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  2006  בנובמבר13

  

  

  

  2007 ותחילת 6200היערכות מעבידי' ויחידי' לקראת תו'  :הנדו&

  

  כללי

שנת . היער� טוב יותר לקראת תו� השנהחוזר מקצועי שיסייע ל שמח אני להפי
, כמידי שנה

א� כמות תיקוני החקיקה שבכוונת האוצר ,  אופיינה במספר קט� יחסית של תיקוני חקיקה2006

  . סיומה גדולה ומכובדתלבצע עד 

 :להל� בקצרה עיקרי התיקוני� שנעשו והצפויי� בכל הקשור למיסוי השוק הפנסיוני

אוכלוסיית העמיתי� העצמאי� שנולדו החל  ביחס לבתחילת השנה נכנס לתוק# תיקו� מהותי .1

וה� ,  וליהנות מהטבות מסקופת גמל לתגמולי� והמעונייני� להפקיד סכומי� ב1961משנת 

 "נחסמו" , יחד ע� הוראה זו.קופת גמל לקצבה ב מינימאלי סכו� תחילה להפקידחויבו

כי הוראות התיקו� לא ,  יודגש.60גיל  הגיע� לקופות הגמל לתגמולי� של עמיתי� אלה עד

  לתגמולי� ג� על עובד שמפקיד סכומי� בקופת גמלותחל ה� אול�, חלות על עמית שכיר

 . ללא זכויותכעמית עצמאי בגי� הכנסתו ממשכורת

תקרת  נוס# בכל הקשור להגדלת תיקו� ייכנס לתוק# בקרובצפוי כי , בהמש� לתיקו� האמור .2

 .1)ניכוי וזיכוי ממס ( עבור� ולאופ� חישוב הטבות המס אלהההכנסה המזכה של עמיתי�

 נוספי� בכל הקשור לסיווג הכנסה המשתלמת כפיצוי במקרה  חקיקהצפויי� תיקוני, בנוס# .3

 . �3 וכ� בקשר לניוד כספי� בי� קופות גמל ושינוי ייעוד2כושר עבודהשל אובד� 

 161 חלה על כל המעבידי� והעובדי� החובה להשתמש בטופס 2006החל מחודש נובמבר  .4

    .וזאת בכל מקרה של עזיבת עבודה, החדש ובטפסי� הנלווי� לו

  

 התייחסות ופו תינת�ובס, למועד כתיבתו� כפי שהחוזר זה יפרט בהרחבה את הוראות החוק 

 . ולהשפעת�הצפויי� החקיקה לתיקוני

 

  

  

  

                                                 
 .2006 מינואר מוצע כי תחילתו תהא רטרואקטיבית 1
 .2005נואר  מיאקטיביתמוצע כי תחילתו תהא רטרו 2
 .2007מוצע כי תחילתו תהא מינואר  3

 41חוזר לקוחות 
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  שנתקבלו והוראות תיקונים

   ניכוי וזיכוי ממס�  שיש לו הכנסה שאינה ממשכורתמית עצמאיע

 בעד או לתגמולי�/הפקדת סכומי� בקופות גמל לקצבה וגי� הטבות המס לעמית עצמאי ב .1

 . א לפקודה45 ,ו) 1)(ב(47 קבועות בסעיפי� הכנסתו שאינה ממשכורת

 שבעדה מוענקות הטבות המס לגבי הכנסה שאינה ממשכורתתקרת ההכנסה המזכה  .2

 .)לחודש . 10,200( לשנה . 122,400 הנה האמורות

קופת  ב�מי סכו הפקדתגי�מעוניי� לקבל הטבות מס בה ו1961שנת מ  החלמאי שנולדעמית עצ .3

 . 12,049בס� קופת גמל לקצבה  ב מינימאלימחויב תחילה להפקיד סכו�, גמל לתגמולי�

 . )7,383*85%4*16%*12 (לשנה

בשני מסלולי רשאי לבחור , לשנה . 122,400בס�  עמית כאמור שהיתה לו הכנסה מזכה .4

 :כדלקמ�, הפקדה

קופת ב . 2,639והפקדת סכו� נוס# של קופת גמל לקצבה ב . 12,049הפקדת סכו� של  .4.1

ומפרמיה לזיכוי ממס בס� ) 7%( . 8,568וליהנות מניכוי כולל בס� , גמל לתגמולי�

6,120 . )5% .( 

 �13,464 וליהנות מניכוי כולל בס, בלבדקופת גמל לקצבה ב . 19,584הפקדת סכו� של  .4.2

 ). 5%( . 6,120ומפרמיה לזיכוי ממס בס� ) 11%(. 

אינו רשאי , לשנה . 100,408 ,כי עמית כאמור שהכנסתו המזכה נמוכה מ, מהתיקו� יוצא .5

 לא יקבל בגי� הפקדותיו –וא� בכל זאת ייעשה כ� , קופת גמל לתגמולי�להפקיד סכומי� ב

   .אלה כל הטבות מס שה�

 הפקדת גי� ושמעוניי� לקבל הטבות מס ב1961 שנולד החל משנת ר כאמוכי עמית, יש לזכור .6

הרלוונטית כי נתקיי� לגביו ת הגמל מחויב להצהיר בפני קופ,  בקופת גמל לתגמולי��מיסכו

והאחריות , לשנה . 12,049בס� קופת גמל לקצבה התנאי של הפקדת הסכו� המינימאלי ב

  .לכ� מוטלת עליו בלבד

 . אינו מחויב להפקדת סכו� מינימאלי כאמור1960שנולד עד שנת כי עמית עצמאי , יודגש .7

 14,688להפקיד סכו� של רשאי , לשנה . 122,400בס�  הכנסה מזכה היתה לוכאמור שעמית 

ומפרמיה לזיכוי ממס בס� ) 7%( . 8,568וליהנות מניכוי כולל בס� , בקופת גמל לתגמולי�. 

6,120 . )5% .( 

וייהנה מניכוי , דאי� כל מניעה כי עמית כאמור יפקיד סכומי� בקופת גמל לקצבה בלב, אול�

וזאת בדומה לעמית , )5%( . 6,120ומפרמיה לזיכוי ממס בס� ) 11%( . 13,464כולל בס� 

  .   ושמפקיד סכומי� בקופת גמל לקצבה בלבד1961עצמאי שנולד החל משנת 

  

  

  

  

  

                                                 
  .100% נקבעו 2009 -  והחל מ95% נקבעו 2008 - ב, 90% נקבעו 2007 - ב. 2006 נקבעו לשנת המס 85% 4
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   ניכוי וזיכוי ממס�עמית עצמאי שיש לו הכנסה ממשכורת ללא זכויות 

או לתגמולי� בעד /סכומי� בקופות גמל לקצבה ו הפקדת גי�הטבות המס לעמית עצמאי ב .1

 . א לפקודה45 ,ו) 2)(ב(47הכנסתו ממשכורת ללא זכויות קבועות בסעיפי� 

שבעדה מוענקות הטבות המס  ללא זכויות ממשכורתלגבי הכנסה תקרת ההכנסה המזכה  .2

 .)לחודש . 7,300( לשנה . 87,600  הנההאמורות

� מי הפקדת סכוגי� והמעוניי� לקבל הטבות מס ב1961ג� עמית כאמור שנולד החל משנת  .3

  בס�קופת גמל לקצבהמחויב תחילה להפקיד סכו� מינימאלי ב, קופת גמל לתגמולי�ב

ההפקדה האמורה יכול שתיעשה ג� באמצעות , אול�). 7,383*85%*16%*12(לשנה  . 12,049

 ). חלקו כעמית שכירו  מרכיב הפיצויי�לרבות(מעבידו 

לרבות מרכיב הפיצויי�  (במקרה בו נעשתה הפקדה מינימאלית כאמור באמצעות מעבידו .4

רשאי , לשנה.  87,600פחות ונותרה הכנסה ממשכורת ללא זכויות של ל, )וחלקו כעמית שכיר

וליהנות מניכוי כולל קופת גמל לתגמולי� ב . 4,380 סכו� של  כעמית עצמאיהוא להפקיד

 . 87,600 ,  א� נותרה הכנסה ממשכורת ללא זכויות בסכו� הנמו� מ).5%( . 4,380בס� 

 .)וכ� ג� תהיה ההפקדה בפועל(  מהמשכורת ללא זכויות בפועל5%ייהנה מניכוי בס� , לשנה

לרבות מרכיב  (בכל במקרה בו לא נעשתה הפקדה מינימאלית כאמור באמצעות מעבידו .5

או שנעשתה רק הפקדה חלקית מס� הסכו� המינימאלי , )הפיצויי� וחלקו כעמית שכיר

 כעמית קופת גמל לקצבהב יהא עליו להשלי� תחילה את הסכו� המינימאלי הנדרש, הנדרש

 .וליהנות מהטבות מסקופת גמל לתגמולי� � במיסכוורק לאחר מכ� יוכל להפקיד , עצמאי

הוא  , הפרמיה לזיכוי ממס כעמית שכיר מלואניצל את  לאכי במקרה והעמית, חשוב להדגיש .6

ידו ,  בניכוי הפרמיה שהופקדה על)7%( . 6,132 עד פרמיה לזיכוי ממס מ ג�ליהנות רשאי

   .)בשל הפקדותיו כעמית עצמאי( כעמית שכיר

גי�  מס ב ושמעוניי� לקבל הטבות1961 שנולד החל משנת  כאמורעמיתג� כי , יש לזכור .7

הרלוונטית כי ת הגמל מחויב להצהיר בפני קופ, קופת גמל לתגמולי�� במיהפקדת סכו

, לשנה . 12,049 בס� קופת גמל לקצבהנתקיי� לגביו התנאי של הפקדת הסכו� המינימאלי ב

א� העמית מבצע את ההפקדה בקופת הגמל , אול� .והאחריות לכ� מוטלת עליו בלבד

 הוא פטור מחובת מת� –מצעות מעבידו ישירות דר� המשכורת לתגמולי� כעמית עצמאי בא

לפקודה ) 2)(ב(47הקבוע בסעי#  הניכוי ולפיכ� מעבידו רשאי להעניק לו את, הצהרה כאמור

 .5א לפקודה45וא# את הזיכוי ממס לפי סעי# 

 וכ� עמית שיש לו הסדר לפנסיה מאת מעבידו 1960כי עמית כאמור שנולד עד שנת , יודגש .8

עמית  .אינו מחויב להפקדת סכו� מינימאלי כאמור, )ללא קשר למועד הולדתו(פרישתו לאחר 

להפקיד כעמית עצמאי סכו� של  רשאי, לשנה.  87,600 בס� הכנסה מזכה היתה לוכאמור ש

  .  .4,380בקופת גמל לתגמולי� וליהנות מניכוי כולל בס�  . 4,380

  

  

  

  
                                                 

 .במקרה ולא ניצל את מלוא הפרמיה לזיכוי ממס כעמית שכיר  5
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   שני'5וותק  + 60משיכה בגיל : קופות גמל לתגמולי'

 2006מאי� בקופות גמל לתגמולי� החל מחודש ינואר ידי עמיתי� עצ,סכומי� המופקדי� על .1

 שני� לפחות ממועד ההפקדה הראשו� 5ובלבד שחלפו , 60ניתני� למשיכה בהגיע� לגיל 

תיקו� זה דומה במהותו לתיקו� שנעשה ביחס לעמיתי� שכירי� לגבי הפקדות מחודש . בקופה

 .2005ינואר 

 שני� ממועד 15ניתני� למשיכה ג� לאחר  2005כי סכומי� שהופקדו עד חודש דצמבר , יודגש .2

 .ההפקדה הראשו� בקופה

  

   חישוב ההוצאה לצורכי מס– אובד& כושר עבודה

כדי לחשב את הפרמיה המותרת בניכוי לצורכי מס בשל רכישת ביטוח מפני אובד� כושר  .1

או / וקצבהל(ת המעביד למרכיב התגמולי� שבקופות הגמל ויש לסכ� את ס� הפקד, עבודה

ללא שווי שימוש ברכב ( של העובד שהתקבל בס� המשכורתולחלק את הסכו� , )מולי�תגל

 ). צמוד

 , סכו� השווה לנית� לנכות לצורכי מס, 5% , קט� או שווה לא� השיעור שהתקבל מהחישוב .2

 ).ללא שווי שימוש ברכב צמוד(המשכורת ס�  מ2.5%

 נית� לנכות לצורכי מס, 7.5% , א� קט� או שווה ל5% , גדול מא� השיעור שהתקבל מהחישוב .3

משכורת ס� הכשהוא מוכפל ב 7.5% , ל מהחישובהפרש שבי� השיעור שהתקבל לסכו� השווה

  ).ללא שווי שימוש ברכב צמוד(

  

  טפסי' נלווי'+  החדש 161טופס 

 השלימה נציבות מס הכנסה עבודת מטה ארוכה ומסובכת בכל הקשור 2006במהל� שנת  .1

 המערכת משולבת ע� מערכת .)IS97שאילתא  (נת למיסוי בפרישהלהקמתה של מערכת ממוכ

 :והיא מסוגלת לחשב ולבצע את כל הבאי� – IMAS , תיאומי המס 

סכו� המענק הפטור ממס בהתחשב במענקי� פטורי� ממס שנתקבלו ממעבידי� אחרי�  .1.1

 .בשל אותה תקופת עבודה

 .פטור ממס למענק שמשול� במספר תשלומי� לפי נוסחת המיצוי .1.2

במקרה ושולמו " נוסחת השילוב"פטור ממס לקצבה מזכה בגיל פרישה ויישו� מלא של  .1.3

 .ג� מענקי� פטורי� ממס בשל אותה תקופת עבודה

 .חישוב מס בפריסת מענקי� והיוו� קצבאות בהתחשב בהכנסות הנוספות .1.4

 .או לרצ# קצבה תו� שמירת כל האינפורמציה/מת� אישורי� לרצ# פיצויי� ו .1.5

 .לעובד ולקופות הגמל השונות, שורי� הרלוונטיי� המיועדי� למעבידהדפסת כל האי .1.6

 רב משמעות לנותני  אמורה להוות כלי עזר לתוק# בימי� אלההנכנסשהמערכת החדשה 

מהירי� ומדויקי� בהתבסס אפשר לה� לבצע חישובי� והיא ת, משרדי השומההאישורי� ב

תאפשר  ואת השירותשפר לה תצליח נראה כי המערכת החדש .על נתוני� זמיני� המצויי� בה

 .טיפול אחיד בכל משרדי השומה
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הודעת מעביד על פרישה מעבודה של  (161תוק� טופס , יחד ע� הקמתה של המערכת האמורה .2

 :כדלקמ�, טפסי� נלווי�מספר ונוספו לו  ,)עובד

  . הודעת עובד עקב פרישה מעבודה–א 161טופס 

  .ודה או מוות הודעת שאירי� על הפסקת עב–ב 161טופס 

  .קצבה/ הודעה על חזרה מרצ# פיצויי�–ג 161טופס 

  .לפקודת מס הכנסה) ג(8פי סעי# , בקשה לפריסה על–ג 116טופס 

 החל  הנלווי� לופסי� החדש ובט161ופס חובה להשתמש בט, לפי הנחיית נציבות מס הכנסה .3

 .2006מחודש נובמבר 

  

 ובד הודעת מעביד על פרישה מעבודה של ע– 161טופס 

יוע
 , ח"רו ( השירות למעבידניאי� כל מניעה שנותא� , ידי המעביד,הטופס ימולא וייחת� על .1

החתימה על הטופס , בכל מקרה.  לו בכ�ו את הטופס עבורו או יסייעולא ימ)סוכ� ביטוח, מס

ו מונחת על כתפיאמור בו נכונות ה למילויו ולהאחריותמשכ� ו, ידי המעביד בלבד, תיעשה על

  .בלבד

או /לעובד זכויות לפיצויי� ו נצברו  כאשר וזאת,הטופס ימולא בכל פרישה מעבודה של עובד .2

 .ת כאמוריו לו זכוו יש לציי� כי נצבר–במקרה ונצברו לעובד זכויות לתגמולי� . לקצבה

 :מקרי� הבאי� ב רקפטור ממססכו� המענק ההמעביד רשאי לחשב את  .3

 .כשהמעביד הוא המשל� היחיד .3.1

  . שאינו המעבידאחד בלבד משל�כשקיי�  .3.2

 .משל� אחד נוס# בלבדידי ,עלידי המעביד ו,כשהמענק משול� על .3.3

ידי ,ידי המעביד וג� על,המענק שמשול� על (פטור ממסשמשול� מענק הל כשכ .3.4

 .)המשלמי� הנוספי�

 וכל יתר המשלמי� ,ידי משל� אחד נוס# שאינו המעביד,הפטור ממס מוענק רק עלכש .3.5

 . לפקודה121שיעור המרבי הקבוע בסעי# מנכי� מס במקור לפי ה

וכל יתר המשלמי� , ידי משל� אחד נוס# שאינו המעביד,הפטור ממס מוענק רק עלכש .3.6

 .ה� קופות גמל לקצבה לגביה� בחר העובד באופציה של רצ# קצבה

או את סכו' /חישב בעצמו את סכו' המענק הפטור ממס והמעביד  בו בכל מקרה: הערה

הוא מחויב להעביר העתק , ר והנחה בהתא' את המשל' הנוס.המס שיש לנכות במקו

 .א לפקיד השומה161 �  ו161מטופסי 

 ולפיכ� עליו,  לחשב את סכו� המענק הפטור ממסאינו רשאיהמעביד  –כל מקרה אחר ב .4

  . כדי שזה יחשב את גובה המס החלהשומה באזור מגוריופקיד להפנות את העובד ל

 רק א� העובד ימציא לו עותק פטור ממססכו� המענק ה את המעביד רשאי לחשבכי , יודגש .5

ובו הוצהר במפורש כי העובד , )הודעת עובד עקב פרישה מעבודה (א161 מטופס חתו�ממולא ו

צהיר כי פרש ה א� העובד .לא פרש ממעבידי� אחרי� בתקופת העבודה אצל המעביד

העובד   את להפנותד על המעבי חובה–ממעבידי� אחרי� בתקופת העבודה אצל המעביד 

 .  כדי שזה יחשב את גובה המס החלהשומה באזור מגוריופקיד ל
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   הודעת עובד עקב פרישה מעבודה–א 161טופס 

או / במועד הפרישה כאשר לעובד נצברו זכויות לפיצויי� וידי העובד,הטופס ימולא וייחת� על .1

זכויות שצבר  .בלבדו פימונחת על כת ומשכ� האחריות למילויו ולנכונות האמור בו ,לקצבה

 וה� בתקופת עבודה בתקופת העבודה אצל המעבידה� ,  תקופות עבודה נוספותהעובד בגי�

עליו לדווח על קצבאות שהיוו� בעבר וקיבל בגינ� פטור , כ�, כמו. ידווחו ג� כ�,שקדמה למעביד

   .א לפקודה9ממס לפי סעי# 

או /פטור ממס בגי& כספי הפיצויי' והעובד לא יוכל ליהנות מ, ללא מילוי הטופס: הערה

 .ידי פקיד השומה�או לרצ. קצבה לא תיענה על/וכי בקשתו לרצ. פיצויי' ו, הקצבה

על העובד לדווח על רצונו בבחירת מענק פטור ממס על חשבו� הפטור המוענק לקצבה , בנוס# .2

הפטור  נקמעה להגדיל את סכו�  לבקשפשרותאהלעובד ניתנת "). נוסחת השילוב("או להיפ� 

 .  זכויות לקצבה מקיפה לוובלבד שלא נצברו,  בחוקתקרה הקבועהל נוספי� עד 50% , ממס ב

ומשכ� אי� ,  הוסמכו פקידי השומה לאשר בקשות לרצ# פיצויי�,ע� הפעלת המערכת החדשה .3

פקידי השומה , בדומה לעבר. עוד צור� לפנות למחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה

 .ת לרצ# קצבהימשיכו לאשר בקשו

  

  ג161טופס  וב161טופס 

האישורי� הרלוונטיי� , לפיכ�. טפסי� אלה לא ערוכי� סופית והמערכת א# לא ערוכה להנפיק�

 .  מונפקי� בינתיי� באופ� ידני ואי� כל חובה למלא�

  

  ג116טופס 

 רק בפריסה קדימה של מענק חייב במס ושל היוו� קצבה חייב בינתיי� המערכת החדשה מטפלת

צפוי כי בעתיד המערכת תטפל ג� בפריסה אחורה וג� בפריסה של הפרשי שכר ופדיו� . במס

  .חופשה

  

באתר רשות המסי�  �שומה שפורס/ לחוזר מס הכנסה משפטיתהריני להפנותכ�, נוס#מידע ל

 31י לקוחות וכ� לחוזרIS97"  מערכת פרישה מעבודה" כותרתתחת ה 13.11.2006ביו�  6בישראל

   . העוסקי� בנושא37 , ו
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  טרם נתקבלו שתיקונים צפויים

   וחישוב הטבות המסמזכההכנסה ההגדלת תקרת ה

כל הקשור להגדלת ההכנסה  חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה בטיוטתבמהל� השנה פורסמה 

תיקו� . חישוב הטבות המסל ו בקופת גמל לקצבה נדרש שהפקיד סכו� מינימאלייחידהמזכה ל

, זה מהווה השלמה לתיקו� המהותי שנעשה ביחס לעמיתי� העצמאי� כבר בתחילת השנהצפוי 

קיימת כוונה לתק� את החוק , לפי הטיוטה .מהותית את הנהוג עד כה אמור לשנות והוא

  . אול� בשל הסמיכות לסו# השנה לא נראה כי מהל� זה יצלח, 2006רטרואקטיבית מחודש ינואר 

 :הטבות המסחישוב על  וההכנסה המזכהתקרת  הצפוי על להל� בקצרה השלכות התיקו�

 :רק עמית עצמאי .1

+  ניכוי 11% – . 87,600בגי� הרובד הראשו� עד סכומי� המופקדי� בקופת גמל לקצבה  .1.1

 . זיכוי5%

  : .87,600בניכוי  . 175,200בגי� הרובד השני עד  .1.2

 . זיכוי5%+  ניכוי 11% –צבה ופת גמל לק בק הסכומי� מופקדי�א� .1.2.1

 . זיכוי5%+  ניכוי 7% –קופת גמל לתגמולי�  ב הסכומי� מופקדי�א� .1.2.2

 : עמית עצמאי+ עמית שכיר  .2

בניכוי  . 87,600בגי� הרובד הראשו� עד סכומי� המופקדי� בקופת גמל לקצבה  .2.1

 . זיכוי5%+  ניכוי 11% –ע� זכויות משכורת ה

 : .87,600/ זכויות ע� משכורתבניכוי הגבוה מבי� ה . 175,200בגי� הרובד השני עד  .2.2

 . זיכוי5%+  ניכוי 11% – ופת גמל לקצבה בק הסכומי� מופקדי�א� .2.2.1

 . זיכוי5%+  ניכוי 7% – קופת גמל לתגמולי� ב הסכומי� מופקדי�א� .2.2.2

  

 דגשי' ומסקנות

  סכומי�אפשר להפקיד – צבהופת גמל לקבק שהיא להפקיד סכומי� חובהלא קיימת כל  .1

 .הקבועה בחוקת ההכנסה המזכה תקרל מס עד וליהנות מהטבות ופת גמל לקצבהבק

  להפקיד סכומי� בקופת גמל לתגמולי��והמעוניי 1961עמית עצמאי שנולד החל משנת ל .2

 בקופת  נדרש קוד� להפקיד סכו� מינימאלי–  אחד"מסלול"יש רק  וליהנות מהטבות מס

תקרת וענק לו ת, במקרה זה.  ואחר כ� להפקיד סכו� נוס# בקופת גמל לתגמולי�,גמל לקצבה

 .לשנה . 175,200הכנסה מזכה מוגדלת בס� 

 להפקיד סכומי� בקופת גמל �והמעוניי 1960  שנתעדמית עצמאי שנולד לע, ומת זאתעל

 :"מסלולי�"י שנ יש  וליהנות מהטבות מסלתגמולי�

  .) לשנה .122,400( תקרת הכנסה מזכה ללא הגדלת קופת גמל לתגמולי� רק •

 ואחר כ� להפקיד סכו� נוס# , בקופת גמל לקצבה נדרשנימאליקוד� להפקיד סכו� מי •

 175,200הכנסה מזכה מוגדלת בס� תוענק לו תקרת , במקרה זה. בקופת גמל לתגמולי�

 .לשנה. 

בוטלה , או לתגמולי�/בכל הקשור להטבות המס בשל הפקדת סכומי� בקופות גמל לקצבה ו .3

בכל מקרה יוענק ניכוי . אינה ממשכורת הכנסה ממשכורת ללא זכויות להכנסה שבחנה בי�הה
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 יוענק –א� הופקדו סכומי� בקופת גמל לקצבה . 5% והפרמיה לזיכוי ממס תהא בס� 7%של 

 ). 11%( נוספי� 4%ניכוי של עד 

 4% בקופת גמל לקצבה בלבד כדי ליהנות מניכוי מוגדל של עד  סכומי�ביטול הצור� להפקיד .4

 בקופת גמל לקצבה ובגי� הרובד השנייה להפקיד סכומי�  נית� יהבגי� הרובד הראשו�. נוספי�

 נוספי� 4%וליהנות מניכוי מוגדל של עד ,  בקופת גמל לתגמולי�נית� יהיה להפקיד סכומי�

 . בגי� הרובד הראשו�גמל לקצבההבקופת  הסכומי� שהופקדו בגי�

עולה כויות משכורתו ע� זלמי שאו לתגמולי� / בקופות גמל לקצבה וביטול החיסכו� הפרטי .5

בכל מקרה משכורת ללא זכויות  ניכוי בגי� ת האפשרות לקבללביטו – לחודש . 14,600על 

. )ניכוי יינת� רק בגי� ההפרש עד התקרה (לחודש . 14,600 עולה עלמשכורת ע� זכויות שה

 לא יקבל יותר ניכוי על ,לחודש . 14,600 כל עובד שמשכורתו ע� זכויות עולה על –המשמעות 

 . משכורתו ללא זכויותיתרת

  

  סיווג הכנסה המשתלמת כפיצוי במקרה של אובד& כושר עבודה

 אובד� כושר עבודה בכל הקשור לסיווג� להכנסה מיגיעה בוטל ההבחנה בי� סוגי קצבאותת .1

יד או ,ממשלח, הכנסה מעסק  בו ההכנסה המבוטחת הנהבכל מקרה, בהתא� לכ�. אישית

על כל , יגיעה אישיתהכנסה מתיחשב ל כושר עבודה  מקצבת אובד�ההכנסה, ממשכורת

 בחנההבו נקבעה  ,2005 חקיקה שנוצר בחודש ינואר עיוותתק� תהוראה זו . המשתמע מכ�

 .  סוגי קצבאות אובד� כושר עבודה בכל הקשור לסיווג� להכנסה מיגיעה אישית בי�לקויה

אול� בשל הסמיכות לסו# , 2005קיימת כוונה לתק� את החוק רטרואקטיבית מחודש ינואר  .2

מומל
 כי מי שכבר קיבל קצבה , במקרה ויצלח, אול�. השנה לא נראה כי מהל� זה יצלח

 לקבלת  שנתיח"דו יגיש, כאמור ושיל� בגינה מס כאילו היתה הכנסה שלא מיגיעה אישית

 .)א� נוכה (החזר המס שנוכה ביתר

מפטור ממס בשיעור של רק  הנותכאמור רשאית לית אובד� כושר עבודה כי קצב, קבעייעוד  .3

פטור ממס כי , חשוב לציי�. א לפקודה9 מזכה כמשמעותה בסעי#  עד לתקרת קצבה35%

.  לפחות75%ליחיד שפרש מעבודתו מחמת נכות רפואית צמיתה של רק כאמור יוענק 

 מכל הקצבה לפי סעי# 35% פטור ממס בשיעור של  יותרלא יוענקבנסיבות אלה  –המשמעות 

 .ודהב לפק9

  

  וד כספי' בי& קופות גמל ושינוי ייעוד'ני

מוצע כי . לראשונה בישראל תתאפשר העברת כספי� בי� קופות גמל שיש עימה שינוי ייעוד .1

לפיצויי� ומקרנות השתלמות , לתגמולי�, נית� יהיה להעביר כספי� מקופות גמל לקצבה

 .פי� כאמורייקבעו מצבי� בה� תיאסר העברת כס, בנוס#. 7לקופות גמל לקצבה

 . דבר שאסור לפי הדי� הקיי� כיו�– כי נית� יהיה לאחד ולפצל חשבונות ,עוד מוצע .2

  

  .  שעוסק בנושא33 הריני להפנותכ� לחוזר ,למידע נוס#

                                                 
 .למעט לקרן פנסיה וותיקה ולפוליסת ביטוח לקצבה מבטיחת תשואה 7


