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לקוחות נכבדים
ניוזלטר זה נועד לעדכן אתכם באופן דיסק רטי ומיידי בנושאים "חמים" אשר הכרתם עשויה ליצור עבורכם
יתרונות.
הנכם מוזמנים לבקר באתר הפירמה שכתובתו  .WWW.HOROVITZ-CPA.CO.ILבאתר ניתן להוריד חומר
מקצועי שפורסם על ידי הפירמה והופץ באמצעות חוברות המידע של המשרד ,מבזקים וכו'.

להלן שיעורי המס לשנת 2019

להלן שיעור המס לשנת  2019שעודכנו לפי שיעור עליית המדד.

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית
הכנסה חודשית-שח
עד 6,310
מ 6,311 -עד 9,050
מ 9,051 -עד 14,530
מ 14,531 -עד 20,200
מ 20,201-עד 42,030
מכל שקל נוסף

שיעור
המס
10%
14%
20%
31%
35%
47%

הכנסה שנתית-שח
עד 75,720
מ 75,721 -עד 108,600
מ 108,601 -עד 174,360
מ 174,361 -עד 242,400
מ 242,401 -עד 504,360
מכל שקל נוסף

שיעור
המס
10%
14%
20%
31%
35%
47%

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
הכנסה חודשית-שח
עד 20,200
מ 20,201 -עד 42,030
מכל שקל נוסף

שיעור
המס
31%
35%
47%

הכנסה שנתית-שח
עד 242,400
מ 242,401 -עד 504,360
מכל שקל נוסף

שיעור
המס
31%
35%
47%

המשך בעמוד הבא...

מס נוסף על הכנסות גבוהות -מס יסף
על פי סעיף 121ב לפקודה ,יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה
על  ₪ 54,130( ₪ 49,560לחודש) ,יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו
החייבת העולה על הסכום הנ"ל ,בשיעור של .3%
מעסיק אשר משלם משכורת העולה על  ₪ 54,130לחודש (₪ 649,560
לשנה) ינכה ,בנוסף לשיעור המס עפ"י סעיף  121לפקודה ,גם את המס
הנוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה בשיעור של .3%

-

שותפי המשרד בכל סניפינו ,ישמחו להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים
במבזק זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.

בכבוד רב,
הורוביץ ,אושרת ,מג'ר ,אפלקר ,לוגסי
רואי חשבון
הסוגיות ,הפתרונות והעמדות ,מוצגות במבזק זה באופן כללי בלבד ,ללא התייחסות לכל הנסיבות הספציפיות של
מקרה כלשהו ,ולכן מומלץ בכל מקרה ,לפנות אלינו לקבלת הבהרות ,לפני יישום בפועל של האמור במבזק.
אין ליישם את האמור במבזק זה ,מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

