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  ...נפעל בדחיפות להצלת מצו: "שר התיירות 
 תגובות  |   25/11/2010

  ...מיל 1.2-הקיץ החם סייע ל: חברת החשמל 
 תגובות  |   25/11/2010

  ...ן המתהווה היא חברתית ולא"בועת הנדל" 
 תגובות  |   25/11/2010

 SMS-הרשמה ל  לניוזלטרהרשמה

לפרסום במדור זהקישורים ממומנים

 פרסום באינטרנט לעצמאים

האינטרנט פותח עולם חדש של פרסום 
ממוקד מדויק ואפקטיבי

 וילה חלומית בישוב היוקרתי ארסוף -להשכרה 

לפרטים לחץ כאן

 לימודי קוסמטיקה ומקצועות היופי

את מוזמנת לגלות עולמות חדשים של יופי 
בסדנת הכרות מרתקת

+  Com&Sense -  יחסי ציבור וייעוץ
אסטרטגי 

פיצויי תאונות דרכים, ד ראובן יצחק"עו  +

 News1.co.il וולפסוןעופר

"מס משהייתה צריכה 4 הרשות תגבה פי: "קופות הגמל
 אשר אושרה בהמשך להוראת השעה

ח אמיר "ובהמשך לפנייתו של רו, בכנסת
  להבהרה גבאי לרשות המיסים בבקשה

אתמול הוציאה הרשות מכתב הנחיות 
 כי שיעור לפקידי השומה במסגרתו קבעה

 15%המס שינוכה במקור מהרווחים יהיה 
 שאינו צמוד בטענה שמדובר בנכס, בלבד

הרשות יוצרת אשליה אופטית , שוב"
" פשעומוסיפה חטא על

▪  ▪  ▪ 
  המיסים לגבות פי ארבעה יותר מס ממה שהיא צריכה הייתה לגבות מהרווחיםבכוונת רשות"

כך  -"  השעהלגבי אותם הכספים אשר ניתן למשוך במסגרת הוראת -שהצטברו בקופות הגמל 
אשר עם פרסום הוראת ,  פרישהיועצי B4ל "מנכ, ח אמיר גבאי"רו) 25.11.10', יום ה(אמר 

 . חישוב המס על הרווחיםהשעה פנה לרשות בבקשה להבהרה לגבי אופן

על הרווח הריאלי והפרשי  20% מס בשיעור של על אפיק צמוד מוטל, ככלל, כיום, לדבריו
על כל  15%מוטל מס בשיעור של  -על אפיק לא צמוד ,  זאתלעומת. ההצמדה פטורים ממס

  .הרווחים

הסעיף , ואולם.  צמודבדומה לפוליסת חסכון המשתתפת ברווחים נחשבת לאפיק, קופת גמל"
לפקודת מס  171במסגרת תיקון  ,הנותן את הפטור על הפרשי ההצמדה מקופת גמל שונה

.  באופן מפורש מתן פטור על הפרשי ההצמדהכך שכיום אין סעיף בפקודה המאפשר, הכנסה
.אומר גבאי, "על כל הרווחים 20% יגבה המס בשיעור של עלול היה להתקבל מצב בו, לפיכך

אם  ".הוא אומר, " לקבוע במסגרת הוראת השעה כי יינתן פטור על הפרשי ההצמדהצריך היה"
 היו קובעים מראש כוונת הרשות הייתה לקבוע שיעור מס אחיד על כל הרווחים מוטב היה אם

 עדיין רחוק מלהיות פתרון כאשר זהו, בלבד 15%במסגרת הוראת השעה שיעור מס של 
 ". וגםגם -אך בטח לא . אופטימלי עבור החוסך

מדובר ,  הרשות כי לשיטתהבמסגרת ההנחיות שפרסמה הרשות קבעה, בסופו של דבר, והנה"
 ".על כל הרווחים, בלבד 15%באפיק לא צמוד ולפיכך יוטל מס בשיעור של 

עדיין מדובר באפיק צמוד ומה ,  קביעתה של הרשותלמרות, ח גבאי כי לדעתו"כאן מוסיף רו
אלא גם על פוליסת ביטוח תגמולים " רגילה" רק על קופת גמל שהוראת השעה חלה לא, גם

 הרי יש לא מעט פוליסות המבטיחות. "הייתה מסוג הון 2007בדצמבר  31- ללעצמאים שעד
, בכל מקרה .תשואה הצמודה למדד והן בהכרח אפיק צמוד ולגביהן זה לא עניין של פרשנות

, שוב,  לקופת המדינההרבה יותר כסף, בחלופה שתכניס להם, בחרו ברשות בסופו של דבר
 . גבאיסיכם, "על חשבון החוסכים

]ינסקי´ קפוצראובן :צילום[ח אמיר גבאי "רו
המחשת מס -דוגמא  

הדפסהשלח לחברשתףשתף25/11/2010 :עודכן  |  25/11/2010 :נוצר

  התגובותלכל    תגובהכתוב   תפוס כינוי יחודי  ]0[ מוצגות  ]0[   תגובות

סדנא חינם -תלמד להגיב לפני כולם ותרוויח בגדול /? בנק ישראל שוב פעם קנה דולרים  

האינטרנט פותח עולם חדש של פרסום ממוקד מדויק ואפקטיבי/פרסום באינטרנט לעצמאים 

אור אברבך-לי

-קרב משפחתי בדומונט
"הארץ" בעלי, שאוברג

 רביןעומר, קובי ישעיהו

הציבור הזרים לנמרודי 
 מיליון 101- כביקושים של

שקל

 עופר וולפסון
נפעל : "שר התיירות

 בדחיפות להצלת מצוק
"קיסריה

+מועדון 

 חשבוןרואי דיןעורכיכסף

שופטיםאדריכליםיועצים

עיתונאיםשמאיםרופאים

לפרסום במדור זהמדור פרסומי

וילה חלומית  -להשכרה 
.בישוב היוקרתי ארסוף

הוילה כוללת גן מושקע מאוד 
כל . הכניסה מיידית. ובריכת שחיה
.הקודם זוכה

מדור פרסומי

פרסום באינטרנט לעצמאים

האינטרנט פותח עולם חדש של 
פרסום ממוקד מדויק ואפקטיבי

מדור פרסומי

–לא צריך להתבלבל 

בנק , דקות חופשי בתוך הרשת
דקות משותף לכל העובדים ו

Samsung C5130 1-ב ₪!

מדור פרסומי

עם או בלי ! הכרויות לנישואין
!ידיעת המועמדים

בוגר מכון אדלר  -אלי שטרול 
לחילונים ! בהתאמה אישית

!ות/רווקים

מזומן  ₪16,000
 !ללא הגרלה

 

זהה את הדמויות וקח 
 ח"ש 16,000

!לחץ כאן

לא רוצים 
 ?להתחייב

מצטרפים לטריפל 
 !המשודרג שבמבצע

 >>לפרטים לחץ

Profit  שירותים
 פיננסים

הכוונה וייעוץ פיננסי 
 !!ללא עלות 
 >לפרטים

מזומן  ₪16,000
 !ללא הגרלה

וקח , זהה את התינוק
 ח"ש 16,000

 לחץ כאן

SekiNdo - שותפים תוכנית
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יודע מה יקרה לך 
 ?מחר

בחר מזלך ושמע 
!תחזית אסטרולוגית

 בחר ושמע

 יו4זכויות

יש ? בריאותך נפגעה
 לך זכויות

 כנס עכשיו

ח לפרסום "ש 150
חינם בגוגל 

הגדל את מספר 
. המבקרים באתר שלך

 !לחץ להטבה

SekiNdo - שותפים תוכנית
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