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 20170105 וגיל הזכאותשנה  32 -חלק המענק הפטור בהתייחס ל – 20170105הטיפ היומי 
 

בגבר  67המאוחר מבין גיל )שנות עבודה או מעבר לגיל הזכאות  32כידוע, קבלת מענק פטור בשל שנים שמעל 
 איננו מצריך שימוש בהון פטור.( לגיל קבלת קצבה מזכה

 
 נשאלת השאלה איך מתנהגת המערכת בהקשר זה.

 
 :דוגמאות 3אקדים ואומר, שהיא מתנהגת כהלכה ונדגים זאת בעזרת 

  ללא קצבה מזכה. 70עד לגיל שנה  30תקופת עבודה בת 

  60החל מגיל עם קצבה מזכה המשולמת  70עד לגיל שנה  30תקופת עבודה בת. 

  60החל מגיל עם קצבה מזכה המשולמת  70עד לגיל שנה  40תקופת עבודה בת. 
 
 

שנות עבודה, לפי  32שמעבר לגיל הזכאות או לצבירת השנים ענק פטור בשל משמדוגמאות אלה נראה 
 בחשבון לעניין הצורך בהון פטור. המוקדם, לא יובא
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 מקרה ראשון

 .5/1/2017עד ליום  5/1/1987 -משנה  30עבד במקום עבודה  70פלוני, בן 

  .₪ 500,000מקבל בפרישתו מענק בסך 

 .₪ 366,934היא שתקרת הפטור עבורו מקבל מענק בגובה 

 נראה את הדבר הבא: מבוקשפטור כאשר נגיע למסך 

 

 הסבר

 שנה, כל המענק הפטור יצריך שימוש בהון פטור. 30ד רק מאחר ועב
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 שנימקרה 

. כלומר, ₪ 10,000רכה כיום הוא שעקצבה מזכה  60מגיל זהה למקרה הראשון למעט העובדה שפלוני מקבל 
 , הגיע לגיל הזכאות. 67עם הגיעו לגיל 

 .₪ 366,934עדיין תקרת הפטור עבורו היא 

 נראה את הדבר הבא: מבוקשפטור כאשר נגיע למסך אולם, 

 

 הסבר

שנים  3, המענק הפטור לא צורך הון פטור. ואכן, 67השנים מגיל  3שנה אולם, לגבי  30תקופת העבודה שלו היא 
המענק כום מס 10% -מהווה כ ₪ 36,690בסך רך הון פטור הפטור שאיננו צושנה והסכום  30 -מ 10%מהווים 

 ה נובעת מהפרשי ימים.יהסטי .₪ 366,934הפטור הכולל האפשרי בסך 
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 שלישימקרה 

 שנה. 40, כלומר תקופת העבודה היא בת 5/1/1977 -החל לעבוד בלמעט העובדה שפלוני  השניזהה למקרה 

 8  שנה. 32הגיע לתקופת עבודה בת לפני הפרישה שנים 
 3  הגיע לגיל הזכאות.67עם הגיעו לגיל לפני הפרישה שנים , 

 

 .₪ 489,234היא שתקרת הפטור עבורו מקבל מענק בגובה 

 נראה את הדבר הבא: מבוקשפטור כאשר נגיע למסך 

 

 הסבר

, המענק הפטור לא צורך הון שנות עבודה 32 -מעבר להשנים  8שנה אולם, לגבי  40תקופת העבודה שלו היא 
 20%מהווה  ₪ 97,840בסך רך הון פטור הפטור שאיננו צושנה והסכום  40 -מ 20%שנים מהווים  8פטור. ואכן, 

 .₪ 489,234המענק הפטור הכולל האפשרי בסך כום מס

 קבלת מענק פטור ללא שימוש בהון פטור.גרעה ולא הוסיפה לעניין במקרה זה, ההגעה לגיל הזכאות 

 

 


