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 2023תקציר תקרות מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי לשנת 
 

 2023ינואר 

 קטגוריה שכיר/עצמאי נושא סעיף בפקודה חודשי שנתי

9)א(א 9,120 109,440  גמל כללי קצבה מזכה 

 גמל כללי הפטור על קצבה מזכה 52% (4,742)

 גמל כללי יתרת ההון הפטורה 853,560

  4,850 
 3תיקון 

 גמל כללי סכום קצבה מזערית
 5תיקון 

 גמל כללי סכום צבירה מזערי 190תיקון  100,771

9(7)א   13,310  גמל שכיר פטור מענק פרישה 

9(7ז()א1)   392,770  גמל שכיר רצף קצבה 

  29,675 

 לרכיב התגמולים תקרת שכר להפקדה  

הפקדות המעסיק  -פעמים שמ"ב  2.5)
מהתקרה יחשבו כשווי בידי  7.5%מעל 

 (העובד

    

3ה(3)  גמל שכיר 

3ה(3()1)א 39,300    
 לרכיב הפיצויים תקרת שכר להפקדה

הפקדות המעסיק מעל התקרה יחשבו )
 (כשווי בידי העובד

 גמל כירש

  

       הכנסה לתקנות מס 1  

 כללים לאישור ולניהול קופות( 4,866.70
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה 

 (20.5%פעמיים שמ"ב כפול )
 גמל כירש

       (1964 -תשכ"ד גמל,  

112,800 9,400 (1)(1) 47)א(  גמל שכיר הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 

     הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה      

159,600 13,300 (2)(1) 47)א(  
  בניכוי הנמוך  -למי שיש הכנסת עבודה

:מבין
 גמל שכיר/עצמאי

     א. הכנסת העבודה      

     ב. 9,400      

45)ה(א 18,800 225,600  
 הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

 גמל עצמאי
    שהינו עמית מוטב עצמאי 

    

  

הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה 
 יקבל

    

37,224 3,102 
לטובת קבלת הטבות מס.  שהינו עמית מוטב עצמאי

מלוא הטבת המס יש לבצע הפקדה שנתית נוספת של 
 כהשלמה לרובד של עמית מוטב₪  4,178

עצמאי ללא 
הפרשות 
 לא.כ.ע

 גמל
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 קטגוריה שכיר/עצמאי נושא סעיף בפקודה חודשי שנתי

  

    

הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה 
 יקבל

    

36,096 
לטובת קבלת הטבות מס.  שהינו עמית מוטב עצמאי

מלוא הטבת המס יש לבצע הפקדה שנתית נוספת של 
 כהשלמה₪  4,742

עצמאי 
שמפריש 
 לא.כ.ע

 גמל

     לרובד של עמית מוטב  

282,000 23,500 (5) 47)א(  גמל עצמאי תקרת הכנסה נוספת 

13,310 1,109 (2) 32(9)א()  בעל שליטה חברהוצאה לפירמה בגין  
שכיר בעל 

 שליטה
 גמל

76,449 
 (לחוק הפיקוח על שירותים פיננסייםא) 22(

 -2005ה"תשס ),קופות גמל
הסכום המירבי  -ופ"ג להשקעה ק

 להפקדה
 גמל כללי

      

      

 קטגוריה שכיר/עצמאי נושא סעיף חודשי שנתי

17(5)א   283,905  השתלמות עצמאי לעצמאי הכנסה קובעת להפקדה 

19,920   
9(16)א  

 השתלמות עצמאי הפקדה מוטבת פטורה ממס רווחי הון
9(16)ב  

12,776     
 סכום ההפקדה המרבי לניכוי בגין הפקדה

 השתלמות עצמאי

 לקרן השתלמות

188,544 15,712 (1) 3)ה( 9(16)א  השתלמות שכיר הכנסה קובעת להפקדה לשכיר 

      

      

 קטגוריה שכיר/עצמאי נושא סעיף חודשי שנתי

14,520   (1) 125)ג(ד  ריביות כללי יחיד – גיל פרישה ניכוי מריבית 

17,760   (2) 125)ג(ד  ריביות כללי זוג – גיל פרישה ניכוי מריבית 

 ריביות כללי ריבית מוטבת 125ה   38,304
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 פנסיית חובה לעצמאיים

אחוז הפרשה מעל 
מחצית שכר ממוצע 

 במשק עד שכר ממוצע

 אחוז הפרשה עד מחצית שכר 
 ממוצע במשק

12.55% 4.45% 

 השכר ממוצע במשק מעלהפקדה מינימלית למי שמשתכר 

 –חודשי 
1,009 

  שנתי- 12,108  

 

 קטגוריה נושא חודשי שנתי

 כללי נקודת זיכוי 235 2,820

 כללי שכר ממוצע במשק 11,870  

 

 2023אישית" לשנת  מיגיעהמדרגות "הכנסה 

 אחוז המס
הכנסה 
חודשית 
 למדרגה

 הכנסה שנתית מתואמת הכנסה חודשית מצטברת

10% 6,790 6,790 81,480 

14% 2,940 9,370 116,760 

20% 5,890 15,620 187,440 

31% 6,090 21,710 260,520 

35% 23,470 45,180 542,160 

47% 
כל שקל 

ðוסף 
 כל שקל נוסף שקל נוסףכל 

 

 698,280מעל הכנסה שנתית חייבת בסך של  (מעבר לשיעור המס המרבי)יחול  3%*מס יסף בגובה 

₪ 
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 2023שיעורי דמי ביטוח לאומי לשנת 

 שכיר

בגין החלק העולה על 
מהשמ"ב ולא  60%

יותר מההכנסה 
המירבית החייבת 
בדמי ביטוח לאומי 

(47,465 )₪ 

  

  
 ₪( 7,122)מהשמ"ב  60%עד 

 חלק עובד
חלק 

 מעסיק
 חלק מעסיק חלק עובד

7% 7.60% 0.40% 3.55% 
דמי ביטוח 

 לאומי

5% - 3.10% - 
דמי ביטוח 

 בריאות

 

 עצמאי

  60%בגין החלק העולה על 
 מהשמ"ב ולא יותר מההכנסה המירבית 

 ₪( 47,465)החייבת בדמי ביטוח לאומי 

  

 60%עד   
מהשמ"ב 

(7,122 )₪ 

 דמי ביטוח לאומי 2.87% 12.83%

 דמי ביטוח בריאות 3.10% 5%

 

 שנה ועדיין לא הגיע לגיל קצבה 18*שמלאו לו 
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 מאת המוסד לביטוח לאומי (נבחרות)קצבאות 

 קצבת שארים

 

 אזרח ותיקת אוקצב
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