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  ,שלום רב
  

חוק הפיקוח ו  2008-ח"התשס) 171' מס(הכנסה  מס פקודת לתיקון חוק הצעת: הנדון
   2008  –ח "התשס, )3' תיקון מס)(קופות גמל(על שירותים פיננסיים 

 

 - 2008 ח"התשס) 171' מס(הכנסה  מס פקודת לתיקון חוק הצעת .1

הצעת נסב תשומת לבך כי נכון למועד כתיבת מכתב זה טרם הסתיימו הליכי חקיקתה של  .2

ובכוונת המחוקק לקבוע  2008 –ח "התשס) 171' מס(החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

 .2008בינואר  1החל מיום ) 171' מס(תחולה רטרואקטיבית לתיקון פקודת מס הכנסה 

פועלת שלא לפי , ועד היום 2008מאז ינואר , הביא לכך שרשות המסיםמצב דברים זה  .3

הוראות החוק הקיים בישראל אלא על פי הוראות הצעת החוק שכאמור טרם הסתיימו הליכי 

 .חקיקתה

בודתם אנשים אשר החליפו מקום ע, צעת החוקמאחר ורשות המסים פועלת לפי האמור בה .4

 פיטורין נאלצו לשלם מס מיותר על מענקי פרישה וכספי פיצויי 2009 – 2008במהלך השנים 

הוגשו , בין היתרעקב כך . שאין לו בסיס לחיוב בפקודת מס הכנסה במתכונתה הנוכחית

 1265/08, 1264/08עמה (. בית המשפט המחוזי בתל אביבערעורי מס ב

,1266/08,1263/08 ,1104/09 ,1311/08 ,1269/09(. 

מתנהל , שטרחו להגיש ערעור מס נישומיםמאחר והדיון המשפטי בעניינם של אותם  .5

תחולה (חקיקתי  -עניין עקרוני ב ונדרשת הכרעהומאחר  זמן רבבאיטיות ועשוי להימשך 

 אשר לו השפעה רחבת היקף על ציבור גדול) שטרם אושרה רטרואקטיבית של חקיקת מס

כמחוקק אנו מבקשים התערבותך  ,מס של פלוני ירור חבותבב  מדובר ואין של עובדים

האוצר במסגרת הנחיות לרשות חקיקה או כשר הבמסגרת  מתן מענה לסוגיה זובקידום 

 .המסים שזו תפעל על פי החוק

כבוד השופט , שהוגשובערעורי המס במסגרת הדיונים בבית המשפט כי  בהקשר זה נוסיף .6

מענה לסוגיה זו שהוצגה  ייתןהמחוקק  מוטב היה כיכי  אף הוא הביע דעתו ,אלטוביה מגן

 .ולא בית המשפט בפניו

אנו נשמח לשפוך אור על . בהקדם האפשרי נודה לך על קידום מציאת פתרון לנושא זה .7

 .סוגיה זו בכל עת שנידרש
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 2008  –ח "התשס, )3' תיקון מס)(קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .8

 –ח "התשס, )3' תיקון מס) (קופות גמל(ק הפיקוח על שירותים פיננסיים מאז חקיקתו של חו .9

משנה לממונה על שוק , ריואב בן אומר בפני  העלינו, 2009 -ו 2008במהלך השנים ,  2008

ראל הנובעות סוגיות מקצועיות מהותיות ומצוקות של חוסכים ביש ביטוח וחיסכון, ההון

פניות שבחלקן לא  .לחוק קופות הגמל 3וצר שבאו לאחר חקיקת תיקון הנחיות משרד האמ

 .זכו למענה ולתגובה מכל סוג שהוא

למר יואב בן אור וליתר , מאחר ומכתבי התזכורת האחרונים שנשלחו במהלך השנה .10

 .אנו נאלצים לפנות אליך ולבקש את התערבותך לא זכו לכלל תגובה, המכותבים

ביטוח , ממונה על שוק ההוןמשנה ל, ריואב בן אומר ל אחת מפניותינוב העתק של "מצ .11

על מנת להבהיר את נשוא הפניה ולהציג בפניך את אחת המצוקות של אותם  – וחיסכון

 .החוסכים

ביטוח וחיסכון שזה , אנו מבקשים התערבותך כשר האוצר במסגרת הנחיות לאגף שוק ההון .12

קוח על יפעיל שיקול דעת נוסף בהפעלת סמכויותיו בכל הקשור לאופן יישומו של חוק הפי

נודה לך על קידום מציאת . 2008 –ח "התשס, )3' תיקון מס) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

 .אנו נשמח לשפוך אור על סוגיה זו בכל עת שנידרש. פתרון לנושא זה בהקדם האפשרי
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  מנהל רשות המסים –מר יהודה נסרדישי 
  משרד האוצר, ביטוח וחיסכון, ממונה על שוק ההוןה - ענתבי  ח ידין"רו

  ר ועדת הכספים של הכנסת"יו -גפני משה חבר הכנסת 
  ועדת הכספים של הכנסת - חיים כץחבר הכנסת   

  ועדת הכספים של הכנסת - שלי יחימוביץהכנסת  תחבר
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