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  א"ט תמוז תשע"כ 
  2011יולי  31 

101�857  
  ,לכבוד
 חיי� גבאימר 

  ל בכיר לשומה וביקורת"סמנכ
  רשות המסי�

  
  ;.נ.א
  

או העברת /העברת עובדי� ממעסיק למעסיק ו –201106/' חוזר מס הכנסה מס: הנדו�
  הבעלות על קופת הגמל 

  
  קריאה לתיקו� החוזר

  

מהחטיבה לארגו� ומערכות מידע , גללמר שניר  03.04.2011בהמש$ למכתבנו מיו�  .1

 22.05.2011ובהמש$ למכתבנו אלי$ מיו� עוד בטר� פרסו� החוזר  ברשות המסי�

למרות , והשלכותיו אופ� יישומו, בעניי� החוזרמקצועיי� לאחר שקיימנו דיוני� ו

באופ� ודאי נית� לקבוע כבר , הנכונות הרבה של המעבידי� לייש� את האמור בו

בשמ� של , א יעמדו בכל התנאי� המפורטי� בחוזר ולפיכ$כי ה� ל, עתה

לפעול  בקריאה, בטר� חלו( תקופת המעבר, אנו פוני� אלי$ שוב, המעבידי�

 .לתיקו� החוזר בהקד�

 .הטלת סנקציות על מעבידי� בגי� אי דיווח על העברות עובדי� –לחוזר  5סעי(  .2

י דיווח על העברות יש מקו, להטיל סנקציות על מעבידי, בגי+ א, לדעתנו   .2.1

הינו , באופ+ מעשי הנפגע מהתנהלות לא תקינה כגו+ זו של מעביד, שכ+. עובדי,

בבואו לברר ולהסדיר את חבות המס שלו מול פקיד השומה בגי+ מענקי , העובד

בעת פרישתו הסופית , מכל מעבידיו, פרישה וכספי פיצויי, לה, הוא זכאי

  .מהמעביד האחרו+

, להסב את תשומת הלב של רשות המסי, למציאות אנו מבקשי,  ואול,  .2.2

ודי בכ. שניקח לדוגמא מעסיק בעל עסק אשר בחר להתאגד ,  העסקית בישראל
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החלטה שלרוב מתקבלת , שנת המסבתו,  וכחברה משיקולי כדאיות שהוסק

ברור  . בינואר של שנת המס הבאה 1 �מיו, ה סמו. לסו/ שנה ומיושמת 

, המפורטי, בחוזר ולא יוכל לדווח על בתנאישמעסיק זה לא יכול לעמוד 

שכ+ שינויי, מבניי, ושינויי,  . יו, לפני מועד העברת, 60העברת העובדי, 

על פי התאמת, להוראות החוזר וממילא זו מתרחשי, לרוב אינ, ,עסקיי,

 . דרישה שלא נית+ לעמוד בה

בי+ שוב אנו מבקשי, להדגיש כי על מנת לבצע העברת עובדי, , יתרה מכ. .2.3

מעבידי, ולהגיש בקשה לפקיד השומה הרי שיש לצר/ לבקשה את יתרות כספי 

חברות  –במציאות . נכו+ ליו, העברת העובדי,הפיצויי, בקופות של העובדי, 

ל באיטיות רבה "קרנות הפנסיה וקופות הגמל מספקות את המידע הנ, הביטוח

המועד  ולבטח רק לאחר שנקלט התשלו, האחרו+ לקופות וזאת רק לאחר

די בכ. להכשיל את המעבידי, בעמידה בתנאי, אות, . להעברת העובדי,

במקרי, בה, נדרשי, , בנוס/. מעמידה רשות המסי, להעברת העובדי,

לא נית+ לקבל , המעבידי, לבצע השלמה של כספי פיצויי, לקופות של העובדי,

+ ליו, אישור יתרה עדכני נכו, יו, לפני מועד העברת העובדי, 60, מהקופות

לצור. ביצוע חישוב ההשלמה הנדרשת לקופות ואי+ זה , העברת העובדי,

אפשרי לדרוש מהמעבידי, לבצע השלמה בסכו, שגוי ולפעמי, עקב כ. לגרו, 

מה ג, שבחלק מהמקרי, אי+ מנוס מלפתוח . לה, להוצאה כספית מיותרת

תהלי.   ,לעובדי, קופות חדשות לצור. ביצוע ההשלמה של כספי הפיצויי, 

הדורש תזמו+ ושיתו/ פעולה של המעביד העובד ומעבר לכל של המוסד הפיננסי 

  . שבו מתנהלת הקופה

 60במהל. , מציעי, כי לא יוטלו סנקציות על מעבידי, לכל הפחות אנו, לפיכ.  .2.4

, מעבידי, שלאחר מועד זה. המועד בו הועברו העובדי, בפועל שלאחרהימי, 

אנו לא רואי, כל נזק . ליה, יוטלו הסנקציותע –לא עמדו בדרישות החוזר 

 !בנקיטה בגישה מקילה זו 

  

https://www.prisha.co.il/



בישראל מס יועצי לשכת    
 )עמותה רשומה(               

  
  ההנהלה הארצית             

03– 5661582  ,           03– 5608980. טל                             4גולדברג ' רח, אביב�תל                   
                                     03 � 5661573: פקס   03 – 5661807. טל                              61369א "ת,  37006ד .ת                        

  info@ymas.org.il : דואר אלקטרוניwww.ymas.org.il               : אתר אינטרנט                   
 

אשר עושי� ככל , מקרוב את תהליכי העבודה אצל המעבידי� שמכירי�כמי  .3

יכולת� לקצר את מש$ הטיפול בהעברת עובדי� לרבות הדיווח על ההעברה 

לרשות המסי� וקבלת אישורה להעברת העובדי� וכמי שמכירי� את המציאות 

אנו מיידעי� אות$ כי הנחנו את המעבידי� , העסקית והניהולית של המעבידי�

המשותפת  השאיפהלעת עתה ועד לפרסו� הודעה אחרת של רשות המסי� כי 

היא לדווח לרשות המסי� על העברת ) של המעבידי� ושל המייצגי�(שלנו 

הקופות כל עוד ! (העברת העובדי� בפועל  לאחרימי�  15לכל הפחות  ,העובדי� 

) מילאו את חובת� ודיווחו למעבידי� במועד על יתרות כספי הפיצויי� בקופות

בדיוק כפי שהיו נדרשי� המעבידי� לשל� פיצויי פיטורי� לעובדי� לפי חוק 

 161לרבות דיווח ומסירת טופס ) במקרה של זכאות לפיצויי�(פיצויי פיטורי� 

 .עבודהבמקרי� של עזיבת מקו� , לעובדי� ולפקידי השומה

רשות המסי� צריכה להתאי� את דרישותיה לרבות כללי הדיווח למציאות  .4

  . ולא להיפ$התפעולית והניהולית עימה מתמודדי� המעבידי�  , העסקית

  

  

  ,בכבוד רב

  

  נת� רוזנרח                              "רו, אמיר גבאי                              ינו'חנה ג            

  נשיא לשכת יועצי המס             יוע1 בתחו, הפנסיה והגמל                    הוועדה לענייני חקיקה    ר "יו

  מטע, הלשכה                                     וייצוג בכנסת                                        

                                                       

  
  
  
  

  :העתק
  

  .נציבות מס הכנסה, מנהל מחלקת קופות גמל ,ח"רו, מר יעקב כה�

https://www.prisha.co.il/




