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ד תשע' א"אייר
80 1822מאי

 

רשותהמסים–411822'מסחוזרמסהכנסה
לפקודתמסהכנסה271תיקון :בנושא                                

 

 רקעכללי .2

 2005 -ה "תשס, (קופות גמל)פיננסים  םלחוק הפיקוח על שירותי 3במסגרת תיקון  .2.2

"או  "לחוקקופותהגמל1וןתיק: "להלן) , 2008בינואר  1מיום שתחולתו ( "1תיקון

ביטול : נהםישנויים משמעותיים בענף הפנסיה וקופות הגמל בישראל ובחלו 

ביטול האפשרות להפקיד או  ,תגמוליםהאפשרות להפקיד כספים בקופת גמל לצורך 

אפשרות מתן , וייםלהשאיר פיצויי פרישה העומדים לזכות העובד בקופה אישית לפיצ

, (ניוד החיסכון הפנסיוני)העברת קופות גמל לקצבה מחברה מנהלת אחת למשניה ל

 .(פנסיית חובה)וחיוב מעסיקים לבצע הפקדות לטובת העובדים בקופות גמל לקצבה 

 :נקבעו למעשה  שני סוגי קופות גמל לקצבה, 3עוד יצוין כי במסגרת תיקון 

 באופן ישיר תשלם קצבה למבוטחיהשקופה – קופתגמלמשלמתלקצבה. 

 קופה שלא ניתן למשוך ממנה כספים באופן  – קופתגמללאמשלמתלקצבה

לקופת גמל  בה אלא לאחר העברת הכספים שנצברו( למעט כספי פיצויים) ישיר

 .משלמת לקצבה

: להלן) 1961 –א "התשכ, (נוסח חדש) לפקודת מס הכנסה( א()4()א()א7)9סעיף  .2.1

כי אדם שפרש מעבודתו ועמדו קבע , 1לפקודה 173וסחו ערב תיקון כנ, "(הפקודה"

 ,(קופה אישית לפיצויים)השאירם בקופה לפיצויים בחור ללזכותו כספי פרישה יוכל ל

ובתנאי שתוך שנה , ללא כל מגבלת סכום או להפקידם בקופה לפיצויים כאמור

כספי הפרישה מפרישתו החל לעבוד אצל מעביד אחר שמפקיד לקופה שבה הופקדו 

 "(.רצףפיצויים: "להלן)

להפקיד או להשאיר בוטלה כאמור האפשרות , ת הגמלולחוק קופ 3במסגרת תיקון  .2.1

וזאת במטרה להסית  ,קופה אישית לפיצוייםפיצויי פרישה העומדים לזכות העובד ב

כאשר במועד הפרישה יוכל הפורש לבחור בין , כספי הפיצויים למכשיר קצבתיאת 

בכפוף להוראות סעיף )כום הוני או השארת הכספים למטרת קצבה משיכה של ס

 (.לפקודת מס הכנסה( א7)9

( א()4()א()א7)9וסעיף  ,לא ניתן לאשר יותר רצף פיצויים 3כי החל מתיקון  ,היוצא איפ .2.4

שהרי אין אפשרות לקיים את תנאי רצף הפיצויים היות , הופך לריק מתוכן, לפקודה

לא יוכל להפקיד בקופת גמל אישית , ל מעביד אחרועובד שעזב והחל לעבוד אצ

.3במסגרת תיקון , מסלול הפקדות זה לפיצויים בשל ביטול

                                                 
 .2009 –ע "התש, (173' מס)חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  1
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 לפקודה271תיקון .1

עודכנו ההוראות הקשורות ברצף פיצויים כפי שנקבעו , לפקודה 173תיקון במסגרת 

ופות לחוק ק 3והותאמו למציאות שנוצרה בעקבות תיקון , לפקודה( א7)9במסגרת סעיף 

 :הםינוב, בסעיפי הפקודה הרלוונטיים תיקונים/שינויים' נערכו  מס, בהתאם לכך. הגמל

ממרבית הסעיפים בשל כך שהחל משנת המס " קופת גמל לתגמולים"מחיקת המונח  1.2

 .לא מאושרות קופות גמל מסוג זה 2008

מל מרכיב הפיצויים בקופות ג"והחלפתו במונח " קופת גמל לפיצויים"מחיקת המונח  1.1

 "לקצבה

כך שרצף פיצויים יאושר במידה וכספי הפרישה , לפקודה( א()4()א()א7)9תיקון סעיף  1.1

אותו סכום מרבי  סעיףב נקבעבמקביל . יופקדו במרכיב הפיצויים שבקופת גמל לקצבה

סכום בגובה  והינ ,"סכום התקרה"סכום זה המוגדר בסעיף. ניתן לייעד לרצף פיצויים

 ,(לפקודה( 3ה)3כהגדרת מונח זה בסעיף )רהממוצעבמשקשכההשווה לארבע פעמים 

בצירוף הסכום  ,כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו פורש העובד

, יםטורהנדרש לכיסויי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פי

 .1963-ג"התשכ

הח: "להלן)מסכום התקרהסכומים אשר חורגים  1.4 יראו אותם כאילו , "(ייבהחלק

החלק חישוב לעניין יובהר כי . התקבלו בידי העובד ועל כן ימוסו כמענק פרישה חייב

בחשבון הסכום  ובאי, לפקודה (א()4()א()א7)9בסעיף כהגדרתו  סכום התקרההחייב ו

ובלבד שלא הופקדו כספים מעבר  ,שנצבר בקופת הפיצויים לרבות ריבית ורווחים

כללים לאישור ולניהול )בתקנות מס הכנסה מהשכר כפי שנקבע  8.33% שיעור שלל

 .(ב"הרצ'נספחאב 3' א מסראו דוגמ). 1964-ד"התשכ, (קופות גמל

 

 

 .הוראות חוזר זהבאות כבר בחשבון מו מ"השעשאילתות כי ב, בזאתיצוין 





,בברכה

רשותהמיסיםבישראל
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 רשותהמסים–118224'מסחוזרמסהכנסהל 'נספחא

לפקודתמסהכנסה271תיקון :בנושא

 

:נתוניםכללים

 .1828הדוגמאותשלהלןמתייחסותלחישובסכוםהתקרהבשנת

 .₪11,828–1828לפקודהבשנת(1ה)1כהגדרתהמונחבסעיף)מיםהשכרהממוצעבמשקארבעפע

 

2'דוגמאמס

 נתונים

  שנה 20 :ותק בעבודה

  ₪  28,440 :שכר חודשי אחרון

  ₪  554,000 :הסכום הצבור בקופת הפיצויים

חישובביחסלנתוניהדוגמא

18*10,448=020,088חבותהפיצויים

(004,888)יםצבוריםפיצוי

24,088השלמהלכיסויהתחייבותהמעביד



18*11,828=242,188

24,088

202,888סכוםהתקרה

 

 

1'דוגמאמס

 נתונים

  שנה 20 :ותק בעבודה

  ₪  28,440 :שכר חודשי אחרון

  ₪  0 :הסכום הצבור בקופת הפיצויים

חישובביחסלנתוניהדוגמא

18*10,448=020,088חבותהפיצויים

(8)פיצוייםצבורים

020,088השלמהלכיסויהתחייבותהמעביד



18*11,828=242,188

020,088

2,128,888סכוםהתקרה
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1'דוגמאמס

 נתונים

  שנה 20 :ותק בעבודה

  ₪  28,440 :שכר חודשי אחרון

   

  ₪  600,000 :בקופת הפיצויים הסכום הצבור

  ₪  850,000 :תוספת מזומן שניתנה מהמעביד

  ₪  1,450,000 כ"סה

חישובביחסלנתוניהדוגמא

18*10,448=020,088חבותהפיצויים

(288,888)פיצוייםצבורים

8השלמהלכיסויהתחייבותהמעביד



18*11,828=242,188סכוםהתקרה



242,188יאושרלרצףפיצויים

2,408,888–242,188=080,088יחויבבמס

 
 
 
 

 
 


