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 :אושר בהצעה טרומית 

 

 בהדרגה שבועות 16-ל 14-מ הלידה חופשת את להאריך. 

חופשת לחלוק האופציה את (שבועות 3 במקום) לשבוע לצמצם 
 .הנולד עם יותר ארוכה תקופה להישאר יכול האב ואז לידה

יתרת את אוטומטית להמשיך יוכל ,סטודנטית זוגו שבת עובד 
 .ללימודים חזרתה עם מיד שנותרה הלידה חופשת
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 (1/2017-נכון ל ₪ 5804) מ"מהשמ 60%-למשתכרים פחות מ

למשני 644 טופס גבי על הצהרה – מעסיקים 2 אצל עובד. 

המוקדמת הפנסיה למשלם 644 טופס גבי על הצהרה. 

(תיאום לבצע דאג שלא למי) קודמות לשנים החזר בקשת 

     דמי תיאום/ביטוח דמי/הלאומי הביטוח אתר דרך לבקש ניתן   
 .החזר בקשת-ביטוח

טופס בפנייה טופס באמצעות להגיש יכול אינטרנט לו שאין עובד  
 *6050 מוקד דרך או לסניפים 659
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 644ל /טופס ב
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 659ל /טופס ב
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 (1/2017-נכון ל ₪ 43240)למשתכרים מעל התקרה 

 

מעסיקים 2 100 וטופסי 753 טופס עם אישור בקשת לשלוח חייב. 

(המעסיק לא) .המבוטח שייך אליו לסניף לשלוח יש הטפסים את 

(תיאום לבצע דאג שלא למי) קודמות לשנים החזר בקשת 

    ובצירוף 752 טופס באמצעות המבוטח שייך אליו לסניף לשלוח ניתן    

   .ההכנסה מקורות מכל חתומים 100 טופסי    

אישור ללא התקרה מעל לפטור איסור חל המשני המעסיק על 
  .ל"המל

 www.aroyacpa.co.ilח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו



 www.aroyacpa.co.ilח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו



 www.aroyacpa.co.ilח "הזכויות שמורות לבן הרויה דוד רו



 

 (  ניכוי הוצאות מסוימות)ה "לתקנות מ( 7)2ותקנה  17על פי סעיף 

 .מדמי חבר או דמי טיפול לארגון היציג 50%יותר לעובד ניכוי של     

שקיבל , בעקבות הסכם פשרה בין רשות המיסים להסתדרות
 .1/2013-1/2023בין  90%הניכוי יעמוד על , ד"תוקף פס

מעסיקים פוטרים מראש חלק זה לצורכי מס. 

 ה"במ( 2)2מחייב בדמי ביטוח מה שנכלל בסעיף 344סעיף. 

 למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד  "...כולל חריג ( 2)2סעיף 

 .ל.לבזה לא רלבנטי לעניין חישוב ההכנסה  -משמע"  כהוצאה    
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1.1.15-ב נכנס חוב בקביעת שנים 7 להתיישנות החוק. 

30.6.16 ביום נסתיימה 2008 לפני לחובות המעבר תקופת. 

ממועד תחל ההתיישנות (ה"מ ניכויים שומת או 126) מידע אין אם  
 .מבניהם המוקדם הניכויים שומת או 126 דרך המידע קבלת

הדיווח מיום תחל ההתיישנות 102-ב שדיווח עובדים 9 עד מעסיק.  
 .126 דיווח אין אם גם

עובדים במספרי פער ,102-126 התאמות :תחול ההתיישנות  
 .הניכוי נכונות – .ב.ד בשיעורי חריגים ,מדווחים

הפרשי/פריסת ,בשכר שאינן הטבות רכיבי :תחול לא ההתיישנות 
  מועד .הפרשים דוח להגשת הדיווח חובת קוימה ולא מאחר שכר

 .בפריסה להתיישנות רלבנטי לא הטופס גב הגשת
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תחל ביטוח דמי חיוב בהם שיש ה"מ ניכויים לשומות ההתיישנות 
  באמצעות המידע מסירת או ל"המל במחשבי הנתונים קליטת מיום

 .מבניהם המוקדם מייצגו או המעסיק

עיכוב עקב שומה ערך וטרם ניכויים ביקורת ערך ל"והמל במידה 
 .הנדרש המידע קבלת ממועד יחל השנים 7 מניין מייצג/המעסיק

תחול לא משפטי דיון/השגות עקב שתתקבלנה ניכויים שומות 
 .המידע קבלת ממועד תמנה התקופה ,התיישנות תקופות לגביהן

תבוצע ,"ישנות" לשנים ביחס ביטוח דמי החזרי המבקש מעסיק  
 .ההחזרים נתבעים שלגביהן שנים אותן בגין ניכויים ביקורת

בגין (החזר או גמלאות תשלום) לו צד שהמוסד משפטי בהליך 
 .ניכויים ביקורת לערוך המוסד רשאי שנים 7-ל מוקדמות שנים
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 ניתן לקבל דמי פגיעה על אובדן שעות  ל"הבלחוק  102לפי סעיף
 .שעות עבודה ביום 8-מוגבל ל, עקב הפגיעה

95שעות ביום למשך  2נניח שאושר לנפגע עבודה לעבוד : לדוגמא 
 .לחודש ₪ 10000השכר שלו האחרון . יום

 ?כיצד יחושבו דמי הפגיעה     

 ליום ₪ 333.33= 75%* 90/  10000*3    

 ליום ₪ 208.33=שעות אי הכושר 5* 333.33/8    

 (תקרת דמי פגיעה בימים) ₪ 18958=7*13*208.33    
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"לצורך המופקדים הכספים את שמנהל הגוף הוא "מוסדי גוף 
 חברות ,גמל קופות המנהלות חברות :כגון ,הפנסיוני הביטוח

 .מנהלים ביטוח שעורכות ביטוח וחברות פנסיה קרנות המנהלות

הגופים אצל הכספים את מפקידים הפנסיוני בביטוח המבוטחים 
 באפיקי .וניהולם הכספים השקעת על אחראים ואלה ,המוסדיים

 .החוסך שבחר או לגיל בהתאם האוצר שקבע השקעה

הפנסיה את לשלם האחראים הם המוסדיים הגופים 
 .מוות של במקרה ליקיריהם או לחוסכים שמגיעה החודשית

לשירות בתמורה ניהול דמי לגבות רשאים המוסדיים הגופים. 

והביטוח ההון שוק רשות פיקוח תחת נמצאים המוסדיים הגופים 
 .האוצר שבמשרד
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"במוצרים כספים מעסיק בעבור שמפקיד מי – "מתפעל גורם 
 כספים הפקדת אגב מידע מעביר או ביטוח ובתכניות פנסיוניים

 השירות במתן הכרוכות נוספות ופעולות בקרה ומבצע ,כאמור
 .האמור

"לביצוע מתפעל לגורם מעסיק שנותן הרשאה – "מעסיק הרשאת 
 .עובדיו של או שלו ביטוח ובתכנית פנסיוני במוצר פעולות

"הפנסיוני הייעוץ לחוק 1 בסעיף כהגדרתו מוצר – "פנסיוני מוצר 
 (פנסיוני מוצר כל) .ביטוח ותכנית

"פנסיוני במוצר כלולה שאינה ביטוח תכנית – "ביטוח תכנית 
 נכות ,מתאונה מוות ,אכע :לדוגמא) .מוצר אותו אגב נמכרת ואינה

 (ועוד הזוג בת/בן של מוות פיצוי ,מתאונה
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בלבד, גוף מוסדי יאפשר למעסיק לבצע את הפעולות הבאות: 

 

 .גמל הפיקוח לחוק (ב)20 סעיף לפי מחדל ברירת לקרן עובד צירוף (א

 במלואם משולמים הביטוח דמי כאשר ביטוח לתכנית עובד צירוף (ב
 .המעסיק י"ע

 .מוסדי לגוף עובד בעד כספים הפקדת לצורך מידע קבלת (ג

 לתקנות 4-ו 3 תקנות לפי מידע והעברת עובד בעד כספים הפקדת (ד
 (גמל לקופות תשלומים) (גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוח

 הקליטה נתוני על בקרות ביצוע לצורך המוסדי מהגוף משוב קבלת (ה
 .העובד של האישיים
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בלבד, גוף מוסדי יאפשר למעסיק לבצע את הפעולות הבאות: 

 

  ,ניהול בדמי הנחות מימוש על המוסדי מהגוף משוב קבלת (ו
 .לעובד שניתנה .ע.כ.א ,מוות או סיכון מפני ביטוח תכנית רכישת

 המבוטח בשכר עמידה אי או עמידה לעניין למעסיק חיווי קבלת (ז
 .הכללי לאישור בהתאם 14 סעיף לגביו שחל .ע.כ.לא

  לתקופת בהתייחס עובד של פיצויים יתרות אודות מידע קבלת (ח
 .דין פי על בחובותיו עמידתו ולצורך המעסיק של חבותו

 2009-1-10 חוזר לפי קבוצתי חיים ביטוח אודות מידע קבלת (ט
 .קבוצתי בביטוח פוליסה לבעל מידע מסירת שעניינו
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הרשאה לגורם מתפעל וביטולה: 

 בשקפים) הפעולות לביצוע מעסיק הרשאת יכבד מוסדי גוף
  גורם באמצעות ,בהרשאה שיפורט כפי חלקן או כולן (הקודמים

 :שניתנה להרשאה בהתאם ,מתפעל

 המתפעל הגורם פרטי ,החתימה ומורשי המעסיק פרטי1.
 .ד"עו/ח"רו באישור והכל החתימה ומורשי

 .בפרטים צורך אין ואז לכולם התייחסות או העובדים פרטי2.

 .ההרשאה מתייחסת אליהם הסעיפים3.

 .ההרשאה תוקף4.

 .המעסיק להנחיות בהתאם ההרשאה את יבטל מוסדי גוף
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שוק על הממונה הוראות לפי 1.2.16 השינויים תחולת למעשה 
 החל היישום היערכות חוסר בשל אך ,והחיסכון הביטוח ההון

 .המפקחת של שתיקה תוך 1.1.17

לגבי שנדחתה האחיד הקובץ לגבי ההוראה בין קשר אין 
 .1.1.2018 ליום 6-50 בין מעסיקים

למעסיק האופציות: 

 למעסיק שירות מוקדי – המוסדי לגוף ישירות פנייה1)

  בשירותים מוגבל – הפנסיונית המסלקה דרך שירות לקבל2)
 .מפוקח בתשלום וכרוך "מתפעל" לעומת

 .בתשלום כרוך פנסיוני מתפעל3)

 או מהפרמיה 0.6% מבין הגבוה של עמלה :הסוכן דרך גם ניתן4)
 .הניהול מדמי תקוזז העמלה .מ"מע בצירוף לחודש ₪ 10.5
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 מיסוי יתרות חובה בעלי מניות
   :(1ט) 3 סעיף הוספת

  כמשכורת תיחשב  קרובו או מניות בעל בידי נכסים או כספים משיכת .1
 .דיבידנד או

 .בטוחה מתן או כהלוואה ההכנסה סווגה אם גם יחול במס החיוב .2

  כהכנסה או ,דיבידנד ,מעבודה ,יד משלח או כעסק תסווג ההכנסה .3
 .מקרה כל של ולנסיבות לנתונים בהתאם ,אחרת

 .כהכנסה תיחשב לא יום 90 עד של לתקופה כספים הלוואת .4

 ומשיכה החזרה ,משיכה) ל"הנ ההוראה של לרעה ניצול למנוע כדי .5
  ,הראשונה מהמשיכה שנתיים בתוך כספים נמשכו אם כי מוצע (מחדש

  המשיכה במועד העובד של כהכנסה מחדש שנמשכו הכספים את יראו
 .הקודמת

      כאילו יראו ,לקרובו או המניות בעל של לשימושו נכס חברה העמידה .6
 .השוק במחיר נמכר הנכס
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 תנאים והקלות-מיסוי יתרות חובה

כמשיכה תיחשב לא ח"אש 100 עד של משיכה. 

למשיכה ייחשבו פיקדונות ,ע"ני ,מזומנים בטחונות ,ערובה גם. 

"הועמד מכן ולאחר והושב המניות בעל לרשות שהועמד "נכס 
 .הושב לא כאילו יראו ,ההשבה ממועד שנים 3 תוך שוב

לפי המניות לבעל עבודה הכנסת – בחברה הנכס השבת למועד עד 
 .בנכס השימוש שוק שווי

25% של דיבידנד ,החוק לאור "מבצע" תאפשר המיסים רשות 

 .מסוימים בתנאים 2017 בספטמבר 30 עד 30% במקום    

                                      או אומנות חפצי ,התכולה לרבות בשימוש דירה = "נכס"   
 "..שקבע אחר נכס ,פרטיים לצרכים שיט וכלי טיס כלי  ,תכשיטים
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 תנאים-מיסוי יתרות חובה

(15.10.17 מס) .30.9.17 עד והתקבלה שולמה מדיבידנד ההכנסה 

ניהול דמי ,השכר ממוצע 2019 ועד 2017 המס משנות אחת בכל 
 בשנות מהממוצע פחת לא הדיבידנד למקבל אחרים ותשלומים

 .2015-2016 המס

המוטב מהדיבידנד הון הפסדי לקזז ניתן לא. 

המוטב הדיבידנד על יסף מס יחול לא. 

מיום החל שנוצרו חובה יתרות על היא הדיבידנד חלוקת חובת 
 .הישן הדין יחול קודמות חובה יתרות על .ואילך 1.1.2013

שיפורסמו נוספים תנאים עם ביצוע הוראת תוציא המיסים רשות 
 .בהמשך
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 1973ג "תשנ, (ע"ושכה ממשכורת "ניכוי מ)ה "לתקנות מ 13תקנה 

 אם ובין מס ממנה ניכה אם בין ,לעובד משכורת ששילם מעביד (א)
 לו ששילם המשכורת כל על ,0106 בטופס ,אישור לעובד ייתן ,לאו
 של במרס 31 מיום יאוחר לא יינתן האישור ;ממנה שניכה המס ועל
 או משכורת לעובד שולמה שבה הקודמת המס שנת לגבי שנה כל

 .הענין לפי הכל ,המעביד בידי מועסק להיות העובד חדל שבו ביום

 .ל"כנ 106 או 114 טופס – יומי לעובד מתייחס (ב)

  עבודה שכר או משכורת ,(ב)-ו (א) משנה בתקנות האמור אף על (ג)
 מס שנות בשל המס שנת של בינואר 13-ל בינואר 1 בין ששולמו
 המס בשנת ששולמו כתשלומים 0106 בטופס ייכללו ,קודמות

 .הקודמת
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 31.5.17-אך הוארך ל 30.4.17המועד החוקי נקבע ליום. 

31.10.17רשאי להגיש עד  31.5.17מנכה שישדר עד /מעביד. 

אין עיצום -ויגיש עד אותו יום 30.6.17מנכה שישדר עד /מעביד
 .כספי

יראו אותו שלא הגיש במועד 30.6.17מנכה שלא שידר עד /מעביד. 

4 אופציות למשלוח הטופס החתום  : 

 91026ירושלים  2648. ד.מוקד ניכויים ת -בדואר1.

 .במשרדי השומה2.

 taxes.gov.il126.856@  בדואר אלקטרוני 3.

 .02-5019418: לפקס שמספרו4.

 ח"דו ביטול ,נוסף ח"דו ,הגשה אישור :השידור לאחר לתמיכה
 02-6301000 ועוד מחליף ח"דו שידור ,הצהרה טופס שחזור ,ששודר

 .08:30-14:00 השעות בין
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לפיצויים מרכזיות בקופות להפקיד ניתן לא 1.1.2012 מיום החל. 

שנותרו בכספים והשימוש המשיכה כללי את מסביר החוזר. 

הקובע היום" נקבע 3 ותיקון הפיקוח לחוק 13 סעיף במסגרת" 

 .מעבר הוראות נקבעו אלה עובדים לגבי רק למעשה כאשר 31.12.07    

 שתישאר היתרה – זכויות שמירת

ליום עד שנכללו לעובדים פיצויים חבות ייעוד  = במחלוקת סכום 
 .ד"עו באשור משפטית לתביעה בהמשך הקובע

ובעבור המעסיק עובדי לכלל הפיצויים חבות = 2007 לעובדי חבות 
  הקופות יתרות בדיקת ,31.12.07 ליום לתקרה עד השליטה בעלי

 .לכך תיועד שנצברו לזכויות מעבר החבות .האישיות
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עובדי + במחלוקת הסכום בניכוי היתרה על =מרכזית בקופה העודף 
 :האלה ההוראות יחולו ,2007

 תותר לא 2007 לעובדי מהחבות 10%-מ גבוה העודף הסכום היה1.
 עד המעסיק עובדי לכלל פיצויים לתשלום 2017 בשנת הוצאה

 לתחילת קשר ללא העובדים של האישיות בקופות יפוזר שהכסף
 .העסקתם

 לקופות הכספים יועברו עודף יש כי ד"עו או ח"רו אישור לאחר2.
 .המיסים מרשות אישור ללא האישיות

 עד לעובדי גם אישיות לקופות הכספים העברת מאפשר החוזר3.
 .ד"עו או ח"רו באישור 2007

  . השוטפות להפקדות חלף הם ל"הנ המופקדים הסכומים4.

 השומה לפקיד המוגש לדוח ויצורף שנה מידי יעשה כאמור חישוב5.
 .לפיצויים המרכזית הקופה של לחיסולה עד
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  שלא המרכזית מהקופה כספים משיכת על שיחולו המס הוראות
 :לחוזר בהתאם האישיות לקופות הופקדו

  10%+ 2007 עובדי להתחייבות מעבר נובע שנמשך והסכום במידה1.
 .ממנה מועברים הפסדים לקזז וניתן מעסק כהכנסה יראו

 משנים שנוצר הפקדה מעודף נובע שנמשך והסכום במידה2.
 וניתן שנה באותה שנוצרה כהכנסה ההכנסה את יראו – קודמות

 .קודמות משנים ולא שוטף הפסד בגין לקזז

 להבטחת מיועד שנמשך והסכום במידה :שליטה לבעלי הבהרה3.
 לתשלום שימשו והסכומים השליטה בעל של הפיצויים כספי

 משכו שבה בשנה נמשכו שהסכומים או לתקרה מעבר פיצויים
  עודף כנגד הפסד לקזז יהיה ניתן לא ,פיצויים כספי השליטה בעלי

   .צבור הפסד ובין שוטף הפסד בין ,השליטה לבעל תשלום
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ומעבידים הקופה של הבעלים אם רק תקף הוא כי מבהיר החוזר 
 .לחלוטין זהים בפועל

למעסיקים שנותרו בקופות יתרות מסדיר החוזר זהות ואין במידה 
 :עקב קיימים שלא

 במהלך העובדים העברת ,העובדים עם יחד פעילות העברת ,מיזוג
 .יתרה נותרה ועדיין הפעילות מכירת

קופה לנהל ניתן לא כי להודיע הקופות את חייבה המיסים רשות  
  הוראות לפי ויפעל עובדים שמעסיק או .עובדים מעסיק שלא למי

 כהכנסה היתרה את יראו 31.12.2018 עד אישור נתקבל לא .זה חוזר
 והכסף במקור 40% מס וינוכה הקופה לבעלי יום באותו שנתקבלה

  המס שיעורי יחולו והרווחים הריבית ועל דומה במסלול יושקע
 .(2)9 .ס לפי גמל לקופות הפטור אלה סכומים על יחולו לא .כחוק
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 פקיד שומה חיפה' ד מחוזי מיקוד תקשורת נ"פס

"ההטבה של שוויה את להוכיח צמוד שנהנה עובד לכל אפשרות מתן, 
 .עצום 'מס ,ועובד עובד כל של פרטית בדיקה תחייב...

 השימוש שווי כי לשכנע שרוצים נישומים תחייב השווי הוכחת    

 על עומס שיגרום דבר ,הכנסות על דוחות להגיש ,מהתקנות שונה    

 ".ופיקוח ביקורת עריכת על ,האכיפה גורמי    

"...אינה ואף התקנות בהתקנת פגם על להצביע השכילה לא המערערת  
 " .סביר אינו לממוצע בנוגע התקנות י"עפ השווי חישוב כי טוענת

לסתירה ניתן אינו בתקנות השווי כי שקבע שלמרות טוען השופט 
  ושליטת עובדים דיווחי על ההתבססות בשל כי וקבע למערכת התייחס

 ניתן לא גם .זו מערכת לפי שווי לקבוע ניתן לא חריגים ח"דו על מבקר
 .לאימות עבודה דוחות עם להצליבה אוטומטית

פסוק סוף לא .נדחה הערעור. 
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 תודה על ההקשבה
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