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' א באדר ב"י

  ח"התשס

  2008 בפברואר 18

  2008-3438. שה

  ,לכבוד

      מוסדיים גופים מנהלי

  

  ;נ.ג.א

, )2' מס) (שעה הוראת) (גמל קופות ולניהול לאישור כללים (הכנסה מס תקנות  :הנדון

  הסבר דברי + נוסח - 2008-ח"התשס

   

קובע כי שר , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) 1)(ב(22סעיף 

האוצר רשאי לקבוע הוראות בעניין תנאים שיחולו לעניין תשלומי כספים לקופת גמל לרבות 

  . תנאים שיחולו על תשלומים מעבר לסכומים או לשיעורים שיקבע

  

כללים לאישור ולניהול (עד להתקנתן של תקנות לענין זה עומדות בתוקפן תקנות מס הכנסה 

לתקנות קובעת כתנאי ) 2)(ג)(1)(א(19תקנה ).  התקנות–להלן  (1964-ד"שכהת, )קופות גמל

באותו , תשלום למרכיב תגמולי המעביד, לתשלום כספים למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה

  .   לפחות מהמשכורת של העמית5%בשיעור של , חשבון קופת גמל לקצבה

  

 2008-ח"התשס, )3' תיקון מס) (קופות גמל(לאחר חקיקתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

נדרש להסדיר תשלומים למרכיב הפיצויים בקופות , בו הוקמו קופות גמל לא משלמות לקצבה

 היו קופות אלה קופות גמל אישיות לפיצויים ולא 3' עד למועד חקיקתו של תיקון מס. גמל אלה

מכיוון שלאחר . פיצוייםנדרש בהן תשלום למרכיב תגמולי המעביד כתנאי לתשלום כספי ה

, ערכותן של הקופותיולצורך ה,  ייחשבו קופות אלה כקופות גמל לקצבה3' חקיקתו של תיקון מס

,  להן לקבל כספי פיצויים גם ללא תשלום מקביל למרכיב התגמוליםב הוראת השעה מאפשרת"מצ

לתקנות כך שהתנאי ) 2)(ג)(1)(א(19תקנה הוראת השעה כוללת תיקון ל. בשנת המס הקרובה

  . רק על קופות גמל משלמות לקצבה2008האמור בה יחול בשנת 

  

  .ב נוסח הוראת השעה"מצ

  ,בכבוד רב    

  

  כהן ניר    

  ההון שוק על לממונה משנה    

  :העתק

  האוצר משרד, וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה - ענתבי ידין ח"רו
  האוצר משרד, גמל קופות לקתמח מנהל - גרייב ואן'רג מר

https://www.prisha.co.il/
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, )2' מס ()הוראת שעה)(כללים לאישור ולניהול קופות גמל (מס הכנסה תקנות

   2008-ח"התשס

  

 2005- ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל 60- ו )1)(ב(22בתוקף סמכותי לפי סעיפים 
  :תקנות אלה אני מתקין, 1

 
כללים (לתקנות מס הכנסה ) 2)(ג)(1)(א(19 יראו כאילו בתקנה 2008בשנת המס     .1  הוראת שעה

 " שבקופת גמל לקצבה"במקום , 21964-ד"התשכ, )לאישור ולניהול קופות גמל

  ".שבקופת גמל משלמת לקצבה"נאמר 

  

  

  

  ח"התשס______________  

  

)  ______________2008( 
  )3-129חמ (

  

  און-   רוני בר                

  ר  שר האוצ                

  

 

                                                  
 .889' עמ, ה"ח התשס"ס 1
  .58' עמ, ו"התשס; 1302' עמ, ד"ת התשכ"ק 2
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