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 פקידי השומה

 ציבור הנישומים, ציבור המייצגים, המעסיקים ולשכות שרות 

 2018 –(, התשע"ח 249הכנסה )מס'  חוק לתיקון פקודת מס -הטבות מס בישוביםהנדון: 

( אשר פורסם "התיקון")להלן  2018 –(, התשע"ח 249במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

לפקודת מס הכנסה בעניין הטבות מס ביישובים.  11, בוצעו מספר תיקונים בסעיף 26.7.2018ביום 

כתוצאה מהתיקון הוגדלה הטבת המס המוענקת לחלק מהישובים. חלק מהשינויים הינם בתחולה 

. רשימת היישובים בהם חלו שינויים רטרואקטיבית מפורטת בנספח 1.1.2018 -טיבית, החל מרטרואק

 א' למסמך זה.

 הנחיות למעסיקים ולשכות השרות:

. על המעסיקים ולשכות השרות לעדכן 2018בתיקון נקבע כי הטבת המס תחושב החל מתחילת שנת 

 את תוכנת השכר בהתאם לתיקון.

אקטיבית, יתכן מצב בו מעסיקים ניכו מס ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר מאחר ומדובר בתחולה רטרו

עד יוני, וסכום זה גבוה מסכום המס שעליהם לנכות ולהעביר לפקיד השומה בחודש יולי )להלן : "הסכום 

העודף"(. מעסיקים כאמור יהיו זכאים להחזר הסכום העודף. לצורך קבלת ההחזר, על המעסיקים 

בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יוני וחודשים  102מה בבקשה לתיקון דוחות לפנות למשרדי השו

 קודמים במידת הצורך.

 תאומי מס:

בימים אלו אנו מעדכנים את מערכת תאומי המס בנתונים החדשים. בהמשך ננפיק אישורי תאומי מס 

ת מס בישובים תאום מס הכולל הטב 2018חדשים ומעודכנים שישלחו בדואר למי שערך במהלך שנת 

המופיעים בנספח א'. במקרה בו לא הונפק אישור חדש ניתן לפנות למשרד השומה באזור המגורים או 

 )מערכת מפ"ל( באתר של רשות המסים. במערכת פניות לבקשת תיאום מסעל ידי שליחת בקשה 

 

 העתקים:
 מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים

 גב' מירי סביון, רו"ח , המשנה למנהל רשות המסים
 הנהלה מצומצמת

 מר ואדים אבנשטיין, מנהל תחום בכיר )מרכז שירות ומשאבים(
 ניכויים(  -גב' ורד בכר, רו"ח, מנהלת תחום בכירה )שומה

 מר יצחק אורבך, מנהל תחום מפקח ארצי ניכויים
 מר ציון לוי, מנהל תחום מפקח ארצי ניכויים 

 מר אריה אלגרד, רו"ח, עוזר מקצועי לסמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

https://info.taxes.gov.il/frmSheelotVetshuvot.aspx?TeumMas=1&codTchum=2&CodNosseRashi=1%2c1&CodNosseMishni=398&SugPone=1&language=1
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 נספח א'

 2018תקרה  2018שיעור  שם יישוב סמל היישוב

 162,000 10% אבו סנאן 473

 234,000 14% בית ג'ן 480

 234,000 14% ג'ש )גוש חלב( 487

 162,000 10% אסד-דייר אל 490

 234,000 14% חורפיש 496

 162,000 10% ירכא 502

 234,000 14% סמיע-כסרא 1296

 234,000 14% מסעדה 4203

 234,000 14% מעיליא 518

 234,000 14% תרשיחא-מעלות 1063

 204,000 12% נהרייה 9100

 204,000 16% נתיבות 246

 162,000 10% סח'נין 7500

 234,000 14% עין קנייא 4502

 234,000 14% פסוטה 535

 234,000 14% פקיעין )בוקייעה( 536

 162,000 10% בני דקלים 1368

 


