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בקרוב :הבהרות להוראת השעה למשיכת
כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה
רשות המיסים תוציא בקרוב הנחיות לביצוע הוראת השעה | בענף מקווים כי ההבהרות
יתייחסו גם לאופן חישוב המס על הרווחים
רשות המיסים תוציא בקרוב
הנחיות לביצוע הוראת השעה
המאפשרת משיכת כספי פיצויים
שנסגרו לקצבה .הוראת השעה
אושרה השבוע בכנסת בקריאה
שנייה ושלישית ומאפשרת עד
סוף שנת  2011משיכת כספים
שבעקבות התיקון הפכו קצבתיים,
זאת ללא קנס של  35%כקבוע
בפקודת מס הכנסה.
בענף מקווים שההבהרות יתייחסו
גם לאופן חישוב המס על הרווחים,
זאת בעקבות חוסר הבהירות
שהתעורר בנושא .במסגרת חלון
הזמן שנקבע בהוראת השעה,
תתאפשר משיכת כספי הפיצויים

שנסגרו לקצבה בכפוף לניכוי מס
של  20%על הרווחים.
רו"ח אמיר גבאי ,מנכ"ל B4
יועצי פרישה ,מסביר כי כיום על
אפיק צמוד מוטל מס בשיעור של
 20%על הרווח הריאלי והפרשי
ההצמדה פטורים ממס .לעומת
זאת על אפיק לא צמוד – מנכים
 15%על כל הרווח .קופת גמל,
משתתפת
לפוליסה
בדומה
ברווחים ,נחשבת לאפיק צמוד .עם
זאת מוסיף גבאי כי הסעיף הנותן
פטור על הפרשי ההצמדה מקופת
גמל בוטל בתיקון  171לפקודה
וכיום אין סעיף המאפשר מתן

פטור על הפרשי הצמדה .לפיכך
עלול להתקבל מצב בו יגבה המס
יגבה על כל הרווח .לדברי גבאי,
אם זוהי כוונת הרשות צריך היה
לקבוע את גובה המס על שיעור
של  .15%לחלופין יש לפעול למתן
פטור על הפרשי ההצמדה.
מפנייתו של גבאי לרשות המיסים,
מציין גבאי כי חוסר בהירות קיים
גם בקרב מנהלי הקופות לגבי נוהל
חישוב המס .לדברי גבאי משיחות
שניהל עם מספר מנהלי השקעות
בכוונתם לשלוח לקבלת אישור
לחישוב המס כל עמית שיבקש
למשוך כספי פיצויים בהתאם

להוראת השעה .לדבריו ,במטרה
למנוע מצב זה שיהווה הכבדה
על ציבור החוסכים ,מתבקשת
הבהרת נהלי העבודה בנוגע
למשיכת הכספים.
הוראת השעה שאושרה נועדה
לתקן מספר עיוותים שנוצרו
כתוצאה מחקיקתו של תיקון
 ,3שקבע כי כספים המופקדים
למכשירי חיסכון פנסיוני החל
משנת  2008ייועדו לקבלת קצבה.
הוראת השעה קובעת כי היתרה
לאחר תשלום המס תוחזר לעמית
בתוך  10ימי עסקים מיום בקשת
העמית.
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כל הזכויות שמורות ,אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר  -כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון
עדיף ביטוח ופנסיה .המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד ,ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי .המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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