המערכת השלישית

שינויי בסביבת התגמול


בעשור האחרו חלו שינויי משמעותיי בשוק העבודה הישראלי ,שנויי אשר
באו לידי ביטוי בי השאר ברמות שכר העבודה של העובדי הבכירי בחברות
)"שכר הבכירי "(.



בנוס לעליות ברמות השכר ובעיקר במטרה לשמר את אוכלוסיית העובדי
המקצועיי  ,התרחבה תופעת חלוקת הרווחי ויחד עמה ג חלוקת בונוסי
ומענקי .



בנוס נפוצה תופעת חלוקת האופציות למניותיה של החברה ,תופעה אשר הולכת
ומתפוגגת מאז התפוצצות בועת ההיי טק וחזרת למציאות של עובדי שהבינו
כי האופציות שקיבלו אינ שוות את הנייר עליה ה נכתבו.

השינויי בסביבת התגמול כמו ג חוסר הוודאות התעסוקתי גררו אחריה תופעות
רצויות פחות .

מיקוד על בעיות עובדי מנהלי בעיד החדש


בעיית הפנסיה הנמוכה בהשוואה לשכר



תהלי הצערת מנהלי ופרישה מוקדמת



העמקת נטל המס
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נתוני פרישה  -דוגמאות
גיל  , 60שכר לסוציאליות  41,800שכר עבודה . ₪ 55,000
תחזית פרישה
מפנסיה צבאית – . ₪ 13,000
מקצבה מפוליסת מנהלים – . ₪ 5542
צבירה הונית – בגיל  ₪ 1,976) ₪ 371,584 - 65קצבה חודשית(.
מענק פרישה –  ₪ 4,446) ₪ 836,000קצבה חודשית(.
סה"כ קצבה חודשית – . ₪ 24,964
הכנסה חסרה – . ₪ 30,036
סכום הוני נדרש להטחת הכנסה חסרה – . ₪ 5,646,000

נתוני פרישה  -דוגמאות
גיל  , 45שכר לסוציאליות  34,709שכר עבודה . ₪ 45,000
תחזית פרישה
מקצבה מקרן פנסיה – ) ₪ 7880בגיל . (67
קצבה מביטוחי מנהלים – . ₪ 9622
צבירה הונית – בגיל  ₪3180) ₪ 599,000 - 65קצבה חודשית(
סה"כ קצבה חודשית – . ₪ 22,620
הכנסה חסרה – . ₪ 24,318
סכום הוני נדרש להטחת הכנסה חסרה – . ₪ 4,571,000

מספר עובדות מעניינות:
בישראל תוחלת חיי בעת לידה 76.7 :לגברי ו  80.9לנשי
בישראל תוחלת חיי בגיל  86 :75לגברי ו  87לנשי
בארה"ב הצפי הוא שבשנת  1 :2025מכל  3יהיה מעל גיל 65
הבית מהווה כ  80%מס ,נכסי משפחה ממוצעת ,שכירי או
עצמאיי
סכו הוני של פורש מהעבודה נאכל בי  3ל  5שני כתוצאה
מירידה בהכנסה ברוטו ומשמירה על רמת חיי קודמת
הוצאות הפורש עולות לעומת הקטנת הכנסות
ההוצאות שעולות:
בריאות
פנאי
הוצאות לא צפויות

בעיית הפרישה מוקדמת


קושי ביצירת הכנסה לקיו

בתקופה בה ממילא הוא נדרש

למימושי הו.


אבד שנות הפקדה יקרות ער למערכת הפנסיה הנמוכה
ממילא.

הקושי לייעל את המיסוי בזמן ההעסקה

מאחר והעובד מועסק כשכיר קיימת מגבלה ביכולת
לייעל את מערכות המס.

עדכוני תחיקתיי בתחו מיסוי קופות הגמל
בימי אלו אושרה בוועדת הכספי רפורמה מקיפה רפורמה מקיפה הכוללת
בי השאר שינוי במדיניות ההפרשות לביטוח פנסיוני .תיקוני אלו יכנסו
לתוק בתארי.1/12/2005 ,
להל עיקרי השינויי בחקיקה בפקודת מס הכנסה:
 תקרת שכר להו – הקטנת תקרת הכנסה מזכה )תקרת השכר להו( משכר של
 / 9,900ל ./ 7,100
 תקרת שכר לקצבה – תקרת שכר להפרשה פטורה ממס לתוכנית קצבה תעמוד על
 3פעמי השכר הממוצע במשק – . / 20,892
 התקרה לשתי התוכניות – תקרת השכר ו/או להו לא תעלה בשו מקרה על
 / 27,856במקו ./ 37,756

תכנית "מענקי פרישה מוגדלי "


מצב המשק יצר מודעות רבה בצור של בכירי ביצירת מקורות הכנסה למקרה פרישה .
התכנית המוצעת הינה בעלת נופ של מדיניות ארגונית כוללת ועיקרה "”reengineering
בתפיסת מבנה השכר של העובד הבכיר.



חבילת השכר הכוללת תשונה באופ בו שעורו של הרכיב העתידי בכלל חבילת השכר יגדל
בהשוואה לזה הנהוג כיו  .במקרה של פרישה מוקדמת תשמש היעודה הנוספת שתיצבר כדי
להתמודד ע מחסור פוטנציאלי בהכנסות כאמור.



במסגרת התוכנית יופקדו כספי המעביד ביעודה אשר תועבר לרשות העובד במועד שיוגדר
בהסכמה .ניסיו השוק מעלה כי מקובלי מספר מועדי פוטנציאליי המתייחסי לאירוע
של פרישה מוקדמת:
.1

במועד סיו העבודה בי מרצו ובי שלא מרצו.

.2

במקרה של מוות ו/או נכות.

תכנית "מענקי פרישה מוגדלים"
מטיבה של התוכנית שהיא תביא להפחתת הרכיב השוט" ותגביר את
הרכיב העתידי .היעודה הנוספת )הרכיב העתידי( שתיצבר תאפשר
להתמודד ע המחסור הפוטנציאלי בהכנסות כאמור.
הרכיב העתידי יכול לכלול חלק מרכיבי השכר השוטפי ו/או
תשלומי עיתיי כגו בונוסי מחולקי ו/או את התקציבי
הסוציאליי החייבי במס בעת הפקדת .

תכנית "מענקי פרישה מוגדלים"  -דוגמאות
מצב נוכחי :
שכר  ( 12,915 + ( 50,000הפקדות סוציאליות )ב .מנהלי  +ק.השתלמות(.
מצב חדש :



שכר  ( 10,332 + ( 40,000הפקדות סוציאליות  ( 12,083 +לחודש ) 10,000שכר
מופחת  +הפרשות סוציאליות מעסיק ( סה"כ כ  ( 145,000לשנה אשר ישולמו
כמענקי פרישה נוספי .

תוצאה
 "דחיית סיפוק" בס  ( 3738בלבד .
 "הכפלת" עתודות הפרישה .
 תיתכ הפחתה בנטל המס בשל קבלת הכספי בעת סיו יחסי עובד מעביד.

אופציה ב' הפקדת הפרשות סוציאליות חייבות בלבד
מצב נוכחי :
שכר  ( 14,165 + ( 50,000הפקדות סוציאליות )ב .מנהלי  +ק.השתלמות(.
מצב חדש :
 הפרשות מעסיק מעל התקרה ) (( 28,000להסדרי המנהלי /פנסיה – . ( 1100
 הפרשות מעסיק מעל תקרה ) (15,400לקר השתלמות – . ( 2595
 סה"כ  ( 3695לחודש יופקדו להסדר מענקי פרישה מוגדלי .
תוצאה
 ימנע חיוב של הפקדות המעסיק במס.
 תתאפשר נזילות הכספי )כספי מנהלי /פנסיה חסומי לגיל פרישה( והשקעת באפיקי
השקעה אטרקטיביי .
 הנטו בתלוש השכר יגדל בשיעור הפקדות העובד )לא קיי צור בהפקדות עובד להסדרי
הפנסיה(
 תיתכ הפחתה בנטל המס בשל קבלת הכספי בעת סיו יחסי עובד מעביד.

סוגיות מס
לאור ייעוד של התשלומי למועד פרישתו של העובד ,והכול כמוב בהתא לחוקי
המס כנוסח כיו הוא עשוי ליהנות מהטבות אלה:
.1

התשלו ייכלל כחלק ממענק הפרישה לעניי סעי" 7) 9א( לפקודה לפקודת מס
הכנסה ולפיכ הוא עשוי ליהנות מפטור מלא או חלקי ממס והכול בהתחשב כמוב
ביעודות "הרגילות" שיעמדו לרשותו.

.2

תתאפשר פריסה של מענק הפרישה החייב על פני מספר שנות מס )סעי" )8ג()(1
לפקודה( )לפי נהלי מס הכנסה מדובר בשנת פריסה בגי כל ארבע שנות עבודה ועד
לתקופת פריסה כוללת בת שש שני ( .צפוי שתחול ירידה בשיעורי המס של העובד
במהל תקופת הפריסה.

.3

יימנע תשלו דמי ביטוח לאומי ומס בריאות .קבלת סכומי היעודה כמענק פרישה,
במאובח משכר ,צפויה להפחית בנטל דמי הביטוח החלי על העובד ועל המעביד.

סוגיות מס – המש

.4

הפקדות מעביד שוטפות לקופות פנסיה וקר השתלמות בגי הכנסה העולה
על תקרה שנקבעה בחוק )כ ( 28,000 2לפנסיה ו  ( 15,700לק .השתלמות(,
מתחייבות במס באופ שוט" בידי העובד .ההפקדה במסגרת התוכנית
המוצעת מחד תמנע את חיוב המס המיידי בתלוש השכר ועשויה להביא
להפחתה מסוימת בנטל המס החל אלמלא ההפקדה כאמור.

.5

ההפחתה הצפויה בשיעור המס האישי ) 44%בשנת  (2010תפחית במידה
ניכרת את שיעור המס על הכנסות העובד שכ אלו יחויבו במס ע"פ שיעורי
המס שיהיו נהוגי בעתיד

סוגיות מס – מעסיק
.1
.2

.3
.4

.5
.6

ההוצאה לצורכי מס תידחה עד למועד הזכאות של העובד.
בקרב חברות המשלמות מס תיווצר עלות מימו הנובעת מדחיית ההוצאה
למועד עתידי  .העלות המשוערת הינה כ  2%לשנה  .עלות זו נובעת מעלות
גיוס ההו על מס החברות המשול  .בשני הקרובות צפויה עלות נוספת
הנובעת מהירידה הצפויה בשיעור מס החברות.
לחברות אשר אינ משלמות מס בשל הפסדי צבורי לדוגמא ,לא נגרמת כל
עלות נוספת שכ דחיית ההוצאה אינה כרוכה בתשלו מס החברות כיו .
על פי כללי חשבונאות מקובלי  ,כיוו שההתחייבות לתשלו הסכומי היא
חוזית ומוחלטת יש לרשו את סכומי ההתחייבות על בסיס צבירות מדי
חודש כהוצאה שוטפת.
אי כל השפעה על דוחות רווח והפסד של החברה שכ כנגד ההתחייבות
קיימת יעודה .
במקרי מסוימי  ,שינוי ייעוד כספי משכר למענקי פרישה עשוי להפחית
את דמי הביטוח הלאומי אותו משל המעסיק שכ ע"פ פרשנות מקובלת
אי משלמי דמי ביטוח לאומי בגי מענקי פרישה.

שלבי

ודגשי לביצוע התכנית

.1

ייחת הסכ בי המעסיק והעובד

.2

השכר המופחת יופקד ביעודה בבעלות המעסיק על ש העובד .

.3

במקרי בה יופחת השכר השוט" בנוס" לשכר השוט" יופקדו ליעודה מספר
מרכיבי המשתלמי ע"י המעביד כדוגמת הפרשות לקופות פיצויי ותגמולי
לקר השתלמות וכיו"ב .

.4

קיימת אפשרות לכלול במסגרת התכנית תשלומי עיתיי כגו בונוסי
ומענקי רווחי ו/או את כל תשלומי המעסיק להסדרי הסוציאליי החייבי
במס בעת הפקדת .

.5

לקופת היעודה ימונה נאמ אשר יוגדר כמוטב בלתי חוזר.

פתרונות מתקדמים לתגמול בכירים
ישנה השפעה גדולה מאוד לשימוש בחשיבה מתודולוגית ובכלים
נכונים ,על התוצאה הכלכלית המושגת בתכנון העתיד הכלכלי
של העובד הבכיר ומשפחתו.

