
   

 

 2021 –הפקדות לקופ"ג והטבות המס לשכיר ולעצמאי  

 נישוםה          

 

 רובד

  הפקדה

 עצמאי 

 יחיד שאינו 
 עמית מוטב

 מי שהפקיד  

 לקופ"ג פחות  
 שמ"ב* ה מ 16%-מ

 עצמאי 

 עמית מוטב

 
פקיד  המי ש

לקופ"ג לפחות 
 שמ"ב* ה מ 16%

 שכיר

 יחיד שאינו 
 עמית מוטב

 מי שהפקיד  

 לקופ"ג פחות  
 שמ"ב* ה מ 16%-מ

 שכיר

 עמית מוטב

 
מי שמפקיד  

לקופ"ג לפחות 
 מהשמ"ב*  16%

 Iניכוי רובד 
הכנסה לעמית 

 עצמאי 

 12,300 -מ 11%

הכנסה לעמית 
 עצמאי 

 8,700 -מ 11%

 אין  אין 

 Iזיכוי רובד 

הכנסה לעמית 

 עצמאי 
 * 12,300 -מ 5.5%

הכנסה לעמית 

 עצמאי 
 * 8,700-מ 5.5%

 הכנסה מבוטחת 
 8,700 -מ 7%עד 

הכנסה 

 מבוטחת
 8,700 -מ 7%עד 

 אין  IIניכוי רובד 

 הכנסה נוספת

 8,700-מ 11%

ובתנאי שהכנסתו  
  כשכיר המבוטחת

₪   21,750 -נמוכה מ

 לחודש 

הכנסה נוספת   
 )לא מבוטחת( 

 8,700עד  5%

 ( 2)ב()47סעיף 

 הכנסה נוספת
 8,700 -מ 11%

 ( 2()1)ב47סעיף 

ובתנאי שהכנסתו  
  -המבוטחת נמוכה מ 

 ₪ לחודש  21,750

 אין  IIזיכוי רובד 
 הכנסה נוספת

 * 8,700 -מ 5.5%
 אין 

 הכנסה נוספת
 8,700עד  5%

 ובלבד שלא ניצל הפקדה לכיסוי א.כ.ע.  לעצמאי  רקלזיכוי, יינתן    5.5%* הפקדה בשיעור  

  ₪  10,551=  2021בשנת  שכר ממוצע במשק

 מהשמ"ב(. 16%) ₪ לחודש 1,688מי שהפקיד סך של  – 2021"עמית מוטב" בשנת 

 .8,700תקרה בסך מה 7%עד ו ,זיכוימרק ייהנה  – כל הכנסתו מבוטחתאשר שכיר 

 לחיסכון ולקצבה.  - בכל סוגי הקופות 35% –שיעור הזיכוי 

   הקטנת ההכנסה החייבת, לפני חישוב המס. –בגובה המס השולי  –שיעור הניכוי 

 ייהנה מניכוי. ₪, 26,378לא.כ.ע., ועד תקרת הכנסה בסך  3.5%עצמאי המפקיד עד 

 הפקדה לקרן השתלמות 

 .2.5%,  עובד עד 7.5%מעסיק עד  – שכיר

 ₪ לחודש. 15,712 –תקרת שכר להפקדה הפטורה בידי העובד 



   

 

 שווי( ומס רווחי הון במשיכה. חבות מס בהפקדה )זקיפת –מעל התקרה 

 .2.5%, עובד עד 4.5%מעסיק עד  –  בעל שליטה

 ₪ לחודש. 15,712 –תקרת שכר להפקדה הפטורה בידי העובד 

עד   רק  תותר  לחברה  ההוצאה  אולם  רגיל,  כשכיר  השליטה  בעל  עבור  להפקיד   . 4.5%ניתן 

 לא תחול זקיפת הכנסה בגין שיעורי הפקדה כשכיר רגיל. 

 ,58311=    ₪1202 לשנת    000326,מהתקרה בסך    4.5%ניכוי במס בגין הפקדה בשיעור    –  עצמאי
 , במסגרת תקרת ההפקדה המוטבת.                   ₪7% לשנה. עצמאי יכול להפקיד עד 

 = הסכום הפטור ממס רווחי הון במשיכה.  ₪  18,480"הפקדה מוטבת" = 

 רשאי להפקיד לקרן השתלמות כעצמאי, בגין "הכנסה נוספת". אינושכיר 

עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד התקרה, אף אם הכנסתו  –  הונימקלט מס לחיסכון 
במשיכה  המזכה נמוכה ממנה. ההוצאה מעבר להכנסה המזכה בפועל לא תותר בניכוי, אולם  

 . לא יחול מס רווחי הון
 

 

 

  

 

 

 


