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משיכת כספי פיצויים מקופת גמל(   –פיננסיים )קופות גמל( )תיקון הצעת חוק הפיקוח על שירותים 

 2020–)הוראת שעה(, התש"ף

 

הפיקוח  תיקון חוק 

על שירותים 

פיננסיים )קופות  

 גמל(

החוק העיקרי(,   –)להלן   1הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(בחוק  . 1

 יבוא: (3, אחרי פסקה )א()23סעיף ב

משיכה בידי עמית שכיר או עמית עצמאי ממרכיב הפיצויים עד   )א( (4)"  

לפי   פיצוייםלגובה הסכום הפטור או משיכת כספים שהוחל עליהם רצף  

או שנשארו מופקדים בקופת גמל   לפקודת מס הכנסה (4א()א()7)9סעיף 

   א()ז( לפקודת מס הכנסה;7)9לפי סעיף 

משיכה כאמור בפסקת משנה )א( יכול שתיעשה בפעם אחת או עד  )ב(   

 ימים לפחות; 30ובלבד שחלפו בין כל משיכה  –פעמים  3

משיכת כספים לפי פסקת משנה )א( תיעשה רק מקופת גמל אחת  )ג(   

 ויהיו פטורים ממס; 

עמית שכיר או עמית עצמאי שהוא בן זוג לשעבר של חוסך   )ד(   

הפיצויים לא נצברו כספים, רשאי למשוך את הסכום הפטור שבמרכיב 

ממרכיב הפיצויים של החוסך, אם אותם כספים טרם נמשכו או מקופת 

 חלוקת חיסכון פנסיוני;  ש בה כספים שהועברו לפי פסק דין לגמל שי
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בכתב ובעל   תודיע חברה מנהלת לעמית,  ,טרם משיכת הכספים  )ה(   

ולה להיות עקב משיכת הכספים האפשרית שיכפה, על ההשפעה 

 המנוהלים בקופת הגמל; 

", של חוסך, "בן זוג לשעבר" של חוסך, "חוסך" ו"פסק דין "בן זוג )ו(   

כהגדרתם בחוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין   –לחלוקת חיסכון פנסיוני" 

 ;20142– בני זוג שנפרדו, התשע"ד

עד פעם וחצי מהסכום הפטור לשנה הקבוע בסעיף  –"הסכום הפטור"    

 ;3פקודת מס הכנסהל( 2א()א()7)9

 פקודת מס הכנסה; )ג( לא(16)9סעיף כהגדרתה ב –" מוטבת"הפקדה    

פקודת מס  לא)ג( 9בסעיף  ם כהגדרת מענקים פטורים – " פטור"מענק    

 הכנסה;

משיכה אחת מקרן השתלמות אחת בידי עמית שכיר או עמית   )א( (5)  

שקלים   10,000עצמאי, מתוך ההפקדה המוטבת בסכום שלא יעלה על 

 שקלים חדשים לעמית עצמאי; 50,000-חדשים לעמית שכיר ו

תחשב להכנסה ואין בה כדי לשנות את משיכה לפי פסקה )א( לא   )ב(   

מועד משיכת הכספים או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לעמית לפי 

 תקנון קרן ההשתלמות; 

 (."2020בדצמבר  31יום ט"ז בטבת התשפ"א ) עדחוק זה יחול  .2 תחולה
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 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום  הכנסת שולחן על והונחה
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