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חפש כתבות   :חפש באתר 12/10/2009 הפוך לעמוד הביתגלישה נעימה, שלום אורח
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 חיפוש מתקדם
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 חיפוש מתקדם
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 :עיסוק
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הרשם לניוזלטר

 מיסים ועבודהעולם דוחות ותשואה מאמרים ודיעות חוק ומשפט :מדורים 

 אישים ומינויים צרכנות פיננסית קהילה מחקרים והשוואות סקירות כלכליות שימור תיק

 כנסים וימי עיון פורום גולשים מומחים משיבים מבזק אישי הצעות ביטוח :כלים 

 על המדף שאלונים מוצרים ומבצעים מחשבונים לוח דרושים מצגת פעילות עדיף

 תגובת היום

שיטת הסלמי 
מתחילה 

דודי (... באלטשולר
 )הרשברג

 

 מסמכים קשורים

 חברות קשורות

 בעלי תפקידים

חדשות 
הוסף כתבה למזוודההמזוודה שלך

פנייה לשר האוצר להתערב במציאת פתרון בסוגיית כפל המס על כספי 
 פיצויים

ח אמיר גבאי הוא מבקש את התערבותו של שר האוצר כמחוקק "במכתב ששלח רו
פי -או מתוקף תפקידו כשר האוצר במסגרת הנחיות לרשות המסים שזו תפעל על

 החוק

הדפס כתבהשלח לחבר מערכת: מאת)מערכת: מקור( 15:42 11/10

ר יובל "ד, ח אמיר גבאי פנה השבוע במכתב לשר האוצר"רו
שטייניץ בבקשה להתערב במציאת פתרון לסוגיית התקרה 

 שעובדים המחליפים מקום עבודתם זכויות פיצוייםלרצף 
נאלצים לשלם על מענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורין מס שלא 

במכתבו לשר . על פי הקבוע נכון להיום בפקודת מס הכנסה
ח גבאי כי רשות המסים פועלת מאז ינואר "האוצר מבהיר רו

, פי הוראות החוק הקיים בישראל-ועד היום שלא על 2008
אלא על פי הוראות הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

 . שטרם הסתיימו תהליכי חקיקתה 2008 –) 171' מס(

 

 בית המשפט המחוזי בתל אביב את דחה בשניתלאחרונה 

, הדיון שהיה אמור להתקיים בערעורי המס נגד רשות המיסים
בספטמבר  6-הדיון נדחה בשנה ל. בנושא רצף זכויות פיצויים

שכבר נדחה , מדובר כאמור בדחייה נוספת של הדיון. 2010
 . מאחר ונציגי המדינה לא הגיעו אליו 2009ביולי 

 

ח גבאי כי בעקבות התארכות הדיון "במכתבו מדגיש רו
ערעור מס מתבקשת המשפטי בעניינים של אלה שהגישו 

התערבותו של שר האוצר כמחוקק לקידום מענה לסוגיה זו או 
מתוקף תפקידו כשר אוצר במסגרת הנחיות לרשות המסים 

 . פי החוק-שזו תפעל על

 

ח אמיר גבאי על פניותיו "חזר רו, במסגרת המכתב, בנוסף
הביטוח וחיסכון הנוגעות לסוגיית כפל המס , לאגף שוק ההון
כפל מס הנוצר כאשר עובד אינו מושך את . על כספי פיצויים

כספי הפיצויים מקופת הגמל שלו ביום בו הוא עוזב את מקום 
 . עבודתו

 

 

 

 

 

 :מודעה 

>>חזור 

 :כתבות נוספות בנושא

חברות הביטוח מנצלות את חוק מכירת רכב משומש לקבלת מידע על "�

 "היסטוריית הרכב

 באוצר מעוניינים באכיפה פלילית: פנסיה לעצמאים�

 ענתבי עושה סדר בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים�

המוסדיים יחויבו להציג נתונים לגבי טיפול בבקשות למשיכה ולהעברת �

 כספים

 באוצר בוחנים חיוב ישיבות בביטוח חיים קבוצתי לאברכים�
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