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  2019עדכון סכומים ותקרות לשנת המס הנדון: 
 

 

 

 

 
  ושאנה  הסכום לחודש  הערות

 
  ₪ 2,616  -שנהל 

 
   218  ₪ 

 
 .סממ יוכיז תדוקנ 1 יווש

 
  ₪ 105,600 -לשנה 

 
8,800 ₪ 

 
 הסנכהל  הכזמ  הסנכה  תרקת

 .בטומ וניאש תימעל רכשמ  התקרה משמשת לקביעת הטבות המס של עמית

 א.45/  47סעיפים   .חטובמ אל רכש דעב בטומ וניאש יאמצע

   רכשה ןיב שרפהה הבוגב ,חטובמ אל רכשמ 5% – יוכינ

   ₪ 8,800 -ברוטו לבין השכר המבוטח, אך לא יותר מ

   לחודש.

   יוכניב ₪, 8,800  דע  וטורב רכשהמ 5%  –  סממ  יוכיז

   הסכומים שהופרשו כעמית שכיר.

 
  ₪ 264,000 –לשנה  

 
22,000 ₪ 

 
 םיימעפ  הבוגב  תיברמ  הסנכה

 .הכזמ הסנכה יצחו (8,800*2.5) ידי המעסיק עולה על תקרה זו-מי ששכרו המבוטח על

 א.45/  47סעיפים   דע) חטובמ אל רכש שיש לככ ,םלוא .יוכילנ יאכז וניא

   .סממ יוכיזל 5% ודעב דיקפהל ןתני (,₪ 8,800

   תא  תחקל  שי  ,וז  הרקתמ  ךומנ  חטובמה  רכשה  םא

   ברוטו  עד  לתקרה  זו,  להפחית  את  השכר  השכר

   .16% דיקפהל ןתינ (₪ 8,800 דע) שרפהה לעו ,חטובמה

   .סממ יוכיזל 5% -ו יוכינל 11%

 
  ₪ 211,200 –לשנה  

 
17,600 ₪ 

 
 עיגמ הניגבש תיברמה הסנכהה

 .בטומ תימעל סממ יוכיזו יוכינ  הניגבש  תיברמה  הסנכהה  תעיבקל  תשמשמ  הרקתה

 א45/  47סעיפים   הדקפהה   רועיש   .סממ   יוכיזו   יוכינ   יאמצעל   עיגמ

   .16%–המרבי 

  
 .3.5%– יוכינה רועיש. ₪ 308,196 -לשנה   

 למג תופוקב  ולש  תודקפהל ףסונב  הז יוכינל  יאכז יאמצע
  שירפה קיסעמהש לככ ךא הז יוכינל יאכז ריכש .הבצקל
  למרכיב 4%  לע  הלועה  רועיש  חטובמה  רכשה  דעב

 זה.  משיעור 4%התגמולים,  יופחת  השיעור  העולה  על 

25,683 ₪  
 עיגמ הניגבש תיברמה הסנכהה

 ןדבא ינפמ חוטיב תשיכרל יוכינ

 םיימעפ   הבוגב   הדובע   רשוכ

 במשק. הממוצע השכר וחצי
 (.14)32סעיף    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  
  

 
 
 

 

 

 

 

 המעסיק בעדו התקרה משמשת לקביעת השכר המרבי שהפרשת 
     7.5% –הפרשה מרבי  למרכיב התגמולים פטורה ממס. שיעור 
 .(כולל אבדן כושר עבודה) 

25,683 ₪ 

   
לתגמולים תקרת הפקדה 

ים וחצי השכר בגובה פעמי
 הממוצע במשק.

 (1()3)ה 3סעיף 

  
 המעסיק עת השכר המרבי שהפרשתהתקרה משמשת לקבי 

 בעדו למרכיב הפיצויים פטורה ממס.  
 .8.33% – מרבי הפרשה שיעור 

 

34,000 ₪ 

  
 פיצויים.ל תקרת הפקדה

 .א(1(  )3)ה3סעיף  

  
  שפטורה התקרה משמשת לקביעת השלמת הפיצויים המרבית

    *  ₪  34,000  דע  ןורחאה ידי   השכר   המבוטח-מחושבת   על ממס. 
  ךרע יפל) תונושה למגה תופוקב םייוציפה תריבצ  ךס  יוכינב  ,קתווה 
 .(סמל ןוידפ 

 

 

 
 תקרת השלמה לפיצויים. 
 ב(1()3)ה3סעיף  

 
  ₪ 188,544 –לשנה  
      שהפרשת המרבית המשכורת לקביעת  משמשת התקרה 
  הפרשה שיעור ממס. המעסיק  בעדה  לקרן  השתלמות  פטורה 
 7.5%. – מרבי  
 

 15,712 ₪ 

 
תקרת משכורת קובעת  

 לקרן
 השתלמות לשכירים. 
 )ה(3סעיף  

 בגובה השכר.  היולת  איהו  סממ  םירוטפ  םיחוורה  הניגבש  הרקתה 
 משכר עד  2.5%והפרשת עובד עד  7.5%הפרשת מעסיק עד  
 לחודש. ₪ 15,712 

1,571 ₪ 

 
  קרןבמוטבת הפקדה  תקרת 
 השתלמות לשכירים. 
 א(16)9 סעיף 

 

  
  .יוכינה תעיבקל תשמשמ הרקתה 
   יוכינ לבקל ידכ 7%  שירפהל ךרוצ דוע  ןיא. 4.5% -  יוכינה רועיש  
   שיש לו הפרשות לקרן  ריכש םג ונה יאמצעה םא 4.5%. רועישב  
    דע  תללוכה  הסנכהה  תא השתלמות לשכירים, יש לחשב  
  המבוטחת בקרן  המשכורת תא  תיחפהל ,  ₪ 264,000  
 4.5%. דיקפהל ןתני שרפהה לשכירים, ועל השתלמות 

 

264,000 ₪ 

 
   תעבוק הסנכה תרקת 
  בקרן השתלמות  הדקפהל 
 לעצמאים. 
 א(5)17סעיף  

  הבוגל רשק לכ אלל סממ םירוטפ םיחוורה הניגבש הרקתה 
 .יוכינה מומלץ להפקיד את מלוא התקרה ללא קשר לגובה .הסנכהה 

18,480 ₪ 

 
 קרןבמוטבת הפקדה  תקרת 
 השתלמות לעצמאים. 
 ב(16)9סעיף  

 

 . ₪ 615,600  -לשנה  
 .םוי 365 תוחפל לש תוכנ העבקנש יאנתב 

51,300 ₪ 

 
    סממ  רוטפ  םוכס 
 העיגימ הסכנהל רוויע/הכנל 
 .תישיא  
 ()א(5)9סעיף  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
  

 
 
 

 
 

  ₪ 73,800 –לשנה 
 הסכנהל םג קנעומ םוי 185-364 ןיב תוכנ העבקנ םא
 .תישיא העיגימ
ממס. טורפ קנעומ אל םוי 481 דע תוכנ העבקנ םא  

 

6,150 ₪ 
 

 
 הניאש הסנכהל רוויע/הכלנ  סממ  רוטפ  םוכס
 .תישיא העיגימ

 ()ב(5)9 סעיף  
 

 
. ₪ 303,600 –לשנה   

.ףוג קזנ לשב יוציפב ורוקמ םוכסהש יאנתב  
25,300 ₪ 

 
  תיבירמ הסנכהל רוויע/הכנל  סממ  רוטפ  םוכס
קופת  וא/ו   ןוכסח   תינכות   ,ןודקיפ לע  םיחוורו

 גמל.

 ()ב(5)9סעיף   

 הורית או בזוג, שיש לה-כאשר מדובר במשפחה חד
 18  ול  ואלמ  םרטש  דחא  דלי  תוחפל

  הסכום. לפכ  –  םניש  
5,300 ₪ 

 
ממס       פטורה הכישמל  שדוחל  םומינימ  רכש

 ם/לקצבה.לתגמולי מקופת    גמל
 34/38תקנות 

 
 

. 12,380 ₪  –לשנה   1,032 ₪ 
 

 לפיצויים מותרת  בשל  הפרשה  הוצאה

 לחבר בעל שליטה.  למרכיב הפרשה בשל הוצאה מגבלת קיימת לא

()א(9)32סעיף   התגמולים.  

  
  ₪ 12,380 .הדובע תנשמ קלחל םג יסחי סממ רוטפ קנעומ 

 הרוטפ   השיפר   קנעמ   תרקת
 .הדובע תנש לכל סממ  מתייחסת לכל המעסיקים גם יחד. התקרה

 
 

 א()א(.7)9סעיף 

 
 
  ₪ 24,770 .הדובע תנשמ קלחל םג יסחי סממ רוטפ קנעומ

 .הדובע נתש לכל סממ הרוטפ תוומ קנעמ תרקת
 א()ב(7)9סעיף   התקרה מתייחסת לכל המעסיקים גם יחד.

 
 השירפ   קנעמ   לשב   םייוציפ   ףצרל   תפסנו   הרקת
   .השיפרה  דעומב  ןמוזמב  םלושמש

 41,092 ₪ 
 
פעמים  4בגובה  םייוציפ   ףצרל   תפסונ   הרקת

 ה.דובע תנש לכל קשמב השכר הממוצע

 ()א(4א()א()7)9סעיף     ,קיסעמה  לצא  הדובע  תנש לכל  הנה  הרקתה

חריגה מהתקרה חייבת במס  לכ  .הנשמ  קלחל  תוברל
  ללא זכות לפריסה. ה,כבר במועד הפריש

 

 
 :ןיבמ הובגל קנעומ

 

 
 רצף קצבה אוטומטי.

₪ 365,400  (1א()ז7)9 סעיף - 

  * הוותק ₪ 34,000משכורת עד       -

 
 הבצק  ןוויה  ךרוצל  שרדנה  ילאמינימה  הבצקה  הבוג
 .לעופב הבצק תלבקב ךרוצ שי .םדקומ ןוידפ סנק אלל

 
4,512 ₪ 

 
 חוק סכום קצבה מזערי לפי

 הפיקוח על קופות הגמל.  .םיריאש תבצק ללוכ אל םוכסה םויהל ןוכנ

   
 
 קנעומ הכזמ הבצק תרקתמ 49% רועישב סממ רוטפ

 
8,480 ₪ 

 
 תקרת קצבה מזכה.

 א.9סעיף   התימצ תיאופר תוכנ תמחמ שרפש ימל וא השירפ ליגב

   לפחות. הפטור ממס קבוע ולא תלוי 75%בשיעור 

   בקשה –ד 161בפועל. יש למלא טופס בגובה הקצבה 

   לקיבוע זכויות.

 


