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

   )25(קומה  5252007, רמת גן 7מגדל משה אביב, ז'בוטינסקי כתובת המשרד: 
    6958400תל אביב  13/34אליהו ברלין כתובת למשלוח דואר: 

  tzvika66@bezeqint.net: דוא"ל  3493929-052 נייד:  5536753-03 טלפקס:
  

  2020בינואר  07
  
  
  

  נ,  ג.א.
  2020 המס לשנת ותקרות עדכון סכומיםהנדון: 

  הערותהסכום לשנה/  לחודש  הסכום  הנושא

    .₪ 2,628 –ה לשנ   ₪ 219  קודת זיכוי ממסנ 1שווי 

     ₪ 10,551  ממוצע במשקר שכ

  ₪ 1,688  במוט עמית

)16%*10,551 (  

ת גמל לקצבה סכום שלא וקופבבגינו  יחיד שבשנת המס הופקד

וגם  מעסיק לפיצויים הפרשות גם יש לכלול  .₪ 20,258 -יפחת מ

 ותלכעמית עצמאי. עמית מוטב זכאי להטבות מס מוגדהפקדות 

   גמל לקצבה.בגין הפקדות בקופות  (ניכוי וזיכוי ממס)

שכיר ל הכנסה מזכהתקרת 

  בטמועמית  ינוא ש

   א 45 / 47 פיםעיס

   .₪ 105,600 –לשנה   ₪ 8,800

עמית עצמאי שאינו  של המס קביעת הטבותשת להתקרה משמ

  .בוטחלא משכר  גיןב טבמו

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

  ₪ לחודש. 8,800 -, אך לא יותר מוטחהמבשכר לבין ה

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

      כעמית שכיר. רשושהופ

 הבוגב תיברמ הסנכה

 הכזמ הסנכה יצחו םיימעפ

  בטומ תימעשהנו שכיר ל

  א45 / 47 פיםעיס

22,000 ₪  

)8,800*2.5(   

   .₪ 264,000 –לשנה 

ו זכאי אינזו תקרה עולה על  סיקידי המע-מי ששכרו המבוטח על

ניתן  ,)₪ 8,800(עד  טחמבולא שכר  שיככל ש ,לםאו .לניכוי

  . זיכוי ממסל 5% גינוב להפקיד

ו אם השכר המבוטח נמוך מתקרה זו, יש לקחת את השכר ברוט

(עד  על ההפרשח, והמבוט עד לתקרה זו, להפחית את השכר

   .לזיכוי ממס 5% -ו  לניכוי 11% .16%ניתן להפקיד  )₪ 8,800

לעצמאי  זכהמכנסה ת התקר

  א45/  47יפים עס

ולרובד  ₪ 105,600מחולק לרובד ראשון בסך  ₪ 211,200 –ה לשנ  ₪  17,600

הכנסה המרבית התקרה משמשת לקביעת ה .₪ 105,600שני בסך 

 – ה המרבידקפר הה. שיעויכוי ממסצמאי ניכוי וזעמגיע ל גינהשב

 ממס זיכויי לזכא עצמאי  .)לזיכוי ממס 5% -ו לניכוי 11%( 16%

ח שת ביטויכאה בשל רהיה זכאי להוצאם לא  0.5% בשיעורנוסף 

ל ע השני ובדגין הרבניכוי יהנות מכדי ל .הדובדן כושר עבא ני מפ

כדי  הממוצע במשקהשכר מ 16%יד לפחות להפקצמאי הע

 לא תינתן שניההרובד בגין  הטבת הניכוי. להיחשב עמית מוטב

    .לעמית מוטבבגין הסכומים שהפכו את העמית 

 292ת לקוחו  זרוח
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 עדהת שבההכנסה המרבי

לרכישת ביטוח  ניכוי מגיע

בדן כושר עבודה א  מפני

השכר יים וחצי בגובה פעמ

   הממוצע במשק

  ) 14(32ף יעס

    .3.5% –ניכוי שיעור ה .₪ 316,536 –לשנה    ₪ 26,378

קדות פהלתנות יהטבות המס הנעצמאי זכאי לניכוי זה בנוסף ל

אך  י זהו כאי לני. שכיר זכס)ממוזיכוי (ניכוי  הצבלקפות גמל וקב

 4%ככל שהמעסיק הפריש בעד השכר המבוטח שיעור העולה על 

  משיעור זה.  4%יופחת השיעור העולה על  ,למרכיב התגמולים

 תקרת הפקדה לתגמולים

השכר וחצי  םייפעמ בגובה

  קשהממוצע במ

  ) 1)(3(ה3עיף ס

גינו ב קית המעספרששההמרבי ר שכיעת הבקשת למשמ תקרהה  ₪ 26,378

 7.5% –מרבי  רשהשיעור הפ .פטורה ממס יםלמוהתגיב מרכל

    ).דהבדן כושר עבו(כולל א 

  וייםתקרת הפקדה לפיצ

  )א 1() 3(ה3סעיף 

 גינו בת המעסיק הפרשששכר המרבי התקרה משמשת לקביעת ה   ₪ 34,900

  . 8.33% –מרבי  רשהשיעור הפ .פטורה ממספיצויים מרכיב הל

  צויים מה לפיהשל תרקת

  ב) 1)(3(ה3ף יעס

פטורה מרבית שהפיצויים הת השלמת לקביעת משמש התקרה  

*  ₪ 34,900עד כר המבוטח האחרון שה ידי-על מחושבת .ממס

שם העובד -על הגמל בירת הפיצויים בקופותסך צבניכוי  הוותק

  . )לפי ערך פדיון למס( שטרם מוסו

תקרת משכורת קובעת לקרן 

  לשכירים השתלמות 

    )(ה3יף עס

  .₪ 188,544 –לשנה   ₪  15,712

ת המעסיק  פרשביעת המשכורת המרבית שהת לקמשמשרה התק

  .7.5% –מרבי  רשהשיעור הפ. ספטורה ממ ותלמשתרן הלקגינה ב

בקרן  הפקדה מוטבתתקרת 

   שכיריםהשתלמות ל

  ) א 16(9עיף ס

  .התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס   ₪ 1,571

שכר עד מ 2.5%ד ע בדופרשת עהו 7.5%עד ת מעסיק הפרש

  דש. לחו ₪ 15,712

 הכנסה קובעת ת תקר

תלמות הפקדה בקרן השל

  לעצמאים

  א) 5(17סעיף 

  . הניכוי התקרה משמשת לקביעת  ₪  265,000

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

קרן להפרשות  ו. אם העצמאי הנו גם שכיר שיש ל 4.5%בשיעור 

 264,000עד  תכוללה הסלחשב את ההכנ יש ,םירילשכ תומלהשת

כירים, מות לשתלטחת בקרן השלהפחית את המשכורת המבו ,₪

   . 4.5%קיד על ההפרש ניתן להפו

בקרן  הפקדה מוטבתתקרת 

  השתלמות לעצמאים

   )ב 16(9סעיף 

ללא כל קשר לגובה  הרווחים פטורים ממס גינההתקרה שב  ₪  18,600

  .סהנההכ

  . ויהניכ ובהגל שרללא קהתקרה  א ולמ תא  פקידהלמומלץ 

ממס לנכה/עיוור פטור סכום 

  מיגיעה אישיתסה הכנל

  )(א) 5(9סעיף 

  .₪ 618,000 –שנה ל  ₪ 51,500

  .יום 365ת פחוות של לשנקבעה נכ בתנאי

  

יוור לנכה/ע ור ממס סכום פט

הכנסה שאינה מיגיעה ל

  אישית

  )(ב) 5(9סעיף 

  .₪ 74,040 –לשנה   ₪ 6,157

עה מיגי הכנסהגם למוענק  יום 185-364ת בין נכו העבקאם נ

  .פטור ממסלא מוענק  יום 184עה נכות עד נקבאם  .אישית

נכה/עיוור ממס לפטור סכום 

ווחים על ור ריביתמ הסנכהל

או /נית חסכון ופיקדון, תוכ

   קופת גמל

   .₪ 304,560 –לשנה   ₪ 25,380

  .ק גוףנז לשצוי ביפבמקורו  םהסכובתנאי ש
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לחודש מום ינשכר מי

ס מקופת משיכה פטורה ממל

  קצבהלמל לתגמולים/ג

  38/  34קופ"ג  ותתקנ

שיש להם לפחות ילד  ,או בזוג הורית- מדובר במשפחה חד שרכא   ₪  5,300

   הסכום.כפל  – שנים 18 ושטרם מלאו לאחד 

 רשההפשל ב ותרתמהוצאה 

  חבר בעל שליטהלפיצויים ל

  (א) )9(32 סעיף

   .₪ 12,420 –נה לש  ₪  1,035

   למרכיב התגמולים.בשל הפרשה  בלת הוצאהגיימת מלא ק

פרישה פטורה תקרת מענק 

  ממס לכל שנת עבודה

  א)(א) 7(9סעיף 

  .דהעבו שנתק מגם לחל יחסיממס  פטורמוענק   ₪ 12,420

  .גם יחד סיקיםל המעייחסת לכהתקרה מת

מוות פטורה תקרת מענק 

  דהעבו נתכל שממס ל

  ) א)(ב 7(9סעיף 

  .ם לחלק משנת עבודהגחסי יממס  פטורק נמוע  ₪ 24,840

  .גם יחד סיקיםהתקרה מתייחסת לכל המע

תקרה נוספת לרצף פיצויים 

פעמים השכר  4בגובה 

ת שנכל ל הממוצע במשק

  עבודה

  )(א) 4א)(א)(7(9סעיף 

מזומן ב  תקרה נוספת לרצף פיצויים בשל מענק פרישה שמשולם  * הוותק ₪ 42,204

,  קעסיאצל המ עבודה שנת כלהנה לקרה ה. התשועד הפריבמ

כבר במועד  . כל חריגה מהתקרה חייבת במסלרבות לחלק משנה

  . פריסהל לפטור ממס או זכותהפרישה, ללא 

  יצבה אוטומטרצף ק

    )1א)(ז7(9ף סעי

  מבין: גבוהנק למוע  

- 366,510 ₪   

  * הוותק ₪ 34,900משכורת עד  -

לפי חוק  מזעריסכום קצבה 

   ת הגמלוקופ  לע קוחהפי

לצורך היוון קצבה ללא קנס  רשהנד מאליימינההקצבה גובה    ₪ 4,525

 הסכום םנכון להיו ת קצבה בפועל.ליש צורך בקב  פדיון מוקדם.

  לא כולל קצבת שאירים. 

  מזכהקצבה תקרת 

  א 9סעיף 

 גיל פרישהבוענק מה מזכ קצבהתקרת מ 52%פטור ממס בשיעור   ₪ 8,510

. פחותל 75%בשיעור  האית צמיתוות רפ נכמת מח או למי שפרש

צבה בפועל. יש למלא י בגובה הקע ולא תלובופטור ממס קה

  . לקיבוע זכויותבקשה  –ד 161טופס 

  ממס הפטורהמרבי ההון 

   א 9סעיף 

796,536 ₪   180  *8,510  *52%.   

לא מי שקצבה מזכה לל מרביה הפטור ממס סכום זה מהווה את

יל  שנים שקדמו לג 32ס בשל ממ יםרפטוה פריש ימענקניצל כלל 

כדי לקבל את הפטור ממס החודשי  180 -ק בתן לחלני .ותא זכה

ובלבד שקיימת  בפטור ממס כן ניתן להוון-לקצבה המזכה. כמו

    .לחודש ₪ 4,525בסך  קצבה מזערית

 המינימאליתיתרת ההון 

  הפטורה ממס

  א 9סעיף 

260,406 ₪   180  *8,510  *17%.   

 מיכה לזבה מקצהמינימאלי ל מספטור מה תה א זה מהווסכום 

שנים  32ממס בשל  יםהפרישה הפטור יאת מלוא מענק שניצל

כדי לקבל את הפטור  180 -. ניתן לחלק בזכאותשקדמו לגיל ה

בפטור ממס כן ניתן להוון -ממס החודשי לקצבה המזכה. כמו

    .לחודש ₪ 4,525בסך  ובלבד שקיימת קצבה מזערית
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  ה ממסהפטור ההוןיתרת 

   א 9ף סעי

796,536  ₪  

נקי י מעו בניכ

ה פטורים פריש

ממס כשהם 

ם במקדם מוכפלי

  צמודים למדדו

 מי שניצלמזכה להקצבה ל הפטור ממסיתרת  סכום זה מהווה את

שנים שקדמו לגיל   32 עד שלתקופה ממס ב יםפטורפרישה  ימענק

 1.35 -את המענקים הפטורים ממס יש להכפיל ב. זכאותה

ס בה ת המנתחילת ששהתקבלו ועד למהמועד  דיד למדלהצמו

כדי לקבל את הפטור ממס  180 -ניתן לחלק ב. גיל הזכאותחל 

ובלבד בפטור ממס כן ניתן להוון -החודשי לקצבה המזכה. כמו

    .לחודש ₪ 4,525בסך  שקיימת קצבה מזערית

לפי חוק  סכום צבירה מזערי

   על קופות הגמל הפיקוח

ון מוקדם פדי ללא קנסו יכה כדין כמש את הסכוםלמשוך יתן נ   ₪ 94,033

  בהתקיים כל התנאים הבאים:

 ). 67העמית הגיע לגיל פרישת חובה ( .1

 ,ירה בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספיםבסך הצ .2

אחרות  לקצבה בתוספת הצבירה בקופות לא משלמות

אינה עולה  ,ת ביטוח לקצבהופוליסבנות פנסיה חדשות/ובקר

  . ריהמזעה צבירם העל סכו

פוליסת מ/נסיה חדשהן פרבה מקקצמשולמת לעמית לא  .3

מקרן פנסיה  קצבה אם משולמת. ביטוח לקצבה

סך הקצבה אזי בתנאי ש פוליסת ביטוח לקצבהמ/חדשה

לקצבה קופות משלמות קצבה מ בתוספתהן, מהמשולמת 

עולה על סכום הקצבה  ,אחרות ובתוספת פנסיה תקציבית

 . )₪ 4,525( המזערי

 ניתן לקבלה. כנת המשיבש חלור המס הה לפי שיעם ימוסהסכו

יש למלא טופס  פטור ממס במסגרת יתרת ההון הפטורה ממס.

   .לקיבוע זכויות בקשה  –ד 161

  ניכוי מריבית ליחיד

  ) 1ד(ג)(125סעיף 

. הניכוי ניתן כנגד 55 לאומ 01.01.2003יום בו 67יחיד מלאו אם ל   ₪ 13,560

  ת פרט. סיפולו ית חיסכוןן, תכניקדועל פ יביתמרהכנסה 

  זוג וי מריבית לניכ

  ) 2ד(ג)(125סעיף 

. הניכוי ניתן כנגד 55 לאומ 01.01.2003יום בו 67יחיד מלאו אם ל   ₪ 16,680

  ת פרט. פוליסיבית על פיקדון, תכנית חיסכון והכנסה מר

לקרן פנסיה רשה תקרת הפ

  פהחדשה מקי

4,326 ₪  

)20.5%*10,551*2 (  

  .צע במשקהממוהשכר  יםימפעמ 20.5%

    המעסיק והעובד גם יחד. תלהפרשו שה המרביתתקרת ההפר

  

  ישיתגיעה א הכנסה מי - מדרגות המס

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

  10%   75,960 עד  10%  6,330ד ע

  14%  108,960עד  75,961 -מ  14%   9,080עד  6,331 -מ

  20%  174,960עד  108,961 -מ  20%  14,580עד  9,081 -מ

  31%  243,120עד  174,961 -מ  31%  20,260עד  14,581 -מ

  35%  505,920עד  243,121 -מ  35%  42,160ד ע 20,261 -מ

  47%  ף כל שקל נוסמ  47%  ל נוסף מכל שק

  3%  651,600 מעל נוסףמס   3%   54,300 מעל נוסףס מ

  


