
 מוצעתאסדרה 

 עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה-משיכת כספים של עמיתהוראות לעניין 

 רקע

סיוע לאוכלוסיית העצמאיים במשק "שעניינה  363התקבלה החלטת ממשלה מספר  2015באוגוסט  5ביום 

. בעקבות החלטת ממשלה כאמור הוקם צוות (הממשלה החלטת –)להלן  "אבטלהאשר נקלעים למצב 

ביטוח  בהשתתפות הממונה על אגף תקציבים במשרד האוצר, הממונה על שוק ההון,במשרד האוצר, 

החשבת הכללית במשרד האוצר, המנהל הכללי של משרד הכלכלה והיועץ המשפטי לממשלה,  וחיסכון,

המלצות  –ה לגבש המלצות שיסייעו לעצמאים במצב של אבטלה )להלן במטר הממשלה תליישום החלט

 (. הצוות

ליישום החלטת הממשלה התבקש לבחון וליצור מנגנון וכללים, אשר באמצעותם  שהוקם המקצועי הצוות

הפרשה לחיסכון פנסיוני בקרב עובדים  עידודלרבות  זאת .סיוע לעצמאים שנקלעו למצב אבטלה יינתן

הצוות  .הצוות המלצות ,באפריל 21 ביום, פורסמו לאחר בחינת מספר חלופות עצמאים במסגרת מנגנון זה.

 דל חיסכון וסיוע למצבי אבטלה". לפי חלופה זו, הוחלה חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני, ומתןמועל "המליץ 

 אבטלה. מצבב פת הגמלבקו מהסכום הצבור חלק למשיכת אפשרות

-( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה3)ב23בעקבות המלצות הצוות תוקן סעיף 

(, במסגרת פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות חוקה –)להלן  2005

 חוק –)להלן  וע לעצמאים""חיסכון וסי, שעניינו 2016-תשע"זה(, 2018-ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

עצמאי להפקיד לקופת גמל -עו הוראות המחייבות עמית. במסגרת התיקון נקב(הכלכלית ההתייעלות

עצמאי שנקלע -שיעור מינימאלי מתוך ההכנסה השנתית. נוסף על כך נקבעו הוראות המאפשרות לעמית

 אים מסוימים שנקבעו בחוק. למצב אבטלה למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקופת הגמל בתנ

המועדים והתנאים שבהם רשאי  כי ייקבעו הוראות נוספות לעניין( לחוק 3)ב23סעיף נוסף על כך נקבע ב

עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון -עמית

 חלק מהקצבה לסכום חד פעמי וקופת גמל לתגמולים. 

שבשלם זכאי לעניין המועדים והתנאים פרט את אותן הוראות ממסמך אסדרה הור מוצע בהתאם לאמ

 .במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה עצמאי-עמית

תקנות טיוטת ב, צפויה האסדרה המוצעת לבוא לידי ביטוי הגופים המפוקחיםלאחר קבלת הערות 

עצמאי במצב אבטלה שחייב -)משיכת כספים של עמיתהפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( 

 ( לחוק.3)ב23, מכוח סעיף 2018-בהפקדה(, התשע"ח
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 – אסדרה זוב  .1 הגדרות

יום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני  -"המועד הקובע"    

-ו 2017חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

 ;2016-(, התשע"ז2018

הכספים שנצברו לזכותו של  -זכאות צבורה" במועד מסוים  "יתרת   

בחשבונו בקופת הגמל עד יום חישוב רווחי הקופה  עצמאי-עמית

 שקדם לאותו מועד;

עצמאי ושלא סווג -עסק שלא מניב הכנסות לעמית -"עסק לא פעיל"    

 פקיד שומה; ל ידיכעסק סגור ע

 –"תקנון" קופת גמל    

התקנון שאישר  –שאינה קופת ביטוח לגבי קופת גמל  (1)    

 הממונה לקופת הגמל;

 פוליסת הביטוח שהוצאה לפיה. –לגבי קופת ביטוח  (2)    

עצמאי במצב אבטלה רשאי למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא -עמית  .2 

בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי ומקופת גמל 

( לחוק, אם התקיימו כל התנאים 3)ב23סעיף לתגמולים, בכפוף להוראות 

 המפורטים להלן:

 התקיים אחד מאלה לפי העניין: (א)   

תשלומים חודשיים  24עצמאי הפקיד לפחות -העמית (1)    

תשלומים רבעוניים רצופים לקופת גמל לקצבה, לפי  8רצופים או 

החודשים שקדמו  36()א( לחוק, מתוך 1()3)ב23הוראות סעיף 

חודשים ממועד המשיכה הקודמת של  36המשיכה, וחלפו למועד 

 כספים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה;

תשלומים חודשיים  24עצמאי הפקיד לפחות -העמית (2)    

תשלומים רבעוניים רצופים לקופת הגמל לקצבה או  8רצופים או 

עצמאי לפני המועד הקובע, לפי -לקופת גמל לתגמולים כעמית

החודשים שקדמו  48()ב( לחוק, מתוך 1()3)ב23הוראות סעיף 

חודשים ממועד המשיכה הקודמת של  36למועד הקובע, וחלפו 

 כספים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה.
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בהפקדה למשוך  החייבעצמאי -שמבקש העמית הסכומים לעניין (ב)   

לא , לחוק( 1()א()3)ב23 סעיף להוראות בהתאם התגמולים ממרכיב

כספים במרכיב חיסכון למצב אבטלה עצמאי -עומדים לזכות העמית

בקופת גמל אחרת העולים, בתוספת הסכומים הקיימים לזכותו במרכיב 

שממנה נמשכים הכספים, על  חיסכון למצב אבטלה בקופת הגמל

 ( לחוק;1()א()1()3)ב23התקרה הקבועה בסעיף 

עצמאי לא ביצע יותר ממשיכה אחת ממרכיב חיסכון -העמית (ג)   

ופות הגמל  הרשומות לזכותו או שהיו רשומות למצב אבטלה בכלל ק

 עצמאי יותר משתי משיכות-לזכותו; על אף האמור, ביצע העמית

מרכיב ממרכיב חיסכון למצב אבטלה, רשאי הוא למשוך כספים מ

שבשלם  עצמאי-של העמיתיו הקודמים חיסכון למצב אבטלה אם עסק

 ;כעסק סגורביצע משיכות קודמות של מרכיב סיוע במצב אבטלה סווגו 

 ;פעיל לא עסק הואעצמאי -עסקו של העמית (ד)   

צבורה הזכאות העצמאי אינו מקבל קצבה מכוח יתרת -העמית (ה)   

 שהוא זכאי לה;

עצמאי לא העביר כספים ממרכיב החיסכון למצב אבטלה -העמית (ו)   

 מרכיב התגמולים;ב הכספים כל את שהעבירלקופת גמל אחרת, ללא 

עצמאי לא העביר כספים ממרכיב התגמולים לקופת גמל -העמית (ז)   

 מרכיב החיסכון למצב אבטלה.ב הכספים כל את שהעביראחרת, ללא 
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ר ב ס ה י  ר ב  ד

 2 סעיף

 )א(   סעיף משנה

למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא רשאי עצמאי במצב אבטלה -( לחוק קובע כי עמית3)ב23סעיף 

פעמי ומקופת גמל לתגמולים, אם התקיים, -חלק מהקצבה לסכום חדבדרך של קצבה או בדרך של היוון 

 בין היתר, אחד מאלה:

עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק ב' לחוק ההתייעלות -העמית .1

, בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס האחרונות שקדמו 2018-ו 2017הכלכלית 

 למועד המשיכה. 

-יד תשלומים לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל לתגמולים כעמיתעצמאי הפק-העמית .2

עצמאי לפני המועד הקובע בעבור שנתיים לפחות מתוך ארבע שנות המס שקדמו למועד 

אילו היה  ,2018-ו 2017הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ההתייעלות הכלכלית 

 אותו חוק חל עליו במועדי ההפקדה.

ים הקבועים בחוק, כאמור לעיל, להיות מופקדים ברצף חודשי או רבעוני, מוצע לקבוע כי על התשלומ

-א)ב( לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד19וזאת בדומה לקבוע בתקנה 

מטרתן של הוראות חודשים, לפחות, בין משיכה למשיכה.  36. עוד מוצע לקבוע 'תקופת אכשרה' של 1964

עצמאי בהפקדה רצופה על מנת להיות זכאי למשיכת -את התקופה שבשלה חייב העמיתאלה היא לקבוע 

 כספים שלא בדרך של קצבה מקופת גמל. 

 

 )ב( סעיף משנה

 עצמאי-שעומדים לרשות העמית שהסכומים ככל( לחוק ו1()א()1()3)ב23 סעיףלקבוע כי בתשלום לפי  מוצע

, מינימום שכר בחוק כהגדרתו ,בחודש מינימום שכר פעמים משלוש נמוכיםהסיוע למצב אבטלה  במרכיב

-התגמולים בכך שאין לעמית מכספי הכספים משיכת תותנה(, המינימאלי הסכום -)להלן  1987-התשמ"ז

בתוספת הסכומים הקיימים לזכותו ש אחרות גמל בקופות אבטלה למצב סיוע במרכיב כספים עצמאי

היא  סעיף זה מטרתהמינימאלי.  כוםאו עולים על הס במרכיב חיסכון למצב אבטלה בקופת הגמל שווים

 בחיסכון ופוגע אסדרה זוו החוק להוראות למעקף מביא גמל קופות בין הכספים פיזורלמנוע מצב שבו 

 .עצמאי-העמית של הפנסיוני

 )ד(-)ג( ו סעיפי משנה

עצמאי -מיתכי משיכת כספים תהיה בכפוף לכך שהעסק של הע , בהתאם להמלצות הצוות,מוצע לקבוע

 ,עסקיויתאפשר לו למשוך את הכספים רק אם הוכיח ששלישית ה ת הכספיםאינו פעיל וכי החל ממשיכ

עסק שלא מוצע לקבוע כי לעניין זה עסק שאינו פעיל הוא  בגינם ביצע את המשיכות הקודמות סגורים.

 .פקיד שומה ל ידיעצמאי ושלא סווג כעסק סגור ע-מניב הכנסות לעמית
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 ( המשנה ) סעיף

בו שכי משיכת כספים תתאפשר רק במקרה  ,בדומה לקבוע בתקנון של קרנות הפנסיה ,מוצע לקבוע

 עצמאי אינו מקבל קצבה מכוח אותה יתרת זכאות צבורה.-העמית

 )ז(-משנה )ו( ו סעיף

 חל מהמועד הקובע:ה מוצע לקבוע תנאי נוסף לפיו

 מצב אבטלה לקופת גמל אחרת, ללא שהעביר עצמאי לא העביר כספים ממרכיב החיסכון ל-העמית

 את כל הכספים במרכיב התגמולים;

 עצמאי לא העביר כספים ממרכיב התגמולים לקופת גמל אחרת, ללא שהעביר את כל -עמיתה

 הכספים במרכיב החיסכון למצב אבטלה.

 החוק הוראותשל  למעקף מביא גמל קופות בין הכספים פיזורלמנוע מצב שבו ו של תנאי זה הוא מטרת

 .עצמאי-העמית של הפנסיוני בחיסכון ופוגע אסדרההו
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