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 מדרגות המס ליחידים –הרפורמה במס הכנסה  -:וןהנד
 
 שיעור המס על יחיד .א

, הוועדה לרפורמה במס המליצה להפחית את שיעורי המס הישיר על יחידים 
 .2008ועל כך שההפחתה תיעשה בהדרגה עד למצב הקבע בשנת 

 
הוחלף סעיף , 23.7.2002מיום ,  לפקודה132המלצות הוועדה אומצו ובתיקון  

בו נקבעים שיעורי המס ליחיד בסעיף חדש בו נקבעו שיעורי המס משנת  121
להלן . 2007 – 2003 לשנות המס 121 ואילך ובהוראת שעה לסעיף 2008

 :השיעורים
 

 2008שנת מס  .1
 המס על הכנסתו החייבת של יחיד יהיה 2008החל בשנת המס  )א(

 :כלהלן
 

 השקלים החדשים 127,080 -על כל שקל חדש מ )1(
 ;30% –הראשונים 

 
 – השקלים החדשים הנוספים 99,000 -על כל שקל חדש מ )2(

34%; 
 
 השקלים החדשים הנוספים 133,920 -על כל שקל חדש מ )3(

– 37%; 
 
 – השקלים החדשים הנוספים 57,840 -על כל שקל חדש מ )4(

39%; 
 
 .49% –על כל שקל חדש נוסף  )5(
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 לגבי הכנסה חייבת) 1)(א(ן על אף האמור בסעיף קט )1( )ב(

                    מיגיעה אישית או לגבי הכנסה חייבת של יחיד שמלאו
 :יחולו בשנת המס השיעורים האלה,  שנים60לו  

 
 השקלים החדשים 23,640 -על כל שקל חדש מ )א(

 ;10%הראשונים 
 
 השקלים החדשים 23,760 -על כל שקל חדש מ )ב(

 ;17% –הנוספים 
 
 השקלים החדשים 79,680 -ל כל שקל חדש מע )ג(

 ;26% –הנוספים 
 

השיעורים המופחתים הקבועים בסעיף קטן זה לא יחולו  )2(
על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא 

 .נוהלו לגביה פנקסים קבילים
 

 2007 – 2003שנות מס  .2 
 

 :במקום האמור בו יבוא, 2004 - ו2003בשנות המס  .2.1
 

 :המס על הכנסתו החייבת של יחיד יהיה כדלהלן )א          "(
 

 השקלים החדשים 127,080 -על כל שקל חדש מ )1(
 ;30% –הראשונים 

 
 השקלים החדשים 99,000 -על כל שקל חדש מ )2(

 ;45% –הנוספים 
 
 ;50% –על כל שקל חדש נוסף  )3(

 
  לגבי הכנסה, )1)(א(על אף האמור בסעיף קטן  )1( )ב(

                    חייבת מיגיעה אישית או לגבי הכנסה חייבת של 
 שנים יחולו בשנת המס 60יחיד שמלאו לו  

 :השיעורים האלה
 

 השקלים 23,640 -על כל שקל חדש מ )א(
 ;10%החדשים הראשונים 

 
 השקלים החדשים 23,760 -על כל חדש מ )ב(

 ;19%הנוספים 
 
שקלים  ה11,400 -על כל שקל חדש מ )ג(

 ;26%החדשים הנוספים 
 
 השקלים 68,280 -על כל שקל חדש מ )ד(

 ;28%החדשים הנוספים 
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השיעורים המופחתים הקבועים בסעיף קטן זה לא  )2(
יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי 

 ."חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים
 

 :במקום האמור בו יבוא, 2005בשנת המס  .2.2
 

  יהיה   2005המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס  )א           "(
 :                   כלהלן

 
 השקלים החדשים 127,080 -על כל שקל חדש מ )1(

 ;30% –הראשונים 
 
  השקלים החדשים 99,000 -על כל שקל חדש מ )2(

 ;41% –הנוספים 
 
  השקלים החדשים191,760 -על כל שקל חדש מ )3(

 ;47% –הנוספים 
 
 .50% –על כל שקל חדש נוסף  )4(

 
לגבי הכנסה חייבת , )1)(א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

מיגיעה אישית או לגבי הכנסה חייבת של  יחיד שמלאו 
 :יחולו בשנת המס השיעורים האלה,  שנים60לו 

 
  השקלים23,640 -על כל שקל חדש החל מ )א( )1(

 ;10% –החדשים הראשונים  
 
 השקלים 23,760 -על כל שקל חדש מ )ב(

 ;19% –החדשים הנוספים 
 
 השקלים 11,400 -על כל שקל חדש מ )ג(

 ;26% –החדשים הנוספים 
 
 השקלים 68,280 -על כל שקל חדש מ )ד(

 ;27% –החדשים הנוספים 
 

השיעורים המופחתים הקבועים בסעיף קטן זה לא  )2(
ל פנקסי יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהו

 ."חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים
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 :במקום האמור בו יבוא, 2006בשנת המס  .2.3
 

 יהיה 2006המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס  )א"(
 :כדלהלן

 
 השקלים החדשים 127,080 -על כל שקל חדש מ )1(

 ;30% –הראשונים 
 
החדשים  השקלים 99,000 -על כל שקל חדש מ )2(

 ;40% –הנוספים 
 
 השקלים החדשים 191,760 -על כל שקל חדש מ )3(

 ;45% –הנוספים 
 
 .50% –על כל שקל חדש נוסף  )4(

 
לגבי הכנסה חייבת ) 1)(א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

מיגיעה אישית או לגבי הכנסה חייבת של יחיד שמלאו לו 
 :יחולו בשנת המס השיעורים האלה,  שנים60

 
  השקלים 23,640 -על כל שקל חדש החל מ )א( )1(

 ;10% –החדשים הראשונים  
 
 השקלים 23,760 -על כל שקל חדש מ )ב(

 ;19% –החדשים הנוספים 
 
 השקלים 79,680 -על כל שקל חדש מ )ג(

 ;26% –החדשים הנוספים 
 

השיעורים המופחתים הקבועים בסעיף קטן זה לא  )2(
 בניהול פנקסי יחולו על הכנסה שחייבים לגביה

 ."חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים
 

 :במקום האמור בו יבוא, 2007בשנת המס  .2.4
 

 יהיה 2007המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס  )א"(
 :כדלהלן

 
 השקלים החדשים 127,080 -על כל שקל חדש מ )1(

 ;30% –הראשונים 
 
דשים  השקלים הח99,000 -על כל שקל חדש מ )2(

 ;37% –הנוספים 
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 השקלים החדשים 191,760 -על כל  שקל חדש מ )3(

 ;39% –הנוספים 
 
 .49% –על כל שקל חדש נוסף  )4(

 
לגבי הכנסה חייבת ) 1)(א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

מיגיעה אישית או לגבי הכנסה חייבת של יחיד שמלאו לו 
 :יחולו בשנת המס השיעורים האלה,  שנים60

 
  השקלים23,640 -על כל שקל חדש החל מ )א( )1(

 ;10% –החדשים הראשונים  
 
 השקלים 23,60 -על כל שקל חדש מ )ב(

 ;19% –החדשים הנוספים 
 
 השקלים 79,680 -על כל שקל חדש מ )ג(

 ;26% –החדשים הנוספים 
 

השיעורים המופחתים הקבועים בסעיף קטן זה לא  )2(
ה בניהול פנקסי יחולו על הכנסה שחייבים לגבי

 ."חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים
 

 לינואר של כל שנת 1 - יתואמו ב132תיקרות ההכנסה שנקבעו בתיקון  .3
 .מס לפי שיעור עליית המדד בשנה הקודמת

 
 שהתקבלה במסגרת חוק 2002תוקפה של הוראת השעה לשנת  

ציב תיקוני חקיקה להשגת יעדי התק(ההסדרים במשק המדינה 
פג בסוף , 2002 –ב "התשס, )2002והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

שנת המס והבסיס לתיאום התקרות הנו השיעורים הקבועים בסעיף 
 .ובהוראות השעה על פיו

 
 שיעור המס על רווחי הון .ב
 

בעניין זה יוצא חוזר . הועדה המליצה גם על שינויים במיסוי רווחי הון והריבית 
 .נפרד

 
 
 
 
 

 ב ב ר כ ה        
 
 

 נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין       
 

 
 

 


