תקרות וסכומים לשנת 2020

כבכל שנה ושנה ,לאור השינויים במדד המחירים לצרכן ,מפרסמת רשות
המיסים עדכון במערך הניכויים.
לפניכם מקבץ נתונים שימושיים וחשובים מעודכנים לשנת  ,2020הנוגעים
במישרין ו/או בעקיפין לחסכון הפנסיוני של כל אחד ואחד מאתנו.
בין יתר הנתונים שבטבלה תוכלו לדעת מהן הטבות המס שיקבל
שכיר/עצמאי בגין הפקדה לקופת גמל ו/או קרן השתלמות ,מהן מדרגות מס
הכנסה ,שווי נקודת זיכוי ,שיעור דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ועוד.

לנוחיותכם ,הוספנו ביאור ברור ופשוט לכל סעיף.
אנו בטוחים שהמידע יהיה לכם לעזר רב.

תקרות וסכומים לשנת 2020
תקרות וסכומים עיקריים
נושא

תיאור

שכר ממוצע במשק
 2.5השכר ממוצע במשק

שכר ממוצע במשק לחודש ינואר בשנת 2020
תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד  7.5%ממנה לא
ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד
"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל

₪ 5,300

עמית מוטב

עמית המפקיד לפחות  16%מהשכר הממוצע במשק

₪ 1,688

חודשי

סכום קצבה מזערי

סכום קצבה מינימאלי שמעליו ניתן להוון צבירות בקופת גמל
לקצבה

₪ 4,525

חודשי

סכום צבירה מזערי

סכום הצבירות בקופות גמל המקסימאלי שמתחתיו ניתן
לפדות סכומים

₪ 94,033

-

תקרת הכנסה מזכה לשכיר

תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה
לקופת גמל לקצבה (על הטבות מס לשכירים)

₪ 8,800

חודשי

תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד
נוסף כעצמאי

תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח (על
הטבות מס לשכירים)

₪ 8,800

חודשי

תקרת הכנסה מזכה כללית

תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי וניכוי ממס לפי סעיפים
45א' ו 47-בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

₪ 17,600

חודשי

תקרת קצבה מזכה

סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 52%

₪ 8,510

חודשי

פטור מרבי בגין קצבה מזכה

סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה

₪ 4,425

חודשי

יתרת ההון הפטורה

סך הסכום הפטור ממס בשנת  2020הניתן למשיכה הונית
למי שצבר את סכום הקצבה המזערי

₪ 796,536

-

תקרת פטור ממס לנכה  /עיוור
מיגיעה אישית

סכום הפטור המרבי לנכה  /עיוור על הכנסות מיגיעה אישית
בלבד

₪ 51,500

חודשי

תקרת פטור ממס לנכה  /עיוור
שלא מיגיעה אישית

סכום הפטור המרבי לנכה  /עיוור על הכנסות שלא מיגיעה
אישית בלבד

₪ 6,170

חודשי

תקרת פטור למענק פרישה

תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל
שנת עבודה)

₪ 12,420

שנתי

תקרת פטור למענק במקרה
של מוות

תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל
שנת עבודה) במקרה של פטירת העובד

₪ 24,840

שנתי

פטור מהשכרת דירה

סכום הפטור המרבי ממס בגין השכרת דירה למגורים

₪ 5,100

חודשי

שכר מינימום

סכום

שנתי  /חודשי

₪ 10,551

חודשי

₪ 26,378

חודשי
חודשי
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עצמאים
הפקדות לקופת גמל עבור עצמאי
סכום

שנתי  /חודשי

נושא

תיאור

שנתי

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי

תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית
מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

₪ 211,200

סכום הפקדה מרבי

הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה יקבל עמית
עצמאי (מוטב) הטבות במס ( 16.5%מתקרת ההכנסה)

₪ 34,848

שנתי

סכום מרבי לזיכוי ממס

עמית עצמאי (מוטב) זכאי לזיכוי ממס בגין הפקדה לקופת
גמל לקצבה בשיעור מרבי של  5.5%מההכנסה המזכה

₪ 11,616

שנתי

שווי מרבי לזיכוי ממס

עמית עצמאי (מוטב) זכאי לזיכוי ממס בשיעור  35%בגין
הפקדה לקופת גמל לקצבה

₪ 4,066

שנתי

סכום מרבי לניכוי ממס

עמית עצמאי (מוטב) זכאי לניכוי בשיעור מרבי של 11%
מההכנסה המזכה בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

₪ 23,968

שנתי

שווי מרבי לניכוי ממס

עמית עצמאי (מוטב) זכאי לניכוי בשיעור מרבי של אחוז המס
השולי שלו בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

₪ 11,616

שנתי

פנסיה חובה לעצמאי-
תקרת הכנסה

תקרת הכנסה בגינה מחויב עצמאי להפקיד לקופת גמל
( 12פעמים השכר הממוצע במשק)

₪ 126,612

שנתי

פנסיה חובה לעצמאי -תקרת
הפקדה

תקרת ההפקדה לשנה לעצמאי לפי חוק פנסיה חובה

₪ 10,762

שנתי

פנסיה חובה (לעצמאים)
עד שכר של ₪ 5,276
(שיעור מופחת)

משכר של  ₪ 5,276ועד ₪ 10,551
(שיעור מלא)

4.45%

12.55%

אחוז הפקדה

הפקדות לקרן השתלמות עבור עצמאי  /חבר קיבוץ
סכום

שנתי  /חודשי

נושא

תיאור

שנתי

תקרת הכנסה קובעת

תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי/חבר קיבוץ
לקבל הטבות מס

₪ 265,000

סכום הפקדה מרבי

סכום הפקדה מרבי בגינו יהיה זכאי עמית עצמאי/חבר
הקיבוץ לניכוי בגין ההפקדה

₪ 18,600

שנתי

ניכוי מרבי

סכום ניכוי מרבי לו יהיה זכאי עמית עצמאי/חבר קיבוץ בגין
הפקדת הסכום המרבי לקרן השתלמות

₪ 11,925

שנתי

תקרת הפקדה מוטבת

תקרות הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס
רווח הון בשיעור .25%

₪ 18,600

שנתי
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שכירים
הפקדות לקופת גמל עבור שכיר  /בעל שליטה
סכום

שנתי  /חודשי

נושא

תיאור

₪ 8,800

חודשי

תקרת הכנסה מזכה לשכיר

תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה
לקופת גמל לקצבה (על הטבות מס לשכירים)

חודשי

הפקדה מינימלית לזיכוי ממס

סכום הפקדה חודשי מינימלי אשר בגינו מגיע זיכוי ממס

₪ 170

הפקדה מרבית לזיכוי ממס

סכום הפקדה חודשי מרבי אשר בגינו מגיע זיכוי ממס

₪ 616

חודשי

סכום מרבי לזיכוי ממס

סכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לקופת גמל
לקצבה (שווה ל 35% -מתקרת ההפקדה)

₪ 216

חודשי

תקרת הפקדה חודשית לקרן
פנסיה מקיפה

סכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה מקיפה חדשה (הסכום
שווה ל 20.5% -מפעמיים השכר הממוצע במשק)

₪ 4,326

חודשי

 2.5השכר ממוצע במשק

תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד  7.5%ממנה לא
ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד.

₪ 26,378

חודשי

תקרת הפקדה לפיצויים

תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד  8.33%ממנה לא
ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד.

₪ 34,900

חודשי

הכנסה מרבית לסעיף 47

מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין
הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח

₪ 22,000

חודשי

הוצאה מוכרת לפיצויים עבור
בעל שליטה

סכום מרבי להפקדת רכיב הפיצויים בקופת גמל של בעל
שליטה ,המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס

₪ 12,400

שנתי

הפקדות לקרן השתלמות עבור שכיר  /בעל שליטה
סכום

שנתי  /חודשי

נושא

תיאור

חודשי

תקרת משכורת קובעת

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה
ממס

₪ 15,712

שיעור הפקדת מעסיק

שיעור ההפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת
הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייבת

עד 7.5%

חודשי

שיעור הפקדת עובד

שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת
הקובעת בגינו לא יחויב במס רווח הון .שיעור זה חייב להיות
לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

עד 2.5%

חודשי
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כללי
מדרגות מס הכנסה (הכנסה מיגיעה אישית או שלא מיגיעה אישית ומעל לגיל )60
שכר חודשי

מס מצטבר

אחוז המס

מ ₪ 0 -ועד ₪ 6,330

מס מצטבר

שכר שנתי

₪ 633

10%

מ ₪ 0 -ועד ₪ 75,960

₪ 7,596

מ ₪ 6,330 -ועד ₪ 9,080

₪ 1,018

14%

מ ₪ 75,960 -ועד ₪ 108,960

₪ 12,216

מ ₪ 9,080 -ועד ₪ 14,580

₪ 2,118

20%

מ ₪ 108,960 -ועד ₪ 174,960

₪ 25,416

מ ₪ 14,580 -ועד ₪ 20,260

₪ 3,879

31%

מ ₪ 174,960 -ועד ₪ 243,120

₪ 46,546

מ ₪ 20,260 -ועד ₪ 42,160

₪ 11,544

35%

מ ₪ 243,120 -ועד ₪ 505,920

₪ 138,526

מ ₪ 42,160 -ועד ₪ 54,300

₪ 17,250

47%

מ ₪ 505,920 -ועד ₪ 651,600

₪ 206,995

50%

מ ₪ 651,600 -והלאה

מ ₪ 54,300 -והלאה

מדרגות מס הכנסה (הכנסה שלא מיגיעה אישית ומתחת לגיל )60
שכר חודשי

מס מצטבר

אחוז המס

מס מצטבר

שכר שנתי

מ ₪ 0 -ועד ₪ 20,260

₪ 6,281

31%

מ ₪ 0 -ועד ₪ 243,120

₪ 75,367

מ ₪ 20,260 -ועד ₪ 42,160

₪ 13,946

35%

מ ₪ 243,120 -ועד ₪ 505,920

₪ 167,347

מ ₪ 42,160 -ועד ₪ 54,300

₪ 19,652

47%

מ ₪ 505,920 -ועד ₪ 651,600

₪ 235,817

50%

מ ₪ 651,600 -והלאה

מ ₪ 54,300 -והלאה

נקודות זיכוי
נושא

תיאור

סכום

שנתי  /חודשי

שווי נקודת זיכוי

נקודת זיכוי מפחיתה את גובה המס על ההכנסה החייבת

₪ 219

חודשי

נק' זיכוי לתושב

כל גבר תושב זכאי ל  2.25נקודות זיכוי

₪ 493

חודשי

נק' זיכוי לתושבת

כל אישה תושבת זכאית ל 2.75-נקודות זיכוי

₪ 602

חודשי

דמי ביטוח לאומי (לשכירים מגיל  18ועד פרישה)
משכר של  ₪ 6,330ועד ₪ 44,020
(שיעור מלא)

עד שכר של ₪ 6,330
(שיעור מופחת)
מעסיק

עובד

סה"כ

מעסיק

עובד

סה"כ

דמי ביטוח לאומי

3.55%

0.40%

3.95%

7.60%

7.00%

14.60%

דמי ביטוח בריאות

0.00%

3.10%

3.10%

0.00%

5.00%

5.00%

סה"כ

3.55%

3.5%

7.05%

7.60%

12.00%

19.60%

דמי ביטוח לאומי (לעצמאים)
עד שכר של ₪ 6,330
(שיעור מופחת)

משכר של  ₪ 6,330ועד ₪ 44,020
(שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

2.87%

12.83%

דמי ביטוח בריאות

3.10%

5.00%

סה"כ

5.97%

17.83%

מודוס פיננסים בע"מ  /טלפון  / 077-2204770פקס  / 077-2204787אתר www.modus-fg.co.il

