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 שלום רב, 

 "גימלאים"פטור  –לפקודת מס הכנסה )ב(  א9סעיף הנדון: 
 לשני המינים.המסמך מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס  

 
 רקע

(,  ₪2020 בשנת   8,510א)ב( לפקודת מס הכנסה קובע כי על הכנסה מ"קצבה מזכה" )9סעיף 

לאישה(, יחול פטור ממס בשיעור שנקבע    62לגבר,  67שמקבל גימלאי שהגיע ל"גיל פרישה" ) 

 בסעיף. 

)כולל( קבע הסעיף הנ"ל כי על הקצבה המזכה יחול פטור ממס בשיעור מירבי של   2011עד לשנת  

 מסכום הקצבה המזכה. 35%

לפקודת מס הכנסה, הוגדל שיעור הפטור ממס החל על הקצבה המזכה.   190במסגרת תיקון  

מ"תקרת   35%הגדלה זו מבוצעת באופן מדורג וכוללת שני רבדים. הרובד האחד, שיעור מרבי של 

הקצבה המזכה" )להלן "הפטור הבסיסי"( והשני, שיעור פטור נוסף שמוגדל באופן הדרגתי )להלן  

 ( וזאת על פי הפירוט הבא: הפטור הנוסף""

שיעור הפטור   שנות המס 

 הנוסף 

שיעור הפטור הכולל )הפטור  

 הבסיסי+ הפטור הנוסף( 

2015-2012 8.5% 43.5% 

2019-2016 14% 49% 

2024-2020 17% 52% 

 67% 32% ואילך   2025

 

 .על משיכת הון בפטור ממס אוהפטור יכול להינתן על הקצבה 

שזה שיעור  ,  ₪ ,4254עמד על  2020, הרי הפטור המכסימלי בשנת הקצבהככל שהפטור ניתן על 

₪. משמעות של פטור זה היא כי   8,510מ"תקרת קצבה מזכה" שהיא   52%הפטור הכולל בשיעור 

₪ מתוך הפנסיה הינם פטורים ממס ועל היתרה ישולם מס )לפי מדרגות מס, נקודות זיכוי   4,425

 וכו'(. 

הינו כ  ( 2020)בשנת , הסכום המכסימלי הפטור ממס ממס ת הוןככל שהפטור ניתן על משיכ

 . ₪180( כפול  ₪4,425, שזה הפטור המכסימלי על הקצבה ) 796,500

ככל שניתן פטור על משיכת הון, יופחת הפטור על הקצבה. כאשר בגין משיכת מענקים )כגון  

פיצויים, פדיון ימי מחלה, מענק שנים עודפות בקרן הפנסיה וכו'( בפטור ממס, יופחת הסכום  

ממעסיק בדרך של היוון קצבה בפטור  בגין סכומים שנמשכו מקופת גמל או  .  1.35שנמשך כפול 

 הסכום שנמשך. ממס, יופחת 



 2מתוך  2עמוד 

 

( של שיעור  2025להחליט האם ההגדלה )בשנת על מנת לקבל את "פטור הגימלאים" ובנוסף 

בקשה לפקיד שומה    על הגימלאי להגישהפטור הנוסף תחול על הקצבה או על סכומים הוניים 

 ד(. 161לקיבוע זכויות )באמצעות טופס 

 

 מלאים"? פטור גימה עליי לעשות כדי לקבל " 

 אפשרויות:  שתי

במסגרת אפשרות זו תוכל להציג בפני פקיד . להגיש לפקיד שומה בקשה לאישור קיבוע זכויות .א

שומה את מלוא מענקי הפרישה שצברת בתקופת עבודתך, קצבאות להן הנך זכאי וכן את בחירתך  

ביחס לסכומים אלה, לרבות ביחס להיוון קצבה בפטור ממס. בכך ניתן יהיה למצות את הזכויות 

הן ביחס לפטור הבסיסי והן ביחס לפטור הנוסף. כמו כן תוכל לבחור כיצד לנצל את ההגדלות 

 העתידות של שיעור הפטור הנוסף.

קובע את  ואשר אישור מס המופנה לגילעד  אומפקיד שומה ניתן לקבל או אישור קיבוע זכויות 

 אחוז הפטור מהקצבה.

)קצבה מביטוח לאומי אינה נחשבת הכנסה(  מקצבההינה הכנסה יחידה  ככל שההכנסה מגילעד

המוגש לגילעד, הרי הפטור יכול להינתן בהתאם לאישור  101רתך בטופס וזאת בהתאם להצה

, קובע את אחוז הפטור מהקצבהואשר אישור מס המופנה לגילעד קיבוע זכויות )כמובן שאם יוגש 

 הרי הפטור יינתן על פיו(. 

אישור מס המופנה לגילעד  נדרש להמציא מפקיד שומה  מת הכנסה נוספת מקצבה, ככל שקיי

 ואשר קובע את אחוז הפטור מהקצבה. 

רלוונטי למי שהכנסתו מגילעד הינה הכנסה     –  להגיש לגילעד בקשה לקבלת הפטור הנוסף בלבד  .ב

ובו הצהרה    )לפי הרלוונטיות(י  161ח/161. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס  מקצבה  יחידה

להוון קצבה בפטור נוסף בעתיד וכי כל הגדלה עתידית בשיעור הפטור    ניתןכי בשל בקשה זו לא  

בלבד.   אחת  פעם  זה  טופס  לגילעד  להגיש  יש  המזכה.  הקצבה  על  הפטור תחול  את  תיתן  גילעד 

.  101מקצבה וזאת בהתאם להצהרה בטופס  הנוסף כל עוד ההכנסה מגילעד הינה הכנסה יחידה  

באמצעות טופס יגיש בקשתו  ופרש לפני מועד זה    1.1.2012)גימלאי אשר הגיע לגיל פרישה לפני  

 . י( 161

 

על מנת למצות את הזכויות הן ביחס לפטור הבסיסי והן ביחס לפטור הנוסף יש לפעול לפי  

 אפשרות א'. 

)מלא  י בהתאם למועד פרישתך. את הטופס 161ח/ 161מצ"ב טופס   -ב'  תלמי שבוחר באפשרו

  sherut@gilad-pension.co.ilמייל יש להחזיר לגילעד באמצעות וחתום( 

 03-5765864או בפקס  לכתובת הרשומה מטה   או בדואר

 .ככל שקיבלת אותו בעבר , ככל שלא יומצא מסמך זה לקרן, יבוטל "הפטור הנוסף"

 הזכויות. לברור אין במכתב זה משום מתן ייעוץ ועל כן מומלץ לפנות ליועץ מס 

    03-5765864    :.פקס               03-5765845אגף שירות לקוחות:  ןטלפו 

   מנהל אגף הפנסיה   בכבוד רב, אבי לנצ'יסקי                                                              
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