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  א"ט תמוז תשע"כ 
  2011יולי  31 

101�856  
  ,לכבוד
 חיי� גבאימר 

  ל בכיר לשומה וביקורת"סמנכ
  רשות המסי�

  
  ,.נ.א
  
  

מוות /או מענקי פרישה/הכנסות מעבודה ו – 201110/' מס –חוזר מס הכנסה  :הנדו�
  נייר עמדה – המתקבלות לאחר אריכות ימי�

  
  

 הפרשי שכר –לחוזר  2.3סעי#  .1
  
בשל הפרשי שכר לה� היה זכאי המוריש עובר , בלו בידי היורשי�כספי� שנתק"

  ".יראו אות� כהכנסות הנפטר, לפטירתו
 

הלב של רשות המסי* לאמור בקוב+  את תשומתאנו מבקשי* להסב  .1.1
 :הפרשנות של הפקודה

 
א 125סעי,  )  קוב' הפרשנות –המס על הכנסה לאחר פטירה : א125סעי# 
עבודה  או על הכנסת) ו(3יה הוראות סעי, על הכנסה שחלות על כי, קובע

הכנסה שהוראות . 40%בשיעור שלא יעלה על  חול מסי, שנתקבלו אחרי פטירה
חלות עליה ונתקבלה שלא לאחר פטירה יחולו עליה שיעורי המס ) ו(3סעי, 

המוות שאינו �ל יחול ג* על אותו חלק ממענק"שיעור המס המיוחד הנ.הרגילי*
ששיעור המס המוגבל יחול לגבי יורשיו של , מכא.). א7(9פי סעי, �פטור על

מוות �חופשה או אותו חלק ממענק�פדיו., שכר)בי� א� מדובר בהפרשי, שכיר
כשלב הגבוה ביותר  בידי הזכאי� לה�הכנסות כאמור יראו אות. .שאינו פטור

  .הכנסותיה* החייבות במס�בסול*
  

זר האחרו. עמדה העומדת לא ברור מדוע רשות המסי* בחרה להציג בחו, לפיכ/
דהיינו שהפרשי השכר , בסתירה לאמור בקוב+ הפרשנות לפקודת מס הכנסה

ייחשבו להכנסת הנפטר ולא , המשולמי* ליורשי* לאחר פטירתו של העובד
לפי בסיס מזומ.  הכנסת עבודה ממוסת, שככלל, מה ג*, להכנסת היורשי*

  .ובזמ. קבלתה  סוגיית שיעור המס נקבעת אצל המקבל,לדעתנו, ולכ.
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 הפרשי שכר –לחוזר  2.3.2+  2.3.1 סעיפי� .2
  
וזאת בהתא� להוראות סעי#  40% )שיעור המס בגי� הכנסה זו יהא מוגבל ל"

  ".א לפקודה125
 

על הגישה לפיה ג* כאשר לשיטת רשות  אנו מברכי*, לעניי. שיעור המס  .2.1
י. שיעור עדי, המסי* הכנסה זו תיחשב להכנסת הנפטר ולא להכנסת היורשי*

' ואול* עוד לא יבש הדיו על נייר חוזר מס הכנסה מס 40%המס לא יעלה על 
הד. בחרטה מרצ, קצבה אותו טרחה רשות המסי* לפרס* ביו*  3/2011

העומדת בסתירה לעמדתה האחרונה  וכבר יוצאת הרשות בקביעה 01.05.2011
ר הד. בחרטה לחוז 4.2סעי, ב לשיעור מס מוגבל כפי שמתפרש   לעניי. הזכאות
) ולא אצל היורשי�(במקרה זה יחשב אירוע המס אצל הנפטר ": מרצ, קצבה

ומבלי שיחול שיעור מס (בהתא� לשיעור המס שחל עליו בשנת הפטירה 
הואיל וכאמור וההכנסה , א לפקודה125שנקבע במסגרת סעי#  40%מוגבל של 

 )". מחויבת בתיק הנפטר
  

בפער של חודשיי* ימי* , רשות המסי* ,אנו מודי* במבוכה רבה על הבלבול
נודה על הבהרת , לפיכ/. מפרסמת עמדה הסותרת את עמדתה הקודמת, בלבד

  .בשנית) א125סעי, (הנושא בכללותו 
  

לבי. המצב  2.3.1עוד נוסי, כי ההבחנה בי. המצב המתואר בסעי,  .2.2
או , שכ., אינה מובנת לנו ולדעתנו אי. מקו* לעשותה 2.3.2המתואר בסעי, 

לדעת רשות המסי* ההכנסה מהפרשי השכר בכללותה מיוחסת לנישו* ש
שנפטר ולתקופה בה הפיק את ההכנסה מעבודה ובהתא* לזאת בגי. הכנסות 

או שלדעת רשות המסי* ההכנסה  ,אלו יחושבו נקודות זיכוי ופטורי* אישיי*
או ליורשי* ותמוסה בידיה* /מהפרשי השכר בכללותה תיוחס לשאירי* ו

למי מגיעי* הפרשי , לחוק הגנת השכר 7ה ראה האמור בסעי, בהקשר ז(
לא נית. לפצל בי. ההכנסה לבי. הזיכויי* והפטורי* כנגדה , לדעתנו). השכר

לה* היה זכאי הנישו* שנפטר בתקופה בה הוא הפיק את ההכנסה כל עוד 
ההכנסה מיוחסת לנישו* שנפטר או לקבוע כי ההכנסה תמוסה על בסיס מזומ. 

 .לאחר פטירתו הנישו*  א/ בידי
  

לכא. , אנו מבקשי* כי רשות המסי* תדו. מחדש בנושא זה ותציג עמדה אחידה
  .או לכא.
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 מענק מוות המשול� לשארי עובד עקב מוות –לחוזר  2.4סעי#  .3
  
יש להימנע מלדרוש או להסתמ. על צו , לצור. קביעת השארי� לעניי� זה..."

  ).2.4.1סעי# " (שאינו תק# לגבי הכנסה זו, הירושה
 

לדברי בהקשר זה אנו מבקשי* להפנות את תשומת לב רשות המסי*  .3.1
 הודעת שאירי� על הפסקת עבודה עקב מוות –ב 161ההסבר למילוי טופס 

לדברי ההסבר ) 2(המופיעי* בגב הטופס הנמסר לציבור הרחב כאשר בסעי, 
צו : כגו� יש לצר# מסמכי� נאותי� להנחת דעתו של פקיד השומה: "מצוי. כי

, אישור בית משפט על מינוי אפוטרופוס לקטיני�, ירושה או צו קיו� צוואה
יש לערו/ התאמות בטופס  ,לפיכ/ ."או על מינוי מנהל עיזבו� וכיוצא בזה

למעלה מ. המותר  .או היורשי* בהתא* לשינוי כאמור\המשמש את השארי* ו
אפשר הסתמכות על צו יש ל,נציי. כי מאחר שהיורשי* על פי רוב הינ* השארי*

ירושה או צו קיו* צוואה ע* פניית* לפקיד השומה וזאת מהטע* שלא עולה 
לגבי זהות* של השאירי* כהגדרת*  על דעתנו מסמ/ חלופי שיניח את דעתו

עומדי* לרשות פקיד השומה לבירור הכלי* ה מה ג* שאנו תוהי* לגבי ,בחוק
על  לדעת פקיד השומה ול הא* יכ. ת* של השאירי* בצורה מהירה וקלה זהו

נכד שכל פרנסתו היתה על הנישו*  לגבי קיומו של ב. זוג ידוע בציבור או
מוטב היה להשאיר את האחריות לבירור זהות השאירי� בידי  .שנפטר

משלמי� את הכספי� , בסופו של דבר, שה� בפועל, המעביד והקופות
נית אול* ובהעדר אנו מודעי* להכרח בנקיטת זהירות ובגישה שמר. לשאירי�

חלופה מעשית להוכחת זהות* של השאירי* אנו צופי* בקושי וסרבול שיגרו* 
  .לשיהוי בקבלת אישורי* מפקיד השומה במידה והחוזר ייוש* כלשונו

  
לפקודה מאפשר למנהל לקבוע כללי� באשר לפריסה קדימה של ) 3)(ג(8סעי# ..."

  ).2.4.5סעי# ..." (לי� שכאלההמנהל לא קבע כל. מענק עקב מוות
  

שכ. על פי , למרות שהחלטה זו הינה בסמכותה של רשות המסי*  .3.2
 אנו נאלצי*, סה קדימה א/ לא חייבפקיד השומה רשאי לאשר פרי, הפקודה

משפחות שאיבדו בטר* עת קרוב שהיווה מקור . מההחלטה להביע מורת רוח
וע קריסה כלכלית  לפרנסת* זקוקות נואשות לסכו* המענק שתכליתו למנ

לבטח כל עוד , לא היה מקו* להכביד עליה. בדר/ של הגדלת נטל המס ,ולדעתנו
במקרי* של , פריסה קדימה, פקידי השומה ממשיכי* לאשר לנישומי* אחרי*

 .פטירה שלא עקב, "רגילה"פרישה 
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מענק פרישה חייב של נישו� שפרש מהעבודה קוד�  –לחוזר  2.5סעי#  .4
 לפטירתו

 
, יש לדרוש מקדמה בעת עריכת הפריסה, ומכיוו� שלפי כללי המנהל, לפיכ...."

המס ששול� לגבי יתרת השני� ייחשב כמס , הרי שבמקרה בו נפטר הנישו�
  ).2.5.1סעי# " (או שינויי�/המגיע ללא צור. בתיקוני� ו

  

נניח שכ/ יש לפרש את הוראות הפקודה לגבי כל אות* המקרי* , ראשית .4.1
* בטר* הגיעה לסיומה תקופת הפריסה שביצע ביו* פרישתו בה* נפטר נישו

היתה מדגישה   ,במסגרת החוזר, מוטב היה אילו רשות המסי*. מהעבודה
כי החובה שהיתה מוטלת עד ) ולא מסתפקת ברמיזה על כ/( בצורה נחרצת

סה עד ולהגיש דוחות שנתיי* למס הכנאו יורשי* להמשי/ /היו* על שאירי* ו
 !בטלה  ,יסה המקוריתלתו* תקופת הפר

כי קביעה זו לא תעמוד במבח. בית משפט ובכל , אנו נוטי* לחשוב, שנית .4.2
שכ. מקדמה במהותה היא מקדמה ולא תשלו* , מקרה אי. בה שו* רציונל

ידוע לכל כי פעמי* רבות בעת הפרישה קובע פקיד השומה מקדמה . סופי
כי במהל/ תקופת , מולעיתי* א, על דעת עצ, בשיעור גבוה לאחר שהניח הנחות

או הפורש /הפריסה ישולמו לפורש לאחר פרישתו לכל הפחות דמי אבטלה ו
או יהיו לפורש הכנסות חייבות במס נוספות כגו. /ימשי/ לעבוד בעבודה אחרת ו

, כל עוד צפויה התחשבנות סופית במסגרת דוחות שנתיי*. פנסיה חודשית
ברור , מה תקופת הפריסהואול* במקרה שנפטר הנישו* בטר* הסתיי, ניחא

ומה בעת קביעתו את שיעור כשמש כי ההנחות עליה. התבסס פקיד הש
עקרו. שעליו אמורה ,מה שיוביל לאי תשלו* מס אמת  לא התממשו  ,המקדמה

 .הרשות לשמור מכל משמר

את עמדתנו בנושא זה הבענו בצורה מפורטת , לחוזר 2.5.2.2לעניי. סעי,  .4.3
 3/2011' ה שלנו המתייחס לחוזר מס הכנסה מסומנומקת במסגרת נייר העמד

עמדת רשות  , ובכל מקרה ג* כא. 01.05.2011הד. בחרטה מרצ, קצבה מיו* 
לעניי. הזכאות ) ולנימוק לקביעתו(בסתירה לכלל שקבעה המסי* עומדת 

: חוזר הד. בחרטה מרצ, קצבהל 4.2לשיעור המס מירבי במסגרת סעי, 
בהתא* ) ולא אצל היורשי*(אצל הנפטר במקרה זה יחשב אירוע המס "...

 %40ומבלי שיחול שיעור מס מוגבל של ( לשיעור המס שחל עליו בשנת הפטירה
הואיל וכאמור וההכנסה מחויבת בתיק , א לפקודה125שנקבע במסגרת סעי# 

כי שיעור המס לא , נית. להבי. מהכתוב בסעי,, כא. בחוזר זה שכ. )..."הנפטר
מפנה לסעי,  2.5.2.2עי, סמאחר ו. (א לפקודה125י, בהתא* לסע 40%יעלה על 
 ").כאמור לעיל" במילי* 2.5.2.1
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לנייר עמדה  2.2עמדתנו דומה לאמור בסעי, , לחוזר 2.5.3.2לעניי. סעי,   .4.4
בכל הקשור לשאלה העקרונית , לנייר עמדה זה 4.3זה ודומה לאמור בסעי, 

 .בידי מי תמוסה ההכנסה ומתי
  

 סיה חייב במס ונפטר במהל. שנות הפריסהנישו� שפרס היוו� פנ .5
  

מהווני* , ע* פרישת*, ל וכוחות הביטחו."לדוגמא פורשי צה, פורשי* רבי*
פורסי* את , מיד לאחר ההיוו., חלק*. חלק מהפנסיה החודשית לה ה* זכאי*

מהי עמדתה , ברוח החוזר, א* כ/. החלק החייב במס באישור פקיד השומה
גבי מקרה זה במידה ונפטר הנישו* במהל/ תקופת הנוכחית של רשות המסי* ל

או היורשי* רשאי* להמשי/ את הפריסה /השאירי* ו, הא* לשיטתה? הפריסה 
במסגרת תיקו. , מכא. לרשות המסי* להתייחס ג* לנושא זה קוראי* אנו? 
  .זה חוזרל
 

  .לתשובתכ� נודה .6
  

  

  ,בכבוד רב

  

  

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

  המסנשיא לשכת יועצי              וע+ בתחו* הפנסיה והגמל       י             ר הוועדה לענייני חקיקה    "וי

            מטע* הלשכה                                   בכנסת                      וייצוג           

                                                       

  

  
  
  
   

https://www.prisha.co.il/




