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                  לכבוד
  

  בלשכת עורכי הדין, יועצי המס, בלשכת חבריי בלשכת רואי החשבון, 
  ציבור הנישומים בישראל לם הפנסיונים וכלהיועציבלשכת , לשכת סוכני הביטוחב
  
  

  נ.ג.א.
  שלום רב,

  
עקב מוות  "כפול" על מענקפטור  בין לשלבמשאירי עובד שנפטר  שלילת הזכותהנדון: 

לבין פריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו 

   – לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה

  .קול קורא

 

 :הנישוםובשפת הקדמה בראי  .1

מלאשר בקשות הרפרנטים במשרדי פקידי השומה  חדלולערך,  2010יולי בחודש  . 1.1

 וות חייב במס.מעקב נק עמשל  קדימה יסהלפר שנפטר עובדשל  שאירים של

מדיניות חדשה זו ולזו  חדשה עמדהנתנה ביטוי לרשות המסים  2011יולי בחודש  . 1.2

עבודה ו/או מענקי פרישה/מוות חוזר מקצועי שפרסמה: הכנסות מבמסגרת 

מיום  10/2011חוזר מס הכנסה מס'  - המתקבלות לאחר אריכות ימים 

13/07/2011. 

 י השומהשרדי פקידם במהרפרנטי, במהלך השנים מאז ועד היום, יתעובדת . 1.3

 ורלאחלפריסה סיפקו אישורים לשאירים  )קופות גמלמחלקת (בנציבות מס הכנסה ו

ד ועכהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה  של יתרת המענק החייב במס

עקב מענק התוך שהשאירים "נהנים" מפטור "כפול" על כולל) שנת הפטירה (

 :משולחננו גמאותדומספר להלן  להם.ששולם  מוות

פטור  – גוש דןשומה פקיד  – 2011 במרץ 8אישור פקיד שומה מיום  . 1.3.1

ש"ח בשילוב פריסה  1,443,690 - בסך של כמוות עקב מענק "כפול" בגין 

 .2005 – 2010ים לשנלאחור 

 – פתח תקווהשומה פקיד  – 2013 בינואר 20אישור פקיד שומה מיום  . 1.3.2

פריסה ש"ח בשילוב  587,642 - כבסך של מוות עקב מענק פטור "כפול" בגין 

 .2006 – 2011ים לשנלאחור 
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פטור "כפול"  – רמלהשומה פקיד  – 2013 ביולי 8אישור פקיד שומה מיום  . 1.3.3

ים לשנש"ח בשילוב פריסה לאחור  790,318 - בסך של כמוות עקב מענק בגין 

2013 – 2009. 

פטור  – שומה רחובותפקיד  – 2014בינואר  5אישור פקיד שומה מיום  . 1.3.4

ש"ח בשילוב פריסה לאחור  658,991 - בסך של כמוות עקב מענק "כפול" בגין 

 .2012 – 2013ים לשנ

הרפרנטים כי  העוסקים במלאכה מקצועהאנשי אנו מקבלים דיווחים מ, לאחרונה . 1.4

של  לאחורלפריסה אישורים רים לשאיהמציא ל רביםסמה השומבמשרדי פקיד 

כולל) יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (

" על כפול"מפטור  "ליהנותמבקשים "השאירים  אותם המקרים בהםפטירה בשנת ה

רת של ית סה לאחורור בין פריחם לבנאלצי השאיריםדהיינו, מוות. עקב מענק ה

 ."כפול"לבין פטור  נק החייב במסהמע

 

 :חוק והנחיותות הורא .2

  – חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת - ) לפקודת מס הכנסה 3(ג)( 8סעיף  . 2.1

, יראו את ההכנסות שלהלן, לענין חישוב סכום המס או יורשיולפי בקשת הנישום "

הכנסה מיגיעה אישית כאמור   ) 3( החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:

חלקים שנתיים שווים בשנות ב -  1) להגדרתה שבסעיף 6) או (5קאות (בפס

קיצבה, לפי העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות ל

 אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענקהענין, 

ה או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופ

"הכנסה ". "בע, לרבות תשלום מקדמהאחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיק

  ".עקב מוותפרישה או עקב  מענק שנתקבל)   5( –לרבות  - מיגיעה אישית" 

  – פטורות)מענק עקב מוות (הכנסות  –א)(ב) לפקודת מס הכנסה 7(9סעיף  . 2.2

שני חדשי  עד סכום השווה למשכורת של -  מענק הון שנתקבל עקב מוות)   1("

משכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור , לפי העבודה לכל שנת עבודה

או מקצתו, בהתחשב בתקופת האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו 

   ;השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה

 ש"ח 24,770)   בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 2(

וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק  ), לכל שנת עבודה2019(נכון לשנת המס 

  ".משנה

חוזר  - תקבלות לאחר אריכות ימים הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המ . 2.3

  – 13/07/2011מיום  -  10/2011מס הכנסה מס' 
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 מובהר בזאת, כי ההכנסה כאמור, שנוצרה למעשה בעקבות פטירת" – 2.4.2 סעיף

פי חלקם ביחסי), ולא תיחשב כהכנסת  העובד, מיוחסת לשאירים הזכאים לה (על

קודה הקובע פטור א)(ב) לפ7(9על הכנסה כאמור יחולו הוראות סעיף הנפטר. 

בשנת ₪  23,320 ממס על הכנסה כאמור עד לגובה שתי משכורות אחרונות (עד

   ."), מוכפל במספר שנות העבודה2011

ם באשר לפריסה ) לפקודה מאפשר למנהל לקבוע כללי3(ג)(8סעיף " – 2.4.5סעיף 

קדימה של מענק עקב מוות. המנהל לא קבע כללים שכאלה, בהביאו בחשבון את 

ל הניתן למענק זה, ואת העובדה כי החלק החייב של מענק המוות, הפטור המוגד

 ולמרותיחד עם זאת ידה וקיים, מתחלק על פי רוב בין מספר שאירים. במ

ם האפשרות לבקש פריסה ה הכנסה זו מיוחסת לשארים, עומד בפניהשבמהות

לאחור של כל סכום המענק החייב (טרם חלוקתו בין השאירים) כהכנסת הנפטר 

ת המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנה זו בכפוף לתנאים שנקבעו בשנו

  ."להלן 2.5.2.3, כמתואר בסעיף ) לפקודה3(ג)(8גרת סעיף במס

 

 :תגובת רשות המסים .3

בתודה ובמהירות אשר נתקבלה המפורטת ם רשות המסי תגובתאפשר לסכם את 

בו בחרה במשפט , נושא זהלבירור לפנייתנו הדחופה  בהמשך 11/04/2019ביום  פז

אינו  01110/2מס הכנסה מס' חוזר ": תשובתהמכתב רשות המסים לפתוח את 

 מצ"ב עמדת רשות המסים .לשלב בין פריסת מענק מוות ופריסה לאחור מאפשר

  ".)שלא נעשה בה שינוי(

 

 :ול קוראק .4

השיב לאפשרות על מנת שיעלה בידינו לברר נושא חשוב זה עד תום ולמצות כל 

פטור "כפול" לבין פריסה לשאירים של עובד שנפטר את הזכות לשלב בין 

שאירים של כה והן מבמלא סקיםמקצוע העוהלאחור הנני מבקש הן מאנשי 

פקיד השומה אישר שתפו אותנו הן במקרים בהם פנו אלינו וישי ,עובדים שנפטרו

לשלב בין פטור "כפול" לבין פריסה לאחור והן במקרים השאירים  תבקשאת 

  .תםבקשבהם פקיד השומה דחה את 

  

  וד רב,בכב

  

  עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי


