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

 2014עדכוני  
 ח"רו,מנדלאויאייל    

 מומחה למיסוי פרישה  

  0502218303 eyalmen.co.il 

 26/2/14ועוקץ מערכות  טסטמימתוך יום עיון 

 www.kariera.co.il 

 

http://www.kariera.co.il/


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

 ראשי פרקים
 ראשי פרקים 2014התכנית הכלכלית  

 עדכוני פסיקה    

 חישוב מאוחד - 198תיקון 

 חות  "ניתוב ושידור דו – 5/13הוראת ביצוע 

 ד161טופס , חוק ופרקטיקה-לפקודה   190תיקון 

 

 

 

 



 2014התכנית הכלכלית 

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

© 

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

 .18%ל   -   1.6.13מ מ  "העלאת מע2.

 . 2014  -הקפאת מידוד של נקודות זיכוי ומדרגות מס  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     

 .₪  50,000 -הקטנת התקרה ל.30%-העלאת המס על הימורים והגרלות ל . 5

 .אחוז 3-ל 2המשך הורדת זיכוי במס בגין הנחות ישובים בין . 6

   6.75%מהשכר הממוצע במשק ל  60%מעל  ל"לבהעלאת חלק מעביד . 7

 (.  7.5%  - 2016 -  ב     7.25%  2015 -ב )     
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 (   מחוזי) ד פורת "פס•

 להינותזכאית ,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) קרינגלד אברהם "פס   

מליון   4הסכם בין עובד אוסם שבה התחייב לא להתחרות בחברה במשך שנתיים תמורת    

בית המשפט פוסק שזהו חלק ממענק הפרישה  . הוא ביקש לראות בכך רווח הון. שקלים

 .  פירותית למסותוויש 
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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

 

 (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  . המערער דרש הוצאות אחזקת ילדים

 .שהלכה שהוא פוסק תחול רק קדימה ולא רטרואקטיבית
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 (  עליון) ד חיים ניסים "פס•

 

 ש המחוזי קבע שזהו תשלום הוני"בימ. עובדי בתי הזיקוק קיבלו פיצוי בגין שינוי מבני בחברה

 ש העליון קיבל את  "בימ. על הזכות למנוע את השינוי בחברה" ויתור"כיון שהנכס הוא  

 לפי   למסותההערעור של מס הכנסה וקבע שמדובר בהכנסת עבודה לכל דבר ועניין ויש 

 .המס השולי

 

 (מחוזי)ד גילת גליקמן  "פס   

  29%מכרה חברה זרה שהחזיקה  2009בשנת .אדם שכיהן בתפקידים בכירים בפרטנר 

 לאחר עסקת המכירה פנתה החברה  . ממניות פרטנר את המניות שלה ברווח עצום

לגילת גליקמן ולעוד מעט עובדים בכירים והודיעה להם שהחליטה לפנים משורת הדין לתת   

מתת  "הסכום דווח למס הכנסה כ. מליון דולר כאות הוקרה 6.5של  יחודילהם מענק 

ש קבע שכאשר משולם כסף בזיקה לעבודה  "בימ. שפטור מממס( WINFALL" ) שמיים

 (. 10)2הרי שהוא מחויב כהכנסה ממשכורת וגם אם לא אז מחיוב לפי סעיף הסל 
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 (  עליון)  בלטינסקיד "פס•

 

 ש קבע שאיש צבא ששירת בבסיסים במרכז הארץ והתגורר במרכז  "בימ   

 .  בנהריהבדירות שכורות לא הצליח להוכיח כי מרכז חייו הוא בבית אימו 

 ש קובע שעל מנת לקבל הטבת מס בגין ישובים לא מספיק להסתכל על  "בימ

 אלא יש לבדוק מבחן אובייקטיבי ובהתאם לכך, הקשר שלו למקום  -המבחן הרגשי

 .כמו כן דוחה בית המשפט את האפשרות למרכז חיים כפול. לקבוע מהו מרכז חייו
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 :    1.1.14נכנסה לתוקף ב       

 

 : 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      
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 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 
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 :  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

 הוציאו מס הכנסה   בנתיים -הטיפול בזוגות חד מיניים שונה ונדרש תיקון חקיקה בנושא. 4

 .מסמך שקובע שיש כבר מעתה ליישם את החוק העתידי ולהכיר בהם כבני זוג    
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 ראשי פרקים - 190תיקון 
 1.1.08ג "לחוק קופ 3תיקון  -הבסיס  

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

 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

 ד החדש   161טופס 
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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  8,470-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 4,420 –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 8,470 –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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 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*8,470*35%                     -מקדם

                         ------------------   =1.35  
                              12,360*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         

          

          

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



 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

 190המשך  תיקון -פרטיקה

 

 ? למה פעולות אוטומטיות פוגעות בנו       

 

 בפעילות הזו ולאור החוק החדש אסור לבצע פעולות אוטומטיות כמו ניצול מלא של       

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

 . ישנם מצבים שכדאי דווקא לשלם מס על הפיצויים או על חלקם .מס

 

 .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  2014בשנת 

 .  10% -עלה ב 1.1.14המדד מיום הפרישה ל  

 

 ?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 

 8,470*   43.5%*   180 – 285,120=  378,081יתרת הפטור על קצבה   

 378,081/  180=  2,100: 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 8,470 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 

 

 

                                              

        



 הבטים נוספים במיסוי פרישה
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 ?  2012מה המשמעות החל מ ? מהי  -קצבה מוכרת     1.

 ? האם ניתן לקבל פנסיה ולהמשיך לעבוד באותו מקום עבודה    2.

 ? האם מגיע על  הפנסיה פטור ממס במקרה זה        

 

 ד  161טופס 3.

 

 ? מי חייב למלא אותו .  א      

 הפיך  - קיצבה -מסלול הון.  ב      

 בלתי הפיך  -הון–מסלול קצבה           

 החלטה לגבי חלוקת הגידול בפטור לגבי העתיד.  ג      



 ד 161טופס 
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 ח"רו,אייל מנדלאוי 

 מומחה למיסוי פרישה  

  0502218303 

eyalmen.co.il 


