י

שלום אורח ,גלישה נעימה

חפש באתר:

הפוך לעמוד הבית 22/07/2009

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

המזגזגים )מיכאל
נוימן(

חדשות
המזוודה שלך

הוסף כתבה למזוודה

"לעמיתי קופות הגמל נגרמים נזקים כספיים בעקבות כפל מס על כספי
פיצויים"
במכתב לאוצר מבהיר רו"ח גבאי :עמית שלא משך את כספי הפיצויים ביום פרישתו
מהעבודה נדרש לשלם מס פעם נוספת
08:40 19/07

)מקור :עדיף ביטוח ופנסיה(

מאת :מערכת

"בכל יום שעובר מאז ינואר  2008ועד היום ,נגרמים נזקים
כספיים גדולים לעמיתי קופות הגמל בעקבות הוראות תיקון ,3
הנחיות אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ואופן הטיפול בכספי
הפיצויים ,בין היתר ,בצורה של כפל מס על אותם הכספים",
כך מבהיר רו"ח אמיר גבאי במכתב ששלח השבוע למשנה
לממונה על שוק ההון ,יואב בן-אור.

מסמכים קשורים
חברות קשורות
בעלי תפקידים

קבצים להורדה
חיפוש מתקדם

דפים ברשת
חיפוש מתקדם

שלח לחבר

הדפס כתבה

מודעה :

במכתבו מציין רו"ח גבאי כדוגמא עמית ששילם מס הכנסה
כחוק על כספי הפיצויים ביום פרישתו .משלא משך את כספי
הפיצויים מקופת הגמל באותו היום בו פרש מעבודתו ,נדרש
לשלם מס ,פעם נוספת ,על אותם הכספים מאחר ולפי הנחיות
אגף שוק ההון ,החל מינואר  ,2008השארת כספי הפיצויים
בקופת הגמל לאחר הפרישה נחשבת כהפקדה חדשה
לקצבה ,ולפיכך משיכת הכספים כיום חייבת במס.
מכתבו של רו"ח גבאי הינו בהמשך לטענות שהעלה בפני אגף
שוק ההון לקיומה של אפליה בין עמיתים בקופות הגמל לבין
מבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים בחברות הביטוח בכל
הקשור למעמדם של כספי הפיצויים במועד עזיבת העבודה או
פרישה .בתגובה מסר משרד האוצר כי הוא אינו נענה בשלב
זה לדרישה להקנות לכספי הפיצויים של עמיתי קופות הגמל
מעמד של כספי פרט ,בדומה לזה הניתן למבוטחים בפוליסות
ביטוח מנהלים .יחד עם זאת ,באוצר הביעו נכונות לבחון את
הצורך במציאת פתרון עבור המבוטחים שנפגעו בעקבות
תיקון מס'  ,3כאשר נאלצו לפדות את כספי הפיצויים
מפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה.

במכתב תשובה ששיגר יואב בן-אור ,המשנה לממונה על שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון לרו"ח אמיר גבאי ציין בן אור כי "קיים
הבדל בין פעילותן של חברות ביטוח לפעילותן של חברות
לניהול קופות הגמל בתחום החיסכון הפנסיוני" .לדבריו,
לחברת ביטוח מגוון מוצרים פיננסיים לרבות פוליסות פרט
בנוסף למוצרי החיסכון הפנסיוני שמאושרים כקופת גמל ,בעוד
לחברה המנהלת של קופות גמל יש מוצר אחד בלבד".

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

חזור <<

שם מלא:

כתבות נוספות בנושא:
עיסוק:

עיסוק
הרשם לניוזלטר

הוסף תגובה

או לחץ כאן לדף הסבר
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