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 צמצום הטבת המס לפנסיה לאוכלוסייה בעלת שיעור חיסכון גבוה

 
 מחליטים

 
התחייבות הממשלה כפי שהם באים לידי לבין  ת בחוקבין ההוצאות המותרו םח הפערים הפיסקאליינוכ

ועל מנת לקדם עבודת מטה ליצירת תקציב פעולה המותאם  ,ביטוי בתכנית התקציב הרב שנתית
), בהתאם לעקרונות הפקודה -לתקן את פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן  , מוצעלמטרות הממשלה

 אלה:

לביטוח פנסיוני תופחת מארבע פעמים השכר הממוצע  ההפקד בעדניכוי מהכנסה הטבת  קרתת . 1
 במשק לשלוש פעמים השכר הממוצע במשק.

תקרת הטבת הניכוי מהכנסה שניתנת בעד הפקדה כעמית עצמאי לביטוח סיכונים, תופחת מארבע  . 2
 פעמים השכר הממוצע במשק להכנסתו המזכה של העמית. 

  – בהחלטה זו .א

הכנסתו של יחיד מעבודה, מעסק או ממשלח יד וקצבאות חליפיות  -" כנסה מזכהה" )1
השכר להכנסה האמורה עד לגובה של שלוש פעמים השכר הממוצע במשק בניכוי 

 .המבוטח

השכר שבעדו הפקיד מעביד את השיעור המרבי להפקדת המעביד  -"השכר המבוטח"  )2
 וכן משכורת קובעת בפנסיה תקציבית.

ביטוח לקופת גמל לקצבה לרבות תשלומים ל הפקדה -וח פנסיוני" "הפקדה לביט )3
 .סיכונים

תשלומים לרכישת ביטוח חיים, ביטוח שארים או ביטוח  -"תשלומים לביטוח סיכונים"  )4
 .נכות ואובדן כושר עבודה

לא תשלום ל, סכום שהפקיד יחיד בעבורו או בעבור בן זוגו -"הפקדת עמית עצמאי"  )5
 .מקביל מטעם מעביד

 
 דברי הסבר

 

 רקע כללי 

 
להסכם השכר הקיבוצי, מחייב מעסיקים ועובדים לבצע תשלומים לחיסכון  2008ה משנת רחבהצו ה

את הפרטים להגדיל את החיסכון הפנסיוני  תשלומים אלה, מעודדת המדינהל מעברפנסיוני של העובד. 
 13.5-כסכום של בנאמד ני המס שניתנות לחיסכון הפנסיוהטבות מס. סך הטבות שלהם באמצעות מתן 

, ניתנים במועד מתוכםח "מיליארד ש 10.5ח (זאת לא כולל הטבה בעד דמי ביטוח לאומי). "מיליארד ש
 . ההפקדה

 
של  כלומר הפחתה מההכנסה החייבת ,מההכנסה ניכוי הטבת ניתנת מעסיק הפקדת עלנכון להיום, 

 פעמים ארבעשמוגבל לשכר בגובה  מהשכר המבוטח 7.5%, עד לתקרה של ההפרשה גובהב, העובד
משלם  שאותו השולי המס הבוגב. הטבה זו ניתנת נכון להיום) ש"ח 38,400( במשק הממוצע השכר

  .פרטה
 

 ניתנותש המס הטבותכלל מ 50%-מ יותרנכון להיום, בשל תקרת ההטבה האמורה על הפקדת המעסיק, 
 19,000-נו לעובדים ששכרם עולה על כ, הייבישראל העליון לעשירוןהמעסיק ניתנות  תהפקדבשל 

על פי נתוני הלמ"ס, אוכלוסייה זו, מפנה חלק משמעותי מההכנסה לחיסכון גם ללא . ח בחודש"ש
 תמריצי מס.

 
מתן לשקבועה ביחס  התקרה את להפחית מוצעלאור האמור ובשל הצרכים הפיסקאליים של הממשלה, 

 הממוצע השכר שלוש פעמיםלבמשק  ממוצעה השכר פעמים מארבע מעסיק הפקדת בשל המס הטבת
 28,800-כ קרי, הממוצע השכר שלוש פעמיםמ גבוה שלהם המבוטח השכר אשר פרטים, כלומר. במשק
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יצוין כי  .האמורה תקרהעולה על הש מבוטח שכרבעד  המעסיק הפרשת על מס הכנסה גם ישלמו, ש"ח
משכרו של  80%-פנסיוני, מהווה רק כלרוב, השכר המבוטח, קרי השכר שממנו מעסיק מפריש לביטוח 

 36,000העובד. משכך, יושפעו מהפחתת התקרה האמורה בעיקר פרטים שלהם הכנסה שעולה על 
 ש"ח.

 
בשל  המס הטבתמתן לשקבועה ביחס  התקרהכמו כן ובשל הנימוקים האמורים, מוצע להפחית גם את 

ע במשק לשלוש פעמים השכר הפקדת עמית עצמאי לביטוח סיכונים מארבע פעמים השכר הממוצ
 הממוצע במשק. 

 
הצעת ההחלטה נועדה להפחית את הטבת המס והתמריץ לחיסכון שממנו נהנה העשירון העליון, רק על 
רכיב השכר המבוטח שהוא עולה על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק. למעשה, הצעת החלטה זו 

, קבלת הצעה זו צפויה להגדיל את הכנסות . בנוסף1-9אינה פוגעת כלל בעובדים ששייכים לעשירונים 
 ח בשנה הקרובה."מיליון ש 260-המדינה בסך של כ

 
 נתונים כלכליים וההשפעה על משק המדינה

 משמעות תקציבית
 מיליון ש"ח בהכנסות המדינה 260-גידול של כ

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא
 2013-2014לשנת בנוגע לתכנית הכלכלית  13.05.2013החלטת הממשלה מיום 

 ההיבט המשפטי
 תיקון פקודת מס הכנסה
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