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  לציבור לקוחותינו,

  

  2019ינואר 

  

  

 פקודת מס הכנסהל 11  סעיף -  2019הטבות מס בישובים לשנת הנדון: 

  כללי:

ותיקון  2015- חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו תיקון התפרסם 13.1.2019ביום 

לתושבי מס הבתיקון זה הוארך תוקפן של הטבות "). תיקון החוקהוראת השעה מכוחו (להלן: "

  תוך חלוקה למספר קבוצות של ישובים. לפקודה 11יישובים מסוימים  על פי סעיף 

  הטבות מס:

  למספר קבוצות של יישובים מוטבים.  כאשר החלוקה הראשית הנה: ישנה הפרדה בהנחיות 

  הרשימה  -  2019קבועים  במשך כל שנת  ת הכנסה מוטבת ישובים בהם ישנה הטבה  בשיעור ותקרא. 

   נספח ב'.  - ושיעורי ההטבה והתקרות מפורטים ב

  כדלהלן: 2019ה של יבהם  ישנה הקטנה /ביטול של ההטבות במחצית השני ישובים  ב.

  בלבד. כלומר,  2019יישובים לגביהם הוארכה תקופת ההטבה למחצית הראשונה של   -  1קבוצה 

.  כלל אלו אינם זכאים להטבותתושבי יישובים ) 7-12/2019(חודשים  יה של השנה יבמחצית השנ

  בנספח ג'. - ב רשימת הישובים מפורטת

ישנן הטבות גבוהות יותר והן מוקטנות  2019אלו ישובים בהם במחצית הראשונה של  2,3קבוצות 

  כדלהלן: במחצית השנייה של השנה

 2019למחצית הראשונה של  הכנסה מוטבת גבוהה יותרת יישובים שנקבעה להם תקרת  -  2קבוצה 

  ולאחר מכן  התקרה מוקטנת.

יותר למחצית  גבוהים  תקרת הכנסה מוטבת וכן שיעור  הטבה יישובים שנקבעה להם  -  3קבוצה 

  ולאחר מכן התקרה ושיעור ההטבה מוקטנים.  2019הראשונה של 

  מפורטת 3ו  2קבוצות  לעניין ותקרות ההכנסה המוטבת ושיעורי ההטבה  רשימת הישובים  

  .בנספח ד' 

יוכלו ליהנות  2018אשר היו זכאים להטבות בשנת  2,3יש לציין שרק  תושבי קבוצות  הערה:

הפך  2019שנת רק במהלך . כלומר, מי ש2019מההטבות המוגדלות במהלך המחצית הראשונה של 

לפי השיעורים  2019יהיה זכאי להטבות לכל אורך  2,3אחד הישובים שבקבוצות להיות תושב 

  המופחתים .והתקרות 
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  2019אישורי תיאום מס לשנת 

לעיל יתייחסו למתן הטבה  1אישורי תיאומי מס שיופקו במהלך שנה זו לתושבי הישובים בקבוצה      . 1

שתינתן במחצית הראשונה של השנה בלבד. החישוב יעשה לפי מחצית התקרה השנתית. יודגש כי 

  ההטבה לתקופה של שישה חודשים.ההנחיה המופיעה באישורים אלו תגביל את מתן 

לעיל ישקללו תקרה  3- ו 2אישורי תיאומי מס שיופקו במהלך שנה זו לתושבי הישובים בקבוצות       . 2

.  באישורי תיאומי המס תתוסף הערה לפיה על המעסיק להודיע לעובד  כי עליו שנתית מתואמת

  .2019לוודא קבלת מלוא ההטבות המגיעות לו לשנת 

  דגשים:

  הטבת המס תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד.               ●

  .פקודת מס הכנסהל 11 יודגש כי הטבות אלו יוענקו לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף                 ●

  

  נספחים מצורפים בקובץ נפרד 

   

  חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי.

  

  

  

  

  

  בברכה,

    

  הרשקו פרקש ושות'

  רואי חשבון

  

  03.19חוזר 


