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 4102 אוקטובר
 68/02 פרחוזר מקצועי מס 

 

 הכללים .פרסום כללים חדשים בהקשר לנקודות זיכוי לעובדים זרים בדבר, לעדכנכם ברצוננו

 .4102 בינואר 0-ה מיוםהחל  שתופק הכנסה על יחולו החדשים

 4102-ה"תשע(, ביטול()זכאי חוץ לתושב זיכוי נקודות) הכנסה מס כללי 

 - 4102 בינואר 0-ה מיום החל זר עובד ידי על שתופק הכנסה בגין כי, אלו קובעים כללים

הזכאות כתוצאה מכך,  .העובד מועסקישונה אופן חישוב נקודות הזיכוי, בהתאם לתחום בו 

 .תבוטל - עובדים בתחום הסיעודנקודות זיכוי לעובדים זרים שאינם  4.42-ל

 חוץ לתושב זיכוי נקודות) הכנסה מס כללי חומכ ,)טרום תחולת התיקון( כעתכי , נזכיר

 אשר(, "זכאי חוץ תושב") זרים לעובדים זיכוי נקודות 4.42 מוענקות ,4112–ז"תשס(, זכאי

 ".אורח מרצה" או" חוץ מומחה" בגדר אינם והם חוקית בארץ שהייתם

 4102-ה"תשע, (זר לעובד זיכויים) הכנסה מס תקנות 

 בתחומים זרים לעובדים הסיעוד בתחום זרים עובדים בין נותהמבחי ,התקנותלהלן עיקרי 

 :להלן כמפורט, אחרים

 "זרה ועובדת זיכוי נקודות 4.42-ל זכאי להיות ימשיך - 1"הסיעוד בתחום חוקי זר עובד 

 .זיכוי נקודות 4.22-ל הסיעוד בתחום

 "על העונה" חוקית זרה עובדת" אולם, זיכוי לנקודות זכאי יהיה לא - 2חוקי" זר עובד 

 .זיכוי נקודת לחצי זכאית תהיה, אלו תנאים

 יובהר, כי:

 זכאי יהיה - המס משנת בחלק בישראל שהה, העונה לכללים לעיל, ואשר זר עובד 

 .בישראל שהותו לתקופת בהתאם ,חלקיות זיכוי לנקודות

 (.הוכדומ קופות גמל, ילדים) נוסף זיכוי לכל זכאים יהיו לא( הענפים בכל) זרים עובדים 

  

 
 10-8064622, בטלפון: לרו"ח יוסי שלםדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ב

o.ilc.cpayosys@mbt 

                                                      
( ב)א0 סעיף לפי מתבצעת בישראל שהייתו ושהארכת, הסיעוד בתחום לעסוק היתר שקיבל, זר עובד  1

 .0524–ב"תשי, לישראל הכניסה לחוק
 עובד) 0/ב מסוג ביקור לישיבת ורישיון אשרה קיבל והוא חוקיות בישראל והעסקתו ששהייתובד זר, עו  2

 .אורח מרצה" או" חוץ מומחה" אינו והוא בישראל לעבודה( זמני

 ואילך 4102 משנת החל זר לעובד זיכוי נקודות חישוב באופן שינויים
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