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ועדת הכספים אישרה הוראת השעה
למשיכת כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה
ועדת הכספים אישרה השבוע
להעביר לקריאה שנייה ושלישית
הצעת חוק ממשלתית הכוללת
תיקונים משלימים לתיקון מס'
 3לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה-
) 2005להלן – התיקון( שאושר
בכנסת בחודש ינואר .2008
בהתאם להצעת החוק ,עמיתים
בני  60ומעלה שלא היו מודעים
לתיקון מס'  3והפקידו כספים
לקופות גמל החל מינואר ,2008
יוכלו למשוך כספים אלו.
כזכור ,התיקון קבע כי כספים
המופקדים למכשירי חיסכון
פנסיוני החל משנת  2008ייועדו
לקבלת קצבה .עד לתיקון ניתן
היה להפקיד כספים לקופת גמל
לתגמולים ולמשכם בסכום חד
פעמי .עמיתים בני  60ומעלה היו
יכולים למשוך כספים שהופקדו,
לאחר  5שנים ממועד ההפקדה
הראשונה לקופה .חלק מציבור
החוסכים בגיל  60ומעלה ,שלא
היה מודע לתיקון לחוק ,המשיך
להפקיד כספים לקופות הגמל
בציפייה שיוכל למשוך אותם
לאחר פרק זמן מסוים .אולם,
כאמור ,הכספים יועדו לקצבה
הכספים
התיקון.
בעקבות
שהופקדו היו בדרך כלל פטורים
ממס ,כך שלמעשה אותם חוסכים
הפכו את הכספים לקצבתיים

וחייבים במס ,מבלי להיות מודעים
לכך .לפיכך ,ולאחר דיון בוועדת
המשנה לענייני פנסיה של ועדת
כספים ,הציע משרד האוצר לקבוע
הוראת שעה לפיה עמיתים שהיו
בני  60ומעלה במועד חקיקתו של
התיקון והפקידו כספים לקופות

גמל לא משלמות לקצבה לאחר
שנת  ,2007יוכלו לבקש להחזיר
את הכספים ,בכפוף לתשלום מס
רווחי הון על הכספים .בנוסף ,על
פי הוראת השעה ,ניתן למשוך גם
כספי פיצויים שהועברו מקופת
גמל אישית לפיצויים לקופת גמל

לא משלמת לקצבה וכספי מוטבים
של עמית שנפטר שהשאירו
את הכספים בקופת הגמל ,שני
מקרים של כספים שהפכו אף הם
לקצבתיים בעקבות התיקון .את
כל המשיכות ,על פי הוראת השעה,
ניתן לעשות עד תום שנת .2011

רו"ח אמיר גבאי חותם מאבק של  3שנים
את המאבק הציבורי באוצר מאז
ינואר  2008ועד היום ,בנושא
הוראת השעה הוביל רו"ח אמיר
גבאי ,מנכ"ל  B4יועצי פרישה.
לדברי גבאי ,המטרה של המאבק
היתה כפולה :ראשית ,למנוע מצב
בו כל אותם פורשים ומפוטרים
ישלמו מס פעמיים )כפל מס(.
פעם אחת הרי הם שילמו מס

על הפיצויים ביום שעזבו מקום
עבודתם ופעם שנייה ,הם צפויים
לשלם מס פעם נוספת על אותם
הכספים ,במידה ויקבלו אותם
בדרך של קצבה חודשית חייבת
במס .בנוסף ,לשמור על נזילות
כספי הפיצויים שהושארו על ידי
הפורשים והמפוטרים בקופות
הגמל ביום בו עזבו את מקום

העבודה כך שיוכלו למשוך את כל
אותם כספי הפיצויים  -בסכום
חד פעמי ,במזומן .
רו"ח גבאי ברך על הוראת השעה
והדגיש את החשיבות של הטלת
החובה על קופות הגמל ליידע
בכתב את אותם פורשים על
זכותם לדרוש מקופות הגמל את
הכספים בחזרה.

כלל ואינפיניטי במקום הראשון במדד
שירות היצרנים של דיסקונט לאוקטובר
כלל ואינפיניטי במקום הראשון
במדד שירות היצרנים של
דיסקונט לחודש אוקטובר .2010
מנורה מדורגת במקום השלישי.
אקסלנס ,שדורג במקום הראשון
בחודש ספטמבר ,הגיע למקום
הרביעי .בקרב בתי ההשקעות
מקבל כאמור ,אינפיניטי את

הדירוג הגבוה ביותר .אינפיניטי
דורג במקום הראשון גם באוגוסט.
מיטב במקום השישי ופסגות
במקום השביעי.
בקרב חברות הביטוח ,מדורגת
במקום הראשון כאמור כלל.
מנורה מדורגת במקום השלישי,
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הפניקס במקום ה .5-יצוין כי המדד
המשוכלל כולל שבעה פרמטרים,
ובהם :זמן תגובה לבקשות; יחס
נציגי היצרנים; טיפול בתנאי
חיתום; טיפול בתקולים; גבייה;
מידע טרום ייעוץ – ייפוי כוח,
ולאחרונה הוכנס לדירוג גם ממשק
האחזקות.
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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.
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