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  )1&5סעיפי� ( 2009& ע"התש, )171' מס(הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה 

  
  
  

  :ר משה גפני"היו
  

על סדר היו� הצעת חוק לתיקו� . תכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספי�אני מ. בוקר טוב  
  ).1�5סעיפי� ( �2009ע"התש, )171' מס(פקודת מס הכנסה 

  
אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שמדובר בהצעת חוק שפוצלה ועל פי בקשת עורכת הדי�   

 �זאת . את הפיצוללאחר שמליאת הכנסת אישרה  5עד  1מיכל דויטש  אנחנו מביאי� את סעיפי
. הצעת חוק שתאפשר לרשות המסי� לפעול לפני סיו� שנת התקציב או סיו� שנת המס הנוכחית

�  ?אנחנו צריכי� ג� לקרוא את הסעיפי� וג� להסביר אות
  

  :מיכל הנר דויטש
  

  .כ�  
  

  :ר משה גפני"היו
  

  ?אי, אפשר לעשות את זה במהירות האפשרית  
  

  :שגית אפיק
  

  �  .קראנו את הסעיפי
  

  :מיכל הנר דויטש
  

  .קראנו את הסעיפי� בוועדת המשנה  
  

  :שגית אפיק
  

  .הייתה ועדת משנה  
  

  :ר משה גפני"היו
  

  .חיי� כ& היה יושב ראש הוועדה. נכו�  
  

  :אמנו� כה�
  

  .שיסביר לנו מה הוא עשה  
  

  :מיכל הנר דויטש
  

  .הוא השתכנע שאפשר לפצל  
  

  :שגית אפיק
  

  .ל לצור, הפיצול הקראנו את ההצעהאב, הוועדה דנה בעיקר בפיצול  
  

  :ר משה גפני"היו
  

  .חבר הכנסת כה� שאל את זה בגלל סיבות אחרות  
  

  .תסבירי קוד� את הרעיו� שבסעיפי� הללו  
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  :שגית אפיק
  

לחוק הפיקוח על שירותי�  3למעשה הצעת החוק הזאת באה בעקבות תיקו� מספר   
�, נקבע שמעתה ואיל, 3במסגרת תיקו� מספר . התיקו� שנעשה כא� בוועד, קופות גמל, פיננסיי

קופת גמל לקצבה שמשלמת ישירות את . יהיו שני סוגי� של קופות גמל לקצבה, 2008משנת 
הקצבה לזכאי� וקופת גמל לקצבה שאי אפשר יהיה למשו, ממנה ישירות כספי� שהופקדו בה 

�  .ל משלמת לקצבהאלא בדר, של העברה שלה� מקופת גמ, למעט כספי� ממרכיב הפיצויי
  

התברר שבפקודת מס הכנסה נותרו עדיי� , כתוצאה מהתיקו� הזה שנעשה בחוק הפיקוח  
חלק מהתיקוני� . המינוחי� הישני� שמדברי� על קופות גמל לתגמולי� וקופות גמל לקצבה

�  . שנמצאי� כא� לפניכ� ה� בעצ� תיקוני� שהמטרה שלה� היא התאמת מונחי
  

  :אמנו� כה�
  

. דיבר על השארת סכו� מסוי� ושלא יוציאו את כל הפיצויי�, התיקו� הראשי ,3תיקו�   
  .שקלי� 3,500�4,000מדובר בסכו� של . להשאיר סכו� מסוי� שהוא יוכל לחיות בכבוד

  
  :שגית אפיק

  
  .אפיק  

  
  :אמנו� כה�

  
  ?על זה דיבר הסעי'  

  
  :שגית אפיק

  
זה מופיע . ושא של התאמת מונחי�וזה הנ, זה הנושא הראשו� שנמצא כא�. בי� היתר, כ�  

זה יהיה חוק שירותי� , בו נפלה טעות ובמקו� חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 1כא� בסעי' 
�להצעה שג� זה התאמת מונחי� כאשר מבטלי� את המונח קופות  2זה מופיע בסעי' . פיננסיי

�  . גמל לתגמולי
  

  :חיי� אורו�
  

  .זה עוקב את החוק הראשי, וכל הדברי� האלה 4י פ. כל השיעורי� נמצאי� בחוק הראשי  
  

  :שגית אפיק
  

  �, זה עוקב את החוק הראשי אבל עכשיו יש כא� בפקודה ג� בנושא של התאמת מונחי
�כתוצאה . להגדרה של הכנסה מזכה, יש הפניה להגדרה הראשית, למעשה במקו� הפניה לסכומי

והוא יתבצע ג� על הסכומי� שנמצאי� מזה למעשה התבצע העדכו� האוטומטי שמתבצע בהגדרה 
�  .ש

  
  :חיי� אורו�

  
  .השכר הממוצע במשק 4פי   

  
  :מיכל הנר דויטש

  
השינויי� ה� בעיקר במונחי� הטכניי� של . אי� כא� כל שינוי מהותי בזכאות. מופיע  

אי� כבר קופת גמל . הפקודה שמשתמשת במונחי� שכבר לא קיימי� היו� בעול� המשפט
ולכ� היינו צריכי� להתאי� את הפקודה ואלו  2008ינואר  �1של הפקדות מ לתגמולי� במוב�

 �  . ה� לכאורה טכניי� אבל ה� מיטיבי� �5ו 4וסעיפי� , להצעה �2 ו 1סעיפי
  

  :שגית אפיק
  

  .שהוא הסעי' המהותי 3אני רוצה להסביר את סעי'   
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  :מיכל הנר דויטש

  
  .הוא הסעי' המהותי, כ�  

  
  :שגית אפיק

  
 9סעי' . לפקודת מס הכנסה 9שהוא תיקו� לסעי'  3הותי הוא למעשה סעי' הסעי' המ  

קובעת שעובד שפרש וקיבל מענק פרישה ותו,  9בסעי' ) א)(7(פסקה . קובע הכנסות פטורות ממס
לא רואי� בכספי� שהוא השאיר בקופת הגמל , שנה מהפרישה הוא עבר לעבוד אצל מעביד אחר

  ., למעשה לשל� עליה� את המסכאילו התקבלו בידו והוא לא צרי
  

לא הייתה תקרה . ההוראה הזאת חלה בלי מגבלה של סכומי� 3עד לתיקו� מספר   
בגלל , כתוצאה מהתיקו�, למעשה נוצר מצב שלכאורה, 3אחרי תיקו� . לסכומי� האלה

  .לכאורה רשות המסי� לא יכלה לאפשר את הפטור הזה, שהמינוחי� השתנו
  

  :חיי� אורו�
  

  .בלי תקרה  
  

  :שגית אפיק
  

היא לא יכלה לכאורה . לא בלי תקרה אלא מכיוו� שלכאורה אי� קופת גמל לפיצויי�, לא  
�לבטל את  3מכיוו� שלא הייתה שו� כוונה בתיקו� מספר , רשות המסי�. לאשר את רצ' הפיצויי

�קיבלה את עצמה לפרש את ההוראה הזאת באופ� מהותי ולומר שלמרות ,  רצ' הפיצויי
היא נותנת את רצ' הפיצויי� הזה והיא מעניקה את הפטור , ה אי אפשר היה לתת את זהשלכאור

התקרה לא נקבעה בחקיקה בזמ� שהיא קבעה אותה ועכשיו . אלא שהיא קבעה תקרה, הזה
מבקשי� לעג� את התקרה הזאת בחקיקה ולהכניס אותה באופ� רטרואקטיבי ממועד תיקו� 

  .2008בינואר  �1שזה ה, 3מספר 
  
  :יכל הנר דויטשמ
  

  .היא לא הייתה מנותקת מהחקיקה  
  

  :שגית אפיק
  

לכ� קבועה כא� תקרה והתקרה היא ארבע פעמי� השכר הממוצע כפול מספר שנות   
הבנו . זאת התקרה שקבועה כא�. עבודה פלוס הסכו� שמכסה את פיצויי הפיטורי� שהאד� קיבל

  .וד גבוההמדיוני� קודמי� מרשות המסי� שמדובר בתקרה שהיא מא
  

  :מיכל הנר דויטש
  

אל' שקלי�  30אנחנו הרי מדברי� על . עשינו ג� בדיקה אצלנו במחלקת קופות הגמל  
מנהל המחלקה במחלקה המקצועית והוא נת� , נמצא כא� יעקב כה�. דלתא ועבור כל שנת עבודה

�מהעבודה  אנשי� שפרשו, משמע. בקשות לרצ' פיצויי� 4,257היו  2008בשנת . לנו את המספרי
רשות . קיבלו או את פיצויי הפרישה או ג� מענק פרישה ובאו וביקשו להחיל על עצמ� את הסעי'

לאור פרסו� התזכיר שאנחנו באי� ומתכווני� להארי, את רצ' הפיצויי� , בסדר: המסי� אומרת
 בס, הכל, בקשות 4,257מתו, . אנחנו נותני� לכ� את רצ' הפיצויי�, שהוא מוגבל אבל בתקרה

אנחנו . אנחנו הרי מכווני� למצנחי הזהב. פעמי� 4מקרי� נפלו מעבר לתקרה המוצעת של  51
הכוונה לא לתת , דחיית מס עד למועד המשיכה הבא, כלומר, אומרי� שהמתנה של פטור ממס

מתנה לכול� אלא לתת למי שבאמת מאוגד בסכו� שהוא סכו� סביר והמציאות מוכיחה שזה 
  . מקרי� עברו את התקרה 51, מקרי� של רצ' פיצויי� 4,257. סכו� הרבה יותר מסביר

  
  :חיי� אורו�

  
  .40זאת משכורת של מעל   
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  :מיכל הנר דויטש
  

  .נכו�  
  

  :חיי� אורו�
  

  �  .כי לא כל המשכורת הולכת לפיצויי
  

  :מיכל הנר דויטש
  

 �10,000זכאי ל, שקלי� לחודש 10,000אד� נניח מרוויח . ושליש כל חודש �8זה ה, לא  
, נניח עבד עשר שני�, אל' שקלי� מענק פרישה בגי� כל שנה 20א� יקבל עוד . שקלי� בגי� כל שנה

כל זה הוא יכול לעשות עליו רצ' , אל' שקלי� פיצויי פיטורי� 100אל' שקלי� ועוד  200מקבל 
� 4,241על כ, שמתו,  2009אנחנו מדברי� בשנת . אנחנו מדברי� על סכומי� עצומי�. פיצויי
�  .4,257מקרי� מתו,  51היו  2008בשנת . מקרי� עברו את התקרה 41, נכו� להיו�, מקרי

  
  :שי חרמש

  
  .אחוז  

  
  :מיכל הנר דויטש

  
  .אחוז  

  
  :חיי� אורו�

  
  ?כמה הממוצע  

  
  :מיכל הנר דויטש

  
  .אי� לנו את המידע  

  
  :חיי� אורו�

  
  �  ?את� לא יודעי

  
  :מיכל הנר דויטש

  
ביקשו מאתנו לקראת הדיו� הזה לבוא ולהראות לחברי הוועדה . דעאי� לי כרגע את המי  

  .הוא סכו� שמאגד בתוכו את המרבית, שסכו� התקרה שקבענו הוא סכו� סביר
  

  :חיי� אורו�
  

  .לכו קדימה. הנציג של העשירו� העליו� לא נמצא בוועדה עכשיו  
  

  :מיכל הנר דויטש
  

  �  .אנחנו מנסי
  

מהטע� שלעמדתנו  2008ינואר  �1חול רטרואקטיבית מאנחנו מבקשי� שהתיקו� הזה י  
בינואר  �1הסעי' רוק� מתוכ� ב, כפי שג� קיבלה אישור מהיוע& המשפטי לממשלה, המשפטית

פורשי� שרוצי� רצ'  �4,257רשות המסי� אמרה שכדי לא לפגוע ב, ברגע שפורס� התזכיר. 2008
�  .יי�אנחנו נית� את זה בכפו' להלי, החקיקה שמתק, פיצויי

  
  :חיי� אורו�

  
  .אני הייתי עושה ג� שלוש  
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  :שי חרמש

  
  .דיברנו על החוק הזה כבר בכנסת הקודמת  

  
  :חיי� אורו�

  
  �  ?יש כא� עוד דברי� מהותיי

  
  :שגית אפיק

  
  ?את רוצה להסביר את עדכו� הסכומי�. עדכו� הסכומי�. לא  

  
  :מיכל הנר דויטש

  
הייתה הצעת  �2006הסברתי בפע� הקודמת שב, �5ו 4עדכו� הסכומי� כפי שמופיע בסעי'   

הצעת החוק פוצלה וחציה עבר . �47וב) א(�45חוק ממשלתית שניסתה לסדר את הסכומי� ב
 �2006מה שקרה הוא שהסכומי� שעברו ב. 2007בינואר  �4וחציה השני עבר ב  2006בדצמבר 

וכ,  2009בינואר  1, 2008ואר בינ 1, 2007בינואר  1 � מעודכני� מאז מדדית לפי הוראה בפקודה  
. 2007בינואר  �1כי ה� לא היו קיימי� ב �2008מעודכני� רק מ �2007 התיקוני� שעברו ב. הלאה

לעדכ�  �2007ג� את הסכומי� שעברו רק ב, כלומר. אנחנו רוצי� לעשות בסיס שווה כלפי מעלה
הרבה יותר נוח לרשות  זה פשוט מערכתית מחשובית. ולעשות בסיס שווה �2007אות� כאילו ג� ב

�  .המסי� וזה עדכו� כלפי מעלה לטובת העמיתי
  

  :שי חרמש
  

  .זה היה בוועדת המשנה  
  

  :שגית אפיק
  

  .זה בוועדת המשנה  
  

  :אמנו� כה�
  

  ?אנשי� שנמצאי� בתפר לא נפגעי� כתוצאה מהתיקו� הרטרואקטיבי. שאלה  
  

  :מיכל הנר דויטש
  

  .הפו,  
  

  :חיי� אורו�
  

  .תהולכי� אחורני  
  

  :שי חרמש
  

  .הוא הול, אחורה  
  

  :מיכל הנר דויטש
  

מעלי� כלפי מעלה את הסכומי� שנית� לקבל בגינ� זיכוי או ניכוי לפי העניי� . נהפו, הוא  
�  .כ, אנחנו פועלי� בפועל, ולגבי רצ' הפיצויי

  
  :ר משה גפני"היו

  
  .תודה רבה  
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ופנסיה בראשותו של חבר  הצעת החוק הזאת נדונה בוועדת המשנה לנושא גמל, רבותיי  
, 171אני מבקש להביא להצבעה את הצעת חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה מספר . הכנסת חיי� כ&

  .2008בינואר  �1 החל מה, רטרואקטיבית, )1�5סעיפי� ( �2009ע"התש
  

  ה צ ב ע ה
  

  הצעת החוק אושרה פה אחד
  
  

  .תודה רבה. 2008בינואר  �1הצעת החוק אושרה רטרואקטיבית מה
  
  
  
  

  10:45הישיבה ננעלה בשעה 
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