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רו"ח גבאי :התעלמות מהצרכים של ציבור הפורשים בישראל
בפאנל של לשכת יועצי המס,אמר רו"ח אמיר גבאי כי בחוזרים המקצועיים שפרסמה
רשות המסים יש מספר לא קטן של בעיות,שציבור הפורשים צריך ויצטרך להתמודד
עימן
01/12/2011

מסמכים קשורים

)מקור :מערכת( מאת :מערכת עדיף

"בחוזרים המקצועיים שפרסמה רשות
המסים במהלך השנה יש מספר לא קטן של
בעיות שציבור הפורשים צריך ויצטרך
להתמודד עימן" כך אמר רו"ח אמיר גבאי,
יועץ בתחום הפנסיה והגמל מטעם לשכת
יועצי המס ,בפאנל שהתקיים השבוע )
 (28.11בנושא חיסכון פנסיוני ומענקי פרישה
במסגרת הכנס השנתי של לשכת יועצי המס
בישראל אשר נערך באילת.

שלח לחבר

הדפס כתבה

מודעה :

בדיון השתתף גם רו"ח צור גינת מהמחלקה
המקצועית ברשות המסים,
והוא התמקד בחוזרים המקצועיים אשר
פרסמה הרשות במהלך השנה החולפת,
לרבות אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה,
מיסוי הכנסות עבודה ו\או מענקי פרישה\
מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים,
העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו\או
העברת הבעלות על קופת הגמל וכן תזכיר
החוק לתיקון פקודת מס הכנסה שפורסם
לאחרונה ,העוסק בין היתר במיסוי קצבה.
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חיפוש מתקדם
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מלא את הפרטים הבאים
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או לחץ כאן לדף הסבר
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רו"ח גבאי הציג כדוגמה את סוגיית רצף
הקצבה ואת השאלה האם אכן חרטה מרצף
קצבה לגבי כספי פיצויים שיועדו לקצבה
בקופה לקצבה אחת ,גוררת אחריה חרטה
מרצף קצבה לגבי כל כספי הפיצויים שיועדו
לקצבה בכל הקופות לקצבה? האם זה יחול
גם על פורש ,שבמהלך תקופת העבודה
הופקדו לו כספי פיצויים ,מלבד לקרן פנסיה
חדשה ,גם לקופת גמל אישית לפיצויים
שמאז ינואר  2008מוגדרת כקופת גמל לא
משלמת קצבה )אותם ה (...2.33% -והוא,
בהיסח דעת ,בעת פרישתו ,בחר ברצף
קצבה גם לגבי כספים אלו וכיום מאחר
ומדובר בסכום זניח שנצבר לו בקופה ובכל
מקרה לא מובטח לו מקדם המרה סביר
לקצבה ,מעוניין לבצע חרטה מרצף קצבה רק
לגבי כספי פיצויים אלו שבקופה לא משלמת
קצבה ? "
על כך השיב רו"ח צור גינת מרשות המסים:
"הפורש צריך היה ללכת לייעוץ לפני שביצע
רצף קצבה ,פורשים צריכים ללכת לייעוץ ואם
אותו פורש עשה טעות ,אז כן ,במקרה הזה
עליו לבצע חרטה מרצף קצבה לגבי כל כספי
הפיצויים בכל הקופות".
בתגובה אומר רו"ח גבאי" :עם כל הכבוד
לרשות המסים ונציגיה ,התשובות שקיבלנו,
לצערי ,לא חידשו דבר ומעידות על התעלמות
מוחלטת מהצרכים של ציבור הפורשים
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בישראל .כפי שאני רואה את הדברים,
לצערי ,כל פורש יאלץ להתמודד באופן פרטני
ואישי מול רשות המסים לגבי אותם הנושאים
השנויים במחלוקת ולדעתי בלתי נמנע כי
במוקדם או במאוחר חלק מהמקרים יגיעו
לפתחו של בית המשפט".
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