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י"ט טבת תשע"ג
 01ינואר 2013
לכבוד
מר שניר גל
החטיבה לארגון ומערכות מידע
א.נ;.
הנדון :חוזר מס הכנסה מס'  – XX/2012רשות המסים
הוראות סעיף 9א בעקבות תיקון מס'  190לפקודת מס הכנסה
נייר עמדה
 .1סעיף  2לטיוטת החוזר – סעיף 9א – רקע כללי
 .1.1למרות האמור בסיפא של סעיף  2לטיוטת החוזר ,ובשל הנחיצות הדחופה לגבי נישומים
רבים ,אנו מבקשים להתייחס להגדרת הקצבה המוכרת כפי שהיא מוזכרת בטיוטת חוזר
זה" :הקצבה המוכרת מוגדרת כחלק מקצבה המשולמת ע"י קופת גמל לקצבה שאינה קרן
ותיקה ,הנובע מתשלומים פטורים".
 .1.2לעניין ההגדרה ,פקודת מס הכנסה מפנה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,
תשס"ה" :2005-קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל,
לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה ) 1בינואר ) ;(1995כאשר הגדרת קופת גמל לקצבה כוללת כיום
גם קופת ביטוח( .לכן ,לכאורה ,לפי עמדת רשות המסים קצבה תוכל להחשב כ"קצבה
מוכרת" רק אם היא משולמת ע"י קופת גמל לקיצבה שהוקמה לאחר יום  ,1.1.95בין אם
היא קרן פנסיה )חדשה( ובין אם היא פוליסת ביטוח.
 .1.3ואולם ,אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב לעמדת רשות המסים שבאה לידי ביטוי
בחוזר קודם שפירסמה בעבר :זהות המשלם  -סע'  4.3לחוזר מ"ה  -הטבות מס לחסכון
לטווח ארוך – מיום " :1.6.2000קיצבה תוכל להחשב כ"קיצבה מוכרת" רק אם היא
משולמת ע"י קופת גמל לקיצבה שהוקמה לאחר יום  ,1.1.95או אם הוקמה לפני תאריך זה
והיא "קופת ביטוח"".
 .1.4בעניין זה ,אנו תוהים ,מה ההבדל בין פוליסת ביטוח חיים משנת  1994לבין פוליסת ביטוח
חיים משנת  ? 1996לעניות דעתנו ,אין כל סיבה ממשית לביצוע הבחנה זו.
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 .2סעיף  5.2.1.3לטיוטת החוזר – היוון קצבאות
 .2.1במסגרת סעיף  5.2.1.3לטיוטת החוזר מצויין כי" :לצורך בדיקת "סכום קצבה מזערי" יובאו
בחשבון כל קצבאותיו של היחיד ,למעט קצבאות המוגדרות בסעיפים 6)9 – (6)9ז( לפקודה
)שארים ,קצבת זקנה ,וכו'(".
 .2.2לשכת יועצי המס מתנגדת לפרשנות רשות המסים לפיה ,לדוגמא ,לגבי אלמן או אלמנה
המעוניינים לבצע משיכה של סכום חד פעמי )היוון קצבה( מקופת גמל משלמת קצבה
במסגרתה הם צברו כספים לקצבה  -לא תובא בחשבון גם קצבת שאירים המשולמת לאלמן
או לאלמנה מקופת גמל לקצבה של בן הזוג )או מפנסיה תקציבית של בן הזוג כהגדרתה(.
 .2.3הן במסגרת פקודת מס הכנסה ,הן במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,
תשס"ה 2005-והן במסגרת חוזרי אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר – לא
קיימת החרגה זו!
 .2.3.1סעיף  23לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,תשס"ה) .23 :2005-א( )(1
)א( משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד,
לגבי כספים מקופת גמל משלמת לקצבה ,בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-
פעמי תיעשה – ) (1לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה ,ובלבד
שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי;
ובמידה וסכום הקצבה שבו זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או
במידה וסכום הקצבה שבו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם
לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה ,לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה
שלא יעלה על  25%ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה
תקציבית או קצבה מקופה אחרת ,יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה
התקציבית כאמור ,לצורך חישוב סכום הקצבה שבו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;
"פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה ,המשולמים לעמית ,מדי חודש באופן
רציף ,לפי דין או הסכם ,מאוצר המדינה או מקופת מעבידו ,במשך כל ימי חייו;
"קצבה" – תשלומים המשולמים מדי חודש באופן רציף מקופת גמל ,בהתאם
לתקנונה ,בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים ,לעמית-עצמאי ,לעמית-
שכיר ,או לעובד של עמית-מעביד ,במשך כל ימי חייהם ,ולאחר מותם ,למוטבים
שלהם ,אם ישנם; לענין זה" ,סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם
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מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שענינן הצמדה או ריבית ,לרבות הצמדה
למדד ,לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה ,או המתעדכנות על פי מנגנון אחר
שאישר הממונה ,ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון
הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה.
 .2.3.2סעיף  6לחוזר אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר למנהלי גופים מוסדיים
מיום  15באפריל  ,2008סוגיות בנושא תיקון מס'  3לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים
)קופות גמל(,התשס"ה" :2005-לעניין סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בסעיף )23ה(
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה , 2005-נבהיר כי יובאו
בחשבון סכומי קצבה להם זכאי אותו עמית מקופת גמל אחרת או ממעביד )להלן
קצבה ממקור אחר( ,בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקום אחר".
 .3סעיף  7.4לטיוטת החוזר – הנחיות לפעולה
 .3.1במסגרת סעיף  7.4לטיוטת החוזר מצויין בין היתר כי" :יובהר כי הפריסה קדימה משקפת
יחס של שנה אחת לכל ארבע שנות היוון .לפיכך ,יש לבחון את גילו של מי שבחר להוון ,וכל
ארבע שנים שלאחר גיל ) 67לאישה ולגבר( יפחיתו מתקופת הפריסה שנה אחת ,מכאן מי
שמלאו לו  69יוכל לפרוס ל 5 -שנים לכל היותר ,ומי שמלאו לו  81יוכל לפרוס לשנתיים לכל
היותר".
 .3.2אמנם ,בסעיף )8ג() (3לפקודה מצויין בין היתר כי":רשאי המנהל ,אם נתבקש על כך ,להתיר
חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות ,בתנאים שיקבע ,לרבות תשלום מקדמה" .עם
זאת ,לא ניתן להסכים עם הגישה בה רשות המסים מבקשת לנקוט במקרים אלו ,גישה אשר
תוצאתה הישירה פגיעה בפורשים מבוגרים ,כאשר אין סיבה ממשית לעשות כן.
 .4אנו מודים על שיתוף הפעולה.
בכבוד רב,
חנה ג'ינו
יו"ר הוועדה לענייני חקיקה
וייצוג בכנסת

אמיר גבאי ,עו"ד )רו"ח(
יועץ בתחום הפנסיה והגמל
מטעם הלשכה
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