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 ראשי פרקים

 2019חוק ההסדרים 

 סקירת זיכויים ונקודות זיכוי  

 (  2)2סעיף  –חיוב הכנסה לשכיר 

 הוראות ביצוע של מס הכנסה ועדכוני פסיקה

 מיסוי מענקי פרישה ופנסיה וחיוב שווי פיצויים

 ניכוי וזיכוי גמל
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 2019מדרגות המס 

 2019 מדרגות

0-6,310 10% 

6,310-9,050 14% 

9,050-14,530 20% 

14,530-20,200 31% 

20,200-42,030 35% 

 47% 42,030מעל 

 

מכל ההכנסות  3%בגובה  54,130מס נוסף מעל   
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 2019חוק ההסדרים ותקציב 
 . 35%הגדלת המס על הימורים והגרלות ל . 4

 הורדת תקרת הפטור   -הכספים בועדתשאושר   2019תקציב        

 ?האם הפטור שנתי  .2019משנת  30,500 -ל  50,000  -מ      

 שנים   4 -הארכת הוראת השעה על לימודים לתואר ב – 2019תקציב . 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  :   2019תקציב  -נטו משפחה. 7

 .  ראו בעמוד הבא – 2019  -מ     
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 לפני נטו משפחה -נקודות זיכוי בתא המשפחתי

 

  2.75 אשה     2.25גבר 

 :  נקודות בגין ילדים 

   המנגנון הרגיל  •

 חצי נקודה   –ילד שנולד בשנת המס          

 חצי נקודה   –בשנת המס  18ילד שמלאו לו 

 נקודה –( 18עד גיל )ילד אחר 

 

 

 

        

 

 

 



 לפני נטו משפחה -נקודות זיכוי בתא המשפחתי

 

 1.1.12החל מ    –" ורד פרי"מנגנון •

תינתן נקודת   2012החל משנת המס , בהתאם לתיקון 

זיכוי נוספת בגין כל ילד החל משנת המס שלאחר שנת 

וזה , לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים

מעבר לנקודות הזיכוי להן זכאים הורים במשפחות חד  

 ,הוריות ואישה עובדת  לפי הפקודה היום

 1.1.12חל גם על ילדים שנולדו לפני  -הערה     

 

        

 

 

 



 לפני נטו משפחה -נקודות זיכוי בתא המשפחתי

 1.1.12–החל מ  –" טרכטנברג"מנגנון 

 

 נקודות הזיכוי ניתנות לאב  

 

 נקודת זיכוי 1                -בשנה שבה נולד הילד

 נקודות זיכוי 2                 -בשנתיים שלאחר מכן

 נקודת זיכוי 1     –בשנה שבה מלאו לילד שלוש 

 



 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 
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 תכנית נטו משפחה
 דגשים ושאלות  

 .יולדת יכולה לדחות בשנה את התחלת נקודות הזיכוי אשה

 2017-2018לשנים  -תוקף החוק  

 השארת הסעיף באופן קבוע בחוק  – 2019תקציב 

 

 ?מה קורה במשמורת משותפת? איך מתקבלות נקודות זיכוי אצל בני זוג גרושים 

 ?  מה קורה עם אלמן שנישא בשנית ? כמה נקודות זיכוי מקבל הורה יחיד  

 ? מה המשמעות של שינוי נקודות זיכוי על נקודות זיכוי של חד מיניים 
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 נקודות זיכוי נוספות

 .  נקודה –מזונות •

 ?  מה המגבלות   –הטבות במס לנטולי יכולת •

 .תרומות•

 .משמרות•

 ?    1.16מה השינוי באילת  מ  -הנחות יישובים•

 .ניכוי וזיכוי -ג וביטוח חיים"הטבות בגין הפקדות לקופ•

 .נקודות זיכוי לחיילים משוחררים•

 עולים חדשים•

 ראה עמוד קודם   –נקודות בגין לימודים לתואר ראשון ושני •

 ? מתי  -מאוחד חלקי/חישוב מאוחד•

 



 חיוב משכורת  –( 2)2סעיף 

 .למעט הוצאה מוכרת לעובדמשלמים מס על כל רכיבי השכר  –הכלל       

               

 בהמשך ההרצאה?  מהי הוצאה מוכרת לעובד    

 
 :  דוגמאות לרכיבי שכר שחייבים במס   

 גמול השתלמות, שעות נוספות , שכר יסוד   

 תוספות מחלקתיות, בונוסים , פרמיות   

 כל תוספת אחרת לשכר   –תוספות אחרות , כונניות    

 בהמשך -החזר הוצאות   

 



 זקיפת שווי

 ?מה זה שווי 

טובת הנאה הניתנת לעובד על ידי המעביד שלא  
 .בצורה של כסף בפועל

מס הכנסה קובע שיש לבדוק את שוויה של טובת 
 ההנאה ולהוסיף אותה לשכר  

  

 שווי למס חייב גם במס הכנסה וגם בביטוח לאומי

 

 ?מהם סעיפי השווי הנפוצים 

שווי  ,שווי תלושים לחג,שווי פלאפון,שווי רכב
 שווי לימודים,ארוחות

 



 זקיפת שווי בתלוש

 

 :  עקרונות החיוב במס של שווי 

 

,  ש"דן אגו -חיוב העובד כשהוא הנהנה העיקרי       
 דה נשון טרפיק, עירית בתים

 

 חיוב שווי לפי  הגבוה מבין עלות לשווי  שוק                                             

רכישה מרוכזת של   -הנחיית מס הכנסה       
ההפרש בין שווי לעלות  יראה כהנחה   -תלושים

מסחרית ולפיכך יחויב העובד לפי                        
 .עלות התלושים

 

 



 הוראות ביצוע של מס הכנסה

 זקיפת שווי בגין ימי גיבוש לעובדים

 ועירית בתים  ש"אגוד דן "המנחה לפי פס העקרון? מתי זוקפים שווי לעובד 

 

פסק דין בנושא ביטוח לאומי אבל עם השלכות מאוד    -נגד ביטוח לאומי  טרפיק נשוןד דה "פס  

.משמעותיות למס הכנסה  

 

ללא בני משפחה הכולל לינה וארוחת ערב  , החברה מארגנת מדי שנה אירוע גיבוש לעובדיה 

. באחד מבתי המלון בארץ וכן פעילויות חברתיות שונות  

המוסד לביטוח לאומי החליט  . החברה לא זקפה שווי ובהתאם לכך לא שילמה ביטוח לאומי

. לחייב בשווי בטענה שמדובר בטובת הנאה לעובדים  

 השופט קבע שיש להיצמד לכללים הרגילים ובהם מחייבים את העובד רק אם הוא הנהנה 

שצומחת לו תועלת כלכלית  מכיוןהשופט קובע שהמעביד הוא הנהנה העיקרי . העיקרי  

.מגיבוש העובדים ותועלת זו עולה באופן ניכר על הנאת העובדים מאותו אירוע  
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 הוראות ביצוע של מס הכנסה

   9.4.18הנחיית מס הכנסה בנושא מ  -זקיפת שווי 

 

 רק במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן ניתן לראות בזה אירוע

 .  שטובת המעביד גוברת ואין זקיפת שווי

 

נדרשת  , מספר עובדים רב -צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש. א

 'עבודת צוות וכו

 .ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים מוזמנים. ב

 .ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם. ג

 .בת זוג /העובדים לא זכאים לצרף בן. ד
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 הוראות ביצוע של מס הכנסה

   9.4.18הנחיית מס הכנסה בנושא מ  -זקיפת שווי 

 

 במידה וחלק נערך . פעילות הגיבוש הערכה במהלך שבוע העבודה . ה

 .  או חופשות יש לזקוף שווי מלא ש"סופבמהלך 

 .ז הפעילות נקבע על ידי המעסיק"לו. ו

 .  הפעילות נערכת בישראל. ז

 .  הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה. ח

 ( .  ליום כולל לינה 700ליום שלם או  400) העלויות סבירות . ט
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 החזר הוצאות לעובד

 ?מה זה החזר הוצאות 

עביד משלם במשכורת לעובד בגין הוצאות  מכל תשלום ש

 שהוציא העובד

 ?מהם החזרי ההוצאות הנפוצים ביותר 

 לימודים,דלק,ביטוחי רכב,נסיעות

האם החזרי הוצאות חייבים בתשלום מס הכנסה וביטוח  

 :    כהוצאההמותרים  כן  למעט תשלומים  ? לאומי 

   

 ?מהי ההוצאה המוכרת לעובד       

 ?שמירה על הקיים או יתרון מתמיד       

 ?איך נרשמת הוצאה מוכרת בתלוש       

 



 פדיון ימי חופש ותשלום בגין הפרשי שכר

 

תשלום שכר בגין תקופות  -הפרשי שכר 

 גמול השתלמות -לדוגמא. קודמות

 

 ?למה נוצרים הפרשי שכר       

 ? איך מחייבים במס הפרשי שכר       

 הנחיות מס הכנסה/יורשי המנוח עודה      

 

       



 פדיון ימי חופש ותשלום בגין הפרשי שכר

 

תרגום כספי לימי החופש שלא  –פדיון ימי חופש 

 נוצלו שמקבל עובד בדרך כלל עם פרישתו

 

 האם משלמים על פדיון ימי חופש מס       

  ?ביטוח לאומי ? הכנסה      

 ? ( ג)8מה אומר סעיף        

 

        

 

 

 



 הוראות ביצוע של מס הכנסה

 3.7.18הנחיית מס הכנסה מ   -הוצאות כיבודים

 

 בעקבות פניות שהתקבלו ממשרד הבריאות במסגרת התכנית  

 הלאומית לחיים פעילים ובריאים מחליטה רשות המיסים להוסיף  

 .את פירות והירקות ( הוצאות מסוימות ) לתקנות מס הכנסה 

 מהוצאות שיצאו לכיבוד קל יוכרו והם כוללים שתיה   80% -כלומר

 פירות וירקות  , וכיוצא באלה  עוגיות,קרהחמה  או 
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 הוראות ביצוע של מס הכנסה

 2018הוראות נוספות נובמבר 

 

 הסדר מיסוי מיוחד עם חברת החשמל. 1

 

 "  הוצאות משרד"הנחייה לגבי . 2

 

 (  3ה)3 -ו( ה)3סעיפים  –חיוב שווי . 3
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 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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 עדכוני פסיקה

 ועקניןד לירן "פס

 

 נגד מס הכנסה הדורשת אישור ניכוי תשלומי שכיר   יצוגיתתובענה 

 .  לביטוח לאומי כהוצאה ביצור הכנסה

   ואמהותההוצאה מוכרת כי היא מכילה ביטוח אבטלה  –הטענה 

 .  מההוצאה  52%לעצמאי מוכרים . החייבים במס

 בית המשפט דחה את הבקשה בטענה שאילו היה רוצה המחוקק

 להתיר את ההוצאה היה רושם זאת במפורש כפי שרשם במפורש  

 .  לגבי עצמאי
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 עדכוני פסיקה

 פסקי דין דומים   5+ לביטוח  ש"אגוד החקלאית "פס

 

 האם שווי רכב צריך להיות מחושב על פי התקנות או שרשאים  

 .המעביד והעובד להוכיח שימוש בפועל ובהתאם לכך לחשב שווי

 שמהווה בסיס לקביעת   safe taxבחלק מפסקי הדין הותקנה תוכנת 

 שווי לפי שימוש בפועל כשהיא מפרידה בין נסיעות עסקיות לנסיעות  

 .  פרטיות

 מוגש ערעור על כך  . בכל המקרים דחה בית המשפט את הבקשה 

 .  לעליון
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 עדכוני פסיקה

 מחוזי -ש .ד ל"פס

 

 שהצהירה על הכנסות ממשכורת בגין עבודה בחברה של אחיה   100%נכה 

 .  ל"שבה אביה משמש כמנכ

 .  שקל לכל שנה 600,000 -ל משכה כ"הנ

 ש פסק שלא הוכחה עבודה בפועל בחברה וכל הוצאת התלושים  "בימ

 (. 5)9רק כדי לקבל את הפטור לפי  היתה

 .  כהכנסה שלא מיגיעה אישית( ב( )5)9השופט אפשר לה לקבל פטור לפי 
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 ? מה המטרה  –מיסוי פרישה 

להגיע לגיל פרישה ולחיות ללא תלות של   –המטרה המשותפת  

 המדינה

 

 ?איך משיגים את המטרה 

  יתרונות מס לפנסיה 

(גם לעצמאיים 2017מ ) לשכירים בלבד  -חוק פנסיה חובה 

העלאת גיל פרישה 

  חיפוש פתרונות כלכליים לתעסוקה 

 בגיל פרישה        

 



 ?איך ניתן לחסוך ולצבור זכויות 

(1.1.08עד ) כשכיר וכעצמאי  –קופת גמל לתגמולים   

 ביטוח מנהלים 

 קרן פנסיה ותיקה

 קרן פנסיה חדשה

 פנסיה תקציבית

 קרן השתלמות  

2016חדש החל מסוף  -ג להשקעה"קופ  

 תכניות חסכון בבנקים 

  190תכניות לפי תיקון 



 המפץ הראשון 
 1.1.08ביטול מסלול התגמולים מ 

 

ג שניתן למשוך ממנה כספים  "קופ  -ג משלמת לקצבה "קופ

 .במישרין או כקצבה או כהיוון קצבה

 
ג לקצבה שלא ניתן למשוך  "קופ –ג לא משלמת לקצבה "קופ

אלא באמצעות העברתם ( למעט מרכיב הפיצויים)ממנה כספים 
 (  ג לחסכון"קופ – 2016החל מ .) ג משלמת לקצבה"לקופ

 
 –ג לא משלמות לקצבה "כקופ 2008 –ג לתגמולים  יפעלו מ "קופ

הנחיית הממונה על שוק ההון  ) אין צורך פתיחת חשבון חדש  

 (4.2.08מיום  



 המפץ הראשון
 פנסיית מינימום –קביעת פנסיית מטרה 

     
   4,512) 3,850קביעת פנסיית מטרה בסך 

 1.3.08צמוד למדד הידוע -(  2019במונחי 
       

 רשאי למשוך את הכספים כקצבה בלבד –ל "מי שלא מגיע לסך הנ
 

משיכה חד  )קבלת קצבה נוספת או היוון קצבה :  ל  "מעל לסכום הנ
 (פעמית

 
קצבת המינימום תחושב תוך התייחסות לכלל   –תיקון מבהיר 

הנחיית המשנה לממונה בשוק ההון                                  )הקצבאות המשולמות לעמית 
 (.15.4.08מיום  



 מענקי פרישה
?מהי פרישה   

 ניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד

חודשים 6-מדובר ב –י חוק פיצויים ''עפ  

? מה לגבי עבודה כפרי לנסר           

?מהו מענק פרישה  

:כל הסכומים ששולמו בפרישה לרבות   

 התפטרות/פיצוי פיטורין

 מענקי הסתגלות

 פדיון ימי מחלה

 מענק בגין שנים עודפות  

 (חלף) תשלום בגין אי הודעה מוקדמת 

 ? האם חלק ממענק פרישה  -תחרות-מענק מיוחד כגון אי 

 

. פדיון ימי חופש ודמי הבראה?  מה לא נחשבים כמענקי פרישה ומה דינם   

 

         

 



 חישוב הפטור על מענק פרישה

 מס הכנסה מעניק פטור עד גובה השכר החודשי מוגבל    

 לכל שנת עבודה 12,380 -ב

 דוגמא

 

 : שנה וקיבל מענק לפי הפירוט הבא  30עובד פרש מעבודה לאחר 

    70,000 –מענק הסתגלות ,   130,000 –פדיון מחלה , 400,000פיצויים  

 . 15,000שכרו האחרון 

 פתרון   

 130,000+  70,000+ 400,000=  600,000כ מענק הפרישה  "סה

12,380  <15,000 

 12,380*  30=  371,400: החלק הפטור 

 600,000 – 371,400=  228,600החלק החייב במס  

 ניתן לקבל על ידי פניה למס הכנסה 12,380במידה והשכר נמוך מ  -הערה 

 לכל שנת עבודה  12,380אך לא יותר מ   50%פטור מוגדל ב 

 

 

 

 



 האפשרויות העומדות בפני עובד שקיבל מענק פרישה

 תשלום מס בשנה בה התקבלו הפיצויים1.

 ף בין מעבידיםרצ –רצף זכויות לפיצויים 2.

 השארת כספים למטרת תשלום פנסיה בעתיד -לקיצבהרצף זכויות 3.

 ? במה זה כרוך ? למי זה כדאי ?  איך –פריסת פיצויים 4.
 



 ?  איך משלמים מס על הפנסיה 

 :הגדרות 
 ג או על פי ביטוח"קצבה המשתלמת מאת מעביד או קופ –" קצבה"

 (.ו6)9אובדן כושר עבודה למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף   

 
.  סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת –" קצבה מזכה"

 .לחודש 8,480 –תקרת הקצבה 

 

 אשה 62,  גבר 67 -"  גיל פרישה "

 
 גיל פרישה או הגיל בו החל לקבל קצבה מזכה –" גיל זכאות"

 .לפי המאוחר מבינהם



 ?  איך משלמים מס על הפנסיה 

 חישוב הפטור  

הקצבה  מתקרת 67%נקבע ששיעור הפטור יעמוד על       

 .המזכה
 .הפטור קבוע ואינו תלוי בגובה הקצבה –המשמעות       

 :  בכפוף להוראות שעה מבוצעת  ההעלאה בהדרגה       

 

      2012-2015    -   43.5% 

      2016-2019    -     49%   

      2020-2024    -     52%   

     67%     -ואילך      2025      

       



 דוגמא לחישוב הפטור  
 1דוגמה מספר   

מהו החלק  .  10,000החל לקבל קצבה בסך  67אדם בן       

 ?החייב 

 פתרון      

 4,155=  49%*8,480הפטור יעמוד על       

 10,000 –4,155=  5,845: החלק החייב       

 2דוגמה מספר       

 ?מהו החלק החייב . 4,500ל אבל הקצבה שלו בסך "כנ      

 פתרון      

 4,155הפטור קבוע עומד  על       

 4,500 – 4,155= 345  -החלק החייב       

 



 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 
   הגדרות

  העבודה שנות 32-ב העובד שקבל פטורים מענקים - פטורים מענקים

 . הזכאות לגיל שקדמו
 .בצו האוצר שר שקבע אחר מכפיל או 180 – להון ההמרה מכפיל
   180*8,480*35%                -מקדם

                          ------------------   =1.35   
                              12,380*32                          

  1 מסעיף 2 סעיף של מהפחתה המתקבל הסכום -הפטורה ההון יתרת

  מוכפל כשהוא המזכה הקצבה מתקרת (שנה באותה האחוז או) 67% .1

 להון ההמרה במכפיל

  גיל שנת של .1.1-ל ועד קבלתם מיום למדד צמודים פטורים מענקים .2

 .במקדם ומוכפלים הזכאות

 



 190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 

  1דוגמא מספר 

 

 שנות עבודה וקיבל פיצויים פטורים  36לאחר  60אדם פרש בגיל 

 . 360,000בסך 

 .שקל  10.000החל לקבל קצבה חודשית בסך  67בגיל  2019בשנת 

 . 10% -עלה ב 1.1.19המדד מיום הפרישה ל   

 

 ?מהו החלק הפטור אם בחר להחיל עליו את נוסחת השילוב החדשה 

       

 



 פתרון

 1פתרון 

  67 –גיל הזכאות 

 שנות העבודה האחרונות שלו 32רלוונטיות 

 360,000*  32/36=   320,000מענק פטור לפני הצמדה  

 320,000*  1.1=  352,000: הצמדה למדד 

 352,000*  1.35=  475,200: מקדם פגיעה 

*   180= 747,936 – 475,200=  272,736יתרת הפטור על קצבה   

49%   *8,480 

 272,736/  180=  1,515: חישוב יתרת הפטור החודשי 

 לינואר לפי עליית  המדד   1הפטור יעודכן כל שנה ב 

 

 

 



 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
 ©כל הזכויות שמורות 073-7690302 



 המשך -ד 161טופס 

    



 קיבוע זכויות -ד 161טופס -מיסוי מיוחד 

    



 חיוב שווי לפיצויים-חוק ההסדרים 

 25,683שווי 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 

 34,000חשבון מרכיב הפיצויים העולים על משכורת העובד או 

 יחויבו בשווי בעת ההפקדה  –לפי הנמוך 

 הכנסת עבודה למעט שווי רכב והחזר הוצאות   –משכורת העובד 

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

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

 34,000*  8.33%=  2,833:             תקרה 

 767לפיכך  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 

 34,000*  8.33%=  2,833:             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  62,000 מרויחעובד 

על רובד השכר השני   8.33%בנוסף מפריש .  50,000ותיקה עד גובה שכר 

12,000. 

 ?  מהו חיוב השווי 

 50,000*6%+  12,000*8.33%=  4,000: מלוא הסכום המופקד 

 3,000לסכום שהופקד בוותיקה   2,833: מבין התקרה הגבוה מזה נוריד את 

  4,000 – 3,000= 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  340,000עד  34,000השלמה של 

 .  תחויב בשווי מלא במועד ההפקדה 40,000  

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



 

 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 

 93,748    2019נכון 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 

 4,512כיום (.צמוד למדד,  2008ממרץ 

 

     



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

 ?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                           
 (19,724)הממוצע במשק באותה שנת מס                           

 
 ?  מה נכלל בהגדרה ומה לא                            



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

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

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

בניכוי  105,600א 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)  

 105,600עד לסכום של ,שאינה הכנסה מבוטחת , א 47פי סעיף 

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

בניכוי הכנסתו המבוטחת   264,000א עד לסכום של 47פי סעיף 

 .לפי הגבוה מבניהם, חדשים  105,600או 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% -  105,600בגין הפקדה לקיצבה כעמית עצמאי עד     
 

  – 211,200ועד  105,600בגין 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 
 

 105,600עד  7%זיכוי  –הכנסה מבוטחת     
 5%זיכוי  -כל הכנסה אחרת      
 5%נותרה מגבלה של  –מגבלת ביטוח חיים     

 
 היא 105,600 –כאשר הכנסה מבוטחת גבוהה מ     

 להכנסות אחרות" תשאיר מקום"ו 105,600 -תחסם ב    
 5%לזיכוי של           
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 דוגמה  

 
 (מבוטחת בגין קרן פנסיה מקיפה 120,000) 320,000 –הכנסה ממשכורת 

 14,784 –הפקדה לקצבה  מקיפה כעצמאי 
 (כולל מעביד 22,000) 7,000 –פנסיה מקיפה כעמית שכיר 

 
 ניכוי

 
 אין -רובד ראשון  

 22,000+14,784 –19,724=    17,060>    14,784:  יתרה להעברה 

 14,784/  105,600=     14>  12=  בדיקת בונוס  
 2%בונוס 

 105,600*  9%=  9,504<  14,784: ניכוי רובד שני 
 9,504: כ ניכוי "סה

 14,784 – 9,504=  5,280: עודף לזיכוי 
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 פתרון

 פתרון

 
 105,600*  7%+ 105,600*  5%=    12,672תקרה לזיכוי  

 105,600*  7%=  7,392>   7,000מגבלת עמית שכיר   

 7,000*  35%+  5,280* 35%= 4,298:זיכוי 

 

 

 



    
 

 :המלצה מקסימאלית לעצמאי 

      36,620  =105,600 *16% +19,724 

 105,600המלצה מקסימאלית לשכיר ששכרו מבוטח מעל 

 (בכפוף למגבלת המקסימום)    105,600*16%=  16,896

 :המלצה מקסימאלית לקרן השתלמות לעצמאיים 

      11,880  =4.5%  *264,000 

 הפקדות 2019 
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