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   2013הערכות לתום שנת המס 

  גמל וחיסכון בקרנות ההשתלמות קופות 

                 )משפטן(ח "רו, איתי מנור מאת 

  

  רן השתלמותניכוי בגין הפקדה בק
 !)גם לצורכי ביטוח לאומי מותר כהוצאה (

סכום הפקדה  
מוגבל בתקרת 

  הכנסה של
  

סכום מרבי   עצמאי 
להפקדה לקרן  

  השתלמות 

  הוצאה למס שיוכר כסכום 
  מסכום ההפקדה 4.5%רק 

  
259,000  ₪  

הפקדה מרבית 
 7%של 

מההכנסה 
  החייבת 

  
  ח "ש 18,120

  הכרה כהוצאה לצורכי מס 
  ח "ש 11,655

  :דוגמא
שני יש לבצע את ח "ש 130,000הינה ) לא קשור להכנסה ממשכורת( 2013בשנת אם ההכנסה מעסק 

  :יםהבאהחישובים 

  . ח"ש 5,850=  4.5%*  130,000)   2.         (ח"ש 9100=  7%*  130,000 )1(

  . ח"ש 5,850 רקהוא ) בניכוי(ח אבל הסכום שיוכר כהוצאה "ש 9100 בפועליש להפקיד 

  ) לעיתים נכלל במרכיב התשלומים לקופת הגמל(אובדן כושר עבודה הפקדות ל
  ) פעמים השכר הממוצע במשק 4תקרה מחושבת לפי (

 
הסכומים לעמית 

  עצמאי
  

סכום התקרה 
  )שנתי(לעצמאי  

  סכום הפקדה מירבי  סכום מירבי לניכוי ממס 

  הפקדת עצמאי 
  

423,744  
מסכום ההכנסה  2.5%

  החייבת 
10,594   
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  )  'א45' וס 47' ס( אובדן כושר עבודה/ פיצויים / ות גמל ניכוי בגין הפקדה בקופ
  

כלומר רק לטובת פנסיה לאחר גיל (לקצבה בלבד הינם  כל הסכומים המופקדים לפנסיה -  2008מאז 

  . ומתקבלים כקיצבה חודשית ולא כמענק חד פעמי )  לאישה 64, לגבר 67  - הפרישה

  הגדרת עמית מוטב 

) אם יחד עם מעבידו בין אם בעצמו ובין(הוא כל עמית שנעשתה הפקדה בעדו " עמית מוטב"  2013בשנת המס 

מהשכר  16%- בסכום שלא פחת מ ) קופת גמל משלמת לקצבה או לא משלמת לקצבה(לקופת גמל לקצבה 

  .ח לחודש"ש 8,828 -   2013השכר הממוצע במשק בשנת   .הממוצע במשק

  X 8,828  X 12 16%= ח "ש 16,950:  בחישוב שנתי

הסכומים לעמית 
הכנסה ( עצמאי

  )לא ממשכורת
  

סכום התקרה לעצמאי  
להשוות להכנסה יש (

  )חייבת

סכום הפקדה 
  מירבי 

סכום מירבי לניכוי 
  ממס 

סכום הפקדה (
  ) מירבי

סכום מירבי לזיכוי 
  ממס 

  )סכום הפקדה מירבי(

  עמית מוטב 
  

  )5%( 10,320  )11%(  22,704  ח "ש 33,024  206,400

  עמית לא מוטב 
  

מההכנסה  7%עד   ח"ש 17,423  145,200
  ח "ש 10,163=  

=  מההכנסה  5%עד 
  ח"ש 7,260

    

ו משווק פנסיוני על מנת לברר ולהבין באופן המיטבי את השקעת הכספים /יש להתייעץ עם סוכן ביטוח 

  .'זכאות למשיכה וכד/ לרבות תשואות  במסלולים השונים

  

  !! לב    -תשומת 

בשל ההטבות המס הקיימות  - ישובי הערבה /  עוטף עזה/ מצפה רמון / דימונה / ירוחם / במרחב רמת נגב 

   –צול הטבות המס בשל ההפקדות לעיל יש לבחון את ני)  25%-13%זיכוי במס של (במרחב 

  

אין משמעות להטבות מס אלא רק לחיסכון  –לחבות במס כלל החייבת איננה מגיעה  במידה וההכנסה

 !כחיסכון פנסיוני 

  

 מדרשת בן גוריון ) משפטן(ח "רו –איתי מנור  כשרות על ידיניתן , זה  מידע הניתן במאמרכלל ה

  אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק , המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית

או קבלת ייעוץ על פרטנית בדיקה ללא איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו , מידע

  .בסיס מקצועי


