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 2018-2019חוק ההסדרים והצעת התקציב 

 רצף קצבה ושווי פיצויים

 קופות מרכזיות לפיצויים

 היבטים שונים במיסוי פרישה  

 ניכוי וזיכוי גמל על קצה המזלג -עמית מוטב

 ניכוי וזיכוי   –המלצות להפקדה ודגשים 

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



 2019חוק ההסדרים והצעת התקציב 

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

 :  שינוי במדרגות המס 2.

 ריווח מדרגות בסכומים הנמוכים  3.

 העלאת מס בסכומים הגבוהים        

 לחודש   53,490החל מ  –הגדלת מס יסף       

 :  ראו בעמוד הבא      
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 2018מדרגות המס 

 2018 מדרגות

0-6,240 10% 

6,240-8,950 14% 

8,950-14,360 20% 

14,360-19,960 31% 

19,960-41,530 35% 

 47% 41,530מעל 

 

מכל ההכנסות  3%בגובה  53,490מס נוסף מעל   
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 2019חוק ההסדרים והצעת התקציב 
 . 35%הגדלת המס על הימורים והגרלות ל . 4

 הורדת תקרת הפטור   -הכספים בועדתשאושרה   2019הצעת תקציב       

 .2019משנת  30,500 -ל  50,000  -מ      

 שנים   4 -הארכת הוראת השעה על לימודים לתואר ב – 2019הצעת תקציב .  5

 . 2022נוספות עד שנת       

 ?  מה קובעת הוראת השעה ? מה היה קודם        

 .  לנקודת זיכוי בהדרגה בשנתיים  -העלאת זיכוי בגין לימודי מקצוע. 6

 הכנסת החוק לפקודה באופן קבוע  :   2019הצעת תקציב   -נטו משפחה. 7

 .  ראו בעמוד הבא – 2019  -מ     
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 תכנית נטו משפחה
 :שינוי מנגנון נקודות הזיכוי 

 ? על מי חל השינוי 

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

 ?   2016מה המצב עד סוף 

 (  פרי וטרכטנברג ורד,רגיל) מעגלי נקודות זיכוי  3

 ? מה השינוי 

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

 ל  "נקודות כנ 2.5 – 5מהשנה שלאחר הלידה ועד השנה שמלאו לו 

 

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



 תכנית נטו משפחה
 דגשים ושאלות  

 .יולדת יכולה לדחות בשנה את התחלת נקודות הזיכוי אשה

 2017-2018לשנים  -תוקף החוק  

 השארת הסעיף באופן קבוע בחוק  – 2019הצעת תקציב 

 

 ?  איך מתקבלות נקודות זיכוי אצל בני זוג גרושים 

 ?  כמה נקודות זיכוי מקבל הורה יחיד  

 ? מה המשמעות של שינוי נקודות זיכוי על נקודות זיכוי של חד מיניים 
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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  361,080עד סכום של 

  מבינהםלפי הגבוה כפול מספר שנות העבודה (  32,800

 

 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 

 24,765שווי 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 

 32,800חשבון 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-

 ?  2017מהו הנספח החדש שנכנס לתוקף ב       

 ?האם ניתן לגביהם פטור       -מתורגמים לקצבה  –ב 

 ?   161מהו  הנספח החדש שצריך לצרף לטופס   

 

 ?  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 

 32,800*  8.33%=  2,733:             תקרה 

 867לפיכך  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 

 32,800*  8.33%=  2,733:             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 .  48,000ותיקה עד גובה שכר 

12,000. 

 ?  מהו חיוב השווי 

 48,000*6%+  12,000*8.33%=  3,880: מלוא הסכום המופקד 

 2,880לסכום שהופקד בוותיקה   2,733: מבין התקרה הגבוה מזה נוריד את 

  3,880 – 2,880= 1,000 -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  328,000עד  28,000השלמה של 

 .  תחויב בשווי מלא במועד ההפקדה 52,000  

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



 עדכוני פסיקה

   יצוגיתתובענה  –ד יעקב שץ "פס

 

 האם ניתן לתת לבני זוג שהם בעל ואשה לבחור את חלוקת הילדים  

 ?   בינהם

 ש קובע שהבחירה של בני זוג חד מיניים לא נובעת משיקולי המס  "בימ

 ליברלית ונאורה ולכן אין מקום לכל שינוי  ,אלא מתפיסת עולם דמוקרטית 

 .  במצב 

 מוחק חלק משמעותי מהמשמעות   2017תיקון החוק ב  -אמרת אגב

 .  לגבי השנים הבאות היצוגיתשל התובענה 
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 קופות מרכזיות – 4/17הוראת ביצוע 

 עקרונות מרכזיים בהנחיות החדשות  

ניתן לנייד כסף מקופה מרכזית לקופות האישיות של העובדים שהיו עד 1.

 .כהשלמת חבות הפיצויים 12.07

 .  לשנה 12,230לעניין זה חבות בעלי שליטה תהיה עד גובה 2.

 (  תביעה פתוחה)יש לבחון את הסכום במחלוקת 3.

 חבות הפיצויים לעובדי  + מהסכום במחלוקת  110%הייתה היתרה גבוהה מ 4.

 יועבר הסכום העודף עד גובה ההפקדות השוטפות של המעביד   – 2007     

 .אם היתרה אינה מספיק תחולק באופן יחסי. בגין כל העובדים  ג"לקופ      
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 קופות מרכזיות – 4/17הוראת ביצוע 

 .המשיכה תחשב הכנסה בידי המעביד וההוצאה לקופות הגמל תותר לו. 5

 לא תותר ההוצאה השוטפת בקופות הגמל   –במידה ולא יבוצע שיפוי . 6

 .למעביד    

של השנה העוקבת לאחר   31.3המהלך הזה יעשה אחת לשנה עד ל . 7

 .  ד"ח או עו"אישור רו

 בכפוף לפסק דין הצהרתי   31.3.19המהלך המתייחס לעודף הוארך ל . 8

 .מבית דין לעבודה      

 יראו את הסכום כהכנסה של בעל  -בעלי קופות מרכזיות ללא עובדים. 9

 1.1.19והמס על הרווחים יחול מ  2018הקופה בשנת     

 

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



 סוגיות  -161טופס 

 פרישות ישנות  1.

 ח יתרות  "מול דו 161טופס מכין ל 2.

 161אי הכללת סכומי פיצויים בטופס 3.

 משלים בארועא 161חתימת עובד על . 4

 רישום של פיצויים רק ממקום עבודה נוכחי. 5

  190משמעות תיקון , האפשרויות העומדות בפני המעביד . 6

 .  לעניין הזה והבעיה בשטח עם מנהלי ההסדרים     
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 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 •
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 ?מיהו עמית מוטב 

 :  הגדרות  
 

הכנסה שבשלה שילם המעביד בעד   –" הכנסה מבוטחת"    
ג לתגמולים או לקצבה או הכנסה  "העובד בשנת המס כספים לקופ
 פ דין או חוזה"שבשלה  זכאי העובד לקצבה ע

 
 ג"יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו כספים לקופ -"  עמית מוטב" 

 מהשכר   16% –לקצבה בסכום שלא פחת  מ                           
 (19,019)הממוצע במשק באותה שנת מס                           

 
 ?  מה נכלל בהגדרה ומה לא                            
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 עמית מוטב -ג"ניכוי בגין הפקדות לקופ -47סעיף 

סך ההכנסה החייבת של יחיד לפני   –" הכנסה לעמית עצמאי"  

בניכוי  104,400א עד לסכום 47הניכוי לפי סעיף זה ולפי סעיף 

 .ההכנסה  המבוטחת

 

 :הסכום הנמוך מבין אלה  –" הכנסה נוספת"     

סך הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל ( 1)  

 104,400עד לסכום של ,שאינה הכנסה מבוטחת , א 47פי סעיף 

סך הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל ( 2)  

בניכוי הכנסתו המבוטחת   261,000א עד לסכום של 47פי סעיף 

 .לפי הגבוה מבניהם, חדשים  104,400או סכום של 

 



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

 עמית מוטב -ג"ניכוי בגין הפקדות לקופ -47סעיף 

 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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 עמית מוטב -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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 עמית מוטב -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           

 

 



    
 

 :המלצה מקסימאלית לעצמאי 

      35,723  =104,400 *16% +19,019 

 104,400המלצה מקסימאלית לשכיר ששכרו מבוטח מעל 

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

 :המלצה מקסימאלית לקרן השתלמות לעצמאיים 

      11,745  =4.5%  *261,000 

 הפקדות 2018 
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