
 .נקודות עיקריות לפני תום שנת המס

לפני סוף חודש דצמבר מצאנו לנכון לחדד מספר פעולות עיקריות אותן צריך לבחון לקראת תום שנת 

 .המס

 .הפקדות עבור בעלי שליטה

שבוצע השנה ניתן לבצע הפקדות לפנסיה לבעלי שליטה כפי שמבצעים הפקדות  091במסגרת תיקון 

המשמעות היא שניתן להגדיל את ההפקדות  (. למעט עבור רכיב הפיצויים)לכל שכיר אחר בעסק 

לרכיב התגמולים עבור בעל השליטה ובכך להגדיל את החיסכון שלו לפנסיה ולהקטין את ההכנסה 

 . העסקל החייבת ש

התיקון בוצע רטרואקטיבית מתחילת השנה כך שניתן להשלים את ההפקדות לבעל השליטה 

 .מתחילת השנה

  הפקדות סוף שנה לעצמאים לקרן הפנסיה ולקופות הגמל

עצמאים יכולים לבצע הפקדות לחיסכון פנסיוני ולקרן השתלמות בסוף שנה וליהנות מהטבות מס 

 .החיסכון בקרן ההשתלמות פטור ממס רווחי הון, המס מלבד הטבת. בשווי אלפי שקלים

 :לדוגמא

 .₪  011,111עצמאי בעל הכנסה שנתית של 

שיעור הטבת  הטבת מס הפקדה תקרת הפקדה 
 מס

 00% ₪  4,872 ₪ 00,011 01% קרן פנסיה 

 09% ₪ 0,711 ₪ 00,111 7% קרן השתלמות
 

אותם ניתן להפקיד לקרן ,  הסכומים המוכרים במסלשימושכם מצורף קישור לסימולטור לצורך חישוב 

 .הפנסיה ולקרן ההשתלמות

 :קישור
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 אל תשכחו את העובדים החדשים בעסק –פנסיית חובה 

בניגוד לשתי הפעולות הקודמות אותן ציינו שהן פעולות וולונטריות המגדילות את החיסכון של בעל 

 .חובההפקדות מתוקף צו ההרחבה הן , העסק

, ולהםהסדרפנסיוניקודםבמוסךעובדיםשהתחילולעבוד

, קיימתחובהלבצעעבורםהפקדותלפנסיהתוךשלושהחודשיםמתחילתהעבודהאובתוםשנתהמס

 . םהמוקדםמבין השניי

, וישברשותוהסדרפנסיוניקודם 0100 עובדשהתחילאתעבודתובחודשנובמבר: לדוגמא

 .0100 ישלהתחילאתהפקדותלפנסיהעבורולפניסוףשנתהמסולבצעאתהפקדותעדחודשינואר

, אךאיןברשותוהסדרפנסיוניקודם, עובדשהתחילבאותוהמועד

 .ניתןלהמתיןשישהחודשיםבטרםמתחיליםלבצעעבורואתההפקדותלקרןהפנסיה

 ו ההרחבה בענף המוסכיםצ
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, עובדים להם אין הסדר פנסיוני קודם יש להפקיד עבורם בהתאם לצו ההרחבה הקיים בענף המוסכים

לפי צו ההרחבה יש לבצע הפקדות לעובד תוך שישה חודשים ממועד תחילת עבודתו את ההפקדות 

 .יש לבצע באופן רטרואקטיבי

 .אחוזי פנסיית חובהיש לבצע הפקדות לפי הקבוע בצו ולא לפי 

 פיצויים תגמולי מעסיק תגמולי עובד
5.5% 1% 1% 

 

מבטחים פנסיה עומדת  איגוד המוסכים ומנורהאנו מזכירים לכם כי במסגרת שיתוף הפעולה בין 

 .151-0795001קלאודיה כהן , לשירותכם אשת קשר מיוחדת

 shivuk@newmivt.co.ilניתן לפנות גם באמצעות המייל 
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