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 ג"תשע, א כסלו"כ        
 2102, דצמבר 5                 

 רשות המסים – XX/ 2102' מס חוזר מס הכנסה
   פקודת מס הכנסהל 091' תיקון מסא בעקבות 9הוראות סעיף  :בנושא

 

 מבוא .0

פקודת מס "; "091תיקון : "להלן) 1991 -א "התשכ, (נוסח חדש)ת מס הכנסה לפקוד 191תיקון 

בעת , א לפקודה9בהרחבת מסגרת הטבות המס הניתנות מכח סעיף , ק בעיקרעוס, "(הכנסה

מטרת התיקון להתמודד עם השינויים שחלו הן במציאות . משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה

קופות )חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ב בשנים האחרונותשחלו הפנסיונית והן בשינויים 

כל כי קבעו , זהלחוק  2-ו 3תיקונים  .("הפיקוח על קופות גמל חוק": להלן) 5112ה "התשס ,(גמל

במסגרת .  קצבה בלבדלמטרת הינן הפקדות  5112הפקדות התגמולים לקופות גמל החל משנת 

משיכות תוך מתן אפשרות ל, (5115-ב' ש 4,329)מחוקק קצבת מטרה מזערית קבע ה, תיקונים אלו

מתאים את הוראות  191תיקון . פוף להוראות החוקבכ, חד פעמיות לסכומים שנצברו מעבר לכך

כפי שבאה לידי ביטוי בחוק  ,הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכוןקצבאות למדיניות המיסוי 

 .הפיקוח על קופות גמל

השוק הפנסיוני עובר מתשלום קצבה לפי צבירת , 91 -יצוין כי החל מאמצע שנות ה , מעבר לכך

מתאים את הוראות המיסוי למגמה  191תיקון . ת מסכום הצבירהלקצבה חודשית הנגזר ,זכויות

 .זו

, נוצר צורך להפחית, 3במסגרת תיקון , עם הפיכת קופות הגמל למסלול לחיסכון לקצבה בלבד

וזאת כחלופה לאפשרות שהייתה לפני כן לבצע משיכה חד . את המס המוטל על קצבאות, במקביל

 .שם תפיסה זוהתיקון מיי. בפטור ממס( הונית)פעמית 

ההקלות בכללי המיסוי יאפשרו לנישומים גמישות רבה יותר בבחירה בין קבלת קצבה חודשית 

לעודד את הציבור להגדיל את  יםעשויכים אלו מהל. (1הוון קצבה) לבין משיכתה בסכום חד פעמי

  .הפקדותיו לקצבה

ולת התיקון ביום תח .המהווה את עיקר התיקון, א לפקודה9חוזר זה יעסוק בעיקר בסעיף 

 .אלא אם נאמר אחרת 1.1.5115

 

 רקע כללי -א 9סעיף  .2

מעניק הקלות במיסוי לפקודה א 9סעיף . כהכנסה חייבת" הקצבה"לפקודה קובע את ( 2)5סעיף 

הגדרת קצבה בסעיף כוללת את כל  .בהתאם להוראות והתנאים שיפורטו להלן, קצבאות

אובדן י ביטוח מפני "וכן קצבה המשתלמת עפ, הקצבאות המשולמות מאת מעביד או מקופת גמל

מבצע הסעיף  .לפקודה (ו9)9סעיף מסגרת ולמעט קצבאות שארים המטופלות ב ,כושר עבודה

 : קבוצות של קצבאות 5 -למעשה חלוקה ל 

                                                 
 .לחוק הפיקוח על קופות הגמל 53במסגרת סעיף  כהגדרת המונח 1
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לא למסות קצבאות שמקורן בכספים שחויבו שמטרת הקצבה המוכרת  הינה  - קצבה מוכרת .2.0

. למו על ידי היחיד ולא קבלו הטבות מס בעת הפקדתםבמס בעת הפקדתם ובכספים ששו

, י קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה"חלק מקצבה המשולמת עהקצבה המוכרת מוגדרת כ

 :מוגדרים כדלהלן "תשלומים פטורים". הנובע מתשלומים פטורים

החייבות במס , המעבידתגמולי ל חשבון מרכיב עג לקצבה "לקופהפקדות מעביד   5.1.1

מעבר  ,ובתוספת סכום ששילם העובד, לפקודה( 3ה)3לפי סעיף , עד הפקדתןבמו

כנמוך  ,לשיעור ההפקדה המרבי שהוא מוכפל בשכר הממוצע במשק או בשכרו

 .(3ה)3כהגדרתו בסעיף  - "שכר הממוצע במשקה"; הםנימב

 או בכספים שהועמדו לרשותו( בקופה לא משלמת)קצבאות שמקורן בכספי פיצויים    5.1.5

והופקדו בחשבון חדש בקופה  –( בקופה לא משלמת) לאחר פטירת עמית" מוטב"של 

 . לא משלמת

 יףג לקצבה שלגביהן לא היה זכאי לזיכוי לפי סע"הפקדות של עמית עצמאי לקופ    5.1.3

 . לפקודה 44' או לניכוי לפי סעלפקודה א 42

בעת שהיו בקופת גמל של יחיד  ,5.1.3עד  5.1.1סעיפים כאמור ב התשלומים הפטורים   5.1.4

 .לפקודה( 5)(ו)א9סעיף זאת בהתאם ובכפוף להוראות , שנפטר

 

 או הגיע , שנים 91קובע כי קצבה מוכרת שמקבל יחיד שמלאו לו , לפקודה( 1ב)א9סעיף 

תהיה פטורה , (או יותר 42%דרגה של פרישה עקב נכות צמיתה ב) 5לגיל פרישה לפי חלופה 

". קצבה מזכה"טור הניתן לקצבה מוכרת הינו נוסף לפטור הניתן לחלק מהפ, יודגש כי. ממס

 .שלא כפי המצב עובר לתיקון, משני הפטורים תיחיד יכול ליהנו

 

  .סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת – קצבה מזכה .2.2

 

 –ואינו מטפל בנושא הקצבה המוכרת , יצוין כי חוזר זה מטפל בנושא הקצבה המזכה בלבד

 . ביה צפויה רשות המסים לפרסם חוזר מקצועי בעתידלג

 

 קצבה מזכה .3

תהיה פטורה ממס  ,שהגיע לגיל פרישה יחידקובע כי קצבה מזכה שמקבל לפקודה ( ב)א9סעיף 

מספר  נקבעולשם כך . מתקרת הקצבה המזכה 94%-עד לסכום השווה ל( "הפטור": להלן)

 :ט להלןרכמפו ,א לפקודה9במסגרת סעיף  הגדרות

 .למעט קצבה מוכרת, סך כל הקצבאות שמקבל אדם - "קצבה מזכה"  3.0

  (.5115בשנת ) ח"ש 2,191 - "תקרת קצבה מזכה"  3.2

כהגדרת מונח זה במסגרת , "גיל פרישה"ההקלות במיסוי קצבה מזכה ניתנות רק למי שהגיע ל 3.3

 ;הסעיף

ינו כמשמעותו בחוק גיל הקובע כי גיל פרישה ה) לפקודה 1כמוגדר בסעיף  -" גיל פרישה"

, לפחות 42%ובנוסף גם מי שפרש בשל נכות צמיתה בשיעור , (5114 -ד "התשס, פרישה

 .לפקודה (2)9' שנקבעה לפי הוראות סע
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מונחים אלו יפורטו בהרחבה במסגרת )" היוון קצבאות"ו" נוסחת השילוב"לצורך חישוב  3.3

לצורך זה . היחיד לקבל קצבה מזכה חילמשמעות למועד בו התישנה (. להלן 2 –ו  4סעיפים 

, או הגיל שבו החל היחיד לקבל קצבה מזכה ,גיל הפרישה - "גיל הזכאות" :ההגדרה באה

 .לפי המאוחר, כולה או חלקה

 :הסכומים הבאיםאת , והיוון קצבאות "נוסחת השילוב"לצורך חישוב , סעיף בוחןה  3.5

י שר "וניתן לשינוי ע, 121 -ם קבוע השווה ל נקבע בתיקון כסכו - מכפיל המרה להון  3.2.1

 .ולהיוון קצבאותהמכפיל משמש לחישוב נוסחת השילוב . האוצר באישור הכנסת

הינו סכום ההון שיכול אדם למשוך בפטור ממס אילו ויתר על מלוא  - ההון הפטור  3.2.5

אינו ההון הפטור . הפטור החודשי העומד לרשותו מגיל הזכאות ועד לאריכות ימיו

בהתאם . ואולם משמש כבסיס לחישוב נוסחת השילוב להיוון קצבאות, מוגדר בסעיף

הקצבה החודשית הפטורה יש להכפיל את סכום ההון הפטור מחושב כך ש, לכך

  (.121)מכפיל ההמרה להון ב תהחודשי

יש , לצורך חישוב סכום זהו, הקצבה הפטורה כפי שהוגדרה בסעיף – הקצבה הפטורה 3.2.3 

 .121 –לק את יתרת ההון הפטורה ב לח

הפטור מוגדר כאחוז : מוחלט ולא יחסי כלומרקצבה הפטורה הינה בסכום ה ,יובהר כי  3.3

ובכל מקרה סכום , כאחוז מהקצבה שמקבל היחיד בפועל ולא, המזכהתקרת הקצבה מ

, ותהולך ועולה לאורך השנים הקרובהמרבי פטור שיעור ה .הפטור לא יעלה על גובה הקצבה

 :5152רק בשנת  94%-גיע לצפוי להו, כמופיע בהוראות השעה

 אחוז הפטור שנה

5112 - 5115 43.2% 

5119 - 5119 49% 

5154 - 5151 25% 

 94% ואילך 5152

 

המזכה יהיה זכאי לפטור ממס על קצבתו , 5115מי שהגיע לגיל פרישה בשנת , כך למשל

נמוכה מתקרת  ה מזכהקצבהכנסתו מגם אם  ,('ש 2,191*  43.2%)=' ש 3,293 בסכום של

 . הקצבה המזכה

 .בכל מקרה לא יעלה הסכום הפטור על גובה הקצבה ,כאמור  3.3

 

 נוסחת השילוב –( ג)א9סעיף  .3

, הבאה להגביל את הפטור שיקבל יחיד מקצבתו המזכה, חדשה" נוסחת שילוב"הסעיף קובע 

כי הפגיעה המרבית בפטור עקב משיכת  ,יודגש. ממס פטורים פרישה מענקי גם וקיבל במידה

יתרת ההון , כפועל יוצא מכך. מתקרת הקצבה המזכה 32%-שווה ל ,פטוריםפרישה מענקים 

פגע מיישום תלא ( לעיל 3כמפורט בסעיף , 5152בהתאם לשיעורים הרלוונטיים עד שנת )הפטורה 

את היחיד " לפצות" נועדה 32%-הסיבה לכך היא שמטרת הגדלת הפטור מעבר ל. נוסחת השילוב

, (3בעקבות תיקון )ואילך  5112הוניות החל משנת  ות גמלעל ביטול האפשרות לבצע הפקדות לקופ

כי נוסחת השילוב יכול שתפגע בפטור  ,בהריועוד . ללא קשר לגובה מענקי הפרישה ששולמו לו
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בסעיף  נקבעו, לצורך חישוב נוסחת השילוב ".קצבה מוכרת"אך לא בפטור ל" קצבה מזכה"ל

 :ההגדרות הבאות

    "שקיבל  (א)(א4)9' סכום כל מענקי הפרישה הפטורים ממס לפי סע - "מענקים פטורים

מענקי , לצורך חישוב נוסחת השילוב. שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות 35היחיד בגין 

בינואר של השנה בה הגיע היחיד  1-הפרישה הפטורים מוצמדים מיום קבלתם ליום ה

' אחורה'ימודדו , גם מענקים ששולמו במהלך שנת הגיעו לגיל הזכאות". כאותגיל הז"ל

 .בינואר 1-ליום ה

    "והוא תוצאה של הנוסחה המופיעה להלן, בקירוב 1.32המקדם הוא   - "מקדם: 

 

 

 :2ובנתוני היום

1.32 ~(  =35  *11,921( / )121  *2,191  *32%) 

     יש להכפיל את מענקי , הקצבה המגיעה ליחידכאשר באים לקבוע את יתרת הפטור על

להכפלה זו שתי משמעויות עליהן . במקדם, לאחר הצמדתם למדד, הפרישה הפטורים

 . להלן 4.4נעמוד במסגרת סעיף 

    "שמש אותנו לקביעת יתרת הפטור מהקצבהמאך , בסעיףמוגדר  ואינ מונח זה –" הון פטור 

וכפי , לעיל 3.2נח זה תואר גם במסגרת סעיף מו .המגיעה למי שקיבל גם מענקים פטורים

 יםהחודשי יםהפטורסך אורטי של יהכולל התהוא מהווה למעשה את השווי , שצוין שם

כאמור את הפטור יש להכפיל , קבלת סכום זהלצורך . לקצבהבגין הכנסה  ניםהנית

 .121-החודשי ב

 .'ש 2,191*  43.2%*  121= ' ש 941,544: הוא 5115ההון הפטור בשנת , בהתאם לכך

 .'ש 2,191*  94%*  121= ' ש 924,414הוא ( 5115בנתוני ) 5152ההון הפטור בשנת 

    "וממנו מפחית את , כמוסבר לעיל" ההון הפטור"הסעיף מחשב את  - "יתרת ההון הפטורה

" יתרת ההון הפטורה"התוצאה היא (. 1.32)כשהם מוכפלים במקדם " המענקים הפטורים"

בגין די חודש יהיחיד מלו יהיה זכאי סכום הפטור החודשי  .ד בגיל הזכאותהמגיעה ליחי

" מכפיל ההמרה להון"ב" יתרת ההון הפטורה"הוא תוצאה של חלוקת , הכנסתו מקצבה

משנות בינואר של כל שנה  1-ועד ה ,בינואר של שנת הזכאות 1-מדד מהכשהיא מוצמדת ל

 . שחקת ואינה משתנה יחסית למדדכך שלמעשה הקצבה הפטורה אינה נ, קבלת הקצבה

 

 עקב משיכה של מענקים , א לפקודה9לפי הוראות סעיף להלן העקרונות לחישוב הפגיעה בפטור 

 :פטורים

יבואו בחשבון מענקי הפרישה הפטורים ממס שקיבל היחיד רק , לצורך חישוב הפגיעה בפטור  3.0

ל זה שנים שלא שולמו בגינן ובכל, "גיל הזכאות"שקדמו ל, שנות עבודה כשכיר 35בגין 

עוד יובהר כי  .יובהר כי לא יובאו בחשבון תקופות בהן לא עבד כשכיר. מענקים פטורים

                                                 
2

הינם סכומים המתעדכנים משנה , "תקרת המענק הפטור"כי לאור העובדה שסכום תקרת הקצבה המזכה וסכום , יובהר 
הרי שהתוצאה המתקבלת מחישוב , (י השינוי במדד המחירים לצרכן"עפ)א לפקודה 151לשנה בהתאם להוראות סעיף 

 (.השפעה מקזזת מונה מול מכנה)ה להשתנות משנה לשנה אינה צפוי, המקדם

 %32" * תקרת הקצבה המזכה" * "מכפיל ההמרה להון"

 "תקרת המענק הפטור* " 35
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 191הוראות אלו עשויות לחול גם לגבי סכומי מענקים שהתקבלו גם ערב תחולת תיקון 

ים סכומי המענקים הפטור .להלן 4.4המפורטות בסעיף , בכפוף להוראות המעבר, (1.1.5115)

גיל "בינואר של השנה בה הגיע היחיד ל 1עד ליום שהתקבלו לאורך השנים ממודדים 

  ".הזכאות

  :דוגמה

 :היסטורית שנות עבודתו. 1.1.5121ראובן יגיע לגיל הזכאות ביום 

 מספר ת עבודהתקופ
 שנים

סך מענק  מעביד
 פרישה פטור

מענקים 
 פטורים

מועד 
 תשלום

 ₪ 511,111 ₪  511,111 'א 51 5149 - 5131
 

1.1.5121 

הכנסת אין  4 5159 - 5153
- - -  עבודה

- - -  'ב 4 5155 - 5119

 31.15.5112 ₪ 2,111 ₪  12,111 'ג 12 5112 - 5114

 

 =מענקי הפרישה לצורך השילוב 

 .'ממעביד א, הות עבודשנ 51בגין ' ש 511,111

 .'ממעביד ב ות עבודהשנ 4בגין ' אפס ש

 .1.1.5121עד ליום  31.15.5112ממודדים מיום ', עביד גממ 12,111מתוך  2/12

 

סכום זה . לאחר הפעלת נוסחת השילוב נקבע סכום הפטור מהקצבה המזכה המגיע ליחיד  3.2

 . והכל כמפורט להלן, כשהוא ממודד ילווה את היחיד לאורך כל שנות תשלום הקצבה

 

צמודה " יתרת ההון הפטורה"הא י" קצבתו המזכה"לו זכאי היחיד מ יהפטור המקסימאל  3.3

בינואר של שנת קבלת הקצבה עליה מחושב  1בינואר של שנת הזכאות ועד ליום  1למדד מיום 

 (.121" )=מכפיל ההמרה להון"כשהיא מחולקת ב, הפטור

  - דוגמא

 .'ש 4,211הקצבה המזכה המשולמת לו היא . 1.4.5115ביום  94מלאו שמעון ל

 .2,191*  43.2% =' ש 3,293= הפטור לקצבה 

ן מענקים פטורים ממס בסכום ממודד שמעוקיבל ( שנים 35) 5115ועד  1921בגין השנים 

 .'ש 529,211:  1.1.5115-ל

 (43.2%*  2,191*  121) -( 529,211*  1.32= ) 524,194" =  יתרת ההון הפטורה"

   524,194/  121. = לחודש' ש 1,415= הקצבה הפטורה 

 

           :המקדם מקיים שתי תכליות אותן רצה המחוקק לקבוע, אמור לעילבהמשך ל  3.3    

פטור על הקצבה  32%-המקדם מבטיח כי קבלת מענקים פטורים תפגע לכל היותר ב  4.4.1               

 :נדגים במספרים(. ואילך 5152-ב 35%ועד  5115-ב 2.2%)ולא על ההגדלה הנוספת 

 .'ש 11,921* שנים  35= ' ש 325,411=   5115 מקסימום מענקים פטורים בשנת

 'ש 325,411*  1.32= ' ש 212,941= מענקים פטורים מוכפלים במקדם  
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 .2,191*  32%*  121= ' ש 212,941= פטור  32%חישוב ההון הפטור לפי 

שנות עבודה יביא לאיבוד פטור על  35ניצול מלוא המענקים הפטורים בגין , לפיכך

 .אך יותיר את תוספת הגדלת הפטור, מתקרת הקצבה המזכה 32%הקצבה בגובה 

אלא , נוסחת השילוב מעודדת נישומים שלא למשוך מענקים פטורים בעת פרישתם  4.4.5               

יתרת ההון "מקטין את , כל שקל מענק פטור שנמשך: להשאירם למטרת קבלת קצבה

 .ובכפוף להשפעות מדד( 1.32 -כ)וזאת בשל השימוש במקדם ', ש 1.32-ב" הפטורה

    :מענקי פרישה ששולמו אחרי הגעה לגיל הזכאות  3.5    

 מענקי פרישה ששולמו ליחיד בגין שנות עבודה שעבד לאחר שהגיע לגיל הזכאות לא  4.2.1           

גם אם הם זכאים , ישפיעו על גובה הקצבה הפטורה ואינם נכללים במענקים הפטורים

 .לפקודה( א4)9ף לפטור לפי סעי

 35בגין , מענקי פרישה פטורים שישולמו לעובד לאחר הגיעו לגיל הזכאות, מאידך 4.2.5           

העומד לרשות " ההון הפטור"ישפיעו על , שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות או חלקן

כמוסבר , למרות שבפועל טרם שולמו לו עד ליום זה, העובד ביום הגיעו לגיל הזכאות

                  .לחוזר זה 9ף סעי

 

    ":מענקים הפטורים"מענקים שאינם נכללים בגדר הגדרת ה  3.3

ס ולשירותי "לשב, למשטרה, ל"מענקים המשולמים לפי חוקי הגמלאות לפורשי צה 4.9.1            

מענקים אחרים שמקבלים פורשים אלה כגון פדיון  יודגש כי, יחד עם זאת) הביטחון

 "(. מענקים פטורים"יבואו בגדר  ,ותסתגלומענקי ה ,להימי מח

שולמו למי שעומד אשר , לפקודה( א4)9פרישה הפטורים ממס לפי סעיף  מענקי 4.9.5           

 (.כמוגדר, פרישה עקב נכות)להגדרת גיל פרישה  5בחלופה 

 

    :הוראות מעבר  3.3

תחול נוסחת השילוב הישנה לחישוב , 1.1.5115י לפנ" גיל הזכאות"לגבי מי שהגיע ל 4.4.1           

( ג)א9בהתאם להוראות סעיף , קרי) שיעור הפטור כפי שהיה קיים קודם לתיקון

 2.2%)על השיעור המתקבל מוסיפים את תוספת הגדלת הפטור . (כנוסחו ערב התיקון

כ אחוזי הפטור יש להכפיל בתקרת הקצבה "את סה(. 5152-ב 35%ועד  5115-ב

 .כאמורליחיד לה זכאי התוצאה היא סכום הקצבה הפטורה  .המזכה

אדם שפרש קודם לתיקו וקיבל מענק פטור או היוון קצבה בדין הישן היה  :דוגמא

כלומר הכנסתו החייבת )₪  9,111מקצבה של  51%לפטור של  1.1.15זכאי עד ליום 

כלומר הפטור  2,191מסכום של  52.2%יהא זכאי לפטור של  1.1.15החל מיום  (.4,211

 (.3,992 -כלומר הכנסתו החייבת תפחת ל) 5,332שלו יהיה 

לוב יתחול נוסחת הש, ואילך 1.1.5115לגבי מי שהגיע לגיל הזכאות ביום , ככלל 4.4.5           

ן כל המענקים הפטורים לוב החדשה יובאו בחשבוילצורך יישום נוסחת הש. החדשה

שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות לרבות מענקים שהתקבלו לפני  35שקיבל בגין 

ולא חלה עליהם נוסחת  5115אך למעט מענקים פטורים ששולמו לפני שנת  1.1.15

 .שנים לפחות לפני קבלת הקצבה הראשונה 12השלוב הישנה כיון שהתקבלו 
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ואילך וקיבל  1.1.15מי שהגיע לגיל הזכאות ביום , לעיל 4.4.5יף למרות האמור בסע 4.4.3           

 ,לוב הישנהישהיו מובאים בחשבון לעניין נוסחת הש 1.1.15-מענקים פטורים לפני ה

יום מיום שהגיע לגיל הזכאות להחיל על כלל המענקים את יישום  91יוכל לבחור תוך 

 ..לעיל 4.4.1ף ואת הוראות המעבר כמפורט בסעי לוב הישנהינוסחת הש

                      

 היוון קצבאות -( ה)א9סעיף  .5

 לפקודה( ה)א9לחוק הפקוח על קופות הגמל לבין סעיף  23היחס בין סעיף   5.0

כמפורט , לחוק הפקוח על קופות הגמל קובע מהם התנאים להתרת היוון קצבה 53סעיף        

ים למתן פטור ממס של סכום המתקבל לפקודה קובע כלל( ה)א9סעיף  .להלן 2.5בסעיף 

מהסכום החלק החייב במס . לחוק הפקוח על קופות גמל 53' מהיוון קצבה שהותר לפי סע

בהתאם להכנסת מחויב במס , (ה)א9המתקבל מהיוון קצבה שאינו זכאי לפטור לפי סעיף 

היוון המס על . לפקודה 151שנקבעו בסעיף , היחיד ושיעורי המס על הכנסה מיגיעה אישית

יהיה כשיעור המס המוטל על כל משיכה שלא כדין מקופת  53שלא לפי הוראות סעיף קצבה 

הקופה תנכה במקור . הגבוה שבהם,הכנסות היחיד המס השולי החל עלאו  32%, קרי, גמל

כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא )לתקנות מס הכנסה  3כאמור בתקנה  32%

הייתה הכנסתו של היחיד בשיעור מס העולה , 1995-ו"התשכ, (ןאושרה ותשלומים שלא כדי

 .תשולם יתרת המס במועד הגשת הדוח, 32%על 

משיכה כדין של כספים מקופת גמל , לחוק הפיקוח על קופות גמל 53סעיף  בהתאם להוראות  5.2

      :י אחד מהמצבים הבאים"תיתכן עפ, פעמי-בסכום חד, לקצבה

 53 יףסעמשיכה כדין של כספים מקופת גמל לקצבה בהתאם להוראות  - צבה היוון ק  2.5.1       

 :אפשרי בהתקיים התנאים הבאים ,לחוק הפקוח על קופות גמל

, 3קרן וותיקהבובלבד שלא מדובר )הכספים נמצאים בקופה משלמת לקצבה  2.5.1.1              

 (.שאיננו אפשרי

 . תאם לשיטת ההיוון של הקופהההיוון הוא בה  2.5.1.5                

" סכום קצבה מזערי"לא יפחת מ, לאחר ההיוון, סכום הקצבה שיוותר ליחיד  2.5.1.3                

יובאו בחשבון כל " סכום קצבה מזערי"לצורך בדיקת (. 5115-ב ח"ש 4,329)

 הלפקוד( ז9)9 -( 9)9למעט קצבאות המוגדרות בסעיפים , קצבאותיו של היחיד

 .('וכו, קצבת זקנה, יםשאר)

יכול הוא להוון , אם קצבתו של היחיד תפחת מסכום הקצבה המזערי, כמו כן  2.5.1.4               

לפי כללי ההיוון של , מקצבתו לתקופה שלא תעלה על חמש שנים 52%עד 

 .משלמתהקופה ה

תחשב כמשיכה צבירה מזערי סכום של משיכה  – "סכום צבירה מזערי"של משיכה  2.5.5

 :עמד בכל התנאים שלהלןחיד יאם הכדין 

סכום  אינו עולה עלשברשותו קופות לקצבה כל הסכום כל הכספים ב 2.5.5.1

האמור לגבי ) (5115לחודש מרץ נכון )₪  91,214 -הצבירה המזערי שנקבע ל

                                                 
 .לחוק הפיקוח על קופות הגמל 1רת מונח זה בסעיף דכהג 3
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לפי תקנות , או שיועדו לקצבה, לעמית שכיר - 5111משנת סכומים שנצברו 

 .(עט כספים בקרן ותיקהולמ, קופות הגמל לגבי עמית עצמאי

 , (שהישנים לגבר ולא 94)הגיע לגיל פרישת חובה  2.5.5.5

למעט קצבה מקופה ותיקה )אחרת היחיד אינו מקבל כל קצבה מקופת גמל  2.5.5.3

 (.או תקציבית

 

 ממס בפטור קצבאות היוון -לפקודה ( ה)א9 סעיף  5.3

י "תבצעת עפהמ, פטור בגין משיכה כדין של כספים מקופת גמל לקצבה קובע( ה)א9 סעיף

היוון : "להלן יקראו יחדיו)לעיל  2.5.5 –ו  2.5.1אחת משתי האפשרויות שצוינו בסעיפים 

 החישוב טכניקת. פטור זה מוגבל בתקרה המחושבת לפי הוראות סעיף זה"(. קצבאות

י העקרונות "ועפ, מתאימה למנגנון חישוב הפטור שנקבע בגין הכנסה מקצבה מזכה

 :המפורטים להלן

יינתן אך ורק החל מהמועד בו היחיד הגיע לגיל , שנקבע במסגרת סעיף זה פטורה  2.3.1

 .הזכאות

 .הפטורההון  סכוםבגובה  היא הפטור תקרת  2.3.5

 ההון יתרת"בגובה סכום  תהיה הפטור תקרת ,פטורים מענקים קיבל והנישום במידה  2.3.3

 (.לעיל רישא 4ראו הגדרה במסגרת סעיף )" הפטורה

, השילוב לנוסחת כפוף איננו ואף, מוגבל איננו מוכרת לקצבה הניתן שהפטור למרות  2.3.4

 ,מזכה קצבה היוון הן) הקצבאות היווני כל סךהפטור בסעיף זה מתייחסת לגבי  תקרת

 האמור על יעלה לא, בפטור המהוונות הקצבאות כל סכום. (מוכרת קצבה היוון והן

א וטור יקטין את היתרה להיוון בפטור במלכי היוון קצבה מוכרת בפ, יודגש .לעיל

 .הסכום שהוון

 מיגיעה להכנסה המס לשיעורי בהתאם במס חייב הפטור לתקרת מעבר" מזכה קצבה" היוון

הוראות סעיף בהתאם לאת סכום ההיוון החייב במס ניתן לפרוס . החלים על היחיד, אישית

 ממרכיב 12% בשיעור במס חייב הפטור לתקרת מעבר" מוכרת קצבה" היוון. לפקודה (3()ג)2

 . זה שבסכום הרווחים

                      

 הבהרות נוספות .3

 :מענקים פטורים והיוון קצבה פטור, קצבה פטורה, "הון פטור"  3.0

סכום ההון הפטור העומד לרשותו של מי שהגיע לגיל הזכאות הוא מכפלת התקרה    9.1.1       

הסכום הוא , כאמור לעיל, 5115בשנת . המרה להוןהמזכה באחוז הפטור ובמכפיל ה

 .ח"ש 924,414הסכום יהיה ( 5115בנתוני ) 5152ובשנת , ח"ש 941,544

 :סכום זה יכול להיות מנוצל בשלשה דרכים

שנות עבודה שקדמו  35לא קיבל היחיד מענקי פרישה פטורים ממס בגין   9.1.1.1

פטור על קצבתו החדשית יהנה מ, ולא היוון חלק מקצבתו, לגיל הזכאות

ולאורך השנים ינצל בדרך זו , מתקרת הקצבה המזכה 94% - 43.2%בשיעור 

 .את מלוא ההון הפטור העומד לרשותו
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שנות עבודה שקדמו לגיל  35קיבל היחיד מענקי פרישה פטורים ממס בגין   9.1.1.5

בשיעור המענקים , כמוסבר לעיל, יקטן סכום ההון הפטור, הזכאות

 . 1.32מוכפלים במקדם ו ממודדיםכשהם  הפטורים

אפשרות שלישית העומדת לרשות היחיד היא לקבוע כי חלק מיתרת ההון   9.1.1.3

סכום זה . פטור בגין היוון קצבאותתיועד לצורך ה, כמוסבר לעיל, הפטורה

 . יופחת מיתרת ההון הפטורה,  "(היתרה להיוון בפטור: "להלן)

כשהיא מחולקת , "יתרת ההון הפטורה"שייוותר ליחיד יהיה בגובה  הפטור החודשי   9.1.5       

 .והכל כמוסבר לעיל, (121)במכפיל ההמרה להון 

 

ניתן לצבור יתרה זו כיתרה . כי לא קיימת חובה למשוך את היתרה להיוון בפטור, יובהר  3.2

ש אותה כך שבכל שלב יוכל לממ, העומדת לזכותו של היחיד, צמודה למדד ינואר בכל שנה

ואם כקצבה פטורה על , (לעיל 2.3כאמור בסעיף ) אם כסכום הון במשיכה חד פעמית פטורה

יובהר כי במידה ולאחר שמשך היחיד .  לקצבה מוכרת, "היתרה להיוון בפטור"ידי הפיכת 

נותרו סכומים להיוון בפטור שלא נוצלו במסגרת , פעמית פטורה-סכומים במשיכה חד

קצבה תוכם מניתן לראות בהם כתשלומים פטורים ולקבל , ורהמשיכה החד פעמית כאמ

 .מוכרת

בשנת  94%ועד  5115בשנת  43.2% -לאור הוראת השעה והגדלת הפטור לאורך השנים מ   3.3

כי במועד ההיוון האמור ייקבע החלק היחסי מהפטור שיש בכוונת היחיד לממש , נקבע 5152

רת הסכום הניתן להיוון יישמר לאורך השנים היחס בין הקצבה הפטורה וית, משכך. בהיוון

 .שבהם חלה הוראת השעה

הפטור המגיע לו על קצבתו החודשית , 191תיקון יחיד שהיוון חלק מקצבתו טרם כניסתו של   3.3

 .יופחת בסכום שהוא תוצאת מכפלת אחוז הקצבה הפטורה שהוון בתקרת הקצבה המזכה

, יוכל להמשיך ולהוון בכל עת חלק פטור מקצבתו, 1.1.5115מי שהגיע לגיל הזכאות לפני יום    3.5

 :191אך בכפוף לכללים שהיו תקפים עובר לתיקון 

 .1.1.5115שקיבל היחיד לפני יום פטורה קצבה חלק ממדובר בהיוון של   9.2.1        

א ללא הבטחת תשלומים וללא שארים אך ל, הסכום המהוון יחושב לפי תקנון הקופה 9.2.5        

 .הפטורה שברצונו להווןקצבה חלק היותר ממכפיל ההמרה להון כשהוא מוכפל ב

שלא הוונה בתוספת הגדלת הפטור הפטור תהיה יתרה  ,יתרת הפטור על הקצבה  9.2.3        

 . ואילך 5115שמשנת 

 

ובנוסף צבורים לו סכומים בקופה ₪  9,111עם קצבה של  5114אדם פרש בשנת   :הדוגמ

בשנת ( 5115הכול במונחי )₪  511,111בסכום כולל של  5111ברו לאחר שנת קצבתית שנצ

מתוך הפטור לקצבה ₪  1,111הוא מעוניין להוון ₪  4111כאשר הפטור לקצבה יעלה ל  5119

 (. 511,111)ולמשוך בסכום חד פעמי את הסכומים שבקופה 

 .מלהוא יכול להוון מאחר ויש לו קצבה מזערית שמקורה בקופת ג, ראשית

א היא החדשה 9 - כלומר תקרת הפטור ב, על היחיד האמור יחולו הוראות החוק הישן והחדש

כלומר היחיד יידרש להביא את גובה הקצבה , ואולם ההיוון יעשה בעקרונות של החוק הישן

ונניח מקבלים ( ללא שארים וללא מספר תשלומים מזערי)לה הוא זכאי בתנאים הקבועים 
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אם המקדם יהיה , בפטור והשאר יהיה היוון חייב 21,111כל להוון רק הרי שיו 21מקדם של 

 .לכל היותר 121,111יוכל להוון בפטור  511ואם המקדם יהיה  121,111יוכל להוון בפטור  121

 .יתרת הסכום תהיה חייבת בשיעור מס שולי

                      

 הנחיות לפעולה .3

יפנה לפקיד השומה כדי , מפטור על קצבתו המזכה תהנויחיד שהגיע לגיל הזכאות ומבקש לי  3.0

את יתרת ההון הפטורה , בהתחשב במענקי הפרישה הפטורים ששולמו לו, שזה יקבע לו

לחוזר  4כמוסבר בסעיף , אם נדרש, העומדת לרשותו של היחיד לאחר הפעלת נוסחת השילוב

 .זה

יפנה לפקיד השומה  תוך , יוון הפטוריחיד שהגיע לגיל הזכאות ומעוניין לקבוע את סכום הה  3.2

 .ימים מהיום שבו ניתן לו לראשונה פטור ממס בשל קצבה מזכה 91

, יעדכן פקיד השומה את יתרת ההון הפטורה שנותרה ליחיד, עם קביעת היתרה להיוון בפטור

 .לחוזר 2כמוסבר בסעיף , אשר תשמש בסיס לפטור החודשי, אם נותרה

על פי חוק הפיקוח על , "קצבה מזעריסכום "של  וצבה מותנה בקיומהיוון ק, כאמור לעיל  3.3

 שכר נדרש להציג בפני פקיד השומה תלושי, מי שמבקש להוון קצבה, לפיכך. קופות גמל

מהם עולה כי מדובר ( ללא קצבאות שארים, קופות גמל או מעביד)ממשלמי הקצבה 

הקצבאות עלתה הקצבה וכי בכל חודש משלושת חדשי קבלת , בקצבאות לתוחלת חיים

יום תאפשר זמן מספיק  91הדרישה להיוון תוך , לפיכך. שקיבל היחיד על הקצבה המזערית

 .המזעריתלהוכחת דבר קיומה של הקצבה 

חייב במס , לפקודה א9היוון קצבה שהוא משיכה כדין ושלא ביקשו בגינו פטור לפי סעיף   3.3

ות הוראות הפריסה וניתן לפרוס לאחור או על היוון קצבה כאמור חל. שולי החל על היחיד

יובהר כי הפריסה קדימה (. 3()ג)2לפרוס קדימה שש שנים לכל היותר על פי הוראות סעיף 

יש לבחון את גילו של מי שבחר , לפיכך. משקפת יחס של שנה אחת לכל ארבע שנות היוון

, הפריסה שנה אחתיפחיתו מתקופת ( לאישה ולגבר) 94וכל ארבע שנים שלאחר גיל , להוון

יוכל לפרוס  21ומי שמלאו לו , שנים לכל היותר 2 -יוכל לפרוס  ל 99מי שמלאו לו , מכאן

 .לשנתיים לכל היותר

 :הטיפול במענקי פרישה ששולמו לאחר גיל הזכאות  4.2

כי הוא מבקש לקבל בעתיד מענקי והודיע לפקיד השומה  יל הזכאותגלע גייחיד שה .א

תופחת יתרת ההון , ן שנים שקדמו להגיעו לגיל הזכאותפרישה פטורים ממס בגי

בסכום השווה למכפלת המענקים , לעיל 4.5או  4.1הפטורה כפי שנקבעה בסעיף 

סכום זה יתווסף ליתרה להיוון בפטור כפי שנקבעה . 1.32-הפטורים הצפויים ב

 .4.5בסעיף 

( א4)9' סעתקרת הפטור תהיה לפי הוראות , בעת קבלת מענקי הפרישה המאוחרים .ב

אך לא יותר מהיתרה להיוון בפטור כפי שהיא במועד משיכת מענקי , לפקודה

לא הודיע היחיד על כוונתו לנצל את  .1.32-כשהיא מחולקת ב, הפרישה הפטורים

יראו אותו כמי שוויתר על הפטור בגין השנים שקדמו לגיל ( א4)9הפטור לפי סעיף 

 .המזכההזכאות והעדיף לקבל את הפטור על הקצבה 
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נקבעות במועד קבלת " להיוון בפטור היתר"הו" יתרת ההון הפטורה", יודגש כי בכל מקרה

 .ת לשינוי לאחר מועד זהוניתנ והן אינן, לראשונה הפטור

 

   :דוגמא

וממשיך  5113הגיע לגיל הזכאות בשנת , 5111אדם שהתחיל לעבוד אצל מעביד חדש בשנת 

הקצבה המזכה שמקבל החל מגיל . גיל הזכאותלעבוד אצל אותו מעביד לאחר שהגיע ל

 ?כיצד עליו לנהוג. בגין עבודתו₪  2,111ובנוסף מקבל משכורת של ₪  9,111הזכאות היא 

שנות העבודה האחרונות טרם נתקבלו בידו ולכן לכאורה יכול לוותר  13הקצבה בגין , הבעיה

 (. מענקים פטורים מעין ויתור על)ולקבל פטור מרבי על הקצבה ( א4)9על הפטור של 

למען הסר ספק מענקים פטורים בגין שנות עבודה לאחר גיל הזכאות אינם נמנים על 

 .המענקים הפטורים

מאחר והיחיד משער כי יקבל משכורת בגין כל שנת עבודה הוא מבקש לשריין מענקים 

₪  114,111למשיכה של ₪  141,111כלומר עליו לשריין  1.32*13*2,111פטורים בגובה של 

אשר יקטינו את הפטור שלו על ₪  141,111כלומר הוא יבקש לייעד להיוון בפטור . בעתיד

 .ויצטרפו לייתרה להיוון בפטור₪  421הקצבה ב 

 0אירוע הפרישה 

ולפיכך קיבל פיצויים  9,111ומשכורתו הנומינלית עלתה ל  5151היחיד פרש מעבודתו בשנת 

 .הפטור על הפיצוייםכיצד יש לחשב לו את , ₪ 121,111בסך של 

 השנים 13בגין , שלאחר הפרישה הינו זכאי לפטור הרגיל על פי הוראות הסעיף השנים 4בגין 

בלבד למרות שעל פי ( כשהם צמודים למדד) 114,111שקדמו לגיל הזכאות יוכל לקבל בפטור 

 .בפטור₪  114,111הסעיף היה זכאי ל 

 2אירוע הפרישה 

₪  2,111כ כלומר "בסה₪  111,111וקיבל פיצויים בסך של  5151היחיד פרש מעבודתו בשנת 

 .כיצד יש לחשב לו את הפטור על הפיצויים, לשנה

 השנים 13בגין , שלאחר הפרישה הינו זכאי לפטור הרגיל על פי הוראות הסעיף השנים 4בגין 

נפגע ביתרה להיוון  1.32ולאחר הכפלה ב  92,111שקדמו לגיל הזכאות יוכל לקבל בפטור 

תהיה ניתנת לניצול ₪  25,521בגובה של " יתרה להיוון בפטור"יתרת ה₪  24,421בפטור ב

 .בדרך של היוון קצבה

 

 

 ,בברכה         

 רשות המיסים בישראל                                                                                                          

 

https://www.prisha.co.il/




