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                  לכבוד
  מר משה כחלון – שר האוצר

  משרד האוצר
  , ירושלים 1רח' קפלן 

  5919501מיקוד 
  

  3556953-02באמצעות פקס: 
  
  

  א.נ.
  שלום רב,

  
   –שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומים לקופת גמל הנדון: 

  ג לפקודת מס הכנסה47סעיף 
  

 -רקע לפניה ה .1

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה במסגרת חקיקת  .1.1

ם: "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק (ובשמו הקוד 2005-פנסיוניים), תשס"ה

בוצע  2005באוגוסט  10) שפורסם ביום 2005- בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה

) במסגרתו התווסף סעיף חדש לפקודת מס 149תיקון לפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 

 הכנסה:

 

 : ים לקופת גמל""שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני כתשלומ –ג 47סעיף 

  

א 45א), 5(17), 3(ה3סעיפים  תנאים שבהתקיימם יראו, לענין רשאי לקבועשר האוצר  (א)"

פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל; קבע שר  , שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ47- ו

התנאים, התקרות, והמגבלות הקבועים בסעיפים האמורים, בשינויים  האוצר כאמור, יחולו

 –בסעיף זה, "יועץ פנסיוני"  (ב) ויבים, על שכר והחזר הוצאות ששולמו כאמור.המח

), ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונייםכהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (

  ."2005-התשס"ה

  

ניתן ללמוד מתוך  הוספת סעיף זה לפקודההצורך בהרקע לתיקון פקודת מס הכנסה ועל  .1.2

 :2005במאי  25הסבר להצעת חוק זה שפורסמה ביום לדברי ה 45סעיף 

  

כיום, הפקדותיו של עמית לקופת גמל, לרבות קופת ביטוח, מזכות אותו בהטבות מס "

מסוימות הקבועות בפקודת מס הכנסה. הפקדות אלו של העמית כוללות גם את העמלות 

נוע עיוות של כדי למשמשלם מבטח לסוכן ביטוח בשל החיסכון של העמית בקופת ביטוח. 

, השוק כתוצאה ממתן הטבה זו לסוכני ביטוח פנסיוניים בלבד, ולא ליועצים פנסיוניים

מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות ותנאים שבהם יראו גם סכומים המשולמים על 

 ."ידי הלקוח ליועץ הפנסיוני כסכומים המשולמים לקופת הגמל לענין הטבות המס
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 – בעיהה .2

פי לאוצר סמכותו ה, לא מימש שר ועד היום 2005מאז שנת למיטב הבנתנו וידיעתנו,   .2.1

 תנאים שבהתקיימם יראו, לעניןלקבוע את "הג לפקודת מס הכנסה על מנת 47סעיף 

פנסיוני, כתשלומים  , שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ47-א ו45א), 5(17), 3(ה3סעיפים 

 ".ששולמו לקופת גמל

את התנאים עד אשר יקבע שר האוצר . הצעת החוק מדברים בעד עצמםדברי ההסבר ל .2.2

אינם יכולים לממש את לאור האמור, ש, בחוסכים לפנסיה פגיעהתימשך ההאמורים, 

יוני, ככל פנסזר הוצאות אותם הם משלמים ליועץ הטבות המס המגיעות להם כנגד שכר והח

 שבחרו להיוועץ עימו או לפעול באמצעותו, כקבוע בחוק.

בחלוף , שאין מקום לקיומה בחוסכים לפנסיה לעניות דעתנו, מדובר בפגיעה מתמשכת .2.3

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק  מאז כניסתו לתוקף של למעלה מעשור

 .2005-ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה

 – בקשהה .3

נסה ויקבע את ג לפקודת מס הכ47בקשתנו היא כי שר האוצר יממש סמכותו לפי סעיף  .3.1

, שכר והחזר הוצאות 47-א ו45א), 5(17), 3(ה3סעיפים  תנאים שבהתקיימם יראו, לענין"ה

תוך תחולה רטרואקטיבית ", פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל ששולמו ליועץ

וזאת על מנת לצמצם את הפגיעה בחוסכים לפנסיה ככל שניתן, לאור הנזק  להוראות

ועד היום בשל העדר  2005לאותם החוסכים, מאז שנת היגרם וממשיך להכספי שנגרם 

כפי שהובטח להם על ידי האפשרות לממש את מלוא הטבות המס המגיעות להם, 

, שנוצר את העיוות למנועהמחוקק, כבר לפני למעלה מעשור, במסגרת הצהרת כוונותיו 

 .כמתואר בדברי ההסבר להצעת החוק

  האפשרי., בהקדם אודה לטיפולך בנושא הנדון .4

  

  

  בכבוד רב,

  

  עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

  
  
  
  

  העתק:  
  

  בישראל מנהל רשות המסים – רו"ח משה אשר
  סכון במשרד האוצריהממונה על שוק ההון, ביטוח וח – הגברת דורית סלניגר

  בישראל רשות המסים –מחלקת קופות גמל מנהל  – צור גינתרו"ח 
  סכון במשרד האוצרי, ביטוח וחשוק ההוןסגן בכיר לממונה על  - רו"ח שרעבי הראל
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