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  ח"רו, עופר מנירבמר 
  ר ועדת המסי% והקשר ע% רשויות המס"יו

   לשכת רואי חשבו	 בישראל
    1רחוב מונטיפיורי 

  תל אביב
  
  
  .נ.א

  ,שלו� רב
  

 – הועדה לשינויי חקיקה העוסקת במת	 הטבות מס בגי	 ביטוח סוציאלי: הנדו	
  המסי%רשות 

  

ת מס בגי� ביטוח סוציאלי ת� הטבוהועדה לשינויי חקיקה העוסקת במ ,בימי� אלו .1
בישראל ושכל חמשת חבריה ה� עובדי רשות המסי�  רשות המסי�שהוקמה ביוזמת 

הוראות פקודת מס הכנסה כל מהותי של המלצותיה לשינוי  גיבושהגיעה לשלב , בלבד
 .כו� פנסיוניהטבות מס בגי� תשלומי� עבור ביטוח וחיסמת� הנוגעות ל

� בישראל ולמר ידי� ענתבי מנהל רשות המסי, למר יהודה נסרדישימכתב  בלאור האמור  .2
אשר  2009בנובמבר  2מיו� ) לשעבר(והחסכו� הביטוח , הממונה על שוק ההו�,  )ח"רו(

 ועדה שכל חבריה ה� עובדי רשות המסי�ושל מרשה לעצמי לשעראני , ב"העתק ממנו מצ
המלצותיה וגזירות המס כלל שא� יובאו בפני   ,לחשובנוטה & אני לא פיללת וא  %

 .ה� לא יגרמו ל  לשביעות רצו� בלשו� המעטהג�  ,שבציד�

 אשוניותרייחסויות הת שלושב העתק "מצ, לצור  הבהרת עמדתי בצורה הפשוטה ביותר .3
כפי , כל דר ב, אופ� עצמאיפעול בהמשי  ולבכוונתי ל. ופעילותהועדה עניי� הלשלי 

ביוזמת רשות , ופנסיה חקיקת חוקי מס במטרה למנוע, שנהגתי לעשות בשני� האחרונות
על  המוסיפי� לנטל המס המוטל הבטוח והחסכו� במשרד האוצר, המסי� ואג& שוק ההו�

העומדי� לרשות  המשאבי� הכלכליי�י� את מהחוס  לפנסיה ומצמצ ,הציבור בישראל
איננה א& , אשר בחלק מהמקרי� ,חקיקה .הציבור בעת הפרישה מהעבודה ולאחריה

 .עומדת בקנה אחד ע� שיטת המס ושיטת המשפט הנהוגות בישראל

מעורבות אחריות ושלשכת רואי חשבו� בישראל תגלה בבקשה , יו� אלי פונה אני ה .4

לקיו� , להיפגש עמ  בהקד� האפשריובהצעה הנוגעי� לה בתהליכי החקיקה בישראל 

 .בטר� יהיה מאוחר להשפיע, בנושאמשות& דיו� 

, על כל היבטיוו� הפנסיוני החסכח ונושא הביטו להרחיב עד כמהצור  כל  איני רואה .5
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