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  ,לכבוד
  כ משה גפני"ח
  ר וועדת כספי�"יו
  

  2008 –ח "התשס, ) 171 'תיקו� מס(חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה  הצעת: הנדו�
  

  נייר עמדה
  

תמצית  להל!, � זה מכברלהצעת החוק אשר נשלחה אלי מפורטתלתגובה הבהמש�  .1

 :2008 ביולי 28החוק מיו�   להצעת עמדתנו

 :לפקודת מס הכנסה) 4)(א)(א7( 9קו� סעי$ תי –להצעת החוק  3סעי$  .2

 .את בחירתו של הנישו� ברצ) זכויות פיצויי�) בסכו�(להגביל בתקרה  אי! מקו� .3

פרישתו הסופית של העובד מעבודתו מאוחר יותר או למועד  דחיית אירוע המס למועד .4

 * דד את הציבור לחיסכו! ארו� טווח במדיניות משרד האוצר המבקשת לעו תומכתדווקא 

 .לתקופת הפנסיה

אינה , מקובלת עלינובלבד אינה  "בעלי תפקידי� בכירי�"הטענה לכאורה כי מדובר ב .5

 .ינה מצדיקה פגיעה בכלל הנישומי�אונכונה בכללותה 

ג� א� בחר המחוקק בסופו של דבר לקבוע תקרה בסכו� לרצ) זכויות , לעניות דעתנו .6

פשר לנישו+ לבצע רצ$ קצבה כהלי* לחזור ולא ,מ! הראוי היה באותה נשימה, פיצויי�

מיסוי משלי+ לטיפול בכלל כספי הפיצויי+ ומענקי הפרישה בעת עזיבת עבודה 

דרישתנו היא לחזור ולאפשר לנישו+ לבצע הפקדה חד פעמית לקצבה של . ופרישה

כחלק מתכנו� מס לגיטימי של הנישו+ , כספי פיצויי+ ומענקי פרישה שקיבל במזומ�

בלבד ומאז  31.12.99הייתה אפשרית עד ליו+ , פעולה שכאמור, דהבמועד עזיבת עבו

 .נשללה

 :תחילה –להצעת החוק  8סעי$  .7

ג� בהנחה שסעי) זה עבר את אישורה של ועדת הכספי� של הכנסת במסגרת הדיו!  .8

 1החל מיו�  החלה רטרואקטיבית של החוק, חשוב להדגיש, הקוד� בהצעת החוק

אנו , בהקשר זה. עלינו אינה מקובלת, א� וכאשר תעבור הצעת החוק,  2008בינואר 

בבית מתנהלי� דיוני� , בימי� אלו ,בעניי! זהבדיוק את העובדה כי  לציי!מבקשי� 
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, 1264/08, 1263/08עמה (המשפט המחוזי בתל אביב בפני כבוד השופט אלטוביה מג! 

להפנות את תשומת  ברצוננו, ס)בנו) . 1269/09, 1104/09, 1311/08, 1266/08, 1265/08

וסרקרוג בהתייחסותה לחקיקה בעלת תחולה ' של כבוד השופטת ש לדבריההלב 

 * 830ה "עמ/  804ה "עמבפסק הדי!  ,2008ביוני  4מיו� , בעניי! דומה רטרואקטיבית

קיימת חזקה שתכלית החוק " *נגד פקיד שומה חיפה  אברה� קביצל/ ריכנב� אליעזר 

עיקרו� זה מקובל בשיטת המשפט באר- ובשיטות . רטרואקטיבית היא כנגד החלה

, אישיי+. משפט אחרות והיא מבוססת על הצור* בוודאות ובביטחו� ביחסי+ הבי�

  ".ההתנהגות ומאפשרת יציבות ותכנו� מראש של

ליו� ) 171' מס(סה של התיקו! לפקודת מס הכנ לדחות את תחילתויש  ,בכל מקרה, לפיכ� .9

חקיקת מס בעלת תחולה רטרואקטיבית אשר הרי שמדובר ב, שא� לא כ!, 2010בינואר  1

 .לבטח בית המשפט יטיל בה דופי

 ):קופות גמל(על שירותי+ פיננסיי+ תיקו� חוק הפיקוח  –להצעת החוק  6סעי$  .10

 של העמית "קרוב"כספי� בשל מצב כלכלי או בריאותי של ביטול אפשרות משיכת ה .11

לפגוע שוב בשכבות החלשות בחברה ובכל מקרה מציב את בפועל עשוי  *כהגדרתו בחוק 

לא , בדילמה מוסרית שכ! במצב אליו שוא) תזכיר החוק, העמית הנדרש לסייע לקרובו

 מקובל אינו זה שינוי, לפיכ�. ידת הצור�במ, או לילדויוכל העמית לסייע א) להורהו 

  .עלינו

  

  ,בכבוד רב
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