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  מנהלי הגופים המוסדיים

  ,.נ.ג.א

  

  2008-ט"התשס, )הוראת שעה) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה : הנדון

  

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

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

  . 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(19 תקנה). התקנות –להלן  (1964-ד"התשכ, )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 לקצבהש

היו קופות אלה קופות גמל אישיות לפיצויים ולא האמור תיקון העד למועד חקיקתו של . גמל אלה

מכיוון שלאחר . נדרש בהן תשלום למרכיב תגמולי המעביד כתנאי לתשלום כספי הפיצויים

 השנה הוראת שעה שאפשרה הותקנה בתחילת,  קופות אלה כקופות גמל לקצבהנחשבות התיקון

  .להן לקבל כספי פיצויים גם ללא תשלום מקביל למרכיב התגמולים

  

ב נוסח הוראת "מצ. 2009מוארכת הוראת השעה לשנת , לצורך המשך ההיערכות של הקופות

  . הנוסח הסופי הוא הנוסח שיפורסם ברשומות.השעה

  

  ,בוד רבבכ    

  

  יואב בן אור    

  המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון    

  :העתק

  משרד האוצר,  הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון-ח ידין ענתבי "רו

  משרד האוצר,  מנהל מחלקת קופות גמל-ואן גרייב 'מר רג

  רשות המסים, מחלקת קופות גמלמנהל  –מר יעקב כהן 
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   2008-ט"התשס, )הוראת שעה)(יהול קופות גמלכללים לאישור ולנ (מס הכנסה תקנות
  

 אני מתקין, 1 2005- ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  ל60-ו) 1)(ב(22 בתוקף סמכותי לפי סעיפים
  :תקנות אלה

 
כללים לאישור (מס הכנסה לתקנות ) 2)(ג)(1)(א(19כאילו בתקנה  יראו 2009שנת המס ב  .1   הוראת שעה

שבקופת  "נאמר, "שבקופת גמל לקצבה"מקום ב, 19642-ד"התשכ, )ולניהול קופות גמל
   ".גמל משלמת לקצבה

  
  
 
  

  ט"התשס______________  
  
)  ______________2008( 
  )3-129 חמ(
  

  און-  רוני בר                
    שר האוצר                

 
  
  
  
 
 

                                                 
 .889' עמ, ה"ח התשס"ס 1
  .619 ' ועמ432' עמ, ח"התשס; 162' עמ, ה"התשס;  1302' עמ, ד"ת התשכ"ק 2
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