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 ראשי פרקים

 

 2017-2018חוק ההסדרים 

 עדכוני פסיקה  

 נושאי מיסוי מיוחדים

 ג "כללים למשיכות כספים מקופ

 ניכוי וזיכוי   –המלצות להפקדה ודגשים   
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 2017-2018חוק ההסדרים 

 .2018ב  23% –ו  2017ב  24%הורדת מס חברות ל 1.

 :  שינוי במדרגות המס 2.

 ריווח מדרגות בסכומים הנמוכים  3.

 העלאת מס בסכומים הגבוהים         

 לחודש   53,333החל מ  –הגדלת מס יסף        

 :  ראו בעמוד הבא       
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 2016מדרגות המס 

 2016 מדרגות

0-5,220 10% 

5,220-8,920 14% 

8,920-13,860 21% 

13,860-19,800 31% 

19,800-41,410 34% 

 48% 41,410מעל 

 

מכל ההכנסות  2%בגובה  66,960מס נוסף מעל   
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 2017מדרגות המס 

 2017 מדרגות

0-6,220 10% 

6,220-8,920 14% 

8,920-14,320 20% 

14,320-19,900 31% 

19,900-41,410 35% 

 47% 41,410מעל 

 

מכל ההכנסות  3%בגובה  53,333מס נוסף מעל   
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 2017-2018חוק ההסדרים 
 משווי הדירה עד תיקרה של   1%דירות ומעלה  2.5מס מיוחד על בעלי . 4

 .שקל לשנה    18,000    

 לא יוטל מס -מליון 1.15נמוך מ ( חוץ ממגורים) הדירות הנוספות  2אם שווי      

 מס הדרגתי   יטול – מליון 1.4ל  1.15אם השווי הוא בין      

 .  יוטל המס המלא  – מליון 1.4אם שווין עולה על     

 

 2017מי שמכור את דירתו השלישית עד אוקטובר  –חדשה  ג"קופ    

 חדשה שתהיה פטורה   ג"בקופיוכל להפקיד את הכסף                            

 (.  שנות ותק 60+5בתנאי שגיל ) ממס רווחי הון                            
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 2017-2018חוק ההסדרים 
 . 35%הגדלת המס על הימורים והגרלות ל . 5

 (  בנכסים או בכסף) משיכות של בעלי שליטה מהחברה  –( ט)3תיקון סעיף . 6

 תחשב כמשכורת או דיבידנד או עסק בשנה שבה משך                                 

 את הכסף כל עוד המשיכה לא הוחזרה עד תום שנת המס                                

 .  שלאחר השנה שבה נמשך הכסף                               

 .  לנקודת זיכוי בהדרגה בשנתיים  -העלאת זיכוי בגין לימודי מקצוע. 7
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 תכנית כחלון -הצעה לתיקון חוק
 :שינוי מנגנון נקודות הזיכוי 

 ? על מי חל השינוי 

 .  לא חל על חישוב מאוחד . גם על בני זוג נשואים וגם על חד הוריים 

 (  פרי וטרכטנברג ורד,רגיל) מעגלי נקודות זיכוי  3? מה המצב היום 

 ? מה השינוי 

 (  נשואים וגרושים) גם לגבר וגם לאשה  1.5 –בשנת הלידה 

 ל  "נקודות כנ 2.5 – 5מהשנה שלאחר הלידה ועד השנה שמלאו לו 
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 רצף קצבה   -חוק ההסדרים

 ? על מה ניתן לבצע רצף קצבה 

 ? מה פרק הזמן שניתן לבקש רצף קצבה 

 ? אוטמטיהאם היה רצף ? מה היה המצב לפני חוק ההסדרים

 ?  מהו הנזק שנגרם כתוצאה מעמדת רשות המיסים 

 ?  לפקודה  206מהו תיקון 
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 רצף קצבה  

 התיקון בחוק ההסדרים  

 

 ( 6קוד )  קצבתייםרצף קצבה אוטומטי על כספי פיצויים 

 עד תקרה של  )או משכורת העובד  360,000עד סכום של 

  מבינהםלפי הגבוה כפול מספר שנות העבודה (  32,000

 

 הכנסת עבודה למעט שווי רכב והחזר הוצאות   –משכורת העובד   
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 רצף קצבה  

 התיקון בחוק ההסדרים  

 

 ? מה דין הסכום שמעל לרצף האוטומטי 

 ?  האם ניתן לקבל רצף על סכום גבוה יותר 

 ?  מה הסיבה שיש מגבלה לסעיף 
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 חיוב שווי לפיצויים-חוק ההסדרים 

 24,183שווי לפנסיה עד תקרה של  –השווי הקיים לפני החוק 

 השווי מחושב לפי שיטת הסכומים  

 קצבה  מוכרת  ? מה דין הסכומים שחויבו בעת קבלת הפנסיה

 ?  על מה חל חיוב השווי החדש 

 לקצבה על  ג"לקופסכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד בעבורו 

 32,000חשבון מרכיב הפיצויים העולים על משכורת העובד או 

 יחויבו בשווי בעת ההפקדה  –לפי הנמוך 

 הכנסת עבודה למעט שווי רכב והחזר הוצאות   –משכורת העובד 
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 חיוב שווי בגין הפרשה לפיצויים

 עקרונות חיוב השווי

 .  אין חיוב שווי בגין קרן פנסיה ותיקה -חריג לכלל. 1

 כל עוד ההפרשה בפועל   –חיוב שווי על בסיס שיטת הסכומים . 2

 אין חיוב שווי   –מהתקרה  8.33%לא עולה על      

 לקופה נוספת תילקח בחשבון חיוב השווי 2.33%הפרשה משלימה של . 3

 בעת הפרישה לא יחויב בשווי 2.33%תשלום במזומן  של . 4

 חיוב ביטוח לאומי בגין כספי פיצויים   –לראשונה . 5
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 חיוב שווי בגין הפרשה לפיצויים

 עקרונות חיוב השווי

 ?  מה דין הכספים שחויבו במשיכה . 6

 ?   161האם צריך להכניס אותם לטופס ? מה המס   -נמשכים במזומן  -א

 ?האם ניתן לגביהם פטור       -מתורגמים לקצבה  –ב 

 

 ?  מה הדין לגבי השלמת פיצויים בגין שנים קודמות . 7
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 חיוב שווי בגין הפרשה לפיצויים

  1דוגמא מספר 

 לקרן פנסיה   6%המעביד מפריש . שקל לחודש  60,000 מרויחעובד 

 .  את היתרה ישלם בעת הפרישה במזומן . חדשה 

 ?  מהו חיוב השווי 

 60,000*  6%=  3,600: הפרשה בפועל 

 32,000*  8.33%=  2,666:             תקרה 

 934לפיכך  חיוב שווי של 
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 חיוב שווי בגין הפרשה לפיצויים

  2דוגמא מספר 

 לקרן פנסיה   6%המעביד מפריש . שקל לחודש  40,000 מרויחעובד 

 .  את היתרה ישלם בעת הפרישה במזומן . חדשה 

 ?  מהו חיוב השווי 

 40,000*  6%=  2,400: הפרשה בפועל 

 32,000*  8.33%=  2,666:             תקרה 

 לפיכך אין חיוב שווי  
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 חיוב שווי בגין הפרשה לפיצויים

  3דוגמא מספר 

 לקרן פנסיה   6%המעביד מפריש . שקל לחודש  45,000 מרויחעובד 

 .  את היתרה ישלם בעת הפרישה במזומן . ותיקה 

 ?  מהו חיוב השווי 

 אין חיוב שווי כיון שמדובר בקרן ותיקה  
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 חיוב שווי בגין הפרשה לפיצויים

  4דוגמא מספר 

 לקרן פנסיה   6%המעביד מפריש . שקל לחודש  60,000 מרויחעובד 

על רובד השכר השני   8.33%בנוסף מפריש .  45,000ותיקה עד גובה שכר 

15,000. 

 ?  מהו חיוב השווי 

 45,000*6%+  15,000*8.33%=  3,950: מלוא הסכום המופקד 

 2,700לסכום שהופקד בוותיקה   2,666: מבין התקרה הגבוה מזה נוריד את 

   3,950 – 2,700=   1,250 -השווי  
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 חיוב שווי בגין הפרשה לפיצויים

 5דוגמא מספר 

 .  שקל 38,000שנים ושכרו האחרון  10אדם עבד 

 .  שקל 300,000 –הסכום העומד בקופה נכון ליום הפרישה 

 .  80,000המעביד רוצה להשלים את סכום הפיצויים ומפקיד בקופה 

 ?  מה דינם  

 מעבר לכך השלמה של  . פטורה ממס  320,000עד  20,000השלמה של 

 .  תחויב בשווי מלא במועד ההפקדה 60,000  
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 פנסיה חובה לעצמאיים  -חוק ההסדרים
 עקרונות החוק    

 ( 55ועד  21מגיל ) פנסיה חובה לעצמאיים      

   12.55% -עד מחצית השכר הממוצע במשק ו 4.45%הפרשה      

 ממחצית השכר הממוצע ועד לשכר הממוצע במשק       

 קנס מנהלי למי שלא עומד בתנאים     

 בהמשך   -לזיכוי בפנסיה 0.5%תוספת : הגדלת הטבת מס לעצמאיים      

 ראשונים בקרן השתלמות   2.5%ביטול התנאי ל                                          
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 חוק פנסיה חובה לעצמאיים  
 (  :  המשך) החוק לחסכון וסיוע לעצמאיים       

 "  לאבטלה יעודי" יסווג ככסף  1/3הכספים יוגדרו ככספי תגמולים אולם      

 :  יוכל העצמאי למשוך את הנמוך מבין (  עד פעמיים בחייו) בעת סגירת העסק     

 עמית עצמאי מהתקופה   ג"בקופכולל צבירה  –לאבטלה  היעודיהסכום . א     

 .  2017שלפני         

 שנות עבודה כעצמאי כפול הכנסה מבוטחת עד תקרת פטור על פיצויים  . ב     

         12,200 

 4%-הורדה  של  כ    -עד מדרגה -שינוי אחוזי ביטוח לאומי    

 1.6% -העלאה של כ –מעל המדרגה                                        
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 חוק פנסיה חובה לעצמאיים  
 :  שאלות ותהיות       

 ?  מה קורה כשיש מישהו שהוא גם שכיר וגם עצמאי. 1     

 ? האם החובה חלה גם על עצמאי שכבר מקבל פנסיה . 2     

 ?  האם ניתן להפקיד מעל לסכום הנדרש . 3     

 ? האם נכנס לנוסחת הקיזוז ? מה דינו של הסכום הייעודי לאבטלה . 4     

 ?  האם זהו היוון או משיכת פיצויים  -אם כן         
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 חוק פנסיה חובה לעצמאיים  
 א45הגדלת הזיכוי לפי סעיף 

 

 רק כנגד הכנסה מעסק  0.5%התוספת  -  

 התוספת מותנית בכך שלא נוכו לו סכומים בגין אובדן כושר עבודה  -  

 (גם כשכיר וגם כעצמאי)      

 ( .  206,400) עד פעמיים תקרת הגמל  –מגבלת התקרה  -  

 השכר המבוטח אם הוא גם שכיר   מלואיש לנכות מהמגבלה את  -
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 חוק פנסיה חובה לעצמאיים  
  1דוגמה מספר          

 

 .מהכנסה מעסק  180,000אדם מרוויח 

 כעמית עצמאי ג"לקופהפקיד 

 .  19,800הנח שהניכוי שחושב עומד על . שקל 31,244סך של 

 

 ?  מה יהיה הזיכוי שיקבל 
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 חוק פנסיה חובה לעצמאיים  
 1פתרון דוגמה מספר 

 180,000 *5% = 9,000 : רגילה זיכוי מגבלת

 180,000 *0.5% =   900 : חדשה זיכוי מגבלת

 9,000+ 900 = 9,900    : לזיכוי מקסימלי סכום כ"סה

 31,244- 19,800 = 11,444              : לזיכוי שעבר העודף

   9,900 < 11,444 

 35% * 9,900 = 3,465  הזיכוי
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 חוק פנסיה חובה לעצמאיים  
  2דוגמה מספר          

 

 ( .  שכר מבוטח 140,000) ממשכורת  200,000אדם מרוויח 

 עודף ההפקדה כעמית עצמאי. שקל 100,000בנוסף יש הכנסה מעסק 

 .  7,000 –הפקדה כעמית שכיר . 6,000עומד על 

 

 ?  מה יהיה הזיכוי שיקבל 
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 חוק פנסיה חובה לעצמאיים  
 2פתרון דוגמה מספר 

 103,200* 7%+ 103,200 * 5% =12,384 : רגילה זיכוי מגבלת

   : חדשה זיכוי מגבלת

332  = 0.5%* (140,000- 206,400)<100,000 

 12,384+ 332 = 12,716    : לזיכוי מקסימלי סכום כ"סה

 7,000 + 6,000 = 13,000              : בפועל ההפקדה

   12,716 < 13,000 

 35% * 12,716 =4,450  הזיכוי

 

 
 eyalmen.co.ilח   ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי

 ©כל הזכויות שמורות 073-7690302 



 חוק פנסיה חובה לשכירים  
 :  הגדלת תשלומים לפי הפירוט הבא  –חוק פנסיה חובה   

 

 תאריך        מעסיק תגמולים    מעסיק פיצויים      עובד תגמולים                  

                1.1.16                6%                 6%                    5.5% 

                1.7.16             6.25%               6%                   5.75% 

                1.1.17               6.5%               6%                      6% 
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 2016 -קופת הגמל להשקעה 
 .  שקל בשנה 70,000להפקיד עד ניתן 1.

 (  2% –ל  0.8%בקרנות נאמנות בין )  0.6% –דמי ניהול 2.

 .אין הטבה של ניכוי וזיכוי בזמן ההפקדה 3.

 משיכה לפני גיל הפרישה ניתנת בכל רגע נתון תוך חיוב של רווח ריאלי4.

 .הרווחיםעל  25%של         

 השארת הכסף לגיל פרישה ומשיכתם כקצבה חודשית תהיה פטורה ממס 5.

 .רווחי ההון         
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 עדכוני פסיקה

 מחוזי –ד ורדה יהל "פס

 

בהתאם   10%היא משכירה אותם ומשלמת מס של . דירות  110לגברת 

 .  122לסעיף 

 ?  עולה השאלה האם היקף הפעילות מגיע לכדי עסק 

 

 בית המשפט פוסק שלמרות שמדובר לגבי כל דירה בפעולה פשוטה ואין כל  

 עדיין היקף הפעילות  , להשביח את הדירות ולא נדרש ידע מיוחד  נסיון

 .  מצדיק מנגנון והערכות בעלת אופי עסקי ולכן יש לראות בכך הכנסה מעסק 

 eyalmen.co.ilח   ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי
 ©כל הזכויות שמורות 073-7690302 



 עדכוני פסיקה

 בית המשפט העליון   -קרינגל/אבידן/ד ברנע"פס

 

 ? פרותיהאם מענק בגין אי תחרות הוני או 

 לאחר פסיקות שונות בבית המשפט המחוזי נקבע בבית המשפט  

 .   פרותיתהעליון שיש לסווג את ההכנסה כהכנסה 

 .  לפיכך מענק בגין אובדן כושר עבודה הוא חלק ממענק הפרישה 

 

 ובו חיוב של כל הכנסה ( יא)3מוסיפה את סעיף  –לפקודה  219טיוטת תיקון 

 .   כפירותיתשל אי תחרות                                         
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 עדכוני פסיקה

 מחוזי -טיגרד "פס

 ? האם לצורך קבלת אישור נכות צריך רציפות 

 כ הנכות עלתה על "סה. 2012ו  2010לנישום היו אישורי נכות לנשים 

 .  יום  365

 .פקיד השומה סירב לתת את הפטור כיון שהאישורים לא רצופים

 365אם סך אישורי הנכות עולים כל . בית המשפט קבע שאין צורך ברצף

 .  יום אין שום דרישה בחוק לרציפות ולכן יוכל לקבל את הפטורים 

 eyalmen.co.ilח   ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי
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 (9)32התרת הוצאה  -בעלי שליטה-מיסוי מיוחד 

 ?  מיהו בעל שליטה 

 

לבדו או ביחד,מי שמחזיק במישרין או בעקיפין (  : " 9)32סעיף         

:עם קרובו באחת מאלה         

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

ההצבעה כחמהון המניות או  10%בזכות להחזיק ( ב)        

מהרווחים 10%בזכות לקבל  לפחות ( ג)        

בזכות למנות מנהל( ד)        

 

 

 

 

 

 



 (9)32התרת הוצאה  -בעלי שליטה

 ?  מיהו קרוב 

 

צאצא בן  , צאצא, הורה הורה, הורה, אחות,אח , בן זוג: "   76סעיף 

 "  הזוג ובן זוגו של כל אחד

 (ג"קופההגדרה שונה מהגדרת קרוב של )

 

 

 

 

 



 (9)32התרת הוצאה  -בעלי שליטה

הסעיף מגביל את ההוצאה    - ג"לקופהפקדות  -  190עד לתיקון  

התקרה באותה  ) לשנה  12,230השנתית לחברה עד לסכום של  

. ההגבלה כללה את רכיב הפיצויים ואת הקצבה( . שנה  

 

.רק על כספי פיצוייםוקובע שהמגבלה תחול  1.1.12התיקון חל מ   

 

כולל  ) 7.5%סך של   24,183לפיכך ניתן להפריש בגין בעל שליטה עד 

 .1.1.12רטרואקטיבית החל מ  ( אובדן כושר עבודה 3.5%

         

אין הבדל בין בעל שליטה למי שאינו בעל  – ג"מקופכללי משיכות 

 שליטה 

   

 

 

 

 



 (9)32התרת הוצאה  -בעלי שליטה

 :  הסכום המקסימלי המוכר לחברה לחודש בגין בעל שליטה 

     

      2,830  =12  /12,200   +7.5%  *24,183 

               

במקום  4.5%ההוצאה המוכרת מוגבלת ב  –הפקדות לקרן השתלמות 

מעביד    4.5ההפקדה הרלוונטית היא   –משמעות .  עד לתקרה 7.5%

 .עובד 1.5

 

אין הבדל בין בעל שליטה למי שאינו בעל  – ג"מקופכללי משיכות 

 שליטה 

   

 

 

 

 



 קיבוע זכויות -ד 161טופס -מיסוי מיוחד 

    



 המשך -ד 161טופס 

    



 עבודה במקביל לפנסיה-מיסוי מיוחד 

    
   הותיקותבקרנות  62בעיקר אצל נשים בגיל ? מתי זה קורה •

 ?  מהם הסכומים שמתקבלים במועד הזה ומה דינם •

 

 פנסיה •

 מענק בגין שנים עודפות  •

 החזר  דמי פיצויים•

 ( 2000לפני ואחרי ) החזר דמי גמולים •

 

 ?  איך ניתן לחסוך הרבה מאוד כסף •

 eyalmen.co.ilח   ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי
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חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה   —" קצבה מוכרת

 ;הנובע מתשלומים פטורים, קרן ותיקה

 :כל אחד מאלה —" תשלומים פטורים"    

 :  סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה .  1

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

 העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של, המעביד          

 ;  לפי הנמוך, העובד או בסכום התקרה          

 

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

 לחוק הפיקוח 22המרבי להפקדה  של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף           

 כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע, על קופות גמל          

 ;  לפי הנמוך, במשק לחודש          

הקצבה המוכרת-מיסוי מיוחד   

 eyalmen.co.ilח   ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי
 ©כל הזכויות שמורות 073-7690302 



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

 א או לניכוי45ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף , מטעם מעביד      

 ;";47לפי סעיף       

  –בפסקה זו 

 -" סכום התקרה"ו" משכורת", "השיעור להפקדה", "השכר הממוצע במשק"

 (3ה)3כהגדרתם בסעיף 

 21כמשמעותם לפי סעיף  -" מרכיב תגמולי המעביד"ו, "מרכיב תגמולי העובד"

 ;  לחוק 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

 ?  איך זה הולך להיות " . יצבעו מראש"התקנה החדשה קובעת שהכספים   

המשך - 190-הקצבה המוכרת לאחר תיקון   

 eyalmen.co.ilח   ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי
 ©כל הזכויות שמורות 073-7690302 



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

 קופה מעביד עובד 2017שווי 

   1.1.08בוטל מ  1.1.08בוטל מ  1.1.08בוטל מ 

   2016  -חדש מ    2016 -חדש  מ 

24,183 

24,183 

ג להשקעה ''קופ  

שכיר  /ג  תגמולים עמית עצמאי''קופ

- 

 קיצבה –ג עמית שכיר ''קופ

 עצמאי -קרן פנסיה חדשה 

 קופת פיצויים

מורים -קרן השתלמות   

שכיר –קרן השתלמות   

 קרן השתלמות לעצמאים

 ביטוח מנהלים

ג לימי מחלה''קופ  

---------- 

---------- 

---------- 
---------- 

---------- 

7.5 (6)  7 (5.5)  

20.5 (17.5)  

8.33 
---------- ---------- 

7.5 2.5 
15,712 

8.4 
4.2 

 כרצונו

 7(5)  
(13.33)15.83 

2.5 

2% (1)  פנסיה תקציבית 
---------- 

 טבלה מרכזית להפקדות

 הערות

 31/12/04הסכומים בסוגריים מבטאים את המצב עד   •

15,712 



 –ג עמית עצמאי תגמולים ''קופ
 1.1.08כללים למשיכה על כספים שהופקדו עד  

 

 

 

 

 (3תיקון ) 1.1.06על כספים שהופקדו עד      -שנות וותק  115.

 שנות וותק 5+  60גיל 2.

שנות   5+ חודשים מפרישה  3בתום  –קבע /סוהר/עמית שוטר3.

 קבע/סוהר/ותק כעמית שוטר

 מיעוט הכנסות4.

 הוצאות רפואיות לו או לקרובו  5.

 לו או לקרובו   75%נכות 6.

 פטירה7.



 כללים למשיכה –תגמולים  –ג עמית שכיר ''קופ
 1.1.08על כספים שהופקדו עד  

 שנות ותק 5+ 60גיל .1

 מיעוט הכנסות.2

 הוצאות רפואיות לו או לקרובו.3

 לו או לקרובו 75%נכות .4

 פטירה. 5

 

 :ניתן למשוך מסיבות הבאות – 1/1/05לגבי כספים שהופקדו עד * 

 "לא לעבוד"חודשים  6.  א    

 חודשים שלא יפרישו עבורו 13.  ב    

     

 

 

 



 ג לקיצבה עמית שכיר''קופ -כללים למשיכה

 לפקודה 120תיקון   

ונמשכו שלא בדרך של   לקיצבהתוקן ונקבע שכספים שיועדו  87סעיף 

דין התיקון  . למס השולי 35%יחול עליהם מס לפי הגבוה מבין  קיצבה

 ואילך   1.1.00על כספים  שהופקדו מ  –

   

 יחולו כללי עמית שכיר רגילים   – 10/01/00על כספים שהופקדו עד

 חשוב מאוד   –

 קרנות  :  התיקון חל על כל סוגי הכספים שהופקדו למטרת קצבה

 לקיצבהפנסיה וביטוח מנהלים 

אין השפעת רפורמה על כספים אלה 

 

 

 



 ג לקיצבה עמית שכיר''קופ -כללים למשיכה

: 1.1.08הכללים תקפים גם לכספים שמופקדים מ   
 מיעוט הכנסות•
 הוצאות רפואיות לו או לקרובו•
 לו או לקרובו 75%נכות •
 פטירה•

יחולו כללי עמית שכיר רגילים 2000על כספים שהופקדו עד שנת   

וסכום הקצבה נמוך   60אם הגיע לגיל  –שאינה ותיקה  לקיצבה ג"קופ
קיצבהמשכר המינימום יראו את הסכום כהיוון  5% –מ   

בעמוד הבא -פותר חלק מהבעיה – ג"קופלחוק  5תיקון   

לפי   וימוסהאי עמידה באחד הכללים יחשב כמשיכה שלא כדין 
.למס השולי 35%הגבוה מבין   

 

 

 



 

 ג"לחוק קופ 5תיקון 

החל מ  )לקיצבההתיקון מאפשר לפדות כספים מקופה לא משלמת 

ולא   קיצבהמדובר בהיוון )התנאים   3למי שעומד בכל  ( 1.1.08

 ( :במשיכה מלאה פטורה

 

 67 -הגיע לגיל פרישה חובה  . 1

ובקופה   לקיצבהלא משלמות  ג"בקופסך הכספים העומדים לרשותו . 2

₪  80,000משלמת שאינה פנסיה ותיקה אינו עולה על סכום של 

 91,536    2017נכון לינואר(.2008צמוד למדד ממרץ )

ואם מקבל  ,למעט מקרן ותיקה ,משלמת  ג"מקופאינו מקבל פנסיה . 3

לחודש   3,850)קצבה סך הקצבאות שלו עולה על הסכום המזערי 

 4,405כיום (.צמוד למדד,  2008ממרץ 

 

     



 קרן השתלמות לשכירים

 ?מה קורה כשלא עומדים בכללי המשיכה

 (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות)צו מס הכנסה 

 (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות)ותקנות מס הכנסה 

 :קובעים את הכלל הבא 

 :במס למעט  יחוייבוכל הסכומים 

 סכומים שהעובד הפקיד בקרן ההשתלמות1.

 (ה) 3העובד בשווי לפי סעיף  חוייבסכומים שבעת הפקדתם 2.

 

 



 קרן השתלמות לשכירים

 דגשים

הסכומים שיחוייבו במס מהווים הכנסה לכל דבר ועניין 

ג ניתן לשלם מס נמוך או גבוה יותר''בניגוד לקופ 

ניתן לקבל ניכויים וזיכויים כנגד הכנסה זו 

לפי ניתן לבצע תאום מס כיוון שהניכוי במקור נקבע בתקנה 

  47%-'' שיעור המס המירבי''    

 



 כללים למשיכה –עצמאי+קרן השתלמות שכיר
 ''פטור ממס''ב 

 שנים ממועד התשלום הראשון 16.

 שנות ותק 3+ גיל פרישה 2.

 שנים לצורך השתלמות 33.

 פטירה4.

 

 :המוקדם מבין  –'' מועד תשלום ראשון''

 סוף החודש בו שולם התשלום הראשון. א    

 סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון אך לא לפני תחילת. ב    

 שנת המס שבה שולם        

 



 קרן השתלמות למורים

 השתלמויות+ תשלום חודשי  –הכסף משמש לשבתון 

 שמירה על הקיים   –ההשתלמויות 

   (תום שנה שישית)שנים  7ניתן לצאת לשבתון כל 

   אפשרות להחזרי מס –התשלום פטור ממס 

  אפשרויות למשיכה חד פעמית 

 
 



    
 

 :המלצה מקסימאלית לעצמאי 

      35,084  =103,200 *16% +18,572 

 103,200המלצה מקסימאלית לשכיר ששכרו מבוטח מעל 

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

 :המלצה מקסימאלית לקרן השתלמות לעצמאיים 

      11,700  =4.5%  *260,000 

 הפקדות 2017 
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