
            

  2009�22761. ימ
  

        חוקחוקחוקחוק    תזכירתזכירתזכירתזכיר
        

        ש� החוק המוצעש� החוק המוצעש� החוק המוצעש� החוק המוצע  ....אאאא
  

        ....�2009ע"התש, ק פנסיה לעצמאי�חו
 
 מטרת החוק המוצע והצור  בומטרת החוק המוצע והצור  בומטרת החוק המוצע והצור  בומטרת החוק המוצע והצור  בו  ....בבבב
  

סכו" ימצב של היעדר ח. מקור עיקרי של פרנסה לאחר גיל פרישהוא פנסיוני בישראל הההחיסכו" 

  .כתפי הציבור לפנסיה עלול להביא לעוני בתקופת הפנסיה ולהשית את נטל הטיפול באותו פרט על

  

וזאת בשל , ישההסדר חיסכו" לגיל פר לפרטי� רבי� אי"המציאות לימדה בעבר כי , למרות האמור

  : אלה מספר סיבות וביניה"

הפרט אינו מערי  בצורה נכונה את חשיבותו של החיסכו" הפנסיוני ככלי  –    קוצר ראותקוצר ראותקוצר ראותקוצר ראות .1

ניכרת הירידה ה ואינו צופה את, שנועד להבטיח את רמת החיי� לאחר גיל הפרישה

 . שתהיה בעתיד בהכנסתו א� לא יחסו  לגיל פרישה

  .חסכו" לפרישה דורש שליטה עצמיתחסכו" לפרישה דורש שליטה עצמיתחסכו" לפרישה דורש שליטה עצמיתחסכו" לפרישה דורש שליטה עצמית .2

עתיד צריכה בפרטי� מעדיפי� את הצריכה בהווה על פני ה –    העדפת הזמ" של הפרטהעדפת הזמ" של הפרטהעדפת הזמ" של הפרטהעדפת הזמ" של הפרט ....3333

וחוששי� מהפקדת כספי� נזילי� באפיק שבו ה� אינ� ניתני� למשיכה עד הגיע� לגיל 

 . פרישה

סכו" יסכו" פנסיוני מקובל לחשוב כי קביעת רמת החיבהתייחס לח � לתכנ"לתכנ"לתכנ"לתכנ"היעדר יכולת היעדר יכולת היעדר יכולת היעדר יכולת  .4

ומקל וחומר , הראויה במהל  תקופת החיסכו" היא קשה ג� לגבי מי שיש לו רקע כלכלי

  . לגבי מי שאי" לו רקע כאמור

  

' סימ" אהציעה הממשלה במסגרת  ,שי� לב לאמור לעילוב, לנוכח חשיבותו של החיסכו" הפנסיוני

להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצו� פערי� ממשלתית החוק ההצעת של ' ק גלפר

להל" ( �2007ז"התשס, )יקוני חקיקההפחתת שיעורי המס ות, פנסיה חובה, מס הכנסה שלילי(חברתיי� 

תהיה חובת הפרשה לפנסיה לכלל העובדי�  2010כי החל בשנת , )הצעת החוק בדבר פנסיה חובההצעת החוק בדבר פנסיה חובההצעת החוק בדבר פנסיה חובההצעת החוק בדבר פנסיה חובה –

יחולו הוראות המסדירות , על עובדי� אשר אינ� מבוטחי� במסגרת תכנית פנסיה קיימתכ  ש, במשק

 31עוד הוצע לקבוע כי המועד לקביעת הסדר פנסיוני כאמור יהיה ביו� . תשלומי� לקופת גמל לקצבה

וזאת במטרה לאפשר למעבידי� ולארגוני העובדי� שהות לקבוע בהסכמה הסדרי , 2008בדצמבר 

  . יית פרטי הסדר פנסיוני מחייבבכפ, ככל שנית", בכ  את הצור פנסיה ולייתר 

        

נחת� הסכ� קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני במשק בי" לשכת התיאו� של  2007בנובמבר  19ביו� 

אשר כולל , )ההסכ� הקיבוציההסכ� הקיבוציההסכ� הקיבוציההסכ� הקיבוצי –להל" (הארגוני� הכלכליי� לבי" הסתדרות העובדי� הכללית החדשה 

קצבה בשיעורי� שנקבעו בהסכ� דיה� הפקדות לקופת גמל לחיוב של מעבידי� להפקיד בשל עוב
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המסחר , היהתקי" שר התעשי 2007בדצמבר  30ביו� . ואיל  2008וזאת החל משנת , הקיבוצי

  ). צו ההרחבהצו ההרחבהצו ההרחבהצו ההרחבה –להל" (העובדי� והמעבידי� במשק  כללכללכללכללוהתעסוקה צו הרחבה להסכ� הקיבוצי על 

  

לנוכח . לקרנות הפנסיה בלבד- מצטרפי� חדשי� אל �300לצירו- של כ 2008הביא בשנת צו ההרחבה 

  . להצעת החוק בדבר פנסיה חובה' " אהאמור התייתר הצור  בסימ

  

וזאת , וכצעד משלי� למהל  האמור מוצע להחיל הסדר פנסיה חובה ג� על ציבור העצמאי� ,כעת

פקדה ובהתחשב בכ  שעצמאי נושא במלוא עלות הה, זהבהתאמה למאפייני� השוני� של ציבור 

  . לקופת הגמל לקצבה

  

 עיקרי החוק המוצע עיקרי החוק המוצע עיקרי החוק המוצע עיקרי החוק המוצע   ....גגגג
  

2
 ו 1 לסעיפי�  

  

חובת ההפקדה . להפקיד כספי� לקופת גמל לקצבה כל עצמאילחייב  2מוצע בסעי- , לנוכח האמור

חובת  ,כ"�כמו. ממוצע במשקשנתי העל מחצית השכר ה עולההשנתית תחול על עצמאי� שהכנסת� 

תקרת חובת ההפקדה  אשהי, ממוצע במשקשנתי הר לשכר ההכנסה שמעבחלק הההפקדה לא תחול על 

שיעור ההפקדה יעלה מדי שנה בהדרגה מוצע כי כ" �כמו. כפי שנקבעה לעובד שכיר בצו ההרחבה

  . בצו ההרחבה עובדי� שכירי�להעלאה המדורגת שנקבעה לגבי בדומה 

  

ממוצע במשק י השנתחובת ההפקדה על הכנסה שמעבר למחצית השכר ה 2015בשנת בהתא� למוצע 

לגבי  משמעות הדבר היא כי. מאותה הכנסה 20%הממוצע במשק תהיה בשיעור של השנתי שכר לועד 

הממוצע במשק לא יהיה חייב בהפקדה כלשהי ומי שיש לו השנתי מי שהכנסתו נמוכה ממחצית השכר 

מוצע משנתי השכר המ 10%יהיה חייב בהפקדה של  ממוצע במשקשנתי השכר ההעולה על ההכנסה 

  : 2015התרשי� שלהל" ממחיש את שיעור ההפקדות כפי שיהיה בשנת . במשק
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אשר בשלה יש חובה להפקיד לקופת , כי לגבי עצמאי שיש לו הכנסה מעבודה כשכיר עוד מוצע לקבוע 

אשר יש חובה תובא בחשבו" לעניי" חובת ההפקדה אותה הכנסה ויופחתו הסכומי� , גמל לקצבה

  . להפקיד� לקופת גמל לקצבה בשל ההכנסה מעבודה

  3סעי� 

מוצע לקבוע כי חובת ההפקדה  ,בדומה לגילאי� המזעריי� שנקבעו בצו ההרחבה לגבי עובד שכיר

החובה האמורה מוצע לקבוע כי עוד  . שני� 21סכו" פנסיוני לא תחול לגבי עצמאי שטר� מלאו לו ילח

כיו� ( �2004ד"התשס, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, לגיל הפרישה המוקדמתעצמאי הבהגיע לא תחול 

מאחר , כ"�כמו. יכול הפרט להתחיל ולמשו  את החיסכו" הפנסיונישכ" ממילא באותו גיל , )60גיל 

שעצמאי שבמועד המוצע של תחילתו של החוק לא צפוי לצבור מספיק כספי� אשר יבטיחו לו קבלת 

לקצבה בה יחל לחסו  הרי שמוצע להחריג אוכלוסיה כאמור מהחיוב  קצבת מינימו� מקופת גמל

  . בהפקדה לקופת גמל לקצבה

7
ו 5, 4 פי�סעי  

מוצע להטיל קנס על מי שלא שיל� , כדי להבטיח יישו� יעיל ואפשרות לאכיפה של חובת ההפקדה

  .  להצעת חוק זו 2לקופת גמל לקצבה כאמור בסעי- 

  

המסחר והתעסוקה להסמי  עובדי משרדיה� לפקח , ר ושר התעשייהעוד מוצע להסמי  את שר האוצ

על ביצוע ההפקדה כאמור ולית" למי שהוסמ  כאמור סמכות לדרוש מידע מהעצמאי או מקופת גמל 

  .לקצבה לצור  ביצוע תפקידו

  

קובע כי לבית די" אזורי לעבודה תהא הסמכות , �1969ט"התשכ, לחוק בית הדי" לעבודה) ב(24סעי- 

מוצע לקבוע כי . לדו" בעבירות על החיקוקי� שנקבעו בתוספת השנייה לחוק האמור והתקנות על פיה"

  .האמור יחול ג� לגבי עבירה כאמור
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            6666סעי- סעי- סעי- סעי- 

  

  .מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה השר הממונה על ביצוע הוראות החוק המוצע

  

            8888סעי- סעי- סעי- סעי- 

  

מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק תהיה ביו� במטרה לית" זמ" להיער  ליישו� חובת ההפקדה לעצמאי 

לחוק  4למעט לעניי" הוראת העונשי" כמוצע בסעי- , )2011בינואר  1(א "ה בטבת התשע"ביו� כ

  ).2013בינואר  1(ג "ט בטבת התשע"המוצע אשר תחילתה תהיה ביו� י

  

 השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�השפעת החוק המוצע על החוק הקיי�  ....דדדד
  

  .אי"
        
 ל תקציב המדינהל תקציב המדינהל תקציב המדינהל תקציב המדינההשפעת החוק המוצע על התק" המינהלי ועהשפעת החוק המוצע על התק" המינהלי ועהשפעת החוק המוצע על התק" המינהלי ועהשפעת החוק המוצע על התק" המינהלי וע  ....הההה
  

  .אי"
  

        ....המוצעהמוצעהמוצעהמוצע    להל" נוסח החוקלהל" נוסח החוקלהל" נוסח החוקלהל" נוסח החוק  ....וווו
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  : מטע� הממשלההצעת חוק 

2009
ע"התש, �פנסיה לעצמאיק חו תזכיר            

  �בחוק זה   .1 הגדרות

  ;משלח ידומעסק  הכנסהס� ה –" הכנסה חייבת"   

לפקודת מס הכנסה) 2(2הכנסה לפי סעי�  –" הכנסה מעבודה"   
1
;  

 לפקודת מס הכנסה )8(�ו) 1(2כנסה לפי סעי� ה –" משלח ידומעסק הכנסה "   

לאחר הניכויי! שהותרו ממנה לפי כל די# ולפני הקיזוזי! והפטורי! 

למעט ניכויי!  –" ניכויי!", לעניי# זה; שהותרו ממנה לפי כל די#

  : כמפורט להל#

ת מס א לפקוד�47ו 47, )ב)(1)(א(א20, )א5(17ניכוי לפי סעיפי!  )1(   

 ;הכנסה

  ;ת מס הכנסהלפקוד) ב)(14(32ניכוי שהותר לפי סעי�  )2( 

, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי! פיננסיי!  �" חוק קופות גמל"  

�2005ה"התשס
2
; 

  ;מי שהכנסתו היא מעסק או ממשלח יד �" עצמאי"   

  :אחד מאלה –" קצבה"   

פ# מדי חודש באולעצמאי  תשלומי! בשל פרישה המשולמי! )1(   

במש� כל , מאוצר המדינה או מקופת מעביד, לפי די# או הסכ!, רצי�

 ;ימי חייו

מדי חודש באופ# רצי� מקופת לעצמאי תשלומי! המשולמי!  )2(   

 ;במש� כל ימי חייו ,לפי תקנו# הקופה, גמל לקצבה

  ;בחוק קופות גמל הכהגדרת �" לקצבה קופת גמל"   

לפי שנת המס שבה הופקד הסכו!  השיעור המפורט להל# –" שיעור הפקדה"   

  :לקופת הגמל לקצבה

 ;אחוזי! 2 � 2011בשנת המס  )1(   

                                                
 .120' עמ, 6נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 1
  .889' עמ, ה"ח התשס"ס 2
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  ;אחוזי! 4 � 2012בשנת המס  )2(   

  ;אחוזי! 6 � 2013בשנת המס  )3(   

  ; אחוזי! 8 � 2014בשנת המס  )4(   

  ; אחוזי! 10 � 2015בשנת המס  )5(   

ל השכר ממוצע חודשי ש �בשנת מס מסוימת " שכר חודשי ממוצע במשק"   

) ב(2לפי סעי� , הממוצע כפי שהוא מחושב לצור� גמלאות ודמי ביטוח

�1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי 
3

החודשי!  �12ב,  

הרצופי! האחרוני! עד ליו! האחרו# של שנת המס שקדמה לשנה 

  ;שלגביה! פרס! המוסד לביטוח לאומי, האמורה

שתי! עשרה פעמי! השכר  –סויימת מ בשנת מס" שכר שנתי ממוצע במשק"   

  .החודשי הממוצע במשק באותה שנת מס

חובת עצמאי לשל! 

 לקופת גמל לקצבה

לפי , היא כמפורט בפסקאות שלהל# בשנה מסויימתעצמאי שהכנסתו   )א(  .2

יהיה חייב לשל! תשלומי! לקופת גמל לקצבה בסכומי! המפורטי! , העניי#

 :באות# פסקאות

ממוצע במשק שנתי שכר  מחציתולה על עהשנתית א! הכנסתו  )1(   

י! שיעור יסכו! בגובה פעמ  –ממוצע במשק  שנתישכר מופחותה 

ממוצע שנתי שכר  מחציתהעולה על השנתית הפקדה מחלק הכנסתו 

  ;  במשק

סכו!  –ממוצע במשק שנתי עולה על שכר השנתית א! הכנסתו  )2(   

  .ממוצע במשק שנתיבגובה שיעור הפקדה משכר 

 ג! שנה מסוימתעצמאי שיש לו בשל , )א(האמור בסעי� קט# על א�   )ב(  

כאמור בסעי�  שנתיתתובא בחשבו# לעניי# הכנסתו ה, הכנסה מעבודה חייבת

מהסכו! שעליו להפקיד לקופת גמל  ופחתיו חייבתההכנסה מעבודה ) א(קט# 

מתו� ההכנסה מעבודה חייבת שיש חובה סכו! ה) א(לקצבה לפי סעי� קט# 

 .לקופת גמל לקצבה ,בשל אותו עצמאי, י כל די# או הסכ!לפ, להפקידו

   �לעניי# סעי� זה   )ג(  

הכנסה מעבודה שבשלה חלה חובת הפקדה   �" הכנסה מעבודה חייבת"  

  .לקופת גמל לקצבה לפי כל די# או הסכ!

                                                
  .210' עמ, ה"ח התשנ"ס 3
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תחולת חובת �אי

תשלו! לקופת גמל 

 לקצבה 

 : מאלה לא יחולו לגבי עצמאי שהתקיי! בו אחד 2הוראות סעי�   .3

 ;שני! 21טר! מלאו לו  )1(   

, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת )2(   

�2004ד"התשס
4
;  

  ;במועד תחילתו של חוק זה 55הוא הגיע לגיל  )3(   

 ,מזעריהקצבה הבסכו! שלא יפחת מסכו!  קצבההוא מקבל  )4(   

  ;קופות גמל לחוק )ה(23כהגדרתו בסעי� 

כעוסק לפי לראשונה המועד שבו נרש! שי! מחוד 6טר! חלפו  )5(   

�1975ו"תשל, חוק מס ער� מוס�
5
;  

דינו קנס , 2עצמאי שלא שיל! לקופת גמל לקצבה תשלומי! כאמור בסעי�   .4 עונשי#

 . שקלי! חדשי! 1,000בסכו! של

, ימנו מבי# עובדי משרדיה!, המסחר והתעסוקה, השר ושר התעשייה  )א(ה .5 מפקחי!

 ).מפקחי! –להל# (ביצוע הוראות לפי חוק זה  מפקחי! לש! פיקוח על

לש! מילוי תפקידיו לפי חוק זה רשאי! המפקחי! לדרוש מעצמאי או   )ב(    

  .מקופת גמל לקצבה למסור לו מידע הנוגע לביצוע הוראות חוק זה

שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקי# תקנות בכל עניי# ה .6 ביצוע ותקנות

 .ועוהנוגע לביצ

תיקו# חוק בית 

 הדי# לעבודה

 :בסופה יבוא, בתוספת השניה, �1969ט"התשכ, בחוק בית הדי# לעבודהב .7

 "�2009ע"התש, לחוק פנסיה לעצמאי! 2סעי� "   

 ).2011בינואר  1(א "ה בטבת התשע"תחילתו של חוק זה ביו! כ  )א(ת .8 תחילה

ט בטבת "ביו! י 4תחילתו של סעי� , )א(על א� האמור בסעי� קט#   )ב(    

  ).2013בינואר  1(ג "התשע

  

                                                
  .46' עמ, ד"ח התשס"ס 4
  .52' עמ, ז"ח התשל"ס 5

https://www.prisha.co.il/




