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  21.2017עדכון לחוזר מסים 
הארכת  -יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים 

 תוקף ועדכון לחוזר של רשות המסים

 
 

 שלום לכולם,
  

 2018במרץ  6ברצוננו לעדכנכם כי רשות המסים פרסמה ביום בהמשך לחוזר מטה, 
 .4/2017הודעה על הארכת תוקף והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מספר 

  
על פי ההודעה, בין היתר, הוארך תוקף ההוראות המתייחסות לשימוש בסכום העודף 

ות שוק ההון ובכפוף להנחיות רש 2019במרץ  31בקופה המרכזית לפיצויים עד ליום 
 ביטוח וחסכון.

  

 כאן צולח –להודעת רשות המסים 
  

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085487חטיבת המס, טל':  ,נדב פלדהיים
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21.2017חוזר מסים   

 יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים 
 4.2017מס' מתוקן של רשות המסים חוזר 

 

 שלום לכולם,

בנושא יתרות  4/2017חוזר מס הכנסה מס' פרסמה רשות המסים את  11/6/2017ביום 

שפורסם רק  7/2016את חוזר מס'  מחליף ומבטלצבורות בקופה מרכזית לפיצויים. חוזר זה 

 של משרדנו(. 11.2017חוזר מסים  )ראה 26/12/2016לפני מספר חודשים ביום 

 

החוזר קובע, בין היתר, כי יש לשמר את זכויות העובדים הוותיקים אשר נכללו ברשימת 

, כיצד ניתן לעשות שימוש בסכומים העודפים שהצטברו בקופות 31.12.2007המועסקים ביום 

המרכזיות, מהן הוראות המס שיחולו על מעסיק במשיכת כספים מהקופה המרכזית, הסדרת 

 בקופות והוראות רלוונטיות לחברות המנהלות קופה מרכזית.הבעלות 

 

הייתה היתרה בקופה המרכזית נכון  נקבע, כי אם לעניין השימוש בסכומים העודפים בקופה,

" 2007מ"הסכום במחלוקת" בתוספת "הסכום לעובדי  110% -גבוהה מ 2016ם שנת ולת

"( ויחולו לגביו העודף בקופה מרכזית)כהגדרתם בחוזר(, יראו בסכום ההפרש כעודף )להלן: "

 הוראות אלה: 

 בקופות הפיצויים שוטפות במרכיב ההפקדות לגובה המרכזית, עד בקופה העודף סכום (1)

 המרכזית מהקופה העסקתם, יועבר תחילת תלות במועד ללא המעסיק עובדי כל של גמל

 למעסיק מהקופה המרכזית כאמור )ההעברה ההפקדות מימון כתחליף וזאת ,למעסיק

 אחד, ההעברה זה, מצד הפקדות השוטפות(. במצב שבוצעו לאחר רק להתבצע תוכל

)ד( 3סעיף  להוראות בהתאם המעסיק בידי הכנסה תהווה המרכזית למעסיק מהקופה

 בניכוי תותרנה הפיצויים במרכיב השוטפות ההפקדות ,שני ומצד הכנסה מס לפקודת

 ( לפקודה.5)17 סעיף בהתאם להוראות

ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות כאמור לעיל, לא  במידה (2)

( לפקודה עבור כלל עובדי 5)17תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים לפי הוראות סעיף 

 המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.

אחת מהלך כאמור )בדיקת קיום עודף בקופה מרכזית ושימוש בו כאמור לעיל( יעשה  (3)

במרץ של השנה העוקבת, על ידי מתן הוראה ישירה לקופה  31לשנה עד לתאריך 

מרכזית לפיצויים, לאחר שנתקבל בקופה המרכזית אישור רואה חשבון של המעסיק או 

אישור עורך דין כי הופקדו לחשבונותיהם של כלל העובדים הפקדות שוטפות ויוצג תחשיב 

 העודף בקופה המרכזית.

 

 מובאת דוגמא מספרית לעניין שימוש בסכום העודף בקופה מרכזית. בנספח לחוזר

 

 לחצו כאן –המלא לחוזר 

 לחצו כאן – 4.2017לחוזר רשות המסים 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085487חטיבת המס, טל':  ,נדב פלדהיים

 

מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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