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 הרשמה לאתר

 ?למה עדיף להיות מנוי 

חדשות אחרונות
חיפוש ידיעות בארכיון

 קבצים להורדה

 חיפוש מתקדם

 דפים ברשת

 חיפוש מתקדם

מלא את הפרטים הבאים 
והרשם לעיתון האלקטרוני 

 של איינט

 או לחץ כאן לדף הסבר

 :כתובת אימייל

 :שם מלא

 :עיסוק

עיסוק

הרשם לניוזלטר

 מיסים ועבודהעולם דוחות ותשואה מאמרים ודיעות חוק ומשפט :מדורים 

 אישים ומינויים צרכנות פיננסית קהילה מחקרים והשוואות סקירות כלכליות שימור תיק

 כנסים וימי עיון פורום גולשים מומחים משיבים מבזק אישי הצעות ביטוח :כלים 

 על המדף שאלונים מוצרים ומבצעים מחשבונים לוח דרושים מצגת פעילות עדיף

 תגובת היום

תנאי עובד מעביר 
 )מלי ממון(

 מסמכים קשורים

 חברות קשורות

 בעלי תפקידים

חדשות
הוסף כתבה למזוודההמזוודה שלך

 171ועדת הכספים תקיים דיון חוזר בהצעת החוק לתיקון 
בכך נענתה בוועדה לבקשת האוצר המעוניין לתקן את הצעת החוק כך שתאריך 
תחילת התיקון המתייחס להטבות המס בגין הפקדות לקופות גמל יהיה תחילת 

 2008ולא משנת  2009

הדפס כתבהשלח לחבר מערכת: מאת)מערכת: מקור(09:23 17/12

ועדת הכספים של הכנסת תקיים דיון חוזר בנושא הצעת 
ח "התשס - ) 171' תיקון מס(החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

שעיקרי הצעת החוק אושרו זאת לאחר , 2008 –
כך הוחלט אתמול בדיון שקיימה   . בשבוע שעברבוועדה

הוועדה בעקבות בקשת האוצר המעוניין לערוך תיקונים 
כ משה גפני יכול למשוך "ח, ר הוועדה"יצוין כי יו. להצעת החוק

זאת כל עוד היא לא עלתה ,את הצעת החוק שהוא עצמו אישר
 . לקריאה שניה ושלישית

בכוונת משרד האוצר לתקן את הצעת החוק כך שתאריך 
בהתייחס לעדכון  –התחילה של התיקון לפקודת מס הכנסה 

 47+ א 45התקרות והסכומים בלבד הנקובים בסעיפים 
לפקודת מס הכנסה המתייחסים להטבות המס בגין הפקדות 

 . 2008ולא משנת  2009יהיה תחילת שנת  –לקופות גמל

במהלך הדיון הוצגה בפני חברי הועדה פעם נוספת עמדת 
יועץ בתחום , ח אמיר גבאי"לשכת יועצי המס באמצעות רו

לפיה לא תיתכן חקיקה בעלת , הפנסיה והגמל של הלשכה
וזאת בהתייחס להחלטת ועדת , תחולה רטרואקטיבית

הכספים משבוע שעבר לאשר את הסעיפים המתייחסים 
בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא רצף זכויות 

 . פיצויים

ח אמיר גבאי "בתגובה לדברי הביקורת שהושמעו על ידי רו
בפני חברי הועדה לרבות ציון העובדה כי במקביל מתנהל 

–ר הועדה"מאבק משפטי בנושא רצף זכויות פיצויים השיב יו

כ משה גפני כי אין בכוונתם לשנות את החלטתם מהשבוע"ח
שעבר בנושא רצף פיצויים וגם הם ימתינו לפסיקת בית 

 . המשפט בעניין זה

אם חברי ועדת הכספים : "ח אמיר גבאי אמר בתגובה"רו
נעתרו לבקשת האוצר לדחות תאריך תחילה של חלק 

זו ראיה לכך כי יכולים היו להיעתר ,מהסעיפים בהצעת החוק 
גם לדרישותינו לדחות את תאריך התחילה של תיקון פקודת 

מס הכנסה בכללותו לרבות הסעיפים המתייחסים לנושא רצף 
זה רק מיטיב עימנו במאבק המשפטי ומחזק " "זכויות פיצויים

 ". את טענותינו בבית המשפט

 :מודעה 

>>חזור 

 :כתבות נוספות בנושא

 הוסף תגובה
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