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 ניהול מנוי

 כניסת מנויים

 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

, חזון אחרית הימים
דודי (.. אולי בעתיד

 )הרשברג

 מסמכים קשורים

 חברות קשורות

 בעלי תפקידים

חדשות
הוסף כתבה למזוודההמזוודה שלך

 לפקודת מס הכנסה 171עיכוב נוסף בחקיקה המוצעת לתיקון 
הקובעת תקרה לרצף זכויות , ועדת הכספים תקיים בקרוב דיון נוסף בהצעת החוק

פיצויים ובכוונה לצמצם את האפשרות לציבור החוסכים בקופות הגמל לבצע משיכת 
 כספים במקרים חריגים מהקופה

הדפס כתבהשלח לחבר מערכת: מאת)מערכת: מקור(29/1113:54

ועדת הכספים של הכנסת צפויה לקיים השבוע דיון 
' תיקון מס(בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה  נוסף
זאת לאחר שבדיון שהתקיים בשבוע , 2008 -ח "התשס) 171

בדיון . שעבר בנושא לא חלה כל התקדמות בחקיקה המוצעת
, הקובעת, נידונה הצעת החוק האחרון שקיימה הוועדה בנושא

תקרה לרצף זכויות פיצויים וכן בכוונה לצמצם , בין היתר
האפשרות לציבור החוסכים בישראל בקופות הגמל לבצע  את

במקרה של , כיום. משיכת כספים במקרים חריגים מהקופה
או קרובו ניתן /של החוסך ו" גרוע"מצב בריאותי או מצב כלכלי 

לבצע משיכה מקופת הגמל אף במהלך תקופת החיסכון 
הצעת החוק מבקשת לצמצם את ההגדרה רק לחוסך . בקופה

האפשרות לביצוע משיכה  ביטול המשמעות היא. ולבן זוגו
ילד או  כדוגמת, מהקופה במקרה של כל מי שמוגדר קרוב

 .הורה

 זאב חושינסקי בין הטענות שהוצגו בדיון היו טענותיו של
להגדיל כבר עכשיו את , בין היתר, שדרש, בשם ההסתדרות

 . הפטור על הפנסיה

שאינה , מדובר בחקיקה חלקית ציין כי, אמיר גבאיח "רו
אשר גורמת עוול לציבור הפורשים , הלוקה בחסר, הוגנת

הבא לידי ביטוי בהטלת מס מיותר על העובד , מעבודתם
יתרה . הפורש מעבודתו ומצרה את צעדיו בעת עזיבת עבודה

מדובר בחקיקה בלתי חוקית שכן מדובר , קבל גבאי, מכך
 .בהצעת חוק בעלת תוקף רטרואקטיבי

, אור-יואב בןביניהם , נציגי אגף שוק ההון: בדיון השתתפו
הביטוח והחיסכון וצוות , המשנה לממונה על שוק ההון

מנהל  ,יעקב כהןח "נציגי רשות המסים ביניהם רו; משרדו
ח "רו, נציג ההסתדרות; מחלקת קופות גמל ברשות המסים

 –ינו'חנה ג, נציגת לשכת יועצי המס בישראל ,זאב חושינסקי
,אמיר גבאיח "ייצוג בכנסת ורו, ר הוועדה לענייני חקיקה"יו

המוביל מאבק עצמאי מקצועי בנושא, מומחה למיסוי ופרישה
לחוק קופות הגמל מאז ינואר  3רצף זכויות פיצויים ותיקון 

כן . יצוין כי מרבית חברי ועדת הכספים נעדרו מהדיון. 2008
 . נעדרו ממנו נציגי לשכת רואי החשבון בישראל

לא הסכים להצעת החוק , שניהל את הדיון ,חיים כץכ "ח
וביקש לקבל הסברים נוספים מנציגי האוצר , בנוסחה הנוכחי

ייקבע כאמור השבוע דיון , כ חיים כץ"לדרישתו של ח. להצעה
 . חוזר בועדת הכספים בנושא זה

 :מודעה 

>>חזור 

 :כתבות נוספות בנושא
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