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םיסמה םינטק םידלי םע םירוהל סמב תובטה > הסנכה סמ >  תושר

 םינטק םידלי םע םירוהל סמב תובטה

,םירקיםירוה

 סמ םולשתב תובטה ופסונ ,'החפשמ וטנ' תינכת תרגסמב ,1.1.2017-מ לחה יכ םכתעידיל איבהל וננוצרב

 לקהל ועייסיו היונפה םכתסנכה תא ולידגי סמב תובטהה .םינטק םידלי םהלש םידבוע םירוהל תונתינה ,הסנכה

.םידליה לודיגב האצוהב

 ,סמה םוכס לש התחפהב יוטיב ידיל תואב ןהו יוכיז תודוקנ תועצמאב םינטק םידליל םירוהל תונתינ סמב תולקהה

 .)2017 ראוניל ןוכנ( שדוחל ₪ 215 יוכיז תדוקנ לכ לש הכרעשכ

םינש שמח ול ואלמש הנשל דעו ותדיל תנשמ דלי ןיגב יוכיז תודוקנ

 םהל ואלמש הנשל דעו םתדיל תנשמ לחה םהידלי ןיגב ,באלו םאל ,יוכיזה תודוקנ רפסמ וושוה 1.1.2017-מ לחה

 .םינש שמח

:אבה ןפואב תונתינ יוכיזה תודוקנ

.דליה לש ותדיל תנשב יוכיז תודוקנ 1.5 •

.םינש 5 ול ואלמ הבש הנשה דעו דליה לש ותדיל תנש רחאלש סמה תנשב יוכיז תודוקנ 2.5 •

דרפנב םייחה םירוהל םג ןוכנ ליעל רומאה

 תנשמ תחא יוכיז תדוקנ דיינל שקבל הלוכי ,2018 וא 2017 סמה תנשב דלי הל דלונש םא - יוכיז תדוקנ דוינ

.תבקועה הנשל ,דליה לש ותדיל

םינש18דעו6ולואלמשדליןיגביוכיזתודוקנ

 .וניגב הנש לכב תחא יוכיז תדוקנל תיאכז םינש 17 דע 6 ול ואלמש דליל םא •

 .וניגב יוכיז תדוקנ תיצחמל תיאכז )םינש 18 ול ואלמ הב הנשב( רגוב דליל םא •

 רבודמ םא ,תאז םע דחי .םאל  תונתינ םינש 6-18 םהל ואלמש םידלי ןיגב יוכיז תודוקנ - דרפנב םייחה םירוה

 ,)ימואל חוטיבל דסומהמ םידליה תבצק תא לבקמ באה( באה תקזחב םיאצמנ םידליהו דרפנב םייחה גוז ינבב

 .באל ונתניי וללה יוכיזה תודוקנ

 יוכיזה תודוקנל יאכז היהי ףסונבו םאכ םידליה ןיגב יוכיזה תודוקנל יאכז היהי ותקזחב וידליש דיחי הרוה ,ןכ ומכ

 .באכ םידליה ןיגב

וידלי ןיגב ןמלאל האשינש השיאל יוכיז תודוקנ

https://www.prisha.co.il/https://www.prisha.co.il/



 .וידלימ דחא לכ ןיגב יוכיז תודוקנ ןובשחב ואבוי ןמלאל האשינש השיא לש סמה בושיחב

 ףרצלו 101 ספוט תא אלמל תשקבתמ ,וידלי ןיגב תורומאה יוכיזה תודוקנ תא תשקבמו ןמלאל תאשינה השיא

.םידליה םימושר ובו הגוז ןב לש תוהז תדועת םוליצ

.םכירוגמ רוזאבש המושה דיקפל היינפ תועצמאב וא קיסעמל היינפ ידי לע לבקל ןתינ יוכיזה תודוקנב תולקהה תא

יתחפשמ בצמ יפ לע יוכיז תודוקנ

 תודוקנ יתחפשמ בצמ 

יוכיז

קוור•

םידלי אלל יושנ•

םידלי אלל שורג/ןמלא•

2.25

הקוור•

םידלי אלל האושנ •

םידלי אלל השורג/הנמלא•

2.75

םידלי ןיאו הסנכה ןיא )בטומ דיחי( ותשאלש יושנ•

16-18 ליגב רענ•

 )םינש 5 ול ואלמ הב הנשה דעו הדילה תנשמ( דלי ןיגב תונוזמ םלשמו דרפנב יחה רבג•

ותקזחב וניאש

רגוב דלי הלו האושנ השא•

3.25

ותקזחב רגוב דלי ולו דיחי הרוה בא•

ותקזחב רגוב דלי ולו דרפנב יחה בא•

16-18 ליגב הרענ•

17 דע 6 ליגב דלי הלו האושנ השא •

הדילה תנשב דליל בא•

3.75

ותקזחב ,17 דע 6 ליגב ,דחא דלי ולו דיחי הרוה בא•

ותקזחב ,17 דע 6 ליגב ,דלי ולו דרפנב יחה  בא•

התקזחב רגוב דלי הלו דרפנב היחה השא•

 )הדוקנה דוינ אלל( הדילה תנשב דליל םא•

•

4.25

םינש 5 ול ואלמ הב הנשל דעו הדילה תנש רחאלש הנשב דחא דליל בא•

וניגב תונוזמ םלשמו ותקזחב וניאו סמה תנשב דלונש דלי ולו דרפנב יחה בא•

4.75

ותקזחב 6-17 םיאליגב םידלי ינש ולו דרפנב יחה בא•

םינש 5 ול ואלמ הב הנשל דעו הדילה תנש רחאלש הנשב דחא דליל םא•

5.25

5.75
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5 ול ואלמ הבש הנש דעו ותדיל תנש רחאלש הנשב ותקזחב דחא דלי ולו דרפנב יחה בא•

םינש

 הבש הנשה דעו ותדיל תנש רחאלש הנשב  התקזחב דחא דלי הלו דרפנב היחה השא•

 םינש 5 ול ואלמ

6.25

6.75סמה תנשב דלונש דלי הלו דיחי הרוה השא•

 ותדיל תנש רחאלש הנשב ינש דליו ותדיל תנשב דחא דלי .םידלי 2  ולו דרפנב יחה רבג•

ותקזחב ,םינש 5 ול ואלמ הב הנשה דעו

7.25

 םיאליגב ינש דליו ותדיל תנשב דחא הרוהל  דלי .םידלי 2 הלו דיחי הרוה השא•

התקזחב,6-17

7.75

.הדוקפל )5(9 ףיעס יפל הכנ וא רוויע וא השירפ ליגל עיגה וגוז ןב וא אוהש דיחי :בטומ דיחי

.ינשה גוז ןבה יטרפ אלב ןיסולכואה םשרמב םושרש וא רטפנ וגוז ןבש :דיחי הרוה

.18 ול ואלמ הב הנשב דלי :רגוב

הדובע קנעמ

 לדגומ קנעמ ןתניי ,הדבע קנעמ קוח ףקותמ םיאכזל םלושיש ,2016 סמה תנש ןיגב הדובע קנעמ םולשתב

:הלאמ דחאל 150% לש רועישב

רתוי וא דחא דליל םא איהש תדבוע•

 .וילע םתלכלכו ולצא םיאצמנ וידליש רתוי וא דחא דליל תירוה דח החפשמב בא אוהש דבוע•

 , 02-5656400 , *4954 ,םיסמ * :עדימה זכרמב ררבל ןתינ הדובע קנעמל תואכזה רבדב םיפסונ םיטרפ

maanak@taxes.gov.il

קוחה חסונ תא םהב תוארל ןיאו םייללכ םה ןאכ םיאבומה רבסהה ירבד
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