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                                    LL.M        (TZVIKA MESHBANK C.P.A. (ISR)(   רו"ח  צביקה משבנק 
  

   )25(קומה  52520, רמת גן 7מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי כתובת המשרד: 
    75730ראשון לציון  7/31קאפח כתובת למשלוח דואר: 

  tzvika66@bezeqint.net: דוא"ל  3493929-052 נייד:  7535536-03 טלפקס:
  

27.10.2019  
  

  
  
  

  נ, ג.א.
  9201 המס לקראת תום שנת היערכותהנדון: 

  

 מס להפקדות בקופות גמל לקצבה ההטבות 

עמית  2019 המס החוק מעניק הטבות מס שונות לעמית מוטב ולעמית שאינו עמית מוטב. בשנת

מהשכר הממוצע  16%בגובה  1בקופת גמל לקצבה סכומים בעדו וכל עמית שהופקד מוטב הנו

   .₪ לשנה 72419,2 במשק במונחים שנתיים דהיינו

  

  שכיר שאינו עמית מוטב 

  :) לפקודה2(ב)(47סעיף  –פרמיה לניכוי 

לבין המשכורת  ברוטו בגובה ההפרש בין המשכורת לא מבוטחתהמשכורת המ 5%ניכוי בשיעור 

  ₪ לחודש. 8,800 -אך לא יותר מ חתטוהמב

  :)35% –לפקודה (שיעור הזיכוי  )דא(45סעיף  – ממס פרמיה לזיכוי

₪ לחודש  8,800עד  ברוטו משכורתהמ 5%בשיעור  ממס פרמיה לזיכוי –הפקדות כעמית עצמאי 

 סכומים שהופקדו כעמית שכיר.הבניכוי 

  

 שכיר שהנו עמית מוטב/עצמאי

  :) לפקודה1(ב74 סעיף –פרמיה לניכוי 

  לחודש. 17,600עד  חייבתה כנסההמה 11%ניכוי בשיעור  –עצמאי ₪ 

  מתקבלת מצירוף שני הסכומים הבאים –שכיר : 

o  משכורת ה₪ לחודש בניכוי  8,800עד  לא מבוטחתהמשכורת המ 11%ניכוי בשיעור

 מבוטחת.ה

o  עד  טוברו בגובה ההפרש בין המשכורת לא מבוטחתהמשכורת המ 11%ניכוי בשיעור

אך לא יותר  ₪ לחודש ₪8,800 לחודש לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת/ 22,000

 ₪ לחודש. 8,800 -מ

  

  לא מגיע ניכוי. –₪ לחודש  22,000מהוראות אלה עולה כי אם השכר המבוטח עולה על 

 
 זה יש לכלול גם את מרכיב הפיצויים שבקופה. ן אם הפקיד כעמית שכיר ובין אם כעמית עצמאי. לענייןבי 1
2 10,273  *16%  *12 .  

 273ות חוזר לקוח
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  :)35% –(שיעור הזיכוי  לפקודה א(ה)45סעיף  – ממס פרמיה לזיכוי

 אם 5.5%( ₪ לחודש 17,600עד  חייבתה כנסההמה 5%בשיעור  ממסי פרמיה לזיכו – עצמאי 

להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני יד ולא קיימת זכאות -מעסק/משלח חייבת קיימת הכנסה

 .)ובדן כושר עבודהא

 לא מבוטחת, המשכורת המ 5%בשיעור ממס פרמיה לזיכוי  –משכורת לא מבוטחת  בגין שכיר

₪  8,800כוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/ש בנילחוד ₪ 17,600 משכורת ברוטו של עד

 לחודש.

  

₪ לחודש מגיע זיכוי   8,800מהוראות אלה עולה כי בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 

 ממס, ללא קשר לגובה השכר המבוטח.

  

 הטבות מס להפקדות בקרנות השתלמות 

  :(ה) לפקודה3סעיף  –שכיר 

  ₪ לחודש. 5,71211 – ההפקדמועד המס בבחיוב מרבי ללא השכר ה

  .7.5% – סיקמעהחלק 

  ).2.5%(מקובל  1/3לפחות  –עובד החלק 

  :ממס רווחים פטוריםשבגינה ה הפקדה מוטבתתקרת 

  .7.5% – המעסיקחלק 

  .2.5% –עובד החלק 

  ₪ לחודש. 15,712 –מרבי השכר ה

  

  :א) לפקודה5(17סעיף  – עצמאי

  בלבד.יד - ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלחהניכוי 

  .קובעתהכנסה המה 4.5%הנו בשיעור  ניכויה

  .₪ לשנה 264,000יד עד -מעסק/משלח חייבת הכנסה –הכנסה קובעת 

  :ממס רווחים פטוריםשבגינה ה תקרת הפקדה מוטבת

 יד. -מעסק/משלח יחידללא כל קשר לגובה ההכנסה החייבת של ה לשנה₪  18,480

  

  מסוימות צאותכוי הונות ניא) לפקודה + תק5(17סעיף  – עצמאי + שכיר

  מסכום התקרה. 4.5%הניכוי הנו בשיעור 

  הנמוך מבין: –סכום התקרה 

  לשנה. 264,000יד עד - מעסק/משלחחייבת הכנסה ₪ 

 264,000 בניכוי המשכורת שבשלה הופקדו סכומים בקרן השתלמות לשכירים ₪ בשנה. 

  :ממס רווחים פטוריםשבגינה ה תקרת הפקדה מוטבת

  .שכיר גם יחדעצמאי ורות של צירוף התק

  

 
    .257ראו חוזר לקוחות  – מצטבר שנתי חישוב נעשה על בסיסיש לזכור כי ה 1
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 בדן כושר עבודה א

 לא תעלה על פרמיה בדן כושר עבודה אבגין רכישת ביטוח מפני  בניכוי המותרת ההוצאה

 ₪ לחודש) 25,683(ממוצע במשק הכר שהפעמים  2.5עד הכנסה חייבת מ 3.5%מרבית בשיעור 

  ₪ לחודש. 899פרמיה מרבית של  דהיינו

  לחודש  006,71מהכנסה חייבת עד  16%מיה בשיעור פרל בנוסףהנה יודגש כי פרמיה זו ₪

 קופות גמל לקצבה וליהנות מהטבות מס.קיד באותה יכול עצמאי להפ

  למרכיב התגמולים קיד הסכום המרבי אותו רשאי המעביד להפ ) לפקודה3(ה3לפי סעיף

 7.5% בשיעור והנ במועד ההפקדה במסחויב מבלי שהעובד י גם יחדבדן כושר עבודה ולא

 דהיינו. )₪ לחודש 1,926פרמיה מרבית של ( השכר הממוצע במשקפעמים  2.5עד  משכר

בדן כושר ביטוח מפני אקדה לרכישת למרכיב התגמולים וגם הפ קדהפרמיה זו כוללת גם הפ

 .עבודה

  

  יכוי הוצאות סוציאליותנ

 המס תרו בניכוי בשנתהמתייחסים למשכורת דצמבר יו סוציאליים החוק קובע כי תשלומים

  העוקבת. ת המס ינואר של שנ חודש ובלבד שיועברו לקופות הגמל עד לסוף

ת המס לכן, מעביד שמעוניין שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת דצמבר יותרו לו בניכוי בשנ

ינואר  חודש חייב לוודא כי הפרשות אלה יועברו לקופות הגמל של עובדיו עד לסוף )2019( הנוכחית

  . )2020( בתהעוקת המס של שנ

  

  בעלי שליטה 

 ₪1,032 לשנה ( 12,380עד  –פיצויים מרכיב הל קדהלחברה בגין הפ בניכוי ההוצאה המותרת .1

 ₪ לחודש). 

משכר שנתי עד  4.5%עד  – קרן השתלמותב קדהלחברה בגין הפ בניכוי ההוצאה המותרת .2

 ₪ לחודש).  ₪15,712 ( 188,544

 למרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה:קדה לחברה בגין הפ בניכוי ההוצאה המותרת .3

בגין בעל שליטה  לחברה בניכוי המותרת מגבלה להוצאה זו ומשכך ההוצאהמוטלת לא   .3.1

 . שאינו בעל שליטה אחר כמו כל שכיר תהא

₪)  25,683פעמים השכר הממוצע במשק ( 2.5משכר עד  7.5%עד פקיד החברה יכולה לה  .3.2

רשאית לדרוש את מלוא הסכום והיא  הדקבמס במועד ההפיחויב  מבלי שבעל השליטה

 . מותרת בניכוי ידה כהוצאה-על קדשהופ

לצורך רכישת  את החברה הסכום ששימש כוללת גם את 7.5%ה בשיעור קדהפיובהר כי ה .3.3

 כושר עבודה. בדן אביטוח מפני 

לם לבעל שליטה לאחר פרישתו מהחברה ולחברה בגין קצבה שתש בניכוי ההוצאה המותרת .4

קצבה בגובה משכורתו הממוצעת בכל תקופת מוגבלת ל(לאחר פטירתו חלילה) או לקרובו 

 . * הוותק (בשנים) 1.5%*  העבודה
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  פרישה מעבודה 

מענקים פיצויים והה ) לפקודה כנגד סכומי5(9לנכה/עיוור לפי סעיף  ממס ניתן לנצל פטור .1

הגשת הדוחות  מועדב לנכה יינתן רק ממס הפטוריובהר כי ). 156זר חוהחייבים במס שנפרסו (

 הפריסה. קביעת גובה המקדמה במועד השנתיים לפקיד השומה ולא בעת

ד התשלום מענק פרישה במזומן יכול לדחות במעט את מוע לעובד מעביד שמתכוון לשלם .2

. אם המעביד מדווח לצרכי מס על בסיס צבירה אין מניעה 20201 שנת המס בתחילתו ולהעביר

 .2020שנת המס בוצע ביאף העובדה שהתשלום -על 2019שנת המס כי ידרוש הוצאה זו כבר ב

  

 ד(ג) לפקודה 125סעיף  –פרט  ניצול הטבות מס בפוליסות

וביום  שנים) 67זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה (-קודה קובע כי אם יחיד או בן) לפד(ג125סעיף  .1

 13,440בגובה הם זכאים לפטור ממס לריבית  שנים 55מלאו לאחד מהם לפחות  01.01.2003

 ₪ לשנה. 

 55מלאו לשניהם לפחות  01.01.2003זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה וביום -אם גם היחיד וגם בן .2

  ₪ לשנה. 16,560ם לפטור ממס לריבית בגובה זכאיהם  שנים

 .1948יוענקו גם לילידי  אלה מדת רשות המסים הנה שהטבות מסע ככל הידוע לי .3

דיני המס ולפיכך הם זכאים לפטור  הכנסה מריבית לענייןפוליסת פרט נחשבים לברווחים  .4

ט מתגבשת רק במועד ת פרוליסשחבות המס על רווחים בפבשל העובדה . לעיל אמורהממס 

מכיוון שבמועד  מגיע לפי חוק ינוצל כהלכההלא כל הפטור ממס שקיים חשש  משיכהה

 ועד למועד משיכתה תהממועד הנפק שנצברו בפוליסהיש לשלם מס על סך הרווחים משיכה ה

 .היא שנת המשיכה ואילו הפטור ממס שניתן מתייחס לשנה אחת בלבד

והפקדתה  2019 שנת המס של הפוליסה בסוף "משיכה רעיונית"ול לשק יש לאור האמור לעיל .5

זכאית  אשתה 2019 שנת המסב הכנסה מריבית "לייצר"כדי  2020 שנת המס מחדש בתחילת

 תמתבצעמשיכה כאמור  .)חברת הביטוח סוגיה זו מולבחון לץ מלמו( לעיל אמורכלפטור ממס 

משיכה רת הביטוח מבצעת פעולת בחשר כא לחברת הביטוח לאחר הגשת בקשה מיוחדת

. שנהאותה סה ברווחים שנצברו בפוליהבגין  מסהאת  הצבור רישומית ומנכה מהחיסכון

 משיכהלפני בקשת הבאותו מסלול השקעה שבו הייתה להתנהל  יתרת החיסכון ממשיכה

 .יםוהיא נקייה ממס שהרי כל המסים נוכו והועברו לרשות המס הרעיונית

לפקיד השומה כדי לקבל את החזר שנתי  להגיש דו"ח נישוםזו על ה ת מסמהטבליהנות  כדי .6

 פרטהמפוליסת  "משכושנ"אישור על הרווחים יש לקבל מחברת הביטוח  לצורך כךהמס. 

 ללקוחות הבנקים).ופק המ 867וכה בגינם (בדומה לטופס מס שנמהו הכן ו 2019שנת המס ב

  

  

  

  

  

  

 
, הדבר אפשרי בהסכמה בין הצדדים בשל העובדה כי עיכוב כאמור יכול להיחשב להלנת פיצויי פיטורים לפי דיני עבודה 1

  ידי שלטונות המס לבדיקת מלאכותיות.- כול להיבחן עלכן הדבר י- כמו בלבד.
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  תקרת הפקדה לפיצויים 

₪  34,000הנה  במועד ההפקדה שאינה חייבת במס צוייםכיב הפילמר פקדהלהשכר תקרת ה .1

 לחודש. 

לבין  בדהעושכר נמוך מבין * ה )8.33%( קדהלפי השיעור המרבי להפ חישוב התקרה הנו .2

   .לחודש ₪ 34,000

לצרף על המעסיק במועד ההפקדה חויב במס  והעובדמהתקרה  מקרה בו היתה חריגה בכל .3

על בסיס  במועד ההפקדה, המפרט את הסכומים שהופקדו ושחויבו במס 161נספח לטופס 

מפקיד השומה למשוך את  . הנספח יאפשר לעובד לבקש2017 ינוארחודש החל מ ,חודשי

 ס.ר ממבפטו לעיל הסכומים שכבר מוסו כאמור

לו  ישש הפקדות בקרן פנסיה וותיקה. מיעל  חולילא  לעיל כאמורחיוב במס יש לזכור ש .4

יש לקחת לגביו תחילה את  –לקצבה  נוספתהפקדות גם בקרן פנסיה וותיקה וגם בקופת גמל 

ההפקדות בקרן הפנסיה הוותיקה ורק לאחר מכן את ההפקדות בקופת הגמל לקצבה באופן 

בה ההפרש שבין מלוא הסכום שהופקד למרכיב הפיצויים (קרן פנסיה וגתיזקף לו הכנסה בש

הסכום שהופקד בקרן לבין  מבין סכום התקרה הגבוהצבה) לבין לקל וותיקה + קופת גמ

 הפנסיה הוותיקה. 

  דוגמא:

₪. הפקדות  1,500 –₪   ₪25,000. הפקדות בקרן פנסיה וותיקה בגין שכר של  50,000שכר 

  ₪. 2,083 – 25,000ה בגין שכר של בביטוח מנהלים לקצב

  פתרון: 

  ).2,083+  ₪1,500 ( 3,583 –סך הפקדה לפיצויים 

  .1,500>  2,833 –הגבוה מבין סכום התקרה לבין הסכום שהופקד בקרן הפנסיה הוותיקה 

  ).3,583 – ₪2,833 ( 750 – הפקדה חייבת במס

  

  פיצוייםה להשלמת תקר

מבוטח כשהוא אחרון הגובה השכר הללמה עד הש הנהלעניין דיני המס השלמת פיצויים  .1

הפיצויים  בניכוי סכוםות גמל צויים בקופפיד מוכפל בתקופת העבודה שבה המעסיק הפקי

שוב הנ"ל יש לכלול את ערך הפדיון לצורך החישנצבר לעובד בכל קופות הגמל שלו. הכולל 

 .161למעסיק כפי שמופיע בטופס 

  ניתן לייעד לרצף קצבה.לעיל כאמור ים ת פיצויהשלמלעניין זה יובהר כי  .2

₪ הנה פטורה ממס במועד  34,000עד  בוטחאחרון מ החוק קובע כי השלמת פיצויים בגין שכר .3

 ההשלמה.

תחויב במס במועד  הפטורה ממס תקרת ההשלמה לפיצוייםהעולה על  השלמת פיצויים .4

פעמי -במועד הפרישה מהמעסיק. בכל הפקדה של סכום חד גם היא אפשריתושלמה הה

ב ההשלמה ופן חישולצרף דיווח לקופת הגמל בו יפורט א לטובת השלמת פיצויים על המעסיק

 תקרהמה סכומי השלמת פיצויים שחויבו במס בשל חריגה שבוצעה והסכום ששולם בגינו מס.

 ניתנים למשיכה בפטור ממס. כאמור לעיל
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  9201ותקרות לשנת המס  מים מתוא סכומים

  

  הערותהסכום לשנה/  לחודש  הסכום  הנושא 

    .₪  2,616 –ה לשנ    ₪ 218  קודת זיכוי ממסנ 1שווי 

      ₪ 10,273  שכר ממוצע במשק

  ₪  1,644  במוט עמית

)16%*10,273 (  

ת גמל לקצבה וקופבבגינו  יחיד שבשנת המס הופקד

 שות הפר גם יש לכלול .₪ 19,728 -סכום שלא יפחת מ

כעמית עצמאי. עמית הפקדות וגם  מעסיק לפיצויים

בגין  (ניכוי וזיכוי ממס) ותלמוטב זכאי להטבות מס מוגד

    ות גמל לקצבה.הפקדות בקופ

שכיר ל הכנסה מזכהתקרת 

  בטמועמית  ינואש

    א45 /  47 פיםעיס

    .₪ 105,600 –לשנה   ₪  8,800

עמית עצמאי  של המס קביעת הטבותשת להתקרה משמ

  .בוטחלא משכר  גיןב טבמוו שאינ

שכר בגובה ההפרש בין ה ,לא מבוטחשכר מ 5% – יכוינ

₪  8,800 -, אך לא יותר מוטחהמבשכר לבין ה ברוטו

  לחודש. 

בניכוי   ,₪ 8,800 עד ברוטו כרשהמ 5% – יכוי ממסז

      כעמית שכיר. רשוסכומים שהופה

 םיימעפ הבוגב תיברמ הסנכה

 שהנושכיר ל הכזמ ה סנכה יצחו

  בטומ תימע

  א 45 /  47 פיםעיס

22,000  ₪  

)8,800*2.5(   

    .₪ 264,000 –לשנה 

זו תקרה עולה על  סיקידי המע-מי ששכרו המבוטח על

(עד  טחמבולא שכר  שיככל ש ,לםאו .אינו זכאי לניכוי

  . זיכוי ממסל 5% גינוב ניתן להפקיד ,)₪ 8,800

אם השכר המבוטח נמוך מתקרה זו, יש לקחת את השכר 

על ח, והמבוט ו עד לתקרה זו, להפחית את השכרטברו

 - ו לניכוי 11% .16%ניתן להפקיד  )₪ 8,800(עד  ההפרש

   .לזיכוי ממס 5%

לעצמאי  זכהמתקרת הכנסה 

  א 45/   47יפים עס

  .  ₪ 211,200 –ה לשנ  ₪   17,600

מגיע  גינהשבהכנסה המרבית התקרה משמשת לקביעת ה

 –ה המרבי דקפהר ה. שיעויכוי ממסצמאי ניכוי וזעל

 זיכויזכאי לעצמאי  .לזיכוי ממס 5% -ו לניכוי 11% .16%

ל אה בשאם לא היה זכאי להוצ 0.5% בשיעורנוסף  ממס

    .הדובדן כושר עבאני מפח שת ביטויכר

 מגיע עדהההכנסה המרבית שב

בדן א לרכישת ביטוח מפני ניכוי

יים וחצי בגובה פעמכושר עבודה 

   השכר הממוצע במשק

  ) 14(32ף יעס

    .3.5% –ניכוי שיעור ה .₪ 308,196 –לשנה     ₪ 25,683

תנות יהטבות המס הנעצמאי זכאי לניכוי זה בנוסף ל

. שכיר ס)ממ(ניכוי וזיכוי  הצבלקפות גמל וקבקדות פהל

אך ככל שהמעסיק הפריש בעד השכר   כוי זהאי לניזכ

יופחת   ,למרכיב התגמולים 4%המבוטח שיעור העולה על 

  משיעור זה.  4%לה על השיעור העו

 בגובה תקרת הפקדה לתגמולים

השכר הממוצע וחצי  םייפעמ

  קשבמ

  ) 1)( 3(ה3עיף ס

ת פרששההמרבי ר שכיעת הבקל שתמשמ תקרהה  ₪  25,683

שיעור  .פטורה ממס יםמולהתגיב מרכלגינו ב קיהמעס

   ).דהבדן כושר עבו(כולל א 7.5% –מרבי  רשההפ
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  ויים תקרת הפקדה לפיצ

  ) א1( )3(ה3סעיף 

ת הפרשששכר המרבי התקרה משמשת לקביעת ה    ₪ 34,000

שיעור  .פטורה ממספיצויים מרכיב הל גינובהמעסיק 

  . 8.33% –מרבי  רשההפ

  מה לפיצויים השל תרקת

  ב) 1)( 3(ה3ף יעס

מרבית הפיצויים הת השלמהתקרה משמשת לקביעת   

כר המבוטח האחרון שה ידי-על מחושבת .פטורה ממסש

בירת הפיצויים סך צהוותק, בניכוי  * ₪ 34,000עד 

  .)לפי ערך פדיון למס( הגמל השונות בקופות

תקרת משכורת קובעת לקרן 

  ם לשכיריהשתלמות 

    (ה)3יף עס

  . ₪ 188,544 –לשנה   ₪   15,712

ת פרשמשמשת לקביעת המשכורת המרבית שהרה התק

שיעור . ספטורה ממ ותלמשתרן הלקגינה בהמעסיק 

  . 7.5% –מרבי  רשההפ

בקרן  הפקדה מוטבתתקרת 

   שכיריםהשתלמות ל

  ) א16(9עיף ס

  .התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס   ₪ 1,571

שכר מ 2.5%ד ע בדפרשת עוהו 7.5%עד ת מעסיק הפרש

  דש.  לחו ₪ 15,712עד 

הפקדה ל הכנסה קובעתתקרת 

  תלמות לעצמאיםבקרן הש

  א) 5(17סעיף 

  .הניכוי התקרה משמשת לקביעת  ₪  264,000

כדי  7%. אין עוד צורך להפריש 4.5%– עור הניכוייש

. אם העצמאי הנו גם שכיר שיש 4.5%בשיעור לקבל ניכוי 

לחשב את  , ישםירלשכי תומלשתקרן הלהפרשות  ול

להפחית את המשכורת  ,₪ 264,000עד  תכוללה הסההכנ

על ההפרש ניתן כירים, ומות לשתלטחת בקרן השהמבו

   . 4.5%קיד להפ

בקרן  מוטבתהפקדה תקרת 

  השתלמות לעצמאים 

    )ב16(9סעיף 

ללא כל קשר  הרווחים פטורים ממס גינההתקרה שב  ₪   18,480

  . סהנלגובה ההכ

 ובה גל שרללא קהתקרה  ואלמ תא פקידהלץ מומל

  . ויהניכ

סכום פטור ממס לנכה/עיוור 

  מיגיעה אישיתסה הכנל

  )(א) 5(9סעיף 

  . ₪ 615,600 –שנה ל  ₪  51,300

  . יום 365ת פחוות של לכשנקבעה נ בתנאי

  

יוור לנכה/עור ממס סכום פט

  הכנסה שאינה מיגיעה אישיתל

  )(ב) 5(9סעיף 

  . ₪ 73,800 –לשנה   ₪  6,150

הכנסה גם ל מוענק  יום 185-364ת בין נכו העבאם נק

לא מוענק  יום 184עה נכות עד נקבאם  .מיגיעה אישית

  .פטור ממס

נכה/עיוור ממס לפטור סכום 

ווחים על  ור ריביתהכנסה מל

או /נית חסכון ופיקדון, תוכ

  קופת גמל

    )(ב)5(9עיף ס

    .₪ 303,600 –לשנה   ₪  25,300

  . ק גוףנז לשצוי ביפבו מקור םהסכובתנאי ש

   

משיכה לחודש למום ינשכר מי

מל פטורה ממס מקופת ג

  קצבה ללתגמולים/

  38/  34 ותתקנ

יש להם  ש ,או בזוג הורית-מדובר במשפחה חד שרכא  ₪  5,300

    הסכום.כפל  – שנים 18 ושטרם מלאו ללפחות ילד אחד 
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 רשההפשל ב ותרתמהוצאה 

  חבר בעל שליטה לפיצויים ל

  (א)) 9(32 סעיף

    .₪ 12,380 –לשנה   ₪  1,032

למרכיב  בשל הפרשה  גבלת הוצאה יימת מלא ק

    התגמולים.

פרישה פטורה ממס תקרת מענק 

  לכל שנת עבודה 

  א)(א) 7(9סעיף 

  .דהעבו שנתק מגם לחל יחסיממס  פטורמוענק   ₪  12,380

  . גם יחד סיקיםל המעייחסת לכהתקרה מת

מוות פטורה ממס תקרת מענק 

  דה עבו נתכל של

  א)(ב) 7(9סעיף 

  .ם לחלק משנת עבודהגיחסי ממס  פטורק נמוע  ₪  24,770

  . גם יחד סיקיםהתקרה מתייחסת לכל המע

תקרה נוספת לרצף פיצויים 

שכר הממוצע פעמים ה  4בגובה 

  ת עבודהשנכל ל במשק

  )(א) 4א)(א)(7(9סעיף 

 תקרה נוספת לרצף פיצויים בשל מענק פרישה שמשולם    ₪ 41,092

 עבודה  שנת הנה לכלה. התקרה ועד הפרישבמן מזומב

. כל חריגה מהתקרה , לרבות לחלק משנהקאצל המעסי

  . פריסהזכות לכבר במועד הפרישה, ללא  חייבת במס

  יטצבה אוטומרצף ק

    )1א)(ז7(9ף סעי

  מבין:  גבוהנק למוע  

 - 365,400 ₪   

  * הוותק  ₪ 34,000משכורת עד  - 

לפי חוק  מזעריסכום קצבה 

    ות הגמלקופ  על קוחהפי

לצורך היוון קצבה ללא  רשהנד מאליימינהגובה הקצבה    ₪ 4,512

נכון  ת קצבה בפועל.ליש צורך בקב קנס פדיון מוקדם.

  ירים.לא כולל קצבת שא הסכום םלהיו

  מזכהקצבה תקרת 

  א9סעיף 

וענק מה מזכ קצבהתקרת מ 49%פטור ממס בשיעור   ₪  8,480

 הואית צמיתת רפנכומת מח  או למי שפרש גיל פרישהב

י בגובה בוע ולא תלופטור ממס קה. לפחות 75%בשיעור 

לקיבוע בקשה  –ד 161צבה בפועל. יש למלא טופס הק

  .זכויות

  ממס הפטורהמרבי ההון 

   א9סעיף 

747,936 ₪   180  *8,480  *49%.    

קצבה מזכה ל מרביה הפטור ממס סכום זה מהווה את

 32מס בשל מ יםפטורה פריש ימענקלא ניצל כלל מי של

כדי לקבל  180 -תן לחלק בני .ותאזכשנים שקדמו לגיל ה

כן ניתן  -את הפטור ממס החודשי לקצבה המזכה. כמו 

בסך  עריתובלבד שקיימת קצבה מז בפטור ממס להוון

    .לחודש  ₪ 4,512
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 המינימאליתיתרת ההון 

  הפטורה ממס

  א9סעיף 

213,696 ₪   180  *8,480  *14%.    

קצבה המינימאלי ל מסהפטור מ תוה אזה מהוסכום 

  ים הפרישה הפטור ישניצל את מלוא מענק מיכה לזמ

  - . ניתן לחלק בזכאותשנים שקדמו לגיל ה 32ממס בשל 

ממס החודשי לקצבה המזכה.   כדי לקבל את הפטור 180

ובלבד שקיימת קצבה בפטור ממס כן ניתן להוון -כמו

     .לחודש ₪ 4,512בסך  מזערית

  ה ממספטורההון היתרת 

   א9ף סעי

747,936  ₪  

נקי פרישה י מעובניכ

פטורים ממס כשהם 

ם במקדם מוכפלי

  צמודים למדדו

מזכה הקצבה ל הפטור ממסיתרת  סכום זה מהווה את

  עד  שלתקופה ממס ב יםפטורפרישה  ימענק מי שניצל ל

את המענקים הפטורים . זכאותשנים שקדמו לגיל ה 32

מהמועד  דלמד להצמידו  1.35 -ממס יש להכפיל ב

. ס בה חל גיל הזכאותת המנשהתקבלו ועד לתחילת ש

כדי לקבל את הפטור ממס החודשי  180 -ניתן לחלק ב

ובלבד בפטור ממס כן ניתן להוון -לקצבה המזכה. כמו

    .לחודש ₪ 4,512בסך  שקיימת קצבה מזערית

לפי חוק  סכום צבירה מזערי

    על קופות הגמל הפיקוח

ון פדי ללא קנסויכה כדין כמש את הסכוםשוך יתן למנ    ₪ 93,748

  מוקדם בהתקיים כל התנאים הבאים: 

 ). 67העמית הגיע לגיל פרישת חובה ( . 1

  , ירה בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספיםבסך הצ . 2

 לקצבה בתוספת הצבירה בקופות לא משלמות

ת ביטוח  ופוליסבנות פנסיה חדשות/אחרות ובקר

  . ריהמזעצבירה ם ה על סכואינה עולה  ,לקצבה

נסיה ן פרבה מקמשולמת לעמית קצלא  . 3

 קצבה אם משולמת. פוליסת ביטוח לקצבהמ/חדשה

אזי   פוליסת ביטוח לקצבהמ/מקרן פנסיה חדשה 

קצבה  בתוספתהן, מת סך הקצבה המשולמבתנאי ש

אחרות ובתוספת פנסיה לקצבה קופות משלמות מ

 4,512( עולה על סכום הקצבה המזערי ,תקציבית

₪( . 

ניתן ה. כבשנת המשי חלור המס הה לפי שיעימוסהסכום 

יש  לקבל פטור ממס במסגרת יתרת ההון הפטורה ממס.

   .לקיבוע זכויותבקשה  –ד 161למלא טופס 

  דניכוי מריבית ליחי

  ) 1ד(ג)(125סעיף 

. הניכוי 55 לאומ 01.01.2003יום בו 67יחיד מלאו אם ל    ₪ 13,440

  ית חיסכון תכנ יקדון,על פ יביתמרניתן כנגד הכנסה 

  ת פרט.סיכיב החיסכון בפולומר

  זוגניכוי מריבית ל

  ) 2ד(ג)(125סעיף 

. הניכוי 55 לאומ 01.01.2003יום בו 67יחיד מלאו אם ל    ₪ 16,560

יבית על פיקדון, תכנית חיסכון  ד הכנסה מרניתן כנג

  ת פרט.כיב החיסכון בפוליסומר

לקרן פנסיה רשה תקרת הפ

  פה חדשה מקי

  19 קנהת

4,212  ₪  

)20.5%*10,273*2 (  

  .ים השכר הממוצע במשקימפעמ 20.5%

המעסיק והעובד גם   תלהפרשו תקרת ההפרשה המרבית

    יחד.
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  ישיתגיעה אהכנסה מי - מדרגות המס

  שיעור המס  שנתית (₪) הכנסה   שיעור המס  (₪)  חודשית הכנסה

  10%    75,720 עד  10%  6,310ד ע

  14%  108,600עד  75,721 -מ  14%    9,050עד  6,311 -מ

  20%  174,360עד  108,601 -מ  20%  14,530עד  9,051 -מ

  31%  242,400עד  174,361 -מ  31%  20,200עד  14,531 -מ

  35%  504,360עד  242,401 -מ  35%  42,030ד ע 20,201 -מ

  47%  ףכל שקל נוסמ  47%  ל נוסףמכל שק

  3%  649,560 מעל נוסףמס   3%   54,130 מעל נוסףמס 

  
  


