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בפנייה ששיגר עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי לאגף התקציבים נטען כי התיקון
שמקדם האוצר לקביעת תקרה לשכר המבוטח לביצוע הפקדות לטובת רכיב
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בטיוטת הצע ות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים  2017ו2018 -
שפ ורסמה ב 2-בא וג וסט  2016בהת ייחס לכספ י פיצויי פ יטור ים ,מבקש שר הא וצר משה
כחלון ,לקבוע לראש ונה תקרה לשכר המבוטח בג ינו יכול המעסיק לבצע הפקד ות ותשלומים
)עד לש יעור של  (8.33%לטובת רכ יב פ יצויי הפיטורים בקופה בעבור הע ובד ,מבלי שחלק
המעסיק בהפקדות ובתשלומים אלו ייחשב להכנסה חייבת במס בידי הע ובד.
במסגרת דברי ההסבר לת יקון המוצע לחוק ,הודגש כי המס יופחת מהשכר נט ו של העובד
ולא מכספ י החיסכון שהופקדו עבורו לחיסכון פנסיוני .כמו כן ,במטרה למנוע כפל מס בעת
ס יום יחסי ע ובד מעביד ,יבוצע תיקון משל ים לסע יפי חוק נוספ ים כך שכספי הפיצ ויים ש ייצבר ו
בקופה בג ין ההפקדות שמעבר לתקרה ,שחויבו במס בידי העובד במהלך תקופת העבודה,
מעמד המיסוי של כספ ים אל ו ביום עזיבת מקום העב ודה יהיה זהה לזה של כספ י פ יצויים
שכבר בוצעה לגב יהם התחשבנות מס ,דהיינו ייחשבו ל"תשלומים פטורים" מהם נית ן יהיה
לקבל בהמשך "קצבה מוכרת" או נית ן יהיה למשוך אותם בסכ ום חד פעמי במזומן תחת ניכוי
מס במקור על הרווח הר יאל י בלבד בשיע ור של כ) 25% -כקבוע בחוק לגבי כספי פיצ ויים
נזילים( ,לפ י העדפת הע ובד.

כתבות נוספות בתח ום
אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק
להגברת התחרות ולצמצום
הריכוזיות בשוק הבנקאות
בין היתר מוצע להפריד את בעלות
הבנק ים הגדולים מחברות כר טיסי
האשראי
נדחתה תביעה של סוכן הביטוח דב
סלע נגד הפניקס
בית משפ ט השל ום בהרצליה דחה
את התביעה בסך  1.4מיליון שקלים
שהוגשה בגין דל יקה שפגעה בציוד
שביטחה חברת הביטוח | יותר
מ 50%-מהתב יעה היו בגין אבד ן
ר ווח ים והפסד ימי עבודה

שבועו ני ם

במסגרת האפשרות להג יש לאגף התקצ יבים ,הער ות הצ יבור להצעה לת יקון החוק ,ב7-
באוג וסט  2008פנה ע ו"ד )רו"ח( אמיר גבאי לאגף התקציבים במשרד הא וצר במכתב בו הוא
מעלה שתי טענות עיקריות:
מנגנון של "קצבה מוכרת" אינו מהווה פיצוי ראוי לעומת המצב הנוכחי
ע ו"ד )רו"ח( גבאי פירט בפנייתו מספר נימוקים ,כדלקמן:
* ד י בכך שנש ווה את ש יעור המס הש ולי של הע ובד במהלך תקופת העבודה לעומת שיע ור
המס השול י שלו ,הצפוי ,במהלך תקופת הפנסיה בה לר וב הכנסת ו צפ ויה להיות קטנה יותר.
* זקיפת "השווי למס" בתלוש השכר ,של יתרת ההפקדה העולה על התקרה המוצעת ,תגרור
אחריה חיוב בדמי ביטוח לא ומי ובמס בריא ות במהלך תקופת העב ודה זאת כאשר נכון להיום,
הכנסה מכספ י פיצויי פ יטור ים אינה חייבת בדמי ביטוח והכנסה מפנסיה חודש ית פטורה מדמי
ב יטוח החל מג יל הפרישה ובמהלך כל תקופת הפנס יה.
* נוסיף כ י גם מנגנון של מיס וי הרווח הר יאל י בלבד ,במקרה של משיכת כספי הפ יצ ויים בסכ ום
חד פעמי ,אינו מהווה פ יצוי רא וי לע ומת המצב הנוכחי ומבל י להרחיב ,די בכך שנסב את
תשומת הלב לאפשרות למימוש זכא ות לפטור ממס ,בהמשך הדרך ,לד וגמא ,במקרה של
נכות )כאשר ישנם מצבים נוספ ים(.
* באופ ן מעשי ,הש ינוי המוצע הופך את הע ובד לשותף הנושא בחלק מנטל הפקדות המעסיק
לטובת רכ יב הפ יצויים ,נטל שהיה מוטל עד היום על כתפי המעסיק בלבד.
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"התקרה להפקד ות מעסיק לט ובת חלק הפיצ ויים בקופה אותה אתם מבקשים לקב וע
לראשונה ,בניג וד לאמור בדבר י ההסבר ,שונה בא ופ ן מהותי מתקרה להפקדות מעסיק לטובת
חלק התגמול ים בקופה או כל תקרה דומה אחרת ,כמו לדוגמא תקרה להפקדות מעסיק
לטובת חלקו בקרן השתלמות והיא פוגעת בא ופן בלת י מידת י בזכות הקניין של העובד" ,טען
גבא י.

מגזינים

מגזין יול י 2016

ע וד לדבר י גבאי" ,אם נת ייחס לתקרה להפקדות מעסיק לטובת חלק התגמולים בקופה ,הרי
שבמקרה כגון זה ,דרך כלל ברמות שכר אל ו ,רשאי הע ובד לבקש מהמעסיק שלא יבוצע ו
הפקדות לקופה מעבר לתקרה והחלק העודף יש ולם ל ו בא ופ ן שוטף כתוספת לשכר העבודה,
כך גם במקרה של קרן השתלמות .א ין אנו באים לטעון כי אנו ממל יצים על בחירת הע ובד
באפשר ות ז ו וא ולם טכנית אפשרות זו פתוחה בפניו ונתונה לבחירת ו .ככלל ,ע ומדת לזכות
הע ובד אפשר ות הבחירה והשליטה על נכס יו".
בהתייחס לתקרה המוצעת להפקדות מעסיק לט ובת חלק הפיצ ויים בקופה ,נטען" ,שבמקרה
זה ,ככלל ,העובד אינו רשא י לבקש מהמעס יק שלא יבוצע ו הפקד ות לקופה מעבר לתקרה ת וך
שהחלק העודף ישולם לו באופ ן ש וטף כת וספת לשכר העבודה .כלומר ,מצד אחד העובד
מחוייב במסים על סכ ומים עודפים אלו ומצד שני אין ל ו אפשרות לבחור לפעול אחרת וא ין לו
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שליטה על נכסיו ,כספ י הפיצ ויים "נעול ים" בקופה לכל הפחות עד למועד ס יום יחסי ע ובד
ומעביד".
"לעניות דעתנו ,לא מתקבל על הדעת ,לחייב את העובד לשלם מסים על נכס שיופשר לטובת ו
רק בעת יד מבל י לאפשר לו לפע ול אחרת ולכן לעניות דעתנו מדובר בתיקון לחוק  -שא ינו
חוקתי הפוגע באופ ן בלתי מידתי בזכ ות הקניין של הע ובד" ,סיכם גבאי.
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