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מס הכנסה מעגל כלפי מעלה את שיעור המס על כספי פיצויים ופרישה
המערכת פועלת מאוקטובר  ,2006ומאז טרם טופלה הבעיה * מרשות המיסים נמסר
בתגובה" :מערכת חישוב אירועי פרישה עובדת בכפוף לנוהלי עיגול מקובלים .גם
אם בוצע עיגול כלפי מעלה ,יחושבו סכומי המס שיש לשלם במסגרת הד
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מסמכים קשורים
חברות קשורות
בעלי תפקידים

)מקור :מערכת(

מאת :מערכת

המערכת הממוחשבת של מס הכנסה שייעודה הינו טיפול
בטופס  161בעת עזיבת עבודה ופרישה ,יוצרת טעות בסיסית
באופן חישוב המס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה של
העובד" .מקור הטעות הינו "עיגול כלפי מעלה" של שיעור
המס ,המחושב על ידי המערכת ובכך נוצר פער בין האישור
על פריסת המס לבין האישור הנמסר לקופות .יצוין כי ככל
שכספי הפיצויים ומענקי הפרישה גדולים יותר כך גם גדל
הפער ".טוען ,רו"ח אמיר גבאי ,מומחה למיסוי ופרישה.

שלח לחבר

הדפס כתבה

מודעה :

המערכת פועלת מאוקטובר  ,2006ומאז טרם טופלה הבעיה.
מרשות המיסים נמסר בתגובה" :מערכת חישוב אירועי
פרישה עובדת בכפוף לנוהלי עיגול מקובלים .דהיינו ,עד החצי
מעוגל לשלם הקרוב .אם מבוצעת פריסה ,האזרח מחויב
בהגשת דוח לשנות הפריסה והמס שנוכה במקור הינו בגדר
מקדמה על חשבון המס שיחושב בשומה .לפיכך ,גם אם בוצע
עיגול כלפי מעלה ,יחושבו סכומי המס שיש לשלם במסגרת
הדוח השנתי ויוחזר עודף המס".

קבצים להורדה
חיפוש מתקדם

דפים ברשת
חיפוש מתקדם

רו"ח גבאי ,אשר התריע על הבעיה כבר באוקטובר  2006עם
השקת המערכת ,מוסיף ומדגיש כי " אכן ,בדרך כלל ,מאחר
ופריסת מס מחייבת את העובד להגיש דוחות שנתיים למס
הכנסה במהלך כל תקופת הפריסה ,המס שנגבה ביתר
מהעובד במקרים אלו ,יכול שיוחזר לעובד ,חלקו )לא בהכרח
כולו( ,במסגרת החישוב הסופי בדוחות השנתיים ואולם עדיין
לא ניתן להתעלם מהעובדה כי הטעות המיותרת והשכיחה
לצערי בחישוב המס ואישורי המס ,בחלק גדול מהמקרים
מביאה למצב בו העובד לא יקבל בחזרה את המס שנוכה
ביתר גם במסגרת הדוח השנתי שכן כאשר הוא מגיש את
הדוח שנתי למס הכנסה לרוב ,הוא מצרף לדוח ,רק את
האישורים המקוריים שקיבל ממס הכנסה ביום שפרש
מעבודתו ואינו מקפיד לדרוש ולצרף את האישורים מקופות
הגמל וחברות הביטוח  -כמה מס באמת ניכו לו בפועל מכספי
הפיצויים ששולמו לו .מכאן ניתן להבין כי לעובד יש פתרון
מעשי להתמודד עם הבעיה והוא :לצרף את אותם האישורים
מהקופות וחברות הביטוח לדוחות השנתיים אותם הוא מגיש
למס הכנסה".
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