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רו"ח צור גינת – מנהל מחלקת קופות גמל
רשות המסים בישראל

פניה דחופה

באמצעות :דוא"ל
א.נ.
שלום רב,
הנדון :מיסוי כספי פיצויים
הוראות חוק ההתייעלות הכלכלית
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,(2018 -התשע"ז .2016-

 .1ביום  29/12/2016פורסם ברשומות :חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,(2018 -התשע"ז .2016-
 .2במסגרת החוק ,בוצעו שינויים מהותיים בכל הקשור למיסוי כספי פיצויים.
 .3אקצר ולא אלאה אותך בציטוט הסעיפים בחוק ,אדלג על כל הנושאים בהם כבר בשלב
זה נדרשת התייחסות נוספת מצד רשות המסים והבהרות לציבור )ויש כאלה( ואגש ישר
לעניין הדחוף יותר מכולם.
 .4בכל יום עובדים עוזבים מקום עבודתם ,בכל יום נדרשות קופות הגמל לדווח למעסיקים
על כספי הפיצויים שנצברו בקופה ,בכל יום נדרשים מעסיקים למלא טופס  ,161בכל יום
נדרשים עובדים למלא טפסים ולהגיש בקשות לפקידי השומה ומכאן הדחיפות.
 .5לאור הוראות פקודת מס הכנסה במתכונתן החדשה ,באופן מעשי ,החל מיום  1בינואר
 ,2017על מנת שהמעסיק יוכל למלא בעבור העובד טופס  161כנדרש ,עם עזיבתו של
העובד את מקום העבודה :קופת הגמל נדרשת לדווח למעסיק על יתרת כספי הפיצויים
שנצברו בקופה ,תוך הפרדה בין כספי הפיצויים שהעובד כבר שילם עליהם את המס
דרך תלוש השכר שלו לבין כספי הפיצויים שהעובד טרם ביצע לגביהם כל התחשבנות
עם רשויות המס )נדגיש לעניין זה כי אנו בספק אם קופות הגמל ערוכות לכך וזו בעיה
בפני עצמה עימה ייאלצו להתמודד המעסיקים והעובדים בתקופה הקרובה ,כאשר
עד אשר קופות הגמל ייערכו לשינויים ,עובדים רבים ,שאינם יכולים להמתין ,חשופים
למצב של "כפל מס"(.
 .6לאור האמור ,לפי מיטב הבנתנו ,טופס  161ויתר הטפסים המשמשים את העובד
בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה  -צריכים להיות מותאמים למתכונת הדיווח
החדשה )אלא אם יובהר לציבור אחרת(.
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 .7בהתעלם מהאמור מעלה בקשר לקופות הגמל .מה עושה עובד אשר עוזב מקום עבודתו
בימים אלה ? באיזה אופן הוא והמעסיק שלו מדווחים על כספי הפיצויים )תוך ההפרדה
הדרושה( לפקיד השומה ? על גבי אילו טפסים ? לפי מיטב הבנתנו ,הטפסים הקיימים
אינם מתאימים עוד ,לאור השינויים בחוק ,אלא אם יובהר לציבור על ידי רשות המסים
כי אין צורך לדווח לפקיד השומה על כספי הפיצויים – עליהם כבר שילם העובד את
המס במועד הפקדתם בקופה  -במסגרת הטפסים המשמשים את המעסיק ואת
העובד – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.
 .8בשל הדחיפות והצורך במתן מענה הן לעובדים העוזבים מקום עבודתם בימים אלו והן
למעסיקים ,אודה לך ,על מתן מענה לפנייתי זו והבהרת הנושא לציבור ,באופן מיידי ככל
האפשר.

בכבוד רב,
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העתק:
רו"ח יזהר קנה – נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
מר ירון גינדי – יועץ מס מייצג – נשיא לשכת יועצי המס בישראל
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