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תזכיר החוק האחרון לתיקון פקודת מס הכנסה המאפשר חידוש הוצאת
אישורי רצף פיצויים לעובדים שעזבו את מקום עבודתם ,אינו מרצה את
כולם ,ויש הסבורים כי תיקון  3עדיין כולל 'חורים רבים'.

"תגובת רשות המסים אינה מספקת ואינה מקובלת עלינו ,היא משקפת את
כוונתה המקורית להמשיך ולבצע חקיקה רטרואקטיבית ולהטיל מגבלות על
האפשרות לבצע רצף זכויות פיצויים ,כך טוען רו"ח אמיר גבאי מחברת בי.
פור יועצי פרישה ,המבקש לדחות את תחילתו של תיקון  3בכללותו ליום 1
בינואר .2009
במכתב ששיגר אל עו"ד יואל בריס ,מ"מ היועץ המשפט ,במשרד האוצר,
מפרט רו"ח גבאי את השגותיו השונות מהתיקון האמור .בין היתר הוא מציין
כי דחיית אירוע המס אינה "למועד עתידי בלתי ידוע" כפי שטוען משרד
האוצר בתזכיר החוק ,אלא היא לכל היותר ליום בו חלפה שנה ממועד
פרישתו הסופית של העובד מעבודתו אצל מעבידו האחרון.
כן נטען כי דחיית אירוע המס למועד פרישתו הסופית של העובד מעבודתו
מונעת מהעובד מלעשות שימוש בכספי הפיצויים ומענקי הפרישה בטרם
פרישתו הסופית מעבודתו ולפיכך תומכת במדיניות משרד האוצר המבקשת
לעודד את הציבור לחיסכון ארוך טווח ,לתקופת הפנסיה המתארכת משנה
לשנה בשל הגידול התמידי החל בתוחלת החיים.

בפי.פור יועצי פרישה מוסיפים כי "קביעת תקרה לרצף זכויות פיצויים לפי
סעיף 7) 9א()א())(4א( לפקודת מס הכנסה עשויה להוות תמריץ מחודש
למעסיקים ולעובדים ליצור תשתית ראייתית חדשה ולייצר את התנאים
המשפטיים לסיווג הסכומים המשולמים במועד הפרישה ,חלקם או כולם,
כתמורה על הגבלת תחרות ,שמירת סודיות ו/או כל תמורה על "נכס" אחר
כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ובכך להוביל לאפשרות של מיסוי סכומים אלו,
חלקם או כולם ,במישור ההוני ,בשיעור מס רווח הון בלבד ואזי ייתכן
והתוצאה אותה מנסה להשיג המחוקק תהיה הפוכה".
השגה נוספת נודעת לכך ש "הטענה לכאורה של משרד האוצר כי מדובר
ב"בעלי תפקידים בכירים" בלבד לעניות דעתנו אינה נכונה בכללותה ואינה
מצדיקה פגיעה בכלל הנישומים.
"כוונתו של משרד האוצר לבטל את האפשרות של משיכת הכספים בשל
מצב כלכלי או בריאותי של קרובו של העמית ,בפועל עשוי לפגוע בסופו של
דבר שוב בשכבות החלשות בחברה ובכל מקרה מציב את העמית הנדרש
לסייע לקרובו ,בדילמה מוסרית שכן במצב אליו שואף תזכיר החוק ,לא יוכל
העמית לסייע אף להורהו במידת הצורך" ,נכתב.
גבאי מדגיש כי בנוסף לתביעה הקודמת שהגישה חברתו ,שקדמה לתזכיר
החוק בעניין ואשר הורתה על הוצאת אישורים לרצף זכויות פיצויים לעובדים
שעזבו מקום עבודתם מאז ינואר  ,2008בי.פור יועצי פרישה ממשיכה לפעול
מול רשות המסים בכל המישורים ,לרבות בערוץ המשפטי ,על מנת להבטיח
כי העובדים העוזבים מקום עבודתם יוכלו לממש את זכויותיהם על פי החוק.
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