
הגדרות: 
עמית מוטב - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע לשנת 

2017 במשק )9,673 ₪( - דהיינו, 1,548 ₪ לחודש , 18,576 ₪ לשנה.

לשנהלחודשתקרותא.

  146,400 12,200₪ ₪ ההכנסה המזכה לעצמאי מהכנסה אחרת1

 103,200 8,600₪ ₪תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה2

116,076 ₪  9,673 ₪שכר ממוצע במשק3

 290,196 ₪ 24,183 ₪פעמיים וחצי השכר הממוצע לצורך סעיפים 3 )ה3( ו- 32 )14(4

18,576 ₪ 1,548 ₪הפקדת רובד ראשון לקצבה כדי להפוך לעמית מוטב5

12,200 ₪תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה )לכל שנת עבודה(6

24,400 ₪תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת פטירה )לכל שנת עבודה(7

לשנהלחודשהטבות מס מקסימליותב.

עמית שכיר

7,224 ₪ 602 ₪ זיכוי ע”ס של עד 7% מההכנסה המזכה  )8,600( 1

2
לקרן פנסיה מקיפה לביטוח חיים ולקופ”ג  לא משלמת -                 

הזיכוי לא יעלה על 35% מהסכום ששולם.
 ₪ 211 ₪ 2,532

3
הפרשה מקסימליות לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה 

בשנת המס )למרכיב התגמולים זהה לסעיפים קודמים(
₪ 1,017₪ 12,204

לשנהלחודשעמית עצמאי שהוא עמית מוטבג.

206,400 ₪ 17,200 ₪ תקרת ההכנסה להטבות מס )8,600*2(1

2
סכום שבגינו יקבל זיכוי 35% בהפקדה לקופת גמל לקצבה - 

עד 5.5% מההכנסה המזכה  )עד 17,200 ₪ לחודש(
₪ 946 ₪ 11,352

3
סכום שבגינו יקבל ניכוי מההכנסה החייבת, בהפקדה לקופת גמל לקצבה - 

עד 11% מההכנסה המזכה )עד 17,200 ₪ לחודש(
 ₪ 1,892 ₪ 22,704

4
סך ההפקדה המקסימלית לקופת גמל לקצבה שמזכה בהטבות מס 

)ניכוי וזיכוי( - 16.5% מההכנסה המזכה )17,200 ₪ לחודש(
₪ 2,838₪ 34,056

הפרשות לקרן פנסיהד.

3,966 &ההפרשה החודשית המרבית 20.5% מפעמים השכר הממוצע במשק

לשנהלחודשטבלת שיעורי המסה.

סכום מדרגות ההכנסה מיגיעה אישית )בש”ח(שיעור המס

עד 10%6,22074,640

מ- 74,641 עד 107,040מ- 6,221 עד 14%8,920

מ- 107,041 עד 171,840מ- 8,921 עד 20%14,320

מ- 171,841 עד 238,800מ- 14,321 עד  31%19,900

מ- 238,801 עד 496,920מ- 19,901 עד 35%41,410

מ 496,921 עד 640,000מ 41,411  עד 47%53,333

50% )47% + 3% מס נוסף על הכנסות גבוהות לפי סעיף 121 ב׳ לפקודה(
כל שקל נוסף 

מעל 53,333
כל שקל נוסף 
מעל 640,000

ידיעון

00
5.

17
ח-

ון 
ע

די
י

 ינואר 2017

מגדל חברה לביטוח בע״מ

 עדכון תקרות וסכומים לשנת המס 2017



הפרשות לקרן השתלמותו.

חבר קיבוץעצמאיבעל שליטהשכירסוג הפרשה

תקרת הכנסה 
קובעת בש”ח

--------₪ 260,000₪ 260,000   

תקרת הפקדה 
שנתית בש”ח

--------₪  18,240 ₪ 18,240

תקרת שכר 
חודשי בש”ח

₪ 15,712₪ 15,712--------

--------עד 7.5%עד 7.5%שיעור הפקדת המעסיק

שיעור הפקדה 
ע”ח העמית 

עד 7%עד 7%עד 2.5%עד 2.5%

שיעור ההוצאה 
המותרת בניכוי

עד 4.5% ע”ח העצמאיעד 4.5% ע”ח המעסיקעד 7.5% ע”ח המעסיק
עד 4.5% ע”ח הקיבוץ/

המושב

ז.
תקרת הפקדה לפיצויים, תקרה להשלמת פיצויים ותקרת "רצף קצבה" אוטומטי

בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018(, התשע”ז - 2016

תקרת הפיצויים להפקדה למרכיב הפיצויים שבקופת 
גמל לקצבה שאינה חייבת במס בידי העובד במועד 
ההפקדה  )לא חל על הפקדות לקרן פנסייה ותיקה(

שכר העובד או 32,000 ₪ לשנה- הנמוך מבניהם

תקרת השלמה לפיצויים להפקדה למרכיב הפיצויים 
שבקופת גמל לקצבה עבור השלמה לפיצויים שאינה 

חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה 

שכר העובד עד 32,000 ₪ לחודש כפול הוותק בניכוי סכומי הפיצויים
שהופקדו בקופות ושלא נוכה בגינם מס במועד ההפקדה, מפני שהיו

מתחת ל”תקרת הפיצויים”.

"רצף קצבה" אוטומטי - אם סך כספי הפיצויים 
שנצברו לעובד בכל קופות הגמל לקצבה אינו עולה 

על התקרה להלן, יראו את העובד כאילו בחר ב”רצף 
קצבה, ”אלא אם הודיע אחרת לפקיד השומה.

להלן התקרה -
הגבוהה מבין 2 האפשרויות: 

 ₪ 360,000 .1
2. שכר עד 32,000 ₪ כפול הוותק

ח.
חיסכון פנסיוני לעצמאים 

בחוק ההתייעלות הכלכלית)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018(, התשע”ז - 2016

1. על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה הפקדה לפנסיית חובה לעצמאים
    על מחצית השכר הממוצע במשק - 4.45% .

2. על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על 
    מחצית השכר הממוצע במשק - 12.55% .

בברכה,       

עידית גביש       
מנהלת המטה המקצועי       

מערך תפעול ושירות חא״ט ובריאות       
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