
 
 

    .עסקה במוצר פנסיוני עואו מתן המלצה לביצ  ,כאמורף לייעוץ ילתחאו  או ייעוץ מס  אין לראות באמור בדף מידע זה משום ייעוץ פנסיוני
  ©כל הזכויות שמורות 

 

  190תיקון לפי  –הפקדה לקופת גמל  -דף מידע 

  

זוכה לפופולריות רבה וזאת בשל יתרונות המס הגלומים  190ההפקדה לקופ"ג לפי תיקון 
  בה.

גרם למפקיד ין את יתרונות וחסרונות המוצר שאם לא כן, עשוי להיש להביבטרם ההפקדה 
  נזק כלכלי.

  

  ההפקדה:במועד 

  :פקיד אישורותפיק למ בעת ביצוע ההפקדה, תפצל קופת הגמל את ההפקדה לשני רבדים

   "כקצבה מזכה" - ₪ 34,848 -רובד ראשון בסך של עד כ

  "כקצבה מוכרת" -        ן רובד נוסף שמעל הרובד הראשו

  

  

  

  

  

  

  

  

  :190פת גמל לפי תיקון לקו ₪ 500,000של סך  2020מס הפקיד בשנת מלדוגמא: אדם ה

  קצבה מזכה""   - כ וייחשב(והרווחים)  ₪ 34,848 –סך של כ   .א
   "קצבה מוכרת"  - כ וב(והרווחים) ייחש ₪ 465,152 –היתרה   .ב

  

  

 47ו/או (זיכוי)  45להביא לידי הטבת מס לפי סעיפים תה י) אשר עשויה הי(בתוספת הרווחיםבשנת מס מסויית הפקדה  – קצבה מזכה
הקצבה הנובעת מהפקדה זו או משיכת הכספים בפטור אפשרית רק באישור פקיד שומה בכפוף להוכחה כי ודת מס הכנסה. קפל(ניכוי)

  כדין.היוון בדרך אחרת של ו בדרך של קיבוע זכויות או או  ,להטבת מס כאמור לא היה זכאיהמפקיד 

העולה על תקרת ההפקדה  ,(בתוספת הרווחים בגינה) באותה שנת מס שבה ביצע המפקיד הפקדה לקצבה מזכההפקדה  – קצבה מוכרת
  (ניכוי)  47ו/או (זיכוי)  45, שלא זיכתה את המפקיד להטבת מס לפי סעיפים כה קצבה המזל

 

   ₪ 35,000 –ל מעל  – קצבה מוכרת

   ₪ 35,000 –עד כ  - מזכהקצבה 
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 : תקופת החיסכון במשך 190ה לפי תיקון קופחיסכון בה תכונות

  

 יד לכל בית השקעות או חברת ביטוח המנהלים קופת גמל.ניתן להפק  .א
 

עמים האישיים ללא קנסות או עות בהתאם לטולי השקמסלולשנות ניתן לבחור   .ב
              עמלות (קניה או מכירה).

  
 דמי הניהול ידועים במועד ההצטרפות.  .ג

 
 ניתן לנייד את הקופה לכל בית השקעות אחר ללא קנסות משיכה.  .ד

  
 בכל עת.ולשנות את המוטבים מנות מוטבים ניתן ל  .ה

  
 .הרובד הראשון עבורבשנת ההפקדה (זיכוי וניכוי) יתן לקבל הטבת מס נ  .ו

  
ן להוון תינה ,השניבתנאים אטרקטיביים על הרובד לכל מטרה ניתן לקבל הלוואות   .ז

 .בפטור
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 כללי משיכת הכסף

  

  חד פעמיבסכום משיכה (היוון) 

ישראלי ואילך + קבלת פנסיה ממעסיק  60תנאים מצטברים: מגיל  שניחייבים להתקיים   .א
 .)2020 לחודש (בשנת ₪ 4,525כום חודשי העולה על כ בסבישראל או מקופת גמל 

 
אישור  ת(הפקדה בתוספת רווחים) מחייב הקצבה המזכההראשון רובד המשיכת   .ב

תנכה הקופה מס הכנסה בשיעור שלא יפחת  ,פקיד השומהאישור פקיד שומה. בהעדר 
    . 35%מ 
  

את הפדיון בפטור ממס הקופה לאשר בסמכות  - הקצבה המוכרת –הרובד השני    .ג
במכשירים  25%בלבד (במקום  15%של  נומינאליים  רווחיםעל הכנסה אך בחיוב מס 

 אחרים) או יוכיח לה הפודה כי הינו מקבל פנסיה כאמור בסעיף א' לעיל.

  

  ואילך 60מגיל  – בלת קצבהק

  

 .שולי חייבת במסכקצבה נחשבת  – מזכהקצבה  –הקצבה הנובעת מהרובד הראשון   .א
 או זיכויים אחרים שמגיעים ללקוח. "קיבוע זכויות"ממס במסגרת  תוניתן לקבל הקל

 
וכן פטורה מדמי  מסכל פטורה מ -מוכרתקצבה  –הקצבה הנובעת מהרובד השני   .ב

 .ללא תקרה ,לאומי ומס בריאות ביטוח
  

   קצבהאת ה קבלשהתחיל ל פניל ת החוסךבמקרה פטיר

  

הכספים שיקבלו המוטבים כל  –  75גיל הגיע ל סךחושה לפנימקרה הפטירה אירע אם   .א
 פטורים ממס.

 
         %15של מס  הקופה תנכה – חוסךשל ה 75לאחר גיל אם מקרה הפטירה אירע   .ב

   . על הרווח הנומינאלי 
  

כאילו הפקידו  ,הפוך לקופה סגורהתש ,מוטבים יוכלו להשאיר את חלקם בקופהה   .ג
  .בהתאם לאמור לעיל ,190לקופה לפי תיקון 

  
את הצבירה  )הווןפדות (ל, או ליוכלו לקבל קצבה פטורה ,60לגיל המוטבים  הגיעב

  .משיכהצברו ממועד הפטירה ועד למועד הנשאליים ניהנומרווחים העל  15%של במס 
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   קצבה  קבלהחל לחוסך שה לאחרבמקרה פטירה 

  

טחת של קצבאות, והמוטבים הם בומתשלומים  בקופה התחייבות לתקופה קיימתאם   .א
תהיה הקצבה  –) 21כנסה (ב. הזוג, ילדים עד גיל גם "שארים" לפי פקודת מס ה

 .) (ו)6( 9לפי סעיף לחודש לכל שאיר,  ₪ 8,510 –עד תקרה של כ ממס  פטורה 
 

אזי הקצבה שיקבלו ) 21(למשל ילדים מעל גיל "שארים" מוגדרים כ אינםאם המוטבים   .ב
ם רשאים להוון את יתרת תשלומי הקצבאות בחיוב , אך ההשולי שלהם יב במס תחו
  .יםהנומינאלי יםרווחעל ה 15%של  מס

  

 מסקנות

 בדרך של  הון חבמס רווחיסכון מטרת ההפקדה היא וככל ש ,בטרם ביצוע ההפקדה  .א
+ קצבה  60עמידה בתנאי הסף המאפשרים זאת (גיל מראש א לוודמשיכה (היוון) יש 

 .מזערית)
 

מזכה וקצבה מוכרת) בכל (קצבה  בכל שנה יוצרות שני רבדים שונותהפקדות בשנים   .ב
באותה שנת הפקדה, ולכן ככל שידוע על סכום כסף נוסף רצוי לבצע את ההפקדה 

 ותה השנה.בוצעה ההפקדה הקודמת באשבה שנת מס ולאותה קופה 
  

ן שתי בלבד ולא לפצל את ההפקדות בי אחתבאותה שנת מס כדאי להפקיד לקופה   .ג
 קופות בחברות מנהלות שונות.

  
בהליך קיבוע מזכה) ה ה(הקצב היוון בפטור של הרובד הראשוןריין קול לשניתן לש  .ד

הזכויות עשוי להיות  עוביבק ) הקצבה המוכרת( הרובד השני  היוון בפטור של זכויות.
 לא מיטבי.מס תכנון 

  
ולהתאים את מסלול והבריאותי משפחתי המצב את הקצבה יש לבחון הלפני מימוש   .ה

 הרצוי. הפרישה
  

  

  יעקב שיץ

  יועץ פנסיוני 

             

  ל ההצמדה למדד.הרווחים שהשיגה הקופה ללא נטרו –אלינינומ רווח

  .המחירים צרכן מדדהפחתת ב שהשיגה הקופההרווח  –רווח ריאלי 

  


