שינוים בתוכנית היעילות הכלכלית (חוק ההסדרים :)2022
 .1העלאת גיל הפרישה לנשים :גיל הפרישה יעלה באופן הדרגתי ,על פני  11שנים :
•ילידות  – 1960גיל הפרישה יהיה  62ו 4-חודשים
•ילידות  62 – 1961ו 8-חודשים
•ילידות  63 – 1962שנים
•ילידות  63 – 1963ו 3-חודשים
•ילידות  63 – 1964ו 6-חודשים
•ילידות  63 – 1965ו 9-חודשים
•ילידות  64 – 1966שנים
•ילידות  64 – 1967ו 3-חודשים
•ילידות  64 – 1968ו 6-חודשים
•ילידות  64 – 1969ו 9חודשים
•ילידות  1970ואילך –  65שנים
מה המשמעות של העלאת גיל הפרישה לנשים?
א .קצבת אזרח ותיק ("קצבת זקנה" ביטוח לאומי) משולמת מגיל פרישה ומכאן שמועד תחילת
קבלתה נדחה.
ב .גיל פרישה הוא תנאי לקבלת פטור מס בקבוע זכויות ומכאן שמועד תחילת קבלת פטור זה ידחה
בהתאמה.
ג .הפקדות לפנסיה תהיינה לאורך תקופה ארוכה יותר ,וכפועל יוצא ,סכום הפנסיה החודשי שנשים
מקבלות יגדל.
ד .הקטנת הפערים בשכר ובפנסיה בין נשים לגברים.
 .2מתן אפשרות לעובדים אחרי גיל הפרישה להשתכר יותר מבלי לפגוע בזכותם לקצבת אזרח ותיק :
עד  ,2021הותנה תשלום קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי מגיל פרישה ועד גיל  - 70בהיעדר הכנסה
נוספת ממשכורת או מעסק העולה על  6,000ש"ח לחודש .חוק ההסדרים החדש מעלה את הרף ל
 6,750שקל בחודש בשנת  ,2022ול 7,750-שקל החל משנת .2023
 .3הקטנת תקרת הפטור ממס עבור נכים :תקרת הפטור לנכה ( 90%ומעלה) ,לנכים שאינם נכי צה"ל
או נפגעי פעולות איבה ,הוקטנה מ 614-אלף ש"ח ב 2021-ל 400-אלף ש"ח לשנה ב. 2022-
במקרים שבהם בוצעה ב 2021-פריסה של מענק הפרישה לתקופה הקצרה מהניתן לפי הכללים,
כדאי לשקול פניה למשרד פקיד שומה ,לעדכון בקשת הפריסה המקורית ולהארכת תקופת הפריסה -
כך שהכנסה השנתית בעתיד לא תעלה על  400אלף ש"ח לשנה.
 .4שינוי מנגנון הבטחת יציבות קרנות הפנסיה וקרנות ביטוח מנהלים (קצבתי) :מנגנון הבטחת היציבות
בקרנות שונה מאג"ח בריבית מובטחת ,לשיטה של מתן רשת בטחון להבטחת תשואה לפי 5.15%
לשנה לחלק בר הגנה וזאת על ידי התחשבנות חודשית עם הקרנות ,בהתייחס לתשואה הממוצעת
ב 60החודשים שקדמו (מתן השלמות) .
לשם מימון ההשלמות ,המדינה תעביר מדי שנה כספים מתקציב הכללי לקרן ממשלתית ייעודית
(החל מ  3.15%לשנה מהסכום המצרפי בר ההגנה ,בשנים  ,2022-2025ואחוז נמוך יותר
בהמשך).
ההשפעה החזויה של השינוי על העמיתים אמורה להיות קטנה ,אך ימים יגידו...ניתן לשער שבשנות משבר כלכלי כמו  ,2008המדינה תאלץ לפצות את הקרנות בסכומים גבוהיםמאוד בנוסף להתמודדות השוטפת עם המשבר (הגדלת הגרעון ,יעצים את המשבר .)...

