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שינויים בתחום הפנסיה
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פרסום מש רה

לוח דרושים < כתבות בנושא חיפוש עבודה < שינויים בתחום הפנסיה

שינויים בתחום הפנסיה
הדפסה
העלאת אחוז ההפרשה המותר לכיסוי אובדן כושר עבודה מ  2.5%ל  3.5%עלולה לפגוע בזכויותיהם של
העובדים?

כל המשרות בארץ באתר אחד!
שלום אורח ,משרות שמחכות לך:
 34659משרות דרושים מכל הארץ
 13569משרות בלעדיות
משרות מהיום
393
כניסה לרשומים

אחד התחומים בה נגע לאחרונה המחוקק הוא ההכרה בהפרשה לביטוח אבדן כושר עבודה ,כמוכרת במס.
עד היום הוכרה במס כל הפרשה לצורך ביטוח אבדן כושר עבודה עד לתקרה של  2.5%ממשכורתו של העובד.
לדוגמא ,בעלי משכורת של  ₪ 10,000יכלו להפריש עד  ₪ 250לחודש לצורך ביטוח אבדן כושר עבודה ,וכל
ההוצאה הזו היתה מוכרת להם לצורכי מס .תקנה זו אפשרה לעובדים רבים במשק ליהנות מביטוח אבדן כושר
עבודה מקסימלי )קבלת  75%מהמשכורת במקרה של אבדן כושר( ,תוך הכרה של כל ההוצאה הזו לצורכי מס.
אך ככל שעולה הגיל ,הפרמיה לביטוח אבדן כושר העבודה מתייקרת ,והיא עלולה להעפיל פעמים רבות
מעל ל 2.5%-ממשכורתו של העובד .במקרים אלו לא הוכרה ההפרשה הנוספת ,ועובדים רבים בחרו שלא
להגדיל את הפרמיה ,ובכך לחשוף את עצמם לביטוח חסר ובעייתי .החוקים החדשים שמגביהים את תקרת
ההכרה ל ,3.5%-באים כביכול לקראת המבוטחים הללו .אך אליה וקוץ בה :האחוז שיוכר במקרה זה בהוצאתו
של העובד ,יקוזז מההפרשה הניתנת לעובד במרכיב הגמל ,כך שלמעשה ייזכה העובד בעשרות שקלים בודדים
כתוצאה מההכרה ,אך ייאבד מאות שקלים לגמלה המגיעה לו.

הכנס כתובת אי-מייל
הכנס סיסמא

זכור אותי במחשב זה

השינויים בחוקים הפנסיוניים בישראל לא מפסיקים .לפני כמה שנים הונהגה רפורמה עמוקה בתחום הפנסיה.
לפני שהתרגלנו לכל משמעויותיה ,התקבלה לאחרונה שורה של חוקים ותקנות המסדירים מחדש את התחום,
ויוצרים מהפכה בתחומים רבים.

שכחתי סיסמא

חיפוש לימודים
בחר תחום לימודים
מכינות ,בגרות ופסיכומטרי
בחר קורסי הכנה במקצוע המבוקש
מכינות קדם אקדמיות
מכוני הכנה לבחינות הבגרות
מכוני הכנה לבחינה הפסיכומ..
בחר איזור לימודים מועדף
כל האזורים

דודי הרשברג ,יועץ פנסיוני בכיר מחברת רול ייעוץ פנסיוני מסביר" :עובד המשתכר  ₪ 10,000אך מפאת גילו
או מצב בריאותו ,פוליסת אבדן כושר העבודה שלו עומדת על  ₪ 350לחודש )גובה תקרת ההכרה החדשה(,
ייהנה על פי החוקים החדשים מהכרה על מלוא התשלום במס של  ₪ 100נוספים כל חודש ,כספים שלא הוכרו
לו עד כה .במקרה הזה אותם  ₪ 100שהוכרו לו במסגרת אבדן כושר העבודה ,יקוזזו במלואם מההפרשה
שלו לפנסיה או לגמל .משמעות הדבר שהפנסייה שלו תאבד  ₪ 100בכל חודש ,שמשמעותם אבדן הפרשה
של  ₪ 1200לשנה והריבית על הצבירה זו ,אומר דודי הרשברג.
"צריך לזכור שיותר אנשים זוכים ל פנסיה ,מאשר כאלה המפעילים את הביטוח לאבדן כושר עבודה ,כך
שכספים שהיו שימושיים באופן ודאי יותר ,הועברו לאפיק בעל שימוש זניח יחסית.
נקודה נוספת הראויה לציון ומתאימה לבעלי השכר הגבוה במיוחד – החקיקה יצרה תקרת שכר להפרשה
לכיסוי אובדן כושר עבודה עד שכר  4) ₪ 30,652פעמים השכר הממוצע במשק( .לעומת המצב הקודם לפני
החקיקה שלא היתה תקרה להפרשה כלל.
"תחום הפנסיה היה ונשאר סבוך מאד" אומר יועץ פנסיוני דודי הרשברג" .אי הבנת החוקים החדשים עלולה
לגרום הן למעסיקים והן לעובדים שלא ליהנות מהטבות המגיעות להם על פי חוק ,ועל כן מומלץ שיתייעצו עם
אנשי מקצוע המצויים בתחום ,ויבטיחו כי זכויותיהם ניתנות להם במלואן".
לכל הכתבות בנושא דרושים וחיפוש עבודה

חישובי שכר
האם אתה מודע לחישוב מרכיבי
השכר במשכורת שלך?
איני מודע  -אין לי מושג או הבנה
בתחום
אני בהחלט מודע ועוקב אחריהם
בהתמדה
אני עוקב אך לא בהתמדה

כתבות בנושא עבודה וקריירה
פתיחת עידן חדש
קבלו חוקים שיעזרו לכם ,המשקיעים
הפרטיים ,להגדיל את סיכויי ההצלחה
בבורסה לאורך זמן
דיווח מיוחד :הסתיימו העיצומים
בשירות התעסוקה
לשכות התעסוקה פתוחות כעת לקהל
 ניתן להגיע לחתום אבטלה ולחפשעבודה בלשכות השונות
איך לכתוב קורות חיים מעולים?
כל הכללים ,ההמלצות והטיפים
לכתיבת קורות החיים אשר ישיגו לכם
את ראיון העבודה הנחשק
תחרות היזמים הגדולה !
 AllJobsו TheMarker-מזמינים
אתכם להשתתף ב - Easy Start
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תחרות ,שתגשים לכם חלום עסקי !
שינוי קריירה  -איך עושים את זה?
כיצד בוחרים קריירה מתאימה? איך
מתגברים על משבר קריירה ומשנים
כיוון מקצועי? קבלו מדריך לפריצות
דרך
לכתבות נוספות

שינויים בתחום הפנסיה

תנאי השימוש בשירות

צור קשר

מי אנח נו ?

קישו רי ם

שאלות נפוצו ת

פרסמו אצל נו

חיפוש עבודה | הצעות עבודה | כל הזכויות שמורות לחברת  All U Needבע"מ

זקוקים לעזרה?
אנחנו כאן בשבילכם

03-6-000-000
או בדוא " ל AllJobs@AllJobs.co.il :
תשובות לשאלות נפוצות תוכלו למצוא כאן
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