אירוע

היוון קצבה

מסיבת פתיחת הקיץ
נערכה בקריית הספורט
ב"לב הפארק"

הכותב :פיטר הוד  -מומחה לתכנון פיננסי ,ביטוח ופרישה.
לקוחות רבים שפונים אלי בנושא ייעוץ פרישה ,שואלים האם
יש אופציה לקבל במקום קצבה סכום חד פעמי? התשובה היא
כן ,זה נקרא היוון קצבה .מה זה בכלל היוון קצבה? באיזה תנאים
אפשר לעשות זאת ,והאם מהלך זה הוא כדאי?? מאמר זה בא
לענות על שאלות חשובות אלו.
מהו היוון? היוון )מלשון "הון"( ,מושג מעולם המימון ,הוא
תהליך תרגום של ערך כספי מתקופה אחת ,למונחי תקופה אחרת.
היות וערך הכסף מושפע מערך הזמן והריבית אנו משתמשים
בהיוון כאשר אנחנו רוצים לדעת כמה שווים  100ש“ח שיתקבלו
בשנת  2030היום..
היוון קצבה ,משמעה הפיכת חלק מהקצבה העתידית לסכום
חד פעמי למשיכה היום ,כלומר קבלת סכום חד פעמי היום ,על
חשבון הקטנת תשלומי הפנסיה בעתיד.
כמה ניתן להוון?
בקרן פנסיה חדשה  /קופת ביטוח ,ניתן להוון עד  25%מגובה
הקצבה לתקופה של עד  5שנים ,ואם הקצבה הינה מעל הקצבה
המזערית ) 4,418ש“ח( ,ניתן להוון לכל החיים.
בפנסיה וותיקה ,ניתן להוון עד  25%מגובה הקצבה לתקופה של
 5שנים או יותר ,ובתנאי שסכום קצבת הזקנה החודשית המופחתת
לאחר ההיוון עולה על שכר מינימום במשק.
מה חשוב לדעת?
בעת היוון קצבה שלא על פי הכללים ייגבה מהסכום המהוון
מס בגובה  35%על משיכה שלא כדין.
מקרה לדוגמה
בני ,בן  67צבר במהלך חייו סכום של  2.5מיליון ש“ח בפנסיה,
הקצבה הצפויה שאמור לקבל הינה בסך של  12,500ש“ח ,כמו כן,
במהלך חייו משך  200,000ש“ח מענק פיצויים פטורים.
כמה מס ישלם על הקצבה ומהן אפשרויותיו?
לכל אדם בישראל יש פטור )לפי תיקון  ,(190בסך של 739,116
 ,₪אותו יכול לנצל על מענק הוני או על הקצבה .היות ובני משך
 ,₪ 200,000לאחר הפעלת נוסחת הקיזוז אנו למדים כי הפטור
שנותר לו לניצול הינו  469,116ש“ח.
מה הוא יכול לעשות?
יכול לקבל קצבה חודשית נטו בגובה  11,848ש“ח.
יכול לבצע היוון קצבה בגובה  469,116ולקבל את הסכום ככסף
מזומן פטור ויחד עם זאת להקטין את הקצבה לסך של  9,447ש“ח
נטו.
יכול להוון סכום גבוה יותר למשל  800,000ש“ח כאשר 469,116
ש“ח יהיו פטורים ועל ההפרש ישלם מס.
יש לשים לב שעל מנת לקבל  ,₪ 469,116בני צריך לוותר על
קצבה נטו בגובה  2,400ש“ח המגלמת ריבית היוון שנתית בגובה
.6%
האם ההיוון משתלם?
כפי שראינו בדוגמא של בני ,כל ההחלטה שיבחר ,חייבת להיות
תלויה בשיקולים אישיים ,משפחתיים וכלכליים ,ועל כן יש לבחון
כל מקרה לגופו .רצוי וכדאי אם כן להיוועץ עם מתכנן פרישה.

כתובת המשרד :חרושת  11רמת השרון
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חוגגים את פתיחת הקיץ

בסוף השבוע האחרון התקיימה מסיבת פתיחת הקיץ בקריית
הספורט שבלב הפארק בהשתתפות כ 900-מתושבי השכונה.
ועד שכונת לב הפארק ,שאירגן את האירוע "השכונה
בבריכה" בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית וקריית הספורט,
הפך את האירוע להפנינג ,שבו הילדים נהנו מפעילויות בבריכה,
והמבוגרים השתתפו בטורניר "מאמאנט" וטניס שולחן ,שיעורי
אירובי וזומבה ,סדנאות והפעלות לכל המשפחה.
יו"ר ועד שכונת לב הפארק ,בנג'י לבנטל" :ההיענות היתה
עצומה ,ומתברר שהתושבים צמאים לפעילות קהילתית
ספורטיבית .יש קהילה נפלאה בלב הפארק ,ואנו גאים להיות
בעשייה מתמדת".
זאב גולדשמיט
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שיקום שתלים טיפול שורש

חדש! כתרים חרסינה לא מתכת

חדש במרפאה!!!
עזרה ראשונה
 24שעות
ד"ר עבדאלרחים
אבו חיט
וד"ר אדהם נאסר

בדיקה ויעוץ חינם ,צילומים
פנורמים חינם CT ,חינם ,שיננית חינם.

מבצע לפנסיונירם
ותושבי השרון
מחירים שאסור
לפרסום
על כל הטיפולים

על כל טיפולי

מבצע!

השיניים
מודעה זו שתל תוצרת חוץ
למביא
בדיקה וייעוץ +מבנה +כתר דיגטלי
במחיר שווה לכל כיס
ללא תשלום

חדש! שתל כולל מבנה+כתר חרסינה בלי מתכת זרקוניה

במחיר שאסור לפרסם

עבודת כתרים דרך סריקת מחשב דיוק רב

 20שנות נסיון ואמינות ציוד ומכשור מתקדם
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