
  2מתוך  1עמוד 
  

  
  2021ינואר     פ"אתש  טבת                                                 ,  שלום רב גימלאי/ת נכבד/ה

  
  2021(כרטיס עובד) לשנת  101הנדון: טופס 

  
  הודעה זו חשובה ביותר ולכן נבקשך לקרוא ולפעול בהתאם.

(כרטיס עובד) לקרן הפנסיה    101שנה טופס    בתחילת כלעל פי תקנות מס הכנסה, חובה על מקבלי גמלה להעביר  

  המשלמת. 

, בשנת המס המדווחת  בנוסף, אם קיימת הכנסה נוספת (שכר עבודה או פנסיה ממקור אחר שאינו ביטוח לאומי)

תמציא/י   ההכנסה האחרת. אם  בגין  או  מ"גילעד"  בגין ההכנסה  לקבל את הטבות המס  לבחור אם  באפשרותך 

  טופס תאום מס מפקיד שומה, גובה המס שינוכה יהיה בהתאם.

  

טופס   את    101למילוי  לקרוא  נבקשך  לכן  גימלתך.  על  ישירה  השפעה  תקינה,  את    כלבצורה  ולמלא  הדגשים 

ולאי קבלת הטבות מס (אשר א הטופס בצורה תקינה. י מילוי הטופס באופן תקין, מוביל לניכוי מס מכסימלי 

  ייתכן וקיימת זכאות לקבלן).

  דיגיטלי, באמצעות אתר האינטרנט: 101ניתן למלא טופס  

pension.co.il-www.gilad  

    5021340-02טל'  ב 101מוקד לדיגיטלי, ניתן להתקשר  101פס וט מילויאו בבעיית התחברות  לתמיכה 

ידני,   טופס  ממלא  שהנך  ככל  דיגיטלי.  טופס  למלא  מבקשים  אנו  לגילעד  כאמור,  להמציא  יש  הטפסים  את 

יאוחר מ ולא  מס  ,  2021/2/02תאריך  בהקדם  ינוכה  רטוראקטיביתאחרת  השנה  מכסימלי  עד   .מתחילת 

  . 2020הארכה של הגדרת המיסוי, בהתאם להצהרתך/טפסים שהמצאת בשנת   אנו נבצע 2/2021חודש 

  5257354, רמת גן 155, פינת ז'בוטינסקי 38בית נח, בן גוריון     לכתובת: ניתן להעביר

 pension.co.il-101@gilad  או סרוק למייל            5765864-03,   5765891-03או לפקס.  

  : 101 בטופס להלן הדגשים לסעיפים העקריים

  פרטי המעביד  –סעיף א 

  ימולא ע"י הקרן.   אלו הפרטים של "גילעד".

 פרטי העובד/ת 

  יש לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח.  –עדכון כתובת או מצב משפחתי ב

  ).בגילעד  לצרף טופס בקשה ייעודי (ניתן לקבלו משירות הלקוחותיש  –ינוי פרטי חשבון בנק בש

 (רלוונטי אם יש בן/בת זוג). פרטים על בן/בת זוג 

  יש לסמןX   ""ליד "יש לבן/בת הזוג הכנסה מ:"  אוליד "אין לבן/בת הזוג כל הכנסה 

  אם סימנת כי "יש לבן/בת הזוג הכנסה", לסמןX  .('עבודה/עסק וכו) ליד מקור ההכנסה 

  

(למעט דמי לידה ודמי אבטלה) ורנטה   אינה נחשבת כהכנסה.  קצבה מביטוח לאומי  נכים  קצבה מהלשכה לשיקום 

 בת כהכנסה נוספת. קצבת נכות, זקנה או שאירים מכל מקור אחר,  נחשבת כהכנסה נוספת.מגרמניה, אינה  נחש

  הינך זכאי להטבת מס של נקודת זיכוי נוספת.  –כאשר אין לבן/בת הזוג הכנסה 

          לא יאפשר מתן נקודת זיכוי זו. –אי מילוי כראוי      

  



  2מתוך  2עמוד 
  

  בעיון רבנא לקרוא סעיף זה              אחרותפרטים על הכנסות 

  לא נדרש לדווח על קצבה פטורה מביטוח לאומי או על קצבת שאירים שכולה פטורה. 
נוספת ממקור   ובנוסף לפנסיה מגילעד משולמת פנסיית שאירים   ככל שהפנסיה מגילעד הינה פנסיית שאירים [

לאומי), ביטוח  (שאינו  עול  אשר מקבלים בה "פטור שאירים",  אחר  פנסיות השאירים  ₪   8,510על    ותככל שסך 
לי פנסית שאירים נוספת עם בכתב  יש להצהיר  לחודש, : "מעבר לפנסיית השאירים המשולמת מגילעד משולמת 

  שלא ככל שלא מועברת לגילעד הצהרה זו המשמעות    ₪".  גובה פנסית השאירים הנוספת _____  "פטור שאירים".
נוספת פנסית שאירים  שארים"  קיימת  "פטור  על    המתקבל בה  עולה  מגילעד  השאירים  פנסית  עם  יחד  וסכומה 

8,510 ₪ .[ 
ה על  מדובר  אחרות"  עבודה,ב"הכנסות  (שכר  מ"גילעד"  שאינן  אחר  כנסות  ממקור  )  וכו'  פנסיה 

  ששולמו בשנת המס המדווחת.

  יש לסמן , לך הכנסה אחרת איןאםX  לרבות מלגות   ליד "אין לי הכנסות אחרות" . 

  יש לסמן , לך הכנסה אחרת ישאםX  ש לי הכנסות אחרות".  ליד "י 

  (קצבה פטורה מביטוח לאומי, אינה נחשבת כהכנסה)  .ליד מקור ההכנסה   Xולסמן 

באם יש לך הכנסה אחרת, אולם אינך מקבל בגינה נקודות זיכוי ומדרגות מס, באפשרותך לבקש  

כך   ידי  על  מ"גילעד",  ומדרגות המס מההכנסה  נקודות הזיכוי  "אבקש לקבל  :  שתסמןלקבל את 

  נקודות זיכוי ומדרגות מס כנגד הכנסתי זו. איני מקבל/ת אותן בהכנסה אחרת" 

  מס.לתיאום  שומההאישור פקיד 

להמציא השומה    באפשרותך  מסמפקיד  לתיאום  פקיד    .אישור  לאישור  בהתאם  יהיה  המיסוי 

, לא נקבל  101(ללא המצאת טופס    101לצרף טופס    חובהאישור פקיד שומה לתאום מס,  ל   השומה.

  ). וינוכה מס מכסימלי  את אישור פקיד שומה

                                                וביל לניכוי מס מכסימלי.מאי מילוי כראוי,   

 פטורים או זיכויים 

  אם הנך עונה על אחד הקריטריונים הרשומים בסעיף זה, יש לצרף אישור מתאים. 

"לא הייתה לי הכנסה מתחילת שנת    נא לא לסמן  –  "פטור/זיכוי ותיאום מס"בסוף הסעיף, בנושא  

הנכחית ימנע    המס  כזה  וסימון  לגימלאים  רלוונטי  אינו  (זה  זה"  מעביד  אצל  עבודתי  לתחילת  עד 

  אישור הטופס). 

מס לתאום  שומה  פקיד  אישור  שמצרף  שימי  אישור  ,  לפי  מס  תיאום  אישר  השומה  "פקיד  סמן 

  מצורף".  

 הצהרה 

 ).לחתום ולציין את התאריך חובה -  (ככל שמלאת טופס ידני

  משמעו כי הטופס אינו תקין ויוביל לניכוי מס מכסימלי.  –אי מילוי כראוי         

  דגשים אלו הינם לסעיפים העיקריים. דברי הסבר נוספים מופיעים על גבי הטופס עצמו.

מנוכה   תקין.  באופן  טופס  בגילעד  מתקבל  ולא  רטרואקטיבית  במידה  מירבי  מס מס  תקנות  פי  על  וזאת 

  וללא הודעה נוספת.  הכנסה

ניתן לבקש מפקיד שומה פטור על הקצבה לפי סעיף לגבר,    67לאשה וגיל    62החל מגיל    –"פטור גימלאים"    :הערה

ניצל את לא  או    רלוונטי למי אשר לא ניצל את מלוא הפטור על הפיצויים בעת פרישתו.  א' לפקודת מס הכנסה9

 17%  -   1/2020(החל מ    הנוסף"  פטור  " יינתן הבהעדר אישור פקיד שומה,  .  מלוא הפטור בהיוון קצבה בפטור ממס

אין בכוונתו להוון  מקצבה ואשר המציא לקרן הצהרה כי    למי שזו הכנסתו היחידהרק  מתקרת "קצבה מזכה")  

  . י לפי העניין)161ח או טופס  161בפטור ממס (הצהרה ע"ג טופס   סכומים מקופת גמל או ממעסיק

                 03-5765864     03-5765891   :.פקס       03-5765895  03-5765845טלפונים אגף שירות לקוחות: 

מנהל אגף הפנסיה   ,  בכבוד רב, אבי לנצ'יסקי   

 


