
  

  

 המועד – זה בסעי�) (2011דצמבר ב 31(ב "התשעבטבת ' ה יו� עד  )א( .9  שעה וראתה

� הצבורה היתרה של החזר לבקש להל� מהמפורטי� אחד כלרשאי , )האחרו

 :לקצבה משלמת לא גמל בקופת

 בטבת ב"כ ביו� לתגמולי� גמל בקופת עצמאי' עמית שהיה מי )1(   

 המשי( ,)המועד הקובע –בסעי� זה ( )2007 בדצמבר 31( ח"התשס

 לו ומלאו ,לקצבה משלמת לא גמל בקופת לחשבונו תשלומי� לשל�

 ;הקובע במועד שני� 60

עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד 'מי שהיה עמית )2(   

  ;שני� במועד הקובע 60ומלאו לו , תחילתו של חוק זה

 בחשבונו הצבורי� הכספי�ו ,שנפטר עמית של במוט שהיה מי )3(   

 משלמת לא גמל בקופת המוטב של לחשבונו הועברו שנפטר העמית של

  ;לקצבה

 למשו( זכאי היה ,לפיצויי� אישית גמל בקופת עמית שהיה מי )4(   

 התגמולי� למרכיב הועברוכאמור  כספי�ו ,האמורה מהקופה כספי�

  .לקצבה משלמת לא גמל בקופת העמית של בחשבונו

 החברהתשלח  )2011 במרס 31( א"התשע 'ב באדר ה"כעד יו�   )ב(  

 הודעה) א(שבסעי� קט�  )4( עד )1( בפסקאות מהמפורטי� אחד לכל המנהלת

שבה יפורטו  הדי� להוראות בהתא� לה� לשלוח שעליה מהדוחות נפרדת

 : אלה

 ;)א( קט� בסעי� כאמור כספי� החזר לבקש זכותו )1(   

א�  לקצבה משלמת לא גמל בקופת הכספי� תהותר משמעות )2(   

  .האחרו� מועדה עד כספי� להחזר בקשה המנהלת לחברה תוגש לא

הכנסה מס לפקודת 87 בסעי� האמור א� על  )ג(  
1
 )� ביקש ,)הפקודה – להל

שבסעי� קט�  )4( עד )1( בפסקאות המנויי� התנאי� בו שמתקיימי� עמית

 – קט� סעי�אותו ב כאמור כספי� החזר ,)א(

) ד(עד ) א(ג125יחולו לגבי הכספי� האמורי� הוראות סעי�   )1(   

 ;לפקודה
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תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי   )2(   

לא יאוחר מעשרה ימי עסקי� , לפקודה) ד(עד ) א(ג125הוראות סעי� 

 ;מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספי�

פסקאות  הוראות יחולו – )4)(א(קט�  בסעי� כאמור עמית לגבי  )3(   

א� א� חושב , לפקודה )א7(9 סעי� לפיחישוב המס  לאחר רק) 2('ו) 1(

  .האחרו� המועד לאחר

  – זה סעי�ב  )ד(  

הכספי�  –) א(שבסעי� קט� ) 2(או ) 1(לעניי� פסקאות  – "הצבורה היתרה"  

עד תקופה ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה ב

שבסעי� ) 4(או ) 3(לעניי� פסקאות ו, 2011עד דצמבר  2008שבי� ינואר 

 �הכספי� שהועברו לזכותו של העמית כאמור באות�  –) א(קט

בתוספת הרווחי� וההפסדי� שזקפה הקופה על והכל  ,פסקאות

הסכומי� האמורי� בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה 

  ;ניכוי דמי ניהולולאחר , שקד� למועד ההחזר

–ד"התשנ ,בנאמנות משותפות השקעות בחוק כהגדרתו – "עסקי� יו�"  

1994
2
.  

אי� בהוראות סעי� זה כדי לגרוע מאחריותו של אד� לפי כל די�   )ה(  

 .לרבות לפי החוק העיקרי
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