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  לכבוד חה"כ חיים כץ 

  יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות 

  כנסת ישראל

  

  שלום רב,

  

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת הגמל), הנדון: 

    3954, פ 2012התשע"ב 

  

  בשם לשכת יועצי המס בישראל, הח"מ מברכים על יוזמת החקיקה שבנדון. 

  

באמצעות רו"ח אמיר גבאי אליך ולחברי כנסת בישראל פנתה לשכת יועצי המס  2008נת כבר בש

נוספים, לאגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, לרשות המסים ואף לאמצעי התקשורת 

פוגע בזכות הקניין ומאלץ עובדים רבים שבחרו עם סיום עבודתם להשאיר את  3והתריעה כי תיקון 

ם בקופת הגמל, לשלם מס פעמיים על אותם הכספים, בכך נפגע האינטרס הציבורי כספיי הפיצויי

  הפניות נענו ריקם. כל  נדון, שבלעודד חיסכון לתקופת הפרישה.  למצער, עד ליוזמתך 

  

בקריאה טרומית ביום  על יוזמת החקיקה ואישורהמברכת בישראל כאמור לעיל, לשכת יועצי המס 

סבורה כי מתן אפשרות לעובד שסיים את עבודתו להשאיר כת יועצי המס . לש15.2.2012 –ה רביעי  

בקופת הגמל את כספי הפיצויים (לאחר שנוכה מהם המס) ככספי פיצויים נזילים הניתנים למשיכה 

  ראויה מבחינה ציבורית ותוביל לעידוד החיסכון הפנסיוני.  הינה -בכל עת 

  

   בנדון. הלשכהעמדה של המצ"ב נייר החוק,  לשכת יועצי המס בישראל תסייע בקידום הצעת 

  

  

  ,בברכה

  נה ג'ינומר נתן רוזנר                                                                                                           גברת ח

  סגנית נשיא לשכת יועצי המס             נשיא לשכת יועצי המס בישראל                                               
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  נייר עמדה

  

       , 2012הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת הגמל), התשע"ב 

  של חה"כ חיים כץ. 3954פ 

  

השארת מרכיב הפיצויים בקופת לשכת יועצי המס תומכת בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, 

קידומה מול הכנסת תסייע בו ת החקיקהיוזמעל את חה"כ כץ  ומברכתחיים כץ  חה"כהגמל של 

  ממשלה. וה

  

בקופת לעובד שסיים את עבודתו להשאיר  לפיה יתאפשר הצעת החוקבלשכת יועצי המס תומכת 

  .בכל עת משיכהל ניתניםה נזילים ככספי פיצויים) שנוכה מהם המס(לאחר את כספי הפיצויים הגמל 

  

לחוק הפיקוח על  3תיקון  ו שלחקיקת עם 2008בשנת  שנוצרהעיוות את  באה לתקן הצעת החוק

כי כל  בין היתר קבע") אשר 3(להלן:"תיקון  2005, התשס"ה (קופות גמל) שירותים פיננסיים

 2008באפריל  15וביום מאחר קצבה ולמטרת  הינה 2008לקופת גמל החל מינואר  הפקדה חדשה

שנה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון במשרד האוצר למנהלי הורה מר ניר כהן, דאז המ

הגופים המוסדיים לראות בהשארת כספי פיצויי פיטורים בקופת גמל (לאחר שנוכה מהם המס) 

 ביום שעזב את מקום אם לא משך העובד את כספי הפיצויים מקופת הגמל , כהפקדה חדשה

  קצבה ולא כסכום חד פעמי., רק כלמשוך כספים בעתיד העובד יוכל עבודתו,

  

מחד לעובד שסיים את עבודתו  תאפשרהצעת החוק חשובה שכן זו כי  המס סבורה לשכת יועצי

אי לכך אותם. הוא יממש  איך ומתיומאידך לקבוע  בקופת הגמל םלחסוך את כספי הפיצויילהמשיך 

  ינה ציבורית. מבחוראויה עולה בקנה אחד עם עיקרון השמירה על זכות הקניין , הצעת החוק

  

 פעמיים בעבור אותם פיצויי הפיטורים שהושארו בקופת גמל. תשלום מס ימנעור הצעת החוק איש

ופעם  עבודתועזב את מקום שהעובד בעת  במס הפיצויים החייביםכספי מס מ נוכהפעם ראשונה (

  מהקצבה החודשית בעת קבלתה בפועל, תלוי בגובה הקצבה). מס וינוכה שניה ייתכן

  

כספי  בפני העובד את האפשרות לממש אתחסום המשיך ולס סבורה כי אין מקום ללשכת יועצי המ

   מס כפול .בחיוב  בדרך של בקופת גמל כסכום חד פעמישהושארו  פיטוריםפיצויי 
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פרישה. על כן אישור הצעת  הצעת החוק תעודד אנשים לחסוך לפנסיה ובכך תגדיל את החיסכון לגיל

  ממשלה והכנסת.שראוי שיקודם על ידי ה ברתיוחרס ציבורי אינטהחוק מהווה 

  

כי על הממשלה לתמוך בהצעת החוק, ומקווה שזו תאושר על ידי הכנסת. לשכת יועצי המס סבורה, 

רבים המסיימים את עבודתם  בו עובדיםנוצר מצב ועד היום,  2008, החל מינואר  3תיקון  בעקבות

יצויים למרות שהיו מעדיפים להשאיר את הכספים בקופת כספי הפכל של  תמיידי משיכהמבצעים 

, אם בעת משיכתם כקצבה נוסף בעתיד מס בסיכון כי יחול על כספים אלוהגמל לולא היה הדבר כרוך 

יצר העדפה שלילית  3שתיקון מכאן  חודשית ואם במשיכתם כסכום חד פעמי (משיכה שלא כדין).

   בכספים לצריכה שוטפת .  בדים רבים להשתמשוהוביל עו להגדלת החיסכון לתקופת הפרישה

  

 והגמלפנסיה בתחום היועץ  ,אמיר גבאי רו"חבאמצעות  המס התריעה לשכת יועצי 2008כבר בשנת 

ארוך  בחיסכון פוגעים ו,י, הנחיות אגף שוק ההון והשינויים שבאו בעקבות 3תיקון , כי ללשכה

  . של העובדיםובזכויות הקניין  הטווח של הציבור

  

חברי הכנסת, לרבות לחה"כ חיים ל יארו"ח אמיר גב פנתה לשכת יועצי המס באמצעות 2008בשנת 

ואף לאמצעי התקשורת  , לרשות המסיםמשרד האוצרחסכון בהאגף שוק ההון הביטוח ול ,כץ

להשאיר את  תם עם סיום עבוד שבחרו ים רביםעובד בזכות הקניין ומאלץ פוגע  3תיקון והתריעה כי 

פגע האינטרס הציבורי נכך ב ,פעמיים על אותם הכספיםמס  לשלם גמל,הפיצויים בקופת כספיי ה

ונציגי  משרד האוצראגף שוק ההון בנציגי . למצער חברי הכנסת, לתקופת הפרישהלעודד חיסכון 

לחלוטין ובחלקם שללו על הסף את הגישה שהצגנו  התעלמו מהפניות בחלקם אשררשות המסים,

  . ביטוי, היום, בהצעת החוק בפניהם, הבאה לידי

  

כאמור לעיל, לשכת יועצי המס מברכת על יוזמת החקיקה ומקווה כי הממשלה וחברי הכנסת יתמכו 

 ציבוריים יםאינטרס הינםעידוד חיסכון לפנסיה שמירה על זכות הקניין ובתיקון המוצע, שכן 

פן מימוש כספיי הפיצויים מתן זכות בחירה לגבי או באמצעות לקדמםשניתן של המדינה,  מובהקים

  .שהושארו בקופת גמל

  

   לשכת יועצי המס, קוראת לך, ח"כ/ת נכבד/ת לתמוך בהצעת החוק ולקדם את אישורה בכנסת.  
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