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 סיכומם של דברים  

  27.10.2022ביום  

המיסים  פרס  רשות  מה 

הארכת   בעניין  חוזר 

אישורים  ק תו  של  ף 

 לתיאומי מס לשנה. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכומם של דברים  

פרישה   לגיל  הגעתם 

לפרוש   מתכננים  ואתם 

אולי   הקרוב.  בחודש 

להמתין   לכם  כדאי 

ולפרוש   חודשים  מספר 

. או שאולי  2023בשנת  

להקדים  כדא  דווקא  י 

 שה? את הפרי 

 חוזר   

דגשים בדבר   -הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת 
 א לפקודת מס הכנסה  9סעיף   ל קצבה לפי חישוב פטור ע

תופרס   27.10.2022ביום   הארכת  בעניין  חוזר  המיסים  רשות  מס קמה  לתיאומי  אישורים  של  ף 
  :במלואו החוזרן להללשנה. 

ילת שנת המס מאות אלפי אישורים להארכת  רות לציבור, נשלחים בתח ו לשיפור השי כחלק ממאמצינ 
 אין מידע על שינוי בהכנסות הנישום.   ם מס קיימים, במצבים בהם לשנה נוספת לאישורי תיאו   תוקף 

בגיל   קצבאות  למקבלי  נשלחים  התוקף  הארכות  מאישורי  לפטוחלק  הזכאים  על  פרישה,  ממס  ר 
הפטור כאמור מחושב כאחוז א לפקודת מס הכנסה.  9עיף  ח הוראות סהמזכה, מכו  םחלק מקצבת

 ב לפקודה. 120בהתאם להוראות סעיף  ,המתואמת מדי שנההמזכה",  מתוך "תקרת הקצבה
בהתאם  לבצע  שיש  הקצבה  על  הפטור  לחישוב  ביחס  לאחרונה  שעלו  שאלות  ולאור  זה    בהקשר 

 הלן: פורט לאת המ להדגישו מוצאים צורך , אנתוקף לאישור הארכת
 באישורים לתיאום מס מופיעים שני נתונים:  . 1

 הקצבה השנתית הפטור ממס.  סכום •
 צבה המזכה". הפטור המגיע מתוך "תקרת הק אחוז •

הקצבה   . 2 על  המס  חישוב  בעת  אישור  )לפיכך,  קיים  תוקףכאשר  שהונפק   הארכת  אישור  של 
לחש(קודמות  שניםב יש  הפט,  את  החודשי  ב  הפטור  אחוז  ה  ורלפי  באישור  מקורי, המופיע 

 כום הפטור ולא לפי הס,  המעודכנת לשנה השוטפתב"תקרת הקצבה המזכה",    כשהוא מוכפל
תיאום באישור  הנכון,    המופיע  בערכו  לגמלאי  המגיע  הפטור  יישמר  זו  בדרך  המקורי.  המס 

 עודכנת. המ  בהתאם ל"תקרת הקצבה המזכה"
 ואילך.  1/2022אקטיבית החל מחודש יש ליישם זאת רטרו  כמפורט לעיל,אם לא פעלתם 

 מאמר   

 ?2023-למתכננים לפרוש? אולי כדאי לחכות 
 נדב טסלר : מאת

מספר  להמתין  לכם  כדאי  אולי  הקרוב.  בחודש  לפרוש  מתכננים  ואתם  פרישה  לגיל  הגעתם 
 שה? . או שאולי כדאי דווקא להקדים את הפרי2023חודשים ולפרוש בשנת 

מקרנות הפורשים  ה של  ה קצבת הזקנשני שינויים שישפיעו על גוב צפויים להתבצע    2023בינואר  
החדשות הוא  הפנסיה  הראשון  השינוי  חישוב  .  על  שמשפיעה  הריבית  התחשיבית,  הריבית  שינוי 

 מקדם הקצבה בקרן הפנסיה ואילו השינוי השני הוא עדכון מקדמי הקצבה. 
על מחושבת  כיום  הזקנה  במועד    קצבת  בקרן,  הצבירה  מחלהפרישבסיס  הצבירה  ה  את  קים 

 ה.גע הקצבה מתעדכנת בהתאם למנגנון הקיים בקרן הפנסיתו הרבמקדם הפרישה. ומאו
יקבל קצבה חודשית של   200ליון ש"ח שמקדם הפרישה שלו עומד על  י לצורך הדוגמה, פורש עם מ

רן ופעם יס המאזן הדמוגרפי בקדכן לאורך השנה על בסעש"ח. קצבת הזקנה תמשיך להת  5,000
 עד התשואה. נה על פי יבש

הקרוב יתעדכנו בקרן כלפי מטה, בינואר  ירידות, התעדכנה הצבירה  בשל ה,  בחודשים האחרונים
 מקדם ההמרה ויעד התשואה. –שני פרמטרים נוספים במשוואה 

ן או להקדים בדקות הקרובות נסביר את מהות השינויים, על מי הם משפיעים והאם כדאי להמתי
 את מועד הפרישה. 

 ויים הללו ישפיעו על קצבת הזקנה שלי? השינ אםאני מתכננת לפרוש מקרן פנסיה ותיקה, ה ש:
תיקה מחושבת בצורה אחרת על בסיס השכר הקובע שלך וצבת הזקנה בקרן הפנסיה הוק   ,לא ת:

 ועל בסיס הוותק שצברת ולא באמצעות מקדם הקצבה. 
 1.2%  –הפנסיה תעלה ב    הריבית התעריפית בקרנות 

או להבטחת  לראשוקצה  חרון החשב הכללי במשרד האוצר הקטובר האבחודש  פיננסי  נה מכשיר 
 לקרנות הפנסיה.  5.15%ובה השלמת תשואה צמודה בג

מסוג   חוב  אגרות  הפנסיה  לקרנות  הנפיקה  המדינה  היום,  ממשלתיות    –  "ערד"עד  חוב  אגרות 
ת בקרנות הפנסיה . השינוי בגובה התשואה המובטח4.86%צמודות למדד עם תשואה שנתית של  

 בקרן. ית התחשיבית, המשמשת את הקרנות לחישוב המקדםהריב  פית,הריבית התערייגדיל את 
מינואר   החל  תעמוד  הפנסיה  בקרן  התעריפית  הריבית  מכך,  במקום    4.38%על    2023כתוצאה 

 כפי שהיא מחושבת כיום. 4.26%
 את קצבת הזקנה. דילהגולאת מקדם הפרישה  להקטיןצפוי  שינוי הריבית התחשיבית לבדה

 חוזר
   של תוקף  הארכת 

לתיאומי   מס  אישורים 
נוספת   דגשים    -לשנה 

ע פטור  חישוב  ל  בדבר 
לפי א    9סעיף    קצבה 

 נסה לפקודת מס הכ 

 מאמר
   מתכננים לפרוש? אולי

 ? 2023-לכדאי לחכות 

 תקצירי פסיקה 
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התחשיבית   מניחה  הנחת  היא  הריבית  הפנסיה  שקרן  הכהתשואה  על  תעשה  שלנו שהיא  סף 
נמוך  יהיה  ההמרה  מקדם  כך  יותר,  גבוהה  תהייה  התחשיבית  שהריבית  ככל  הפרישה,  לאחר 

 בה הזקנה שנקבל תהייה גבוהה יותר יותר וקצ
, התשואה שנדרשת להשיג קרן הפנסיה  יעד התשואהל  אך השינוי בריבית התחשיבית משפיע גם ע

 זקנה לא תשתנה מידי שנה. צבת הי שקכד
 בואו נבין מה זה אומר,

ש"ח. את ההבטחה היא נתנה תחת   5,000ליון שקלים קרן הפנסיה התחייבה לשלם לנו  יתמורת מ
 . 4.38%שהיא תמשיך להשיג בכל שנה הנחה 

ו ביעד  לעמוד  תמשיך  הפנסיה  שקרן  תבמידה  לא  שלנו  הזקנה  קצבת  התשואה,  את  שתנה תשיג 
 ש"ח. 5,000ד על לעמו ותמשיך

. קצבת 4.38%קרן הפנסיה לא תעמוד ביעד התשואה ולא תשיג תשואה שנתית של  אך במקרה ש
 . ש"ח 5,000הזקנה שלנו תפחת ולא תעמוד עוד על 

 כיצד המהלך הנוכחי משפיע על יעד התשואה? 
ואה ד התשיבית עלתה ולכן גם יעאה בקרן הפנסיה, הריבית התחשראינו כי בעקבות השינוי בתשו

 .4.38%ת קרן הפנסיה לעמוד ביעד תשואה של נדרש 4.26%לה. במקום ע
אך   לגדול,  צפויה  הפורשים  של  הקצבה  ינואר  בחודש  הריבית  מעדכון  כתוצאה  במידה אמנם 

מ בצורה  תקטן  שלהם  הזקנה  קצבת  התשואה,  ביעד  בעתיד  תעמוד  לא  משל הירשהקרן  יותר  ה 
 . 2022הפורשים שפרשו עד דצמבר 

 2022 2023 

 4.38% 4.26% ד תשואה יע

 5.15%  -מעבר ל 4.86% מהנכסים 60%תשואה מובטחת על  

 יהיו גבוהים יותר   2023מקדמי הפנסיה בשנת  
שוטפים   מחקרים  ההון  במסגרת  שוק  רשות  הרשות  שמבצעת  ואת   תאהנחתה  הפנסיה  קרנות 

לע הביטוח  עדכון  חברות  הפורשים.  של  המקדמים  את  יכנסדכן  הח לתוק  המקדמים  מחודש ף  ל 
 ת עדכון המקדמים יתבצעו השינויים הבאים.במסגר  2023ינואר 

 השינוי במקדמי המרה לפורש ללא בן זוג בקרן הפנסיה 
רת הכספים לקצבה חודשית לא היה לו בן נסיה הוא פורש שבמועד המפורש ללא בן זוג בקרן הפ

זוג חייב במסגזוג )רווק   קרן הפנסיה לבחור במסלול נון  רת תק, גרוש או אלמן(. פורש שיש לו בן 
 פרישה הכולל קצבה חודשית לבת הזוג. 

 אישה גבר פרישה גיל

60 0.2%- 1.1% 

64 0.1% 1.4% 

67 0.1% 1.8% 

י  ללא בן זוג מעדכון תוחלת החיים הוא לא מהותי והמקדם הסופ  הפרישה לגבריםהשינוי במקדם  
התחשיבי בריבית  מהשינוי  המורכב  המקדם  והששלהם,  נמו  ינוית  להיות  צפוי  החיים  ך בתוחלת 

 . צפויה להיות גבוהה יותריותר מהמקדם כיום, כתוצאה מכך קצבת הזקנה שלהם 
להיות גבוה    לעומת זאת, אצל חלק מהנשים גם לאחר עדכון הריבית התחשיבית, המקדם העתידי עשוי 

 הקרוב.   חודש רשו ב ת לקבל אם יפ יותר וקצבת הזקנה תהייה נמוכה יותר מהקצבה שהן יכולו 
 אני מתכנן לפרוש מביטוח מנהלים. האם השינוי במקדמים ישפיע גם עלי?  ש:
מ  ת:  ביטוח  לך  שיש  ככל  נ במידה  אך  עליך.  ישפיע  לא  המקדמים  עדכון  מובטח  מקדם  הכולל  הלים 

מביטוח  פורש  הפרישה,    שאתה  במועד  מקדם  עבורך  שיקבע  או  מובטח  מקדם  כולל  שאינו  מנהלים 
 דם חדש בהתאם להנחיות רשות שוק ההון. ה מק ע יהי המקדם שיקב 

 לבן הזוג   60%השינוי במקדמי המרה לפורשים עם בן זוג במסלול של  
זוג. במועד הפרישה עליהם לבחור את אחוז  רב מ  בן  פורשים עם  הקצבה  ית הפורשים בקרן הפנסיה 

 . 100%  -ל   30%ל לנוע בן  ו שיקבל בן הזוג לאחר מותו של הפורש. אחוז הקצבה יכ 
 לבן הזוג.   60%מחושבים במסלול פרישה של    בטבלה שמופיעים  מים  מקד 

 אישה  גבר  גיל פרישה 

60 0.2% 0.8% 

64 0.3% 1.0% 

67 0.4% 1.3% 
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גבר  כי  לראות  מאשר    ניתן  יותר  גבוה  בשיעור  לעלות  צפוי  שלו  הפרישה  מקדם  זוג,  בת  עם  שפורש 
נשים גבוהה יותר, עדכון שיעורי    ם של לת החיי המקדם של גבר ללא בת זוג. וזאת בשל העובדה שתוח 

ת הזוג שלהם  שפיע על הגברים הנשואים, גברים שאחרי מותם ב התמותה של נשים בקרן הפנסיה ה 
 הפנסיה לתקופה ארוכה יותר.   תמשיך לקבל קצבה מקרן 

 : לדחות או לפרוש? בשורה התחתונה 
לראות שעל מי שיפרוש    ניתן ה שלו,  חייב להגיש כעת את בקשת הפריש   2022מי שמתכנן לפרוש בשנת  

בת הזקנה  אשון, השינוי בריבית התחשיבית יגדיל את קצ ישפיעו שני כוחות מנוגדים: הר   2023בשנת  
 המקדמים, צפוי להקטין אותה.   הראשונה ואילו השני, עדכון 

להוות   צריך  ולא  הזקנה  קצבאות  על  מינורית  בצורה  ישפיע  יחדיו  הכוחות  שני  של  השקלול  לטעמי 
 שבו יבחר הפורש לצאת לפנסיה.   מועד שיקול ב 

י, הכנסה צפויה  לקחת בבחירת מועד הפרישה הם מצב בריאות   לעומת זאת בין השיקולים אותם יש 
 . בפרישה, מיסוי וכד' 

במכללת  נ  מרצה  פיננסים,  שירותים  בקוואליטי  מקצועי  סמנכ"ל  פרישה,  מתכנן  טסלר,  דב 

 פנסיה להבין את ה  נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני,
 

 חדשה פסיקה  י ירתקצ 
 טרתת כפוי הינה מתפ"עובדת שמסרבת לחזור מחלנקבע: 

לוי ,  5723-06-20  ד"מ פיננסים  נ'  עמית  גרופ  הדין  בית  ב ,  3.07.22  ביום  ניתן  .בע"מ  א. אהרוני 
 טת אופירה דגן טוכמכרהשופכבוד  י"ע,  אביב -האזורי לעבודה בתל

ל  תיקי  במנהלת  פיננסיתקוחות  נגיףה  ,חברה  עקב  חודשים  של  לחל"ת  ולאחר הקורנה    וצאה 
לעבודה  שבועיים לשוב  הענתבקשה  ו.  סרבה  להצ רובדת  המקורייתה  בחלת  לאחר  שאר   .

לעב העובדת  חזרת  את  דרשה  המעסיקה  שהמעסיקה  ראתה  בסירובה,  המשיכה  והעובדת  ודה 
הודעה   מתן  ללא  התפטרות  זו  וביצעהבהתנהלות  על    לה  מוקדמת  תבעה  העובדת  חשבון.  גמר 

ע"י העובדת ואי   להד המעסיקה תבעה בתביעה שכנגד על נזקים שנגרמו  פיטורים שלא כדין ומנג
לעבודה.  חז כי העורתה  להתפטר  בדת היא  בית הדין דחה את שתי התביעות בקביעה  שהתכוונה 

ואף   המעסיקה  של  הדיפיטורים מצזאת כאשר העובדת לא הוכיחה את ה  כלל הראיות,וכך עלה מ
סעי לפי  מפוטר  בדין  להתפטרות  טענה  פיטורין  11ף  לא  פיצויי  לחוק  עמ  1964-תשכ"ג)א(  דה או 

 עה שכנגד.נזקיה של המעסיקה לא הוכחו ולכן נדחתה גם התבי ,בהתאםבתנאי הוכחת הסעיף. 

ה הצבורים  פיצוייאת    ושלל ממנה  ת שגנבה א  להחזיר  עובדת שגנבהחייב  ת הדין  בי
 גמלפת הבקו

בבית    ,18.06.2022  םניתן ביו   .זו'אן אבו אלינלאורנ'    בע"מ  תמנון טקסטיל,  47824-01-21סע"ש
    .בועז גולברג השופט ודכבע"י ידי , חיפה לעבודה אזוריההדין 

כמנהלת    תעובד כשלוש  טקסטיל  תמנון  בחברת  רת  משמהועסקה  נתפסה   העובדת  .ניםשבמשך 
ה מהודאתה לאחר מכן חזרה ב  .התפטרהוהודאתה בגניבתה    כהמהלב   ורבירשיחת  למנה  זובגניבה  
כדין    לפיטורםוטענה   החופשי  הולהודאשלא  מרצונה  במשטרהסיקה  המע  ,שלא  תלונה   הגישה 

  ההגניבלשאת בטל ההוצאות לאיתור    ת, ובגנית ההשיב אלעל העובדת    בטענה כי, והגישה תביעה  
כיית  ב  כספי הפיצויים בקופת הגמל.את    מנהמ  לולולש פסק  המעסיקה הוכיחה מעל לכל    ,הדין 

כי העובדת   הגניבה  לעניין,  גנבהספק  הו  המעסיקה  ,סכום  באשר    .₪  1,660  לסך של  כחהביססה 
 ה אהוצילא  המעסיקה    ן כי,הדיהחזר הוצאות לאיתור הגניבה פסק בית  עניין  לטענת המעסיקה ב

נוספות הגניבהלאי  הוצאות  ל  .תור  הפיצויישלילת  באשר  הגמלבקם  כספי  הדין  ,  ופת  צו    תןנבית 
ל להעביר  לה  המורה  בע"מ,  לביטוח  חברה  מגדל  חברת  כלפי  הס  מעסיקה המופנה  כומים את 

 קה. עסי אצל המתקופת עבודתה של העובדת  בגין שנצברו בקופ"ג לפיצויים ע"ש העובדת

 

   :מאת הדין יפסק יתקציר 
 דו סמולר עיעו"ד  ו  יהוייט אלג'ולעו"ד 

    www.koloved.net  -באינטרנט  ,באתר "כל עובד" מצאנ

 

 

 

 אולגה פאיגרפי:  ביצוע     בלט-עו"ד מיטל דולבעורכת:         
האתר למנויי  הניתן  בשירות  או  עובד"  "כל  באתר  המופיע  במידע  תחלי   אין  ו/או  משפטי  ייעוץ  להוות  לייעוץ  כדי  ף 

סיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס  לנ   ואין באמור כדי להוות מענה   משפטי 
 למקרה מסוים. 
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