י

שלום אורח ,גלישה נעימה

חפש באתר:

הפוך לעמוד הבית 22/09/2009

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

היי שלמה בהצלחה
מילים יפות .
)משה (

חדשות
המזוודה שלך

הוסף כתבה למזוודה

רצף זכויות הפיצויים :נדחה בשנה הדיון בערעורי המס נגד רשות
המיסים
הדיון נדחה בשנה ל 6-בספטמבר  ,2010זאת ומשום שבית המשפט נתבקש על ידי
פרקליטות המדינה להביא בפניו את עדותו של יעקב כהן )רו"ח( מנהל מחלקת
קופות גמלב רשות המיסים
09:15 22/09

)מקור :מערכת(

מאת :מערכת

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בשנית את הדיון שהיה
אמור להתקיים בערעורי המס נגד רשות המיסים ,בנושא
רצף זכויות פיצויים.

שלח לחבר

הדפס כתבה

מודעה :

הדיון נדחה בשנה ל 6-בספטמבר  ,2010זאת משום שבית
המשפט נתבקש על ידי פרקליטות המדינה להביא בפניו את
עדותו של יעקב כהן )רו"ח( מנהל מחלקת קופות גמל ברשות
המיסים .מדובר כאמור בדחייה נוספת של הדיון ,שכבר נדחה
ביולי  2009מאחר ונציגי המדינה לא הגיעו אליו.
מסמכים קשורים
חברות קשורות
בעלי תפקידים

בדיון השני האחרון שהתקיים אתמול )ב'( בפני השופט
אלטוביה מגן השתתף הפרקליט מטעם המדינה המטפל
בתיקים של אותם פורשים ומפוטרים ,שעל-פי הנטען גבתה
מהם רשות המסים מס ביתר על כספי הפיצויים .
בערעורי המס שהוגשו באמצעות חברת בי .פור יועצי פרישה
והעומד בראשה ,רו"ח אמיר גבאי ,התבקש 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.

קבצים להורדה
חיפוש מתקדם

דפים ברשת
חיפוש מתקדם
מלא את הפרטים הבאים
והרשם לעיתון האלקטרוני
של איינט

ההחלטה על דחיית הדיון עוררה תרעומת מצד רו"ח אמיר
גבאי ,מומחה למיסוי ופרישה ,מנכ"ל  – B4יועצי פרישה
בע"מ  ,יוזם ומוביל המאבק ברשות המסים ,שאמר בתגובה" :
דחיית הדיון הכל כך חשוב עוד ועוד ואת הסעד אותו מבקש
הציבור כנגד החלטות שרירותיות של רשות המסים שאינן
מבוססות על הוראות חוק כלשהן זה דבר בלתי נתפס בעיניי,
הרי מדובר בעניין עקרוני  -חקיקתי אשר לו השפעה רחבת
היקף על ציבור גדול ואין מדובר בדיון בתשלום מס של פלוני .
לפיכך אנו ננסה בכל כוחנו במהלך התקופה הקרובה לחזור
למחוקק שזה יורה לרשות המסים "לרדת מהעץ עליו טיפסה"
ואולי בכך נוכל לקדם יצירת פתרון לבעיה מחוץ לכתלי בית
המשפט שכן גלגלי הצדק בישראל איטיים בצורה מחרידה
והתוצאה בכיסם של הפורשים והמפוטרים ברורה" .

כתובת אימייל:
שם מלא:

חזור <<

עיסוק:

עיסוק

כתבות נוספות בנושא:

הרשם לניוזלטר

או לחץ כאן לדף הסבר
הוסף תגובה
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