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חברת "טלנירי" חתמה הסכם
לשיווק תוכנת המסחר
TRADE770
חברת "טלנירי" חתמה הסכם עם
חברת  AFIXGROUPמניו זילנד
לשווק את תוכנת המסחר
המתקדמת שלהם TRADE 770
למסחר במט"ח , CFD,מדדים,
מניות וסחורות ,בישראל ובכל העולם
השיווק הינו בלעדי לתקופה שאינה
מוגבלת AFIXGROUP .שמרכזת

הישג לרו"ח אמיר גבאי עבור פורשים ומפוטרים  -יהיו
זכאים לקבל בחזרה כספי פיצויים שנותרו בקופה"ג ביום
בו עזבו מקום עבודתם וכספם נסגר לקצבה
הוראת שעה תאפשר חלון זמן של כחצי שנה,
למשיכת הכספים שנסגרו לקצבה בניגוד
לרצונם ובלי ידיעתם של הפורשים והמפוטרים,
מבלי שתיחשב משיכת הכספים כמשיכה שלא
כדין הגוררת ניכוי מס בשיעור של  ;35%את
המאבק הציבורי הוביל רו"ח אמיר גבאי ,מנכ"ל
 B4יועצי פרישה
מערכת טלנירי | 14:35 ,10/11/10

פרישה או פנסיה מוקדמת
מיצוי ימי מחלה ,אחוזי נכות
גבוהים קבלת ביטוח הדדי
ומיצוי זכויותיך
www.zhuti.co.il

בני  60ומעלה ?
חשוב לנו לשמוע את דעתכם -
היא שווה כסף !
www.panel4all.co.il

רו"ח אמיר גבאי ,מנכ"ל
 B4יועצי פרישה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה הוראת שעה
לפיה יינתן חלון זמן של כחצי שנה בלבד במהלכו יתאפשר לפורשים
ומפוטרים לקבל בחזרה מקופת הגמל את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה
בניגוד לרצונם ובלי ידיעתם ,בעת שעזבו את מקום עבודתם.
הוראת השעה באה לתת מענה למצוקה הגדולה אליה נקלעו פורשים
ומפוטרים רבים אשר עזבו את מקום עבודתם מאז ינואר  2008ועד היום,
ובמועד בו עזבו את מקום העבודה לא משכו מקופת הגמל את כספי פיצויי
הפיטורים המגיעים להם ,כל עוד הם נזילים וניתנים למשיכה.
כך ביום אחד ,כל כספי הפיצויים הנזילים שלהם ,לאחר עשרות שנות עבודה,
)בעקבות הוראות תיקון  3לחוק קופות הגמל( נסגרו לקצבה וכאשר ביקשו
לממש את זכותם ולקבל את הכסף ,נדרשו לשלם מס פעם נוספת בשיעור של
. 35%

כמה כסף יש לך בקרן
פנסיה?
תכנן את עתידך ב 3-צעדים
קלים עם סימולטור קרן פנסיה
של מגדל
www.migdal.co.il

מגיע לך כסף מביטוח
לאומי?
בדיקת זכאות מיידית המרכז
למימוש זכוית רפואיות
Medical-Rights.co.il

בעלי רשיון יועץ פנסיוני
או סוכנים המשנים רישיונם
לייעוץ דרושים זכיינים לרשת
פורשור מומחים
www.forsure.org

ההחלטה התקבלה בתום מאבק ציבורי באוצר שהחל בינואר  2008אותו
הוביל רו"ח אמיר גבאי ,מנכ"ל  B4יועצי פרישה שציין כי  " :המטרה העיקרית
של המאבק הייתה כפולה .ראשית ,ביקשנו למנוע מצב בו כל אותם פורשים
ומפוטרים יידרשו לשלם מס פעמיים .הפורשים והמפוטרים שילמו מס על
הפיצויים ביום שבו עזבו את מקום עבודתם והיו צפויים לשלם מס פעם נוספת
על אותם הכספים במידה ויבקשו לקבל כספים אלו בדרך של קצבה חודשית
החייבת במס או בדרך של משיכה חד פעמית החייבת במס ולפיכך מדובר
בכפל מס שאיננו מתקבל על הדעת.
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העבודה – כך שיוכלו הם למשוך את כל אותם כספי פיצויים  -בסכום חד
פעמי ,במזומן ,שכן הפורשים והמפוטרים ברובם  -זקוקים לכספים אלו
למחייתם! "
עוד הוסיף גבאי כי ":הוראת השעה המשלבת בתוכה הן חלון זמן במהלכו
תינתן האפשרות לעמיתים למשוך בחזרה את כספי הפיצויים במזומן והן
הטלת החובה על קופות הגמל ליידע בכתב את כל אותם פורשים ומפוטרים
שהם יכולים לדרוש מקופת הגמל את כספי הפיצויים בחזרה  -היא מבורכת.
שכן אני בספק אם ללא הטלת החובה על קופות הגמל ,ליידע את העמיתים
בדבר זכותם למשוך את הכספים ,עמיתים אשר ברובם אינם בקיאים
בהוראות החוק ,היו הם יודעים לנצל את ההזדמנות למשוך את הכספים
בסכום חד פעמי ,במסגרת חלון הזמן שניתן להם לעשות זאת".
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