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  לקוחותנו

  

   עדכו��  2009 ניצול הטבות מס והיערכות לקראת סו� שנת : הנדות 

  

ג� השנה ריכזנו עבורכ� מידע מקצועי שעשוי לסייע בהבנת מורכבות החקיקה בתחו� , כבכל שנה

בית הטבות המס למפקידי� בקופות הגמל ובקרנות השתלמות לרבות עדכו� הסכומי� רטרואקטי

י רשות המיסי� ביו� " ופורס� ע16/12/2009 אשר אושר בועדת הכספי� ביו� 2009מינואר 

17/12/2009.  

  הפקדות לקופות גמל לקיצבה. 1

 במסגרת 2006 הוא זה שנחקק בשנת 2009נבהיר כי מודל הטבות המס הרלוונטי לשנת  .1.1

הטבות לעמית  לפקודת מס הכנסה ועדיי� מבוסס על כפל תקרה ל153 & ו152תיקוני� 

 ואיל* כל קופות הגמל הינ� קופות גמל לקיצבה 2008מוטב וזאת על א) שהחל מינואר 

 .ואי� יותר אפשרות להפקיד סכומי� בקופות גמל לתגמולי�

,  יחיד שבשל הכנסתו שולו בעדו–" עמית מוטב",  לפקודת מס הכנסה47על פי סעי)  .1.2

 מס* כל השכר 16% & פחת מבסכו� שלא, סכומי� לקופת גמל לקיצבה, בשנת המס

 .הממוצע במשק באותה שנת מס

 עומד 2009בשנת ולפיכ* ,  /7,928=  הנו 2009השכר החודשי הממוצע במשק בשנת  .1.3

 . לפחות/  15,222ל על "הנההפקדה סכו� 

1.4.  �מי שלא מופקד עבורו סכו� זה אינו עמית מוטב והוא יהנה מהטבות מס מופחתות בי

 הוא מי שנולד לפני 47על פי סעי) " עמית יחיד. "א� לאובי� " עמית יחיד"א� הוא 

 או מי שבשנת המס היתה לו משכורת שבשלה הוא זכאי לקיצבה על פי די� או 1/1/1961

 אי� יותר משמעות להיות היחיד עמית 2008למעשה החל מינואר ). פנסיה תקציבית(חוזה 

ר לעמית יחיד להפקיד  התאפש2006במועד התיקו� בשנת , יחיד משו� שכוונת המחוקק

 אי� יותר קופות גמל לתגמולי� 2008בקופת גמל לתגמולי� אול� על א) שהחל מינואר 

 .47עדיי� לא תוק� סעי) 

הכנסתו אינה הכנסת עבודה  (עמית מוטב שהוא עצמאי.  שהוא עמית מוטבעמית עצמאי .1.5

.  /15,222 סכו� העולה עלהפקיד עבור עצמו , )או שהכנסתו ממשכורת אינה מבוטח כלל

 מתקרת ההכנסה המזכה 11% המהווה הוא זכאי לניכוי / 10,296על ס* של סכו� זה מ

 5%המהווי�  / 4,680בנוס) על ס* של  ו)לחודש / 7,800( / 93,600השנתית בס* 

 .  /1,638 השווה לס* של 35% בשיעור זיכוימההכנסה המזכה כאמור ובגינ� יהנה מ



  

 

/  14,976הוא ס*  / 15,222ת מס מתו* ההפקדה בס* הסכו� הכולל שבגינו יקבל הטבו .1.6

 .)מסההטבות זכאי למעט מ הסכו� שלגביו גבוה  המחייב הפקדהיש כא� עיוות , כלומר(

גבוהות יותר  מהטבות מס ליהנותהפ* להיות עמית מוטב הוא זכאי החל במועד שהעמית  .1.7

� :רטרואקטיבית מתחילת השנה כגו

 / 93,600מהכנסה נוספת עד לס*  11% המהווהח " ש10,296  ניכוי שנתי בס*– ניכוי .1.7.1

 מסכו� זה לטובת זיכוי 5% , 93,600 ס* של עד & מ7% כאשר חישוב תחילה לפי בשנה

כ ניכוי "סה (4% הכנסתו הנוספת יהנה מניכוי נוס) של עד & מ12%ורק א� שיל� מעל 

4% + 7% = 11%.( 

/  7,800( / 93,600פת בס* של נוס מהכנסה 5% המהווי�  לשנה/ 4,680ס* מ – זיכוי .1.7.2

לביטוח חיי� שיעור הזיכוי . ( /1,638 &  השווה ל35%זיכוי בשיעור  מהייהנ בגינו )לחודש

  ) כוי זה עשוי לפגוע בניכויי בלבד א* תשלו� לביטוח חיי� לצור* ז25%

 הוא אינו עמית מוטב ויקבל הטבות / 15,222&א� סכו� הפקדותיו לקופת גמל נמו* מ .1.8

. / 21,120 שה� / 132,000תקרה של עד מ)  לזיכוי5%+  ניכוי 11%( 16%ובה מס עד לג

אי�  יוש� לב שכיוו� שסכו� זה גבוה מסכו� הרצפה לעמית מוטב הרי לאבחנה ביניה�

 / 95,000 & אלא א� מדובר בבעל הכנסה חייבת נמוכה מבדר* כלל משמעות מעשית

  .בשנה

זיכוי זכאי לעמית שכיר . הפקדה של המעביד הוא מי שכנגד הפקדותיו קיימת עמית שכיר .1.9

בשנה  / 93,600 בס* ת מבוטחתרושכמ מ7%&סכו� השווה לעד ל 35%בשיעור של  מרבי

 . בשנה/  2,293סכו� הזיכוי המרבי , )לחודש/  7,800(

 כספי� לקצבה או שיש לו �יש רכיבי שכר שמעבידו אינו מפריש בעבורעובד היה ול .1.10

 הוא רשאי להפקיד כעמית עצמאי ,ות הכנסה אחרי�הכנסות חייבות במס ממקור

  . מהטבות מסוליהנות

בשנה ייחשב כעמית /  15,222&למעלה מ עמית שכיר שהפקיד ביחד ע� מעבידו בעבורו .1.11

 הוא ,בשנה/  374,400לחודש שה� /  31,200&מוטב וכל עוד השכר המבוטח נמו* מ

 : מהפקדותיו כעמית עצמאי כדלקמ�ייהנה 

   :על הנמו* מבי� הסכומי� הבאי�) 4% + 7%( 11%ניכוי של 

    הסכו� ששיל� כעמית עצמאי )1

   ח בשנה " ש93,600חודשי� שה�  12 כפול 7,800 )2

בתנאי שהשכר המבוטח (/  374,400שבי� ס* השכר המבוטח השנתי לבי�  ההפרש )3

  .) / 374,400&נמו* מ

/  93,600לחודש שה� /  7,800  שלהכנסה נוספת מ5%& מ35%ייהנה מזיכוי של , בנוס)

  .שאינ� הכנסה מבוטחת ובלבד ששיל� סכו� זה לשנה

  



  

 

 רשאי )לחודש/  7,800(בשנה  / 93,600הכנסה מזכה בס* היה והשכר המבוטח נמו* מ .1.12

בגי� ההפרש שבי� השכר ) זיכויל 5%& ניכוי ול 11%( 16% כעמית עצמאי עד פקידהשכיר לה

�  .והכל בתנאי שהוא עמית מוטב/  93,600 בס* ההכנסה המזכה המבוטח השנתי לבי

יהנה מניכוי , לשנה / 93,600והכנסתו המבוטחת עולה על אינו עמית מוטב ש מי .1.13

/  93,600הכנסה מזכה בס*  מהכנסתו שאינה מבוטחת א* לא יותר מ5%בשיעור  בלבד

יהנה , לשנה / 93,600 & אול� א� הכנסתו המבוטחת נמוכה מ.)בחודש/  7,800(בשנה 

 93,600 עבור משכורתו הלא מבוטחת עד להשלמה לס* של 7%בנוס) ג� מזיכוי בשיעור 

 .לשנה/ 

 & לקצבה יהנה מזיכוי על הסכו� ששיל� עד לס* של 5% &יחיד ששיל� סכו� נמו* מ .1.14

 .  מיועד לבעלי הכנסות נמוכות,  לשנה/ 1,818

  

  הפקדות לקרנות השתלמות. 2

להפקיד רק עובד שכיר שמעבידו מפקיד בעבורו הפקדות לקר� השתלמות לשכירי� רשאי  .2.1

� & מעביד ו7.5%שיעור ההפקדות המקובל הנו . סכומי� מדי חודש בחודשו לאותו חשבו

 . בהתאמה4.2%& ו8.4% עובד ולעובדי הוראה 2.5%

 ובמקרי� שבה� 2009לחודש בשנת המס  / 15,712סכו� המשכורת הקובעת הנו  .2.2

יחוייב העובד במס על הסכו� החורג , כורת הקובעת מהמש7.5%הפקדות המעביד עלו על 

 .באמצעות זקיפתו בתלוש השכר

2.3.  �רשאי העמית )  שני� ממועד ההפקדה הראשו� בחשבו�6לאחר (בתו� תקופת החיסכו

 �למשו* את כל סכו� החיסכו� והוא יהיה פטור ממס ג� על הרווחי� שנצברו בחשבונו בגי

בשיעורי� המותרי� ובעבור שכר של עד ההפקדה החודשית (ההפקדה המוטבת בלבד 

 ).התקרה כאמור

עובד שלא הפקידו עבורו מתחילת עבודתו לקר� השתלמות רשאי המעביד להפקיד  .2.4

א* לא לפני תחילת שנת המס או ) לרבות את חלק העובד שינוכה משכרו(רטרואקטיבית 

 . תחילת עבודתו לפי המאוחר מבינ�

להפקיד רק מי שיש לו הכנסה מעסק או רשאי . הפקדות לקר� השתלמות לעצמאי� .2.5

לאחרונה הודיעה רשות המיסי� כי בכוונתה לדרוש מהקרנות לוודא זאת . ממשלח יד

 .מ או אישור ממס הכנסה"באמצעות צירו) הוכחה כדוגמת תעודת עוסק של מע

 7%המהווי�  / 16,380כדי למקס� את הטבות המס יש להפקיד סכו� שנתי בס* של  .2.6

 .בשנה / 234,000ס*  במהכנסה קובעת

 ואילו היתרה בס* של עד)  /5,850( מאותה הכנסה 2.5%מתו* זה  לא יותרו בניכוי  .2.7

 . מהכנסה הקובעת יותרו בניכוי כהוצאה4.5%שה�  / 10,530



  

 

2.8.  �)  שני� מתחילת שנת המס שבה הופקד לראשונה בחשבו�6לאחר (בתו� תקופת החיסכו

הוא יהיה פטור ממס ג� על הרווחי� שנצברו רשאי העמית למשו* את כל סכו� החיסכו� ו

 . /16,440 ס* של עד 2009בשנת , בחשבונו בגי� ההפקדה המוטבת

עמית שכר שיש לו ג� הכנסות כעצמאי רשאי להפקיד כעצמאי בקר� השתלמות לעצמאי�  .2.9

 מההפרש שבי� משכורתו שמשול� בגינה לקר� 4.5%אול� הניכוי שיקבל לא יעלה על 

לבי� תקרת ההכנסה הקובעת ) 12 * 15,712 =188,540רה שנתית של עד לתק(השתלמות 

 ). ראשוני� לא יותרו בניכוי2.5%( מהפרש זה 7%לעצמאי� ובלבד ששיל� 

יובהר כי מי שמפקיד ה� כעמית שכיר וה� כעמית עצמאי בקרנות השתלמות נהנה מפטור  .2.10

 צירו) שתי התקרות ממס רווחי הו� על כל הרווחי� שיצבור מהפקדותיו כאמור עד לגובה

  ). /35,294סכו� שנתי מרבי של (של השכיר ועצמאי יחד 

  

  

  ,בכבוד רב                

  

  קובי יתח                

  ח"רו' שטיינמ4 עמינח ושות              

     


