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  2016 באוגוסט 7                  
              

                  לכבוד
  אגף התקציבים
  משרד האוצר

  
  דוא"ל :באמצעות

  
  נ.ג.א.

  שלום רב,
  

תקציב הדיונים על במסגרת שיעלו לדיון ת הצעות החלטה לממשלה טיוטלהערות הנדון: 

   – 2018 - ו 2017לשנים המדינה 

  17עמ'  – "הגדרת כספי הפיצויים ככספי העובד ותיקון עיוותי מס"

  

  ערותיי כמפורט להלן.מתכבד להגיש ההנני 

  

  הסעיף

יוכרו כהכנסה  "הפקדות מעסיק לקופת גמל לקצבה בשל רכיב פיצויי פיטורים לא .א.2סעיף 

חייבת בעת ההפקדה בכל חודש לגבי חלק השכר שאינו עולה על שלוש פעמים השכר הממוצע 

  במשק".

  

   דברי ההסבר:מתוך 

פקדו עבורו ולא מכספי החיסכון שהו המס יופחת מהשכר נטו של העובד"...יתרה מזו, יודגש כי 

  ".לחיסכון פנסיוני...

  

  ייהערותלהלן 

ואגש  להיבטי המסהמוחלטת לשינוי המוצע בכל הקשור  יהתנגדותאדלג על דברי הביקורת ו

  דות.היבט המקצועי בלבד, בנקותוך דגש על הלעניין 

  

  .אינו מהווה פיצוי ראוי לעומת המצב הנוכחי "קצבה מוכרת"מנגנון של 

די בכך שנשווה את שיעור המס השולי של העובד במהלך תקופת העבודה לעומת  •

הכנסתו צפויה להיות לרוב במהלך תקופת הפנסיה בה  שיעור המס השולי שלו, הצפוי, 

 .קטנה יותר

המוצעת, זקיפת "השווי למס" בתלוש השכר, של יתרת ההפקדה העולה על התקרה  •

זאת במהלך תקופת העבודה  בריאות מסבבדמי ביטוח לאומי ותגרור אחריה חיוב 

ביטוח והכנסה חייבת בדמי  אינהכאשר נכון להיום, הכנסה מכספי פיצויי פיטורים 

  החל מגיל הפרישה ובמהלך כל תקופת הפנסיה. מדמי ביטוח פטורהמפנסיה חודשית 
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במקרה של משיכת כספי הפיצויים  ,הרווח הריאלי בלבדמנגנון של מיסוי נוסיף כי גם  •

די בכך להרחיב, מבלי לעומת המצב הנוכחי וראוי אינו מהווה פיצוי  בסכום חד פעמי,

 ,לדוגמא ,בהמשך הדרך ממס, פטורזכאות ללמימוש אפשרות שנסב את תשומת הלב ל

  (כאשר ישנם מצבים נוספים). במקרה של נכות

באופן מעשי, השינוי המוצע הופך את העובד לשותף הנושא בחלק מנטל הפקדות  •

  כתפי המעסיק בלבד. המעסיק לטובת רכיב הפיצויים, נטל שהיה מוטל עד היום על

  

לקבוע  אתם מבקשיםהתקרה להפקדות מעסיק לטובת חלק הפיצויים בקופה אותה 

מתקרה להפקדות מעסיק   ישונה באופן מהות ,בניגוד לאמור בדברי ההסבר ,לראשונה

לטובת חלק התגמולים בקופה או כל תקרה דומה אחרת, כמו לדוגמא תקרה להפקדות 

של  בזכות הקניין בלתי מידתיפוגעת באופן  היאמעסיק לטובת חלקו בקרן השתלמות ו

  .העובד

  

אם נתייחס לתקרה להפקדות מעסיק לטובת חלק התגמולים בקופה, הרי שבמקרה כגון  •

לל ברמות שכר אלו, רשאי העובד לבקש מהמעסיק שלא יבוצעו הפקדות זה, דרך כ

, כך כתוספת לשכר העבודהבאופן שוטף לקופה מעבר לתקרה והחלק העודף ישולם לו 

 ת העובדבחיר  אנו ממליצים על ים לטעון כיגם במקרה של קרן השתלמות. אין אנו בא

עומדת  ככלל, .אפשרות זו פתוחה בפניו ונתונה לבחירתובאפשרות זו ואולם טכנית 

 .שרות הבחירה והשליטה על נכסיואפ לזכות העובד

להפקדות מעסיק לטובת חלק הפיצויים בקופה, הרי  המוצעת ואולם, בהתייחס לתקרה •

יבוצעו הפקדות לקופה רשאי לבקש מהמעסיק שלא  אינוהעובד ככלל, שבמקרה זה, 

. כתוספת לשכר העבודהבאופן שוטף החלק העודף ישולם לו תוך שמעבר לתקרה 

אין לו על סכומים עודפים אלו ומצד שני  יםיב במסמחוי העובדכלומר, מצד אחד 

, כספי הפיצויים "נעולים" אפשרות לבחור לפעול אחרת ואין לו שליטה על נכסיו

 מעביד.ובקופה לכל הפחות עד למועד סיום יחסי עובד 

על נכס שיופשר  יםהעובד לשלם מסלחייב את  לא מתקבל על הדעת, ,לעניות דעתנו •

שר לו לפעול אחרת ולכן לעניות דעתנו מדובר בתיקון לחוק לטובתו רק בעתיד מבלי לאפ

  .הקניין של העובד שאינו חוקתי הפוגע באופן בלתי מידתי בזכות -

 

  

  בכבוד רב,

  

  עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
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