מבזקי פוליטיקה וקהילה  /זאב שרגא
הקהילתית בשכונה .הוועד יעבוד בשיתוף פעולה צמוד עם
ועד תושבי שכונת  ,80בנושאי בטחון ,תחבורה ,תרבות ,קהילה
וחינוך .חברי הועד הם תושבי השכונה :סיגל אמיר ,גיא פאר,
אפי גיל ,ערן ורנר ,דנה לירם-קליבנוב ,חנן שמילוביץ ,יצחק
שליו ,אורי חקלאי ,אדר ארד.

המנהיגות זורמת בדם

הכותב :פיטר הוד  -מומחה לתכנון פיננסי ,ביטוח ופרישה.

צילום :פרטי

ננה פולינה לוי ,בתו של יו"ר האופוזיציה והמועמד לראשות
העיר עו"ד ,יובל לוי ,השתתפה באירוע חגיגי של הענקת פרס
הדיפלומטיה הציבורית לפרופ' משה ארנס ,שר החוץ ושר
הבטחון לשעבר ,זאת במסגרת תכנית שגרירים צעירים ,מטעם
המרכז הישראלי למנהיגות צעירה .ננה בת ה ,16-תלמידת
תיכון "כצנלסון" ,ייצגה את העיר כפר סבא עם תלמידים אחרים
ולכבוד האירוע החגיגי ,הייתה גם תמונה עם ראש הממשלה,
בנימין נתניהו ,שלא פספס סלפי עם המנהיגים של העתיד.

יום השיתופים בחב"ד כפר סבא
השבוע התקיים מבצע גיוס תרומות מרשים לטובת ארגון
חב"ד בכפר סבא ,במהלכו ביקשו לגייס  800,000שקלים לטובת
פעילות הסניף המקומי ,במרתון של שלושה ימי התרמה ברשת
האינטרנט.
במהלך מרתון ההתרמה הובטח לתורמים כי על כל שקל אחד
שייתרמו ,יתווספו עוד  3שקלים תרומה ,מטעמם של תורמים
גדולים שנרתמו למשימה .נציין כי  5שעות לפני סגירת המרתון
עמד סכום התרומות על כ –  600,000שקלים.
zeevshraga1978@gmail.com
גיליון 1423
ט"ו אדר תשע"ח 2/03/18
Local Kol Hakfar

עומדים בפני פרישה ,או שכבר פרשתם? פרישה מהעבודה,
מלווה בהחלטות משמעותיות ,שלהן השלכות כלכליות .בעזרת
ייעוץ פרישה מתאים ,ניתן לחסוך כסף רב .בכתבה זו אביא דוגמא
קלאסית ללקוח שפרש לאחר שנים רבות של עבודה בחברה גדולה
בארץ ,אשר בא לייעוץ ויצא עם כסף רב הוני וקצבה חודשית ראויה.
אריה ,בן  ,67נשוי ואב ל .3-עבד בתפקיד ניהולי בחברה
תעשייתית .הוא פנה אליי עם פרישתו במטרה לקבל ייעוץ והכוונה
בנוגע לפרישה .לפגישה שקבענו במשרדי ,הוא הגיע עם המעטפה
שקיבל מהמעסיק ובה המסמכים הבאים :טופס  161מלא ,טופס
161א ריק ומכתבי סיום עבודה.
לפי טופס  161שהציג לפני אריק ,לזכותו סכום של 793,067
ש“ח )קרן  +רווחים( כמענק פרישה לאחר  39שנות עבודה .לפי
חישוב שעשה לו המעסיק מהסכום  ,793,067סך של  , 393,120הינם
פטורים ממס ,והיתרה חייבת במס של !48%
במקרה זה ,ובמקרים רבים נוספים שאני נתקל בהם ,נשאלת
השאלה-האם תשלום המס הגבוה ,הינו בלתי נמנע ,או שיש דרך
להפחית אותו?
התשובה היא שבאמצעות תכנון פרישה אסטרטגי ,מותאם
אישית ,ניתן בהחלט להפחית את תשלום המס.
מהמידע שאספתי מאריה ,הבנתי שחשוב לו שהקצבה
החודשית ,תהיה בגובה  7,000ש“ח ואת היתרה ,ירצה לקבל כסכום
הוני .החלטנו שאת ’עוגת הכסף‘ נחלק בצורה אחרת ,ובכך נגדיל את
הקצבה החודשית שלו ,ובנוסף נקבל סכום כספי הוני נאה.
התוצאה היא תשלום מס של  100ש“ח בלבד על הקצבה
החודשית )המס מתבטל בשנת  ,(2020כל כספי הפיצויים החייבים
יועדו למטרות קצבה ,וכל כספי הפיצויים הפטורים נמשכו ללא
תשלום מס.
איך עשיתי את זה?
הכנתי טופס 161א מסודר למס הכנסה וביקשתי :א .להגדיל
את הפטור על כספי הפיצויים עד התקרה )המעסיק נתן פטור של
 10,080ש“ח ואני ביקשתי וקיבלתי פטור  12,200לשנה( מה שהגדיל
עבורו את הפטור מ 393,120 -ל) 475,800 -תוספת של 82,680
ש“ח לפטור( .ביקשתי לייעד את יתרת הפיצויים החייבים בסך
של  317,267ש“ח ,למטרות קצבה ובנוסף ביקשתי לקבל את כספי
הפיצויים הפטורים.475,800 -
בנוסף ,מאיסוף החומר הפנסיוני ,נמצאו קופות גמל קצבתיות,
בחברות ביטוח שונות ,עם צבירה כוללת של  50,000ש“ח שגם אותן
ביקשתי לקבל במזומן ללא תשלום מס )’היוון קצבה‘(.
בשלב האחרון הכנתי עבורו טופס 161ד )לקיבוע זכויות ולביצוע
היוון כספי תגמולים חייבים( .הגשנו את הטפסים למס הכנסה
וקיבלנו אישור על כל המהלך.
התוצאה הסופית :אריה יקבל קצבה חודשית של  7,276ש“ח
במקום  4,700ש“ח ,שתשולם לו לכל ימי חייו וסכום הוני פטור ממס
ביד בגובה  525,800ש“ח!
פורשים או מתכוונים לפרוש? אתם לא לבד! אתם מוזמנים
לפגישת ייעוץ והכוונה לפרישה כדי למקסם את הזכויות שלכם.

052-6467605
אתרwww.hod-group.co.il:
כתובת המשרד :תעשייה  21רעננה.

רוצים את

לנייד כל יום חמישי?

להצטרפות

ננה פולינה לוי ,מנהיגה צעירה

לפרוש
בגדול
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