
  

 2017-חלניהול קופות גמל()תיקון(, התשע"תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ו

גמל(,  לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 60-)א( ו22בתוקף סמכותי מכוח סעיפים 

2005-התשס"ה
1

 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:, ובאישור ועדת הכספים 

-לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד 19 הבתקנ .1 19תיקון תקנה 

1964
2
 -  

  - (1), בפסקה )א( ת משנהבתקנ (1)  

 ;יימחקו –לים "אצל אותו מבטח" י, המ(1)בפסקת משנה )א( (א)   

"באותה קופת גמל ולאותה מטרה"  במקום(, 2)בפסקת משנה )א( (ב)   

 ;יבוא "לאותה מטרה"

 יימחקו; – אצל אותו מבטח"(, המילים "3)בפסקת משנה )א( (ג)   

 .יימחקו – אצל אותו מבטח"(, המילים "4בפסקת משנה )א() (ד)   

 -בתקנת משנה )ב(  (2)  

, בסיפה יבוא "למעט במקרים שמפורטים (1בפסקה ) (א)    

 (".4בפסקת משנה )

  -( 4בפסקה ) (ב)    

 לאותה"בתכנית  במקום(, 1) משנה פסקתב (1)     

 שיבחר גמל"בקופת  יבוא" מבטח אותו אצל מטרה

 ";מטרה לאותה המבוטח

"באותה קופת גמל  במקום(, 2) משנה בפסקת (2)     

 המבוטח שיבחר גמל"בקופת  יבואולאותה מטרה" 

 ";מטרה לאותה

לאותה (, במקום "בתכנית 3בפסקת משנה ) (3)     

מטרה אצל אותו מבטח" יבוא "בקופת גמל שיבחר 

 המבוטח לאותה מטרה";

(, במקום "בתכנית לאותה 4בפסקת משנה ) (4)     

מטרה אצל אותו מבטח" יבוא "בקופת גמל שיבחר 

 המבוטח לאותה מטרה".
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ר ב ס ה י  ר ב  ד

תקנות מס  –)להלן  1964-ל קופות גמל(, התשכ"ד)כללים לאישור ולניהולתקנות מס הכנסה  19תקנה 

גמל הלקופת ות פקדההשקיימת חובה לתקנות מס הכנסה,  6קובעת כי לעניין אישור לפי תקנה  הכנסה(

בהתאם להוראות התקנה עמית או לרכיבים השונים יהיו כמפורט בתקנה ובשיעורים המפורטים בה. 

 ,את ההפקדותבהן או בפוליסת ביטוח שלא ניתן להגדיל בקופת גמל  יומבוטח שמעוניין להגדיל הפקדות

נדרש לפתוח קופת גמל או פוליסת ביטוח אחרת אצל אותו גוף מוסדי ואינו יכול לבחור לנהל את החיסכון 

 אצל גוף מוסדי אחר.

לקוח 'ולמנוע מצב שבו עמית הופך ל לו מההמתאיקופת גמל בחירה של לעמית לאפשר על מנת לאור זאת ו

( 4)ב()19( ובתקנה 1)א()19בתקנה כיום  ותהקבוע ותלבטל את ההתני גוף מוסדי מסוים, מוצעב 'שבוי

, בתנאי בקופת גמל אחרתמבוטח להגדיל את הפקדותיו גם לולאפשר לעמית או  לתקנות מס הכנסה

)קופת גמל לקצבה,  של הקופה המקוריתשקופת הגמל או פוליסת הביטוח ה'חדשות' הן לאותה מטרה 

 . קרן השתלמות וכיוב'(

מרכיב תגמולי העובד באותו סכום ההפקדה לתקן את התקנה כך שמוצע ל, נוכח האמור וכצעד משלים

סכום ששילם המעביד עד שיעור של שווה ליידרש להיות  ,לפי העניין ,או פוליסת ביטוח חשבון קופת גמל

 (4)ב()19מקרים המפורטים בתקנה בכל מקרה למעט בעמית או המבוטח לפי העניין, ממשכורתו של ה 5%

 ,לפי העניין ,על מנת לאפשר לעמית או למבוטחלא תהיה חובת להפקיד סכום שווה. זאת, לתקנות, שבהן 

 . בקופת גמל אחרתלהגדיל הפקדות בחשבון או בפוליסה, לבחור 


