
הכנסה מירביתהפקדה מירבית
4.50%₪ 264,000

תקרת הפקדה: לצורך הטבות מס - 11,880 ₪ / לצורך הפטור ממס רווחי הון - 18,480 ₪ 

16.50% ₪ 211,200

תקרת הפקדה לצורך הטבות מס - 34,848 ₪ 

תקרות מס וסכומים לפרישה 2019

8,480 ₪ כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה ומתעדכן פעם בשנהתקרת הקצבה המזכה

49%ע"פ התקנות: 35% (במידה ולא נמשכו כספי פיצויים) ו 14% נוספים שעולים בהדרגה עד לשנת 2025אחוז הפטור על קצבה מזכה

4,155 ₪ אחוז הפטור כפול התקרה (הסכום אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה)הסכום הפטור מקצבה מזכה

747,936 ₪סך הסכום הפטור ממס בשנת 2019 הניתן למשיכה הונית למי שעבר את סכום הקצבה המזערייתרת ההון הפטורה

4,512 ₪ סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפני שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוחסכום הקצבה המזערי

תקרות מס נוספות בחיסכון הפנסיוני לשנת 2019

8,800 ₪ תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה (על הטבות מס לשכירים)תקרת הכנסה מזכה לשכיר

8,800 ₪ תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח (על הטבות מס לשכירים)תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי

12,400 ₪ מי שיש בידו הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או התקרה 8,800 ₪, לפי הנמוךתקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

1,643 ₪ יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ 16% מסך השכר הממוצע במשקעמית מוטב

34,848 ₪ הסכום המירבי שעמית עצמאי (שהוא עמית מוטב) יכול להפקיד לצורך קבלת הטבות מסתקרת הכנסה מזכה לעצמאי

12,380 ₪ תקרת הפיצויים הפטורה ממס במשיכהתקרת הפיצויים

10,273 ₪ שכר ממוצע במשק לשנת 2019שכר ממוצע במשק

4,212 ₪ תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה (20.5% * פעמיים השכר הממוצע במשק)תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה

25,685 ₪ תקרת השכר לתגמולים אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובדפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק

34,000 ₪ תקרת השכר לפיצויים אשר הפקדה בגינם לא תיזקף כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה (2,832 ₪ בחודש)תקרת הפקדה לפיצויים 

22,000 ₪ מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטחהכנסה מירבית לסעיף 47

15,712 ₪ משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסהתקרת שכר להפרשה לקרן השתלמות לשכיר

71,121 ₪ הסכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעהתקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה

סה"כ 18.50%: תג' עובד 6.00% / תג' מעביד 6.50% / פיצויים מעביד 6%שיעורי ההפקדה לפנסיה חובה 2019

873 ₪ לחודש / 10478 ₪ לשנהגובה הסכום המירבי אותו נדרשים עצמאים להפקיד לפנסיית חובה בהתאם לשכר הממוצע במשק למידע נוסףפנסיית חובה לעצמאים בשנת 2019

תקרת ההפקדות לקרן השתלמות וקרן פנסיה לשנת 2019

קרן השתלמות

קרן פנסיה


