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 צפוי ביטול -מדרגות המס -2014-2013התכנית הכלכלית 

 2014 2013 שנה/הכנסה

0-5,280 10% 11% 

5,200-9,010 14% 15% 

9,010-14,000 21% 22% 

14,000-20,000 31% 32.4% 

20,000-41,830 

 

34% 36.5% 

 50% 48% 41,830מעל 

על כל סוגי  2%היטל  – 67,630מעל 

 ההכנסות

50% 52% 
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 .26.5% –העלאת מס חברות באחוז וחצי ל 1.

 .18%ל   -   1.6.13מ מ  "העלאת מע2.

 . 2014  -הקפאת מידוד של נקודות זיכוי ב   3.

יינתנו לשנת מס אחת  -נקודות זיכוי בגין לימודים לתואר ראשון או שני או מקצוע  . 4

הנקודה  . בלבד 2015 -ו 2014הצמצום הוא למי שסיים לימודים בשנים . בלבד

מי .תינתן בשנה שלאחר הלימודים או בשנה העוקבת לה לפי בחירת הנישום

 .  שצריך התמחות יוכל לבחור את השנה שלאחר ההתמחות

 .2016שידחה את סיום הלימודים ל  -מי שיכול  -המלצה     

 .30%-העלאת המס על הימורים והגרלות ל . 5

 .2%שלילת קצבאות ילדים למי שמשלם מס יסף . 6

אישור תושבות לצורך הטבת  "הצגת  -11צפוי שינוי הגדרת תושב לעניין סעיף . 7

 לא יינתן אישור למי שיש לו חוב ארנונה   -מהעיריה" מס
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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  –דוגמא 

 

 .    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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 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                          

     



 ג  "פדיון קופ –הנחיית משרד האוצר 
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 .המהלך הוא מהלך משלים למהלך איתור קופות גמל ישנות שהחל השנה 

 

  1.1.08חל על כל מי שיש לו כספים בקופה שאינה משלמת לקצבה שהופקדו לפני  

 שקל 7,000נמוך מ  אותה חברה מנהלתוסכום כל הקופות אצל 

 

 ?עד מתי ניתן למשוך בפטור ממס

  

  2017מ  יהנה 2016מי שישאיר את הכסף בקופה לאחר .2016עד סוף שנת 

 .  שקלים לחודש 6בתשלום דמי ניהול מינימאליים בסך 

 

 

 ?   1.1.08מה דין הכספים שהופקדו מ 

  

הדבר דורש חקיקה נפרדת  . כרגע אין לשר האוצר סמכות לפטור את הכספים האלה 

 .  2014שצפויה להיות בשנת 
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 (   מחוזי) ד פורת "פס•

 להנותזכאית ,שביצע פריסת פיצויים  ונפטר   100%עולה השאלה האם אלמנה של נכה 

 מהפטור גם לאחר מותו בגין השנים שנותרו לפריסת כספי  

 בית המשפט פוסק שהנכות היא אישית והוראות הפקודה קובעות כללים ברורים במקרה של  

 .פטירה ולכן אין זכאות לפטור לאחר שהנישום נפטר

    

 (  מחוזי) ד אריה אטיאס "פס

 ? האם בני זוג שאינם נשואים ומגדלים יחדיו את ילדיהם נחשבים להורה במשפחה חד הורית  

 

 בית המשפט קובע שהחוק רצה להעניק את נקודת הזיכוי למי מגדל את הילד לבד ולא למי

 .   בת זוג ולכן נושא הנישואים אינו רלוונטי והנקודה לא תינתן/שמגדל יחד עם בן
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 (מחוזי)ד מאיר אבידן "פס(  /מחוזי) ד ברנע "פס•

 ?  האם תשלום בגין התחייבות לאי תחרות מהווה תמורה הונית החייבת במס רווח הון 

 

 מהרווח הנקי 1.5%במקרה הראשון ההסכם בין העובד שפרש לחברה כלל תשלום של 

 .  שנים ובלבד שלא יתחרה בחברה בכל דרך שהיא בתקופה זו 5של החברה במשך  

 .במקרה השני שולמו מליון שקלים כנגד התחייבות לא להתחרות במשך שנתיים

 .פירותית למסותופקיד השומה קבע שמדובר בחלק ממענק הפרישה ויש 

 ש קבע  בשני המקרים שיכולתו הפוטנציאלית של המערער להתחרות בחברה מהווה  "בימ

 .25%ולכן מדובר במכירה הונית החייבת בשיעור מס רווחי הון  88סעיף  לעניןנכס 

 מס הכנסה מתנגד לעמדה זו

 

 (מחוזי)ד ארליך "פס

 .  ד ורד פרי גם על הנישום רטרואקטיבית "בית המשפט דחה בקשה להחיל את פס

בית המשפט קבע שזכותו של בית המשפט לקבוע שהלכה שהוא  . המערער דרש הוצאות אחזקת ילדים

 .רטרואקטביתפוסק תחול רק קדימה ולא 
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 אסתר כהן -פסיקת ביטוח לאומי-דיון נוסף בעליון•

 

 ? שהיא הכנסה ישירה מהלקוח חייבת במס ( טיפ)האם הכנסה של מלצר מתשר 

 .לפקודה למרות שאינה מגיעה מהמעביד( 2)2ש פוסק שהכנסה זו היא הכנסה לפי "בימ

 .הדיון עוסק בביטוח לאומי אולם יש לו משמעויות מבחינת מס הכנסה

 .קופי שקבע שאין למעביד אחריות על תשר כיון שהוא שייך לעובד נייטד "כך נקבע גם בפס

 

 5/13הנחות ישובים   –צ "בג   

    

 ערבה איזוריתמועצה ,בית שאן ,חצור ,ערד: ש האריך את הנחות המס לישובים "בימ   

 .  בו התחייבה המדינה להגיש רשימה חדשה של ישובים 22.2.14ההארכה עד . ואיילות   

 עקב טעות במשרד האוצר במיון ישובים היו ישובים אלו אמורים להימחק –צ "הסיבה לבג   

 .מההטבות אולם לאחר מאבק ציבורי קיבלו את ההטבות חזרה 2013במאי  
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 (  עליון)  מלכיאלי/ד שקורי "פס •

 

ד בעליון סותר     "שפס יחודימצב  -ד שהופך את הלכת קלס בנוגע לחישוב מאוחד"פס      

 .ד אחר בעליון "פס

 66בית המשפט קבע שנוסח הפקודה מצביע בבירור על כך שחזקת התלות שבסעיף        

 .  היא חזקה חלוטה ולא חזקה הניתנת לסתירה      

הוגש . מקרים של זוגות שבתי המשפט המחוזיים פסקו לטובת שניים מהם  3 -מדובר ב      

ממניות החברה ומשכו משם  100%-96%בני הזוג החזיקו יחד  ב . ערעור משותף לעליון 

 ד קלס ביקשו חישוב נפרד תוך כדי טענת העצמאות של כל "בהתאם לפס.את משכורתם

 . אחד מבני הזוג      

 ד קלס וקובע שאין מקום לשיקול דעת בנוגע לתלות"בית המשפט למעשה מבטל את פס      

כיון  ( ד)66בית המשפט קרא למס הכנסה לבחון שוב את נוסח .     ויש לבצע חישוב מאוחד      

שנה ואין שום אינטרס חברתי שמצדיק העמסת   55שהמצב היום אינו דומה למצב לפני 

 .נטל על בני זוג שעובדים יחד
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חברי כנסת ובניהם   70הצעת החוק הוגשה שגובשה מייד לאחר הבחירות  בתמיכה של •

 . שר האוצר וסגנו

 :  עיקרי ההצעה       

 

הוראות  "במקומו נאמר ש. לפחות לתלות 10%שקבע תנאי של ( ד)66ביטול סעיף . 1      

יחולו גם לבני זוג שמקורות הכנסתם תלויים זה בזה והכנסת כל אחד מהם  ( א)סעיף 

 אלא אם כן התברר לפקיד השומה כי פרטים שנמסרו לו  , מקורה בתפקיד מוגדר ונחוץ

 לגבי הכנסתם של בני הזוג אינם נכונים או שהכנסת בן הזוג שאינו רשום ניתנה לו  לא      

בכוונה להתחמק   והכלבשל תפקיד שמילא או לא ביחס ישר ומתאים לעבודה שהוא ביצע       

 מעלות בגישה וביטול למעשה של החישוב המאוחד 180שינוי של  –". ממס

 סיכוי נמוך עקב העלות הגבוהה – 2003ההצעה מדברת על תיקון רטרואקטיבי מ . 2      

 –ל  48,960עד מועד תחולת החוק  תעלה  התקרה   1.03לגבי השנים הקודמות  מ        

170,000  . 
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 : על ידי הממשלה ולא ממש גורמת למהפך המדובר   4.6.13הצעת החוק הוגשה ב     •

 

 25% -ל 10%שינוי שיעור השליטה לצורך חישוב מאוחד מ . 1      

 2017החל משנת  108,000ל   50,000העלאת הסכום לחישוב נפרד שעומד היום על . 2      

 :  לפי הדירוג הבא          

         2014- 60,000 

         2015 -70,000 

         2016 – 90,000 

         2017 – 108,000 

 .ההטבה מותנית בהצהרת בני הזוג בדבר עמידתם בתנאי הסף של הסעיף. 3      

מהפרש    30%במידה וימצא שביקשו חישוב נפרד ולא הגיע להם יוטל קנס בגובה . 4      

 .המס בין חישוב נפרד למאוחד 

ימנה שר האוצר ועדה שתבחן את יישום החוק ואת נחיצות החישוב   2016בשנת . 5      

   .המאוחד
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ועיקריה   2014את ביטול החישוב המאוחד החל מ   11.11.13ועדת השרים אישרה ב         

 : הם 

 : האלה המצטברים החישוב הנפרד יתקיים לבני זוג ממקור משותף בהתקיים התנאים     

 .יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נחוצה לייצור ההכנסה. 1   

 .כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה ההולמת את תרומתו לייצור ההכנסה. 2   

 בית המגורים משמש דרך קבע את מקור  –אם ההכנסה מופקת בבית מגורים . 3   

 .  ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה נעשית שם      

 בין חישוב מאוחד לנפרד והיה צריך להיות   30%מי שלגביו נקבע גרעון של . 4   

 .  מהגרעון 30%יוטל עליו קנס בשיעור  -בחישוב מאוחד      

 

 

 1.1.14 -תחולה      
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ח  ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי

eyalmen.co.il     0502218303         

 ©כל הזכויות שמורות   

 נקודות זיכוי בגין ילדים  •

 .מסלולי נקודות הזיכוי בגין ילדים בכל האפשרויות השונות 3ההוראה מפרטת את       

 לשונאי ומתמטיקאי  ,להבנת ההוראה יש להצטייד ברואה חשבון      

 ?  האם כדאי לגרושים להתחתן שוב 

       

 הוא מאבד את נקודות   –והוא מתחתן בשנית בחזקתו אם ילדים  –לגבר לא כדאי        

 בעבר אשתו החדשה  . הזיכוי בגין הילדים ואת הנקודה של חד הורי                              

 .הייתה מקבלת את הילדים אך מהשנה זה בוטל                              

 במקרה זה ברגע שהיא נישאת היא נכנסת    . לא בחזקתהאם הילדים  –כדאי  לאשה    

 במקרה זה יקבלו  . שנותן נקודות בגין ילדים ללא קשר לחזקה 66לסעיף                          

 אם הבעל גם  . גם הבעל וגם האישה את נקודות הזיכוי בגין הילדים                         

 הנחייה פנימית חדשה של  .)יתחתן הוא יאבד נקודות לפי האמור לעיל                         

 (.מס הכנסה                         

 ..........כן והאשההגבר לא רוצה חתונה  -ממש כמו בחיים –מסקנה 

     

 

        



 גרוש  /נקודות זיכוי חד הורי

ח  ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי
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 ©כל הזכויות שמורות   

 :  יש לנהוג כך  7.13על פי הנחייה של מס הכנסה  מ 

 

תקבל בכל מקרה נקודות   –גרושה שהתחתנה בשנית והילדים בחזקת הבעל  אשה1.

 (ראה עמוד קודם)  66בגין הילדים לפי סעיף 

 : הורה במשפחה חד הורית 2.

 ורד פרי+ יקבל נקודות ילדים -אם מקבל קצבת ילדים      

 חד הורי+ ורד פרי+יקבל ילדים -אם מקבל קצבת ילדים וחי בנפרד      

 יקבך נקודות פעוט  -אם ילדים אינם בחזקתו       

 מזונות  + פעוט  –ילידם אינם בחזקתו ומשלם מזונות       

 : פ הסכם "ולא עד "פסכשהיא על פי  –במשמורת משותפת מלאה בלבד . 3

 .  ורד פרי ואם חי בנפרד יקבל עוד נקודה+ יקבל הורה חד הורי מחצית מהילדים    

לא מציינת את  האשהח על ידי שני ההורים כיון שברוב המקרים "הגשת דו -התנאי    

 .המשמורת המשותפת ומקבלת נקודות  מלאות בגין הילדים

 .הטיפול בזוגות חד מיניים שונה ונדרש תיקון חקיקה בנושא. 4
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 ©כל הזכויות שמורות   

 . 45הוראת הביצוע קובעת את הכללים למתן נקודות זיכוי בגין נטול יכולת לפי סעיף •

 : עיקרי ההוראה        

 18כעקרון ניתנות נקודות הזיכוי בגין נטול יכולת עד גיל . 1      

 לרבות מי ששוהה במסגרת  ( סמוך על שולחנם)במידה והילד לא יצא מחזקת הוריו . 2      

 ניתן יהיה לקבל את –מיוחדת כגון דירה משותפת לבגירים נטולי יכולת במוסד מיוחד           

 :  נקודות הזיכוי בגינו לצמיתות כל עוד עומד בתנאי זה וכל עוד סובל מאחד מאלה           

 .  בביטוח לאומי 74%מפגר או נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של ,עיוור ,משותק          

 :  כדי לקבל את נקודות הזיכוי צריכים להתקיים התנאים הבאים  –לקויות למידה . 3      

 י ועדת השמה"ע( ס מיוחד"כיתה מיוחדת או בי)הופנה למסגרת חינוך מיוחד. א         

 .לשם הוכחת הזכאות" הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה "הומצא אישור . ב         

          

מגן  )משנת המס בה הופנה הילד ועד למעבר לחטיבה הבאה –תקופת הזכאות 

 (.מיסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון,ליסודי

                                              

        



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

 ג"ניכוי בגין הפקדות לקופ -47סעיף 

 חישוב הניכוי -שיטת הרבדים
 ניכוי 11% -  103,200בגין הפקדה לקיצבה כעמית עצמאי עד     
 

  – 206,400ועד  103,200בגין החלק שמעל     
     
 ניכוי מקסימלי.  4%מקסימום בונוס של . בונוס+7 –הפקדה לקיצבה     

 (.16%בגין הפקדה עד ) 11%עד                              
  
                  16%במעבר לרובד השני  יש להפחית את הסכום המהווה .   א–דגשים   

 בחישוב זה יש לקחת בחשבון גם . מהשכר הממוצע במשק                       
 את הסכומים שהופקדו ביחסי עובד מעביד אך בכל מקרה לא                        
 .יינתן ניכוי על כספים שלא הופקדו כעצמאי                      

 הניכוי ברובד השני מוגבל בהפרש בין סך הסכומים  .    ב                
 .מהשכר הממוצע במשק 16%שהופקדו לקצבה  ל                         

 
 חלק מההפקדה לקצבה הולך לאיבוד לעניין הניכוי –משמעות   
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 ג"זיכוי בגין הפקדות לקופ –א 45סעיף 

 47ראה סעיף  –הגדרות 
 
 

 .הטבות מיוחדות ניתנות לעמית מוטב
 

כשיש הכנסה  )לפי עמית שאינו מוטב –מגבלת ביטוח חיים 
 (מבוטחת

 
ג כעמית שכיר רק כנגד ההכנסה  "מתן זיכוי על קופ

כנגד הכנסה שאינה מבוטחת ניתן לקבל זיכוי רק בגין  .המבוטחת
 (  12/07  -הנחיית מס הכנסה    מ ) תשלומים כעצמאי 
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 ג"זיכוי בגין הפקדות לקופ –א 45סעיף 

 :עקרונות הזיכוי לעמית מוטב 
 

 103,600עד  7%זיכוי  –הכנסה מבוטחת     
 5%זיכוי  -כל הכנסה אחרת      
 5%נותרה מגבלה של  –מגבלת ביטוח חיים     

 
 היא 103,600 –כאשר הכנסה מבוטחת גבוהה מ     

 להכנסות אחרות" תשאיר מקום"ו 103,600 -תחסם ב    
 5%לזיכוי של           
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 תוספות

 "הפקדות עמית עצמאי לזיכוי"   268הוספת שדה  – 2009ח "החל  מדו  -  

 עקב מגבלת עמית שכיר -סיכוי טוב להחזרי מס בגין ביטוח חיים  -  

 

 :המלצה מקסימאלית לעצמאי 

     33,024  =16%  *206,400 

 103,200המלצה מקסימאלית לשכיר ששכרו מבוטח מעל 

 (בכפוף למגבלת המקסימום)    103,200*16%=  16,512

 :המלצה מקסימאלית לקרן השתלמות לעצמאיים 

     18,130  =7%  *259,000 
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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 
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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 -(  2013במונחי  4,420) 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      

       

 

   

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



 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 

 ? השילוב נוסחת של החדש המנגנון עובד איך

 

 .קצבה תשלום למטרת השארתם .הפיצויים בכספי לגעת לא -המטרה

  ? המטרה את משיגים איך

  לקבלת שקדמו האחרונות העבודה שנות 32 -ב שנמשך פיצויים שקל כל על 35% של "קנס"

 .בניהם המאוחר לפי 67 גיל או הקצבה

 

 ? התיקון שלפני למצב ביחס המצב איך

 

 1.35 מול שקל וכאן שקל מול שקל מדדנו הקודמת בנוסחה .א  -הרעה

 .עבודה שנות 32 לפי וכעת אחורה שנה 15 עד השפיעה קודם הפגיעה .ב            

 פנסיה פטור לקבלת משמעותית הטבה יוצרים הפטור ושיטת הפטור אחוזי .א  -הטבה

 (בהמשך ) הוני סכום של משיכה אפשרות .ב            
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  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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 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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 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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 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 
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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 
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 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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 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 

 

 

                                              

        



 קצבאות שאירים -(ו6)9

 :לאחד מאלה, קצבה המשולמת עקב פטירתו של אדם —" קצבת שאירים"

 ;לרבות מי שהיה הידוע בציבור כבן זוגו של הנפטר, בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה 1.      

ובלבד שטרם , וכן ילדו של בן זוגו של הנפטר, לרבות ילדו המאומץ, ילדו של הנפטר. 2      

 ;שנים או שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד 21מלאו לו 

 ואין לו כושר להשתכר, הורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו. 3      

 ;מעבודה או ממשלח יד          

 

 עקרי התיקון

 הפטור ניתן על כל קצבת שאירים בניגוד למצב הקודם בו ניתנה רק לקצבה המשולמת  .  1   

 .על פי חוק או הסכם קיבוצי       

 .8,310הפטור מלא עד גובה התקרה המזכה . 2   

 .  ב תוקנו וקצבת שאירים נמחקה מהם9 –א ו 9סעיפים . 3   
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 סיכום סעיפי פטור קצבאות

 מהות הפטור תנאי לפטור סעיף הפטור

מקצבה מזכה ופטור   43.5% גיל פרישה א 9

על קצבה מוכרת מקצבאות  

ג או "קופ,המשולמות ממעביד

 ביטוח אובדן כושר

מכל סוגי   8,310פטור עד  פטירה (ו()6)9

 קצבאות השאירים כהגדרתם

 בסעיף

ללא תקרה מקצבאות   35% גיל פרישה ב9

פוליסות   -אחרות

של מוטבים   קצבאות,פרט

 שאינם שאירים
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,  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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 —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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 ?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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