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לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לקופות גמל  3תיקון 

 
 ( –קופות גמל)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  פרסם משרד האוצר תיקון ל 2008בתחילת שנת 

שורה של תיקוני חקיקה  בוצעו  3במסגרת תיקון מספר ". 3' תיקון מס"אשר נודע בדיעבד כח "התשס
 .להפקדות לקופת גמל יםהמתייחס

ישמש , עד לגיל הפרישהו 1.1.2008כל תשלום אשר יבוצע לקופת גמל החל מיום לפי הוראות התיקון 
התיקון חל  ולא לצבירה כפי שהיה נהוג עד אז כל להבטחת תשלום פנסיה חודשית כרובד בסיסי קודם
 .ועצמאיים כאחד יתים שכיריםעל עמ

 
 :החוק הגדיר שני סוגי קופות גמל לקצבה

למעט , כספים שהופקדו בה קופה ממנה לא ניתן למשוך ישירות - קופת גמל לא משלמת לקצבה .1
כל קופות הגמל . )לקצבה העברתם לקופת גמל משלמת באמצעותאלא , כספים ממרכיב הפיצויים

לרבות קופת התגמולים  זובמתכונת  לפעול, בעקבות התיקון ,חוייבולתגמולים ופיצויים בישראל 
 (.שלנו לעובדי אלעל

ן ובדרך של קצבה חודשית או היו, במישריןשמשלמת לעמית קופה לקצבה  - קופת גמל משלמת לקצבה

 .בהתאם לתקנונה, קצבה או פדיון

המשלמת  קופה גם ל, 31.12.07אשר בוצעו לאחר יום כל הפקדות לקופת גמל , 3' לפי הוראות תיקון מס
ולא ניתן אך ורק בדרך של תשלום פנסיה חודשית למשיכה על ידי העמית  תניתנו ,לקצבה וגם לכזו שלא

עם הגע העמית לגיל פרישה הוא זכאי היינו . לשלם אותם לעמית בתשלום אחד עם היציאה לגמלאות
, גם אם מדובר בקופה הונית, 31.12.07החל מיום  כספים שהצטברו בחשבון קופת הגמל שלואת הלקבל 

רק בדרך של תשלום קצבה חודשית ולשם משיכתה הוא חייב להעביר את הכספים לקופת גמל המשלמת 
מסלול הקצבה , במינו, בסכומי החיסכון שצבר תלוי, סכום הקצבה החודשית לה יהיה זכאי העמית .קצבה

. 'מועד הפרישה וכו, שיבחר

אין שינוי באופן  –( שלא לקצבה)לקופה הונית  31/12/2007ליום  דכספים שהופקדו עלמען הסר ספק 

כספים שהופקדו החל . להעבירם לקיצבה( אם יחליט על כך העובד)וניתן  ניתן למשוך כהון. המשיכה

את ההעברה ניתן לעשות בגיל הפרישה . יימשכו באמצעות העברה לקופת גמל משלמת 1/1/2008  מתאריך

. פיצויים או כספי ביטוח חיים קבוצתי, רים של פטירהלמעט במק. או קודם לכן

 

כלומר ללא )באופן ישיר עמית את הכספים אשר נצברו בה ללשלם קופת גמל לא משלמת לקצבה רשאית 
: במקרים אלו בתשלום אחד ולא בדרך של תשלום קצבתי ( צורך להעביר לקופת גמל משלמת קצבה

(. בכפוף לכללי המס החלים על משיכת כספים אלו) 31/12/2007 ליוםכספים נצברו בה עד . א
ללא קשר לתשלומי  ישירות לעובד או למעביד הם משולמים כספי פיצויים כאשר מדובר ב  .   ב

.  הפנסיה
. ( 1.1.08כולל כספים שהופקדו לאחר )ו למוטביבמקרה והעמית נפטר ישולמו הכספים שנצברו   .   ג
.  היה מבוטח בביטוח חיים קבוצתיבמקרה של עמית ש, למוטבים  .    ד
 

וכן כללי משיכת הכספים שהיו נהוגים לגבי , כללי המיסוי הנהוגים במקרה של חיוב או מתן פטור ממס
למעט השינוי החל על תשלום , ימשיכו לחול ללא שינוי  31/12/2007כספי תגמולים שהופקדו בקופות עד 

לחודש יובאו בחשבון גם קצבאות ₪  3,850המזערי בסך לעניין חישוב סכום הקצבה . מס בגין רווחי הון
.  לרבות מפנסיה תקציבית, מקופות גמל אחרות

כאמור  , בחשבון התגמולים 31/12/2007שהופקדו עד   כספי התגמוליםעובד שפורש ומותיר את 
.  יחול לגבי כספים אלה אישור קופת גמל לתגמולים, א לתקנות קופות הגמל34בתקנה 

. הדין לגבי כספי פיצויים שונה כמוסבר בהמשך
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  31/12/07כללי נזילות לכספים שנצברו בקופת גמל עד 
 

 
 
 
 
 
. 161משיכת כספים שהופקדו בחלק הפיצויים יש לצרף טופס ל
 

תשלום מס במשיכת כספי תגמולים מקופת גמל לא נזילה  
. מס על סכום המשיכה  35%

 
פטור מתשלום מס 

הוראת פקיד שומה אך ורק בינתן ניתן לפנות לקבלת פטור חריג על קבלת התשלום מקופה לא נזילה אשר  
(. האישור למסמכי המשיכה יש לצרף את)של מס הכנסה 

 
אשר מחליט לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים הצבורים על שמו בקופת הגמל ומחליט עובד שפורש ו

לא יראו   –א לתקנות קופות הגמל 34כאמור בתקנה , את כספי הפיצויים בחשבון התגמולים להשאיר 
פת גמל לא משלמת לקצבה ואז ניתן אלא כהפקדה חדשה בקו, בפועלה זו כהפקדה בקופת גמל לתגמולים

  .31.12.2007 -יהיה למשוך את הכספים כקצבה בלבד גם אם הכספים הופקדו לפני ה
ג  38 -ו( ב)' ב 34העברת כספים של מוטבים לאחר פטירת העמית לחשבון חדש על שם המוטבים לפי תקנה 

.  בהלתקנות קופות הגמל תחשב להפקדה חדשה בקופת גמל לא משלמת לקצ( ב)
 

משכר המינימום במשק בחודש  5% -קצבה שאינה מגיעה ל, מי שיצבור בקופת גמל לא משלמת לקצבה
יש לשים לב כי קצבת הזקנה . יוכל להעביר את הצבירה לקופת גמל משלמת לקצבה ולהוון אותה

יוון ואילו הה, משכר ממוצע במשק 5%היא בשיעור ( קופה משלמת)המזערית לפי תקנוני קרנות הפנסיה 
.  משכר המינימום 5%הפטור יהיה בשיעור 

 
איסור , אם בקופת גמל לתגמולים היה שיעבוד ובשל כך נאסרה  הפקדה של סכומים חדשים באותה קופה

זה לא ימשיך לחול בשל העובדה כי מעתה מדובר בקופת גמל לא משלמת לקצבה בה קיימים כללי משיכה 
.  שונים

 
.  למת לקצבה ממשיכות להיעשות באותו חשבוןהפקדות חדשות לקופת גמל לא מש

 
תהליך משיכת כספים 

 
מועד הפקדת הכספים  

 
חשבון שכיר  

 
חשבון עצמאי  

 
 1/1/2005 -עד ה

 
 60גיל 

קיימים מקרים חריגים המוגדרים בתקנה 
לתקנות מס הכנסה המאפשרים   34

.  60וזאת לפני גיל משיכה פטורה ממס 

 
 60שנות ותק או גיל  15

שנות ותק  5ומינימום 

 
עד  1/1/2005 -מ

31/12/2005  
 

  
  60גיל 

 60שנות ותק או גיל  15
שנות ותק  5ומינימום 

 
ועד  1/1/2006 -החל מ

31/12/2007 

שנות  5ומינימום  60גיל   60גיל 
ותק 

 
כל מועד  

 
חשבון נפטר 

  
חשבון נפטר 
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הגשת בקשה על ידי העמית 
 
 יש להציג תעודת זהות במועד הבקשה  .
 יש למלא בקשה למשיכת כספים ולחתום עליה במשרדי הקופה  .
 תן   ני, יש לצרף מסמך בנקאי המאשר כי החשבון אליו מועברים הכספים הינו על שם העמית  

 . כרטיס אשראי או לחילופין תדפיס מקורי של הבנק, לצרף צילום של המחאה
 

הגשת בקשה למשיכת כספים על ידי מוטב או יורש 
 
 
    יש להציג תעודה זהות במועד הבקשה . 

 יש למלא בקשה למשיכת כספים ולחתום עליה במשרדי הקופה. 

    היורש רים הכספים הינו על שם המוטב או יש לצרף מסמך בנקאי המאשר כי החשבון אליו מועב ,
 . כרטיס אשראי או לחילופין תדפיס מקורי של הבנק, ניתן לצרף צילום של המחאה

 צו ירושה או צוואה מאומתת בבית משפט, ש לצרף תעודת פטירהי . 
 
 

 
. או תחליף ליעוץ ספציפי ואישי לכל אדם בהתאם לנתוניו וצרכיו ייעוץ משפטי ייעוץ כלכלי, ע"אין לראות במידע המוצג באתר כהמלצה על השקעה או קנייה של ני

תחשב מה  ואין להסתמך בלעדית על המידע כתחליף לשיקול דעת אישי או ייעוץ מקצועי, יש להתייעץ עם יועץ פיננסי ולבדוק את המידע המפורסם לפני כל השקעה
 .בנתונים ובצרכים של כל אדם באופן ייחודי


