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190תיקון 

סיפור מקרה 

ונראה לבסוף מדוע ישנה חשיבות אדירה בתהליך קליטת  ( פרישה)מתחילים מהסוף 

עובד במקום עבודה ודיווח תקין במבנה אחיד

2021השנה היא שנת 

שנה משנת  37עבד במקום עבודה אחד במשך (  67)ישראל ישראלי הגיע לגיל פרישה 

חצי שנה לפני מועד פרישתו הוא מגיע לקבלת ייעוץ פרישה , 1984

14,222: פנסיה מטרה



הפקת נתונים מהמסלקה הפנסיונית 



קרן פנסיה ותיקה  -מ"קג

11,557–קצבה •

64,548-מענק שנים עודפות •



לא -כלל ביטוח–מבטיח תשואה –( קרן ו)עדיף מנהלים 
פעילה



כלל ביטוח–מבטיח תשואה –( קרן ו)עדיף מנהלים 

–( תשלומים מבוטחים120גבר במסלול של ) 67מקדם קצבה בתוכנית לגבר בגיל •

137.68

1,458₪: קצבה מכל היתרה •

החלק ) כאן נשאלת השאלה האם למשוך כקצבה מהיתרה המלאה או רק חלק ממנה 

(שאינו פטור ממס 



פסגות קופת גמל פעילה  



1-קופת גמל לא פעילה –פסגות קופת 



2-קופת גמל לא פעילה–פסגות קופת 



קופת גמל פיצויים בלבד–אלדוביהלמן 



שנים וותק מעל גיל פרישה 3פ "נזילה ע)קרן השתלמות –אלדוביהלמן 

67 )



מגדל מקפת קרן פנסיה חדשה



מיקסום הטבות המס לצד ביצוע החלטות נכונות  -המטרה

עבור אופן משיכת הכספים מהתוכניות השונות 



190תיקון 

א לפקודת מס הכנסה בעת משיכת כספים 9סעיף מכחעוסק בעיקר במסגרת הטבות המס הניתנות •

באפיק חסכון לקצבה

כל ההפקדות התגמולים לקופת גמל החל משנת  ) התמודדות עם השינויים שחלו בעולם הפנסיוני •

(הינם למטרת קצבה בלבד2008

(  4,498₪–2021סכום קצבה מזערי נכון ל ) אפשרות למשיכה חד פעמית •

מתן מענה למעבר מפנסיות מבוססות צבירת זכויות לפנסיות מבוססות מסכום הצבירה•

(היון קצבה ) מתן גמישות רבה בבחירה בין קבלת קצבה חודשית לבין משיכתה כסכום חד פעמי •



קצבה מוכרת 

מטרת הקצבה המוכרת הינה שלא למסות קצבאות שמקורן בכספים שחויבו במס  •

י היחיד והוא לא היה זכאי להטבות  "בעת הפקדתם או שמקורם בכספים ששולמו ע

מס בעת הפקדתם  

לקצבה שאינה קרן פנסיה ג"קופי "מוגדרת כחלק מקצבה המשולמת ע–קצבה מוכרת •

וותיקה הנובע מתשלומים פטורים  



מהם תשלומים פטורים  –קצבה מוכרת 

ח רכיב תגמולי מעביד החייבות במס בעת הפקדתן  "לקצבה עג"לקופהפקדות מעביד •

ובתוספת ששילם העובד לרכיב תגמולי עובד מעבר לשיעור ההפקדה המרבי שהוא  

(  הנמוך מבניהם ) מוכפל בשכר הממוצע במשק או בשכרו 

כספים שמקורם בכספי פיצויים שהמס בגינן שולם והופקד לחשבון חדש •

לאחר פטירת העמית והופקדו בחשבון חדש  " מוטב " כספים שהועמדו לרשות של  •

א /45לקצבה שלגביהן לא היה זכאי לזיכוי לפי סעיף ג"לקופהפקדות של עמית עצמאי •

לפקודה  47סעיךלפקודה או ניכוי לפי 

זאת 75של יחיד בעת שנפטר לאחר גיל ג"בקופשהיו  ,התשלומים הפטורים כאמור לעילי •

לפקודה  ( 2()ו)א9בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 



קצבה מזכה 

סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת  •



הפטור על קצבה מזכה  

8,460: 2021תקרת קצבה מזכה לשנת •

ההקלות במיסוי קצבה מזכה ניתנות רק למי שהגיע לגיל פרישה •

שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה , חלק מקצבה מזכה או כולה : קביעת הפטור לקצבה•

מתקרת הקצבה המזכה67%תהיה פטורה ממס עד לסכום השווה ל 

:2024עד שנת 

52%*8,460=4,399



2012העלאת הפטור על קצבה מזכה באופן מדורג מ 



נוסחת הקיזוז

משמש לחישוב נוסחת הקיזוז ולהיוון קצבאות  , 180עומד על –מכפיל המרה להון •

) הזכאותהשנים שקדמו לגיל 32סכום כל מענקי הפרישה הפטורים שקיבל יחיד במהלך –מענקים פטורים •
( 12,340–2021תקרת מענק נכון ל 

? מה משפיע עליו –1.35-מקדם•

סכום ההון שיכול אדם למשוך בפטור ממס אילו ויתר על מלוא הפטור החודשי העומד  –ההון הפטור •
לראשותו מגיל הזכאות ועד לאריכות ימיו  

סכום הפטור החודשי לו יהיה זכאי היחיד מידי חודש בגין הכנסתו מקצבה -יתרת ההון הפטורה•

הפטור לאחר חישוב נוסחת הקיזוז והיוון קצבה  –הקצבה הפטורה •

יתרת  "יקטין את " מענקים פטורים "פיצויים שנמשוך כסכום חד פעמי במסגרת 1₪כל ! חשוב 
1.35₪ב " ההון הפטורה 



מחשבון פרישה–חזרה לישראל ישראלי 
ללא פקיד שומה  

בכלל ביטוח וקרן השתלמות  2,000מורכב מתגמולים לפני שנת ) 80,800–הון •

(נזילה 



מחשבון פרישה–חזרה לישראל ישראלי 
פטור על מענקים-נוסחת הקיזוז–דורש פקיד שומה 

(.א/161טופס ( )א)9פ סעיף "קבלת פטור ע1.

ביצוע רצף קצבה על  , (א/161טופס )מ "ביצוע רצף קצבה על הפיצויים קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע•

(.א/161טופס ),2222222:מספר תוכנית, הפיצויים בתוכנית בכלל ביטוח



מחשבון פרישה–חזרה לישראל ישראלי 
היוון קצבה-נוסחת הקיזוז-דורש פקיד שומה

:להיווןתגמוליםקיימות צבירות . 2

:קצבה לא משלמת, פסגות גמל  במעמד שכיר

₪  150,154-תגמולים,2008לאחר -כ צבירה"סה•

:קצבה לא משלמת, פסגות  גמל  במעמד שכיר

₪  3,569-תגמולים,2008לאחר -כ צבירה"סה•

:קרן פנסיה מקיפה, מגדל מקפת אישית

₪   15,364-תגמולים-כ צבירה"סה•

₪  169,087-כ בקשה להיוון פטור"סה•

(190תיקון )ל פטור ממס במסגרת יתרת ההון הפטורה ממס "ביצוע היוון על הסכום הנ•



מחשבון פרישה–חזרה לישראל ישראלי 
(שיעור הפטור על קצבה/קיבוע זכויות/פריסה)נוסחת הקיזוז -דורש פקיד שומה

כ פיצויים חייבים  "סה, לפקודת מס הכנסה( ג)8סעיף , שנים6על הפיצויים החייבים עד פריסת מס קדימהביצוע . 3

(ג/116טופס )₪ 423,889

תיקון  , נוסחת הקיזוז" )הקצבה הפטורה", 11,557מ בגובה "קצבה מקרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע. 4

(5.90%)ח"ש499לאחר ביצוע היוון קצבה סכום הפטור על הקצבה 2021נכון ל , (190

₪  1,315בגובה 2222222מספר תוכנית , קצבה מכלל ביטוח

הגדלת הקצבה החודשית הפטורה  כל שינוי שיחול בשיעור הפטור מהקצבה המזכה ינוצל הפטור לטובת , קיבוע זכויות.5

(.ד/161טופס )בלבד 



א/161



קיבוע זכויות  –ד /161



14,222: פנסיה מטרה-סכום חד פעמי+ תחזית קצבה



,  תהליך קליטת עובד במקום עבודה
דיווח תקין במבנה אחיד והקשר  

190החזק לתיקון 



רקע-ממשק אחיד 

:תקלות רבות בהעברת כספי ההפרשות הסוציאליות של העובדים לגופים המוסדיים

"(  פנדינג"או " כספים במעבר)"לפוליסות של העובדים לאורך שנים שוייכוכספים שלא •

שיעורי ההפרשה לרכיבי השכר לא תאמו ) שיוך של כספים לא בהתאם לדוח שהופק ממערכת השכר •

(בין הפוליסה לבין הדיווח

חוסר יכולת של המעסיק לבצע בקרה על אופן קליטת התשלומים בתוכניות העובדים•

מעבר לעולם של ריבוי סוכנים •

זכות העובד לבחור להצטרף לכל קופת גמל או להמשיך להפקיד בה בכל עת•

התפתחויות טכנולוגיות של השנים האחרונות•



הפתרון

המידע יועבר 
באמצעות תקשורת  

נתונים מוצפנת  
כך שלא , ומאובטחת

יהיה ניתן לגשת אליו 
ללא הרשאת הנמען

המידע יועבר 
במתכונת אחידה  
ויהיה מבוסס על 
קובץ אלקטרוני  

XMLבמבנה 

מבנה אחיד להעברת  
מידע ונתונים בשוק 
החיסכון הפנסיוני  



!!חשוב

דיווח לחברה מנהלת יהיה תואם לנתונים הכספיים של העובד במערכת השכר של  

ולא ייעשה שינוי בנתונים אלה בעת העברת מידע לחברה מנהלת, המעסיק 



חובת המעסיק

התיקון לחוק קובע , העלה כי קיימות בעיות בקליטת הכספים( היזון החוזר)במידה והמשוב 

כי על המעסיק לטפל בכלל הדיווחים השגויים והתקלות שנמצאות תחת אחריותו 

על , התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים ולדיווח כאמור לקופת הגמל 

.לרבות הטלת עיצומים כספיים גבוהים, המעסיקים 



היזון חוזר מסכם

גוף מוסדי יעביר דיווח על קליטת המידע במערכות המידע שלו תוך התייחסות לרישום הזכויות •

וסטטוס הטיפול בכספים שהועברו לגוף המוסדי, במרכיבי חשבון קופת הגמל של כל עובד

רשומה נקלטה•

רשומה בטיפול יצרן•

רשומה הועברה לטיפול מעסיק•



תהליך קליטת עובד חדש 

לעובד קיימת קופה  •

לעובד לא קיימת קופה ומעביר הנחיות  •

העובד לא מעביר הנחיות ומגיע המועד בו המעסיק צריך לבצע הפרשה  •



-לעובד קיימת קופה
מידע על קופה של עובד חדש  



מענה  -מידע על קופה של עובד חדש



-לעובד לא קיימת קופה ומעביר הנחיות 
אופן חלוקת הכספים בין קופות  -מסמך הנחיות למעסיק

1נספח ה-גמל



אופן חלוקת הכספים בין קופות  -מסמך הנחיות למעסיק
1נספח ה-גמל



העובד לא מעביר הנחיות ומגיע המועד בו המעסיק  
דיווח לקרן פנסיה ברירת מחדל–צריך לבצע הפרשה 

09/2021הקרנות הזוכות במכרז 

( קיימת) אלטשולר שחם פנסיה •

(  קיימת ) מיטב דש פנסיה •

(2022במהלך , חדשה ) מור פנסיה •

(2022במהלך , חדשה ) פנסיה אינפינטי•

:דמי ניהול 

1%: הפקדה 

0.22%: צבירה 

מהצבירה  0.3%: דמי ניהול מקסימליים לפורש 



בהיזוניםטיפול –מבחן הלקוח 

:שגיאות שהן באחריות הקופה •

תחת המעסיקאין קופת ביטוח לעובד •

תחת המעסיקאין קרן פנסיה לעובד •

תחת המעסיקאין קופת גמל לעובד •

תחת המעסיקאין קרן השתלמות לעובד •

חשבון/הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה תהליך הפקת הפוליסה•

לא ניתן לקלוט הפקדה בשל אי השלמת מסמכים•



בהיזוניםטיפול –מבחן הלקוח 

הכוונה שהמעסיק צריך לבצע בקרה שוטפת  ) שגיאות שהן באחריות המעסיק 

(:וליידע את העובד שעליו להמשיך טיפול מול הקופה

(  יעבור לאחריות הקופה 4מגרסה ) מבוטלת לתכניתהפקדה •

(  יעבור לאחריות הקופה 4מגרסה ) מסולקת לתכניתהפקדה •

אין הסכם לעמית בקרן ותיקה מול המעסיק•

שגויה/ז לא קיימת.ת•



סולקה בטעות  אובדן כושר עובדה פוליסת 



התראת אובדן כושר עבודה  



טיפול של הקופה 



ושחרור פיצויים161טופס 

עזיבת עבודה  " : סטטוס עובד בחודש משכורת"•

(:20/02/2022) 4ערכים שמתווספים לממשק מגרסה 

עובד זכאי לכספי פיצויים-עזיבת עבודה 
דיווח עזיבת עבודה עתידי+ תשלום 

ומכתב שחרור  161השפעה על טופס •

( :קופות גמל)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים 21תיקון •

חודשים 4לאחר , מתן אפשרות לעובד לשחרר כספים מקופות הגמל בגין פיצויי פיטורין העומדים לזכותו
.וזאת ללא שיידרש להמציא אישור מהמעסיק, ממועד סיום יחסי העבודה



מספר תובנות ודגשים שלמדנו בעקבות הקורונה  
בהקשר לדיווח במבנה אחיד ובכלל

החשיבות ביכולת לבצע מכל מקום ובכל  

רגע את עבודתנו



תפעול  -פתרון מבית עוקץ פנסיה
פנסיוני למעסיקים

אחת  ( מקבוצת עוקץ מערכות) כחברת תפעול פנסיוני אך לא פחות כבית תוכנה 

המטרות שלנו הייתה כשהקמנו את החברה היא להיות חברה מובילה טכנולוגית בעולם  

י כך לאפשר ללקוחות לא להיות תלויים במצבי קיצון כאלה בנציג "התפעול הפנסיוני וע

חשוב להדגיש שבמקביל למענה הטכנולוגי המלא לאורך כל תקופת  ) כזה או אחר 

הקורונה עוקץ פנסיה פעלה וממשיכה לפעול באופן מלא ונותנת במקביל גם מענה  

(.טלפוני

תפעול ללא ניגוד אינטרסים  !!!  חשוב

שמירה על זכויות העובדים ומניעת חשיפה למעסיק  



מכל מקום ובכל רגע –פורטל עוקץ פנסיה 

שלילי/דיווח קובץ שוטף•

'עזיבת עבודה וכו, ת"התראה בזמן אמת עבור עובדים שלא דווח להם סטטוס כגון חל•

מידע על קופה פעילה או לא פעילה של עובד חדש  •

161דוח עזר ל /בקשת יתרות פיצויים •

עבור מענה יתרות פיצויים לסוף שנה המערכת מבצעת באופן אוטומטי בדיקה האם ישנם עובדים  •
שדווחו בסוף שנה אך לא נתקבל בגינם מענה יתרות פיצויים ושולחת טבלה מפורטת למעסיק

אישורי מס שנתיים על הפקדות מעסיק לקופות הגמל  •

היזונים  /דוח שיוך הכספים–סטטוס קליטת כספים •

ביצוע הבקרה עבור המעסיק  –מערכת התראות בזמן אמת •



עמוד ראשי



קובץ אחד לכל הקופות  -דיווח שוטף



דיווח שלילי  



-לעובד קיימת קופה
מידע על קופה של עובד חדש  



מענה  -מידע על קופה של עובד חדש



יתרות פיצויים



מענה יתרות פיצויים לסוף שנה 



EXCEL/PDFהפקת דוחות 



161דוח עזר ל 



161דוח עזר ל 



161וטופס 161דוח עזר ל 



אישורי מס שנתיים על הפקדות מעסיק



PDF-אישורי מס שנתיים על הפקדות מעסיק



סטטוס קליטת כספים



סטטוס קליטת כספים



EXCELדוח -סטטוס קליטת כספים



טפסי הצטרפות  -מודול התראות בזמן אמת



מייל למעסיק  –מודול התראות בזמן אמת 
הפקדה לרכיב שלא קיים בפוליסה



מייל למעסיק–מודול התראות בזמן אמת 
אסמכתא 



מייל למעסיק  –מודול התראות בזמן אמת 
אכעחוסר בהפרשה לרכיב -נקלט אך לא תקין



מייל לקופה  –מודול התראות בזמן אמת 



תודה רבה  



מקדם


