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  תזכורת -  מידע ללקוח

  עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס

  נכבדים, לקוחות

 לפיצויים מרכזיות בקופות העודפים בדיקת כי כירכם,להז הננו שבנדון, בנושא משרדנו של הקודמים לעדכונים בהמשך
 בקופה העודף סכום למשיכת מעסיק בקשת( הרצ"ב 417 טופס באמצעות .2019 בספטמבר, 30 ליום עד להתבצע צריכה

 םלפיצויי המרכזית בקופה העודף הסכום חישוב אופן את לפרט יש חשבון, רואה של אישור ובצירוף )לפיצויים מרכזית
  למעסיק. להשיבו ולבקש

 מרכזית בקופה צבורות יתרות דברב 4/2017 מספר הכנסה מס חוזרב 2017 ביוני, 11 ביום ופורסמ ות בנושאההורא
 משנת החל המעסיק של חייבת הכנסהכ ייחשב לפיצויים, המרכזית בקופה שנצבר העודף, הסכום לחוזר, בהתאם לפיצויים.

 לקופה להפקיד היה ניתן לא 2011 בינואר, 1 מיום החל (כאשר המרכזיות הקופות של המעשית המשמעות ואילך. 2018
 וחובת פרישה של באירוע השליטה ולפיכך ,בכספים והמוטב הבעלים המעסיק היות בעצם בעבר ההית ,)לפיצויים מרכזית
 הצבורים ,כספים לעניין מיסוי כללי ולקבוע להסדיר הינה חוזרה מטרת .המעסיק יביד השארנ לעובד פיצויים תשלום
  .המרכזיות בקופות

 ללא המעסיק עובדי כל של גמל בקופות הפיצויים במרכיב השוטפות ההפקדות לגובה עד המרכזית, בקופה העודף סכוםה
 (ההעברה כאמור ההפקדות מימון כתחליף אתוז למעסיק, המרכזית מהקופה יועבר העסקתם, תחילת במועד תלות

 מהקופה ההעברה אחד מצד זה, במצב השוטפות). הפקדותה שבוצעו ,לאחר רק להתבצע תוכל למעסיק המרכזית מהקופה
 ההפקדות שני ומצד הכנסה, מס לפקודת ד'3 ףסעי להוראות בהתאם המעסיק בידי הכנסה תהווה למעסיק המרכזית
  הכנסה. מס לפקודת )5(17 סעיף תלהוראו בהתאם בניכוי תותרנה הפיצויים במרכיב השוטפות

 על העוקבת, השנה של במרץ 31 ךלתארי עד לשנה אחת יעשו ,בחוזר כאמור ,בו ושימוש מרכזית בקופה עודף קיום בדיקת
  לפיצויים. מרכזית לקופה ישירה הוראה מתן ידי

   כדלקמן: המצטברים, איםהתנ בהתקיים הנ"ל ההכנסה כנגד עסקיים הפסדים לקזז ניתן
   בחוזר. כאמור ,המרכזית בקופה העודף סכום על עולה אינו שנמשך הסכום  .1
   .ההפסד את לקזז ניתן ממנה אחרת הכנסה אין  .2
   .הקופה ותקנון ההון שוק רשות חוזרי גמל קופות לתקנות בהתאם היא המשיכה  .3

 הייתה בהם במקרים עצמו. המעסיק של היא המרכזית פההקו על הבעלות בהם ,במקרים יחולו לעיל החוזר הוראות
  בחוזר. כמפורט ,ההוראות יחולו נכסים העברת או מיזוג אגב פעילות העברת

 וזאת ,2018 סהמ בשנת הקופה בעל בידי כהכנסה בקופה היתרה את יראו עובדים, מעסיקים שאינם מרכזיות קופות בעלי
  המעסיק. ידי על המרכזית בקופה הכספים נמשכו שלא אף על

 והוראות המס שיעורי יחולו האמור, ההשקעה במסלול הנצברים ,אחרים ורווחים ריבית על ,2019 בינואר, 1 םמיו החל

 העברת .תהמרכזי הקופה של הבעלים בידי במישרין נצמחו או הופקו אילו ,כאמור ,הכנסות על החלים במקור, המס ניכוי
 כל אם רק תיעשה פירוק, או רגל פשיטת ה,פטיר של במקרה המעביד של לחליף או למעביד המרכזית מהקופה כספים

  .הקופה לתקנון ובהתאם שיפוטית החלטה כך על וניתנה ,סולקו פיטורים פיצויי חוק לפי העובדים תביעות

  רב, בכבוד      
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