ריכוז התקרות והסכומים למס עבור שנת 2020
– קרן השתלמות -
הכנסה חודשית ()₪

שיעור המס

הכנסה שנתית ()₪

שיעור המס

עד ₪ 6,330

10%

עד ₪ 75,960

10%

מ ₪ 6,331 -עד ₪ 9,080

14%

מ ₪ 75,961 -עד ₪ 108,960

14%

מ ₪ 9,081 -עד ₪ 14,580

20%

מ ₪ 108,961 -עד ₪ 174,960

20%

מ ₪ 14,581 -עד ₪ 20,260

31%

מ ₪ 174,961 -עד ₪ 243,120

31%

מ ₪ 20,261 -עד ₪ 42,160

35%

מ ₪ 243,121 -עד ₪ 505,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

מס נוסף מעל ₪ 54,300

3%

מס נוסף מעל ₪ 651,600

3%

לחודש

לשנה

נקודות זיכוי
שווי  1נקודת זיכוי ממס לשנת 2020

₪ 219.00

₪ 2,628

גבר תושב ישראל נהנה מזיכוי אישי בגובה  2.25נק׳ זיכוי

₪ 492.75

₪ 5,913

אשה תושבת ישראל נהנית מזיכוי אישי בגובה  2.75נק׳ זיכוי

₪ 602.25

₪ 7,227
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 | 01/2020ןרק יאמצע תורקת זוכר 100466 100466

מסמך זה מיועד לסוכני כלל ביטוח בע”מ (“כלל ביטוח”) ולקוחותיה בלבד ,נועד לשמש כחומר רקע בלבד ,ואינו משקף בהכרח את עמדתה של כלל ביטוח ו/או כל חברה אחרת
מקבוצת כלל ביטוח | כלל ביטוח ,חברות בשליטתה ,בעלי ומי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך
זה (כולו או חלקו) ,אם ייגרם ,וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה | המידע המובא בדו”ח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי ,וכן
על מקורות מידע הנחשבים כאמינים .מטבע הדברים ,נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות | מסמך זה אינו מהווה ייעוץ ,המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה
או חיסכון בכל מוצר ,ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו ,צרכיו ומטרותיו של כל אדם ,ולפיכך לפני ביצוע כל השקעה (בניירות ערך או בכלי השקעה אחרים)
מומלץ לקבל ייעוץ אישי מותאם | האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא | דו”ח זה מיועד אך ורק לנמען ששמו מופיע לעיל ,והעברת חלקים מתוכנו לאחרים ,או
פרסומם בכל דרך שהיא ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב מכלל ביטוח וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט ,במקום הבולט לעין ,הנה אסורה בהחלט.

ריכוז התקרות והסכומים למס עבור שנת 2020
סכום

קרן השתלמות לעצמאים
תקרת הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי

₪ 265,000

סכום מרבי בגינו מתקבל ניכוי (שיעור הניכוי )4.5%

₪ 11,925

תקרת ההפקדה המוטבת – התקרה להפקדות אשר הרווחים בגינן יהיו פטורים ממס במשיכה

₪ 18,600

שכיר

בעל שליטה

הפקדות לקרן השתלמות
תקרת שכר חודשי ב*₪ -

₪ 15,712

₪ 15,712

שיעור הפקדות המעסיק

עד 7.5%

עד 7.5%

שיעור הפקדה ע”ח העמית

עד 2.5%

עד 2.5%

עד 7.5%
על חשבון המעסיק

עד 4.5%
על חשבון המעסיק

שיעור ההוצאה המותרת בניכוי

*התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שהפרשת המעסיק בגינה לקרן השתלמות פטורה ממס .שיעור הפרשה מרבי – 7.5%
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מקבוצת כלל ביטוח | כלל ביטוח ,חברות בשליטתה ,בעלי ומי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך
זה (כולו או חלקו) ,אם ייגרם ,וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה | המידע המובא בדו”ח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי ,וכן
על מקורות מידע הנחשבים כאמינים .מטבע הדברים ,נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות | מסמך זה אינו מהווה ייעוץ ,המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה
או חיסכון בכל מוצר ,ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו ,צרכיו ומטרותיו של כל אדם ,ולפיכך לפני ביצוע כל השקעה (בניירות ערך או בכלי השקעה אחרים)
מומלץ לקבל ייעוץ אישי מותאם | האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא | דו”ח זה מיועד אך ורק לנמען ששמו מופיע לעיל ,והעברת חלקים מתוכנו לאחרים ,או
פרסומם בכל דרך שהיא ,ללא קבלת אישור מראש ובכתב מכלל ביטוח וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט ,במקום הבולט לעין ,הנה אסורה בהחלט.

