י

שלום  ,amirגלישה נעימה

חפש באתר:

הפוך לעמוד הבית 16/12/2009

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

תנאי עובד מעביר
)מלי ממון(

חדשות
המזוודה שלך

הוסף כתבה למזוודה

לראשונה צפויים קופות הגמל והבנקים להיתבע בגין כפל המס על
כספי הפיצויים של העמיתים
לאחר שהאוצר לא נתן פיתרון לנושא הודיע רו"ח גבאי ,המנהל את המאבק בשם
העמיתים ,על החרפת המאבק גם כנגד הגופים המוסדיים
10:19 16/12

)מקור :מערכת(

מאת :מערכת

שלח לחבר

הדפס כתבה

המאבק בסוגיית כפל המס על כספי הפיצויים ,צפוי לעבור
לערכאות משפטיות .כך מבהיר רו"ח אמיר גבאי ,המנהל
בשנתיים האחרונות את מאבקם של עמיתי קופות הגמל
בהשלכות תיקון  3על כספי הפיצויים שלהם בקופות הגמל.
"מאחר ונציגי משרד האוצר לא טרחו למצוא פתרון עבור
אותם עמיתים בימים אלו ,קיבלנו החלטה להחריף את
המאבק על זכויות העמיתים ולפתוח בפעולות נוספות גם כנגד
אותם גופים מוסדיים – קופות הגמל והבנקים המעניקים את
שירותי התפעול לקופות הגמל" ,מבהיר רו"ח גבאי.
מסמכים קשורים
חברות קשורות
בעלי תפקידים

מודעה :

לדבריו ,גם גופים אלה לא פעלו על פי החוק  -כאשר ללא
ידיעת העמית וללא הבעת רצונו של העמית בדרך של חתימה
על מסמכים כדוגמת מסמכי הצטרפות חדשים לקופת גמל
חדשה ,העבירו את הכספים לקופת גמל חדשה במעמד
עצמאי ,ובכך סגרו את האפשרות בפני העמית למשוך את
הכספים בסכום חד פעמי והביאו אותו לכדי מצב של כפל מס
על אותם הכספים.

חזור <<

קבצים להורדה
כתבות נוספות בנושא:

חיפוש מתקדם

דפים ברשת

הוסף תגובה

חיפוש מתקדם
מלא את הפרטים הבאים
והרשם לעיתון האלקטרוני
של איינט
כתובת אימייל:
שם מלא:
עיסוק:

עיסוק
הרשם לניוזלטר

או לחץ כאן לדף הסבר
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