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הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון(, התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 195ה)ג( לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד הידוע ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( לעומת המדד שהיה   .1
ידוע ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, יתעדכן סכום העיצום הכספי שבסעיף 
195ב)ב( לפקודה, ולפיכך מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, במקום הסכום הנקוב 

באותו סעיף יבוא "5,120 שקלים חדשים."

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
)חמ 3-152-ת3(

ב ק ע י ן  ר ע  
מנהל רשות המסים בישראל   

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התש"ף-2019

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון(, 
התש"ע-12010 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ביום  ידוע  שהיה  המדד  לעומת   2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
 ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, נוסח תקנה 1)1( לתקנות מיום ד' בטבת התש"ף

)1 בינואר 2020(, יהיה כדלהלן: 

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה )1( או )2(, יהיה פטור מהגשת   .1
דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131)ב2()1( לפקודה:

)1( התקיימו בו כל אלה:

המנויים המקורות  מן  המס  בשנת  הכנסתו   )א( כל 
בסעיף 2)1(, )2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,730 שקלים 

חדשים;

)ב( הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2)1(, 
)2( ו–)8( לפקודה אינה עולה על 81,730 שקלים חדשים;

על  עולה  אינה  היחיד  של  החייבת  הכנסתו  כל  )ג( סך 
81,730 שקלים חדשים, ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם 

החייבת אינה עולה על 163,450 שקלים חדשים;".

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
ב ק ע י ן  ר ע )חמ 3-4084-ת2(  

מנהל רשות המסים בישראל   

סכומי העיצום 
הכספי

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' 324; ק"ת התשס"ט, עמ' 1701.  1

עדכון סכומים

"פטור מהגשת 
דוח מקוון

ק"ת התש"ע, עמ' 1392; התשע"ט, עמ' 1701.  1
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