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 תגובת היום

, חזון אחרית הימים
דודי (.. אולי בעתיד

 )הרשברג

 מסמכים קשורים

 חברות קשורות

 בעלי תפקידים

חדשות
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מסתמן פתרון לבעיית כפל המס על כספי הפיצויים 
 הוראות מעבר למנהלי קופות הגמל –בקרוב 

הדפס כתבהשלח לחבר מערכת: מאת)מערכת: מקור(17:12 24/12

בנושא המס על , לאור המצב אליו נקלעו עמיתי קופות הגמל
הודיע האוצר כי בכוונתו לפרסם בקרוב , כספי הפיצויים

הוראות מעבר לפיהן תינתן אפשרות לעמיתים למשוך את 
, בקופת הגמל לקצבה" ננעלו"כספי הפיצויים שלהם אשר 

וזאת בשל העיכוב שחל בשנתיים האחרונות בהשלמת הליכי 
כך נודע . לחוק קופות הגמל 3החקיקה הקשורים לתיקון 

 ". לעדיף"

המוביל את המאבק בכל הקשור , ח אמיר גבאי"לדברי רו
הוראות המעבר הן מהלך מבורך והן יתקנו , 3להשלכות תיקון 

את העוול שנגרם לאותם עמיתי קופות הגמל אשר כספי 
אולם אין בכוחן , הפיצויים שלהם נסגרו לקצבה בלי ידיעתם

לתת מענה לעמיתי קופות הגמל אשר מעוניינים להמשיך 
ולשמר את כספי הפיצויים ככספים נזילים בקופות הגמל בעת 

כאמור קיימת היום רק , אפשרות זאת. עזיבת עבודה ופרישה
, למבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים ובכך בין החוסכים

 . ממשיכה להתקיים אפליה

אמיר אשר דרש מהאוצר להקנות לספי הפיצויים של " רוח
, נענע כאמור, עמיתי קופות הגמל מעמד של כספי פרט

במכתב תשובה ששיגר יואב בן . בתשובה שלילית מצד האוצר
בן ציין , הביטוח והחיסכון, המשנה לממונה על שוק ההון, אור

קיים הבדל בין פעילותן של חברות ביטוח לפעילותן "אור כי 
 ". של חברות לניהול קופות גמל בתחום החיסכון הפנסיוני

ח "פנה רו,  של גבאי בנושא לא נענולאחר שפניותיויצוין כי 
גבאי במהלך החודש האחרון לאחד ממנהלי קופות הגמל 

בדרישה לשחרר את כספי הפיצויים של אותם עמיתים ללא 

. הליכים משפטייםיינקטו נגדו , ניכוי מס נוסף שאם לא כן

 :מודעה 

>>חזור 

 :כתבות נוספות בנושא

 הוסף תגובה
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