טבלת תקרות לשנת 2021
הפקדה לקרן השתלמות עצמאיים
תקרת הכנסה קובעת
תקרת הפקדה מירבית
סכום ההטבה המירבית

תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות
תקרת הפקדה שהרווחים הריאלים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25%
סכום ההטבה המירבית בגינו יקבל עצמאי ניכוי בגין ההפקדה לקרן השתלמות
הינה  4.5%מתקרת ההכנסה הקובעת

263,000
18,480
11,925

שנתי
שנתי
שנתי

הפקדה לקרן השתלמות שכירים
תקרת משכורת קובעת
שיעור הפקדת המעסיק
שיעור הפקדת עובד

משכורת מירבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס
שיעור ההפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף
לעובד כהכנסה חייבת ולא יחוייב במס רווח הון
שיעור ההפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת בגינו לא יחוייב
במס רווח הון .שיעור זה חייב להיות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

15,712
7.50%

חודשי
חודשי

2.50%

חודשי

הפקדה לקרן השתלמות בעלי שליטה
תקרת משכורת קובעת
שיעור הפקדת המעסיק
שיעור הפקדת עובד

משכורת מירבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס
שיעור ההפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף
לעובד כהכנסה חייבת ולא יחוייב במס רווח הון
שיעור ההפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת בגינו לא יחוייב
במס רווח הון .שיעור זה חייב להיות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

15,712
4.50%

חודשי
חודשי

1.50%

חודשי

הפקדה לגמל/פנסיה לעצמאיים
תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לפנסיה
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי
הפקדה לקופת הגמל תהווה  16.5%מההכנסה החייבת של העצמאי או מקסימום מהתקרה השנתית
תקרת ההפקדה לעצמאי קופת גמל
עצמאי זכאי לזיכוי  35%בגין ההפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מירבי של  5.5%מההכנסה המזכה
שווי מירבי לזיכוי ממס
עצמאי זכאי לניכוי בשיעור מירבי של  11%מההכנסה המזכה בגין הפקדות לקופ"ג
ניכוי מירבי
תקרת הכנסה בגינה מחוייב עצמאי להפקיד לפנסיה
פנסיית חובה לעצמאיים
פנסיית חובה לעצמאיים  -תקרת הפקדה עצמאי מחוייב להפקיד  4.45%מהכנסתו עד מחצית שכר הממוצע במשק (מדרגה )1
וכן  12.55%בגין הכנסתו בין המחצית שכר הממוצע במשק לשכר הממוצע במשק

211,200
34,848
11,616
23,232
126,612
10,762

שנתי
שנתי
שנת
שנתי
שנתי
שנתי

הפקדה לגמל שכיר או בעל שליטה
תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל
תקרת הכנסה מזכה
סכום הפקדה חודשי מירבי בגינו יינתן זיכוי ממס  7%מתקרת הכנסה מזכה
הפקדה מירבית לזיכוי ממס
סכום הזיכוי החודשי המירבי בגין הפקדה לקופת גמל  35%מתקרת ההפקדה
סכום מירבי לזיכוי ממס
הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה סכום מירבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה  -המוכר לחברה כהוצאה
תקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס
תקרת הפקדה פיצויים פטורה
בעת ההפקדה 32,000X8.33%
סכום ההפקדה המירבי בקרן הפנסיה מקיפה חדשה  -הסכום שווה ל  20.5%מפעמיים
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה
השכר הממוצע במשק
מקיפה חדשה
תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל  ,עד  7.5%ממנה  ,לא יזקפו כהכנסה
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק
חייבת בידי עובד בעת ההפקדה
מי ששכרו עולה על ההכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח
הכנסה מירבית לסעיף 47

8,800
616
216
12,400
2,908

חודש
חודשי
חודשי
שנתי
שנתי

4,326

חודשי

26,378

חודש

22,000

חודש

