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אושרה הצעת החוק לתיקון 171
הצעת החוק ,שעברה בקריאה שלישית ,תוקנה כך שתאריך תחילת התיקון המתייחס להטבות המס בגין
הפקדות לקופות גמל יהיה תחילת  2009ולא משנת 2008
מליאת הכנסת אישרה בקריאה
שלישית את הצעת החוק לתיקון
פקודת מס הכנסה )תיקון מס'
 ,(171הקובעת ,בין היתר ,תקרה
לרצף זכויות פיצויים.
תיקון  171לפקודת מס הכנסה
עוסק בניסוח רצף הפיצויים
החדש ,וזאת לאור ביטולן של
קופות הפיצויים האישיות.
יצוין כי תיקון זה משנה את
התנאים לרצף זכויות פיצויים,
באופן שמענק הפרישה יופקד
לקופה משלמת או לא משלמת
לקצבה למרכיב הפיצויים .כן
נקבעה תקרה לרצף המורכבת

מחבות הפיצויים על פי החוק
בתוספת מכפלת שנות עבודה ב4 -
פעמים השכר הממוצע במשק ,כך
שהסכום העולה על האמור ימוסה
באופן מיידי .שאר התיקונים הנם
טכניים ,כמו הגדרת התקרות
שייקבעו מהשכר הממוצע במשק.
לאחר שעיקרי הצעת
בנוסף
החוק אושרו לאחרונה בוועדת
הכספים ,נמשכה ההצעה ותוקנה,
כך שתאריך התחילה של התיקון
לפקודת מס הכנסה ,בהתייחס
לעדכון התקרות והסכומים בלבד
הנקובים בסעיפים 45א 47 +
לפקודה המתייחסים להטבות

המס בגין הפקדות לקופות גמל,
יהיה תחילת שנת  2009ולא משנת
 .2008הסיבה לכך היא שלא ניתן
לעדכן תקרות רטרואקטיבית
שלא באותה שנת המס.
מדובר בתיקונים בפקודת מס
הכנסה שמשלימים את תיקון
 .3הצעת החוק הונחה על שולחן
הכנסת כבר בשנת  2008והיא
כללה בגרסתה המקורית תיקונים
בפקודת מס הכנסה וגם בחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים
)קופות גמל( .אולם ועדת הכספים
המליצה לפצל את הצעת החוק
ולהפריד בין התיקונים המוצעים

התיקונים
לעומת
בפקודה
המוצעים בחוק הפיקוח.
בתגובה לאישור התיקון אמר
רו"ח אמיר גבאי" :תם ונשלם
המאבק הציבורי בנושא אשר
התנהל במשך שנתיים תמימות,
מבלי שעלה בידינו להניא את
האוצר מלהוביל לחקיקת מס
בעלת תחולה רטרואקטיבית
בישראל .כל שנותר לנו הוא לקוות
כי במישור המשפטי תהא לנו
הצלחה וכבוד השופט אלטוביה
מגן לכשיתן פסק דין בעניין ערעורי
המס לגבי רצף זכויות פיצויים
ישנה הוא את פני הדברים".

מינוי פרופ' שריג :ציפיות לצד חששות
ראשי הענף מברכים על מינויו של
פרופ' עודד שריג כממונה על שוק
ההון ,אך באותה עת מביעים חשש
לנוכח העובדה שפרופ' שריג אינו
מגיע מהשטח.
גורם בכיר בענף ציין כי מינוי
חיצוני עשוי לקטוע את ההמשכיות
שנבנתה באגף בשנים האחרונות,
במהלכן תפקיד המפקח אויש
בעיקר על-ידי מינוי פנימי ,והביע
תקווה שפרופ' שריג ישתלב

במהירות בענף.
שריג צפוי להיכנס לתפקיד
במהלך ינואר  2010עם פרישתו של
הממונה הקודם ,ידין ענתבי.
פרופ' שריג הוא בעל תואר Ph.D
וכיהן בעבר כדיקן בית הספר
אריסון למנהל עסקים במרכזי
בין
בהרצליה.
הבינתחומי
השאר לימד שריג באוניברסיטת
קולומביה ,אוניברסיטת ת"א

ובבית הספר וורטון למנהל עסקים.
מחקריו מתמקדים בסוגיות של
מימון חברות וניהול סיכונים.
במקביל עסק שריג בייעוץ לחברות
וגופים בנושאי ניהול השקעות,
ניהול פיננסי והערכת שווי נכסים
וחברות .כמו כן כיהן במספר
דירקטוריונים וועדות השקעה,
כולל דירקטוריון הבורסה לניירות
ערך בתל אביב ודירקטוריון בנק
הפועלים

שר האוצר וסגנו נפגשו עם שני
המועמדים הפנימיים – המשנה
לממונה יואב בן-אור ,והסגן
אריק פרץ ,והביעו הערכה רבה
לכישוריהם ופעולתם .לשניים
הובהר כי הבחירה במועמד חיצוני
לתפקיד היא החלטה אסטרטגית
שאינה קשורה ליכולתם להוביל
את האגף .בן-אור ופרץ התחייבו
להישאר באגף ,לפחות בתקופה
הקרובה.

c«©ª§·¢®¸¬¢n£®ª·¸¡ª£¬£§¢
·¸¶¥«©¸¸ª¬ ¸¬£«§§¸®·¸ £¥¥£¦§ª¢¶¥¢¬ª

£¦£¶¢¬¢ª¬°¸²¯£¸tg

¸spstpr{ouspstpr{|°´¬¢¸²£µ
¯¥£¦§¸£·¡¥¸£¯§ª£²srª·£ª§·§·§ª·¡´£q£±§µ¬©¶¥£¦§¸£·¡¥¸£¯§ª£²tr¶£©¬§·©£
¡§¶p¸£¶§©¬¢ ¸ª§¥ ª· ¸ªª£©¢ £¦£¶ ¢§¬¶²¢¬ tg ª· ¶£°§· ¢ª¬° ¸²¯£¸ ªµ§ n¸®©·¬ £q£ ¢
®§¸ p¢ª¬° ª· ¸ª £¬ §¸ª ¸²¯£¸ ªµª£ j¸£¯§ª£² srmtrk ¸£ª§¥ ª· ¸ª £¬ §¸ª ¸£¬© ¶£©¬ª
p¢£¥©¶¸£¯§ª£²ªª£©£®§°´¬¢

p¸¶¥«§¶¡¢·°®££
¬¶©www.shlomo-bit.co.ilruoxryrwwr|¯µ²ruoxryrwwv|iª¦xyrts§ª¸nsut§ «¥®¬¨¶¡nª£ °¢ª¡ ¬¢ns§ª§¶¤°¤
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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