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  2009 ילבאפר 28                
  בקשה לתגובה דחופה                

  
  

                  לכבוד
                

   ביטוח וחיסכון, משנה לממונה על שוק ההון,  יואב בן אורמר 
  ביטוח וחסכון, אגף שוק ההון
  משרד האוצר

  1 קפלן' רח
   95091ירושלים 

  
  
  .נ.א

  ,שלום רב
  
  

  2008  –ח "התשס, )3 'תיקון מס)(קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים : הנדון
  2009 באפריל 22מיום  מכתבך: סימוכין

 
: להלן(ביטוח וחסכון , לאגף שוק ההוןפניותיי האישי ללהודות לך על המענה ברצוני  .1

לבחון את הצורך במציאת פתרון במכתבך האחרון  הבעת הנכונות עלומעל הכל ) האגף

למנהלי הגופים המוסדיים האגף לאור ההנחיות הקודמות של עבור אותם מבוטחים אשר 

 .תשואההפיצויים מפוליסות מבטיחות נאלצו לפדות את כספי 

כבר אנו נעשה כל מאמץ כי בקשתכם להעביר אליכם פניות של חוסכים שנפגעו תיענה  .2

 .בימים הקרובים

בדבר שהעלנו בפניך לא מכבר ובהתעלם מטענותינו בהתייחס לעיקר מכתבך , עם זאת .3

ליסות ביטוח קופות הגמל לבין מבוטחים בפוב עמיתיםבין ) ה אסורההבחנ(אפליה קיומה של 

  : כדלקמן לגופו של ענייןמנהלים בחברות ביטוח הריני להשיבך 

הול קופות גמל לבין חברות הביטוח כי חברות לניהבין שבחר לעשות האגף ההבחנה  .4

החיסכון הפנסיוני לחברת ביטוח מגוון מוצרים פיננסיים לרבות פוליסות פרט בנוסף למוצרי "

, "קופת גמל, לחברה מנהלת של קופות גמל יש רק מוצר אחד"וכי ". שמאושרים כקופת גמל

לטעמנו , עליו אנו מלינים למנהלי הגופים המוסדייםומכאן לכאורה ההבדל בהנחיות האגף 

 .הינה הבחנה שגויה

חברות הביטוח , בדבלהריני להפנות תשומת לבך כי למיטב ידיעתנו , לצורך ביסוס טענתו זו .5

נוהגות להשאיר את כספי אך " במעמד פרט"אכן מסבות את מעמד כספי הפיצויים לכספים 

אותה פוליסת ביטוח מנהלים מקורית מסגרת בר ניכוי המס הפיצויים הנזילים לאח

מספר כי כספי הפיצויים זוכים לאותם תנאי הפוליסה ווראיה לכך שמאושרת כקופת גמל 

 .הפוליסה אינו משתנה
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גם החברות לניהול קופות גמל פיתחו יכולת , בשל רפורמות המס, במהלך השנים האחרונות .6

מאחר והן נדרשו , מיכונית מוכחת להבחנה בין סוגי כספים שונים במסגרת אותה קופת גמל

רי שיעו, לפי חוקי המס את הכספים בקופות הגמל בצבעים שונים" לצבוע"יותר מפעם אחת 

 .המס וסוגי הכספים השונים

לא , אינן נבדלות מחברות הביטוחהחברות לניהול קופות גמל  ,בכך, לטעמנונדגיש כי  .7

וכי לכל הגופים המוסדיים  ואף לא לאחר מועד זה 31.12.07במציאות ששררה עד ליום 

יעורי קיימת היכולת המיכונית להבחין בין סוגי כספים שונים ולהחיל עליהם את חוקי המס וש

כקופת  במוצר חסכון פנסיוני המאושראמה גם כאשר הכספים מושארים המס השונים בהת

 .גמל

, בסיס איתן, אנו לא רואים בהבחנה זו שבחר האגף לעשות בין הגופים המוסדיים השונים .8

צודק והוגן עד כדי קיומה של אפליה בין זכויות העמיתים בקופות הגמל לבין זכויות 

 .ביטוח מנהלים המבוטחים בפוליסות

שכן כך או כך על כספי הפיצויים , אנו לא רואים סיבה כלכלית לביצוע הבחנה זו, בנוסף לכך .9

חל מס ,  בין אם הם מושארים בקופת גמל ובין אם הם מושארים בפוליסת ביטוח, הנזילים

 .וזו אינה עובדה חדשה רווח הון בשיעור זהה

עייתם של העמיתים בקופות הגמל באופן זהה נחזור על קריאתנו ובקשתנו למצוא פתרון לב .10

 .לפתרון שניתן למבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים

, שתוגש בקרוב לבית המשפט, אנו שוקדים על הכנת תובענה בעניין זה, בימים אלו .11

 .נשמח אם האגף ימצא לנכון להיענות לבקשתנו ולייתר את הצורך בהגשת התובענה

  .נודה לתגובתך בהקדם האפשרי .12

  

  

  ,בכבוד רב

  , אמיר גבאי

  

  רואה חשבון

  
  

  :  העתק
  
  משרד האוצר, ביטוח וחיסכון, ממונה על שוק ההוןה - ח ידין ענתבי "רו

  מנהל רשות המסים –מר יהודה נסרדישי 
  משרד האוצר, סגנית היועץ המשפטי –רביב  –ד נטע דורפמן "עו
  רשות המסים, מנהל מחלקה מקצועית - ח אלדד נוח"רו

  משרד האוצר, מנהל מחלקת קופות גמל , ן גרייבוא'מר רג  
  רשות המסים –מנהל מחלקת קופות גמל , ח יעקב כהן"רו  
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