
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.  
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איגוד קופות הגמל קיים היום (ה') 

אבי  היוצא,  מהיו"ר  פרידה  טקס 

כהונה  שנות  חמש  שסיים  דויטש, 

בתפקיד. 

נשיא  לין,  אוריאל  השתתף  בטקס 

שנשא  המסחר,  לשכות  איגוד 

דברים מרגשים אודות פעילותו של 

דויטש באיגוד.  

אקסלנס  כיו"ר  המכהן  דויטש, 

באיגוד  פעל  ופנסיה,  גמל  נשואה 

קופות הגמל במשך 8 שנים, מהן 5 

שנים כיו"ר האיגוד. 

יאיר  מונה  האחרון  בספטמבר 

הלמן- חברת  מנכ"ל  אהרוני, 

את  להחליף  גמל,  קופות  אלדובי 

קופות  איגוד  יו"ר  בתפקיד  דויטש 

הגמל. 

הפורום לגיבוש הפרוטוקול האחיד 

פגישה  השבוע  קיים  המורחב 

נוספת, במטרה לקדם את הנושא. 

לקראת  התהליך  עומד  זה  בשלב 

האחזקות  ממשק  בניית  סיום 

הרחב.  

גרייב  רג'ואן  השתתפו:  במפגש 

(אוצר), יוסי כהן (מגדל), רם אמית 

אילנית  הביטוח),  סוכני  (לשכת 

גינת  דורון  (הבינלאומי),  גולדפרב 

(הראל) רחל קבלי (בנק הפועלים), 

איציק משיח (סטארט סופט).

הפורום לגיבוש הפרוטוקול האחיד 

חברי  לשבועיים.  אחת  מתכנס 

המפגשים  את  מגדירים  הפורום 

ומרוצים  ומועילים,  כחיוביים 

הגורמים  כל  של  הפעולה  משיתוף 

ההערכה  במהלך.  הקשורים 

התהליך  של  התקדמותו  שהמשך 

הדרך  את  תקצר  הנוכחי,   בקצב 

להשלמת המהלך. 

פרוטוקול מורחב: לקראת 
איגוד קופות הגמל נפרד השלמת בניית ממשק האחזקות 

מאבי דויטש

אישרה  הכנסת  של  הכספים  ועדת 

החוק  מהצעת  חלקים  השבוע 

(תיקון  הכנסה  מס  פקודת  לתיקון 

 ,2008  – התשס"ח   (171 מס' 

לרצף  תקרה  היתר,  בין  הקובעת, 

זכויות פיצויים.

הכנסה  מס  לפקודת   171 תיקון 

עוסק בניסוח רצף הפיצויים החדש, 

קופות  של  ביטולן  לאור  וזאת 

הפיצויים האישיות.

את  משנה  זה  תיקון  כי  יצוין 

פיצויים,  זכויות  לרצף  התנאים 

יופקד  הפרישה  שמענק  באופן 

משלמת  לא  או  משלמת  לקופה 

כן  הפיצויים.  למרכיב  לקצבה 

המורכבת  לרצף  תקרה  נקבעה 

החוק  פי  על  הפיצויים  מחבות 

בתוספת מכפלת שנות עבודה ב- 4 

כך  פעמים השכר הממוצע במשק, 

שהסכום העולה על האמור ימוסה 

באופן מיידי. שאר התיקונים הנם 

התקרות  הגדרת  כמו  טכניים, 

שייקבעו מהשכר הממוצע במשק. 

למיסוי  מומחה  גבאי,  אמיר  רו"ח 

בחקיקה  מדובר  כי  ציין  ופרישה, 

הלוקה  הוגנת,  שאינה  חלקית, 

לציבור  עוול  גורמת  אשר  בחסר, 

לידי  הבא  מעבודתם,  הפורשים 

ביטוי בהטלת מס מיותר על העובד 

הפורש מעבודתו ומצרה את צעדיו 

בעת עזיבת עבודה. "לעניות דעתנו, 

של  בסופו  המחוקק  בחר  אם  גם 

לרצף  בסכום  תקרה  לקבוע  דבר 

היה  הראוי  מן  פיצויים,  זכויות 

ולאפשר  לחזור  נשימה,  באותה 

כהליך  קצבה  רצף  לבצע  לנישום 

כספי  בכלל  לטיפול  משלים  מיסוי 

בעת  הפרישה  ומענקי  הפיצויים 

דרישתנו  ופרישה.  עבודה  עזיבת 

לבצע  לנישום  ולאפשר  לחזור  היא 

של  לקצבה  פעמית  חד  הפקדה 

פרישה  ומענקי  פיצויים  כספי 

שקיבל במזומן, כחלק מתכנון מס 

לגיטימי של הנישום במועד עזיבת 

הייתה  שכאמור,  פעולה  עבודה, 

בלבד   31.12.99 ליום  עד  אפשרית 

גבאי:  מוסיף  עוד  נשללה",  ומאז 

"מן הראוי היה לדחות את תחילתו 

הכנסה  מס  לפקודת  התיקון  של 

 ,2010 בינואר   1 ליום   (171 (מס' 

שאם לא כן, הרי שמדובר בחקיקת 

מס בעלת תחולה רטרואקטיבית".

טרם  הכספים  ועדת  כי  יצוין 

אישרה את תיקון 4 לחוק הפיקוח 

על הביטוח. השוני המרכזי בתיקון 

לא  לקופה  האפשרות  מתן  הוא   4

סכומים  לעמית  לשלם  משלמת 

שקל,  אלף   40 על  עולים  שאינם 

כתשלום הוני. הנימוק הוא שהיות 

עולה  שאינו  קטן,  בסכום  ומדובר 

על 5% משכר המינימום, אין לקרן 

כדאיות לשלם לעמית קצבה. 

ועדת הכספים אישרה את עיקרי הצעת החוק 
לתיקון 171 לפקודת מס הכנסה
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