"משולחן הטיפים" של מטה יו ט
רגע לפ י סיום ש ת המס  – 2020צלו את הטבות המס!
מיכסום הטבות המס בהפקדה לקופת גמל לקצבה
עצמאים

בעלי שליטה

שכירים



תקרת הכ סה ש תית מכסימלית .₪ 211,200 

תקרת הכ סה מזכה להפקדה למרכיב תגמולים  ₪ 8,800 מעבר לאמור בעמודת השכירים:



הפקדה ש תית מכסימלית .₪ 34,848 

לחודש ) 105,600לש ה(.

) 211,200כפול  .16.5%יצוין כי  0.5%מתוך סך ההפקדה 
רלוו טי במקרה בו העצמאי לא יצל הטבה בעד רכישת
ביטוח אובדן כושר עבודה(.


הפקדה מירבית למרכיב הזיכוי  8,800) ₪ 616 כפול 

הפקדה ש תית מכסימלית לרכיב הפיצויים -

.(7%

תותר כהוצאה לפירמה עד לסכום של .₪ 12,400 

הטבת המס למרכיב הזיכוי  616) ₪ 215.6כפול .(35%



מתוך ההפקדה הש תית המכסימלית סך של עד ₪ 23,232
חשוב לזכור:
יותר ב יכוי בגובה המס השולי.



ב וסף ,מתוך ההפקדה הש תית סך של עד  ₪ 11,616ידרש 
לצורך זיכוי בגובה .35%

זקיפת הכ סה )שווי(  -הפקדה מעבר לתקרות השכר
הר"מ יזקפו כהכ סה בידי העובד בעת ההפקדה:
-

חשוב לזכור:


חובת הפקדה מי ימלית לעצמאיים  -קיימת חובת הפקדה
לחיסכון פ סיו י לעצמאים בשיעור  4.45%על החלק שאי ו
עולה על מחצית השמ"ב* )כלומר עד  (₪ 5,275.5ו12.25%-
בגין הכ סה בין מחצית השמ"ב ועד לשמ"ב.




ק סות  -עצמאי שלא יפקיד כמתחייב בחובת ההפקדה
המי ימלית יק ס ב ₪ 500-בגין כל ש ת מס.



ב י  50ומעלה בש ת המס – רשאים להגדיל ההפקדה
למרכיב ה יכוי במידה ולא מוצתה תקרת ההפקדה
המכסימלית ל יכוי.
*שמ"ב = שכר ממוצע במשק

למרכיב התגמולים  פעמיים וחצי שמ"ב ,כלומר
בגין חלק המעסיק עד שכר בגובה ₪ 26,377.5
לחודש ) 316,536לש ה(.

-

למרכיב הפיצויים  ₪ 34,900 לחודש )418,800
לש ה(.

חובת המעסיק להפקדה להסדר פ סיו י עבור עובדו -
קיימת חובת הפקדה למעסיקים בעבור עובדיהם
בהתאם להסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה בע ף הרלוו טי
החל עליהם ובדגש על צו הרחבה לביטוח פ סיו י מקיף
במשק.



קצבה מפעלית לבעל שליטה  -הפירמה רשאית
להתיר כהוצאה תשלומי קצבה חודשית לבעל
שליטה שפרש מהפירמה .גובה הקצבה תהיה
בהתאם לסכום המתקבל ממשכורתו הממוצעת של
בעל השליטה בכל ש ות עבודתו בפירמה מוכפלת ב-
 1.5%בשל כל ש ת עבודה.

מיכסום הטבות המס בהפקדה לקרן השתלמות
עצמאים

שכירים



תקרת הכ סה ש תית מכסימלית .₪ 265,000 



אופן חישוב הטבת המס )הוצאה מוכרת( 265,000 :כפול
.₪ 11,925  4.5%





תקרת הכ סה חודשית מכסימלית .₪ 15,712 



הפקדה מכסימלית בגובה  10%בחלוקה הבאה:

הפקדה ש תית מכסימלית פטורה ממס רווחי הון 
.₪ 18,600


-

בגין חלק העובד עד .₪ 2.5%

-

בגין חלק המעסיק עד .₪ 7.5%

בעלי שליטה



תקרת הכ סה חודשית מכסימלית .₪ 15,712 



ההפקדות תהיי ה זהות לאמור בעמודת השכירים
ואולם ההוצאה המוכרת לפירמה לא תעלה על
 4.5%מתקרת ההכ סה לקרן השתלמות.

יתן להפקיד פחות מ ,10%-כל עוד שמר היחס של 1:3
)למשל 2% :עובד ו 6%-מעסיק ,לחילופין  1.5%עובד ו-
 4.5%מעסיק(.

חשוב לזכור:


קרן השתלמות הי ה אפיק החסכון האטרקטיבי ביותר לטווח הבי ו י.

 יתן לקבל הלוואה בת אים אטרקטיביים מתוך כספי החסכון הצבור לכל מטרה
)למשל ,לעצמאי :כדאי לבחון קבלת הלוואה לצורך הפקדה בקרן ההשתלמות לשם מיכסום הטבות המס(.

תו ים וספים לש ת 2020
ושא

סכום/תקרה

הערות

השכר הממוצע במשק

10,551

תקרת ההפקדה החודשית לקרן פ סיה מקיפה

4,326

קצבה מזכה

8,510

אחוז הפטור על קצבה מזכה

52%

₪ 4,425

יתרת ההון הפטורה

796,536

למי שצבר קצבה מזערית

סכום קצבה מזערית

4,525

סכום צבירה מזערי

94,033

תיקון 5

פטור מע ק פרישה )פיצויי פיטורים(

12,420

לכל ש ת ותק

219

לכל חודש

71,337

הסכום המירבי ש יתן להפקיד מידי ש ה
)בגין כל מספר ת.ז(.

קודת זיכוי
קופת גמל להשקעה

*שמ"ב = שכר ממוצע במשק

פעמיים שמ"ב כפול 20.5%

