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 ניכוי – 47ביטול סעיף . 1    

 א במתכונתו הנוכחית 45ביטול סעיף . 2    

 :א 45מתכונת חדשה של סעיף . 3    

 בשנה     180,000 –פעמים השכר הממוצע במשק  20תקרה בגובה . א         

 .הטבות רק כנגד הכנסה ממשכורת או מעסק או קצבת אובדן כושר עבודה. ב         

 .ניתן להפקיד כנגד שכר מבוטח. 180,000מהכנסתו עד  15%תקרה של . ג         

 .20%-נוספים ל  5% –בגין הכנסה מעסק התקרה גדלה ב . ד         

 אין זיכוי למי שהגיע לגיל פרישה ויש לו קצבה העולה על השכר הממוצע   . ה         

 . במשק              

 .  5%מגבלת ביטוח חיים נשארת בגובה . ו        

 .הפקדות העובד כוללת תשלום לקצבה ותשלום לביטוח חיים ואובדן כושר. ז         

 .35%אחוז הזיכוי הוא . ח        
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 :מהתקרה יש להוריד שני סכומים .  ט          

 הפקדות מעביד בגינם לא חויב בשווי                    

 .6%שווי של הפקדת מעביד רעיונית לפנסיה תקציבית בגובה                     

 

 התייחסות לנושא הטבת המס בפנסיה תקציבית -לראשונה        
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 :א החדש 45סעיף  – 1דוגמא מספר 

 

 .    בגין כל השכר 5%מעביד מפקיד עבורו . לשנה 100,000עובד מרוויח           

 ?  כמה זיכוי יקבל . 5,000ובאופן עצמאי  7,000העובד הפקיד כעמית שכיר             

          100,000  <180,000 

 100,000*  15%=  15,000תקרה            

 15,000 – 5,000=  10,000: בניכוי חלק מעביד          

 :ולכן הזיכוי הוא 10,000נחסם בתקרה  12,000סך ההפקדות          

         3,500  =35% *10,000 
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 :א החדש 45סעיף  – 2דוגמא מספר 

 

 .     200,000בגין  7.5%מעביד מפקיד עבורו . לשנה 300,000עובד מרוויח           

 ולאובדן כושר 10,000לביטוח חיים , 10,000העובד הפקיד כעמית שכיר            

 ? כמה זיכוי יקבל  2,000עבודה          

          300,000  >180,000 

 180,000*  15%=  27,000תקרה            

 27,000 – 7.5%*  180,000=  13,500: תקרה בניכוי חלק מעביד          

 9,000=  %5*  180,000<  10,000: מגבלת ביטוח חיים          

 10,000+  9,000+  2,000=  21,000: כ הפקדות "סה         

         13,500  <21,000 

         4,725  =35% *13,500 
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 :א החדש 45סעיף  – 3דוגמא מספר 

 

 .    160,000מבוטח בפנסיה תקציבית בגין . לשנה 320,000עובד מרוויח           

 ולאובדן כושר עבודה   6,000ג עמית עצמאי "לקופ, 4,000העובד הפקיד כעמית שכיר            

          3,000 

          320,000  >180,000 

 180,000*  15%=  27,000תקרה            

 27,000 – 6%*  160,000=  17,400: תקרה בניכוי חלק  רעיוני של מעביד          

 4,000+  6,000+  3,000=  13,000: כ הפקדות "סה          

         13,000  <17,400 

         4,550  =35% *13,000 

    

 

  



 שינוי המודל הפנסיוני -2014-2013התכנית הכלכלית 

כל הזכויות שמורות             eyalmen.co.il     0502218303ח  ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי

© 

 והכנסת   15,000-הקטנת תקרת השווי ל  –( 3ה)3שינוי סעיף 4.

 ללא 7.5%תשלומים בגין ביטוח חיים ואובדן כושר בחשבון של       

 .3.5%מגבלה פנימית של        

 נכלל הכל. ביטול של ניכוי אובדן כושר –( 14)32תיקון סעיף 5.

 .א45בעצם בהפקדות עובד ומעביד בסעיף       

 .תיקון ההגדרות בהתאם לחוק החדש -קצבה מוכרת -א9תיקון סעיף 6.

 .2000תיקון שיטת חישוב רטרואקטיבי משנת  -בנוסף                             

 .מקווןמעביד יחויב לדווח למס הכנסה על פרישת עובד בטופס . א –( א7)9תיקון .   7

 כספי פיצויים באופן אוטומטי   –ברירת מחדל חדשה . ב                           

 (24,240) מיועדים  לרצף פיצויים עד תקרה של פעמיים                                   

 העובד רשאי כל עוד לא החל .) אלא אם כן הודיע הפורש אחרת                                   

 לקבל קצבה או היוון קצבה לבקש שהוראה זו לא תחול עליו ואז עליו                                  

 (.להורות מה לעשות עם הכספים                                   

 נותן אפשרות לתכנוני מס נוספים                          
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 ראשי פרקים - 190תיקון 
 1.1.08ג "לחוק קופ 3תיקון 

 היוון,תחולה,חישוב הפטור -190א לאחר תיקון 9סעיף 

 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

 190הקצבה המוכרת לפני ואחרי תיקון 

 190בעלי שליטה בתיקון 
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 חקיקה ראשונית -  3תיקון  

 1.1.08ביטול מסלול התגמולים מ •

 

 ג שניתן למשוך ממנה כספים במישרין או  "קופ  -ג משלמת לקצבה "קופ     

 כקצבה או כהיוון קצבה                                        

 למעט)ג לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים "קופ –ג לא משלמת לקצבה "קופ   

 ג  "אלא באמצעות העברתם לקופ( מרכיב הפיצויים                                          

 משלמת לקצבה                                          

 

אין צורך בפתיחת   –ג לא משלמות לקצבה "כקופ 2008 –ג לתגמולים  יפעלו מ "קופ

 (4.2.08הנחיית הממונה על שוק ההון מיום  ) חשבון חדש  
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 חקיקה ראשונית  -  3תיקון  

 האחדת החיסכון הפנסיוני•

 

 מסלול קצבה –מסלול אחד בלבד           

 (כיום מנהלים וקרן פנסיה)לכל מסלולי החיסכון  35%מתן זיכוי אחיד בשיעור           

 25% -רק תשלום לביטוח חיים יזכה ב                                     

 ביטול    –( גיל פרישה)ההחלטה על אופן משיכת הכספים נעשית בסוף            

 ההעדפה  במועד ההפקדה           

 

 מס הכנסה אינו מהווה גורם בהחלטה היכן לשים את הכסף   –המטרה       
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 חקיקה ראשונית  3תיקון 

 פנסיית מינימום –קביעת פנסיית מטרה •

      

 1.3.08צמוד למדד הידוע -(  2012במונחי  4,356) 3,850קביעת פנסיית מטרה בסך     

       

 רשאי למשוך את הכספים כקצבה בלבד –ל "מי שלא מגיע לסך הנ     

 

 (משיכה חד פעמית)קבלת קצבה נוספת או היוון קצבה :  ל  "מעל לסכום הנ     

 קצבת המינימום תחושב תוך התייחסות לכלל הקצבאות –תיקון מבהיר     

 הנחיית המשנה לממונה בשוק ההון  )המשולמות לעמית                                  

 (.15.4.08מיום                                   
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 1.1.08  - 3תיקון  

 קבלת קצבה נוספת או היוון קצבה•

     קצבה נוספת    

   9,000 -ל  8,310-א צפויה להיות מוגדלת  מ9תקרת הפטור בסעיף  . א     

 190בוצע בתיקון  -(  2025בשנת )         

  יתרת הסכום מחויבת לפי מדרגות מס –( א9בהתאם לתנאי )מעבר לפטור . ב     

 היוון קצבה       

 כהיוון קצבה 4,356 –משיכה חד פעמית מעל ל  .א     

 ביצוע ההיוון בגיל פרישה בלבד. ב     

 שקל שהיו פטורים במסלול        600,000 –הסכומים הפטורים ממס משקפים כ . ג     

 190בוצע בתיקון  -(2025בשנת  1,000,000)ההוני          

 למס  190שונה בתיקון –לשולי  35%ממוסה לפי הגבוה מבין  –יתרת הסכום . ד     

 השולי           



 190א לאחר תיקון 9סעיף 

 :הגדרות      

 ג או על פי ביטוח"קצבה המשתלמת מאת מעביד או קופ –" קצבה"    

 אובדן כושר עבודה למעט קצבת שאירים כהגדרתה                    

 (.ו6)9בסעיף                    

 סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה   –" קצבה מזכה"     

 .לחודש 8,310 –תקרת הקצבה .מוכרת                           

 אשה 62גבר    67 -"  גיל פרישה "       

 גיל פרישה או הגיל בו החל לקבל קצבה מזכה –" גיל זכאות"      

 .לפי המאוחר מבינהם                          
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 190א לאחר תיקון 9סעיף 

 חישוב הפטור     

 .הקצבה המזכה מתקרת 67%נקבע ששיעור הפטור יעמוד על       

 .הפטור קבוע ואינו תלוי בגובה הקצבה –המשמעות       

 :  בכפוף להוראות שעה תבוצע ההעלאה בהדרגה       

 

      2012-2015    -   43.5% 

      2016-2019    -     49% 

      2020-2024    -     52% 

             67%     -ואילך      2025      
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 190א לאחר תיקון 9סעיף 

 1דוגמא מספר      

 ?מהו החלק החייב .  10,000החל לקבל קצבה בסך  67אדם בן       

 פתרון      

 3,615=  43.5%*8,310הפטור יעמוד על       

 10,000 – 3,615=  6,385: החלק החייב       

 2דוגמא מספר      

 ?מהו החלק החייב . 4,000ל אבל הקצבה שלו בסך "כנ     

 פתרון     

 3,615הפטור קבוע עומד  על      

 4,000 – 3,615=  385  -החלק החייב      
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 190א לאחר תיקון 9סעיף 

 מסקנות     

 .אין חשיבות לגובה הפנסיה בקביעת הפטור .1     

 כשיש הכנסות נוספות יש משמעות גדולה לשיטת הפטור  . 2    

 .החדשה        

 למקבלי קצבה שזו הכנסתם היחידה ואין להם 2013סף המס ב  . 3    

 :  נקודות מעבר לנקודות הבסיס          

 8,500   -גבר           

 9,400  –אשה           
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 190נוסחת השילוב לפני תיקון 

 עקרונות      

 פגיעה בפטור מקצבה או פטור מפיצויים כאשר הנוסחה מביאה. 1     

 .לחודש 8,310 –לתוצאה הגבוהה מהקצבה המזכה          

 (     חד פעמי) אפשרות בחירה בין מסלול פגיעה בפטור בפיצויים . 2     

 (.פגיעה מתמשכת) לבין פגיעה בקצבה          

 .  שנה אחורה מיום קבלת הקצבה 15הפגיעה רלוונטית עד . 3     

 .מסלול פגיעה הדרגתי.מעבר לכך אין פגיעה         

 שקל פיצויים=שקל פנסיה . יחס הפגיעה הוא שקל מול שקל. 4     
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 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

  הגדרות

 . הזכאות לגיל שקדמו העבודה שנות 32-ב העובד שקבל פטורים מענקים - פטורים מענקים

 .בצו האוצר שר שקבע אחר מכפיל או 180 – להון ההמרה מכפיל

 
  180*8,310*35%                     -מקדם

                         ------------------   =1.35   
                              12,120*32                          

 : 1 מסעיף 2 סעיף של מהפחתה המתקבל הסכום -הפטורה ההון יתרת

 

 ההמרה במכפיל מוכפל כשהוא המזכה הקצבה מתקרת (שנה באותה האחוז או)  67% 1.

 להון          

 ומוכפלים הזכאות גיל שנת של .1.1-ל ועד קבלתם מיום למדד צמודים פטורים מענקים       .2

 .במקדם        
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 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

  דגשים

 היא המשמעות . 35% -ב היותר לכל פוגעת החדשה השילוב בנוסחת הפגיעה1.

 .( מראש מובנה) זו בנוסחה נפגע לא (67-ל 35 -מ ) א9 ב הפטור באחוזי שהגידול         

  : הבאים המקרים על תחול לא השילוב נוסחת2.

 (פרישה גיל להגדרה 2 אופציה) 75% נכות בשל שפרש מי .א         

 1.1.12 לאחר זכאות וגיל 1.7.12 לפני בפטור יחיד שמשך עודפות שנים בגין מענק .ב         

 והסתגלות מחלה פדיון למעט (בטחון סוהר,שוטר,קבע) הביטחון לכוחות מענק .ג          

 1.1.12 לאחר לקצבה הזכאות לגיל שהגיע מי על חל השילוב נוסחת של החדש הנוסח3.

 לפני מענקים שקיבל מי אולם  1.1.12 לאחר שנתקבלו מענקים על חלה הנוסחה4.

  לחדשה הישנה השילוב נוסחת בין לבחור המעבר להוראות בהתאם יכול 1.1.12         

 .הזכאות לגיל שהגיע לאחר יום 90 בתוך השומה לפקיד שיודיע ובלבד         

    פער ) השילוב נוסחת עליו חלה הייתה לא הקודם ובנוסח מענק 1.1.12 לפני שקיבל מי      .5

 .החדשה הנוסחה גם עליו תחול לא – (שנה 15 מעל של         
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 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

 190תיקון  -פרטיקה

 

   זכאות גיל שלאחר עבודה שנות בגין זכאות גיל לאחר ששולמו פרישה מענקי      .1

   של בפטור יפגעו ולא הקיזוז נוסחת חישוב לצורך הפטורים במענקים יכללו לא         

  .הקצבה         

  התיקון לפני קצבה לקבל והחל 1.1.12 לפני הזכאות לגיל שהגיע מי      .2

 ,השילוב נוסחת לפי הפטור אחוז את לחשב יש – השילוב נוסחת לגביו והופעלה          

 על החדשה בתקרה לכפול האחוזית התוצאה ואת באחוזים הגידול את לו להוסיף          

 .שלו החדש הפטור את לחשב מנת          

 הראשונה בשנה הפטור הסכום על אישור -מקצבה לפטור אישורים 2 ינפיק הכנסה מס       .3

 לשנים קבוע כאישור ישמש השני האישור . הקצבה מסך הפטור אחוז של ואישור         

 . מעודכן פטור קבלת יאפשר ובעצם הבאות         
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 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

 190המשך  תיקון -פרטיקה

 

  ?האם המשמעות היא לא למשוך יותר מענקי פרישה      

 

החוכמה   .יש כאן שמיכה קצרה שמכל כיוון שנמשוך נראה שחסר במקום אחר .ממש לא     

  .היא לדעת איך לתכנן את התכנון האופטימאלי כדי לחסוך כמה שיותר מס

 אם הפנסיה העתידית שלי נמוכה אז לא ישנה אם אפגע בפטור של הפנסיה -לדוגמא       

 כיון שממילא לא אשלם עליה מס בעתיד ולכן עדיף לנצל את הפטור על מענק                     

 .הפרישה                  

 .הבדיקה היא פרטנית ואין כאן איזה כלל אצבע שחייבים לפעול לגביו -בקיצור        

 

 ?  מפטור על המענק ולא לפגוע בפטור העתידי  להינותהאם אפשר  -טיפ      

 מי שלא מגיע לחיוב במס יכול לשלם מס ולקבלו בחזרה. כן     
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 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 
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 1דוגמה מספר 

 

 . 240,000שנות עבודה וקיבל פיצויים פטורים בסך  40לאחר  60אדם פרש בגיל 

 .שקל  9.000החל לקבל קצבה חודשית בסך  67בגיל  2013בשנת 

 . 10% -המדד מיום הפרישה ליום קבלת הקצבה עלה ב 

 

 ?מהו החלק הפטור אם בחר להחיל עליו את נוסחת השילוב החדשה 

        

 

 

                                              

         



 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 
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 1וגמה מספר ד –פתרון 

 

  67 –גיל הזכאות 

 שנות העבודה האחרונות שלו 32רלוונטיות 

 240,000*  32/40=   192,000מענק פטור לפני הצמדה  

 192,000*  1.1=  211,200: הצמדה למדד 

 211,200*  1.35=  285,120: מקדם פגיעה 

 8,310*   43.5%*   180 – 285,120=  365,553יתרת הפטור על קצבה   

 365,553/  180=  2,030: חישוב יתרת הפטור החודשי 

 לינואר לפי עליית  המדד  1הפטור יעודכן כל שנה ב 

 

 

                                              

         



 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

 2 מספר דוגמה

 

  פטורים פיצויים ומשך 'א מעביד אצל  2026 -ל 2006 השנים בין עבד  1982 יליד  אדם

   פטורים פיצויים ומשך 2045 -ל 2030 השנים בין 'ב מעביד אצל עבד מכן לאחר. 100,000

 .שקל 200,000 בסך

   הכספים משיכת מיום עלה המדד .שקל 8,000 בסך קצבה מקבל 2049 משנת החל

 .10% -ב השניים הכספים קבלת ומיום 20% -ב הקצבה לקבלת ועד הראשונים

 .(כיום 8,310 במקום) 12,000 על עומדת 2049 בשנת א9 סעיף שתקרת הנח

 

 ? הפטור החלק מה
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 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 
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 2פתרון דוגמה מספר 

 67 –גיל הזכאות 

 :  שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות ולכן  32סופרים את 

 כולן נכללות –השנים אצל מעביד ב  15

 בחשבון ילקחו' אצל מעביד א 20שנים מתוך  17

 

 : חישוב המענק לאחר הצמדה 

322,000  =1.2  *17/20 *100,000  +1.1 *200,000 

 322,000*  1.35=  434,700: מקדם פגיעה 

 12,000*   67%*   180 – 434,700=  1,012,500יתרת הפטור על קצבה   

 1,012,500/  180=  5,625: חישוב יתרת הפטור החודשי 

 לינואר לפי עליית  המדד  1הפטור יעודכן כל שנה ב 
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 3דוגמה מספר 

 

שנות עבודה וקיבל פיצויים פטורים בסך   10לאחר  65בגיל  2011אדם פרש בשנת 

100,000 . 

 .שקל  6.000החל לקבל קצבה חודשית בסך  2013בשנת 

 . 10% -המדד מיום הפרישה ליום קבלת הקצבה עלה ב 

 

 ?מהו החלק הפטור אם בחר להחיל עליו את נוסחת השילוב החדשה 
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 3וגמה מספר ד –פתרון 

 

  67 –גיל הזכאות 

 100,000*  10/10=   100,000מענק פטור לפני הצמדה  

 100,000*  1.1=  110,000: הצמדה למדד 

 110,000*  1.35= 148,500: מקדם פגיעה 

 8,310*   43.5%*   180 – 148,500= 502,173יתרת הפטור על קצבה   

 502,173/  180=  2,789: חישוב יתרת הפטור החודשי 

 לינואר לפי עליית  המדד  1הפטור יעודכן כל שנה ב 
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 4דוגמה מספר 

 

שנות עבודה וקיבל פיצויים פטורים בסך  10לאחר  1975פרש בשנת  1945אדם  יליד 

120,000 . 

 .שקל  6.000החל לקבל קצבה חודשית בסך  2013בשנת 

 . 10% -המדד מיום הפרישה ליום קבלת הקצבה עלה ב 

 

 ?מהו החלק הפטור אם בחר להחיל עליו את נוסחת השילוב החדשה 
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 4וגמה מספר ד –פתרון 

 

  67 –גיל הזכאות 

 .לפי הוראות המעבר אין להחיל עליו את הנוסחה החדשה כיון שהישנה גם לא חלה

 :  נה מכל תקרת הפטור יה –המשמעות 

 8,310*   43.5%= 3,615הפטור על קצבה   

 לינואר לפי עליית  המדד  1הפטור יעודכן כל שנה ב 
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 190הקצבה המוכרת לפני תיקון 

 קיצבה המשולמת לגמלאי מביטוח מנהלים או קרן פנסיה חדשה

 לא חל על מקבלי קצבה מקרן פנסיה ותיקה          

 

 מאפייני הפטור לקיצבה מוכרת

 

  לגבר ואישה 60פטור יינתן החל מגיל 

  צפוי שינוי באופן החישוב ב   –מקצבה מזכה  35%יינתן הפטור הגבוה מבין פטור זה ל

 1.1.00רטרואקטיבית ל  2014

 הפטור מיטיב עם בעלי הכנסות גבוהות 

 הפטור מונע מיסוי כפול של כספי הקצבה 



 ©כל הזכויות שמורות            eyalmen.co.il   0502218303ח   ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי

 190הקצבה המוכרת לפני תיקון 

 ?איך מחושב הפטור  

 

 שכיר

 החלק הפטור מורכב מהסכומים שהפקיד העובד שבגינם לא זכאי לניכוי

 47לפי סעיף ( תשלומים כעמית שכיר)

 (3ה)3ובנוסף תשלומים שחויב  עליהם במס לפי סעיף 

 

 עצמאי

 החלק הפטור מורכב מסכומים שהופקדו ולא נתקבל בגינם ניכוי

 47לפי סעיף 



 190הקצבה המוכרת לאחר תיקון 

, חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה —" קצבה מוכרת       

 ;הנובע מתשלומים פטורים

יש שינוי הגדרה בהתאם לשינוי   2014החל מ ): כל אחד מאלה —" תשלומים פטורים"    

 (בשיטת חישוב הזיכוי והניכוי

 : סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה .  1    

 העולים על, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, בעבור העובד, על ידי מעבידיו של עובד. א      

 ;  לפי הנמוך, השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה          

 

 העולים על השיעור המרבי להפקדה , על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד. ב      

 כשהוא מוכפל  , לחוק הפיקוח על קופות גמל 22של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף           

 ; לפי הנמוך, במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש         

 

 ,בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה. 2    

 ;";47א או לניכוי לפי סעיף 45ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף         
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 190הקצבה המוכרת לאחר תיקון 

 —בפסקה זו       

כהגדרתם  —" סכום התקרה"ו" משכורת", "השיעור להפקדה", "השכר הממוצע במשק"      

 (3ה)3בסעיף 

לחוק   21כמשמעותם לפי סעיף  —" מרכיב תגמולי המעביד"ו, "מרכיב תגמולי העובד"    

 ; הפיקוח על קופות גמל

 

 :אחד מאלה פטורה ממס  הקצבה המוכרת שמקבל  – 1סעיף  ב    

  60יחיד שמלאו לו . א     

 .או יותר 75%יחדי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של . ב     
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 190הקצבה המוכרת לאחר תיקון 

 ?מהם השינויים בקצבה המוכרת  

 

 בנוסח הקודם  . הפטור על קצבה מוכרת ניתן בנוסף לפטור על קצבה מזכה  –הטבה 1.

 .היה צריך לבחור לפי הגבוה מבינהם                  

 הסכומים שיכללו הם  הסכומים שבגינם היה חיוב  . אחוז הפטור נמוך יותר -הרעה  2.

 ג "חלק המעביד שבגינו חויב שווי וחלק העובד מעל תקרת קופ:  במס                   

 (.12/07שבגינו לא  קיבל זיכוי עקב הוראת מס הכנסה )                   

           

 (.בעצם שילם עליהם מס) החלקים בגינם אינו זכאי לניכוי וזיכוי  –לגבי עצמאי         
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 בעלי שליטה - 190תיקון 

 ?  מיהו בעל שליטה •

 :לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה ,מי שמחזיק במישרין או בעקיפין (  : " 9)32סעיף      

 לפחות מכח ההצבעה 10%לפחות מהון המניות או  10% -ב( א)     

 מהון המניות או כח ההצבעה 10%בזכות להחזיק ( ב)     

 מהרווחים 10%בזכות לקבל  לפחות ( ג)     

 בזכות למנות מנהל( ד)     

 

 ?  מיהו קרוב 

 "  צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד,צאצא,הורה הורה, הורה , אחות,אח ,בן זוג: "   76סעיף 

 (ג"ההגדרה שונה מהגדרת קרוב של קופ)                 
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 בעלי שליטה – 190תיקון 

הסעיף מגביל את ההוצאה השנתית לחברה עד לסכום    -ג "הפקדות לקופ -עד לתיקון         

 .  ההגבלה כוללת את רכיב הפיצויים ואת הקצבה. לשנה 12,120של  

 .רק על כספי פיצוייםוקובע שהמגבלה תחול  1.1.12התיקון חל מ      

אובדן כושר  3.5%כולל )  7.5%סך של   35,312לפיכך ניתן להפריש בגין בעל שליטה עד      

 .1.1.12רטרואקטיבית החל מ  ( עבודה

                

 . 7.5%במקום %  4.5ההוצאה המוכרת מוגבלת ב  –הפקדות לקרן השתלמות      

 .עובד 1.5מעביד   4.5ההפקדה הרלוונטית היא   –משמעות       

 

 אין הבדל בין בעל שליטה למי שאינו בעל שליטה   –ג "כללי משיכות מקופ     
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 ח"רו,אייל מנדלאוי 

 מומחה למיסוי פרישה  
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