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 ל"וחבו לארשיב רוחשה ןוהב קבאמה תרבגה עקר לע

 העתרהו הפיכא

2014 רבמטפס 07

ד"עשת לולא ב"י

 ענמיהלו םהלש חוודמ אלה ןוהה תא תולגל םילארשיל ארוקה שדח "ןוצרמ יוליג להונ" תמסרפמ םיסמה תושר
 םיילילפ םיכילהמ

 לש ל"וחבו לארשיב חוודמ אלה ןוהה תא ףושחל םיסמה תושר יצמאמו רוחשה ןוהב קבאמה תרבגה עקר לע 

 תא ףילחמה ,שדח "ןוצרמ יוליג להונ" םויה םיסמה תושר תמסרפמ ,אשונב תוימלועה תומגמה עקר לעו םילארשי

 םהיתוסנכה ללכ לע שרדנכ וחוויד אלו קוחה לע ורבעש םילארשי דדועל שדחה להונה לש ותרטמ .םייקה להונה

 תוארוה תרגסמב .םיילילפ םיכילהמ ענמיהל ךכבו ןידכ םיסמה תא םלשל ,"ןוצרמ יוליג" לש ךילה עצבל םנוהו

 השקב תשגהל תורשפא ,ןהבו ךילהתל הסינכ לקהלו דדועל ודעונש העש תוארוה רפסמ םג וללכוה להונה

 תבייחה הסנכההו ₪ ןוילימ 2 לע הלוע וניא חווד אלש ןוהה םהב םירקמב רצוקמ לולסמב השגה ןכו תימינונא

.₪ ןוילימ 0.5 לע הלוע הניא ונממ תעבונה

 רזגנה סמה תא םלשל ,וחווד אלש ויתוסנכה לע ריהצהלו ויסכנ תא תולגל לכוי םושינ ,שדחה להונה תוארוה יפ לע

 תונכב התשענ היינפהש ךכל השירדה ,םיאנתה רתי ןיב .להונב םיטרופמה םיאנתב דומעיש הדימב תאזו ןהמ

 .הנופה לש וניינעב םיסמה תושרב הריקח וא הקידב תכרענ אל היינפה דעומב יכ ןכו בל םותבו

 ,תבייחתמ םיסמה תושר .יוליגהמ בייחתמכ ןידכ סמ ומלשי םישקבמה ,םויה םסרופש ןוצרמ יוליגה להונ תרגסמב

 תא ומלשיו להונה יאנתב ודמעיש םימושינ םתוא דגנכ םיילילפ םיכילה וטקניי אלש ,הנידמה תוטילקרפ רושיאב

 חוודלו הז "תויונמדזה ןולח" תא לצנל םימושינל םיסמה תושר תארוק ,ךכיפל .יוליגה ךילהמ רזגנה סמה אולמ

 .םניינעב הריקח וא הקידב הלחה םרטב דוע קוחכ תושרל

 תשגה לע לקהל ודעונש ,תחא הנש לש הפוקתל העש תוארוה יתש וללכנ שדחה להונה תרגסמב ,ףסונב

:ןרקיעו ןוצרמ יוליגל תושקבה

 תנמ לע םושינה יטרפ ןויצ אלל תושקב ינושארה בלשב שיגהל ןתינ הז לולסמב - תוימינונא תושקב תשגה .1

 לש ומש תא ןייצל הנופה שרדיי היופצה סמה תובח רוריב םע יכ ןבומ .השקבהמ תעבונה סמה תובח תא ררבל

 .םיאלמה ויטרפו םושינה

 ונממ תעבונה תבייחה הסנכההו ₪ ןוילימ 2 לע הלוע וניא השקבב ללכנש ןוהה ךס רשאכ - רצוקמ לולסמ .2

 .םייטנוולרה םינקתמה סמה תוחוד ףוריצב רצוקמה לולסמב השקבה תא שיגהל ןתינ ,₪ ןוילימ 0.5 לע הלוע הניא

 חתפית אלש העדוה הנופל רסמית ,דעומב רבושה םולשת םע .םולשת רבוש הנופל קפנוי ,השקבה רושיא םע

.רסמש עדימל עגונב תילילפ הריקח ודגנ
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.ןיעידומו תוריקח ל"כנמסל giluymerazon@taxes.gov.il ל"אוד תועצמאב הנשגות ןוצרמ יוליגל תושקבה
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