חשבתם שלמסהכנסהצריךרק לשלםø

תחשבו הפוך°
מענק הכנסה לעובדים זכאים במסגרת חוק ¢מס הכנסה שלילי¢

מהו ¢חוק מס הכנסה שליליø¢
ב≠∑∞ ±∏Æ±≤Æנחקק החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים
חברתיים חוק ¢מס הכנסה שליליÆ¢
מטרות החוק¨ בין היתר¨ הינן להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה¨
להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות¨ ולצמצם את הפערים
הכלכליים בינם לבין העובדים ברמות השכר הגבוהות יותרÆ

על מי חל ¢חוק מס הכנסה שלילי ¢בשנת ∏∞∞≤ø

בשנת ∏∞∞≤ ©לגבי תביעות בעד חודשי עבודה בשנת המס ∑∞∞≤® יחול החוק על עובד
שכיר תושב ¢אזור שילוב ¢בלבד ©כמפורט להלן®Æ
¢תושב אזור שילוב ≠ ¢הינו מי שכתובת מגוריו בשנת ∑∞∞≤¨ לפי מרשם האוכלוסין בשנה
שבגינה נתבע המענק ©כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין¨ התשכ¢ה ≠  ¨®±π∂µנמצא
באזורים הבאים∫ ירושלים¨ אשקלון¨ שדרות¨ נצרת¨ נצרת עילית¨ עין מאהל¨ באקה≠גßת¨
משמרות¨ עין עירון¨ ערערה¨ כפר פינס¨ כפר קרע¨ אור עקיבא¨ חדרה¨ פרדס חנה ≠ כרכור¨
מועצה מקומית בסמ¢ה ©מועוויה¨ ברטעה ועין א≠סאלה®¨ נתניהÆ

הזכאות לקבלת המענק בשנת ∏∞∞≤∫

הינך רשאי לתבוע בשנת ∏∞∞≤ ©בגין הכנסת עבודה בשנת המס ∑∞∞≤® מענק¨ אם הינך
עובד ≠ שכיר¨ אשר עומד בשנת המס ∑∞∞≤ בכל ארבעת התנאים הבאים∫
 Æ±הנך עובד ≠ שכיר ומלאו לך ≥≤ שנים ויש לך ילדים או אתה שכיר בן  µµומעלה¨
גם ללא ילדים¨ והיתה לך הכנסת עבודה בשנת המסÆ
הבהרות ∫ ¢עובד ≠ ¢יחיד שהוא תושב ישראל¨ שמלאו לו ≥≤ שנים ושהייתה לו הכנסת
עבודה¨ בשנת המס¨ למעט המקרים הבאים∫
©א® העובד קיבל הכנסת עבודה מקרובו ©קרובו  בן זוג¨ אח¨ אחות¨ הורה¨ הורי הורה¨
צאצא וצאצאי בן הזוג¨ ובן זוגו של כל אחד מאלה®Æ
©ב® העובד קיבל הכנסת עבודה מחבר בני אדם שהיחיד או קרובו הם בעלי
שליטה בוÆ
¢ילד ≠ ¢מי שטרם מלאו לו  ±πשנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע המענקÆ
לדוגמא∫ לגבי בקשה המוגשת בשנת ∏∞∞≤ ≠ בגין הכנסת עבודה בשנת המס ∑∞∞≤¨
נדרש שעד ליום ∑∞ ≥±Æ±≤Æטרם מלאו לילד  ±πשנהÆ
¢הכנסת עבודה ≠ ¢השתכרות או רווח מעבודה ©כגון∫ משכורת¨ הכנסות מעבודה
במשק בית וכדÆ®ß
≤ Æאין בבעלותך או בבעלות בן≠זוגך או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית ¢זכות במקרקעין¢
כגון∫ דירה¨ חנות¨ מגרש וכדומה®¨ למעט דירת מגורים יחידה¨ בישראל וØאו מחוץ לישראל¨
ובלבד שחלקכם בזכות יחד עולה על •∞Æµ
≥ Æבשנת המס ∑∞∞≤ היית ¢תושב אזור שילוב© ¢כמפורט לעיל®Æ
 Æ¥התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסת העבודה בשנת המס ∑∞∞≤¨ במספר חודשי
עבודה שלך בפועל באותה שנה ≠ גבוהה מ≠∞ ₪ ±¨∏±ונמוכה מ≠∑∂≥¨ ₪ µאם יש לך ילד
אחד או שניים או שגילך  µµשנה ומעלה גם ללא ילדים¨ או גבוהה מ≠∞ ₪ ±¨∏±ונמוכה
מ≠ ₪ µ¨∏πµאם יש לך מעל ≤ ילדיםÆ

יש לשמור על העתק טופס התביעה שיתקבל בדואר¨ באמצעותו ניתן יהיה לקבל בעתיד
מידע במוקד השירות הטלפוני במספר∫ © ™¥πµ¥כוכבית מסים® או Æ±≠≤≤≤≠¥πµ¥
מספר התביעה המודפס על גבי הטופס¨ ישמש לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד
השירות הטלפוניÆ

סכום המענק המתקבל∫

 Æ±סכום המענק המתקבל מושפע מהכנסת העבודה ומהכנסות נוספות שלך ©שאינן
ממשכורת® וכן ומהכנסות בן הזוג מעבודה¨ מעסק¨ ממשלח יד והכנסות נוספותÆ
כמו כן¨ ממספר הילדים וגיל העובדÆ

≤ Æדוגמאות∫
עובד שלו ילד אחד או שניים או עובד
שמלאו לו  µµשנה ומעלה ©גם ללא ילדים®

עובד עם שלושה ילדים ויותר

גובה הכנסת
העבודה החודשית
הממוצעת ©®₪

סכום המענק
החודשי המגיע ©®₪

גובה הכנסת
העבודה החודשית
הממוצעת ©® ₪

סכום המענק
החודשי המגיע ©®₪
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סכומי המענק שבטבלה¨ ישולמו לעובד שיש לו הכנסת עבודה בלבד¨ אין לו הכנסות
נוספות ©שאינן ממשכורת® כהגדרתן בחוק ואין לבןØבת זוגו הכנסות מעבודה¨ מעסק¨
ממשלח יד או הכנסות נוספותÆ
≥ Æאם שולם לך מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שאתה זכאי לו¨ ישולם לך הסכום
החסר¨ כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית Æאם שולם לך מענק בסכום העולה על
סכום המענק שאתה זכאי לו¨ תידרש להחזיר את הסכום ששולם לך ביתר¨ תוך ∞ πימים
מיום שקיבלת את הדרישה להחזר¨ בתוספת הפרשי הצמדהÆ

מהם המקרים בהם יפחת המענקø

גובה המענק מושפע מ¢הכנסה נוספת ¢שיש לך ©שאינה הכנסת עבודה® Æלמשל¨ פנסיה או
גמלת נפגעי עבודה או נפגעי תאונות¨ המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומיÆ

מועדי קבלת המענק∫

תנאים לקבלת המענק ∫

 Æ±אם אתה שכיר שהוא גם עצמאי ≠ תנאי הכרחי הוא כי הוגש דו¢ח שנתי למס הכנסה
לשנת המס ∑∞∞≤¨ לכל המאוחר עד לתאריך ∏∞Æ≥±ÆµÆ
≤ Æהוגש על ידי המעביד שלך דוח ∂≤ ±מקוון לשנת ∑∞∞≤ לכל המאוחר עד ליום ∏∞±∞Æ∏Æ
≥ Æסך כל הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלך עולה על ∞Æ₪ ±¨∏±

סכום המענק השנתי ישולם במספר תשלומים שווים¨ כדלקמן∫
• הוגשה התביעה עד יום ∞≥ בספטמבר ∏∞∞≤¨ ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים
במועדים אלה∫  ±µבאוקטובר ∏∞∞≤¨  ±µבינואר  ≤∞∞πו≠ ±µבאפריל Æ≤∞∞π
• הוגשה התביעה עד יום  ≥±בדצמבר ∏∞∞≤¨ ישולם המענק בתשלום אחד ביום ±µ
באפריל Æ≤∞∞π

תביעות לקבלת המענק¨ ניתן להגיש החל מ≠∏∞ ÆπÆπÆיש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי
הדואר שנמצאים ב¢אזור שילוב ¨¢ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור
רישמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך¨ אליו הינך מעוניין שיועבר המענקÆ
שים לב∫ התביעה היא אישית ואין אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר¨ גם לא תוך
הצגת תעודה מזהה של אותו אדם וØאו ייפוי כוח וØאו כל מסמך אחר המעיד על זכותו
לייצוג Æהגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום°

ערעור על קביעת הזכאות ∫

הגשת תביעה∫

המוקד הטלפוני יופעל מיום ∏∞πÆπÆ

 Æ±ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות Æעל ההשגה להיות מנומקת
ובכתב¨ ויש להגישה תוך ∞≥ ימים מיום שנמסרה הקביעה¨ לפקיד השומה הקרוב
למקום המגוריםÆ
≤ Æהרואה עצמו מקופח מההחלטה לגבי ההשגה שהוגשה¨ רשאי לערער עליה בפני בית
המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריוÆ

למידע נוסף∫ www.mof.gov.il/taxes ˇ ±≠≤≤≤≠¥πµ¥ ˇ ™¥πµ¥

דברי ההסבר כאן כללים ואין לראות בהם את נוסח החוק שהינו הנוסח הקובע והמחייב ˇ לשון זכר כולל לשון נקבה

