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מפוטרים משלמים מס  -צדק נוסח רשות המסים : בלעדי
 מיותר

אך בכפוף  -חודשה הנפקת אישורי רצף זכויות הפיצויים למפוטרים 
התקרה יוצרת מס חדש שיפגע : מומחי פרישה. לתקרת מקסימום

 במפוטרים

 
התיקון לחוק קופות גמל מפברואר השנה גורם לעובדים שאיבדו את מקום עבודתם לשלם מס 

 .כך טוענים יועצי פרישה בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב -מיותר 
  

מאפשר לאנשים שאיבדו את , המונפק על ידי רשות המסים, אישור לרצף זכויות פיצויים
בפברואר השנה חדלה . עבודתם להמשיך את קרן הפנסיה שלהם אחרי שימצאו עבודה חדשה

רשות המסים מלהמציא אישורים לרצף זכויות פיצויים עבור עובדים אשר החליפו את מקום 
קופות (זאת על רקע כניסתו לתוקף של תיקון לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים . עבודתם

ולפיכך לא ניתן היה , קופות הפיצויים האישיות 2008בשל התיקון בוטלו החל בינואר ). גמל
 . לבצע רצף זכויות לפיצויים

  
והגישה במאי השנה תביעה נגד רשות , פור יועצי פרישה החליטה להילחם בגזרה זו.חברת בי

 . המסים בבקשה להורות לרשות לחזור ולהמציא את האישורים
  

היא הודיעה כי היא תחדש  2008וביוני , פעלה רשות המסים ליצירת תיקון נוסף בחוק, במקביל
במסגרת תזכיר החוק הוצע לקבוע בראשונה תקרה לסכום , עם זאת. את המצאת האישורים

תקרה זו היא בגובה ארבע פעמים . כספי הפיצויים ומענקי הפרישה לעניין רצף זכויות פיצויים
 ).אלף שקל בשנה 30כ־(השכר הממוצע במשק 

  
. התקרה החדשה גורמת למצב שבו אנשים משלמים מס מיותר, לטענת יועצי הפרישה

מענקי הפרישה משולמים לעובדים כדי לפצותם על השנים שבהן לא יעבדו עד גיל , לטענתם
. מעסיקים משלמים מענקי פרישה על אובדן של הכנסה עד גיל הפרישה. הפרישה לפי החוק

שאמורים לשמש אותם לתקופה , קביעת התקרה מביאה אותם למצב שבו מענקי הפרישה
, 47%מדובר בשיעור מס שולי של עד . הם בעלי ערך נמוך יותר לאחר ניכוי המס, ארוכה

 . בהתאם לגובה ההכנסה
  

דחיית ההתחשבנות עם מס הכנסה על מענקי הפרישה ", ח אמיר גבאי"פור רו.ל בי"לדברי מנכ
וכספי הפיצויים על ידי רצף זכויות פיצויים למועד הפרישה באופן טבעי מביאה לקיטון בתשלומי 

 ". המס על הכספים שנצברו
  

זאת כיוון שבימים אלה , רשות המסים נמנעת מלתת תגובה פרטנית: "מרשות המסים נמסר
חשוב להדגיש כי בעקבות התיקון לחוק בוטלו קופות הפיצויים . מתנהל הליך משפטי בנושא

בכדי למנוע פגיעה וסיכון לכספי הפרישה . האישיות ולפיכך לא ניתן לבצע רצף זכויות לפיצויים
פעלה רשות המסים לתיקון החוק תוך יצירת מסלול חדש בחוק שיאפשר לבצע , של הנישומים

מיד לאחר . פעולה זו של הרשות הובילה לחתימת הממשלה על תזכיר חוק. את רצף הפיצויים
 ". על בסיס תזכיר החוק החדש בלבד, זאת. החתימה הוחלט לשוב ולאפשר את רצף הפיצויים
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