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מדריך מס הכנסה לעולים חדשים ותושבים 
 חוזרים

 תאריך עדכון 

06.03.2022  

      

שהפכו  ,להלן עיקרי חבילת הטבות המס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים
 :ואילך, כמפורט בהמשך 2007לינואר  1-לאזרחים החל מה

פטור תקף גם לגבי שנים על הכנסות שמקורן בחו"ל. ה 10פטור ממס לתקופה של  •
הכנסות פסיביות כגון דיבידנדים, שכ"ד, תמלוגים ורווח הון ממכירת נכסים בחו"ל, וגם  

לגבי הכנסות אקטיביות כגון הכנסות עסקיות מנכסים המוחזקים בחו"ל, הכנסה ממקצוע  
חל על עסקים או עיסוק  –ועבודה )שכר והכנסות מפעילות עצמאית שמקורה בחו"ל 

  .כשו לפני ואחרי שהופכים לתושבי ישראל(שהתחילו או נר
 .שנים על הכנסות אלה 10פטור מדיווח לרשויות המס לתקופה של  •
השליטה על חברות זרות מישראל וניהולן תיחשב כשליטה וניהול מחוץ לישראל למשך  •

שנים והכנסות החברות והחברות ימשיכו להיחשב כחברות תושבות חוץ  10תקופה של 
   .ויהיו פטורות ממס בישראל על הכנסותיהן מחו"ל

 .קיימת אפשרות לבחירת שנת הסתגלות •
  .שרויות הארכהשנות זכאות לזיכוי ממס, עם אפ 3.5 •

 ?מי זכאי להטבות מס

 .עולה חדש •
  .שנים לפחות של תושבות חוץ 10מי ששב לישראל לאחר  –תושב חוזר ותיק  •
"תושבים -נחשבים ל 2009עד   2007יוצא מן הכלל: תושבים שחזרו לישראל בשנים  •

  .(10שנים לפחות )במקום  5חוזרים ותיקים" גם אם חיו ברציפות מחוץ לישראל במשך 

  :מסלול אופציונלי –בחירת שנת הסתגלות 

למעוניינים בכך, ניתן לבקש תקופת הסתגלות של שנה מיום ההגעה לישראל, שתאפשר 
הבקשה לשנת  ליחיד לבחור לא להיחשב כתושב ישראל למטרות מס במהלך תקופה זו. את

יום מיום ההגעה לישראל, ההטבות במס יחלו לאחר סיום    90יש להגיש בתוך  ההסתגלות
  .התקופה

 :זיכויי מס

₪ לחודש מחבות המס(,    501.75נקודות זיכוי )שמזכות  2.25- כל תושבי ישראל זכאים ל
 .נקודת זיכוי נוספת, אשר מפתיחה מהחבות במס 0.5לנשים יש 

 

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/service/application_for_year_of_acclimatization
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וחצי שנים מיום עלייתם   3ר ותיק, זכאים לנקודות זיכוי נוספות, לתקופה של עולה ותושב חוז
)טופס  101ארצה. ניתן לממש את הטבה זו ע"י מילוי הסעיפים המתאימים בטופס 

שממלאים עם התחלת ההעסקה ובתחילת כל שנת מס אצל המעסיק(. לפי בקשת הנישום, 
- ות סדיר ותקופת לימודים במוסד עלוחצי השנים לא תבוא בחשבון תקופת שיר  3במניין 

  .יכונית

₪ לכל  669נקודות זיכוי נוספות )הטבת מס של  3  –החודשים הראשונים  18במשך  •
  .החודשים הראשונים(  18-₪ ל 12,042חודש או 

₪ לכל חודש  446נקודות זיכוי נוספות )הטבת מס של  2 –החודשים הבאים  12במשך  •
  .₪ בשנה(  5,352או 

₪ לכל חודש  223נקודת זיכוי נוספת )הטבת מס של  1 –ודשים לאחר מכן הח 12במשך  •
 .₪ בשנה(  2,676או 

הטבות מס נוספות זמינות להורים לילדים קטנים, לאימהות עובדות, לחיילים משוחררים  
  .ועוד

 :(2022מדרגות מס הכנסה מהכנסות מעבודה )מעודכן לינואר 

 י שיעור מס שול הכנסה שנתית  הכנסה חודשית

0-6,450 0-77,400 ₪ 10% 

6,451-9,240 ₪ 77,401-110,880 ₪ 14% 

9,241-14,840 ₪ 110,881-178,080 ₪ 20% 

14,841-20,620 ₪ 178,081-247,400 ₪ 31% 

20,621-42,910 ₪ 247,441-514,920 ₪ 35% 

 47% ₪ ויותר  514,921 ₪ ויותר  42,911

  

הכנסה במדרגת חיוב מס גבוהה מחייבת בתשלום מס נוסף )על זה שמוצג   –מס יסף 
₪ הכנסה חודשית )או הכנסה שנתית בסך  55,270על כל ₪ מעל  3%בטבלה( בשיעור 

 . 47%-₪ תמוסה ב  55,270-ל ₪42,911(. כאמור, עד לסכום זה, הכנסה בין  663,240

 06.03.2022דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 

 


