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"סוף מעשה בהתייעצות תחילה"
כל מה שרצית לדעת על מס ריבוי דירות.
לפני הגיעך לגיל פרישה תתייעץ ותחסוך.
עומד למכור דירה ,עשה חישוב מס לפני.
אל תופתע! תתקשר
לכל שאלה תשובה
טלפון  04-8660044רב-קווי
דו-אלsami@mta.co.il :

דעה  /המלצה אישית
ביום  28/02/2017הוציא בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק על יסוד עתירות שהובאו
לפניו צו על -תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב ולתן טעם מדוע לא יבוטל פרק י"ב לחוק
ההתייעלות הכלכלי (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו  2018התשע"ז
 )2016שעניינו מס ריבוי דירות ,וזאת בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה הנוגע אליו והיורדלשורש ההליך.
המשיבים יגישו תשובתם ,עד ליום  23.3.2017לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.
דעתי האישית היא ,שעל אף הפגמים שיתגלו ובהנחה שבית המשפט העליון ,יפסוק כי אכן היו פגמים
בקבל ההחלטות על-פי טענת העותרים ,תימצא הדרך לתקן פגמים אל ,עד כדי הצבעה מחודשת על החוק.
החוק לא יבוטל.

מס הכנסה
עד חקיקת "חוק ההסדרים" סכומים שהופקדו לקופת פיצויים מעל לתקרה הפטורה ( ₪ 12,230לשנת
 )2016היו פטורים ממס אצל המעסיק ,והמועסק שילם מס בעת קבלת פיצויי הפרישה.
כיום ,במסגרת “חוק ההסדרים” המחוקק קבע כי גם בגין רכיב פיצויי הפיטורים יהיה סכום תקרה פטורה
ממס ,עד לתקרה ,הפקדות לפיצויים מעל התקרה שנקבעה בחוק בסך  ₪ 32,016הפטורה ,תהיינה
חייבות במס כבר בעת ההפקדה לקופ”ג.
להלן עיקרי התיקון:
במסגרת החקיקה התווסף סעיף (3ה )3לפקודה ובו נקבע בין היתר:
 -1במועד ההפקדה תיזקף לעובד הכנסת עבודה ,בגין סך ההפקדות של כל מעסיקיו לקופ”ג לקצבה
על חשבון רכיב פיצויי פיטורים בעבורו.
 -2סכום משכורת חודשית העולה על התקרה שנקבעה בחוק בסך  ₪ 32,016לחודש נכון לשנת
.2017
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 -3יודגש כי המס בגין חלק הפקדה זו יופחת מהשכר נטו של העובד ולא מכספי החיסכון שהופקדו
בעבורו לחיסכון פנסיוני.
 -4כחריג נקבע כי על כספים שהופקדו לקרן ותיקה מעל התקרה ,לא יחול המיסוי האמור ,והללו
יחויבו במס כבעבר ,רק בעת המשיכה בלבד (בכפוף להוראות פטור שונות).

התיישנות דוחות למס הכנסה
תקופת התיישנות דוחות במס הכנסה הוארכה משלוש לארבע שנים רטרואקטיבי מדוחות שנת 2013
(הוגשו בשנת )2014

דיני עבודה
מחלות בני משפחה -דרישות טפסים :תשלום לעובד בגין מחלת בני משפחה (ילד ,בן זוג ,הורה) מותנה
בהגשת הצהרה מתאימה ע"י העובד! בהצהרה על העובד לציין את עמידת החולה בתנאי החוק לאישור
התשלום ,וכן תנאים נוספים לפי העניין (ההורה השני אינו עובד  /לא נעדר; בן הזוג או ההורה היו
"תלויים לחלוטין בעזרת הזולת"; אחיו של העובד לא נעדרו מעבודתם לרגל מחלת ההורה; וכו') .כדאי
להקפיד לדרוש מהעובד מסמך זה!

ביטוח לאומי
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תקציר פסק דין שנתקבל ביום  22בינואר ( 2017ב”ל )31640-09-14
ביה”ד האזורי לעבודה דחה את תביעתו של רחמים משולם (להלן“ :המבוטח”) (בעל שליטה) כנגד
המוסד לביטוח לאומי לשלם לו גמלה תוך התחשבות גם במענק ששולם לו לאחר התאונה ,זאת חוץ
משכרו השוטף הרגיל.
אני מתמקד בפסק דין זה אך ורק בקטע של הגמלה החוסמת.
יום  12.3.2001לקה בליבו ובשלהי אותה שנה קבעה לו ועדה רפואית לצרכי פטור ממס  40%נכות
רפואית לצמיתות מיום .13.9.2001
ביום  8.8.2005הגיש תביעה למל”ל לקבלת דמי פגיעה בעבודה בגין האירוע הלבבי.
המוסד לביטוח לאומי אישר למבוטח קצבה שנה לפני המועד בו הגיש את תביעתו (.)01/08/2004
בהתאם לסעיף  296לחוק (שנה אחת אחורנית בלבד).
כל תביעה לגמלת כסף ,תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה
(א)
עילת התביעה.
(ב) ( )1הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א) ,וקבע המוסד כי התובע זכאי
לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה ,תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה,
ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על  12חודשים
על כן לא מגיע החלת תשלום הקצבה היא לא לפני .01/08/2004
()2
המוסד לביטוח לאומי אישר לתובע קצבת נכות על בסיס  3המשכורות האחרונות בסך
()3
 ₪ 10,100וסירב לכלול המענק שקיבל בסך  ₪ 230,000בחודש  12/2001אשר לטענת
התובע ונפרס לאורך כל השנה.
המוסד לביטוח לאומי טען ,הוועדה הרפואית אישרה את הנכות ב .13/03/2001 -תאריך זה אינו רלוונטי
למועד תחילת הזכאות .כאמור הזכאות אושרה החל מ.01/08/2004 -

 1ארצי ,חיבה ,אלמקייס ,כהן ,פתרונות מיסים בע"מ ,גיליון  ,676פברואר 2017
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זאת ועוד בעל השליטה (התובע) הוא היה היחידי בחברה שהעניק לעצמו בחודש  12/2001מענק ,ודבר
מתן מענקים לא היה נהוג בחברה עד מקרה זה ,ראה בית הדין כי מענק זה הוחלט על-ידי בעל השליטה
בלבד ,וגם הוא ניתן לאחר קרות ה"תאונה".

בית הדין דחה את תביעתו של בעל השליטה.
בשולי הדברים
לראשונה רואים החלת “גמלה חוסמת” (החלה לגבי עובד עצמאי בלבד) ,גם על עובד שכיר שהוא בעל
שליטה בחברה.
האם יש לראות בפסק דין זה כעניין חריג בנסיבות המקרה בלבד? או שמא תאומץ גם למקרים אחרים של
פגיעה בעבודה של בעלי שליטה שעובדים כשכירים בחברה שבבעלותם.
חיסכון לכל ילד
כזכור בחודש ינואר  2017החליט המוסד לביטוח לאומי לפתוח חשבון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים
ולהפקיד סך של  ₪ 50עד הגיעו לגיל .18
כל הורה יכול להפקיד מחשבונם עוד  ₪ 50לכל חודש.
אפשר להפקיד הכספים בקופת גמל או בחשבון בנק.
ילד שמלאו לו  15שנים ויותר ב:1.1.2017-
כספי החיסכון יופקדו בבנק שאליו משולמת קצבת הילדים.
הבנקים שניתן להפקיד בהם:
לאומי ,הפועלים ,דיסקונט ,הבינלאומי ,יהב ,מזרחי טפחות ,מרכנתיל דיסקונט  ,מסד.
אם לא יודיעו ההורים היכן להפקיד הכספים ,יפתח המוסד לביטוח לאומי תוכנית חיסכון בבנק ,מבין
הבנקים שנבחרו.
הגעת לגיל  18יפקיד המוסד לביטוח לאומי סך של  ₪ 500וניתנת לילד באישור ההורה למשוך הכסף
שנחסך.
לא משכת הכסף עד גיל  21תקבל עוד  ₪ 500במתנה ואפשר למשוך הכסף ללא אישור ההורים.
לפרטים נוספים באתר: hly.gov

אזהרה רשות המיסם
ביום  30.6.14חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב על הסכם בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום
 "Foreign Account Tax Compliance Act",FATCAמכוחו התחייבה ישראל לחייב את הגופים
הפיננסיים שלה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם ,לאסוף מידע אודות בעלי חשבון
אמריקאים ולהעביר את המידע לרשות המסים בישראל ,על מנת שזו תעבירו לרשויות המס בארה"ב.
החתימה על ההסכם מאפשרת הדדיות ,מכוחה תקבל רשות המסים בישראל מידע אודות תושבי ישראל
בעלי חשבונות פיננסיים בארה"ב ,דבר אשר צפוי להיות בעל תועלת רבה לאכיפת המיסוי הפרסונלי
בישראל.
הסכם  FATCAשנחתם לפני שנתיים בין ישראל לארה"ב מחייב את הבנקים והגופים הפיננסיים בארץ
להעביר ל( (INTERNAL REVENUE SERVICE) I.R.S. -מס הכנסה של ארה"ב) מידע על
חשבונות ,נכסים פיננסיים והכנסות של אזרחי ארה"ב .כחלק מההסכם ,החל מינואר החלה רשות המיסים
לקבל מידע על חשבונות של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסיים בארה"ב/
2
" 30אלף ישראלים נוספים ,בעלי חשבונות בארה"ב – על הכוונת של רשות המיסים.
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פנה למשרדינו לקבלת הדרכה לשם דיווח "הקדם תרופה למכה"
לכל שאלה תשובה
טלפון  04-8660044רב-קווי
דו-אלsami@mta.co.il :

ברגע האחרון
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בית הדין הארצי לעבודה "החתמת שעון נוכחות ביומטרי מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם ופוגעת
בפרטיות"
"מסירת טביעת-אצבע פוגעת בזכות לפרטיות ובזכות לפרטיות ובזכות לאוטונומיה – שתיהן זכויות
חוקתיות המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם .שימוש בשעון הביומטרי כולל פגיעה כפולה בזכויות האמורות
– הן בעצם מסירת טביעות האצבע והן באגירתן .ניתן להכשיר פגיעה שכזו רק בחוק או בהסכמה כדין"
בפסק הדין האמור שלל בית המשפט את זכותו של המעסיק לפקח על עובדיו

"סוף מעשה בהתייעצות תחילה"
כל מה שרצית לדעת על מס ריבוי דירות.
לפני הגיעך לגיל פרישה תתייעץ ותחסוך.
עומד למכור דירה ,עשה חישוב מס לפני.
אל תופתע! תתקשר
לכל שאלה תשובה
טלפון  04-8660044רב-קווי
דו-אלsami@mta.co.il :

הנתונים המפורסמים בעלון זה
מובאים באופן כללי ,תמציתי ולתשומת
לב בלבד
רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב
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