוכלששילמוסכומים,(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב")

אותםיראו,הפיצוייםתקרתעלהעולים,ותיקהלקרן,בעבורו,עובד

".אותםשקיבלבמועד,עובדשלכהכנסה



מיסוי פיצויי פיטורין–תיקונים כללים 

לגבי,בהתאמה-(ב1)קטןסעיףוהוספתלפקודה(3ה)3סעיףתיקון•
דומותהוראות(ב1)קטןסעיףקובעלפיצוייםהשלמהחשבוןעלתשלום
:כלהלן,הפיצוייםלחשבוןהפרשהבעניין(א()א1)קטןלסעיף

לקצבהגמללקופות,בעבורו,עובדשלמעבידיוכלששילמוסכומים"
,לפיצוייםההשלמהתקרתעלהעולים,לפיצוייםהשלמהחשבוןעל

לקופותשולמושבובמועד,העובדשלעבודהכהכנסתאותםיראו
עלעוליםאינםאשר,הגמללקופותכאמורששולמוסכומים;הגמל
במועד,העובדשלכהכנסהאותםיראו,לפיצוייםההשלמהתקרת
";אותםשקיבל

הגדרותהכולל(ג)קטןסעיףהוספת–לפקודה(2()ה3)3סעיףתיקון•
:כלהלןתקרותשל

תקרתמהכפלתהמתקבלהסכום–"לפיצוייםהשלמהתקרת""
צבוריםסכומיםבניכוי,מעבידאותואצלהעבודהבשנותהפיצויים
שנותבעד,העובדשלמעבידיוכלבידיששולמובמסהחייבים
;כאמורהעבודה

32,000אוההפקדהביוםהעובדמשכורת–"הפיצוייםתקרת"
"הנמוךלפי,חדשיםשקלים



מיסוי פיצויי פיטורין–תיקונים כללים 

:מוותאופרישהעקבמענק–לפקודה(א7)9סעיףתיקון•

(1א)קטןסעיףהוספת-השלמהמנגנון•

כהכנסתאותםשראומהסכומיםנבעואשרנוספיםורווחיםריבית–

התקבלוואשר(התקרהמעל)הגמללקופותשולמושבובמועדעבודה

העובדפטירתשלבמקרהאוהעובדשלפרישהעקבהוןכמענק

:כלהלן,(לפקודה(ג)ג125סעיףלפי)15%שלבשיעורמסיחייבו

אשר,האמוריםבסכומיםשמקורםאחריםורווחיםריביתעל(1")

בשיעורמסיוטל,פטירתובעקבותאוהעובדבידימהקופהנמשכו

;(ג)ג125סעיףלפיהקבוע

:כינקבעהעובדידיעלמשיכהבכל–

מהסכומיםחלקשלהעובדבידימהקופהמשיכהבכל(2)

כאמוראחריםורווחיםריביתגםנמשכוכאילויראוהאמורים

;הצבורהביתרההיחסילחלקםבהתאם,(1)משנהבפסקת



מיסוי פיצויי פיטורין–תיקונים כללים 

בידיכהכנסהיחייבונוספיםורווחיםהריבית,המעבידידיעלבמשיכה–

:אלההוראותויחולו,המעביד

שמקורםאחריםורווחיםריביתוכןהאמוריםהסכומים(3)

במסיחויבו,המעבידבידימהקופהנמשכואשר,אלהבסכומים

המתקבללסכוםהשווהסכוםמהםוינוכההמעבידבידיכהכנסה

;שנמשכובסכומים121סעיףלפיהמרביהמסשיעורמהכפלת

-(3)משנהבפסקתכאמורשנוכהסכום(4)

;העובדשלהגמלבקופתהפיצוייםבמרכיביישאר(א)

נמשכושבובמועדהעובדבידישהופקדכסכוםאותויראו(ב)

;המעבידבידיהסכומים

ידיעל,164סעיףלפיבמקורשנוכהכמסאותויראו(ג)

".למעבידששולמומהכספים,הקופה



מיסוי פיצויי פיטורין–תיקונים כללים 

:מוותאופרישהעקבמענק–לפקודה(א7)9סעיףתיקון•

:מוותעקבכמענק(1ב)קטןסעיףהוספת•

שולמושבובמועדהעובדשלעבודהכהכנסתאותםשראוסכומים(1ב")

התקבלואשר,(ב)או(א1()1()3ה)3סעיףלפי,לקצבהגמללקופת

";מהםהנובעיםאחררווחוכלריביתוכן,מוותעקבהוןכמענק

:(1ז)קטןסעיףהוספת•

העומדיםוהסכומיםשפרשעובדיראו,(ז)משנהפסקתלעניין(1ז")

אותואצלעבודתובשללקצבההגמלקופותבכלהפיצוייםבמרכיבלזכותו

הפיצוייםתקרתעלאוחדשיםשקלים360,000עלעוליםאינםמעביד

הודיעכאילו,הגבוהלפי–עבודהשנתלכל(2()3ה)3בסעיףכהגדרתה

תשלוםלמטרתולהשאירםלהמשיךרצונועל,פרישתובעת,למנהל

";אחרתלמנהלהודיעכןאםאלא,קצבה



מיסוי פיצויי פיטורין–תיקונים כללים 

הגדרת–(1)בפסקה(ג)משנהפסקתוהוספת(א)א9סעיףתיקון•

תשלוםביוםהפיצוייםסכוםקיבלכיבוראואשר)לעובדהמעבידהפרשת

:"פטורתשלום"כ(הגמללקופת

,הפיצוייםמרכיבחשבוןעל,העובדבעבור,עובדשלמעבידיוידיעל(ג")

לקופותשולמושבובמועדהעובדשלעבודהכהכנסתאותםראואשר

;("ב1)או(א1()3ה)3סעיףלפילקצבהגמל



מיסוי קיבוצים–תיקונים כללים 

קיבוציםלמיסויבנוגעהפקודההוראותתיקון

,עצמוהקיבוץלהכנסותצורפוהקיבוץחברישלההכנסותכל-התיקוןעד•

שלהחייבתההכנסהשכלכךנעשההמסחישוב.הקיבוץבידיבמסוחויבו

נקבעוובהתאםהקיבוץחבריכלביןשווהיחסיבאופןחולקההקיבוץ

.הזיכוינקודותמלואניצולותוךהקיבוץעלהחליםהמסשיעורי

אשר,מתחדשיםקיבוציםוהיווצרותקיבוציםשלהחייםבאורחהשינויים•

הביאו,החבריםביןשווהבאופןשלאהכנסתואתלחלקלקיבוציםאפשרו

הקיבוץמיסויאופןלגביוהקיבוציםהמיסיםרשותביןרבותלמחלוקות

.המתחדש



מיסוי קיבוצים–תיקונים כללים 

ההסדריםלחוק,קיבוץחברימיסוי:'גסימן,הסוגיהאתלהסדירבכדי•
לביןשיתופיקיבוץביןהבחנהתוךקיבוציםבמיסויחדשותהוראותקובע
:כלהלן,התיקוןעיקרי.מתחדשקיבוץ

יעשההמתחדשהקיבוץבידיהמסחישוב-לפקודה55סעיףתיקון–
.השיתופימהקיבוץשונהבאופן

הנישוםלהיותיישארהקיבוץ-לפקודהב60-וא60סעיףהוספת–
ההכנסהיחוסזאתעם,אליוהמועברותחבריווהכנסותהכנסותיובגין

ייעשה,הקיבוץבידיהמסחבותחישובלצורךלחבריםהחייבת
המסשיעורילפיוחברחברכלבידישהתקבלהלהכנסהבהתאם
.בריאותומסלאומיביטוחלרבותעליוהחלים

אתישקףהקיבוץהכנסתעלהחלהמסשיעור,מהתיקוןכתוצאה–
הכנסהושלוקיבוץחברשאינואחראדםעלחלשהיההמסשיעור
.דומהוסוגבסכום

תוקן,נפרדבאופןלאומיביטוחדמיחישובלהחילבכדי,בהתאמה–
100סעיף)1995–ה"התשנ,(משולבנוסח)לאומילביטוחחוק

.(ההסדריםלחוק

הכנסהמסלגבי1.1.17מיוםהחליחולוהחדשותהחוקהוראות–
.(ההסדריםלחוק101סעיף)לאומיביטוחלגבי2017מיוליוהחל



מיסוי קיבוצים–תיקונים כללים 

:קיבוציםסוגילשנימסלצורכיחדשההגדרה-לפקודה54סעיףתיקון

:מאלהאחד–"מתחדשקיבוץ""

אגודותסוגילתקנותבהתאם"מתחדשקיבוץ"כשסווגהאגודה(1)

המסמשנתהחלמתחדשכקיבוץכאמוראגודהויראו,שיתופיות

הוראהבתוקףהיתהשבמרביתהאוכאמורסווגההיאשבמרביתה

סוגילתקנות(ב()5)2בתקנההמפורטיםמהענייניםבאחדבתקנונה

;המוקדםלפי,שיתופיותאגודות

עליושיחולו,המסשנתלפני,בקשהלמנהלהגישאשרשיתופיקיבוץ(2)

שיתופיקיבוץהגיש;מתחדשקיבוץעלזהסימןלפיהחלותהוראות

;ממנהבולחזוררשאייהיהלא,כאמורבקשה

סוגילתקנותבהתאם"שיתופיקיבוץ"כשסווגהאגודה–"שיתופיקיבוץ"

בפסקההאמורלגביהשהתקייםכאמוראגודהלמעט,שיתופיותאגודות

";"מתחדשקיבוץ"להגדרה(2)



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/
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