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"רנואר"לחברת  ₪רבע מיליון 

 העבדה ,בלילה העבדה :המיוחסות העבירות     

 אי ,ביום שעות 8 מעל העבדה ,השבועית במנוחה

 אי ,לעובד הודעה לחוק בניגוד לעובד הודעה מסירת

  עובד העבדת בשל עבירה ,נוספות שעות גמול תשלום

  בנוחה העבדה איסור של ועבירה נוספות בשעות  בנוחה העבדה איסור של ועבירה נוספות בשעות

.ומנוחה עבודה שעות לחוק בניגוד השבועית

 ואין לה המיוחס בכל הודתה שהחברה העובדה לאור    

  להימנע התחייבות על חתמה וכן קודמות עבירות לה

הטיעון הסדר נחתם שנתיים למשך עבירות מלבצע
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הרווחה והבריאות, הודעת הכנסת מתוך כנס ועדת העבודה

 החוק השפעת של נתונים הועדה פירסמה 20.11.13 ביום    
:הכנסת של ומידע המחקר מרכז(.עבודה דיני לאכיפת

.חקירות 3 פי – וחצי בשנה ₪ מיליון 9 נגבו�

.תקנים 277 החוק כניסת עם תקנים 157 היו�

.החוק תחילת לפני 1100 לעומת חקירה תיקי 2912 נפתחו� .החוק תחילת לפני 1100 לעומת חקירה תיקי 2912 נפתחו�

 כוונות על הודעות 156- ו למעסיקים התראות 2112 ניתנו�
.שנוכו סכומים העברת אי –'מ 1.3    .חיוב

.מינימום שכר תשלום אי - 'מ 4                  

      .השבועית במנוחה היתר בלא העסקה -  'מ 2.3                  

.עיצומים כספיים' מ 9מתוכם נגבו 
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המותר והאסור–שעות נוספות 

  אינה אם ,אסורה נוספות בשעות עובד העבדת" – 16 סעיף�

"11 סעיף לפי הותרה לא אם או ,10 סעיף לפי מותרת

  כשתאונה.1 –מותרת .נ.בש עובד העבדת" )א( – 10 סעיף�

 כשעובדים.2...זאת מחייבים מראש צפוי בלתי מאורע או

  והממוצע ליום .נ.מש יותר יעבדו שלא ובלבד ,במשמרות  והממוצע ליום .נ.מש יותר יעבדו שלא ובלבד ,במשמרות

 ,שנתי מאזן בהכנת .3 .לשבוע 43 על יעלה לא שבועות 3-ל

...חג שלפני ובמכירה...מלאי ברישום

 המאוחר לכל תימסר ל"הנ לפי .נ.ש עובד הועבד )ב(   

"...אזורי עבודה למפקח הודעה היום למחרת
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המותר והאסור–שעות נוספות 

.:נ.בש עובד העבדת להתיר רשאי העבודה שר" – 11סעיף

.חירום מצב במדינה קיים שבה בתקופה .1

.תעשייתיים לא ציבוריים בשירותים .2

.בשמירה .3

  במוסדות ,מרקחת בבתי ,בחולים מטפלים שבו במקום .4  במוסדות ,מרקחת בבתי ,בחולים מטפלים שבו במקום .4
.בילדים או בזקנים לטיפול במוסדות ,החלמה

  ספורט ,תרבות במפעלי ,קפה בבתי ,מלון בבתי ,אוכל בבתי .5
.ושעשועים

  העבודה לשעות מחוץ לעשותה שיש גמר או הכנה בעבודת .6
...הרגילות

      לחץ כשיש הכלל מן יוצאים במקרים או עונתית בעבודה .7
.רגיל בלתי זמני עבודה
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נ"היתר להעסקת עובדים בש
.נ"ככלל חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובד בש�

נ  "ש 12עד ליום  4 - נ לכל העובדים"היתר כללי להעבדה בש�
.לשבוע

 5היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים בהם עובדים �
).3.4=12-8.6.( נ ליום "ש 3.4ה - בימים א: ימים בשבוע

ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה  
.  נ לשבוע"ש 15עד . נ "ש 6–שבועי  .  נ לשבוע"ש 15עד . נ "ש 6–שבועי 

.מי שחל עליו היתר זה לא יחול עליו ההיתר הקודם

ניתן להעסיק  - נ"ובשהיתר להעבדה בשמירה במנוחה השבועית �
שבועות למנוחה  4עובד במנוחה השבועית תוך מתן פיצוי עד 

.ביום המנוחה השבועית כמספר שעות העבודה

.נ לשבוע"ש 15ביום ו או ערב חג עד  3- שעות ליום ו 2- נ"ש
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נ"היתר להעסקת עובדים בש

,  בבתי אירוח, קיימים היתרים נוספים לטיפול בבעלי חיים�

,  במפעלים רפואיים, באספקת מים, בתי מלון, בתי אוכל

.ובלולנותבמוסדות טיפול בילדים ובזקנים 

למקומות , שר הכלכלה יכול ליתן היתר בתקופת חירום�

, עבודה הקשורים בביטחון המדינה ובשירותים חיוניים

בבתי  , בשירותים ציבוריים לא תעשייתיים, בבתי חולים

.מרקחת ובמוסדות לטיפול בילדים ובזקנים
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היעדרות בחג החנוכה

חגי  "ימי החג שהוגדרו כ 9חג החנוכה אינו נמנה עם �
ואינו נמנה עם החגים שנוספו כאופציה " היעדרות בתשלום

לחוק  ) ב(6סעיף . (על חשבון החופשה השנתית כימי בחירה
)חופשה שנתית

בהסכמים קיבוציים מסוימים ובצווי הרחבה נקבע כי ימים �
נוספים מסוימים או ימי בחירה ללא הגדרה יהוו אופציה  נוספים מסוימים או ימי בחירה ללא הגדרה יהוו אופציה  

.לעובד ללא הפחתה מימי החופשה השנתית

יום  30תוך הודעה של  31.5.10-האופציות הנוספות החל מ�
:מראש

יום הזיכרון לשואה  , ערב שבועות, ש"ראהערב , ראש השנה האזרחית, ערב חג המולד      
יום  , אחד במאי, יום ירושלים, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, ולגבורה

יום  , ערב חג הפסחא, ערב חג ההתגלות, יום פטירת הרצל, הניצחון על גרמניה הנאצית
עליית  , ערב יום הולדת הנביא, רית'ההג ש"ראהערב , ערב עליית ישו השמיימה, הבשורה

ערב חג  , שועייבערב חג הנביא , דר'אלחערב חג , ערב חג הקורבן, אלפיטר עידערב , הנביא
.יום האישה הבינלאומי, הסיגדחג , )רקסית'העדה הצ( סבלאןהנביא 
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הבעיות בחוק דמי מחלה

והפרשנות על פיו אין לנכות בעד  4לאור סעיף –היום הראשון �
.  אין מענה בחוק ובפסיקה. הימים שלא משתלמים

?האם יש לשלם דמי מחלה בשל טיפולים אסתטיים�

.אין מקור או סיבה ולכן יש לשלם" מחלה"להגדרת : הפרשנות    

ימים אין הוא זכאי   12-עובד שנפגע פחות מ–ל"המללפי חוק �
.אין קביעה בחוק? האם אלה יהוו מחלה. לימים השני והשלישי .אין קביעה בחוק? האם אלה יהוו מחלה. לימים השני והשלישי

כאשר היום השני והשלישי חל יומי /לעובד חודשיאיך משלמים �
.עבור שבת 100%ממילא הוא מקבל : ההיגיון ? בשבת או חג

תקופת המחלה לרבות ימי מנוחה  ) 1)(ב(2סעיף –לעובד חודשי     
.לעובד יומי למעט ימי מנוחה שבועית וחגים. שבועית וחגים

).ימים 5( 21.67או ) ימים 6( 25-ל 1.5יש לחלק צבירה  1.4.11-מ�
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חילופי מעסיקים

 הגנת לחוק 30 וסעיף פיטורין פיצויי בחוק 1 לסעיף פרט�
  חילופי בעת עובדים זכויות לעניין אזכור אין השכר

.מעבידים

  או בהסכם מהותי שינוי חל אם רק כי נקבע הדין בפסקי�
.)א(11 לפי לפיטורים עילה יהווה "החדש" עם בתנאים

 אפשרות קיימת פיטורין פיצויי לחוק 1 בסעיף� אפשרות קיימת פיטורין פיצויי לחוק 1 בסעיף�
 את בכתב בהתחייבות עצמו על ייקח החדש שהמעביד
 .הישן מהמעביד המגיעים הפיצויים

 מוקדמת הודעה ,חופשה ,הבראה :הזכויות יתר�
  תוך הישן המעביד על יחולו פנסיוניות והפרשות

.ניתוק של ואקט "חשבון סגירת"

.יישמרו לוותק העובדים זכויות מקרה בכל�

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו

www.aroyacpa.co.il



חילופי מעבידים–פסקי דין 
אופק ' נ בליוזרד הארצי לעבודה אולג "בערעור לביה�

מ נקבע כי אם מתחלפים "לניהול ואחזקה בע' חב. ב.מ
מעבידים והעובד מביע את הסכמתו להמשיך באותו 

ח אינן  "מקום העבודה זכויותיו מהמעביד הישן לגמ
.נשללות למרות שהוצעה עבודה חלופית

  132-3. מב ע"דב 38643-10-11בשורה של פסקי דין �  132-3. מב ע"דב 38643-10-11בשורה של פסקי דין �
לחוק הגנת  30נשמר העיקרון של סעיף  415/90א "ע

עיקרון של שמירת הזכויות בעת חילופי  "–השכר 
כך שהנטל לקיום הזכויות לפיצויי פיטורין  , מעבידים

ודמי חופשה עובר אל כתפי המעביד החדש לגבי תקופת 
..."העבודה אצל המעביד הישן והחדש כאחד
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חילופי מעבידים–פסקי דין 
  מיום טל ואליק נעליים קלאסיק 'נ שר גאולה ד"בפס   

 וחופשה הבראה ,פיצויים העובדת תבעה 24.4.13
  בחנות המשיכה והיא חנויות 3 שפיצל ישן ממעסיק

.חדש מעסיק י"ע הועסקה בה

 הוא החדש שהמעסיק טענה שהמעסיקה למרות   
  אצל לעבוד הסכמתה ועצם בזכויותיה החייב  אצל לעבוד הסכמתה ועצם בזכויותיה החייב

 המעסיקה חויבה זאת מוכיח החדשה המעסיקה
  ,פנסיוניות הפרשות : זכויותיה בתשלום הישנה
.חופשה פדיון )89216₪( פיצויים

  לגמר דאג לא כי המנהל כנגד המסך הורם כן    
  החדש למעסיק האחריות את להעביר וניסיון חשבון

.בכתב לעובדת ברור הסכם ללא
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6.8.13ד אזורי "ביה–יחסי עובד מעביד 

.מ"בע )1984( פלטין מוניות 'נ זלצר איסר�

 מונית כנהג עבד 3/2010 עד 1969-מ :העובדות�

.מס חשבונית כנגד ח"הנה שירותי נתן וכן עצמאי

.שכר תלושי קיבל חודשים 'במס

  התקשרות הסכם על לחתום נתבקש 2010 במרץ�  התקשרות הסכם על לחתום נתבקש 2010 במרץ�

  קבלן והוא מעבידו לבין בינו עובד יחסי אין" כי חדש

."שירותים המספק עצמאי

 להפסיק נתבקש זאת ולאור לחתום סרב העובד�

.המעסיקה של חשבונות כמנהל לשמש
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המבחנים שנבדקו בפסק הדין
 יומי יום ,ח"מנה בתפקיד השתלב )החיובי(-ההשתלבות מבחן�

  ,לנהגים נסיעה דוחות הנפקת ,האשראי נסיעות ניהול ביניהם

 עסק היה לא לעובד )השלילי( .ועוד מהנהגים שוברים קליטת

 .חיצוני כגורם שימש ולא משלו עצמאי

  כפוף היה העובד- האישי והקשר הכפיפות ,הפיקוח מבחן�

 וכן החופשה מועדי ולקביעת להוראותיה המעסיקה להנהלת

.אישי באופן העבודה את ביצע .אישי באופן העבודה את ביצע

 מחשב ותוכנת ציוד לרשותו העמידה המעסיקה-הכלים מבחן�

.במשרדיה בוצעה העבודה כי והודתה

 מניות בעל והיה ילדים קבוע באופן הסיע שהעובד העובדה גם�

.כעובד מעמדו לשלול אין במעסיקה

 ההתקשרות לאור ,במעסיקה כלכלית תלות הייתה לעובד�

.שנתקבלה והתמורה הארוכה
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חופשת לידה
שבועות לפני יום   7מהם עד , שבועות 26אורך חופשת הלידה היא �

)  להאריך בשבועיים 30.4.12-הצעת חוק מ. ( הלידה המשוער

.חודשים לפני יציאתה לחופשת לידה 12וותק של : התנאי 

.שבועות תוך הודעה למעביד 14-ניתן לקצר ל�

שבועות 4עובדת שאושפזה לשבועיים ויותר רשאית להאריך עד �

 10עובדת שהיילוד אושפז לשבועיים לפחות רשאית להאריך עד � 10עובדת שהיילוד אושפז לשבועיים לפחות רשאית להאריך עד �

.שבועות

שבועות או יותר   3-עובדת רשאית לפצל את חופשת הלידה כך ש�

יהיו בסמוך לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך  

).ארוך לאישפוזמתאים . (או עם סיומו האישפוז

מלידת תאומים ומעלה קיימת אופציה להאריך את חופשת  �

.שבועות נוספים בעד כל ילד שנולד  3-הלידה ב
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דוגמאות לאשפוז יילוד או אםדוגמאות לאשפוז יילוד או אם

פרטים
לידת ילד  

נוסף
אם אשפוזאשפוז ילוד

חופשת  

לידה

  חופשה

מקסימאלית
2-102-414/26ילד לכל 3

אושפזו   תאומים
–שבועות  12-ל

ותק מעל שנה

  לילד 3

נוסף
10026

אושפז עם   ילד

 20-אימו ל
ותק  –שבועות 

מתחת לשנה

6 414

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו

www.aroyacpa.co.il

בכל מקרה של אשפוז התקרה המשותפת של אשפוז אם וילוד לא תעלה על  

פורסמה הצעת חוק להארכת התקופה המכסימלית   4.11.13ב. שבועות 10

.שבועות 20-שבועות ל 10-לחופשה בשל אשפוז יילוד מ



עדכונים בביטוח לאומי

ממממ""""בעבעבעבע. . . . אייאייאייאיי....ביביביבי....מכללת דימכללת דימכללת דימכללת די

רואה חשבון, דוד הרויה- בן
B.A.  מינהל עסקים

יועץ מס מוסמךיועץ מס מוסמך

17.12.13יום עיון עוקץ מערכות 
www.aroyacpa.co.il

www.dbacollege.co.il
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גיל מותנה לגברים-קצבת זקנה
גיל הפרישהעד תאריךמתאריך

-6/193965

חודשים 4-ו 7/19398/193965

חודשים 8-ו 9/19394/194065

5/194012/194066

חודשים 4-ו 1/19418/194166

חודשים 8-ו 9/19414/194266

67ואילך5/1942
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גיל מותנה לנשים-קצבת זקנה
גיל הפרישהעד תאריךמתאריך

-6/194460

חודשים 4-ו 7/19448/194460

חודשים 8-ו 9/19444/194560

5/194512/194561

חודשים 4-ו 1/19468/194661

חודשים 8-ו 9/19464/194761

62ואילך5/1947
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ללא מבחן הכנסות לנשים–גיל הזכאות 
גיל הזכאותעד תאריךמתאריך

-6/193965

חודשים 4-ו 7/19398/193965

חודשים 8-ו 9/19394/194065

5/194012/194066 5/194012/194066

חודשים 4-ו 1/19418/194166

חודשים 8-ו 9/19414/194266

5/194212/194467

גיל הזכאות כנראה ישתנה  –16.12.1944נשים שנולדו לאחר 

.70לגברים גיל הזכאות הוא !!!  67בינתיים הגיל . בחקיקה
ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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מבחן ההכנסות לגבר ולאישה

.₪ 5032= מ"מהשמ   57%–ללא תלויים    �

.6709₪= מ"מהשמ   76% -           1תלוי �

.₪ 618= מ"מהשמ     7%–כל תלוי נוסף �

.עסק או משלח יד, מעבודה–" הכנסה"

)15,096₪: לדוגמא(. ל"מהנ 3פי  -"הכנסה שלא מעבודה" )15,096₪: לדוגמא(. ל"מהנ 3פי  -"הכנסה שלא מעבודה"

 3מעבודה ועד השלמה לפי ₪ 5032עד –" הכנסות מעורבות"

.מהכנסה פסיבית

, ל"הכנסה מקצבה בארץ או בחו: לא לוקחים בחשבון �

.הפרשי הצמדה על מלוות או פיקדונות הפטורים ממס

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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למותנה" עקרת בית"מבחנים נוספים ל
)לטבלה בהתאם( .הפרישה לגיל הגיעה�

:אופציות 3 – אכשרה תקופת מילאה�

 השנים 10- ב מבוטחת הייתה שבהן חודשים 60 .1 

.הפרישה לגיל שקדמו

  שחרור או 18 מגיל מבוטחת הייתה שבהן חודשים 144 .2   שחרור או 18 מגיל מבוטחת הייתה שבהן חודשים 144 .2 

.מהצבא

 החודשים 'שמס ובלבד מבוטחת שהייתה חודשים 60 .3 

 ממספר גדול ישראל תושבת לראשונה שהייתה

.מבוטחת הייתה שלא החודשים

.ל"הנ המבחנים את אין נכות שקבלה בית לעקרת�
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?כמה מקבלים–אחרי המבחנים 
ח"סך בשאחוז מהסכום הבסיסימצב הזכאי

17.71502יחיד

26.62257=17.7+8.9ה/תלוי+יחיד

32.22732=17.7+8.9+5.6  1ילד +ה/תלוי+יחיד 32.22732=17.7+8.9+5.6  1ילד +ה/תלוי+יחיד

50%4264שנים עד 10מעל  2%.)מכס ל"לנ(תוספת ותק 

תוספת דחיית קצבה  

)מכסימום ל"לנ(

4904לכל שנה הכלעל  5%

18.71587=17.7+1יחיד- 80בת /תוספת לבן

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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תוספת ותק

לשנה לקצבת הזקנה הבסיסית למי שהיה מבוטח 2%תוספת   

.מהקצבה 50%מכסימום תוספת . שנות ביטוח 10מעל   

  

.  שנה מיום שחרורו מהצבא ועד גיל הפרישה 35אדם עבד : דוגמא    .  שנה מיום שחרורו מהצבא ועד גיל הפרישה 35אדם עבד : דוגמא   

.50%-מוגבל ל 70%=2*35: מגיע לו 

₪ 2257מקבל בבסיס –תלוי +נניח יחיד    

3522₪= 8828*39.9%= 1.5* 26.6%: החישוב    
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קצבת זקנה יחסית

במידה ולא עמדת במבחן ההכנסות קיימת אופציה  �

:לקבל קצבת זקנה יחסית לפי הדוגמא הבאה

.ממשכורת בלבד₪ 6032אדם משתכר    

.בת הזוג אינה עומדת במבחן ההכנסות–זכאות ליחיד     .בת הזוג אינה עומדת במבחן ההכנסות–זכאות ליחיד    

)מה שעובר 60%יש לנכות (₪  1502מגיע לו : הפתרון  

  60%*1000=₪5032-6032   ) 600(ניכוי                     

₪  902יקבל               

.מהקצבה או לדחותה 10%יכול להגיע עד �
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הגדרת בת זוג תלויה
:שלושה תנאים מצטברים

.ילדה לך ילד או אשתך שנה אחת לפחות. 1

.ומעלה או יש עימה ילד שלך 45בת . 2

או שאם היא בין ₪ 5032הכנסה החודשית אינה עולה על . 3

:ואינה זכאית בעצמה לפי הטבלה לעיל 65-67הגילאים 

הגיל שההכנסות לא לידה עד תאריךתאריך לידה בת זוג הגיל שההכנסות לא לידה עד תאריךתאריך לידה בת זוג

נלקחות בחשבון

-6/193965

חודשים 4-ו 7/19398/193965

חודשים 8-ו 9/19394/194065

5/194012/194066

חודשים 4-ו 1/19418/194166

חודשים 8-ו 9/19414/194266

67ואילך5/1942 ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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דוגמא כוללת
גבר הגיע לגיל הפרישה אך בשל הכנסותיו דחה את  •

.70קצבתו לגיל 

.₪  4000והכנסתה ממשכורת  60לגבר בת זוג בת •

.25משרת בצבא ובת בת  19בנוסף לבני הזוג בן • .25משרת בצבא ובת בת  19בנוסף לבני הזוג בן 

.שנה בחברת בזק כשכיר 35הגבר עבד •

מקצבה ₪ 10000ממשכורת :הכנסותיו החודשיות•

.₪ 15000ד "ושכ₪ 5000

.חשב את קצבת הזקנה המגיעה לו אם בכלל•

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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פתרון
.אין מבחן הכנסות 70אחרי 

   17.7%בסיסי   

)עונה להגדרה הכנסתה נמוכה( 8.9%בת הזוג 

)       עונה להגדרה משרת בצבא ( 7%ילד           

33.6%כ     "סה 33.6%כ     "סה

)   תוספת ותק מכסימלית 50.4%=1.5*33.6%(    50.4%               

)3*5%תוספת דחיית קצבה  57.96%=1.15*50.4%(  57.96%             

בניכוי מס בריאות₪ 5517=  57.96%*8828:  כ לתשלום"סה

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו

www.aroyacpa.co.il



ניכויים מתשלום הקצבה
.הקצבה פטורה ממס הכנסה ומדמי ביטוח לאומי �

:ניכוי מס בריאות �

.   278₪–לזוג   ₪ 192–ליחיד    

  ₪ 101–זכאות להשלמת הכנסה    

.ב"לשכיר עם זכאות לקצבה אין לנכות מ. 1: הערות .ב"לשכיר עם זכאות לקצבה אין לנכות מ. 1: הערות

אם יש תוספת בת זוג והיא שכירה מנכים. 2           

.גם ממשכורתה               

אם אין תוספת כי היא מקבלת קצבה מנכים.  3       

.  מבן הזוג דמי ביטוח לזוג               

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו

www.aroyacpa.co.il



31.12.13סוגיית החישוב המאוחד עד 

  רטרואקטיבי נפרד חישוב לגבי החלטה אין עוד כל�
.לעניין לאומי ביטוח של ההיבט את לבדוק יש

 הזוג בת/בן נפרד לחישוב ה"למ הבקשה בעת�
  שבועיות שעות 36 לפחות עובדים הם כי מתחייבים

  .המגורים ממקום ולא בשנה חודשים 10 לפחות  .המגורים ממקום ולא בשנה חודשים 10 לפחות

  יותר( כעצמאי ייחשב הזוג מבני אחד שכל מכך יוצא�
.תשלום חובת הזוג בני שני על ותחול )ש"ש 20-מ

 ובפגיעה באמהות מבוטחים הזוג בת/בן שכזה במצב�
.בעבודה

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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עדכונים במס הכנסה

מ"בע. איי.בי.מכללת די
רואה חשבון, דוד הרויה-בן

B.A.  מינהל עסקים

יועץ מס מוסמך

17.12.13יום עיון עוקץ מערכות 

www.aroyacpa.co.il

www.dbacollege.co.il
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10/12מאמר למנהל רשות המיסים 
במכתב למנהל רשות המיסים דאז מר דורון ארבלי     

".המקולל) "ה( 66ביקשתי לבטל את סעיף 
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,  )198תיקון (הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

2013- ד"התשע
  יחולו )א( קטן סעיף הוראות -  )ד(66 סעיף החלפת
  משותף הכנסה מקור להם שיש זוג בני לגבי

  מבני אחד כל של האישית יגיעתו :הבאים בתנאים
  כל .המשותף מהמקור ההכנסה לייצור נחוצה הזוג
  ועומדת התואמת הכנסה מקבל הזוג מבני אחד

 ההכנסה אם .מקור מאותו לתרומתו ישיר ביחס
  ועומדת התואמת הכנסה מקבל הזוג מבני אחד

 ההכנסה אם .מקור מאותו לתרומתו ישיר ביחס
  המגורים בית-הזוג של המגורים מבית מופקת
.המשותפת ההכנסה מקור את קבע דרך משמש

 לקבוע הכספים ועדת באישור האוצר שר-)1ד(66
  הודעות של הגשה חובת לעניין לרבות...הוראות
.ודוחות
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"ארנק"מיסוי חברות 

 רווחים צבירת של בדרך מס משיקולי תאגיד הקמת�

 המס לדחיית גורמת הצבירה .דיבידנד חלוקת ואי

 את ולהאט מיסים להעלות הממשלה את ומכריחה

 .הכלכלית הפעילות

  ההתאגדות חופש את לבטל ההמלצות מטרת אין�

  את ולצמצם במשק המקורות הקצאת את לשפר אלא

  תאגידים באמצעות לפעילות המיסויי התמריץ

.המס הפחתת ורק אך כשמטרתה

ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו

www.aroyacpa.co.il



"ארנק"תמצית ההמלצות למיסוי חברות 

 שוטף מיסוי –  שכירים חברת/משרה נושאי חברת�
  המניות בעל או/ו השירות נותן המניות בעל של

 מקבלת החברה עם מעביד עובד יחסי שמתקיימים
)ניהול דמי( .השירותים

 של ליחיד כדיבידנד שוטף במס חיוב –  חיץ חברת� של ליחיד כדיבידנד שוטף במס חיוב –  חיץ חברת�
 וההכנסה מס לאחר החייבת מההכנסה 50%

.פסיבית בהכנסה שמקורן החיץ חברות של הפטורה

  לאחר רווחים על 1% של במס חיוב –  צוברת חברה�
  חולקו שלא מהכנסותיה 25% על העולים מס

.כדיבידנד
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"ארנק"תמצית ההמלצות למיסוי חברות 

  לראות ש"לפק סמכות הענקת -  77 סעיף תיקון�

בהתאם ולחייבם חולקו כאילו חולקו שלא ברווחים

  מחברה מניות בעל משיכת –  מניות בעלי משיכות�

  חודשים 3 תוך לחברה הוחזרה שלא שבבעלותו

.העניין לפי דיבידנד או כמשכורת תחשב

 משלח חברות בין הגבול קו לאור –  יד משלח חברת�

  ממליץ...במס חסכון אינו להקמתן השיקול אשר יד

  הניסיון הצטברות עם בעתיד בהן לטפל הצוות

.בנושא הועדה והמלצות
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2013תקרות לקרן השתלמות לשנת 
  שיעורתיאור

המעביד

סכום  

המעביד

שיעור  

העובד

סכום  

העובד

עובד 

שכיר

7.5141412.54714

4.584851.52828בעל  בעל 

שליטה

4.584851.52828

.בחודש מחויבים בשווי ₪ 15712הפרשות של שכיר מעל שכר של . 1

לא              188544₪ועד  7.5%ל 4.5%הפרשות של בעל שליטה בין . 2

.יותרו כהוצאה ולא ייחשבו כהכנסה בידי בעל השליטה
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2013תקרות לקופות הגמל לשנת 
.מעביד מפקיד בעבורו לקופת הגמל= עמית שכיר 1.

שכיר שמפקיד באופן עצמאי לקופה על  = עמית עצמאי 2.

.מרכיבים שהמעביד אינו מפקיד

יחד   16950או הפקיד לפחות  1.1.60נולד עד = עמית מוטב 3.

.עם מעבידו לקצבה

.ל"לא עמד בתנאי הנ= עמית לא מוטב 4. .ל"לא עמד בתנאי הנ= עמית לא מוטב 4.

.ההכנסה שהמעביד הפקיד בגינה= הכנסה מבוטחת 5.

בן , יכול ליהנות מניכוי וזיכוי על הפקדות שלו מוטבעמית  �

.ומעלה 18בשנת המס בגיל וילדו , זוגו

.יכול ליהנות רק מהפקדות שלו או בן זוגולא מוטב עמית  �
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ניכוי לעמית מוטב
תקרת  שיעור הניכויתיאור

ההכנסה  

השנתית

תקרת  

ההפקדה

תנאים

רובד 

ראשון

בניכוי ההכנסה 1110320011352

המבוטחת

רובד 

שני  

הנמוך 

  7%. א

מההכנסה  

הנוספת

הכנסה  אין. א10320011352

.מבוטחת כלל

הנמוך 

מבין

הנוספת

  7%. ב

מההכנסה  

הנוספת

בניכוי הכנסה  . ב41280021672

מבוטחת או  

.הגבוה 103.200

רק על סכומים  
 ₪ 16950העולים על 

רובד 

שני

על החלק  4

 12%העולה על 

מההכנסה  

הנוספת

הסכומים ששולמו  ------------ 

על   לקצבה עולים

מההכנסה   12%

.הנוספת
ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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"עמית מוטב"ניכוי לעמית שאינו 

שיעור  תיאור

הניכוי

תקרת  

ההכנסה  

השנתית

תקרת  

ההפקדה

תנאים

 אופציה

ראשונה

רק על שכר לא  51032005160

.מבוטח

בניכוי המשכורת -------------5412800אופציה  אופציה 

שנייה

בניכוי המשכורת -------------5412800

.המבוטחת כנמוך

לצורך קבלת הניכוי המכסימלי יש לחשב ולבחור את  

.האופציה הנמוכה מבין האופציות לעיל
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זיכוי לעמית מוטב
 השיעורתיאור

המכסימלי

ההכנסה 

המכסימלית 

ההפקדה 

המכסימלית 

הזיכוי 

המכסימלי

התנאים

אופציה 

1
 ----------- ----------- -----------1992

אופציה 

)א( 2

הנמוך 

מבין

אין לעמית הכנסה  5206400103203612

מבוטחת

מבין

אופציה 

) ב( 2
.17%

.25%

103200

206400

7224

-------------

2529

 ----------

מההכנסה  .1

.המבוטחת

מהכנסה שאינה  .2

מבוטחת בניכוי 

או ההכנסה  103200

.המבוטחת כנמוך

.את הגבוה 2או  1יש לבחור את הנמוך מבין ולבסוף מבין אופציה  2מבין אופציה 
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"עמית מוטב"זיכוי לעמית שאינו 
 השיעורתיאור

המכסימלי

ההכנסה 

המכסימלית 

ההפקדה 

המכסימלית 

הזיכוי 

המכסימלי

התנאים

אופציה 

1
 ----------- ----------- -----------1992

אופציה 

)א( 2
על הפקדה כעמית 514520072602541

עצמאי בלבד

על הפקדה כעמית 710320072243557 אופציה  אופציה 

) ב( 2
על הפקדה כעמית 710320072243557 

שכיר בלבד

אופציה 

)ג( 2
7

5

103200

145200

7224

 ----------

3557   

--------

עצמאי שהוא גם שכיר

מהכנסת עבודה   7%

בתוספת   103200עד 

 145200עד  5%

או  103200בניכוי 

.הכנסת עבודה כנמוך

2או  1מבין הגבוה יש לבחור את  2לאחר חישוב כל המצבים של  ח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו
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  45זיכוי סעיף ' לנקזכאות  10/2012הוראת ביצוע 

.18ילדים עד גיל 

   
י רופא מומחה כמשותק באחד מגפיו או  "ילד שאובחן ע: משותק

.שרופא הצהיר כי נולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו

.י רופא עיניים"ילד שאובחן כעיוור ע: עיוור .י רופא עיניים"ילד שאובחן כעיוור ע: עיוור

.י רופא מומחה"ע שיכליילד שאובחן כסובל מפיגור : מפגר
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  45זיכוי סעיף ' לנקזכאות  10/2012הוראת ביצוע 

.18ילדים עד גיל 

   
ילד שהופנה למסגרת  : פיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה

.י ועדת השמה במסלולים שהוקצו"חינוך מיוחד ע

ס  "ואישור מביה 127עצם הפניית הועדה פוטרת את ההורים מטופס 

.  3יש להמציא נספח . המיוחד

)הודעה להורים על החלטת ועדת השמה(

כזכאי   ל"המלי "ילד שהוכר ע: פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה

.גימלהומתקבלת בגינו " גמלת ילד נכה"ל

כי הילד שוהה במוסד   הגימלהאינו מעניק את  ל"המלבמקרים בהם 

ניידות יש להמציא אישור מהמוסד על   גימלתבשל המחלה או מקבל 

המצב לצורך הזכאות לנטול יכולת
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זיכוי  ' לנקזכאות  10/2012הוראת ביצוע 

שנים 18ילדים בגירים שמלאו להם  45סעיף 

":לנטול יכולת"מילוי כל התנאים הבאים ייחשב בגיר 

ההכנסה החייבת של המזכה ובן זוגו לא עלתה על 1.

.בשנת המס₪  163000- ואם אין בן זוג ל₪  262000

לא יצא מחזקת הוריו והוא " נטול היכולת"הילד 2.

כולל שוהה במסגרות " (סמוך לשולחן הוריו"

)מיוחדות

.סובל מאחת הלקויות המפורטות בשקפים הבאים3.
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זיכוי  ' לנקזכאות  10/2012הוראת ביצוע 

שנים 18ילדים בגירים שמלאו להם  45סעיף 

י רופא מומחה כמשותק באחד מגפיו או  "בגיר שאובחן ע: משותק

.שרופא הצהיר כי נולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו

.י שרות לעיור "בגיר שמחזיק בתעודת עיוור שהונפקה ע: עיוור

י הועדה לאבחון של  "ע שיכליבגיר שאובחן כסובל מפיגור : מפגר

.השירות לאדם המפגר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
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  45זיכוי סעיף ' לנקזכאות  10/2012הוראת ביצוע 

שנים 18ילדים בגירים שמלאו להם 

בגיר שהופנה למסגרת  : פיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה   

עד סיום לימודיו  . י ועדת השמה במסלולים שהוקצו"חינוך מיוחד ע

.בתיכון

ס  "ואישור מביה 127עצם הפניית הועדה פוטרת את ההורים מטופס 

.  3יש להמציא נספח . המיוחד

)הודעה להורים על החלטת ועדת השמה(

:  פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה שגרמה לאי כושר להשתכר 

י  "לצמיתות ע 74%בגיר שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכרות של 

)יש להציג אישור. (ל"המל
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18רשימת האישורים לילדים עד גיל 
הטפסים שיש להמציאתיאור מצב הילד

127וטופס ' א116טופס סובל מפיגור שכלי, עיוור ,משותק

עקב לקות למידה   פיגור התפתחותי

חמורה

והודעה להורים על החלטת  ' א116

ועדת השמה

-פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה

ילד נכה ואינו משובץ   לגימלתזכאי 

127טופס ' א116טופס 

על הזכאות   ל"מהמלהודעה להורים 

לגימלהבמסגרת

 -פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה

ילד נכה  לגימלתשהיה זכאי 

אילולא היה שוהה במוסד פנימייתי 

בשל מחלה קשה או אילולא היה  

כגון  ל"מהמלמקבל סיוע אחר 

ניידות גימלת

  127טופס ' א116טופס 

.על העניין ל"מהמלאישור 
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18רשימת האישורים לבגירים שמלאו להם 

הטפסים שיש להמציאתיאור מצב הילד

127וטופס ' א116טופס משותק

ותעודת עיוור' א116טופס עיוור

ואישור מהוועדה ' א116טופס סובל מפיגור שכלי

של השירות לאדם המפגר לאיבחון של השירות לאדם המפגר לאיבחון

עקב לקות למידה   פיגור התפתחותי

ב"חמורה עד לתום כיתה י

והודעה להורים על החלטת  ' א116

ועדת השמה

פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה  

שגורמת לאי כושר להשתכר

על   ל"מהמלוהודעה ' א116טופס 

הזכאות כאמור לצמיתות
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'א116טופס 
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127טופס 
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הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה–3נספח 
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העברת עובדים ממעסיק למעסיק 6/2011ה "חוזר מ

 בידיעת בין( מעסיקים בין יותר או עובדים 3 העברת�

 בהתאם להעשות חייבת )ידיעתו ללא ובין העובד

 המעביד באחריות במקור במס תחויב לא אם .לחוזר

.נוספות ובסנקציות

  )90% מעל( זהה בשליטה מעסיקים בין מבחין החוזר�

 העברה ובין ההעברה מיום לפחות שנה למשך

.זהה בשליטה שאינם למעסיקים

 קופה ולא אישיות קופות עם עובדים בהעברת דן החוזר�

.לפיצויים מרכזית
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.העברת עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה

.ולהיפך חברה או לשותפות מעצמאי מעבר�

  באותן אחרת לחברה אחת מחברה עובדים מעבר�

 אם חברת אותה י"ע השליטה כאשר ,חברות קבוצת

.וההיפך לבת אם מחברת מעבר וכן

 פיצול ,מיזוג( 2-ה פרק הוראות י"עפ מבנה שינוי�

.)אחות או בת לחברת פעילות העברת

 אפילו במס החייב ארוע היא הפעילות העברת אם�

 ליישות כאילו המעבר את יראו זהה כשהבעלות

.זהה בשליטה שאינה
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.העברת עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה

רואים את המעסיק האחרון כאחראי על מענק  �

.הפרישה

מעסיק קולט רשאי לבצע תשלומי השלמה בגין חוב �

.פיצויים ולתבוע בעתיד גם הוצאות העבר.פיצויים ולתבוע בעתיד גם הוצאות העבר

בפרישת העובדים לצורך הפטור רואים כרצף את  �

.תקופות העבודה אצל שני המעסיקים

.  161עובדים מספיק  3עד . ש"כפוף לאישור פק הכל�
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.העברת עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה

התנאים לקבלת האישור

 יום 60- מ יאוחר לא  בקשה הגיש המעביר המעסיק�
.המקבל גם חותם .ההעברה מועד לפני

.ממס פטור מענק ישולם לא המועברים לעובדים�

 בגין כלשהו סכום כהוצאה דרש לא המעביר המעסיק�
בפועל להפקדות פרט ההעברה בפועל להפקדות פרט ההעברה

 בגין כהוצאה כלשהוא סכום יתבע לא הקולט המעסיק�
.בפרישתו אלא ,העובד העברת

 כלשהוא סכום כהכנסה ירשום לא הקולט המעסיק�
.המעביר מהמעסיק שהועברו מהסכומים

  כל בגין אחד 161 טופס להם יונפק הפרישה בעת�
.פיצויים רצף דרשו כאילו אותם ויראו התקופה
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.העברת עובדים בין מעסיקים שאינם בשליטה זהה

.הפרישה לפיצויי שאחראי כמי מעסיק בכל רואים �

  על הפיצויים חבות מלוא בתשלום חייב מעביר מעסיק�
 להעברת קודם הפיצויים למרכיב והפקדתם החוק פי

.העובד

 במועד הקולט בידי הון רווח החסר בסכום יראו חסר אם�
 של המקורי מהמחיר כחלק יחושב והמס ההעברה של המקורי מהמחיר כחלק יחושב והמס ההעברה
.הנרכשת הפעילות

  השלמה תשלומי כהוצאה לדרוש רשאי לא קולט מעסיק�
.הפרישה במועד אלא קודמים מעסיקים אצל לפיצויים

 'מס לפי או 161 טופסי 2 יונפקו הפרישה בעת�
 כמי העובדים את יראו הפטור בחישוב .המעסיקים

 תקופת בתום קיצבה ורצף פיצויים רצף להחיל שהודיעו
.מעסיק כל אצל העבודה
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.העברת עובדים בין מעסיקים בשליטה זהה

התנאים לקבלת האישור
 וציון לשיקולים הסבר תוך ההעברה לפני יום 60 הגשה�

.והעתודה הייעודה

 ההעברה בעת ממס פטור פרישה מענק ישולם לא�
.הקולט למעסיק

 בגין מס לצרכי כהוצאה תבע לא המעביר המעסיק�
.לקולט הכספים העברת בגין או העובד העברת .לקולט הכספים העברת בגין או העובד העברת

.ההעברה בגין סכום כל תבע לא הקולט המעסיק�

 ממה כלשהוא סכום כהכנסה ירשום לא הקולט�
.שהועבר

  כחלק מעסיקים רצף לבקש חייבים המועברים העובדים�
  על החלות ההוראות עליהם ויחולו המעסיק מבקשת

.פיצויים רצף
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תמצית הסנקציות בגין אי דווח על ההעברה
.לא ניתנה הודעה יראו בהעברת העובד כסיום אצל המעביר�

יום ממועד ההעברה ותשלום פיצויים לאחר מכן   60אי דווח �
כמוהו כתשלום לעובד מבלי שהמעביד ניכה את המס במקור 

.כנדרש

בגובה הפרשי הצמדה ) ג(187סנקציה כספית בהתאם לסעיף �
וריבית על המס שהיה מתחייב לו דיווח על פרישתו במועד  

.ההעברה

 50%בהעברת עובדים עם בעלות זהה הסנקציה תהא . 1  
.מהסכום

או שפורק מרצון הסנקציה  פרעוןאם המעסיק המעביר חדל . 2  
.תוטל על הקולט

מהמחזור של המעסיק  0.5%על הסנקציה יש מגבלה של . 3  
.המעביר בשנה שקדמה למועד ההעברה
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פעולות לביצוע לפני סוף השנה
.הנכונה הקבוצה פי על רכב זקיפת בדיקת�

.ח"הנה מערכת מול עודפות הוצאות התאמת�

 ד"בפס( .ח"הנה מערכת מול זקופות הכנסות בדיקת�

 ארוחות שווי כי נקבע ם-י ש"פק 'נ נשים עזרת ח"בי

 העלות לפי ולא ההנאה טובת שווי מידת לפי ייקבע

.)בפועל למעסיק .)בפועל למעסיק

.)126 ,102( לדיווחים השכר מערכת התאמת�

 לספקים תשלומים – ח"הנה מערכת התאמת�

.)102,856(לדיווחים

 ,פיטורים פיצויי – לשכר נלוות הוצאות השלמת�

.וגמל השתלמות
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תודה על ההקשבהתודה על ההקשבהתודה על ההקשבהתודה על ההקשבה
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