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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

 4 . 8 . 2 0 1 1 | א  " ע ש ת ב  א  ' ד  ' ה ם  ו י  |  6 4 4  ' ס מ ן  ו י ל ג

  |  דעה אישית7

ביולי   13 ביום 

פרסמה   2011

המסים  רשות 

חוזר מקצועי הדן 

"הכנסות  במיסוי 

ו/או  מעבודה 

המתקבלות  פרישה/מוות  מענקי 

לאחר אריכות ימים". 

בגיליון הקודם פרסמנו את חלקו 

הראשון של המאמר. להלן החלק 

השני

מענק מוות המשולם לשארי עובד 

עקב מוות – סעיף 2.4 לחוזר

מאפשר  לפקודה  8(ג)(3)  "...סעיף 

באשר  כללים  לקבוע  למנהל 

עקב  מענק  של  קדימה  לפריסה 

כללים  קבע  לא  המנהל  מוות. 

שכאלה..." (סעיף 2.4.5).

המבוצעת  מס"  ל"פריסת  בדומה 

מעבודתו,  שפרש  עובד  ידי  על 

פקידי  אישרו  רבות  שנים  במשך 

עובד  של  לשאירים  גם  השומה 

כספי  את  קדימה  לפרוס  שנפטר 

החייבים  המוות  ומענק  הפיצויים 

להכנסותיהם  אותם  ולצרף  במס 

משנות  אחת  בכל  במס  החייבות 

יולי  חודש  מאז  ואולם,  הפריסה. 

השומה  פקידי  היום,  ועד   2010

של  לשאירים  מאשרים  אינם 

עובד שנפטר לבצע פריסה קדימה 

וזאת מבלי שטרחה הרשות לצאת 

בעניין.  ומסודרת  בהודעה רשמית 

לראשונה,  זה,  חוזר  במסגרת 

מביעה הרשות את עמדתה בנושא 

ובאופן מעשי אפשר לומר כי נסתם 

הגולל על האפשרות לבצע פריסה 

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי הדן במיסוי הכנסות מעבודה, מענקי פרישה ומוות המתקבלות לאחר 
פטירה | רו"ח אמיר גבאי בודק מהי עמדת הרשות והאם היא מתיישבת עם חוקי המס, ההיגיון ומה שהיה 

ידוע לנו עד היום?

מיסוי הכנסות לאחר פטירה - חלק ב'

רו"ח אמיר גבאי

(מתוך שני חלקים)

קדימה של מענק עקב מוות חייב 

במס. 

הינה  זו  שהחלטה  למרות 

המסים,  רשות  של  בסמכותה 

שכן על פי הפקודה, פקיד השומה 

רשאי לאשר פריסה קדימה אך לא 

חייב, אי אפשר שלא להביע מורת 

רוח מההחלטה. משפחות שאיבדו 

המפרנסים  אחד  את  עת,  בטרם 

מנת  על  שקל  לכל  זקוקות  בבית, 

להמשיך ולהתקיים בכבוד ולדעתי 

לא היה מקום להכביד עליהן בדרך 

של הגדלת נטל המס, לבטח כל עוד 

לאשר  ממשיכים  השומה  פקידי 

לנישומים אחרים, פריסה קדימה, 

במקרים של פרישה "רגילה", שלא 

עקב פטירה.

נישום  של  חייב  פרישה  מענק 

לפטירתו  קודם  מהעבודה  שפרש 

– סעיף 2.5 לחוזר

כללי  שלפי  ומכיוון  "...לפיכך, 

בעת  מקדמה  לדרוש  יש  המנהל, 

שבמקרה  הרי  הפריסה,  עריכת 

ששולם  המס  הנישום,  נפטר  בו 

כמס  ייחשב  השנים  יתרת  לגבי 

ו/או  בתיקונים  צורך  ללא  המגיע 

שינויים" (סעיף 2.5.1).

את  לפרש  יש  שכך  נניח  ראשית, 

אותם  כל  לגבי  הפקודה  הוראות 

המקרים בהם נפטר נישום בטרם 

הפריסה  תקופת  לסיומה  הגיעה 

מהעבודה.  פרישתו  ביום  שביצע 

המסים,  רשות  אילו  היה  מוטב 

מדגישה  היתה  החוזר,   במסגרת 

(ולא  ביותר  הברורה  בצורה 

כי  כך)  על  ברמיזה  מסתפקת 

היום  עד  מוטלת  שהיתה  החובה 

על שאירים ו/או יורשים להמשיך 

למס  שנתיים  דוחות  ולהגיש 

הכנסה עד לתום תקופת הפריסה 

המקורית – בטלה! 

שנית, אני נוטה לחשוב, כי קביעה 

משפט  בית  במבחן  תעמוד  לא  זו 

רציונל,  שום  בה  אין  מקרה  ובכל 

שכן מקדמה במהותה היא מקדמה 

כי  לכל  ידוע  סופי.  תשלום  ולא 

קובע  הפרישה  בעת  רבות  פעמים 

פקיד השומה מקדמה בשיעור גבוה 

אף  לעיתים  הנחות,  לאחר שהניח 

תקופת  במהלך  כי  עצמו,  דעת  על 

לאחר  לפורש  ישולמו  הפריסה 

אבטלה  דמי  הפחות  לכל  פרישתו 

ו/או הפורש ימשיך לעבוד בעבודה 

הכנסות  לפורש  יהיו  ו/או  אחרת 

פנסיה  כגון  נוספות  במס  חייבות 

חודשית. כל עוד צפויה התחשבנות 

שנתיים,  דוחות  במסגרת  סופית 

שנפטר  במקרה  ואולם  ניחא, 

תקופת  הסתיימה  בטרם  הנישום 

הפריסה, ברור כשמש כי ההנחות 

עליהן התבסס פקיד השומה בעת 

קביעתו את שיעור המקדמה -  לא 

לפי  בפועל,  כך,  ועקב  התממשו 

גורפת  המסים  רשות  זו,  שיטה 

שלא  מסים  המדינה  לקופת 

היתה  אילו  לה.  מגיעים  בהכרח 

שיעור  את  המסים  רשות  קובעת 

המקדמה,  אם ביום הפרישה ואם 

הכנסה  בסיס  על  הפטירה,  ביום 

יחידה במהלך שנות הפריסה, אולי 

היה קשה יותר לתקוף את עמדתה 

ואולם במצב הנוכחי, זה רק עניין 

בית  באמצעות  שמישהו,  זמן  של 

משפט, יאלץ את הרשות לשנות, 

שוב, את מדיניותה.

מצבים  מלהכיל  היריעה  קצרה 

אשר  בחוזר,  המפורטים  נוספים 

המסים  רשות  עמדת  לדעתי, 

לגביהם, שנויה במחלוקת ובחלקה 

אף עומדת בסתירה ביחס לעמדה 

שהציגה רק לאחרונה בחוזר קודם 

שפרסמה מס' 3/2011 הדן בחרטה 

לסיום,  לפיכך,  קצבה.  מרצף 

דווקא מצב אשר היה מקום  נציג 

להתייחס אליו בחוזר ואולם אינו 

מופיע בו:

נישום שפרס הכנסה חייבת במס 

מהיוון פנסיה ונפטר במהלך שנות 

הפריסה

פורשים רבים, לדוגמא פורשי צה"ל 

פרישתם,  עם  הביטחון,  וכוחות 

מהוונים חלק מהפנסיה החודשית 

לה הם זכאים. חלקם, מיד לאחר 

ההיוון, פורסים את החלק החייב 

אם  השומה.  פקיד  באישור  במס 

עמדתה  מהי  החוזר,  ברוח  כך, 

לגבי  המסים  רשות  של  הנוכחית 

הנישום  ונפטר  במידה  זה  מקרה 

האם   ? הפריסה  תקופת  במהלך 

לשיטתה, השאירים ו/או היורשים 

 ? הפריסה  את  להמשיך  רשאים 

אני רק יכול לקרוא מכאן לרשות 

זה,  לנושא  גם  להתייחס  המסים 

שלדעתי  לחוזר,  תיקון  במסגרת 

יבוא עוד יבוא. 

ונאחל  החוזר  של  בשפתו  נסיים 

לכולם אריכות ימים!

* רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה

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




