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לציבור לקוחותי ו,

חוק התייעלות הכלכלית )תיקו י חקיקה
להשגת יעדי התקציב לש ת (2019
ביום ה 22-במרץ  2018פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית לש ת התקציב . 2019
במסגרת החוק ,קבע ,בין היתר:
 .1פטור ממס על תגמול מיוחד בשל שירות מילואים:
המצב הקיים:
על פי סעיף )18א( לחוק שירות המילואים ,חייל מילואים זכאי ,וסף על תגמולים
אחרים שלהם הוא זכאי על פי כל דין ,לתגמול מיוחד בשל שירות מילואים שביצע.
במצב ה וכחי ,התגמול המיוחד ישולם לכל חייל אשר שירת מ 32-ימי מילואים עד
 60ימי מילואים .סכום התגמול מחושב על פי מספר ימי המילואים שביצע החייל,
וישולם החל מהיום ה 32-ועד ליום ה .60-גובה התגמול  ₪ 100לכל יום שירות .עד
התיקון מקבל התגמול המיוחד חויב במס הכ סה בשיעור של  25%ללא זכות ל יכוי,
לפטור או להפחתה כלשהם.
תיקון:
פטור מתשלום מס על התגמול המיוחד לפי סעיף  18לחוק ) .יחד עם זאת ,ותר מס
מיוחד בשיעור  25%על תגמול וסף לחייל מילואים לפי סעיף  19לחוק שירות
המילואים (.התיקון יחול על תשלום תגמולים החל מיום פרסום החוק ואילך ,בשל
שירות מילואים שבוצע החל מיום .1.1.2017
 .2קודות זיכוי להורים לילדים עד גיל ) 6תיקון  247לפקודת מס הכ סה( -הוראת
השעה לש ים  2017עד  2018שהגדילה את מספר קודות הזיכוי בגין ילדים שטרם
מלאו להם  6ש ים הפכה להוראת קבע בפקודת מס הכ סה.
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 .3הארכת תקופת הוראת השעה לצמצום ההטבות למסיימי תואר אקדמי-
לפי סעיפים 40ג ו40-ד לפקודת מס הכ סה ,בחישוב המס של יחיד תושב ישראל
שלמד תואר אקדמי או לימודי מקצוע ,תובא בחשבון קודת זיכוי במספר ש ות מס
כמספר ש ות לימודי התואר או המקצוע .במסגרת תיקון  197לפקודה ,קבעה
הוראת שעה שקבעה כי קודת זיכוי כאמור תי תן רק במשך ש ה אחת לאחר סיום
התואר .הוראת השעה הייתה בתוקף למי שסיים את לימודיו עד תום ש ת .2018
כעת הוראת השעה הוארכה בארבע ש ים וספות עד ליום  31בדצמבר .2022
 .4הגדלת סכום מע קי עבודה )מס הכ סה שלילי( -תוקן החוק להגדלת שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מע ק עבודה( ,תשס"ח.2007 -
קבעה הוראת שעה לפיה יוגדל המע ק המשתלם בעד הכ סה מעבודה ,מעסק או
ממשלח יד שהופקה בש ת המס  .2018ב וסף הושווה המע ק לאב עובד למע ק
ה יתן לאם עובדת.

בברכה,
הרשקו פרקש ושות'
רואי חשבון
חוזר 14.17
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