תאריך פרסום29.4.2014 :

החודש בדף המידע
קופות גמל
• משיכת כספים מחשבונות בעלי
יתרה צבורה נמוכה בקופות גמל;
דיני עבודה
• התפטרות בדין פיטורין במקרה בו
עובד מתפטר בשל שירות לאומי-
אזרחי;
שכר והסכמים קיבוציים
• עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי
רכב שירות במגזר הציבורי.
מס הכנסה וביטוח לאומי
• דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת
ומשכר עבודה )טופס  (126ועל
ניכויים מתשלומים שאינם משכורת
או שכר עבודה )טופס  (856לשנת
המס  - 2012הארכת מועד הגשה;
• דחיית המועד האחרון להגשת הדוח
השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת
המס .2013

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה
צבורה נמוכה בקופות גמל
ביום  24.3.2014פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים )קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה
צבורה נמוכה()הוראת שעה( ,התשע"ד ,2014-לפיהם על אף הוראות
סעיף  23לחוק האמור ,עמית שבכל חשבונותיו בקופת גמל מורשית
)קופת גמל לתגמולים ,קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית
לפיצויים ,שאינן קופת ביטוח( ,קיימת יתרה צבורה נמוכה רשאי
למשוך כספים מחשבונותיו בקופה בסכום חד פעמי ע"י משיכה כדין
ללא מיסוי ,החל מיום  24.4.2014ועד ליום עד ליום ,31.3.2015
בהתקיים התנאים הבאים:
 .1ההוראה חלה על חשבונות בקופת גמל לתגמולים במעמד שכיר
ובמעמד עצמאי בלבד .אין ההוראה חלה על קרן השתלמות ,קרן
פנסיה ,קופה מרכזית לפיצויים ,קופת גמל לדמי מחלה ,קופת
גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.
 .2היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו ,בקופת גמל
לתגמולים אחת ,ביום  ,31.12.2012נמוכה מ;₪ 7,000 -
 .3לא הופקדו כספים בחשבון לאחר ;01.01.2012
 .4לא הועברו ,לחשבון בקופה או ממנו ,כספים מקופת גמל אחרת
או אל קופת גמל אחרת לפי העניין ,מיום  1.1.2013ואילך;
חוסך המקיים את התנאים כאמור למשיכה ,יהיה זכאי למשוך את
כספי התגמולים  -חלק עובד וחלק מעביד.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכך אין בחוזר זה
כדי להוות תחליף לחוות דעת
וכל
פרטנית
מקצועית
המסתמך על המידע בכל דרך
שהיא ,עושה זאת על אחריותו
בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה,
הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמים מחייבים אחרים.

היה ובנוסף צבר העמית בחשבון כספים בחלק פיצויים ,והסתיימו יחסי
עובד-מעביד ,יהיה רשאי למשוך כספים אלו ,בכפוף לאישור שחרור
כספים ממעסיק .המשיכה תבוצע בתוך  10ימי עסקים.
בהמשך לאמור לעיל ,ביום  26.3.2014פורסם על ידי אגף שוק ההון של
משרד האוצר מסמך בנושא שאלות ותשובות  -משיכת כספים
מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה המפרט בין היתר את מהות
השינוי ,כלהלן:
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•

החשבונות הקטנים מהווים למעלה מ 40%-מכלל החשבונות בקופות הגמל ,זאת בשעה שסך הכספים
בהם מהווים רק כ 1.5% -מסך הכספים המנוהלים .כלומר ,קיימים חשבונות רבים מדי שמנוהל בהם
מעט מדי כסף .מצב זה יוצר חוסר יעילות בניהול כספי החיסכון הפנסיוני וכן נטל תפעולי גדול ביותר על
הקופות ,נטל שכלל ציבור החוסכים נושא בו.

•

מרבית החשבונות הקטנים נפתחו משיקולי מס שאינם רלוונטיים יותר ,ולכן החוסכים הפסיקו להפקיד
לחשבונות אלה ,שלמעשה אינם מהווים חיסכון לגיל פרישה.

•

כיום מרבית החוסכים נמנעים מלמשוך את כספם ,בשל המס החל בשיעור של לפחות  35%מהסכום
הנמשך ,עבור משיכה המבוצעת לפני המועד הקבוע לכך בדין .ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה
בפטור ממס.

•

מטרת ההוראות היא לייעל את המערכת הפנסיונית לטובת החוסכים ,וזאת באמצעות צמצום מספרם
של חשבונות קטנים מאוד )עד  (₪ 7,000שאינם פעילים ,ובכך לצמצם את הפוטנציאל לסבסוד צולב בין
חוסכים.

לפי המסמך האמור ,לאחר כניסת ההוראה לתוקף ,האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבונות בקופת
גמל עם יתרה כוללת עד  ₪ 7,000הינן כלהלן:
•

למשוך את הכסף בפטור ממס.

•

אם קיימים חשבונות נוספים על שמו  -למזג את הכסף בחשבון הקטן לחשבון אחר.

•

להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל ,כאשר החל משנת  2016החברה המנהלת של קופת הגמל
תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של  ₪ 6לחודש.

בהמשך לכך ,ביום  26.3.2014פרסמה רשות המסים חוזר בנושא משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה
נמוכה בקופת גמל ,לפיו הוחלט בהנהלת רשות המסים ,מכוח תקנה  10לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר
עבודה( ,התשנ"ג ,1993-כי לא ינוכה מס עפ"י תקנה  7לתקנות המשכורת מתשלום בגין משיכת כספי פיצויים
מחשבונות בקופת גמל מורשית ,אשר מתקיימים בהם התנאים המפורטים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל()משיכת כספים מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה()הוראת שעה( ,התשע"ד ,2014-כפי
שתוארו לעיל .רשות המסים תפעל לתיקון חקיקה בהתאם להחלטה זו ,כך שיעוגן בחוק ,כי גם רכיב הפיצויים
בחשבונות ,אשר מתקיימים בהם התנאים המפורטים לעיל ,יהיה פטור ממס.
U

U

U

U

U

U

התפטרות בדין פיטורין במקרה בו עובד מתפטר בשל שירות
לאומי -אזרחי
ביום  19.3.2014פורסם ברשומות חוק שירות לאומי-אזרחי ,התשע"ד 2014-במסגרתו פורסם ,בין היתר ,תיקון מס'
 28לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג  ,1963 -לפיו עובד המתפטר כיוון שהחל לשרת בשירות לאומי -אזרחי ,יהיה
זכאי לתשלום פיצויי פיטורים  -ובלבד ששירת בשירות לאומי -אזרחי ,שישה חודשים ,לפחות.
U

U
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עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי
ביום  1.4.2014עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב ,עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב.
לפי העדכון ,בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכבם הינו מיום  1.4.2014ואילך ,יהיו זכאים להשתתפות בסכום
אגרת הרישוי נטו ,אך לא יותר מהסכומים המרביים )קבוצת מחיר  (3כלהלן:
סוג הרכב

סכום מרבי לתשלום בעד אגרת רישוי

מכונית

 ₪ 1,660נטו )במקום (₪ 1,631

אופנוע

 ₪ 307נטו )במקום (₪ 301

השתתפות המעביד באגרת הרישוי לבעל רכב שירות תהיה על-פי סוג הרכב ,למעט התוספת עבור אגרת הרדיו –
רשות השידור.
יודגש כי הסכום לתשלום המופיע באגרת רישוי כולל סך של  ₪ 136בעד אגרת הרדיו ,ולפיכך לצורך חישוב
ההשתתפות ינכה המעביד מאגרת הרישוי ששולמה בידי העובד סכום של  .₪ 136בכל מקרה ,הסכום המרבי בעד
אגרת הרישוי ,ללא אגרת הרדיו ,הינו .₪ 1,660
לבעלי רכב שירות כנ"ל שבמוסדות מתוקצבים ,תאגידים וחברות ממשלתיות ,הממשיכים לפעול לפי השיטה
הישנה )שלפני  ,(1.1.1980ההשתתפות באגרת הרישוי תהיה על-פי הסכומים המרביים לעיל ,אולם בסכום ברוטו
ולא נטו.

דיווח שנתי על נ יכויים ממשכורת ומשכר עבודה ) טופס ( 126
ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה
) טופס  ( 856לשנת המס  - 2013הארכת מועד הגשה
ביום  25.3.2014פרסמה רשות המסים הודעה כדלקמן" :בהתחשב בזמן הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של
הדוחות המקוונים ובשל העיצום הכספי המוטל על המאחרים בהגשה ,החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את
מועד הגשת הדוחות השנתיים ,לחייבים בהגשת דוחות  126ו 856-לשנת המס  ,2013עד ליום ".29.05.2014
להזכירכם ,במסגרת תיקון מס'  161לפקודת מס הכנסה תוקן סעיף  ,166כך שהחל משנת המס  2007ואילך ,חלה
חובת הגשה של דוחות הניכויים באופן "מקוון" בלבד.
יודגש כי ,דוח ייחשב כדוח שהוגש רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום על-ידי המעביד  /המשלם בלבד למחלקת
U

U

U

U

U

U

תפעול )מוקד הניכויים( שבחטיבת שירות לקוחות .תאריך הגשת הדוח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה
כאמור ,במוקד הניכויים.
לאור האמור לעיל ,במטרה לאפשר הגשת הדוחות המקוונים לרשות המסים בזמן ,והעברת טפסי ההצהרות
למעסיקים למחלקת תפעול )מוקד הניכויים( שבחטיבת שירות לקוחות ,נבקש להעביר בהקדם למנהל הלקוח
במלם שכר את טופס  126/856חלק א' לשנת  ,2013חתום ע"י המעסיק.
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דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה
ליחידים לשנת המס 2013
בהתאם לסעיף )131ב (2לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,החל מדוחות לשנת המס  2008נדרשים כל היחידים,
החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ,להגיש את הדוח באופן מקוון ,למעט אלו שקיבלו פטור מחובת הגשת דוח
מקוון על פי תקנות מס הכנסה – פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון ,התש"ע.2010-
בהתאם לסעיף )132ב()1א( לפקודת מס הכנסה:
•

לגבי היחידים החייבים בדוח מקוון ,המועד החוקי האחרון להגשת הדוח הינו ה 31 -במאי ,לאחר שנת המס
שלגביה מוגש הדוח.

•

לגבי היחידים שחייבים בהגשת דוח שנתי ואינם חייבים בהגשת דוח מקוון ,המועד החוקי להגשת הדוח הינו
ה 30 -באפריל ,לאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

ביום  31.3.2014פרסמה רשות המסים הודעה על החלטת הנהלת רשות המסים לדחות את המועד האחרון להגשת
הדוח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס  ,2013במטרה לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות
השנתיים לשנת  , ,2013כמפורט להלן:
U

U

•

לגבי היחידים החייבים בהגשת דוח מקוון נדחה המועד האחרון מיום  31.5.2014ליום ;30.6.2014

•

לגבי היחידים שחייבים בהגשת דוח שנתי ואינם חייבים בהגשת דוח מקוון נדחה המועד האחרון מיום
 30.4.2014ליום .29.5.2014

כבכל שנה ,מפעילה רשות המסים לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדוח השנתי .פרטים לגבי מיקום ושעות הפעילות,
מופיעים באתר רשות המסים שכתובתוwww.taxes.gov.il :
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