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לרבות נתונים המפורטים בדוגמאות  )כל המידע האמור במצגת זו •

הינו בבחינת מידע כללי שתכליתו הסברה והבהרה  , (החישוביות המובאות

 .בלבד

(  לרבות בענייני מס) חוות דעת או ייעוץ כלשהו , הוא אינו מהווה המלצה•

 ,  פי דין-או פיננסי בידי בעל רישיון על/שיווק פנסיוני ו או או תחליף לייעוץ/ו

 .  המתחשב בצרכים ובנתונים הפרטניים של כל אדם•

 

על  . ההסתמכות על המידע האמור הינה באחריות המשתמש בלבד•

המשתמש במידע לקבל עצה מקצועית בנפרד לכל פעולה בקשר לנושאים  

 .הנדונים לעיל



 20.6.2015 –כלכליסט 

 

 

זו הבעיה הכלכלית   -תצאו לפנסיה 100עד גיל : עתידות

 הקשה ביותר

 

בעשר השנים הקרובות תתרחש קפיצה דרמטית בתוחלת  

כבר היום יש בינינו אנשים שיחיו מעבר לגיל  . החיים שלנו

120  . 

 

שנה ויותר   50מציאות שבה מיליוני אנשים חיים בפנסיה 

לא אתם ולא מערכת הפנסיה  . קרובה ממה שחושבים

 תתכוננו להיות עניים. מוכנים לזה

 

 כלכליסט -מעין מנלה

20.06.15 
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 תוחלת חיים עולה



 פנסיות חדשות ביטוחי מנהלים –איך נקבעת הפנסיה שלנו 

 בגיל בו החלטנו לממש את החסכון  ההון הצבור הפנסיה נקבעת על ידי חלוקת

 .בגיל המימושבמקדם הקיצבה ( ואילך 60גיל )הפנסיוני שלנו 

,  200ח שמחולק במקדם קיצבה של "ש 1,000,000הון צבור של : לדוגמא 

 .ח לחודש לכל החיים"ש 5,000מבטיח לנו פנסיה של  

במידה וטרום היציאה לפנסיה נבחר במסלול  . הפנסיה משולמת לנו לכל החיים

 .תשולם היתרה למוטבים, עם הבטחה למינימום קיצבאות

מכאן ברור כי קיימת חשיבות קריטית לגובה הצבירה ולמקדם הקיצבה. 

   

 



 פנסיות ותיקות –איך נקבעת הפנסיה שלנו 

 אחוז לשנה 2 –צבירת זכויות לפנסיה 

70%-האם כדאי להפסיק הפקדה כשמגיעים ל,  70% -כ"סה? 

הזכויות מוכפלות בשכר הקובע 

שנים אחרונות ושיטת הממוצעים 3 -שכר קובע 

    

 



 ?מתי למשוך פנסיה

האם למקדם הקיצבה יש השפעה מספיק גדולה בכדי לדחות קבלת קיצבה? 

דוגמא למקדמי קיצבה: 

 196.51פנסיה ללא הבטחה  -זכר ללא בת זוג 60גיל  .1  

 .165.29זכר ללא בת זוג פנסיה ללא הבטחה  67גיל  .2  

 .ח"ש 1,000,000 -צבירה 

 .ח"ש 5,088 -60פנסיה  

 .ח"ש 6049 -ללא תשואה 67פנסיה  

 ח"ש 7,440 -לשנה 3%תשואה נטו  67פנסיה  

 .ח"ש 428,000: שנים 7-הפסד ברוטו בדחיית קיצבה ל 

  

    

 



 חישוב נקודת איזון

 .ח"ש 428,000: שנים 7-הפסד ברוטו בדחיית קיצבה ל 

 חודש 445: נקודת איזון ללא תשואה 

 חודש 181: נקודת איזון עם תשואה 

  

    

 



 ח"ש 1,000,000צבירה  -עלות ביטוח בפרישה

 ח"ש 6,050 -קיצבה, 165.29 -ללא ביטוח 67מקדם  

 ח"ש 5,868קיצבה , 170.41 -120מינימום  67מקדם  

 ח"ש 5,330קיצבה , 187.61 -240מינימום  67מקדם  

 .ח"ש 5,210-קיצבה , 191.92 -(שנים 4-צעירה ב)לבת הזוג  60% 67מקדם  

 

 60%בין המסלול ללא הבטחה למסלול עם מינימום  16%הבדל של  

  

    

 



 קרנות הפנסיה בגרעון

בפרישה לפנסיה משוערכים הנכסים  בריבית של נכס חסר סיכון. 

 ואילו בחישוב הקצבה הפנסיונית של אותם  , סביבת הריביות היא אפסית 2009מאז

 . 4%ההנחת המקדם היא , פורשים

הקצבה המשולמת גבוהה ממה שניתן לשלם זאת על חשבון החוסכים   -התוצאה

איזון  "הפעילים שעוד לא הגיעו לגיל פרישה בקרן נוצר גרעון שיחייב את הקרן לבצע 

 ".  אקטוארי

 הגירעון  )בקיצבה לאורך זמן  50%-לשנה מתרגמים להפרש של כ 2%חשוב להבין כי

 (.לאורך כל התקופה מועמס בהתחלה

 

 

 



 גרעונות בקרנות הפנסיה

 
 

 



 העיקרים לענינננו 2012 -190תיקון 

הגדלת גובה הפטור על קיצבה מזכה והיוון קיצבה  •

 קביעת מושג חדש יתרת ההון הפטורה -מזכה

 שינוי בסיס הפטור לקיצבה מזכה•

 הפרדת הפטור לקיצבה מזכה מקיצבה מוכרת•

 

 

 



 מהי יתרת ההון הפטורה

סל של הטבות אשר כל אדם יכול לנצל לטובת  •

פטור על היוון  , פטור על קיצבה, פטור על פיצויים 

 .קיצבה

שנה מיום   32כל בקשת פטור על פיצויים בטווח של •

סכום  -הפרישה מקטינה את יתרת ההון הפטורה ב

 .1.35-הפטור מוכפל ב

 



 במונחי הון 2025שנת  –חישוב הפטור על פנסיה יתרת ההון 

בהנחה שלא התקבל פטור על פיצויים יתרת ההון   2025בשנת 

 :תהיה על סך( היוון)הפטורה 

 

או פנסיה של  ( במונחי התיקרות הידועות היום)1,021,482  

 .ח"ש 5,675

 

 747,054 -כיום יתרת ההון הפטור

 

 

 



 דוגמא לחישוב על פי יתרת ההון הפטורה

 747,054= 180*8470*49%: 2016-תקרת ההון הפטור ל
 

  32-מתקרה זו יופחת סכום הפיצויים בגינם התבקש פטור ב
 .1.35-השנים שקדמו לגיל הזכאות מוכפל ב

 
:  כולל מכפיל 300,000: שנה 32לדוגמא פיצויים פטורים במהלך  

 .ח"ש 405,000
 

 ח"ש 1,900 -קיצבה פטורה -342,054: פטור לקיצבה
 

 



 הגדלת גובה הפטור על הפנסיה-פטורים על קיצבה 

 2012-החל מ•

הגדלת הפטור על קיצבה המשתלמת מאת מעביד או המשתלמת  •

לא כולל קצבת פנסיית  , כולל קצבת  אי כושר עבודה, מקופת גמל

 .שארים

הגדרת קצבה מזכה ככל הגמלאות המתקבלות על ידי אדם למעט  •

 .ח לחודש"ש 8,360תקרת הקצבה עומדת על  , קצבה מוכרת

 בדיקת הפטור מתקרת הקיצבה המזכה ולא מהקצבה בפועל•

 ( :ללא תנאי/ על תנאי)הגדלת הפטור על הקיצבה בהדרגתיות •

 (.ח"ש 3,684קיצבה של ) 43.5%כ "סה 8.5% -2012משנת •

 (.  ח"ש 4,150קיצבה של ) 49%כ "סה 5.5%- 2016משנת •

 (ח"ש 4,404קיצבה של ) 52%כ "סה 3% -2020משנת •

 (ח"ש 5,675קיצבה של ) 67%כ פטור "סה 15% -2025משנת •



 ?איזו קיצבה לא מחוייבת במס היום

 ח"ש 9,200 -קיצבה

 

 (מתקרה מזכה 49%) 4,150 -פטור על קיצבה

 

   5,050 -קיצבה חייבת

 

 ח"ש 500 -מס בפועל

 

 491 -שווי נקודות זיכוי

 

 !!!!ח "ש10 -ח"ש 9,200מס בפועל על קיצבה של 

 

 



 ?2025ובשנת 

 ח"ש 11,000 -קיצבה

 

 (מתקרה מזכה 67%) 5,675 -פטור על קיצבה

 

 5,325-קיצבה חייבת

 

 ח"ש 528 -מס בפועל

 

 491 -שווי נקודות זיכוי

 

 !!!!ח "ש 30 -ח"ש 11,000מס בפועל על קיצבה 

 

 



 1מסקנה 

 

 בהנחה שלא התקבלו פטורים על פיצויים   2025בשנת 

 

 או היוון  (  במונחי היום)ח "ש 11,000-קיצבה בגובה של כ

 

 תהיה פטורה ממס( בכפוף לפנסיה מזערית)קיצבה 

 

 :מכאן

 

ח יכול להפקיד היום  "ש 11,000מי שלא מקבל קיצבה של 

סכומים למסלול לזמן פרישה ולבצע היוון או למשוך פנסיה  

 ולקבל פטור ממס רווח הון גם על הפקדות חדשות

 

 



 ?ח"ש 11,000-איזה הון מייצגת קיצבה של כ

 20%-בהנחה כי מקדם הקיצבה ישתנה ב

 

 240 -מקדם קיצבה צפוי

 

 ח"ש 2,640,000 -ח קיצבה"ש 11,000-כ הון ל"סה

 



איך  ? יש לי כבר קיצבה גבוהה האם כל הגדלה שלה תחוייב במס 

 אנהל נכון את ההון שלי בעלית תוחלת החיים

פטור ממס על קיצבה הנובעת   2012-החל מ•

כתוצאה מהפקדות שלא זכו בהטבות מס או שחויבו  

 .במס

 

 הכירו את הקיצבה המוכרת•
 



 קצבה מוכרת

חלק מקצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למעט קרן פנסיה ותיקה  

-בעיתיות בהתייחסות הנציבות פוליסות מ)הנובעת מתשלומים פטורים 

1995) 

 :מה נכנס לקצבה מוכרת

 הפקדות מעביד לתגמולים שחויבו במס על ידי העובד בעת ההפקדה.1

 מוכפל בשכר הממוצע במשק 7%-הפקדות העובד לתגמולים מעבר ל.2

הפקדה של יחיד לקופת גמל לתגמולים לעצמאים שאינם זכאי  .3

 בעבורם לזיכוי או ניכוי

כספי פיצויים שהועברו מקופה לא משלמת לקצבה או מקופה אישית  .4

 לפיצויים לקופה לא משלמת לקצבה ובלבד שלא ניתן להפקיד לחשבון

 כספי מוטבים שהועברו לחשבון חדש ובלבד שלא ניתן להפקיד לחשבון. 5

 או בפרישה בשל נכות יציבה 60פטור ממס בגיל . 6



 ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות לקופות ביטוח   2012-החל מ

 כקיצבה פטורהואת הסכום שנצבר ניתן יהיה למשוך או 

 על הרווח הנומינלי 15%במס של עד ( היוון)כסכום חד פעמי או 

 :תנאים נוספים למשיכה

 60גיל 

 קצבה מינימלית

 כיצד ניתן להגדיל את הקיצבה או כיצד לחסוך בעלויות



 ח כנראה שקימים פטורים  "ש 6,000מכיון שבקיצבה בגובה של 

 :שלא נוצלו 

 אם נפקיד סכום חד פעמי ואותו נהוון כנראה שההיוון יהיה

 .15%-במס רווח הון נמוך מ

 ?ח"מיליון ש 1ח והפקדתי "ש 6,000ואם יש לי קיצבה רק של 



 קיצבה מוכרת מקרה פטירה

וטרם החל לקבל קיצבה מוכרת   75יחיד שנפטר לאחר שמלאו לו •

יראו אותו כמי שהיוון את הקיצבה המוכרת ערב פטירתו ויחולו על  

  -לפקודת מס ההכנסה( 3()ה()א) 9ההיוון כאמור הוראות סעיף 

 .הוראות ההיוון

המוטבים מצידם יכולים להחליט כי הכספים יועברו לקופה  •

משלמת לקיצבה ויהיו זכאים לקבל גם הם קיצבה מוכרת מאותם  

 .כספים

מהרווח הנומינלי   15%אם יחליטו להוון יחול עליהם מס בשיעור •

ויראו לעניין זה את כתשלומים פטורים רק את התשלומים שהיו  

 פטורים בעת הפטירה



 דור הבא -התאמת מוטבים

  :לחוק הירושה 147סעיף •

,  סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח"    

על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי  

זולת אם הותנה שהם מגיעים  , אינם בכלל העזבון, עילה דומה

 ".לעזבון

 



Yarons.adv@gmail.com 
054-7530789 

 תודה  

 נשמח לעמוד לרשותכם

mailto:Yarons.adv@gmail.com

