י

שלום אורח ,גלישה נעימה

חפש באתר:

הפוך לעמוד הבית 15/07/2009

חפש

כתבות

מדורים :

חוק ומשפט

מאמרים ודיעות

דוחות ותשואה

עולם

מיסים ועבודה

כניסת מנויים

שימור תיק

סקירות כלכליות

מחקרים והשוואות

קהילה

צרכנות פיננסית

אישים ומינויים

הרשמה לאתר

כלים :

הצעות ביטוח

מבזק אישי

מומחים משיבים

פורום גולשים

כנסים וימי עיון

לוח דרושים

מחשבונים

מוצרים ומבצעים

שאלונים

על המדף

ניהול מנוי

למה עדיף להיות מנוי ?

מצגת פעילות עדיף

חיפוש ידיעות בארכיון

תגובת היום

חדשות אחרונות

הזיגזוג הנוכחי
)מיכאל נוימן(

חדשות
המזוודה שלך

הוסף כתבה למזוודה

רצף זכויות פיצויים :נדחה הדיון בערעורי המס נגד רשות המיסים
הדיון נדחה ל 21.9.09-מאחר ולא הגיעו נציגי המדינה לדיון
11:02 15/07

)מקור :מערכת(

מאת :מערכת

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה הבוקר ) (15.7.09את
הדיון שהיה אמור להתקיים בערעורי המס נגד רשות
המיסים .בית המשפט דחה את הדיון ליום  21.9.09מאחר
ולא הגיעו נציגי המדינה לדיון.

שלח לחבר

הדפס כתבה

מודעה :

בערעורי המס שהוגשו באמצעות חברת בי .פור יועצי פרישה
והעומד בראשה ,רו"ח אמיר גבאי ,מתבקש בית המשפט
להורות לרשות המיסים לבטל את התקרה לרצף זכויות
פיצויים לעובדים שעזבו מקום עבודתם מאז ינואר .2008
ביטול האפשרות לבצע רצף זכויות פיצויים נבע מחקיקת תיקון
 3לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,בעקבותיו
בוטלו קופות הפיצויים האישיות ונאסרה הפקדה בקופות אלו.
מסמכים קשורים
חברות קשורות
בעלי תפקידים

רשות המיסים נדרשה לתיקון הפקודה תוך פרק זמן קצר
יחסית ,היות וכאשר עבר תיקון  3נוצר מצב שהיא היתה
חייבת 'להתיישר' לפי התיקון אותו יזם אגף שוק ההון
ובמקביל נקבעה בהצעת החוק שטרם אושרה בכנסת ,תקרה
לרצף זכויות פיצויים.
בתגובה לדחיית הדיון אמר רו"ח אמיר גבאי" :רק המדינה
יכולה להרשות לעצמה לא להגיע לדיון עקרוני וחשוב בעניינים
של פורשים ומפוטרים רבים בשנתיים האחרונות שמחכים
לקביעת בית המשפט בעניינם".

קבצים להורדה
חיפוש מתקדם

דפים ברשת

"ככל הנראה רק כלפי המדינה בית המשפט סלחני ומאפשר
לה לעומת אחרים ,לדחות את הדיון הכל כך חשוב עוד ועוד
ואת הסעד אותו מבקש הציבור כנגד החלטות שרירותיות של
רשות המסים שאינן מבוססות על הוראות חוק כלשהן .אם
אנחנו לא היינו מגיעים לדיון אין לי ספק כי בית המשפט היה
מגיב אחרת .אנחנו נמשיך במאבק המשפטי בכל הקשור
לזכויות הפורשים והמפוטרים ונתייצב בבית המשפט לאחר
הפגרה להמשיך בעבודה בה התחלנו .אין דין ואין דיין
בישראל".

חיפוש מתקדם
חזור <<

מלא את הפרטים הבאים
והרשם לעיתון האלקטרוני
של איינט
כתובת אימייל:

כתבות נוספות בנושא:

שם מלא:
עיסוק:

הוסף תגובה

עיסוק
הרשם לניוזלטר

או לחץ כאן לדף הסבר
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