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 ריכוז נתוני
 עיקרי
 לשנת 2015
 

 מידע על תקרת ההפקדות לעצמאי
 לשנת 2015

 

הפקדה 
קסימליתמ  

 

הכנסה 
קסימליתמ  

לצור  קסימליתמהפקדה 
 הטבות מס

לצור  קסימליתמהפקדה 
 פטור ממס רווח הו�

קר� 
 השתלמות

7% 263,000 18,410 18,480 

 33,408 208,800 16% קר� פנסיה
 

 


 תקרות וסכומי
 נוספי
מס לשכיר נית� זיכוי  בורהעתקרת המשכורת  לשכיר מזכה הכנסה תקרת

 .בגי� הפקדה לקופת גמל לקצבה
8,700 � 

 עבור לשכיר הכנסה תקרת
 כעצמאי נוס� רובד

יש שכר לא  שתקרה נוספת עבור שכירי� 
 .מבוטח

8,700 � 

מפעמיי� השכר  16%עמית המפקיד לפחות  מוטב עמית
 .הממוצע במשק

1,481 � 

 מזכה הכנסה תקרת
 לעצמאי

בגינה מקבל עמית  מזכהשנתית תקרת הכנסה 
 .עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס

 � 208,800 


 מזכה הכנסה תקרת סכו
 לעצמאי

ג� שעמית עצמאי שהוא  קסימלימההסכו� 
ל להפקיד לצור קבלת הטבות ועמית מוטב יכ

 מס.

 � 33,408 

12,340�  ממס. פטורי�ההפיצויי� תשלומי תקרת  הפיצויי
 תקרת 

פי כ( 2015ממוצע במשק לשנת השכר ה במשק ממוצע שכר
  .)לספטמבר לחודש ומעודכ�שפורס� 

 � 9,611 

 חודשית הפקדה תקרת
� מקיפה חדשה פנסיה לקר

תקרת ההפקדה החודשית בקר� פנסיה חדשה 
מפעמיי� השכר  20.5% (מקיפה שווה ל
  .הממוצע במשק

 � 3,796 

4 
 הממוצע השכר פעמי
 במשק

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

 � 37,040 
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מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו  47 לסעי� מרבית הכנסה
זכאי לניכוי בגי� הפקדות כנגד השכר הלא 

 .מבוטח

 �34,800 

 קר� עבור הכנסה תקרת
 לשכיר השתלמות

שההפרשה בעדה לקר�  קסימליתממשכורת 
 .השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה

 �15,712 

 קר� עבור הכנסה תקרת
 לעצמאי השתלמות

תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית 
 .עצמאי לקבל ניכוי ממס

 � 263,000 


 עבור  מוטבת הפקדה סכו
� לעצמאי השתלמות קר

ל להפקיד ושעמית עצמאי יכ קסימלימההסכו� 
 רווחי מס  פטור  לקר� השתלמות לצור קבלת

ב) לתקנות מס 16(9 (א) ו16(9סעי*  לפי   הו�
 .הכנסה

 � 18,480 

 אחוזי :2015 חובה פנסיה
 חובה לפנסיית הפקדה

, 2015חובה בשנת   אחוזי ההפקדה לפנסיה
מעסיק  6%עובד,  5.5%בחלוקה הבאה: 17.5%

 .לפיצויי� 6% ( ו

 

  

 


