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  2009 בנובמבר 24                  
                  

                  לכבוד
                

  ינו'חנה ג' הגב
   ר הוועדה המקצועית בלשכת יועצי המס"יו

  ירושלים
  
  
  .נ.ג

  ,שלום רב
  
  
  

  2008 -ח "התשס, ) 171 'תיקון מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  הצעת: הנדון
  

מתוך  נקודות מהותיות, קראת הדיון הבא בכנסתל בחוזריך יאנו מתכבדים להביא בפנ .1

 :2008 ביולי 28החוק מיום   להצעתהערותינו 

להלן הערותינו  -לפקודת מס הכנסה ) 4)(א)(א7( 9תיקון סעיף  –להצעת החוק  3סעיף  .2

 :זה לענייןהמהותיות 

שה כספי הפיצויים ומענקי הפרי בגיןעל הרווחים לרבות על כספי פיצויים שיעור המס החל  .3

 שיעור המס השולי של הנישום הינו שהופקדו בקופת גמל במסגרת רצף זכויות פיצויים

אלא בתכנון מס לגיטימי של לעניות דעתנו אין מדובר בהתחמקות מתשלום מס , ולפיכך

את בחירתו של הנישום ברצף זכויות ) בסכום(אין מקום להגביל בתקרה הנישום ולכן 

 .פיצויים

לעשות מהעובד מונעת מפרישתו הסופית של העובד מעבודתו  דדחיית אירוע המס למוע .4

תומכת ולפיכך  שימוש בכספי הפיצויים ומענקי הפרישה בטרם פרישתו הסופית מעבודתו

לתקופת הפנסיה , במדיניות משרד האוצר המבקשת לעודד את הציבור לחיסכון ארוך טווח

 .בתוחלת החייםהתמידי החל המתארכת משנה לשנה בשל הגידול 

מקובלת אינה לעניות דעתנו בלבד  "בעלי תפקידים בכירים"הטענה לכאורה כי מדובר ב .5

ראי לדוגמא פורשים , אינה מצדיקה פגיעה בכלל הנישומיםונכונה בכללותה אינה , עלינו

בפרישה מוקדמת הזכאים למענקי פרישה ופיצויים מוגדלים בשל פרישתם המאולצת 

 .עתם לגיל הפרישה לפי החוקבטרם הג, מעבודה אצל מעסיק פלוני

גם אם בחר המחוקק בסופו של דבר לקבוע תקרה בסכום לרצף זכויות , לעניות דעתנו .6

לחזור ולאפשר לנישום לבצע רצף קצבה כהליך מיסוי , נשימהמן הראוי היה באותה , פיצויים

ו דרישתנ. בעת עזיבת עבודה ופרישהומענקי הפרישה פיצויים הכספי כלל משלים לטיפול ב

היא לחזור ולאפשר לנישום לבצע הפקדה חד פעמית לקצבה של כספי פיצויים ומענקי 

, במועד עזיבת עבודה כחלק מתכנון מס לגיטימי של הנישום, פרישה שקיבל במזומן

 .בלבד ומאז נשללה 31.12.99תה אפשרית עד ליום היי, כאמורפעולה ש
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 18ממונה על שוק ההון מיום משנה ל, למכתבו של מר ניר כהן אנו מפנים תשומת לבך .7

כללים (תקנות מס הכנסה " –לרבות לדברי ההסבר ולהוראת השעה ,  2008בפברואר 

ניתן , לעניות דעתנו. "2008 –ח "התשס, )2' מס)(הוראת שעה)(לאישור ולניהול קופות גמל

קופת גמל או כספי פיצויים ב/להחיל את הוראת השעה גם לגבי הפקדת מענקי פרישה ו

לפקודת התרוקן ) א)(ג)(א)(א7(9ת רצף זכויות פיצויים והטיעון לכאורה כי סעיף מסגרב

 2009ראייה לכך כי גם במהלך שנת המס , נו נכון כל עוד הוראת השעה בתוקףאימתוכן 

ראי עמיתי קרנות הפנסיה , ממשיכים להפקיד כספי פיצויים בקופת גמל כמרכיב יחיד

 .הנוספים בקופת גמל) ן מרכיב פיצוייםבגי( 2.33% - הותיקות המפקידים את ה

 :לעניין זהלהלן הערותינו  –תחילה  –להצעת החוק  8סעיף  .8

וסרקרוג ' ששל כבוד השופטת  לדבריה ךתשומת לב אנו מבקשים להפנות, בהקשר זה .9

פסק ב ,2008ביוני  4מיום , בעניין דומה בהתייחסותה לחקיקה בעלת תחולה רטרואקטיבית

 - נגד פקיד שומה חיפה  אברהם קביצל/ ריכנבך אליעזר  -  830ה "עמ / 804ה "עמהדין 

עיקרון זה מקובל בשיטת . קיימת חזקה שתכלית החוק היא כנגד החלה רטרואקטיבית"

המשפט בארץ ובשיטות משפט אחרות והיא מבוססת על הצורך בוודאות ובביטחון 

   ".הגותההתנ ומאפשרת יציבות ותכנון מראש של, אישיים-ביחסים הבין

כללים לאישור ולניהול (תקנות מס הכנסה "ל) א( 16לאמור בתקנה  מת לבךתשו נפנהאף  .10

למעט כאמור בתקנות , תחילתן של תקנות אלה" – "2008 - ח"התשס, )תיקון)(קופות גמל

 " ).יום התחילה –להלן ) (2008באוקטובר  1(ט "בתשרי התשס' ביום ב, )ג( - ו) ב(משנה 

בתזכיר חוק זה כי תיקון פקודת מס הכנסה  לכאורה המועלההטיעון  נולעניות דעת, לפיכך .11

 1ולכן תחילתו של חוק זה לגבי השינויים בפקודה תהא ביום  3לתיקון מהווה תיקון משלים 

של אינה משקפת גישה אחידה  - 2008כך שהוא יחול גם לגבי שנת המס , 2008בינואר 

 .3מתיקון  כלפי כלל השינויים בחקיקה הנובעיםהמחוקק 

, בשל הסיבות השמורות עימו מאחר ומשרד האוצר נאלץ להוביל חקיקה זו בשלבים, לסיכום .12

ובשל הכאוס הפנסיוני שנוצר בתחום החיסכון ארוך הטווח בישראל הן בקרב המנהלים 

לדחות יהיה מן הראוי , הן בקרב המשווקים והיועצים והן בקרב ציבור החוסכים, המוסדיים

או לכל הפחות לדחות את תחילתו  2010בינואר  1ליום בכללותו  3תיקון את תחילתו של 

הרי שמדובר , שאם לא כן, 2010בינואר  1ליום ) 171' מס(סה של התיקון לפקודת מס הכנ

 .בחקיקת מס בעלת תחולה רטרואקטיבית

נסב תשומת לבך כי הנושא אף מצוי בימים אלו בדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב  .13

  .בוד השופט אלטוביה מגןבפני כ

להלן  -) קופות גמל(תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –להצעת החוק  6סעיף  .14

 :זה לענייןהערותינו 

 ,הורה ,בן זוג -"קרוב"" -תקנות קופות גמל ל) הגדרות( 1לפי סעיף  "קרוב"הגדרת , כאמור .15

 "צאצא וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם ,הורי הורה

בפועל , קרובו של העמיתכספים בשל מצב כלכלי או בריאותי של ביטול אפשרות משיכת ה .16

עשוי לפגוע בסופו של דבר שוב בשכבות החלשות בחברה ובכל מקרה מציב את העמית 
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לא יוכל העמית , בדילמה מוסרית שכן במצב אליו שואף תזכיר החוק, הנדרש לסייע לקרובו

 .ידת הצורךבמ, או לילדולסייע אף להורהו 

  :בהצעת החוקנושאים נוספים שאינם מופיעים  .17

  -בנוסח הקיים  לפקודת מס הכנסה) 2( )א) (9( 32סעיף  .18

הנוגע לתשלומים לחבר בעל בכל נדרש תיקון נוסף לפקודת מס הכנסה , 3בעקבות תיקון  .19

 תמתייחס הצעת החוק אינהואולם ) לפקודת מס הכנסה) 2) (א) (9( 32סעיף (שליטה 

 .לפקודת מס הכנסההצפוי אנו מבקשים התייחסות לנושא זה במסגרת התיקון  .א זהלנוש

סוגיית ברצוננו לנצל במה זו ולהעלות בפני הגורמים הרלבנטיים שוב את טענותינו לגבי  .20

שר להאחרון ולשם כך מצורף בזה העתק ממכתבנו  – לתקנות מס הכנסה) א(א34תקנה 

  .ספחיועל נ, 2009 באוקטובר 11מיום אוצר ה
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