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 �  הוראת השעה במסגרתאופ	 החישוב וניכוי המס בגי	 החזר כספי% לעמית בקופת גמל  :הנדו	
  בקשה להבהרה

  
בנובמבר  8בנוסח האחרו של הוראת השעה אותו אישרה ועדת הכספי� של הכנסת ביו�  .1

 :נקבע בי היתר כי 2010

ביקש עמית , )דההפקו –להל (לפקודת מס הכנסה  87על א" האמור בסעי" ) ג(
החזר כספי� כאמור בסעי" , )3(עד ) 1)(א(שמתקיימי� בו התנאי� המנויי� בפסקאות 

 יחולו הוראות סעי" זה רק לאחר ) 3)(א(3ובלבד שלגבי עמית כאמור בסעי" , )א(קט
  : לפקודה לרבות לאחר המועד האחרו) א7(9שבוצעה התחשבנות המס לפי סעי" 

   ;לפקודה) ד(עד ) א(ג125מורי% הוראות סעי) יחולו לגבי הכספי% הא) 1(
עד ) א(ג125לפי הוראות סעי) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס ) 2(
וזאת לא יאוחר מעשרה ימי עסקי� מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה , לפקודה) ד(

 .את הבקשה להחזר כספי�

 1 �החל מ לפקודה) 18(9יקו סעי" לפקודה ות) א18(9לאור ביטול סעי" (, שאלתי היא .2
כ+ שנכו להיו� אי התייחסות ,  171' תיקו פקודת מס הכנסה מס במסגרת, 2009ביולי 

 )נפרדת ועצמאית בפקודת מס הכנסה להפרשי הצמדה המתקבלי� בידי יחיד מקופת גמל
כספי� במסגרת החזר ה, הא� הרווחי� בגובה הפרשי ההצמדה שיתקבלו בידי העמית

, לעניות דעתי בלבד? מס מיחול לגביה� פטור , )לכשתאושר הוראת השעה(מקופת הגמל 
אי זה משתמע בהכרח מהוראות פקודת מס הכנסה במתכונת הנוכחית ודרושה הבהרה 

 .זה מצד רשות המסי� בהקד� בעניי

אי  �בקרבעולה כי שוררת , כי משיחות שקיימתי ע� אחדי� ממנהלי קופות הגמל ,אוסי" .3
בהירות בכל הנוגע לאופ חישוב המס על הרווחי� במקרה של החזר כספי� לעמית לפי 

) ד(עד ) א(ג125ראות סעי" הוראת השעה וא" אי בהירות באשר לאופ יישומ של הו
עד כדי כ+ שתשובת� הייתה כי בכל מקרה של בקשת עמית להחזר כספי� , לפקודה

לפקיד השומה להמצאת אישור ניכוי מס יפנו ה� תחילה את העמית , מקופת הגמל
הלי+ אשר נשמע לי מסורבל וצפוי להקשות , כספי� לעמיתהחזרת בטר� תבוצע , במקור

על העמיתי� אשר יבחרו לדרוש החזר כספי� מקופת הגמל במסגרת חלו הזמ שצפוי 
טוב , לעניות דעתי, לפיכ+ .להינת לה� ע� אישורה הסופי של הוראת השעה בכנסת

, במסגרת חוזר מקצועי, הנחיותבהקד� רשות המסי� א� תמצא לנכו להוציא  תעשה
 .לכל מנהלי הגופי� המוסדיי� בישראל

  .דה להתייחסות+ לפנייתיאו .4
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