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  "משולחן הטיפים" של מטה יונט

  2021תקרות מס הכנסה לשנת תקציר 
  
  

 סעיף נושא  שכיר/עצמאי  קטגוריה
  %-שינוי ב שנתי חודשי בפקודה

  -0.59% 101,520 8,460 א(א)9 קצבה מזכה  כללי  גמל

  )₪ 4,399( 52%  הפטור על קצבה מזכה  כללי  גמל

  ₪ 791,856  יתרת ההון הפטורה  כללי  גמל

  3תיקון   סכום קצבה מזערית  כללי  גמל
  5תיקון 

  190תיקון 

4,498    0.60%-  

  -0.60% 93,473  סכום צבירה מזערי  כללי  גמל

  -0.64% 12,340  א)7(9 פטור מענק פרישה  שכיר  גמל

  שכיר  לגמ

  םלרכיב התגמוליהפקדה לתקרת שכר 
הפקדות המעסיק  -פעמים שמ"ב  2.5(

מהתקרה יחשבו כשווי בידי  7.5%מעל 
 העובד)

 ללא שינוי  26,378 )3(ה3

  שכיר  גמל
 לרכיב הפיצוייםתקרת שכר להפקדה 

(הפקדות המעסיק מעל התקרה יחשבו 
  כשווי בידי העובד)

  34,900  א)1)(3(ה3
  ללא שינוי   

  שכיר  גמל
  תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה

  )20.5%(פעמיים שמ"ב כפול 

תקנות ל 1
  מס הכנסה 

(כללים לאישור 
ולניהול קופות 

-גמל), תשכ"ד
1964  

 ללא שינוי  4,326

  -1.14% 104,400 8,700 )1)(1(א)(47 הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה  שכיר  גמל

  שכיר/עצמאי  גמל

  הכנסת עבודה שאינההכנסה מזכה 

  בניכוי  - למי שיש הכנסת עבודה
  הנמוך מבין:

 הכנסת העבודה  .א
 8,700  .ב

  -0.81% 147,600 12,300 )2)(1(א)(47

  עצמאי  גמל
  הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה 

 עצמאי שהינו עמית מוטב 
  -1.14% 208,800 17,400 א(ה)45

  שכיר   גמל
  -0.48% 12,340 1,028 )2)(א)(9(32 בעל שליטה חברהוצאה לפירמה בגין   בעל שליטה

הסכום המירבי  - להשקעה "ג קופ  כללי  גמל
  להפקדה

חוק הפיקוח על (א) ל22
(קופות גמל), שירותים פיננסיים 

 2005- תשס"ה
70,913 0.60%-  

  
  

  2מתוך  1דף 
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  %-שינוי ב שנתי חודשי סעיף נושא  שכיר/עצמאי  קטגוריה

  -0.75% 263,000 21,917 א)5(17 לעצמאי להפקדההכנסה קובעת   עצמאי  השתלמות

  )1א)(16(9 לשכירלהפקדה הכנסה קובעת   שכיר  השתלמות
 (ה)3

15,712  
לשנת 
2020 

188,544  
לשנת 
2020  

טרם 
 פורסם

  א) 16(9 פטורה ממס רווחי הון הפקדה מוטבת  כללי  השתלמות
  -0.65% 18,480  ב)16(9

  
  
  

  %-שינוי ב שנתי חודשי סעיף נושא  שכיר/עצמאי  קטגוריה

  -0.88% 13,440  )1ד(ג)(125 יחיד – גיל פרישהניכוי מריבית   כללי  ריביות

  -0.72% 16,320  )2ד(ג)(125 זוג – גיל פרישהניכוי מריבית   כללי  ריביות

  -0.59%  35,532   ה125  ריבית מוטבת  כללי  ריביות

  
  
  

  %-שינוי ב שנתי חודשי נושא  שכיר/עצמאי  קטגוריה

  -0.46% 2,616 218 נקודת זיכוי  כללי  כללי

 ללא שינוי  10,551 שכר ממוצע במשק  כללי  כללי

  
  
  
  

  2021לשנת "הכנסה מיגיעה אישית" מדרגות 
  

  חוז המסא
הכנסה חודשית 

 למדרגה
  הכנסה חודשית

  מצטברת
  הכנסה שנתית

  מתואמת

10%  6,290 6,290  75,480  

14% 2,740 9,030 108,360 

20% 5,460 14,490 173,880 

31% 5,650 20,140 241,680 

35% 21,770 41,910 502,920 

 כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף 47%

  
  .₪ 647,640בסך של מעל הכנסה שנתית חייבת  )מעבר לשיעור המס המירבי(יחול  3%גובה ב יסףמס *

  
  
  

  ט.ל.ח.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2מתוך  2דף 


