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 ראשי פרקים

 
 2015עדכוני חקיקה ופסיקה 

 היבטים  במיסוי פרישה  

 לחוק קופות הגמל   5תיקון   

 ניכוי וזיכוי   –המלצות להפקדה   

 

 

 



 2016-2015חקיקה וצפי  
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יינתנו לשנת מס אחת   -נקודות זיכוי בגין לימודים לתואר ראשון או שני או מקצוע  . 1

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

 .במדורי שכר 2015רלוונטי כבר בשנת       

   2020בחוק ההסדרים מוצע להאריך את התקופה עד       

 2016צפוי שינוי ב .אחוז 3-ל 2המשך הורדת זיכוי במס בגין הנחות ישובים בין .  2

 היה בהצעה בחוק ההסדרים והוצא ממנה למטרת חקיקה נפרדת        

לפעמיים וחצי השכר הממוצע   –שווי פנסיה  –( 3ה)3צפי להפחתת תקרת סעיף . 3

 במשק  

 כרגע נמצא בחוק ההסדרים        

 חובת המעביד בעת הפקדת תשלומים לקופת גמל   –חוק קופות גמל  מכחתקנות . 4

אולם מעביד   1.16תחולה מ .להעביר מידע מדויק לגבי הפקדות לקצבה מוכרת     

 הרחבה בהמשך       -  1.17 –עובדים  10שיש לו פחות מ 



 עקרונות   -הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאיים
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 .ויש להם עסק למעלה משנתיים 55החוק חל על עצמאי שטרם הגיע לגיל 1.

 בגין החלק שמעל מחצית השכר הממוצע במשק   20%ההפקדה תהיה בגובה 2.

 (.  9,260) ועד השכר הממוצע במשק ( 4,630)       

 .מהשכר הממוצע במשק 10%הפקדה מקסימלית של  –המשמעות 3.

 .אם יש הכנסה ממשכורת יקוזז הסכום מסכום ההכנסה כעצמאי 4.

 .  יאבד הוצאה מוכרת בגובה כפל הסכום שהיה עליו להפקיד –מי שלא יפקיד 5.

 יתקבלו כמו פיצויים פטורים ממס עד התקרה בעת   10%הפקדות מעל 6.

 סגירת העסק או הגעה לגיל פרישה        

 .  2017החוק יכנס לתוקף בשנת . 9 21 –גיל התחלת ההפקדות 7.

 .  הסיכום שהושג צפוי לעבור שינויים קלים לפני חקיקה.   8



 ? מה יקרה עם הפנסיה שלנו 
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 קיצוץ הדרגתי של הפנסיות שיקבלו הפורשים החדשים מקרן   –הצעת האוצר   

 מהפנסיה שכבר  הקיצוץ הוא (. 1.8.15החל מ ) פנסיה חדשה                         

 .  מתקבלת                         

 הריבית הנמוכה במשק שלא מאפשרת עמידה התחייבות   –הסיבה                       

 (.  ריבית 4%חושב לפי ) של קרנות הפנסיה                         

 אבל עקב פריסת הקיצוץ לכל השנים   15%הקיצוץ אמור להיות                         

 .  35% -25%ייהפך בפועל ל                          

 

יושקע   2016כל כסף שיכנס למערכת הפנסיה החל מ  – 2016יליאני ב 'המודל הצ

 מידת הסיכון קטנה ככל שגיל –המשמעות . יליאני 'בהתאם למודל הצ

והם ברמת סיכון  2015ההוראה לא חלה על הכספים שהושקעו עד . החוסך עולה

 .  גבוהה



 מדרגות המס 

         2015              מדרגות

          5,270 – 0                       %10      

 9,000 – 5,270                 %14     

13,990 – 9,000                 %21       

19,980 – 13,990                 %31     

         41,790 – 19,980                 %34              

   %48             41,790מעל  

 

  מכל ההכנסות   2%בגובה  67,560מס נוסף מעל 
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 עדכוני פסיקה  
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 מענקי פרישה  
 ?   פירותיתהאם תשלום בגין אי תחרות מהווה רווח הון או הכנסה 

 

פוסק בית המשפט שמודבר במכירת היכולת הפוטנציאלית   –ד אבידן "פס, ד ברנע"פס

 .  מס 25% –להתחרות בחברה ולכן מדובר במכירה הונית החייבת ב 

 למסותוש קובע שמדובר בחלק ממענק הפרישה ויש "בימ – ויינשטוקד "פס,  קרינגלד "פס

 פירותית

 

 ה פועל לשינוי החוק ולהכנסת אי תחרות בהגדרת מענק פרישה"מ

 הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה   

מענק  או טובת הנאה אחרת שהגיעו לידי יחיד אגב סיום יחסי עבודה ,סכום  –( יא)3סעיף 

 ובכלל זה  ,בין במישרין ובין בעקיפין , שרותיםלרבות פרישה או אגב הפסקת מתן 

כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק או מזמין השירות או  טובת הנאה ליחיד     

וכן סכום שהופקד בעבורו למרכיב הפיצויים בקופת גמל יבוא  יתחרה בו בדרך אחרת 

 .  בחשבון בקביעת הכנסתו

 כל סכום לרבות אי תחרות  –משמעות 

  

 

   

        



 מיסוי שרותי דת    -הוראת ביצוע
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ההוראה מטפלת במיסוי תקבולים שונים המתקבלים בידי שרותי דת שונים         

 .  'וכו חזנים,מוהלים,מקובלים,רבניםכגון 

 : ההוראה מפרידה בין שני מצבים       

 

   -שרותי הדת   נותןמקום בו ניתנו שרותי דת על די נותן . א      

 ובמידה ולא הוכח ( 1)2יש לחייב במס כהכנסה מעסק לפי           

 .  החיוב גם אם התמורה נתקבלה בשווי כסף(. 10)2עסק אז לפי           

 

מתנה      -מקום בו ניתנה מתנה לצורך הבעת תודה ללא מתן שירותים . ב      

 .פקיד השומה ישקול כל מקרה כזה לגופו. פטורה ממס



 2015הנחיית מס הכנסה יוני  –נטולי יכולת 
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 ?  מה התנאים לכך . נקודות זיכוי בגין נטול יכולת  2קובע מתן  45סעיף         

 ?  האם שני בני הזוג זכאים לקבל את הנקודות        

       

 פרודים או רווקים שאינן נשואים/בני זוג גרושים – 6/15הנחיית מס הכנסה       

 נקודות הזיכוי 2יקבלו כל אחד את                                               

 

 ?  מהו תוקף ההחלטה       

 .חות כדי לקבל החזרי מס "יש להגיש דו. לכל השנים הפתוחות       



 2015ה ספטמבר "הנחיית מ –משמורת משותפת
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 העתירה עלתה   –פסיקה בבית משפט עליון בנושא עמותת הורות משותפת         

 לבית משפט בטענה שיש לחלק נקודות זיכוי במשמרות משותפת באופן          

 . שווה בין בני זוג        

 

 בו ניתן היה לחלק  )   2/14ה  "ה הוציא הוראה שמהווה תוספת לחוזר מ"מ        

 (.  לא בהכרח באופן שווה אך בהתקיים תנאים מקדימים , נקודות זיכוי         

 עד לסיום עבודת הוועדות הציבוריות הבוחנות את  מוקפאת  ההנחייה        

 .  נושא המזונות ואחריות ההורים בגירושין        



 הפרשי שכר ומלגות,הטיפול בפדיון ימי חופש 

 גמול השתלמות -לדוגמא. תשלום שכר בגין תקופות קודמות -הפרשי שכר •

 ?למה נוצרים הפרשי שכר       

 ? איך מחייבים במס הפרשי שכר       

 הנחיות מס הכנסה/יורשי המנוח עודה      

 

 תרגום כספי לימי החופש שלא נוצלו שמקבל עובד בדרך כלל                 –פדיון ימי חופש       

 עם פרישתו                                       

 

 ?  האם משלמים על פדיון ימי חופש מס הכנסה        

 

 ?  האם מלגות חייבות במס         
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 היבטים פרקטיים במיסוי פרישה

 5-8 סעיפים  חשיבות  -הבא בעמוד – ומשמעויות חשיבות -ד161 טופס1.

   161פיצויים מקופות שונות שלא נכללים בטופס  - 161טופס   2.

 חשיבות מילוי מלא של כל הסכומים – 161טופס   3.

 רצף מדומה   – 161טופס   4.

   2016תקנה חדשה מ  –קצבה מוכרת   5.
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 קיבוע זכויות   -ד161טופס 



 המשך -ד161טופס 
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 190הקצבה המוכרת לאחר תיקון 

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

 ;הנובע מתשלומים פטורים

 :כל אחד מאלה —" תשלומים פטורים"    

 : 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      

 

 ?  איך זה הולך להיות " . יצבעו מראש"התקנה החדשה קובעת שהכספים     
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 ג"לחוק קופ 5תיקון 

 

 5תיקון       
למי שעומד  ( 1.1.08החל מ )התיקון מאפשר לפדות כספים מקופה לא משלמת לקיצבה•

 ( :מדובר בהיוון קיצבה ולא במשיכה מלאה פטורה)התנאים   3בכל  

 67 -הגיע לגיל פרישה חובה  . 1•

ג לא משלמות לקיצבה ובקופה משלמת שאינה  "סך הכספים העומדים לרשותו בקופ. 2•

נכון למרץ  (.2008צמוד למדד ממרץ )₪  80,000פנסיה ותיקה אינו עולה על סכום של 

2014    93,117 

ואם מקבל קצבה סך הקצבאות  ,למעט מקרן ותיקה ,ג משלמת "אינו מקבל פנסיה מקופ. 3•

 4,456כיום (.צמוד למדד,  2008לחודש ממרץ  3,850)שלו עולה על הסכום המזערי 

 

 : אפשרויות לתנאי השלישי  2  –משמעות     

 לא ניתן לחבר סכומים אלה ולכן יוכל למשוך ללא בעיה -מי שיש לו ותיקה או תקציבית. א 

יש לו מקרן חדשה או ביטוח מנהלים סכום שהוא לפחות המינימום ואז אפשר לתת לו  . ב 

 .למשוך גם חלק כהיוון
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 ג"ניכוי בגין הפקדות לקופ -47סעיף 

 ומעלה 17,779-הפקדת לקצבה ? מיהו עמית מוטב 
 
 

 חישוב הניכוי -שיטת הרבדים
 ניכוי 11% -  104,400בגין הפקדה לקיצבה כעמית עצמאי עד     
 

  – 208,800ועד  104,400בגין 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 
 

 104,400עד  7%זיכוי  –הכנסה מבוטחת     
 5%זיכוי  -כל הכנסה אחרת      
 5%נותרה מגבלה של  –מגבלת ביטוח חיים     

 
 היא 104,400 –כאשר הכנסה מבוטחת גבוהה מ     

 להכנסות אחרות" תשאיר מקום"ו 104,400 -תחסם ב    
 5%לזיכוי של           
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 תוספות

 "הפקדות עמית עצמאי לזיכוי"   268שדה     

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

 

 :המלצה מקסימאלית לעצמאי 

      33,408  =16%  *208,800 

 104,400המלצה מקסימאלית לשכיר ששכרו מבוטח מעל 

 (בכפוף למגבלת המקסימום)    104,400*16%=  16,704

 :המלצה מקסימאלית לקרן השתלמות לעצמאיים 

      18,410  =7%  *263,000 
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 ח"רו,אייל מנדלאוי 

 מומחה למיסוי פרישה  

   0502218303 

eyalmen.co.il 


