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כנס גמלאי מקורות
.בפנסיה החודשית" הפטור הנוסף"קבלת ✓

.  השקעות בשוק ההון/ בהיבט ההוני הטבות מס ✓

12/1/2020

:הבהרה
ייעוץאו/ומסייעוץאו/והמלצהלהוותכדיבוואיןבלבדכללימידעהואבמצגתהאמורכל

בירורהמחייביםפנסיונישיווקאו/ופנסיוניייעוץאו/והשקעותשיווקאו/והשקעות
.האישיהמסהיבטיוניתוחהלקוחונכסיצרכימכלולשלאישי



?מי אנחנו 

. ובפנסיהגוף עצמאי המתמחה בתכנון מס בהשקעות

.  ליווי מקצועי מול מס הכנסה

.מיצוי זכויות בשוק ההון והביטוח

MBA FINANCE& כלכלן פיננסי, תמיר כהן: מרצה
054-2031504: נייד' טל



פגישה אישית

.התחייבותכלוללאתשלוםללאראשונהפגישה❑

.לכםהנוחהובשעהביוםהגמלאיבביתלפגישהנגיעאנו❑

כדאיותותבחןהנוסףהפטורלקבלתהזכאותבבדיקתנסייע❑

."זכויותקיבוע"ד161טופסהגשת

'סע–לגמלאישמגיענוספותמסהטבותלגבימידעיינתן❑

.ה"מלפקודת190'סע+ד125

.תשלוםללאהבדיקה–מסהחזריבדיקתעלמידעיינתן❑
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תכנון  
פנסיוני

קרן פנסיה

ג  "קופ

קרן  
השתלמות

ביטוחי 
בריאות

סיעוד

ביטוח 
לאומי

ועדה רפואית

נכות

תו נכה 

סיעוד

מיסוי  
בפרישה

קיבוע זכויות

פטור פנסיה

רצף קצבה

רצף פיצויים

היוון קצבה 
בפטור

ג לקצבה "קופ
משיכה בפטור

תכנון מיסוי  
והשקעות

ניתוח מס  
אישי

פוליסת חסכון

תיק ניירות  
ערך

ג  "קופ
להשקעה

מס הכנסה

החזרי מס 
שוק ההון  

החזר מס  
שבח

נטול יכולת

ביטוח 
מנהלים

פטור מענקים
מתי 190

כדאי ומתי לא  
החזרי מס לא  

סחיר
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"הפטור הנוסף"הנחיות רשות המיסים לעניין 

כיצדהמבהירותחדשותהנחיותלתוקףנכנסו1/1/2020מיום❑

.הפנסיהעלהנוסףהפטורקבלתלצורךניתן

הפנסיהקרןבאמצעותהנוסףהפטורלקבלתאפשרותניתנת❑

.השומהלפקידלגשתצורךוללא

לפייפעלולאאך,הנוסףהפטורלקבלתהזכאיםגמלאים❑

!החודשיתהפנסיהעלהמסהטבתאתיפסידוההנחיות
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שווי הפטור הנוסף  

8,480₪  *52%* 180= ₪ 793,728: תקרת ההון הפטורה

8,480₪* 17%= ₪ 1,441.60: סכום הפטור הנוסף

:חסכון המס החודשי בשל קבלת הפטור הנוסף תלוי במס השולי

סכום הפטור הנוסף          מס שוליחסכון חודשי במס

504.56 ₪            =35%            *1,441.60  ₪

201.82₪            =14%            *1,441.60  ₪
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67%יעמוד על 2025שיעור הפטור הכולל בשנת 
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הנחיות לקרן הפנסיה בעניין הפטור הנוסף
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? על מי חלות הנחיות הפטור הנוסף 



י161טופס 
1.1.2012לפני הנחיות למי שהגיע לגיל פרישה 
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י161טופס 
תנאים לקבלת הפטור הנוסף4
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"  קיבוע זכויות"-ד161טופס 

קבלת הפטור הנוסף בלבד-ח161טופס 

1.1.2012לאחר הנחיות למי שהגיע לגיל פרישה 

אפשרויות לקבלת הפטור הנוסף2
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אפשרות א
"קיבוע זכויות"-ד 161טופס 



ד מוגש לפקיד השומה ומועבר לקרן הפנסיה  161טופס 
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ד161טופס צורףלא11/2019בהנחיות רשות המיסים מחודש ❑

.על כך בהמשךנרחיב



אפשרות ב
"הפטור הנוסף"-ח 161טופס 

16



תנאים 2נדרשים -אפשרות ב 
"הפטור הנוסף"-ח 161טופס 
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הנחיות לקרן הפנסיה

18



שומהמפקידאישורהגיששלאגמלאי
יקבללאהחדשותההנחיותלפייפעלולא
!החודשיתהפנסיהעלהנוסףהפטוראת
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י161טופס 
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המשך-י 161טופס 
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דברי הסבר–י 161טופס 
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ח161טופס 
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המשך-ח 161טופס 
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דברי הסבר–ח 161טופס 
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קיבוע זכויות–ד 161טופס 
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המשך–ד 161טופס 
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המשך–ד 161טופס 
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!  זהירות-" קיבוע זכויות"ד 161טופס 

בין היתר עקב  , מומחה פנסיונימומלץ ליווי וסיוע מקצועי של 

.  לגמלאי/המורכבות והנזק הכספי שעלול להיגרם לפורש

*:ד הנישום נדרש להצהיר161בטופס 

,  ת את בקשתי לאחר שהבנתי את המשמעויות וההשלכות/אני מאשר"

ופעלתי על דעתי או בהמלצת לא קבלתי עצה אן הכוונה מפקיד השומה 

".יועץ פנסיוני

"  הצהרות וחתימות"3' ד סע161ראה טופס * 
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על קצה המזלג" קיבוע זכויות"

קיצבהקבלתאופרישהלגילהגעה–זכויותלקיבועזכאותמועד❑

.מבניהםהמאוחר

איבגיןמסהטבותמקסימום–החדשההקיזוזנוסחתעקרונות❑

.פיצוייםמשיכת

שקדמוהאחרונותהעבודהשנות32-בשנתקבלופטוריםפיצויים❑

בקנסכרוכהההפחתה.הפנסיהעלהפטוראתמפחיתיםלפרישה

.אוטומטיבאופןפטוריםכספיםמשיכתלעצורשמטרתו35%של

שיטת החישוב שונתה והפטור על הפנסיה ניתן בצורת 2012בשנת ❑

.אותו ניתן לנצל לפי תכנון והעדפה אישית" סל פטור"
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עיקר מסמכים נדרשים" קיבוע זכויות"

.א161טופס+אחרון161טופס❑

זכויותלמיצוימסואישוריקודמיםממעסיקים161טופס❑

.הקיזוזנוסחתלצורךבעבר

.פנסיהתלוש❑

:רכיבילפיהגמלמקופותיתרהאישור❑

.במסחייביםתגמולים/ממספטוריםתגמולים/פיצויים

.ואילך2008משנתגמלבקופותצבירות❑
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לקוחות מספרים על 

החזרי מס והטבות מס בשוק ההון
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הטבות מס+ תהליך בדיקת הזכאות להחזרים 

.שנים אחורה6בדיקת זכאות : שלב א

.בדיקת זכאות לקבלת הטבות מס בהשקעות בשוק ההון: שלב ב

.מ"מע+ 15%ט בגין הטיפול בהחזרי מס הוא "שכ❑

.אין עמלת פתיחת תיק❑

.ט המשולם"מקבלים החזר מס גם בגין שכ❑
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.        ן הבנק של הלקוח-רשות המיסים מעבירה את ההחזר לח❑
39,638₪הודעה על החזר מס בסך : דוגמא

סכום ההחזר



!תודה רבה

054-2031504תמיר כהן : למידע נוסף ותיאום פגישה

www.ltcf.co.il: אתר האינטרנט


