
טופס 161 ד'

מהו טופס 161 ד'? 

טופס 161 ד' הוא טופס לקיבוע זכויות בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
לזכות כל חוסך עומד סכום פטור ממס אותו הוא יכול לנצל לאורך שנות החיסכון או בפרישה, סכום הזה מוגדר 

"יתרת ההון הפטורה" ובשנת 2020 הוא עומד על 796,536 ₪.
באמצעות טופס זה, בוחר החוסך כיצד לנצל את יתרת ההון הפטורה: כסכום חד פעמי שיקבל כעת או בעתיד, או כפטור 

ממס על הקצבה המזכה, העומד בשנת 2020 על 4,425 ₪.
ניתן להגיש את הטופס לרשות המיסים עד 120 ימים מיום הפרישה, לאחר מכן לא ניתן יהיה לקבע זכויות.
הטופס נועד למי שהגיע לגיל פרישה )67 לגבר 62 לאישה( וכל מי שפורש בנכות יציבה של 75% ומעלה.  

למי חשוב שיעשה קיבוע זכויות?

ובכך לבחור האם להוון כספים  זכויות,  ד' ולבצע קיבוע   161 מומלץ לכל עובד שמגיע לגיל פרישה למלא את טופס 
שהופקדו לאחר 1/1/2008 על חשבון הפטור על הפנסיה.

לדוגמה:
מי שאין לו כלל הפקדות לקופ"ג לאחר 1/1/2008 יבקש להוון אפס שקלים, על מנת שהפטור על הפנסיה שלו יהיה 

הפטור המרבי ) נכון ל- 2020 פטור בשיעור של 52%(.
לעומתו, מי שהקצבה שלו מאוד נמוכה ויש לו כספים לא מעטים בקופת גמל קצבה, יבקש להוון את כל הכספים היות 

והעובד לא זקוק לפטור על הפנסיה.

מה קורה אם טופס 161 ד' לא מגיע למס הכנסה תוך 120 ימים?

רשות המיסים נותנת הזדמנות לביצוע שינויים עד 120 ימים מיום הבחירה הראשונה, לאחר 120 לא ניתן יהיה לבצע 
שינויים ביתרת ההון הפטורה, כלומר לא יוגדל הפטור על הקצבה.

במידה ולא תתבצע הפעולה תוך 120 יום ותתבצע משיכה מקופת גמל קצבה, שיעור המס יכול להגיע ל- 35% החל 
מהשקל הראשון וחבל!

חשוב לזכור!

כל קופות הגמל/קרנות הפנסיה/ביטוח מנהלים, מחויבים לפי תקנון קופות הגמל להעביר לעמית וכן למעסיק טופס 
הכנה ל- 161. בטופס יפרט היצרן את יתרת הפיצויים, קוד התשלום הוני/קצבתי/פנסיה וותיקה וכן את יתרת התגמולים.

לתשומת לבך!

• מומלץ לבצע בדיקת יתרות מספר חודשים לפני הפרישה, על מנת לאפשר ליצרן הפנסיוני לתקן טעויות 
  שיוך כספים, ללא שתהיה חריגה מלוחות הזמנים של רשות המיסים.      

• רשות המיסים מדגישה בטופס בסעיף הערות, שאין היא אחראית על מילוי הטופס והפקידים אינם רשאים 
  לתת יעוץ כל שהוא בתחום זה. לכן, עדיף שהעובד ימלא את טופס 161 ד' מול גורם מקצועי, 

  יועץ מס/יועץ פנסיוני.

הדרכה בהתנהלות פנסיונית נכונה
Knowledge

המידע נכתב בעזרת מר יורם אזרד, יועץ מיסוי, פרישה ושכר

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מיסוי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מיסוי 
כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות פקודת 

מס הכנסה ו/או הוראות כל דין. האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

חזרה לתפריט הראשי <<

להורדת הטופס מאתר רשות המיסים <<

https://www.gov.il/BlobFolder/service/itc161d/he/161d.pdf
https://marketing.menoramivt.co.il/digital-sites/161form/open-page-161.pdf

