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 קוח/ה נכבד/ה !ל

 והעברת שנה 8120עדכון משכרת ינואר הנדון: 
 
 

  .שינויי חוק במס הכנסה וביטוח לאומיהכולל   126עדכון   8.62 -0 גרסהלוגיה וטרי  טריומצ"ב עדכון תוכנת 
 

 !בקפידה רבהלעבור על כל סעיפיו  ולכן חובה 8201המסמך מכיל מידע חיוני לביצוע נכון של השכר ב 
 

 אלא אם כן נאמר אחרת., (  0.30%בשיעור עליית המדד ) ב לפקודת מס הכנסה120בהתאם לסעיף   ןעודכ 2018הניכויים לשנת  ךמער
 

 מדרגות המס השתנו בהתאם פירוט בהמשך. 
 

. מחושב אוטומטית  088,164היא  8201ב לפקודה, התקרה השנתית ב121ע"פ סעיף  על הכנסות גבוהות  %3של  מס נוסף:   2017העלאת מס יסף החל מ
 בתוכנה.

 

 נוספו ישובים חדשים ושונתה הנחה של חלק מישובים קיימים. .עודכנתטבלת ישובים מ  שיטת הנקודות – 2018פיתוח לשנת המס  יישוביהנחת 
 אנא בידקו את הרשימה ופעלו בהתאם להוראות בהמשך.

 ברשימה ביחס לרשימה בעידכון קודם . יש לחזור על חישוב עובדים להם יש הנחת י"פטבלת הישובים עודכנה ע"י רשות המיסים ויש שינויים נוספים 
 

 
 תזכורת -ההפקדות לפנסיה חובה

 
 השלמה לפיצויים הנחיות לביצוע בתוכנה

 

 פורסם ומעודכן בתוכנה . 2018לשנת מעודכן  זקיפת שווי רכב  – 2018קובץ רכבים לשנת 
 

 והנחיות למתן זיכוי ע"י מעסיק. .130בטופס  11לגבי הורה לילד נטול יכולת סעיף  יש שינויים 2018לשנת  101/130טופס 
 השתנו בהתאם לחקיקה של נקודות זיכוי להורים.  8 -ו 7סעיפים  130כמו כן טופס 

 פירוט בהמשך. - 101על טפסי  עובדים  חובה על ניהול מעקב על חתימת יש 2016מ תזכורת חשובה החל  ,
 

 פירוט בהמשך –תזכורת  ובדים זריםשינוי בנ"ז לע
 

-2014הארכת תוקף הוראת השעה  פירוט בהמשך. 119ושינוי בטופס   ד  40ג ו 40סעיף  מקצועתואר אקדמי ולימודי  נ"ז בגין לימודי
  2018לשנת   2015

 

 פרטים בהמשך.  2018ס ע"פ חקיקת נטו למשפחה יש אפשרות לדחיית נ"ז אחת לשנת המ -תזכורת  – 2017נ"ז לילד שנולד בשנת 
 

 אצלי/לא אצלי בפרטים אישיים בוטל. וחישובי הנקודות זיכוי יתבססו על נכונות ההגדרה בטור חזקה/ק"י אנא שימו לב שדה ילדי
 בפרטי הילדים. אנא בידקו בקפידה שנתוני החזקה נכונים אחרת יהיה שינוי בנקודות הזיכוי. בעיקר חד הוריים.

   
 

  , בשלב זהלמסירה ולמשלוח לנציבות אינם  מאושרים 126 וטופס 106טופס 
 יפורסמו בקרוב.  106הנחיות למילו טופס 

 
 דיווח אחיד לקופות גמל

 
 2018סף עובדים לדיווח מימשק אחיד של קופות גמל הנחיות האוצר ל

 
 2019עובדים לפברואר  20, נדחתה חובת דיווח מימשק אחיד למעסיקים עד 7/11/17על פי הודעת רשות שוק ההון מיום 

 .!! וזה ללא שינוי1/2/2018מחוייבים בדיווח למימשק אחיד כבר החל מ  21-50מעסיקים להם יש עובדים בין 
 

 הוראות להגדרה ראשונית לממשק אחיד        http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak_ppt.pdf  

  דרת קולטי תשלומיםלהגהוראות                http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak2_ppt.pdf  

 
 

 ביטוח לאומי
 

 רטים בהמשך. ו. השינויים מפמופחתתמירבית ובתקרה  חלו עידכונים בטבלאות הביטוח לאומי
אין לנכות ביטוח לאומי ודמי בריאות.  ,62עט עובדים שנעשו תושבי ישראל לאחר גיל למ : היינו מעל גיל זכאות לזיקנה עובדים בגיל המוחלט

 מאחר וקיצבת  זיקנה כבר לא תלויה בהכנסה
 אנא בידקו עובדים באוכלוסיה זו מול אתר ביטוח לאומי והגדירו מקבל קיצבה בהתאם.

 הוראות בהמשךדכן כבר לכל לקוחותינו. פירטנו שוב את הכפי שעו 126לאומי של טופס  חחלה חובת דיווח חצי שנתית למוסד לביטו. 
 ויש לעדכן מי שלא עידכן )חברה, פרטי חברה,  אינו תקף, 2016מזהה פנקס לשנת  –לצורך דיווח ותשלום –מזהה פנקס למעסיק

http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak_ppt.pdf
http://www.oketz.co.il/uploads/Image/Maskeret_PDF/setup_mimshak2_ppt.pdf
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 הסבר נוסף בהמשך מזהה פנקס ב"ל .
 
 

יש עדכונים   אםב -  www.oketz.co.ilבאתר עוקץ באינטרנט    - בדקוינואר  *** יתכנו  שינויים נוספים בטבלאות המיסים.  לפני ביצוע משכורת
 .ושינויים שפורסמו לאחר קבלת מכתב זה

 
 תוכן העניינים:

 הוראות לעדכון התוכנה .א

  2018העברת שנה לשנת  .ב

  2018בדיקות חשובות בשנה החדשה  .ג

 מס הכנסה  -  וריענוןשינויי חוק חדשים  .ד

 שינוי חוק ושינויים בניכויים –ביטוח לאומי   .ה

 םטבלאות ניכויי .ו

 אישורי מעביד על הנחות ממס .ז
 

 טריוא. הוראות לעדכון 
 עדכון.הבעת קבלת הודעה על עדכון חדש אנא בצעו אותו בהתאם להוראות המלוות את . לקוחות המקושרים לעדכון אוטומטי דרך האינטרנט

 
, גיבוי כללי .   ושחזור למשכורות בתפריט  קובץ, גיבוי כלליגיבוי לפני ביצוע עדכון התוכנה יש לבצע  . נשלח עדכון בדואר אלקטרוני  םיללקוחות אחר

   0-26.8כי גרסת התוכנה הינה  לאחר העדכון ודאו    .אחר ההוראות בהודעת הדואר האלקטרוני עקבולביצוע העדכון אנא 

 
  –הוראות לביצוע העברת שנה  .ב

 מעבר שנה. רב שנתית ולכן אין פעולה מיוחדת של תוכנה היא  הכנותהשימו לב, 
 
  7120ובדים שסיימו לעבוד בשנת ע

ציין תאריך סיום עבודה בפרטים האישיים בדפדפת עבודה. אותם עובדים לא יוצגו ברשימה בשנת המס החדשה, אבל מספרם שמור במערכת. אם 
, דפדפת  בפרטים אישיים ופות עבודהקיימות הנחיות חדשות לריבוי תק  : יחזרו לעבוד ניתן לבטל את תאריך סיום העבודה והם יוצגו ברשימה

 2018. ינואר 2קלוט מחדש את תקופות העבודה החל מההתחלה!!!. לדוגמא עובד שחזר לעבודה ב נוספה טבלת תקופות עבודהעבודה, צד שמאל 
 30.12.16עד  1.1.14ותקופת עבודה קודמת היתה 

 ושדות וותק ופיצויים כנדרש ע"פ תנאי העבודה של העובד! 2.1.2018ה בשורה הראשונה קלוט תקופה ראשונה ובשורה השניה קלוט התחלה חדש
בשנת עובדים שקיימים במערכת  . אין להקים מחדש אנא שים לב כל שינוי בוותק רטרואקטיבי ישנה זכאות חופשה/מחלה /העדרויות/פיצויים וכו.  

   ד קיים.תהיה שאלה האם לפתוח עוב , אם תוקש ת.ז שכבר קיימת במערכת המס החדשה
 אנא וודאו שלא רשום תאריך סיום עבודה.  )לדוגמא  2018 ויש ברצונכם שיוצגו בשנת 2017בשנת  לסירוגין! עובדים שעבדו שימו לב*      
 עובדים בחל"ת, חופשת לידה, תאונת עבודה וכד'(.       

 
  8201ג. בדיקות חשובות בשנה החדשה 
 ולוודא תקינות הנתונים. 2018ינואר ורת חודש משכלאחר העברת השנה יש להיכנס ל

 

מצב משפחתי, בן זוג בתאום גיוס, עליה, תאריך שחרור,  ךנתוני העובדים בפרטים האישיים עברו בצורה תקינה: מספרי ת.ז, תאריך לידה, תארי .1
 מס וכל פרט אחר.

 פרטים אישיים, דפדפת מעמד לב"ל. חשוב להקפיד לרשום את הנתון מקבל קצבת זקנה לעובדים המקבלים קצבה זו.  .2

או העובדת.    עקב השפעת גיל הילדים על חישוב נקודות הזיכוי, חשוב להקפיד למלא את פרטי הילדים ואת תאריכי הלידה שלהם בפרטי העובד  .3
 בגין כל ילד מוגדרת כהלכה.  /ק"יאנא וודא שהחזקה

חסות למתן נ"ז תהיה מה שהוגדר בשדה חזקה/קיצבת ילדים. במקרה של סתירה בין שדה ילדי אצלי/לא אצלי בפרטים האישיים בוטל! ההתיי
 למצב החזקה תצא הודעת חישוב במשכורת אנא בידקו!! בשנה קודמת מה שהוגדר בשדה זה

 ודות זיכוי ידנית." מחשבת זאת אוטומטית למעט לעובדים להם נרשמו נקטריויש לבצע בדיקה כללית של נקודות הזיכוי לאחר העברת השנה. " .4

 יש לבדוק נתוני משכורת כגון תאומי מס ומס קבוע, קופות גמל ומספרי עמית לקופ"ג. .5

  .יש לבדוק שיתרת ההלוואות בניכויי הרשות שונתה )מספר התשלומים ירד( .6

שנת  12. אי לכך בחר חודש 2017ורות דצמבר אינן תואמות, יתכן שהעברת שנה טרם סיום משכ היעדרותאם יתרות  .היעדרויותבדוק יתרות יש ל .7
 ובדוק. 2018 חזור לינואר לאחר מכן  ושמור את הכרטיס . , צא , ניהול חודשי בחר את העובדהיעדרותעובד, , 2017

 קיימות ומעודכנות. 2018אנא וודא שטבלאות הניכויים לשנה החדשה  .8

 רה, הגדרת מרכיבי שכר(חובה לבדוק את טבלת רכיבי השכר )תפריט נתוני חב .9
 יש להגדיר רכיבים .   פדיון חופשהוכל הרכיבים חייבים בביטוח לאומי למעט מספר מועט של רכיבים הקשורים לסיום עבודה כגון: פיצויים,         

 .במחלקת שרות לקוחות היעזרולסיוע אנא  –אלו בצורה נכונה         

 !!!!גם בעת ניתוק יחסי עובד ומעביד. – בביטוח לאומי בחייהודעה מוקדמת  רכיבלהזכירכם         

(. יש לשנות את המחיצה רק לאחר גמר 2018שם המחיצה לשנה החדשהפת החליש תוכנות להנה"ח המחייבות   –בדיקה של הגדרות להנה"ח  .11
 (ת להנה"ח, חברה, מחיצהובתאום עם תוכנת הנהלת החשבונות. מיקום: חברה, הגדרו.  2017העברת הפקודות של  שנת המס 

       
 . שינויים במס הכנסה ורענוןד

 
 טבלאות המס

 טבלאות המס מעודכנות בהתאם לשינויי חקיקה .
 
  

www.oketz.co.il
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  הנחות ישובי פיתוח שיטת הנקודות
 

 חלו שינויים בישובים מזכים. נוספו ישובים חדשים והשתנתה הנחה של ישובים קיימים!! 8201בשנת 
 ובים בקישור המצ"ב .! נא לבדוק את טבלת היש

 
 

 וישוב שיתווסף אם לאוו יש לבחור את ההנחה החדשה!! אנא בדוק! יישוב שקיים במידה ומסומן לפי כתובת ההנחה תשנה אוטומטית
 הוראות בהמשך.-יש לסמן לפי כתובת או לבחור הנחה 

 כאשר לכל ישוב יוענקו נקודות לפי המדדים הבאים: תוענק על בסיס קריטריונים אובייקטיבים 2016שנת המס החל מפיתוח  יישוביהנחת 
 רשימת הישובים וההנחות של רשות המיסים כבר שוקללה בהתאם לכך וחישוב יערך אוטומטי..  כלכלי -מדרג חברתימדד הפריפריאליות ו גבול,הסמיכות ל

 
 . כל שנה 101וימלא טופס  כל שנה      'א1312 יא למעסיקו טופסלחוק אס"ח ימצ 11לפקודה או על פי סעיף  11הטבה עפ"י סעיף  להזכירכם, עובד המבקש

 .צורך להפנותו למשרד השומה המעסיק יעניק לו את ההטבה בכפוף להוראת החוק וללא
 מתן הנחה במס בגין אזור סחר חופשי באילת. לענייןלהלן הנחיות מיוחדות של רשות המיסים 

 שיםיש להקפיד שבקשות להנחה ימולאו על טפסים חד
. כתובת בן/בת הזוג 3. הנישום מנהל "מרכז חיים כפול". 2. בוצעו שינויים, מחיקות או תוספות בטופס 1חל איסור על הענקת הנחה במקרים הבאים: 

 א תוקנו בהתאם להנחיות אלו.1312ו 1312טופס  והילדים שונה מכתובתו של המבקש.
  

 הנחת ישובים: – לשימוש בתוכנה
  ים להנחה מעודכנת בפירוט שיעור ההנחה ותקרת ההנחה.רשימת ישובים הזכא

 בחר פרטים אישיים , דפדפת כתובת , וודא שיש וי על שדה לפי הכתובת. וודא שנבחר יישוב  בהתאמה מהרשימה בשדה ישוב. 
 בכתובת לא נמצאה". אם שם הישוב תואם לשמו ברשימה החישוב יהיה אוטומטית.  אם יהיה הבדל תתקבל התרעה "עיר המגורים שהוגדרה

 לחילופין ניתן לבחור ישירות את ההנחה מתוך הרשימה בשדה סוג. במקרה זה יש לבחור מהרשימה או 
 שמור וחשב את המשכורת.

 
 :16עמוד  קישור לטבלת הישובים

 

18/luah_azer_hodshi_2018_acc.pdfhttps://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/20 
 
 

 שווי פיצויים תזכורת -שינויים בחבות המס על הפקדת מעסיק למרכיב התגמולים

 (2018לשנת  – 32,800מהתקרה שנקבעה) 8.33%א()א( לפיו הפקדת מעסיק לפיצויים שעולה על 1()3)ה3ע"פ חוק ההתייעלות כלכלית נוסף סעיף 
 בוטחת לפי הנמוך תזקף כשווי הטבה ותחוייב במס.ממשכורת חודשית מ 8.33%או 

 לכך יש תנאי:  –לא יזקף שווי  – שעולה על התקרה ותיקה בגין הפקדת מעסיק לקרן
הסכום המופקד בק"ג לגבוה מבין  מלואבמידה ויש הפקדה במקביל למרכיב פיצויים לקרן ותיקה ואחרת אזי יחוייב במס במועד ההפקדה ההפרש בין 

 סכום המופקד בקרן הותיקה.התקרה או ה
ה בתלוש השכר יהיה חיווי של נתוני הפיצויים: משכורת מבוטחת, סכומי ההפקדה לפיצויים לפי פירוט החלק שחוייב במס והחלק שלא, סכום ההפקד

 בקרן ותיקה.
 השלמה לפיצויים

 32,800יא: השלמה עד גובה שכר מבוטח או התקרה)לפי הסעיף לעיל ניתן לבצע הפקדה בק"ג לקיצבה לטובת השלמת פיצויים. השלמה כאמור ה
 ( לפי הנמוך, מוכפל בתקופת העבודה בה הפקיד המעסיק לאותו עובד. בניכוי סכומים צבורים. הפקדה מעבר לתקרת ההשלמה לפיצויים2018לשנת 

 או במועד פרישה מהמעסיק מה זו אפשריתהשל( לפי הנמוך, תחוייב במס במועד ההפקדה או מועד תשלומה ע"י המעסיק. 32,800)שכר מבוטח או 
 לפי הוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

 בכל הפקדה של סכום חד פעמי להשלמת פיצויים  ידווח לקופת הגמל חישוב ההשלמה והמס שנגבה בגינה
יש לקלוט אינפורמטיבית  בנוסףהגמל.  יש לקלוט את נתוני ההפקדה לקופות גמל מרכיב פיצויים  כרגיל  בקופות  בעת הפרישה: לשימוש בתוכנה

 בלבד
 . 126. ונתון זה ידווח לצורך  שלמהבמשכורת , דפדפת מ"ה, השלמת פיצויים היינו סכום הפקדת המעסיק למרכיב הפיצויים שהוא ה

 
 

 תזכורתו שינויי חוק:  נקודות זרים לעובדים זרים זכאים
 

  1.1.2017 מיום   7754על פי תיקון לתקנות מס הכנסה 
בנוסף לחצי נקודת זיכוי לה זכאית עובדת זרה  34חצי נקודת זיכוי בגין סעיף  2017עובד בענף הסיעוד  יקבל החל משנת המס איננו עובד זר חוקי ש

 חוקית.
 וזה בנוסף לחצי נקודת זיכוי לה זכאית עובדת זרה חוקית. .34נקודת זיכוי בגין סעיף  1   :  2018ובשנת המס 

 נקודות זיכוי לעובדים זרים בתחום הסיעוד וחצי נקודת זיכוי לנשים עובדות זרות בכל הענפים. 2.25הוענקו  2015כבר החל מ כאמור
 2017בענף הסיעוד יזכה לחצי נקודת זיכוי החל מינואר  לאאי לכך עובד זר ש

 נקודת זיכוי 1בענף הסיעוד תזכה לסה"כ  לאעובדת זרה ש
 נקודות זיכוי. 2.25עוד: יועובד זר בס נקודות זיכוי. 2.75תזכה ל ועובדת זרה בתחום הסיעוד

עובד זר ששהה בישראל חלק משנת המס יהיה זכאי לנקודות זיכוי חלקיות בהתאם לתקופת שהותו בישראל. עובדים זרים )בין בענף הסיעוד 
 .ובין ביתר הענפים( לא יהיו זכאים לכל זיכוי נוסף 

 נ"ז 1.5נ"ז ועובדת זרה שלא בענף הסיעוד ל 1א בסיעוד יהיה זכאי לעובד זר של  2018בשנת המס 
 לשימוש בתוכנה
  הגדרה זו היא אוטומטית.        בענף הסיעוד יוגדר סיעוד כסוג חישוב. 2015סוג. החל משנת  קיים טור, דפדפת היטל זרים, בטבלת הניכויים 

 לצאת ולשמור.,  לאומי, יש לבטל וי על שדה חישוב נ"ז כמו לישראלי פרטים אישיים, יש לבחור עובד זר, בדפדפת מעמד לביטוח 
 כולל בסיעוד!!! ! הגדרה זו יש לבטל לעובדים זרים זכאים בכל הענפים!

 רק עובדים זרים שהוכרו כתושבי ישראל ויש לכך אישור יהיו זכאים לנ"ז כמו ישראלי. )בדיקת מרכז חייו של  העובד(
 :2018בשנת  לאחר מכן חישוב נקודות הזיכוי יהיה אוטומטי בהתאם לחוק  ת דוח בחתך אורכי.ניתן לבטל לכולם ע"י הקמ

https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2018/luah_azer_hodshi_2018_acc.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/hovrotnikuim/2018/luah_azer_hodshi_2018_acc.pdf
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 1.50ולשאר העובדות  2.75ולנשים בסיעוד   נ"ז 1ולשאר הענפים  2.25בתחום הסיעוד גברים  לעובדים 
 

 בחירת הענף אם כן היא חיונית הן לחישוב נ"ז והן לחישוב ההיטל.
 

 עובדים זרים מומחים
 א להקפיד להגדיר את ענף מומחים לפי ההנחיות בחוק להגדרת מומחה.נ

 חודש יחושבו להם נ"ז כמו לתושב חוץ זכאי. 12 כאמור עובדים זרים שהוגדרו כמומחים בשנה הראשונה לשהותם זכאים לניכוי הוצאות שהייה ובתום
חודש הראשונים לשהות העובד בארץ  12במשך   עמד לביטוח לאומי.חובה לציין תאריך הגעה לארץ בפרטים אישיים דפדפת מ 2015החל משנת המס 

 חודש יחושבו נקודות הזיכוי כמו לעובדים זרים זכאים. 12בתום   נקודות זיכוי כולל לאישה. 0יחושבו 

 לא. –יש להגדיר האם לחשב נ"ז כמו ישראלי 
 
מרכז תושבותו וד זר שיש לו אישור תושבות כתושב ישראל לאחר בחינת האינדיקציה של חישוב נ"ז כמו לישראלי רלבנטית רק לעובכאמור  הערה )

 (חייו.
 
 

 תזכורת! (2017הגדלת נקודות זיכוי להורים )הוראת שעה התשע"ז 
 

 .2017רטרואקטיבית מינואר ,  5לאב ולאם עבור ילדים שגילם עד   2018ו 2017בהחלטת  הכנסת נקבע כי יוגדלו  ויושוו נקודות זיכוי לשנים 
 

 נ"ז 1.5)ילד שנולד בשנת המס(    ילודלאם ולאב יוענקו נקודות זיכוי כדלקמן:  

 נ"ז 2.5         –    1-5ילדים בגילאים                                                                    
 

 ,  לשנת המס העוקבת.1.5נקודת זיכוי מתוך ה  1ניתנת האפשרות  לדחות  2017-2018לאימהות שילדו בשנים 
 

.  העובדת נדרשת 2018ו 2017עבור ילוד בשנת המס  1.5נקודת זיכוי מתוך  1ע"פ הוראות רשות המיסים מעסיק מתבקש להודיע ליולדת על האפשרות לדחות 
 .101ד  ואותו יש לצרף לטופס 116לחתום על טופס 

  ות המיסים ולהחתים את העובדת.ד לא קיים בשלב זה בתוכנה ויש להורידו מאתר רש 116טופס 
 st/itc116d.pdfhttps://taxes.gov.il/TaxesFormsLiלהלן קישור: 

 
 

 
 :לשימוש בתוכנה

 נקודות זיכוי מחושבות בהתאם .
 

 לביצוע דחיית נקודות זיכוי בגין ילוד לאישה:
נקודת  1נ"ז  בלבד בגין הילוד כאשר  0.5בפרטים אישיים,  פרטי הילדים נוסף טור דחייה רק עבור נשים וילדיהן שהם ילודים. סימון וי על דחייה יביא לחישוב 

 וי תדחה לשנת המס העוקבת.זיכ
נ"ז לילד  2.5נקודת זיכוי בגין ילוד שנדחתה +  1) נ"ז.  3.5יהיה  2018סך נקודות זיכוי בגין אותו ילד בלבד בשנת המס  2017מי שסימן דחייה בשנת המס 

 (1-5בגילאים 
 
 
 
 

 שינוי חוק ותזכורת נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי
 :ה לפקודה40ו 40ם דתוקנו סעיפי

 כפי שמצויין בפירוט הבא  2015-2018 יםשנלתוקף  ךארוה
 .תזכורת - מקצוע כמו כן חל שינוי  בנקודות הזיכוי בגין לימודי 

 
 להלן הפירוט:

 אחריהיזכו בנקודת זיכוי אחת בשנת המס לאחר שנת סיום התואר או בשנת המס ל 2014-2018בשנים  אקדמי ראשוןסיום לימודים לתואר 
 )תקופת זיכוי שנה אחת בלבד( העובד. בחירתלפי 

יזכו בחצי נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס לאחריה לפי בחירת  2014-2018בשנים  אקדמי שניסיום לימודים לתואר 
 )תקופת זיכוי שנה אחת בלבד(העובד. 

 סיום ההתמחות. התואר או לאחר לפי העיניין לשנת המס שלאחר –נקודת הזיכוי /מחציתה  בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, יחיד רשאי לדחות את
 ההתמחות תחל  לא  יאוחר משנת המס שלאחר שנת סיום לימודיו.  תואילך ובתנאי שתקופ 2012וזאת בתנאי שסיום ההתמחות משנת 

יזכו בנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר סיום התואר או בשנת  2014-2018 בשנים רפואת שינייםאו  פואהאקדמי שלישי ברסיום לימודים לתואר 
  שלאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור. בשנה לפי בחירת העובד, וכן למחצית נקודת הזיכוי  המס שלאחריה

המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת יזוכה בנקודת זיכוי אחת בשנת  2014-2018בשנים  אקדמי שלישי מסלול ישירסיום לימודים לתואר 
 המס שלאחריה לפי בחירה וכן למחצית נקודת הזיכוי לאחר סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.

 . 
בחירת בשנת המס לאחר סיום הלימודים או בשנת המס לאחריה לפי בנ"ז לפי הפירוט כלהלן יזכו  2014-2018סיום לימודי מקצוע בשנים 

והלאה  2018נ"ז ובשנת המס  3/4 2017נ"ז  בשנת המס  0.5 – 2016נ"ז, בשנת המס   0.5 – 2015:  בשנת המס )תקופת זיכוי שנה אחת בלבד(העובד.
 נ"ז. 1

 נ"ז. 1ב 2018וב נ"ז. 0.75לימודי מקצוע יזכו ב 2017התוכנה מעודכנת בהתאם והחל מ
 

 :לשימוש בתוכנה
להדפסה בחר, דוחות, טפסים לעובד, בקשה לקבלת    ויש להדפיסו ולהחתים את העובד בטופס יש פרטים לגבי התמחות.מעודכן בהתאם  119טופס 

 .אקדמייםנקודות זיכוי בגין לימודים 
 

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116d.pdf
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א עובד סמן וי. לדוגמ עובד שהחליט לדחות את מתן נקודות הזיכוי יש לבחור פרטים אישיים, דפדפת לימודים בטור דחייה מול התואר הרלבנטי
. שאר 2019לדחות יקבל את נקודת הזיכוי בינואר   , אם יחליט2018ואי לכך זכאי לנקודת זיכוי החל מינואר  2017שסיים ללמוד תואר ראשון באוגוסט 

 הכללים ללא שינוי.
ייה מול טור התואר הרלבנטי לסמן דח לגבי עובד שסיים התמחות, כדי להתחיל את מתן נקודת הזיכוי רק  בשנת המס לאחר סיום ההתמחות נדרש

 תחום התמחות, תאריך התחלה וסיום ושנות התמחות.  וגם לקלוט את פרטי ההתמחות בדפדפת לימודים
 בלבד. ראשון ושנידחיית מועד הזיכוי לאחר ההתמחות רלבנטית לתואר 

 
 

 תזכורת -נקודות זיכוי למי שנישא/ה לאלמן/ה
 .2016/ה יקבל נקודות זיכוי עבור ילדי בן הזוג. החל מינואר כך שמי שנישא לאלמן לפקודה תוקן 66סעיף 

, נקודת זיכוי אחת עבור 18לפי אותו פורמט: חצי נקודת זיכוי בשנת הלידה והגעה לגיל  ילדיותהיה זכאית לנקודות זיכוי עבור  אישה שנישאה לאלמן 
, נקודת זיכוי נוספת עבור כל אחד מילדיו שלו בשנה שלאחר הלידה 18כל אחד מילדיו  החל משנת המס שלאחר הלידה ועד שנת המס שקדמה   לגיל 

 .   5ועד הגיעם לגיל 
שהם פעוטות לפי הפירוט הבא: נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנה בה מלאו  מילדיהיקבל נקודת זיכוי על כל אחד גבר שנישא לאלמנה  

 לידתו ובשנה שלאחריה. שנים. ושתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר  3לו 
 :לשימוש בתוכנה

 ( כמו כן130בחלק ח' לטופס )טופס  8או  7, מי שנשוי לאלמן/ה ומבקש נ"ז בגין ילדים/פעוטות ימלא סעיפים 101הנחיה למילוי טופס 
 יצרף צילום ת.ז של בן/בת הזוג בו הילדים רשומים.

טי הילדים בשורה/ה הרלבנטית לסמן וי על טור נישואין לאלמנ/ה עבור ילדי הבן זוג. בפרטים אישיים יש לסמן וי על נישואין  לאלמן/אלמנה ובפר
 נקודות זיכוי יחושבו אוטומטית

 
 נקודות זיכוי לחד הורי תזכורת
 נקודת זיכוי בגין חד הורי תוענק רק לחד הורי שאינו מנהל משק בית משותף. 1על פי הבהרת רשות המיסים 

 ה זה בפרטים אישיים בסטטוס רווק, גרוש, אלמן, פרוד.יש לסמן בשד לשימוש בתוכנה
 
 

 תזכורת נקודות זיכוי לפרוד
 פרוד זכאי לנקודה נוספת בגין חד הורי כמו גרוש, אלמן רווק רק כנגד אישור פקיד שומה. תזכורת 

 לשימוש בתוכנה. קיים מצב משפחתי פרוד. 
 

 התרעה על שינויים בנקודות זיכוי
 שנה על פניתתריע על שינויים בנקודות זיכוי  לתשומת ליבכם התוכנה

ולחזור על חישוב  במידה והשינוי מחייב החלה רטרואקטיבית יש לבחור פרטים אישיים , דפדפת נ"ז , ולציין רטרו מחודש רצוי לצאת לשמור
 המשכורת.

יש מצבים שאין החלה רטרואקטיבית כמו  על דמי לידה.הענקת נקודות זיכוי רטרו בגין הולדת ילד לאישה שחזרה מחופשת לידה מחייב גם תיאום מס 
 אין לבצע רטרו!! נ"ז לחייל, עולה חדש, תושב חוזר, תושב חוץ מומחה בתום השנה במקרה כזה

 
 הענקת זיכוי בגין תרומות בתלוש השכר

זיכוי זה בתנאי שסכום התרומה המירבי לעובד   יוכל להעניק 7/2012מעביד שקיבל אישור להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות, בהתאם להוראת ביצוע 
 שקל לשנה.  25,000הינו 

 משמרות

 .31.12.2018הוארכה הוראת שעה עד  -1986-ו)שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(, התשמ" תקנות מס הכנסה
 

 101/130טופס 
 שינויים, יש  2018ת לשנ 101בטופס 
 ין ילד נטול יכולת הזכאי לגמלת ילד נכה מביטוח לאומי,ניתן לאשר זיכוי בג 11סעיף  130בטופס 

 הורה המציג אישור כאמור, ומצהיר כי בן זוגו אינו מקבל זיכוי זה בגין ילדו, אין הכנסות בשנה זו, יוכל לקבל זיכוי ממעסיק
 ללא אישור פ"ש.

 לשימוש בתוכנה, פרטים אישיים, לסמן תומך בנטול יכולת ומספר נטולי יכולת.
 
 101ולציין חתימת העובד על טופס בתוכנה לה חובה על כל מעסיק לנהל מעקב ח  

 לשימוש בתוכנה
 בחר בהתאם .  101, דפדפת עבודה. בשדה מילא טופס אישייםעובד, בחר 

ור לכל ניתן לבח אלקטרוני תמולא אוטומטית בהתאם להוראות. 101אלקטרוני של עוקץ האינדיקציה של  101משתמשים שעובדים עם מימשק 
  126שדה זה ידווח בטופס  העובדים יחד ע"י דוח בחתך אורכי.

 
 חבר קיבוץ מושב שיתופי יבחר פרטים אישיים, דפדפת עבודה ויסמן חבר קיבוץ. 

ו אם צורפה ת.ז בעבר יש חובה לצרפה שנית רק אם חל –מצוינת החובה בצירוף של צילום תעודת זהות של העובד   101תזכורת: במילוי טופס 
 שינויים בפרטים!

 
 :תזכורת

 מס מרבי ינוכה ממשכורת בעד משרה נוספת ומקצבה באותם מקרים בהם לא הצהיר העובד/הגמלאי כי זו הכנסתו היחידה.
 101)ט'   130בגין הכנסה אחרת. בטופס  /פיצוייםעובדים העובדים בעבודה נוספת צריכים להתייחס לסעיף: 'הפרשה לקרן השתלמות/לאובדן כושר

 אחורי( חיילים משוחררים צריכים למלא את הסעיף הרלבנטי.
 

 101גם מעבידים שקיבלו מהנציב פטור ממילוי ט'  101/130לפי הנחיות מס הכנסה, כמדי שנה, נדרשים המעבידים להחתים את עובדיהם על טופס 
 ג על פי דברי ההסבר למילוי הטופס. מדי שנה, יחתימו מחדש עובדים שיש להם הכנסה נוספת כלשהי. על המעביד להקפיד ולנהו

 כמו כן חובה עליו להסביר לעובד את תוכן הטופס ומשמעות החתימה עליו.
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 תעודת זהות ושם העובד.  יבדיקת נתונ

 : הגדרות<אפשרויות תוכנה<וסמן בדיקת עובדים שימוש בתוכנהרצוי לאפשר בדיקת פרטי עובד וחברה אוטומטית מול המוסד לביטוח לאומי. ל
 וחברה באתר ב"ל.

 ניתן לבצע בדיקה אוטומטית מול אתר ביטוח לאומי באוטומציה מלאה. בדיקה ברקע
מס הכנסה וביטוח לאומי בודקים את תקינות תעודת הזהות והתאמתה לשם העובד בדוחות הממוכנים שלהם. יש להקפיד על התאמה מלאה בהזנת 

 תעודת הזהות בתוכנה למסמכי העובד.
 יש להזין את תעודת הזהות המלאה ולוודא התאמה לרשום בתעודת הזהות ולוודא שלא קיבלת הודעה על ת.ז שאינה  תקינה. לשימוש בתוכנה

 בדיקת סטטוס לביטוח לאומי: תפריט עובד בדיקת פרטי עובדים באתר ביטוח לאומי נבדקים הן פרטים אישיים והן קודי אוכלוסיה לב"ל,
 כמו מקבל קיצבה, חייל עובד, נכה וכו' בזמן עבודה על השכר השוטף ומונעת דוחות זיכויים או חיובים.  בדיקה זו מסייעת בבדיקת נתונים 

 : בחר הגדרות , אפשרויות תוכנה וסמן בדיקה אוטומטית באתר ב"ל וקבע יום לבדיקה בשדה הבא.אוטומציה מלאה
 וזה בנוסף על סימון בדיקת עובדים וחברה באתר ב"ל.

 
 

 רילינא רכב שווי
 

 501,530 –תקרת מחיר המתואם לצרכן 
 500  -הפחתת שווי שימוש רכב היברידי

 
 לפרטים לגבי טבלאות רכב לינארי 

https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx 
 

 לשימוש בתוכנה
 ההנחיות החדשות קובץ רכבים מעודכן לפי

 
 ט'  3קביעת שווי ריבית לעניין סעיף 

הלוואות מתחת לא חל שינוי  לגבי יתרות . 3.48%  -ל 2018 החל מינואר נקבע מעל התקרה שיעור הריבית השנתית על יתרת ההלוואה  המשוקללת  
 .7,680     2018תקרת הלוואה לינואר   ימשיכו לשאת הצמדה למדד בלבד. בתקנות והן  לתקרה

 
 תזכורת לשימוש בתוכנה

 מבוצע אוטומטית. כאמור החישוב 
 עד התקרה לפי מדד. (כאשר ) 3.48%יתרות הלוואות שעברו תקרה:  הריבית תחושב לפי   

 .עודכן  בהתאם  טבלת הניכוייםבשדה שיעור הריבית  3.48%הלוואות לבעלי שליטה : החל משקל  ראשון תחושב ריבית שנתית של
 

 תזכורת בדים זריםהיטל עו
 לא שינוי.ל 20%-אחר - עובדים זריםשיעור ההיטל 

 2016החל מינואר   % 0 הואההיטל  –בענף החקלאות 
 ללא שינוי 15% -הואההיטל  והבניין התעשייהבענף 
 ללא שינוי 15.00% -הוא המסעדות האתניות היטל ענף 

 
 המגזר השייך לחברה. משויךבתפריט חברה, פרטי חברה , בשדה היטל אנא וודא ש טבלת ניכויים מעודכנת באחוזי ההיטל השונים. 

 או בפרטים אישיים דפדפת מעמד לב"ל, שדה היטל זרים יש שיוך ספציפי לעובד.
 

 , נדרש דיווח האם קיים אישור העסקה לעובד הזר.126לצורך ה – 2009החל משנת המס – תזכורת  אישור העסקת עובד זר
ניתן   פרטים האישיים של העובד הזר, דפדפת מעמד לב"ל ובשדה אישור העסקה בחר בהתאם. צא ושמור את הנתונים. בחר את האם לא הגדרת, 

 להגדיר גם בחתך אורכי לכל העובדים הזרים.
 

 קופות גמל
 ההסתדרות הכללית.בין לשכת הארגונים הכלכליים ו  (1.1.08צו הרחבה מיום  עפ"י)  1.1.2017החל מ חובה לפנסייתלהלן פירוט ההפקדות 

  .  6.00%, הפקדת מעביד פיצויים:  6.50%, הפקדת מעביד תגמולים: 6.00%הפקדת עובד: 
 

 אובדן כושר על חשבון העובד תזכורת
 בדן כושר יש לנקוט בפעולות הבאות:.  אם העובד מפריש על חשבונו לאו 126ב -ו 106בדיווח ב מחויבתלאובדן כושר  העובדהפרשת 

אנא שימו לב   אחוז הפרשת העובד לאובדן כושר. והקש את –מסומנת בירוק  – "!"העובד,  בשורה של הקופה המתאימה, בחר עמודה: בחר משכורת 
 שדוחות קופות הגמל יפרטו את ניכוי העובד לאובדן כושר.

 

 –ביטוח לאומי ה. 
 

 .  ובתקרה המירבית לתשלום דמי ביטוח 5,944עודכן ל  חל שינוי בתקרה המופחתת לביטוח לאומי  01/01/2018 -החל ב 
 

 התוכנה מעודכנת בהתאם. - 43,370לתשלום ביטוח לאומי   מרביתהכנסה  בשיעורי דמי הביטוח לא חל שינוי.
 

 עם מספר זה. בחר חברה, פרטי חברה וקלוט מזהה פנקס לב"ל.אינו תקף ולא ניתן לשדר דוחות  2016מזהה פנקס לביטוח לאומי של שנת 
 העתק בלבד חלק עליון מימין, למי שאין פנקס אמור לקבל מיכתב מב"ל עם מזהה הפנקס בפינה למעלה משמאל, 102נקס נמצא בשובר מזהה פ

 מייצג המקושר למערכת ייצוג לקוחות, יכול להתעדכן לגבי מזהה פנקס במערכת זו.
 

 הנחיות כלליות כפי שפורסמו מטעם המוסד לביטוח לאומי
 

https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx
https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx
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 נמצאות במחלקת שירות לקוחות. 100. הנחיות לשדור טופס 100כל תביעה של דמי פגיעה בעבודה תחייב שדור  טופס   2018החל ממשכורת מרץ 
 

 limorr@nioi.gov.il תזכורת: ע"פ הנחיית ב"ל  כל הוספת רכיב פטור מביטוח לאומי מחייבת פנייה למוסד לביטוח לאומי לקבלת אישור למייל: 

 
 

 . למי שדיווח בצורה זו.02ולא בקוד  08בגין הוספת  עובד תערך בדיווח מתקן בלבד קוד  102, תיקון  2017החל מינואר תזכורת 
 

 .לשימוש בתוכנה: הוספת עובד/גריעת עובד בחודשים קודמים מחייבת פתיחת חודש , הוספת העובד או סגירתו כלא עובד ודיווח בקוד מתקן כרגיל
 אין לעשות זיכוי או חיוב במצב זה.

 
הכנסה זקופה  או רכיב שכר  בגין תשלום לכיסוי מעסיק שמשלם את דמי החבר ו/או דמי טיפול מקצועי להסתדרויות השונות על חשבונו. ועקב כך מדובר ב

 אומי.ל הטבה זו מחוייבת בביטוח   –הוצאות העובד או הטבה 
   בטור חייב ב"ל  מסומן וי.קים רכיב הכנסה זקופה ויקפיד ש. י/טיפול מקצועי מעסיק שזוקף שווי השתתפות בדמי חבר : לשימוש בתוכנה

 מעסיק המקים רכיב שכר של השתתפות בכיסוי הוצאות בגין דמי חברה. יקפיד שהרכיב חייב בביטוח לאומי.
 

 לחוק הביטוח הלאומי 355למוסד לביטוח לאומי תיקון סעיף   126דיווח 
 

 2 -תקופה  8201, ינואר 18עד למועד   7201שנת   12-1ם לביטוח לאומי על חודשי 126חובה לדווח טופס 
 

 במועדים האלה: באופן ממוכן למוסד לביטוח לאומי 126מעסיק /משלם פנסיה ידווח טופס   2016במסגרת חוק ההסדרים החל משנת המס 

 2017עבור חודשים ינואר עד יוני  – 2017יולי  18עד 

 2017צמבר ד-ינוארעבור חודשים  – 2018ינואר  18עד 

 סופי - 2017עבור חודשים ינואר עד דצמבר  – 2018אפריל  30עד 
 מבנה קובץ הדיווח זהה למבנה של רשות המיסים

 

 126דרכים לשדור טופס 

 הסברים בהמשך -  WCFבאמצעות מערכת 

 מערכת ייצוג לקוחות למייצגים מקושרים

 למעסיקים/לשכות שירות/מייצגים B2Bמערכת 

 ים  גדוליםמערכת כספת לגופ

 טעינת קובץ באתר האינטרנט

 לשימוש בתוכנה
 

 ! 2017 דצמבר לאחר סיום וסגירת משכורת 

 1-12, הצגה והדפסה. בחר חודשים 126לביטוח לאומי, טופס  126, דוחות, דיווח תקופתי ו 2017 דצמבר בחר חודש משכורת 

 . בדוק ושמור את הטופס.126והכן טופס 

 לאחר בדיקה בחר דיווח

 ימות שתי שיטות:קי

 : WCFשידור דרך 

 קיימות ומוגדרות.   WCFתנאי התחלתי לוודא שכל ההגדרות הנדרשות לדיווח 

  WCFשידור ישיר דרך  126לב"ל, טופס  126בחר דוחות, דיווח תקופתי ו 

 מכתאות., דיווח ישיר, דוח אס 102לאחר השדור תתקבל אסמכתא וניתן יהיה לצפות בה גם בתפריט דוחות, טופס  

 , B2Bשדור למערכת ייצוג לקוחות, 

  1-12טעינת קובץ באינטרנט  בחר באותו תפריט יצירת קובץ דיווח שישמר למחיצת החברה. בחר חודשים 

 בעת יצירת הקובץ תופיע הודעה על שם הקובץ ומיקומו. ואפשרות טעינתו.

 ת המוסד לביטוח לאומי באתרי הדיווח.לגבי דיווח במערכות השונות של ביטוח לאומי יש לעקוב אחרי הוראו

 2מקף תחתון  2017לאחריו תיק ניכויים, שנת  btl126שם קובץ של ינואר עד דצמבר  יקרא: 
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 למשתמשים במערכת כספת , חברה,  פרטי חברה, הגדרות כלליות, מסומן וי על "דרך כספת"

 ואותו המשך.  me126התחלת הקובץ תהיה 

 לביטוח לאומי 126 דיווח רב חברתי של טופס
פעולה זו תעבור על כל החברות ותפיק את טופס . , הפקת דוח רב חברתי   126לב"ל, טופס  126בחר דוחות, דיווח תקופתי ו רב חברתי: 126הפקת טופס 

 אם יש.   -. אם יש בעיות בהפקה הפעולה תעצור בחברה שבה  יש בעיה126

שדור ישיר דרך ,   126לב"ל, טופס  126בחר דוחות, דיווח תקופתי ו. WCFלחוד או רב חברתי( ניתן לשדר ) 126אחרי הפקת טופס  רב חברתי: WCFשידור 
WCF - פעולה זו תעבור על כל חברה לעצמה ותשדר אותה בנפרד. אם יש בעיות הפעולה תעצור בחברה שבה הבעיה. . 1-12חודשים  רב חברתי 

 . תעלה שאלה האם לכלול כבר 1-12חודשים  רב חברתי –יצירת קובץ דיווח ,   126לב"ל, טופס  126וח תקופתי ובחר דוחות, דיו: יצירת קובץ שידור רב חברתי
ויהיה  מיקום הקובץ יוצג בתום הדיווח פעולה זו תיצור קובץ אחד שמכיל את כל החברות שנבחרו.  חברות שדווחו, ואח"כ תעלה רשימת החברות לבחירה . 

 . במקרה זה הקובץ לא יכלול חיווי של תיק הניכויים!!.126חברה, הגדרות כלליות, מחיצה לקובץ דיווח לפי הרשום בחברה, פרטי 
 
 

 הבהרות של המוסד לביטוח לאומי:
  הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת זקנה ללא קשר להכנסותיו. -* "גיל הזכאות"

 תיו מעבודה אינם עולים על  הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת זקנה ובתנאי שהכנסו -** "גיל הפרישה"
 הסכום המזכה בקבלת קצבה.     

 
בת זקנה עובד, המקבל קצבת נכות מעבודה, שהגיע לגיל הפרישה ונמצא זכאי לקבלת קצבת זקנה, אך בחר בקבלת גמלת נכות מעבודה, יחשב כאילו מקבל קצ

 שהציג למעסיק אישור על זכאותו לקבלת קצבת זקנה.ואין לנכות משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. כל זאת בתנאי 
 לשימוש בתוכנה: יש לשנות סטטוס לרגיל במקום נכה בסוג לב"ל.  ולסמן וי על מקבל קיצבה בפרטים אישיים, מעמד לב"ל. 

 

 תזכורת!! – תאום דמי ביטוח עבור השיעור המופחת
יבוצע אוטומטית ע"י  דמי הביטוח עבור השיעור המופחת , ביצוע האישור מעסיק משני ומשלם פנסיה לבצע את תאום, על  2010החל מינואר 

 התוכנה כפי שיתואר בהמשך.
 יבצע את התאום בדרך הבאה:מקבל פנסיה שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחר ומקבל פנסיה משני מקומות או מי שעובד אצל שני מעסיקים, 

להדפסת הטופס בחר, .  הצהרה על הכנסה אצל מעסיק עיקרי"החתים את העובד על טופס "יש ל - חייב לבצע את התאוםההמעסיק המשני  הנךאם 
לביצוע האישור בחר משכורת העובד, דפדפת ב"ל, ובשדה הכנסה אצל   דוחות, טפסים לביטוח לאומי, הצהרת עובד על הכנסה אצל מעסיק עיקרי. 

 מעסיק עיקרי, רשום את ההכנסה כפי שהוצהרה ע"י העובד.
 הכנסה אצל המעסיק העיקרי נמוכה מהתקרה המופחתת, יבחר אוטומטית אישור א' ובשיעור המופחת ירשם הסכום שעדיין נותראם ה

 בשיעור  5,944והתקרה המופחתת היא: ₪.  3,000לחישוב  לפי האחוז המופחת. לדוגמא. אם ההכנסה אצל המעסיק העיקרי היא 
 יגבה השיעור הגבוה, עד תקרה.כך ה מעבר ל. כאשר כל הכנס2,944מופחת עד לסכום ירשם: 

 : משרה אוטומטיתאם ההכנסה במקום העיקרי שווה או עולה על התקרה המופחתת, העובד לא זכאי לתאום מופחת, לכן יבחר 
 נוספת ללא אישור, ויגבה שיעור ב"ל הגבוה על כל ההכנסה עד לתקרה.

מאתר ביטוח   עדיין ניתן להוציא את האישור  ע"י התוכנה. אוטומטיתת סוגי התאום תערך בחיר –אנא שימו לב! ברגע שהוזנה הכנסה ממקום עיקרי 
 לאומי. במקרה זה בחר את האישור הרצוי ללא הזנת הכנסה.

 תערך רק ע"י המוסד לביטוח לאומי. –תאום ביטוח לאומי על הכנסה הגבוהה מתקרת המקסימום 
בתחילת כל שנת מס, לעובד חדש/מקבל פנסיה חדש מתחילת העבודה ואח"כ כל שנת מס. כאשר : הכנסה אצל מעסיק עיקרי יוגש עלטופס ההצהרה 

 יפוג תוקף אישור קיים.

 
  8120. טבלאות ניכויים לינואר ו 

: לתשומת לבכם: כאשר קבועה בחוק תקרת סכום להכנסה מסוימת או להפרשה, התקרה היא אחת לכלל המעבידים ולא לכל מעביד בנפרד. לדוגמא
 תקרת פיצויי פרישה מחושבת על סך הפיצויים ששולמו, בגין שנת עבודה, מכל המעבידים.

     שיעורי מס ותקרות הכנסה
 "ח                                                                              ש  216נקודת זיכוי :     תקרה שיעור המס

 ש"ח 12,230בעלים:  מרביחסכון              6,240        10%
 ש"ח  8,700 :   מרביחסכון                 8,950        14%
 ש"ח    15,712': ק"ה בעלים וקרן השתל              14,360        20%
  15%זיכוי משמרות:                 19,960        31%
 31.12.18הוארך עד 930תקרה למשמרות:                41,530        35%
 כנ"ל  10,600משכורת למשמרות:            53,490        47%
 ₪ 24,765 –תקרה לקצבה   99,999,999    50%

  2733 –תקרה לפיצויים 
 8,700מוטב:  מרביחסכון 

 21,750: 47תקרת רובד שני ס 
 17,400: 45תקרת רובד שני ס 

 8,380תקרת קיצבה מזכה: 
 ש"ח 16,840.00תקרה למס ארגון:    ש"ח לשנה  178,321מינימום למלכ"ר :   

                                                                        שווי רכב   
 פרטי מסחרי קב'
1 2,710 2,710 
2 2,930 2,930 
 2004שנת ייצור עד וכולל   3,770 3,770 3

 – 2005)רכבים ששנת יצורם   3,770 3,770 *** 3
4 4,530 4,530 
5 6,260 6,260 

 

 

                                                                                      
                                                                                 הנחות ישובים          

 אחוז                      תקרה    
5%                           13,380         
7%                          11,000 
8%                          11,500 
9%                          13,000 

10%                        13,500 
 13,260כפר ורדים       11%
11%                         15,500 
12%                         16,000 
13%                         13,500 
13%                         14,000 
13%                         14,500 
13%                         18,000 
14%                         14,500 
16%                          16,000 
16%                          16,500 
16%                          17,000 
17%                          18,500 
18%                          18,500 
18%                          19,000 
18%                          19,500 
19%                           21,000 
20%                          20,090 
  19,910אילת אס"ח       10%
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 102שיעורי התשלום והאחוזים לטופס 
 רגיל                        מופחת                                           

   19.50                            6.95                                  1טור 
 7.02                            3.48                                  2 טור

 2.02                            0.38                                  3טור 
   16.72                            6.52                                  4טור 

 12.00                            3.50                           חלק עובד
 5.00                            3.10  מס בריאות                       
  9.86                            3.37   גיל מותנה                        

 19.07                            6.90  שליטה                     1טור 
 6.96                            3.47   שליטה                    2טור 
 1.96                            0.37  שליטה                     3טור 
 16.66                            6.51שליטה                       4טור 

  11.79                             3.49 יטה              חלק עובד של
 6.57ל"ת מופחת                      ח

 0.87                            0.04    תושב חוץ )עובד(             
 3.42                            0.53    תושב חוץ )דווח(             

 11.79                             3.49                 פנסיה מוקדמת 
 14.50                             3.85אמנה                                  
 1.80                             0.37בחירות                               

 10.13                                          3.96   מתחת לפרישה 62עולה מעל  6טור 
 7.72                                          3.57 מותנה       62אישה עולה מעל  7טור 
 7.35                                          3.53    מותנה        62גבר עולה מעל  8טור 

  7.28                                     3.24רישה מתחת לפ 62חלק עובד עולה מעל 
 5.35                                      3.12מותנה     62חלק עובד אישה עולה מעל 

 5.14                                      3.11מותנה         62חלק עובד גבר עולה מעל 
 9.7                                        3.91             62 בעל שליטה עלה מעל 6טור 
 7.29                                        3.52        62בעלת שליטה עלתה מעל  7טור 
 7.29                                        3.52              62בעל שליטה עלה מעל  8טור 

 7.07                                       3.23לפרישה             ב"ש חלק עובד מתחת 
 5.14                                       3.11ב"ש חלק עובד אישה מותנה                 
 5.14                                        3.11ב"ש חלק עובד גבר מותנה                    

 הביטוח הלאומי יעורי דמיש
 
 ש"ח  5,300.00 לתשלום דמי ביטוח :מינימום  
 ש"ח 5,944 לתשלום הביטוח :         מופחתתתקרה  
 ש"ח  43,370 לתשלום דמי ביטוח: מקסימוםתקרת  
 ש"ח   43,370  תקרת מקסימום למעסיק:  

  ₪ 196.61מינימום מילואים:                                    
  ₪ 1445.67מילואים:                                מקסימום 

 3.49פנסיה מוקדמת אחוז עובד מופחת כולל בריאות 
 11.79פנסיה מוקדמת אחוז עובד גבוה כולל בריאות  

 0%גבוה   0%פנסיה גיל פרישה : נמוך 
 0%גבוה    0%נמוך   100%פנסיה נכה 

 0%גבוה     0%פנסיה אלמנת שארים נמוך  
 

 0.4י אמנה  אחוז עובד מופחת )אין בריאות ( עובד
  7.00ן בריאות(     יעובדי אמנה אחוז עובד גבוה )א

 
 היטל זרים

 31.12.2020עד  0%אות חקל
 15%תעשיה 
 15%בניין 

 15%מסעדות אתניות 
 0%סיעוד 
 20%אחר 

 מידע נוסף
 ש"ח   9,906:     שכר ממוצע                

 שכר מינימום לנוער לשעה                             שכר מינימום
 ש"ח 21.45       -     16עד גיל ₪               5,300לחודש:    

 ש"ח 22.98       -          ₪16-17                    28.49לשעה:      
                                                 17-18          -        25.43 

 ש"ח

 
 3.48%שיעור ריבית ש"ח .   7,680)ט( שחל עליה רק שיעור עלית המדד:     3 לענייןסכום ההלוואה   -       שווי ריבית

 )ללא שינוי("ח לחודש.  ש 105  1.1.2015 –שווי שימוש ברדיו טלפון נייד החל  מ  - שווי טלפון נייד
 לשנה₪  97,000לחוקר  מלגהתקרת פטור על 

 ש"ח  לכל שנת  עבודה. 12,230 ואילך:  1.1.2018 -ששולמו מ פיצויי פרישהתקרת 
 8,700תשלום בתקופת בחירות:      ש"ח  לכל שנת  עבודה. 24,480ששולמו כאמור:              פיצויים במקרה של מוות

  608,400ויותר  365לתקופה של  נכותפטור בגין תקרת 
 .72,960יום  185-364תקרת פטור בגין נכות לתקופה של 

 . תזכורת לגבי אישורים על הנחות ממס לעובדיםז

 תיק הניכויים של  אישורים על תאום ניכויי מס הכנסה מונפקים ע"י פקיד שומה רק כאשר מספר - אישורים על תאום ניכויים
( מחייבות לתת אישור למקבל תשלום בניכוי מס,  1980צוין בבקשה. תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי במקור התשמ"א המעבידים/משלמים 

שבו צוינו פרטי המשלם ומס' תיק הניכויים שלו.  על מנת לאפשר לעובדים/מקבלים לקבל אישור על תאום הניכויים, הנכם מתבקשים לציין בכל 
 ת מספר תיק הניכויים. בלעדיו פקיד השומה לא יוכל להנפיק אישור על תאום הניכויים.תלוש משכורת/ תלוש תשלום א

 13.3.2018 -ולא יאוחר מ 2018תינתן רק עד לתאריך תשלום משכורת חודש פברואר  רכהאהו : הארכת תוקף אישורי המס. 
 אישור מס חדש.  התוכנה תתריע על כל אישורי מס קבוע . תזכורת על מנת לפעול לקבלת מרץבחודש 
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