


ראשי פרקים

פרישה מדומה בקיבוע זכויות

מהם כספי תגמוליים קצבתיים  

משיכה שלא כדין  

משיכה לפי כללי משיכה  

לחוק קופות הגמל 5תיקון 

היוון פטור והיוון חייב במשיכה כדין  

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



?  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"

.לחודש8,480–תקרת הקצבה 

אשה62,  גבר67-"  גיל פרישה "

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

.לפי המאוחר מבינהם



?  איך משלמים מס על הפנסיה 

חישוב הפטור

הקצבה  מתקרת67%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



190נוסחת הקיזוז לאחר תיקון 
הגדרות

העבודהשנות32-בהעובדשקבלפטוריםמענקים-פטוריםמענקים

.הזכאותלגילשקדמו
.בצוהאוצרשרשקבעאחרמכפילאו180–להוןההמרהמכפיל
180*8,480*35%-מקדם

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

1מסעיף2סעיףשלמהפחתההמתקבלהסכום-הפטורהההוןיתרת

מוכפלכשהואהמזכההקצבהמתקרת(שנהבאותההאחוזאו)1.67%

להוןההמרהבמכפיל

גילשנתשל.1.1-לועדקבלתםמיוםלמדדצמודיםפטוריםמענקים.2

.במקדםומוכפליםהזכאות



עבודה במקביל לפנסיה-פרישה מדומה
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 •

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

©שמורות 



פרישה מדומה  –דוגמה לחסכון במס 
שכר ברוטו . 12,000-שכר קובע לפיצויים , פנסיה 6,000, 62בת 

שנה40. 20,000

לא מתייעצת –אופציה א 

:אם תפרוש היום תקבל 

12,000*40*28%= 134,400-( בקופת הגמל) 2.33השלמת פיצויים 

60,000-חודשים 3נניח מחלה 

45,000-נניח עודפות שהפקידה לקופה 

240,000צפי פיצויים

-לא תשלם מס על הפיצויים ומבזבזת פטור כי סך הפטור על פיצויים כ

500,000

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

©שמורות 



פרישה מדומה  –דוגמה לחסכון במס 

בינתיים תשלם מס על  . שנים תקבל את הכל פטור 5בפרישה בעוד 

שנים5הפנסיה במשך 

60*6,000*35%= 126,000:לפי

0כ מס על פיצויים"סה

126,000כ מס על פנסיה"סה

126,000כ מס"סה

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

©שמורות 



פרישה מדומה  –דוגמה לחסכון במס 
באה לייעוץ-אופציה ב

שריון פטור לטובת פיצויים עתידיים וניצול כל -" פרישה מדומה"מבצעים 

הפטור הלא מנוצל

.מס35%על מענק הפרישה לטובת פנסיה ב 

.לטובת פטור עתידי 240,000" משריין"

490,000-יתרת ההון הפטור לאחר השריון והקנס 

(490,000/180) 2,700-כ-כ פטור למימוש מיידי "סה

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

©שמורות 



פרישה מדומה  –דוגמה לחסכון במס 

(2,700-6,000* ) 60* 35%= 69,300כ מס על הפנסיה"סה

.על הפיצויים לא תשלם בעתיד כי שוריין לה פטור עתידי

0כ מס על פיצויים"סה

69,300כ מס על פנסיה"סה

69,300כ מס"סה

!!!!!!!!56,700כ החסכון במס "סה

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

©שמורות 



?  מהם כספי תגמולים קצבתיים 

:  כספים שמתחלקים לשניים  

:כספים שמראש ישבו בתכנית קצבתית . א

קרנות פנסיה  

ביטוחי מנהלים מסלול קצבה

לקופות הוניות  2008כספים שהופקדו מ . ב



?  מהי משיכה שלא כדין 

חישוב הפטור

במידה והמשיכה מבוצעת שלא לפי כללי-לפקודה 87סעיף 
ישולם מס סופי לפי הגבוה מבין–( בהמשך) משיכה 

( .  לא סופי) לבין המס השולי 35%

?  מהו מס סופי 

.  ניכויים וזיכויים , פטורים, מס ללא קיזוז הוצאות

ניתן לקזז נגד מס סופי נקודות זיכוי בסיסיות בלתי  -8/01ב "הו

.      מנוצלות



ג לקיצבה עמית שכיר''קופ-כללים למשיכה

לפקודה120תיקון 

ונמשכו שלא בדרך של  לקיצבהתוקן ונקבע שכספים שיועדו 87סעיף 

דין התיקון  . למס השולי35%יחול עליהם מס לפי הגבוה מבין קיצבה

ואילך  1.1.00על כספים  שהופקדו מ –

יחולו כללי עמית שכיר רגילים  –10/01/00על כספים שהופקדו עד ❖

חשוב מאוד  –

קרנות  :  התיקון חל על כל סוגי הכספים שהופקדו למטרת קצבה ❖

לקיצבהפנסיה וביטוח מנהלים 

אין השפעת רפורמה על כספים אלה❖



ג לקיצבה עמית שכיר''קופ-כללים למשיכה

:1.1.08הכללים תקפים גם לכספים שמופקדים מ 
מיעוט הכנסות•
הוצאות רפואיות לו או לקרובו•
לו או לקרובו75%נכות •
פטירה•

יחולו כללי עמית שכיר רגילים2000על כספים שהופקדו עד שנת 

בעמוד הבא-פותר חלק מהבעיה–ג"קופלחוק 5תיקון 

לפי וימוסהאי עמידה באחד הכללים יחשב כמשיכה שלא כדין 
.למס השולי35%הגבוה מבין 



ג"לחוק קופ5תיקון 

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 

201993,748נכון 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 



ג"לחוק קופ5תיקון 

:  אפשרויות לתנאי השלישי 2–משמעות 

לא ניתן לחבר סכומים אלה ולכן  -מי שיש לו ותיקה או תקציבית. א

יוכל למשוך ללא בעיה

יש לו מקרן חדשה או ביטוח מנהלים סכום שהוא לפחות המינימום. ב

.ואז אפשר לתת לו למשוך גם חלק כהיוון



ג"לחוק קופ5תיקון 

לאפשר למי שלא הצליח לחסוך מספיק פנסיה למשוך את–הרעיון 

.  הכסף בקופה לא משלמת לקצבה באופן חד פעמי

.  5לא צריך את תיקון –אם הגיע לגיל פרישה ויש קצבה מזערית 

.  יכול למשוך בהיוון במסגרת הסל

נמוכה מהמזערית  ) ויש פנסיה תקציבית או ותיקה 67אם הגיע לגיל 
לא יכול  להעביר –או לחלופין אין פנסיה בכלל ( אחרת יכול להוון רגיל

לשם את הקופה הלא משלמת כי לא ניתן לחבר סכומים  לקרן ותיקה 

יחויב לתרגם את הכסף לפנסיה  -ולכן אם נצבר  סכום מעל לתקרה

או למשוך בפטור ממס אם   יש פחות מהתקרה  ( 35%-או למשוך ב )
–93,748 .



ג"לחוק קופ5תיקון 

ביטוח מנהלים שנמוכה  /ויש פנסיה מקרן חדשה 67אם הגיע לגיל 
יחויב לצרף לשם את הלא משלמת ואם לא ירצה ישלם  –מהמזערית 

35%.



סוגי היוונים במס הכנסה
.  ניתן לנצל את סל הפטור לטובת כספי היוון 

?  מה זה היוון במס הכנסה 

או  2008אותם כספים שהופקדו מ –סכומי תגמולים קצבתיים .1

כספי תגמולים קצבתיים בתכניות קצבתיות  

לתקופה מוגבלת או לתמיד  –קבלת סכום חד פעמי מקרן הפנסיה . 2

.  והיא מעל גיל פרישה 70%החזר כספים מקרן ותיקה למי שהגיע ל . 3

?  מה ניתן לעשות עם הסכומים האלה  

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

©שמורות 



190היוון קצבה לאחר תיקון 
היוון קצבה

.4,512–יש מינימום של קצבה מזערית . א–התנאים להיוון . 1

. הגעה לגיל זכאות .  ב

? מה דין משיכת כספי קצבה לפני גיל פרישה ולא לפי הכללים  .  2

. 35%זה נחשב  כמשיכה שלא כדין ומחויב במס סופי של 
היוון  מחושב כחלק  מההון הפטור –עקרון מרכזי . 3

2/13ראה הוראת ביצוע –כללים לפריסת החלק החייב . 4

אין חשיבות למספר השנים אלא לגיל הנישום 

? מה ההבדל בין היוון קצבה לבין משיכת פיצויים בחישוב ההון הפטור . 5



190היוון קצבה לאחר תיקון 

דוגמא  
–מקדם של קצבה . רוצה להוון מחצית . 12,000זכאי לקצבה . 67אדם בן 

.שקלים2,400,000עומדים לזכותו 200

פתרון

4,512< 6,000יש קצבה מזערית   

200*6,000= 1,200,000: סכום ההיוון המבוקש 

8,480*180*49%= 747,936: ההיוון הפטור 
1,200,000–747,936= 452,064:  היוון שמחויב במס השולי 

לשנים הבאות  -ניתן לפרוס את ההיוון 

6,000-(  כולה חייבת במס )יתרת הפנסיה שתישאר לאחר ההיוון 

.  במדרגות המס ישלם מס נמוך ביותר 



ח  ''רו,כתב וחיבר אייל מנדלאוי
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מומחה למיסוי פרישה  

0502218303

eyalmen.co.il


