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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 
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ביולי   13 ביום 

פרסמה   2011

המסים  רשות 

חוזר מקצועי הדן 

"הכנסות  במיסוי 

ו/או  מעבודה 

המתקבלות  פרישה/מוות  מענקי 

לאחר אריכות ימים". 

מענה  לתת  בא  החוזר  למעשה, 

הצפנו  אותן  מס  לסוגיות  רשמי 

רשות המסים במהלך השנה  בפני 

אפשרי  פורום  בכל  החולפת 

רשות  של  עמדתה  את  ולהבהיר 

המסים לגבי מצבים שונים אליהם 

של  ויורשים  משפחה  בני  נקלעים 

הלכו  אשר  פורשים,  או  עובדים 

לעולמם בטרם עת. 

חלקים,  בשני  נסקור  החוזר  את 

להלן החלק הראשון:

 2.3 סעיף   – שכר  הפרשי 

לחוזר

"כספים שנתקבלו בידי היורשים, 

בשל הפרשי שכר להם היה זכאי 

יראו  לפטירתו,  עובר  המוריש 

אותם כהכנסות הנפטר". "שיעור 

מוגבל  יהא  זו  הכנסה  בגין  המס 

להוראות  בהתאם  וזאת   40% ל- 

סעיף 125א לפקודה".

קובץ  של  פשוטה  מקריאה 

הכנסה  מס  לפקודת  הפרשנות 

על  המס  שיעור  כי  עולה  (החבק) 

לאחר  שנתקבלה  הכנסת-עבודה, 

ויחול   40% על  יעלה  לא  פטירה, 

אם  בין  שכיר,  של  יורשיו  לגבי 

פדיון- בהפרשי-שכר,  מדובר 

חופשה או אותו חלק ממענק-מוות 

יראו  אלו  והכנסות  פטור  שאינו 

כשלב  להן  הזכאים  בידי  אותן 

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי הדן במיסוי הכנסות מעבודה, מענקי פרישה ומוות המתקבלות לאחר 
פטירה | רו"ח אמיר גבאי בודק מהי עמדת הרשות והאם היא מתיישבת עם חוקי המס, ההיגיון ומה שהיה 

ידוע לנו עד היום?

מיסוי הכנסות לאחר פטירה - חלק א'

רו"ח אמיר גבאי

(מתוך שני חלקים)

הגבוה ביותר בסולם הכנסותיהם 

ברור  לא  לפיכך,  במס.  החייבות 

להציג  בחרה  המסים  רשות  מדוע 

העומדת  עמדה  האחרון  בחוזר 

הפרשנות  בקובץ  לאמור  בסתירה 

דהיינו  הכנסה,  מס  לפקודת 

המשולמים  השכר  שהפרשי 

של  פטירתו  לאחר  ליורשים 

הנפטר  להכנסת  ייחשבו  העובד, 

גם,  מה  היורשים,  להכנסת  ולא 

שככלל, הכנסת עבודה ממוסה לפי 

בסיס מזומן ולכן, לדעתי, תלוי מי 

מקבל אותה ומתי.

על  מברך  אני  המס,  שיעור  לעניין 

לשיטת  כאשר  גם  לפיה  הגישה 

תיחשב  זו  הכנסה  המסים  רשות 

להכנסת  ולא  הנפטר  להכנסת 

לא  המס  שיעור  עדיין  היורשים, 

יעלה על 40% ואולם עוד לא יבש 

הדיו על נייר חוזר מס הכנסה מס' 

קצבה  מרצף  בחרטה  הדן   3/2011

אותו טרחה רשות המסים לפרסם 

יוצאת  וכבר   01.05.2011 ביום 

הרשות בקביעה העומדת בסתירה 

לעמדתה האחרונה לעניין הזכאות 

שטרחה  כפי  מוגבל,  מס  לשיעור 

 4.2 סעיף  במסגרת  אותה  להציג 

קצבה:  מרצף  בחרטה  הדן  לחוזר 

המס  אירוע  יחשב  זה  "במקרה 

היורשים)  אצל  (ולא  הנפטר  אצל 

עליו  שחל  המס  לשיעור  בהתאם 

שיחול  (ומבלי  הפטירה  בשנת 

שיעור מס מוגבל של 40% שנקבע 

לפקודה,  125א  סעיף  במסגרת 

הואיל וכאמור וההכנסה מחויבת 

גם  מבולבלים?  הנפטר)".  בתיק 

של  בפער  המסים,  רשות  אנחנו. 

מפרסמת  בלבד,  ימים  חודשיים 

עמדתה  את  הסותרת  עמדה 

הקודמת.

עוד במסגרת סעיף זה בחוזר, אם 

לא די בכך שקבעה רשות המסים 

המשולמים  השכר  הפרשי  כי 

של  פטירתו  לאחר  ליורשים 

הנפטר  להכנסת  ייחשבו  העובד, 

הרחיקה  היורשים,  להכנסת  ולא 

כשהוסיפה  המסים  רשות  לכת 

התקבלו  השכר  הפרשי  כאשר  כי 

בשנים שלאחר שנת פטירת הנישום 

(להבדיל ממצב בו התקבלו בשנה 

ההכנסה  כנגד  הנישום)  נפטר  בה 

מהפרשי השכר לא יחושבו נקודות 

כדוגמת  אישיים  ופטורים  זיכוי 

פטור לפי סעיף 9(5) לפקודה, להם 

לפטירתו  עובר  הנפטר  זכאי  היה 

וגם  "הרצחת  נאמר  כך  ועל 

ירשת".

לשארי  המשולם  מוות  מענק 

 2.4 סעיף   – מוות  עקב  עובד 

לחוזר

"...לצורך קביעת השארים לעניין 

או  מלדרוש  להימנע  יש  זה, 

שאינו  הירושה,  צו  על  להסתמך 

תקף לגבי הכנסה זו"

להפנות  מבקש  אני  זה,  בהקשר 

המסים  רשות  לב  תשומת  את 

לדברי ההסבר למילוי טופס 161ב 

הפסקת  על  שאירים  הודעת   –

בגב  המופיעים  מוות  עקב  עבודה 

הרחב  לציבור  הנמסר  הטופס 

ההסבר  לדברי   (2) בסעיף  כאשר 

מסמכים  לצרף  "יש  כי:  מצוין 

פקיד  של  דעתו  להנחת  נאותים 

השומה כגון: צו ירושה או צו קיום 

צוואה, אישור בית משפט על מינוי 

אפוטרופוס לקטינים, או על מינוי 

מנהל עיזבון וכיוצא בזה". לפיכך, 

עם  המסים,  רשות  עמדת  זו  אם 

לתקן  היה  ראוי  החוזר,  פרסום 

את הטופס המשמש את השאירים 

ו/או היורשים של הנפטר. ואולם, 

הם  היורשים  המקרים  ברב 

מטעמים  ולפיכך  השאירים  גם 

לאפשר  יש  לדעתי  פרקטיים 

הירושה  בצו  להיעזר  לשאירים 

פנייתם  בעת  צוואה  קיום  צו  או 

איזה  אחרת,  שכן  השומה  לפקיד 

בעת  השומה  פקיד  ידרוש  מסמך 

הפניה אליו, שיניח את דעתו לגבי 

כהגדרתם  השאירים  של  זהותם 

בחוק? איזה כלים עומדים לרשות 

של  זהותם  לבירור  השומה  פקיד 

וקלה?  מהירה  בצורה  השאירים 

האם יכול לדעת פקיד השומה על 

או  בציבור  ידוע  זוג  בן  של  קיומו 

נכד שכל פרנסתו היתה על הנישום 

שנפטר? 

מוטב היה להשאיר את האחריות 

בידי  השאירים  זהות  לבירור 

בפועל,  שהם  והקופות,  המעביד 

את  משלמים  דבר,  של  בסופו 

איני  שוב,  לשאירים.  הכספים 

כאן  שיש  מהעובדה  מתעלם 

זהירה  בגישה  לנקוט  וצריך  בעיה 

במסגרת  המסים,  רשות  ואולם 

החוזר, לא הציעה חלופה מעשית 

השאירים  של  זהותם  להוכחת 

בקבלת  קשיים  צופה  אני  ולפיכך 

אישורים מפקיד השומה במקרה 

מהרגע  הנישום  של  פטירה  של 

לפעול  השומה  פקידי  שיחליטו 

אך ורק על פי האמור בחוזר זה.

* חלקו השני של המאמר יתפרסם 

בגיליון הבא של "עדיף".

* רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה

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




