אוגוסט 3122
לכבוד
ד"ר חיים גבאי ,סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת ,רשות המסים
רו"ח יעקב כהן ,מנהל מחלקת קופות גמל ,רשות המסים
הנדון :חוזר מ"ה  :0616088העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו1או העברת הבעלות על קופת הגמל
נכבדי,
בשם חברי פורום  ,CFOהרינו לעדכנכם בעמדת חברי הפורום בנוגע לחוזר מ"ה שבנדון.
כידוע ,בשוק המשתנה תדירות ,עולה לעתים קרובות צורך בקרב מעבידים המהווים חלק מקבוצת חברות
להעביר עובדים בין החברות בין אם ברמת הייצור ממפעל זה למפעל אחר ,או עובדים מקצועיים ומנהלים
בהתראה קצרה ,כדי לעמוד בשינויים בשוק ובתחרות בישראל ומול מתחרים עולמיים.
צורך עסקי זה מונע מהמעסיקים לעמוד בדרישה להודעה  01יום מראש לפקיד השומה על העברת העובדים,
הודעה שניתן יהיה לתת לכל המוקדם עם העברת העובדים ,ובמקרים אחרים ,בדיעבד.
בנוסף דרישת החוזר לצרף יתרות כספי פיצויים הנכונות ליום העברת העובדים ,הינה בעייתית היות
שהמבטחים הפנסיוניים לרוב מספקים את המידע באיחור ורק לאחר שנקלט התשלום האחרון (דבר זה לוקח
זמן מה אחרי ההפקדה עצמה) ,וזאת לאחר המועד להעברת העובדים .עובדה זו עלולה תיצור מכשלה
למעביד לעמוד בתנאי הרשות ע"פ החוזר .כמו כן ,כשנדרש המעביד להשלמת כספי פיצויים לקופת העובד,
וההפקדה עצמה לא תמיד נקלטת במועד ,לא ניתן לקבל מהקופה  01יום מבעוד מועד להעברת העובד אישור
יתרה עדכני הצופה פני עתיד.
ברי כי יש לדווח לרשות המסים על העברת העובדים בהקדם האפשרי ,אולם באופן מעשי ,הן תפעולי והן
ניהולי ,לא יוכלו המעבידים לדווח לפני  01יום לאחר העברת העובדים בפועל ,כדי לתת דיווח מלא הכולל את
הנתונים העדכניים הנוגעים ליתרות כספי הפיצויים בקופות .לחילופין ,נציע כי המעביד יעביר למ"ה את שמות
העובדים שהועברו ות.ז .שלהם במועד ההעברה ,ואת הדיווח על יתרות הפיצויים יעביר  01יום לאחר
ההעברה.
כמו כן נבקש כי כמקובל ,במידה ולא תתקבל תגובת מס הכנסה תוך  01יום ,ייחשב הדבר כאילו ההודעה
התקבלה.
בברכה,
עו"ד מיכל קורן
מנהלת תוכן וקשרי ממשל
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