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הגדרות

.1

בחוק זה -
"אמצעי שליטה" ,ו"שליטה"  -כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי);
"גוף פיננסי"  -כל אחד מאלה:
()1

גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;

()2

חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק;

( )3מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות
משותפות בנאמנות ,התשנ"ד1994-;1
()4

מנהל תיקים כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

()5

תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי);

( )6גוף אחר המספק שירותים פיננסיים ,שקבע שר האוצר ,בצו ,באישור ועדת
הכספים של הכנסת;
"חוק הבנקאות (רישוי)"  -חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א1981-;2
"חוק החברות"  -חוק החברות ,התשנ"ט1999-;3
"חוק הסדרת העיסוק"  -חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה1995-;4
"חוק הפיקוח על הביטוח"  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א-
1981;5
"כללי החשבונאות המקובלים"  -כללי החשבונאות החלים על התאגיד לפי דין ,ובאין
כללים שחלים על התאגיד לפי דין  -תקני חשבונאות שקבע המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות;
"נושא משרה בכירה"  -כהגדרתו בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-;6
"שכר"  -לרבות תנאים נלווים לשכר ,ובכלל זה החזקת רכב ,טלפון ,תנאים סוציאליים,
הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב
שהוענק לעובד;
"תאגיד פיננסי"  -גוף פיננסי או תאגיד שליטה ,למעט אחד מאלה:

*
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()1

מי שקיבל רישיון בנק חוץ ,לפי סעיף (4א)( )2לחוק הבנקאות (רישוי);7

()2

מי שקיבל רישיון מבטח חוץ ,לפי סעיף (15א)( )2לחוק הפיקוח על הביטוח;

()3

מנהל תיקים זר שהוא עוסק זר כהגדרתו בסעיף 10א לחוק הסדרת העיסוק;

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר ב' התשע"ו ( 29במרס [ )2016בישיבה שהחלה ביום י"ח באדר ב' התשע"ו
( 28במרס  ;])2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,883 -מיום כ"ג בתמוז התשע"ד
( 21ביולי  ,)2014עמ' .892
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308
ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .416
ס"ח התשמ"א ,עמ' .208
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
ס"ח התשמ"א ,עמ' .232
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או בעקיפין ,לעובד התאגיד ,לרבות עובד של קבלן כוח אדם שהתאגיד הפיננסי הוא
המעסיק בפועל שלו ,ועובד של קבלן שירות המועסק במתן שירות אצל התאגיד
הפיננסי ,בשנה שקדמה למועד ההתקשרות ,קטן מ– ;35לעניין זה" ,קבלן כוח אדם",
"קבלן שירות" ו"מעסיק בפועל"  -כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו1996-.8
(ג) הוראות סעיף  280לחוק החברות יחולו ,בשינויים המחויבים ,על התקשרות של
תאגיד פיננסי עם נושא משרה בכירה או עובד כאמור בסעיף קטן (א) שלא אושרה
בהתאם להוראות סעיף זה ,ובכלל זה אם נפל בהליך האישור פגם מהותי או אם
ההתקשרות נעשתה בחריגה מהותית מן האישור.
(ד) סכום ההתקשרות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה מיום פרסומו של חוק זה ואילך.
חישוב התגמול לגבי
כהונה או העסקה
בקבוצת חברות

	.3

חישוב סכום התגמול הניתן לנושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי לעניין סעיף
(2א) ,יכלול את סך כל התגמולים המשולמים לו בקשר לכהונתו או העסקתו הן בתאגיד
הפיננסי והן בתאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי.

תיקון פקודת
מס הכנסה -
מס' 224

	.4

בפקודת מס הכנסה- 9
()1

בסעיף  ,32אחרי פסקה ( )16יבוא:
"(( )17א) הוצאה בשל עלות שכר שנשא בה תאגיד פיננסי ,במישרין או
בעקיפין ,בשנת המס ,בעד נושא משרה בכירה או עובד ,העולה על התקרה
לתשלום (בפסקה זו  -ההוצאה העודפת).
(ב) חישוב עלות השכר לעניין פסקת משנה (א) ,לגבי נושא משרה בכירה
או עובד בתאגיד פיננסי ,יכלול את עלות השכר שנשאו בה הן התאגיד
הפיננסי והן תאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי בעד אותו נושא משרה
בכירה או עובד (בפסקה זו  -עלות השכר הכוללת); ההוצאה העודפת
תיוחס לתאגיד הפיננסי ולתאגידים קשורים לו ,בהתאם ליחס בין עלות
השכר שנשא בו כל אחד מהם לעלות השכר הכוללת.
(ג) לעניין חישוב עלות השכר לפי פסקת משנה (א) ,יראו את ההוצאה
בשל מענקי פרישה ,כאילו הוצאה בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה
שבשלהן משולמת ההוצאה (בפסקה זו  -תקופת העבודה); עלתה ההוצאה
בשל עלות השכר בגין שנת המס שקדמה למועד ההוצאה בשל מענקי
פרישה על התקרה לתשלום ,ייווסף לעלות השכר בשנת ההוצאה בשל
עלות פרישה החלק שבו עלתה ההוצאה האמורה על התקרה לתשלום
באותה שנת מס ,כשהיא מוכפלת בתקופת העבודה.
(ד)

הסכומים הנקובים בפסקה זו יתואמו לפי הוראות סעיף 120ב.

(ה) בפסקה זו -
"הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות"  -סך ההוצאה
השנתית שיש לרשום בדוחות הכספיים בשל הענקה של מניות או
זכות לקבלת מניות ,לנושא משרה בכירה או לעובד ,והכול בהתאם
לכללי החשבונאות המקובלים;
"הוצאה בשל מענקי פרישה"  -הוצאה בעד תשלומי מעביד לקופת גמל
כמשמעותם בסעיף  )5(17או בעד מענק עקב פרישה או מענק עקב
מוות כמשמעותם בסעיף 7(9א);
8
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"תאגיד פיננסי" ו"תאגיד שליטה"  -כהגדרתם בחוק תגמול
לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד
ואי–התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג),
התשע"ו".2016-
ביצוע ותקנות

.5

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תחילה ותחולה

.6

(א) הוראות חוק זה יחולו על התקשרות כאמור בסעיף (2א) שאושרה החל ביום פרסום
חוק זה (להלן  -יום הפרסום) ואילך ,ואולם לגבי התקשרות כאמור שאושרה לפני יום
הפרסום ,יחולו הוראות חוק זה החל מתום שישה חודשים מיום הפרסום והיא תהיה
טעונה אישור לפי הסעיף האמור עד לאותו מועד.

הגדרות

.1

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,תחילתם של סעיפים  )17(32ו–141ב לפקודת
מס הכנסה ,כנוסחם בסעיף  4לחוק זה ,תהיה כמפורט להלן ,והם יחולו לגבי עלות
שכר ,כהגדרתה בסעיף  )17(32האמור ,שנשא בה תאגיד פיננסי מהמועדים האמורים
בפסקה ( )1או ( ,)2לפי העניין:
( )1לעניין התקשרות שאושרה לפני יום הפרסום  -שישה חודשים מיום
הפרסום ,והתקרה לתשלום ,כהגדרתה בסעיף  )17(32האמור ,תחושב באופן יחסי
למספר חודשי העבודה של נושא המשרה הבכירה או עובד התאגיד הפיננסי;
( )2לעניין התקשרות שאושרה אחרי יום הפרסום  -יום ג' בטבת התשע"ז
( 1בינואר .)2017
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

משה כחלון
שר האוצר

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום ,התשע"ו*2016-
בחוק זה -
"השר הממונה"  -השר הממונה על גוף חירום המנוי בתוספת או השר הממונה על
ביצוע חוק המסדיר את פעולותיו של גוף חירום כאמור;
"התראה"  -התראה באמצעות מתן הודעה קולית או מסרון כהגדרתו בסעיף 5ב לחוק
התקשורת ,למספר הטלפון שממנו בוצעה שיחת ההטרדה;
"חוק נתוני תקשורת"  -חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -נתוני תקשורת),
התשס"ח2007-;1
"חוק התקשורת"  -חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-;2
"חסימה"  -מניעת הגישה של מספר טלפון שממנו בוצעו שיחות הטרדה לרשת
התקשורת של מפעיל סלולרי;
"מוקד חירום"  -מוקד החירום של גוף המנוי בתוספת;
*
1
2
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התקבל בכנסת ביום כ' באדר ב' התשע"ו ( 30במרס  ;)2016הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,603 -מיום כ' בחשוון התשע"ו ( 2בנובמבר  ,)2015עמ' .6
ס"ח התשס"ח ,עמ' .72
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218

ספר החוקים  ,2552ד' בניסן התשע"ו12.4.2016 ,

