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 היועצת המשפטית � גדיש�ד טליה דול�"עו
  אג� כלכלה והכנסות המדינה � הלשכה המשפטית 

  משרד האוצר
  
  

  �2011 ב"התשע, )' תיקו� מס(תזכיר חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה : הנדו�

  נייר עמדה –) 26.10.2011מיו$ (
  

  

 ) 6' עמ(לתזכיר ) 2(א סעי�  .1
  
בינואר  1(ס "בטבת התש' י� אשר הופקדו מיו� כגכי בשל משיכת קצבה מכספ, מוצע לקבוע"

ואשר הפקדת� לא הקנתה למפקיד זכאות , בקופת גמל לקצבה שאינה קר	 ותיקה) 2000

 60יינת	 פטור מלא ממס החל מהמועד בו הגיע בעל הקצבה לגיל , להטבת מס בעת ההפקדה

יותר שנקבעה לפי או  75%שנה או בעת פרישתו פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 

  ".,;).ב)(5(9לפקודה או על פי תקנות מכוח סעי& ) א)(5(9אחד מהחוקי� המפורטי� בסעי& 

בקר� פנסיה במעמד בהתייחס להפקדות לחשבו	 , כי האמור לעיל, יש לקבוע, לדעתנו  .1.1

תקנות מס ל 38ראה תקנה (. 30.4.1997מיו�  יחול על כספי� אשר הופקדו, עצמאי

לפיה ) תשלו� לעמית עצמאי  1964-ד"תשכ, ישור ולניהול קופות גמלכללי� לא ,הכנסה

, במעמד עצמאי, משיכת כספי תגמולי� שנצברו בתכנית לקצבה מסוג קר	 פנסיה

 �אינ� ניתני� למשיכה כסכו� חד , ככלל, 30.04.1997בהפקדות החל מיו� ושמקור

 .60פעמי אלא רק בדר. של קצבה חודשית בהגיע העמית לגיל 

 לפוליסת ביטוח במעמד עצמאיבהתייחס להפקדות , כי האמור לעיל, יש לקבוע, תנולדע  .1.2

 �יחול על כספי� אשר הופקדו מיו� , 30.4.1997שתארי. תחילתה מאוחר מיו

, כללי� לאישור ולניהול קופות גמל ,תקנות מס הכנסהל 38ראה תקנה ( .30.4.1997

י תגמולי� שנצברו בתכנית משיכת כספלפיה ) תשלו� לעמית עצמאי  1964- ד"תשכ

, 30.04.1997שתארי. תחילתה מאוחר מיו� , לקצבה מסוג פוליסת ביטוח במעמד עצמאי

בהגיע אינ� ניתני� למשיכה כסכו� חד פעמי אלא רק בדר. של קצבה חודשית , ככלל

 .60לגיל  המבוטח

  .קר	 פנסיה ותיקה על לא יחולהאמור לעיל  אי	 מקו� לקבוע כי, לדעתנו  .1.3
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תיקוני חקיקה להשגת (רי ההסבר להצעת חוק ההסדרי$ במשק מדינת ישראל דבב

הוצע  , 2000 � ס "התש, ) 2000יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 

מוצע שלא להחיל " :ל על קר	 פנסיה ותיקה"מהסוג הנ הוראותלא להחיל לראשונה ש

, האחד: משני טעמי�, 1995בינואר  1שינוי זה על קופות גמל לקצבה שנוסדו לפני 

ועל כ	 אי	 בה	 כפל מס , בקופות אלה אי	 קשר ישיר בי	 הפקדות העובד לבי	 קצבתו

מסבסוד , על פי החלטת הממשלה, שכ	 קופות אלה נהנות, השני, הנית	 לזיהוי ולכימות

� ."ממשלתי עוד& לעומת האפיקי� האחרי

ועל כ	 , לבי	 קצבתוות העובד בי	 הפקדישיר  קשראי	 "באשר לנימוק הראשו	 לפיו   .1.3.1

ית	 ננימוק זה אינו נכו	 שכ	  לדעתנו – "אי	 בה	 כפל מס הנית	 לזיהוי ולכימות

 .של העמית תוקצבל כל הפקדהאת התרומה של לחשב 

מסבסוד , על פי החלטת הממשלה, קופות אלה נהנות"באשר לנימוק השני לפיו   .1.3.2

� :די בכ. שנזכיר כי –" ממשלתי עוד& לעומת האפיקי� האחרי

להיו� אינו זהה מצב� של העמיתי� בקרנות הפנסיה הותיקות נכו	  .1.3.2.1

,  2004 -ו 2003בייחוד לאור הרפורמות שחלו בשני� , 2000לשנת למצב� נכו	 

לרבות העלאת גיל , קרנות הפנסיה הותיקותזכויות העמיתי� בבכל הקשור ל

הול מהפנסיה קביעת דמי ני, העלאת שיעור דמי הגמולי�, הפרישה 

מגבלה לגידול  קביעת, שינוי שיטת החישוב של הפנסיה, החודשית

 .ושינויי� נוספי� בשכר

סכו	 הפנסיוני היחיד הזוכה יקרנות הפנסיה הותיקות אינ	 אפיק הח .1.3.2.2

 .לתמיכה או גיבוי ממשלתי

עמיתי� רבי� בקרנות הפנסיה הותיקות אשר יצאו לפנסיה אצל  .1.3.2.3

לבצע  המעביד ממשי. ,מתנאי הפרישהמוקדמת במימו	 המעביד וכחלק 

כפל מס שכ	 ה	 נענשי� ב,העמיתי� כאמור ,עבור� הפקדות לקר	 הפנסיה 

בדמי ביטוח לאומי , חייבת במסחלק המעביד נחשב כהכנסה  , קדהבעת ההפ

הקצבה החודשית , חוקכ  הגיע� לגיל הפרישה וה	 ע� מס בריאותבו

זהו עיוות מס שהמחוקק  .בת במסמחוי מקר	 הפנסיה הותיקההמשולמת  

מהווה הזדמנות  ,התיקו	 המוצע , לא נת	 את דעתו וטר� נמצא לו מענה

 .לספק פתרו	 ג� לסוגיה זו

  )7' עמ(לתזכיר ) ב(ג סעי�  .2
 
כי , מוצע, על מנת לעודד אנשי� להשקיע כספי� בקופות הגמל לקצבה ללא חשש, ע� זאת..."

על סכו� שהתקבל עקב היוו	 קצבה מוכרת לא , לפקודה 121שעל א& הוראות סעי& , ייקבע

ומרכיב הרווח ימוסה בשיעור של , יוטל מס על מרכיב הקר	 בסכו� המהוו	 כדי למנוע כפל מס

20% �כי , בה ייקבע) 3(תבוא פסקה ) 2(כי אחרי פסקה , מוצע ...בדומה לאפיקי חיסכו	 אחרי

ו	 סכו� הנובע מתשלומי� על סכו� שהתקבל עקב היו, לפקודה 121על א& הוראות סעי& 
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�יוטל מס רק בגי	 מרכיב הרווח בחלק היחסי , )1(אשר אינו פטור לפי סעי& קט	 , פטורי

 .."..20%בשיעור של 

2.1.  � הרווח הריאליעל  20%מוטל מס בשיעור של  - צמודהשקעה אפיק לגבי , נכו	 להיו

ל מוט –צמוד לא השקעה אפיק  לגבי, לעומת זאת. והפרשי ההצמדה פטורי� ממס בלבד

 צמודהשקעה נחשבת לאפיק  קופת גמל, לדעתנו. על כל הרווח 15%מס בשיעור של 

בכל . היא הנכונה הרווח הריאליעל רק  20%בשיעור של  ולפיכ. החלופה לפיה יוטל מס

המחוקק צרי. לבחור בי	 החלופות , במסגרת התיקו	 המוצע לפקודת מס הכנסה ,מקרה

, בהקשר זה. על כל הרווח 20%שיעור המס יהיה קבוע כי המתוארות ואול� לבטח שלא ל

 על הפרשי ההצמדה מקופת גמל שונהאת הפטור  המעניקהסעי& נסב את תשומת הלב כי 

כ. שכיו� אי	 סעי& בפקודה המאפשר באופ	 , לפקודת מס הכנסה 171במסגרת תיקו	 

תיקו	 המוצע ויש להתייחס לעניי	 זה במסגרת ה מפורש מת	 פטור על הפרשי ההצמדה

 .לפקודת מס הכנסה

  .להתייחסותכ$ נודה .3

  

  ,בכבוד רב

  נת� רוזנר   ח                          "רו, אמיר גבאי                                    ינו'חנה ג          

  נשיא לשכת יועצי מס         ר הוועדה לענייני חקיקה            יוע1 בתחו� הפנסיה והגמל"יו

 מטע� הלשכה                              וייצוג בכנסת              
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