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 ראשי פרקים

 

 2018-2019חוק ההסדרים והצעת התקציב 

 המצב החוקי והבעיות   –שווי פיצויים 

 הוראות ביצוע של מס הכנסה ועדכוני פסיקה

 קופות מרכזיות לפיצויים

 היבטים שונים במיסוי פרישה  

 ניכוי וזיכוי גמל על קצה המזלג -עמית מוטב

 ניכוי וזיכוי   –המלצות להפקדה ודגשים 
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 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 
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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  – 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 

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



 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  

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



 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  
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 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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 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

 הנחת ישובים   –לפקודה  249תיקון 

 

 .  1.1.18רטרואקטיבית מ  26.7.18נכנס לתוקף 

 :  במסגרת התיקון הוגדלו ההטבות למספר ישובים ובהם 

 .  ועוד  חורפיש, סכנין , תרשיחא  -מעלות, נתיבות , נהריה
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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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 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     
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 סוגיות  -161טופס 

 .שינוי עמדה של מס הכנסה –פרישות ישנות 1.

 הוני מול קצבתי   -חשיבות קודים2.

 חשיבות –תאריך פרישה 3.

 ? מה צריך לעשות חשב השכר  –רצף פיצויים 4.

 161אי הכללת סכומי פיצויים בטופס 5.

 משלים בארועא 161חתימת עובד על . 6
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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 
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 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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