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שנת המס  2008קרבה לסיומה ועדיין ...אין דין ואין דיין
בישראל
מאת  :רו"ח אמיר גבאי
תאריך 25/12/2008 :

בחודש פברואר  2008חדלה רשות המסים מלהמציא אישורים לרצף זכויות
פיצויים עבור עובדים אשר החליפו מקום עבודתם בתואנה כי לאור תיקון 3
לחוק קופות הגמל  ,אין תוקף להוראות פקודת מס הכנסה במתכונתן
הנוכחית )רטרואקטיבית מיום  1בינואר .(2008
לאחר המתנה ארוכה ללא הועיל למנהל רשות המסים על מנת שזה יפעל
למען הסדרת הנושא  ,הגישה חברת בי  .פור יועצי פרישה בע " מ ביום
 27.05.08תביעה נגד רשות המסים בבית המשפט המחוזי בירושלים
במטרה שבית המשפט יורה לאלתר לרשות המסים לחזור ולהמציא
אישורים לרצף זכויות פיצויים עבור עובדים שהחליפו מקום עבודתם מאז
ינואר  2008והכל לפי הוראות פקודת מס הכנסה במתכונתן הנוכחית) .בי.
פור נגד מדינת ישראל ,ה"פ  , 7207/08בית המשפט המחוזי בירושלים(.
ביום  29.06.08 ,הודיעה רשות המסים כי היא תחדש המצאת האישורים
לרצף זכויות פיצויים ואולם על בסיס תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
אשר פירסם באותו היום משרד האוצר המתייחס בין היתר לרצף זכויות
פיצויים  .במסגרת תזכיר החוק הוצע לקבוע לראשונה תקרה לסכום כספי
הפיצויים ומענקי הפרישה לעניין רצף זכויות פיצויים .לעניות דעתנו ,מהלך
ז ה ש ל מ ש רד הא וצר ור ש ות המ סי ם מה וו ה ל מ עש ה ח ק י ק ת מ ס
רטרואקטיבית שכן נקבע בתזכיר החוק כי תחולתו של התיקון לפקודת מס
הכנסה הינו החל מיום  1בינואר  2008ומה גם שעד היום מדובר בהטלת
מגבלות בפועל על נישומים )התקרה( על בסיס הצעת חוק בלבד שטרם
הושלם הליך החקיקה לגביה בכנסת.
על תזכיר החוק נשלחו מכתבי הסגות ליועץ המשפטי למשרד האוצר
באמצעות רואה החשבון  -אמיר גבאי ,מכתבים אשר עד היום לא זכו לכל
התייחסות.
לדאבוננו  ,משחזרה רשות המסים להמציא את האישורים לרצף זכויות
פיצויים  ,בית המשפט המחוזי  ,ביום  09.07.08מחק את תביעתה של
חברת בי .פור יועצי פרישה בע"מ והורה לה לפנות לערכאת ערעור מס בכל
הנוגע לטענותיה הנוספות לכאורה ,לגבי התקרה שנקבעה לרצף זכויות
פיצויים.

ביום  ,27.08.08בלית ברירה ,הגישה חברת בי .פור יועצי פרישה בע"מ 4
ערעורי מס לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשמם של  4פורשים בעניין
התקרה שנקבעה לרצף זכויות פיצויים ולפני הפורשים...ככל הנראה ,דרך
בירוקרטית וארוכה למיצוי זכויותיהם על פי החוק.
הכלבים נובחים והשיירה עוברת
למרות כל פניותינו לכל הגורמים הרלבנטיים  ,עברה בקריאה ראשונה
בכנסת הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה המתייחסת בין היתר לעניין
רצף זכויות פיצויים  ) ,הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ) מס' , (171
התשס"ח  .)2008-אולם נכון למועד כתיבת שורות אלו ,טרם הושלם הליך
החקיקה ושנת המס הנוכחית קרבה לסיומה.
לפיכך ביום  21.12.08נשלח מכתב נוסף לרשות המסים בו העלתה חברת
בי .פור יועצי פרישה בע"מ דרישה חוזרת לבטל לאלתר את החלטתה של
רשות המסים לקבוע תקרה לרצף זכויות פיצויים מאחר והצעת החוק לתיקון
פקודת מס הכנסה טרם אושרה בכנסת וככל הנראה לא תאושר עוד
במסגרת שנת המס הנוכחית .אנו בספק רב אם פנייתנו תיענה עד לתום
שנת המס הנוכחית אם בכלל.
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מן הראוי היה כי הוראות פקודת מס הכנסה הנוכחיות יוותרו בתוקף וזאת
עד לכניסתו לתוקף של תיקון לפקודת מס הכנסה ככל שיהיה לרעת
הנישומים ועד שייקבע אחרת יוכלו עובדים המחליפים מקום עבודתם לקבל
אישור לרצף זכויות פיצויים על מלוא כספי הפיצויים ומענקי הפרישה
בהתאם לקבוע בפקודת מס הכנסה מבלי שייאלצו לשלם מס מיותר.
* הכותב הוא רו "ח ,מומחה למיסוי ופרישה ,מנכ" ל  – B4יועצי פרישה
בע"מ;

סגור חלון..
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