
 24.5.2017 –עיון טסטמי מתוך יום 
www.kariera.co.il 



 עובד

  /מנהל הסדר
 סוכן

 מעסיק





 פנסיה חובה

לפנסיה חובה אשר נכנס לתוקף  ההרחבה צו 
 :קובע 2008בראשית שנת 

 

אשר מועסק או יועסק בכל מקום  ... כל עובד . א.3" 
,  יהיה זכאי להיות מבוטח על פי צו זה, עבודה

בפנסיה מקיפה  ... ולבחור בהודעה בכתב למעסיקו 
...  שבה יהיה מבוטח ... לרבות קופת גמל לקצבה 

 ... "ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות 

 



 פנסיה חובה

...  לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על בחירתו . ב"
,  על הקופה שבה בחר להיות מבוטח כאמור לעיל

 .בקרן פנסיה מקיפה חדשה... ובטח אותו המעסיק 

 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של העובד  . ג
 ..."לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת 

 



 פנסיה חובה

העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע  . ....ה. 6"
חודשים   6מיד בתום ...ההפרשות על פי צו זה

(.              תקופת המתנה -להלן)מתחילת העבודה 
עובד שיתקבל כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני  

יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום  , כלשהו
ההפרשות ...: הראשון לעבודתו בשיעורים שנקבעו

  -חודשי עבודה או בתום שנת המס 3יבוצעו לאחר 
רטרואקטיבית ליום תחילת , המועד המוקדם מבניהם

עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת  
 :"ההמתנה האמורה



 פנסיה חובה

 :מגדילים הפרשות לפנסיה

בעקבות תיקוני חקיקה והסכם קיבוצי בין נשיאות  
הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות החדשה נחתם 

 :צו הרחבה מעודכן אשר קבע

 

 יוגדלו ההפרשות לפנסיה  •

 

 הגדרת השכר המבוטח מתעדכנת•



 פנסיה חובה

 :מגדילים הפרשות לפנסיה

 

  2016ביולי  1 -החל מה

 

שיעור תשלומי המעסיק למרכיב התגמולים לא 
 6.25% -יפחת מ

 

 5.75%-ושיעור תשלומי העובד יגדלו לפחות ל



 פנסיה חובה

 :מגדילים הפרשות לפנסיה

 

  2017בינואר  1 -החל מה

 

שיעור תשלומי המעסיק למרכיב התגמולים לא 
 6.5% -יפחת מ

 

 6%-ושיעור תשלומי העובד יגדלו לפחות ל



 צו הרחבה לפנסיה חובה
שיעור הפקדת  שנה

 העובד לתגמולים

שיעור הפקדת 

 המעסיק לתגמולים

שיעור הפקדת 

 המעסיק לפיצויים

כ הפקדה  "סה

 לזכות העובד

  

2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 

  

2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 

  

2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 

  

2011 3.33% 3.33% 3.33% 10% 

  

2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% 

  

2013 5% 5% 5% 15% 

  

2014-6/2016 5.5% 6% 6% 17.5% 

  

7/2016-12/2016 5.75% 6.25% 6% 18% 

  

 18.5% 6% 6.5% 6% 1/2017-החל מ

  



 פנסיה חובה

 :מגדילים הפרשות לפנסיה

תשלום המעסיק למרכיב התגמולים בקופה שאינה  
יכלול את עלות רכישת כיסוי למקרה , קרן פנסיה

משכרו של  75%אובדן כושר עבודה להבטחת 
 .העובד

 

בכל מקרה שיעור הפקדות המעסיק לתגמולים לא 
 .5%-יפחת מ



 פנסיה חובה

 :מגדילים הפרשות לפנסיה

היה ועלויות הכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה 
-ו 6.25% -מגדילות את העלויות למעסיק מעבר ל

נקבע שבכל מקרה העלויות  , בהתאמה 6.5%
למעסיק בגין הפקדות לתגמולים ולאובדן כושר 

 7.5%לא יעלו על , עבודה יחד



 פנסיה חובה

 :השכר המבוטח

הנמוך מבין שכרו של העובד   2016היה עד יוני 
 לפיצויים או השכר הממוצע במשק

 

השכר המוסכם בין המעסיק לעובד   2016מאז יולי 
ובלבד שלא יהיה נמוך מהשכר המבוטח שנקבע  

 בצו ההרחבה





 זכות הבחירה של העובד

קופות )לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים  20סעיף 
קובע שכל עובד זכאי לבחור   2005 ה"התשס( גמל
 .ופת הגמל בה יחסוךקאת 



 זכות הבחירה של העובד

לפי כל  , עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל"
כל קופת , בכל עת, רשאי לבחור... דין או הסכם 

גמל המיועדת למטרה שנקבעה לפי הדין או 
... ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו 

ומעבידו של העובד כאמור לא יתנה את תשלום 
הכספים לקופת גמל בעד עובדו בכך שיופקדו  
בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך  

 ..."רשימה מסוימת של קופות

 



 הרחבת זכות הבחירה של העובד

-אשר בוצע ב, לחוק קופות גמל 14במסגרת תיקון 
הורחבה זכות הבחירה של העובד   2015בנובמבר  19

 .גם לעניין קבלת שירותי שיווק פנסיוני



 הרחבת זכות הבחירה של העובד

עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל  "
בכל בעל רישיון לשם , בכל עת, רשאי לבחור... 

יעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות , מתן שיווק פנסיוני
...  למעט הפקדת כספים לקופת גמל , בקופת הגמל

מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת  
הכספים לקופת הגמל בעד עובדו או מתן טובת  

בכך שבעל רישיון מסוים ייתן , הנאה אחרת לעובד
לעובד כאמור שיווק פנסיוני או יעוץ פנסיוני או יבצע  

 ."בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל

 



 זכות הבחירה של העובד

 :'א 49כן נקבעה סנקציה בחוק במסגרת סעיף 

 

מי שעשה אחד מאלה דינו מאסר שנה או הקנס  "
 :הבסיסי

התנה תשלום כספים לקופת גמל בעד עובדו בניגוד 
 "20להוראות סעיף 

 



 
 
 
 
 

 

 .נס ערערה על הקנס ובית המשפט ביטל אותו בחודש יולי* 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 





 מנהל הסדר/סוכן , עובד, יחסי מעסיק

מעניק , מנהל הסדר פנסיוני /הסוכן הפנסיוני 
בקרה , פיצולים, הפקדות)שירותי תפעול למעסיק 

 (.'על הפקדות וכו

 

הסוכן הפנסיוני מעניק שירותי שיווק פנסיוני  
 .לעובדים

 

 

 



 חוסך בתכנית פנסיונית משלם עבור ניהול הכספים  
 .דמי ניהול

מן  /מן הצבירה)ההסדר החוקי קובע סוגי דמי ניהול 
 .ותקרות דמי ניהול בכל מוצר פנסיוני( ההפקדות

דמי ניהול שנתיים מן   תקרת
 החיסכון

תקרת דמי ניהול מן  
 ההפקדות

 6% 0.5% קרן פנסיה מקיפה

קופת גמל  
,  לחיסכון/לתגמולים

ביטוח מנהלים  , להשקעה
 וקרן פנסיה כללית

1.05% 4% 

 - 2% קרן השתלמות



 25סער בן 
 

 ילד+ נשוי 
 

 ₪ 9,000שכר מבוטח 
 

 מפקיד לקרן פנסיה מקיפה 
 

 על חשבון פיצויים 8.33%, מעביד 6.5%, עובד 6%



 :תהיה לסער 67בגיל 
 

 ₪  1,832,383צבירה בהיקף 
 ₪ 9,289בסך קצבת זקנה אשר תקנה לו 

 
 ₪ 389,289: בסךדמי ניהול לאחר ששילם 

 
 

 ₪ 2,221,672: אם לא ישלם דמי ניהול תהיה לו צבירה בסך
 ₪  11,262: בסךקצבת זקנה אשר תקנה לו 

   







 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 

עלות שירותי התפעול שמעניק המשווק למעסיק 
ממומנים על ידי דמי הניהול שמשלמים העובדים  
לגוף המנהל את המוצר הפנסיוני שמתגמל את  

 מנהל ההסדר /המשווק 

 

 מציאות המעלה חשש לסבסוד צולב

 



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

הפיקוח על שירותים  משרד האוצר יוזם תיקון בחוק 
(  שיווק ומערכת סליקה פנסיונית, יעוץ)פיננסים 

 נועד להפריד אשר , 2015בנובמבר , 2005ה "תשס

 

 שרותי התפעול הניתנים למעסיק לבין בין 

 

 השיווק הפנסיוני הניתנים לעובדשירותי 

 



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 הפרדה בין תפעול לשיווק פנסיוני

במסגרת התיקון בחוק נאסר על מי שעוסק בשיווק 
פנסיוני לתת שירותי תפעול למעסיק בגין אותם 

עובדים אלא אם יגבה מן המעסיק דמי סליקה עבור 
 בגין כל עובד, שירותי התפעול

 



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 הפרדה בין תפעול לשיווק פנסיוני

 

עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לו ייתנו ( "ב.)3
שירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים 

 :אלא אם כן התקיימו כל אלה, שיווק פנסיוני

 



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 הפרדה בין תפעול לשיווק פנסיוני

סוכן הביטוח הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד  ( 1")
בעד שירותי התפעול בעבור  , בכל חודש דמי סליקה

 "עובדכל 

 



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 פנסיוניהפרדה בין תפעול לשיווק 

 :דמי הסליקה לא יפחתו מן הגבוה מבין

 

 י המעסיק או"מהתשלומים שהופקדו ע 0.6%•

 

 בגין כל עובד₪  10.5•

 

 מ"מע+                                                         



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 פנסיוניהפרדה בין תפעול לשיווק 

 :כאשר שירותי התפעול הוגדרו

 

 כהפקדת כספים לזכות עובדים במוצר פנסיוני•

 

 העברת מידע בקשר לאותן הפקדות•

 

 טיפול במשוב ובקרה על הפקדות•

 



 

 



 

 



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 פנסיוניהפרדה בין תפעול לשיווק 

החברה המנהלת את המוצר הפנסיוני ומשלמת  
 :נדרשת, לסוכן עמלת הפצה /למנהל ההסדר 

 

להקטין את התגמול של הסוכן בשיעור דמי  •
 הסליקה

 

להקטין את דמי הניהול שמשלם העובד בגובה  •
 דמי הסליקה

 



 מנהל הסדר, עובד, יחסי מעסיק

 פנסיוניהפרדה בין תפעול לשיווק 

עמלת ההפצה שמשלם גוף מוסדי לסוכן ( ...א()2" )
תפחת בשיעור דמי הסליקה , הביטוח הפנסיוני

 ....שמשלם לו המעביד 

דמי הניהול שישלם עובד שלגביו שולמו  ( ב)       
יפחתו בשיעור הפחתת עמלת ....דמי סליקה כאמור

 :"ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה

 





 קרן פנסיה ברירת מחדל

 פורסמה הוראה של משרד   2016ביולי  3-ב

 

 האוצר הקובעת שהפקדות מעסיק לתכנית  

 

 אשר לא מילא טופס , ש עובד"פנסיונית ע

 

 תתאפשר רק לתכנית  , הצטרפות לתכנית

 

 פנסיונית אשר הוגדרה כברירת מחדל 
 

 

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל

אשר תהווה ברירת מחדל עבור , תכנית פנסיונית
 :תהיה אחת מאלה, עובדים שכירים

 

י "קרן פנסיה חדשה מקיפה שנקבעה ע
 הממונה על שוק ההון כקרן ברירת מחדל

 
 

 

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל

  קופת גמל לקצבה וקרן השתלמות שנבחרו
לאחר שבוצע  , י המעסיק או ארגון עובדים"ע

 .הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת מחדל
 

 

 

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל

 הממונה על שוק ההון ניהלה מכרז לבחירת קרן  

 

   1-ב, פנסיה שתהווה ברירת מחדל ופרסמה

 

 אשר מהוות  , את שמות שתי הקרנות, 2016באוגוסט 

 

 קרנות פנסיה , למשך שנתיים, 2016מאז נובמבר 

 

 ברירת מחדל  

 

 

 



 קרן פנסיה ברירת מחדל

 

 

 

דמי ניהול שנתיים      
 מן הצבירה

 דמי ניהול מן ההפקדות
 

 1.31% 0.01% דש   מיטב
 

 1.49% 0.001%   אלדוביהלמן 
 



 ברירת מחדלקרן השתלמות  /קופת גמל

 מעסיק או ארגון עובדים רשאים לקבוע קופת  

 

 קרן השתלמות כברירת מחדל עבור  /גמל

 

 עובדיהם אם ביצעו הליך תחרותי

 

 

 



 קרן השתלמות ברירת מחדל /קופת גמל

 :ההליך התחרותי

יהיה פתוח לכל קופות הגמל מאותו סוג 

 

  הקריטריונים והמשקלות יפורסמו מראש לכל
 המתמודדים

 

 בסיומו ייחתם הסכם עם הזוכה לתקופה שלא תעלה
 שנים 5על 

 



 קרן השתלמות ברירת מחדל /קופת גמל
 

 :הקריטריונים בהליך התחרותי יהיו

 

מדד שירות שפרסם הממונה על שוק ההון 

 

השנים האחרונות 5-תשואת הקופה ב 

 

                           שיעור דמי הניהול המוצע 

 (50%-משקלו של קריטריון זה לא יפחת מ)           

 



 קרן השתלמות ברירת מחדל /קופת גמל

 :קופת ברירת מחדל לא תהיה

 

י חברה שגוף קשור לה מספק שירותי "זו המנוהלת ע
סליקה למעסיק או משווק לעובדים כיסויים ביטוחים  

אלא אם דמי הניהול  , י העובד"אשר לא משולמים ע
 שהציע היו הנמוכים ביותר בהליך התחרותי

 

אם צד קשור לה מעניק למעסיק טובת הנאה כלשהי 

 





 יםתקנות תשלומ

אשר התוצאה  , בשוק החיסכון הפנסיוני בליל שפות
 שלו פגיעה בזכויות החוסכים

 התוצאה



 תקנות תשלומים
 הכספים מופקדים בגוף המוסדי אך לא נרשמים בחשבון העובד 

 י מעסיק למוצר פנסיוני"הפקדת כספים ע

זיכוי  
חשבון  
קופת 
-הגמל 

 השקעות

זיכוי  
חשבונות 
 החוסכים



 תקנות תשלומים

ש החוסך"פגיעה בזכויות הנצברות ע 

 

פגיעה בכיסויים הביטוחים של החוסך 

 

  דרישות שווא של הגוף המוסדי למעסיק על פיגור
 בהפקדות

 

 

 

 



 תקנות תשלומים

 :משרד האוצר פעל

  להקמת מערכת מרכזית דיגיטלית להעברת מידע
 מסלקה פנסיונית -וביצוע פעולות במוצר פנסיוני

  לפרסום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים
 2014ד "תשע( תשלומים לקופת גמל()קופות גמל)

 לקביעת כללים אחידים לאופן פעילות מעסיק
לעניין הפקדות והפסקת הפקדות למוצר פנסיוני  

 של עובדיו 



 תקנות תשלומים

 :נקבע שהפקדות למוצר פנסיוני יבוצעו באמצעות

 

 כרטיס אשראי•

 העברה בנקאית•

 שובר תשלום•

 הרשאה לחיוב חשבון•

 שיק•



 כללים לביצוע הפקדות מעסיק

 :הפקדה למוצר פנסיוני תבוצע במועד המוקדם מבין

 

 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת 7•

 

ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם  15•
 משכורת לעובד



 כללים לדיווח על הפקדות מעסיק

 ,  מעסיק יעביר לגוף המוסדי עבור כל הפקדה

 המוצר  , דיווח אשר יכלול פרטים על המעסיק

אופן הפקדת הכספים ופרטי העובד , הפנסיוני
 לזכותו מבוצעת ההפקדה



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות 

מעסיק יעביר לגוף המוסדי מידע לגבי כל עובד 
במועד בו הועבר מידע  )שבעדו הופסקו ההפקדות 

מידי חודש ואת  ( לגבי ההפקדות לשאר העובדים
,  תאונת עבודה, ת"חל)סיבת הפסקת התשלומים 

 ('וכוחופשה מיוחדת 



 כללים לדיווח על הפסקת הפקדות 

 :הדיווח על הפסקת הפקדות ימשך עד

 

 סיום יחסי עובד מעביד•

 

 ניוד הכספים בידי העובד•



 יווח על הפסקת עבודה  ד

עם סיום יחסי עובד מעביד נדרש מעביד 
לדווח לגוף המוסדי על מעמד כספי הפיצויים  

 .בחשבון העובד בקופת הגמל

 

 .הדיווח יעשה בנוסח שנקבע בתקנות



   יווח על הפסקת עבודהד

עם קבלת הודעת מעסיק על הפסקת עבודתו של  
לעובד על  , יום 30תוך , יודיע הגוף המוסדי, עובד

השלכות הדבר על זכויותיו  , הודעת המעסיק
 .והאפשרויות העומדות בפניו



 י המעסיק "הפסקת הפקדות ע

הופסקו הפקדות מעסיק ולא התקבל כל דיווח בגוף  
המוסדי הוא נדרש להודיע לעובד ולמעסיקו על 

הפסקת ההפקדות וההשפעה על זכויותיו של 
 .העובד

המעסיק יחזור הגוף   /בהעדר תגובה מן העובד
 .חודשים 3המוסדי על ההודעה בחלוף 



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

הגוף המנהל נדרש להעביר למעסיק משוב בעקבות  
קבלת דיווח מטעמו על ההפקדות לזכות עובדיו  

 במוצר הפנסיוני



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר ראשוני

 

שעות מן הדיווח על הפקדת הכספים או על   3תוך 
הפסקת הפקדות ידווח הגוף המוסדי למעסיק על  

 תקינותו הטכנית של הדיווח



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם

 

ימי עסקים מן הדיווח על הפקדת כספים   5תוך 
ש  "רישום הזכויות עידווח הגוף המוסדי למעסיק על 

 העובדים



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם חודשי

 

לכל חודש יודיע הגוף המוסדי למעסיק   15 -עד ה
השלמת קליטת המידע ורישום הזכויות  על 

 במערכות שלו



 משוב הגוף המוסדי למעסיק

 :היזון חוזר מסכם שנתי

 

בפברואר של השנה העוקבת יודיע הגוף   28 -עד ה
רישום הסכומים שהופקדו המוסדי למעסיק על 

לזכות כל עובד בשנה שהסתימה תוך פירוט חלקי  
 החשבון  



 איחור בביצוע הפקדות מעסיק

מעסיק אשר פיגר בהפקדות לזכות עובדיו במוצר  
פנסיוני יהיה חייב בתשלום ריבית פיגורים בגין  

לחודש ועד מועד התשלום   16-מה)תקופת הפיגור 
בגובה ריבית הפיגורים בשל איחור  , (בפועל

בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם  
 החשב הכללי



 השבת הפקדות מעסיק

מעסיק רשאי לבקש מן הגוף המוסדי החזר סכומים  
 .שהפקיד ביתר

 .הבקשה תוגש באמצעות קובץ נפרד ובצירוף תצהיר

הגוף המוסדי המאשר את הבקשה יחזיר את 
 . ימי עסקים ממועד האישור 5הכספים תוך 



 השבת הפקדות מעסיק

 :הסכום שיוחזר יהיה הנמוך מבין

 

 סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות העובד•

 

סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות העובד •
בתוספת תשואה ובניכוי דמי ניהול ועלויות כיסוי 

 ביטוחי



 תחולה

 עובדים 100לגבי מעביד המעסיק מעל  1.2.2016

 

 עובדים     50לגבי מעביד המעסיק לפחות  1.2.2017

 עובדים 100-אך פחות מ              

 

 עובדים 50 -לגבי מעביד המעסיק פחות מ 1.2.2018



 תשלומים לקופת גמל

 :מעסיק פטור מיישום התקנות אם

 עובדים 5הוא מעסיק עד •

באמצעות כרטיס  , מפקיד מידי חודש סכומים זהים•
 אשראי או הרשאה לחיוב חשבון

 לראשונה העביר קובץ בהתאם לתקנות•

 הגוף המוסדי אישר למעסיק שלא לדווח מידי חודש•

 





 תקרת הפקדה לפיצוים

לראשונה נקבעה תקרה להפקדת מעסיק לרכיב פיצוים  
 .בקופת גמל של עובד

 

 ( ₪ 2,667הפקדה חודשית בסך )₪  32,000-תקרת שכר חודשית 

 

ייזקף כשווי   –סכום המופקד לרכיב פיצוים מעל התקרה 
 מס במועד ההפקדה

 

 



 תקרת הפקדה לפיצוים

 בסיום יחסי עובד מעביד הסכומים הנובעים מהפקדות 

 בידי ( נומינלי 15%)מעל התקרה חייבים במס רווחי הון 

 ,  בגיל הפרישה, אשר יכול גם לקבל כספים אלו, העובד

 כקצבה פטורה

 

 





 פירוק קופות מרכזיות לפיצוים

 :רקע

 והפקיד כספים בקופה פ"לקממעסיק הצטרף  2007עד •

 

 פ"לקמלהצטרף לא ניתן עוד  2008מאז •

 

  פ"בקמעמית  /מותר היה למעסיק 2008-2011בשנים •
אך רק עבור עובדים שהיו  , להמשיך להפקיד בקופה

 2007מועסקים אצלו לפני 

 

 פ"בקמאסור להפקיד  2012מאז •

 

 

 



 פירוק קופות מרכזיות לפיצוים

 :המעסיק רשאי

לשלם פיצוים לעובד הזכאי לכך מתוך הכספים  •
 פ"בקמהצבורים 

 

להעביר כספים מהקופה המרכזית לקופות אישיות •
 (בכפוף לאישור רשות המיסים)ש העובדים "לפיצוים ע

 

למשוך כספים עודפים מהקופה המרכזית באישור בית •
 40%דין לעבודה ובכפוף לתשלום מס בשיעור 

 

 



 פירוק קופות מרכזיות לפיצוים

בנושא יתרות צבורות   25.12.16 -חוזר מס הכנסה מה
בקופה מרכזית לפיצוים קובע שעל המעסיק לסווג את 
-יתרות הכספים שצבר בקופות מרכזיות לפיצוים נכון ל

31.12.2016 

 

 

 



 פירוק קופות מרכזיות לפיצוים

סכום המיועד לתשלום פיצוים   -סכום במחלוקת•
וקימת תביעה מצדם   2007לעובדים אשר הועסקו לפני 

 לעניין פיצוים

 

התחייבות לפיצוים עבור עובדים   -2007סכום לעובדי •
בניכוי הצבירות לזכותם   2007אשר מועסקים מלפני 

 בקופות אישיות לפיצוים

 

 הסכום העודף•

 

 



 פירוק קופות מרכזיות לפיצוים

 :השימוש בסכום העודף

מההתחייבות לעובדי   10%אם הסכום העודף עולה על •
 10%על המעסיק לחלק את העודף שמעל  2007

 ש העובדים"לקופות אישיות ע

ד המאשר כי  "עו /ח"על המעסיק להצטייד באישור רו•
 הכספים אכן עודפים

 אין צורך באישור רשות המיסים•

למעסיק לא תותר הוצאה עבור הפקדות לפיצוים בשנת  •
 עד לניצול יתרת העודף 2017

 



 פירוק קופות מרכזיות לפיצוים

חברות המנהלות קופות מרכזיות לפיצוים נדרשות  •
שלא ניתן לנהל , להודיע לבעלי חשבונות בקופות

 י מי שאינו מעסיק עובדים"חשבונות ע

 

על המעסיק להצהיר כי הוא מעסיק עובדים וכי הוא  •
 פועל בהתאם להוראות לפירוק קופות מרכזיות לפיצוים

 

 31.12.18אם החברה המנהלת לא תקבל הצהרה עד •
 ועל הרווחים יחול מס 40%היא תנכה מס בשיעור 

 



 תודה רבה
 

 ובהצלחה


