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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק רשות הספנות והנמלים )תיקון מס' 4 והוראת שעה( )פטור ממס 
על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה(, התשע"ו-2016

בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 49)ו()3(, 1 תיקון סעיף 49
בהגדרה "קופת גמל מרכזית לקצבה", בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "לפני 
יום" יבוא "לפני יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(; שר האוצר, באישור ועדת 
הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות את המועד האמור לתקופה שלא תעלה על 

שלוש שנים ובלבד שלא ידחה את המועד כאמור יותר מפעם אחת" 

בסעיף 64 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 64

התשע"ט בטבת  "כ"ג  יבוא   ")2009 בדצמבר   31( התש"ע  בטבת  "י"ד  במקום   )1( 
)31 בדצמבר 2018(";

בסופו יבוא "שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי, בצו, לדחות   )2(
את המועד האמור לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ובלבד שלא ידחה את המועד 

כאמור יותר מפעם אחת" 

רשות  חוק  את  לתקן  מוצע  זו  חוק  בהצעת   כללי 
הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 )להלן - חוק   
רשות הספנות והנמלים או החוק(, אשר מסדיר את מבנה 
ענף השירותים בנמלים  חוק  רשות הספנות והנמלים קובע, 
בין השאר, הוראות שונות שעניינן זכויות עובדים, ובתוכן 
הוראות סעיף 49)ו( לחוק שעניינן ניהול קופות גמל מרכזיות 
לקצבה, לצורך תשלומי הגמלה לגמלאי רשות הנמלים 
ולעובדי רשות הנמלים שהסדר הפנסיה שחל לגביהם הוא 
הסדר פנסיה תקציבית, ואשר עברו להיות עובדי חברת 

הפיתוח והנכסים או חברות הנמל  

נכון להיום, טרם הושלם הליך הקמתן ואישורן של 
קופות אלה, ועל כן נדרשת הארכת המועד הקבוע בסעיף 
49)ו()3( לחוק לאישורן, ובהתאמה נדרשת הארכת תקופת 
סמכותו של מנהל רשות המסים לפי סעיף 64 לחוק לתת 

פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופות אלה 

כספים  נצברו  והנמלים  הספנות  ברשות   סעיף 1 
חל  אשר  לעובדים  גמלה  לתשלום  המיועדים   
להיות  אלה  כספים  על  תקציבית   פנסיה  הסדר  עליהם 
מכשיר  שהיא  לקצבה  מרכזית  גמל  בקופת  מנוהלים 
החיסכון המיועד לכך, אשר הוקמה על פי סעיף 49)ו( לחוק 
רשות הספנות והנמלים ואושרה לפי הקבוע בחוק הפיקוח 
על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005 )להלן 
- חוק הפיקוח על קופות גמל(  המועד האחרון לאישור 
קופת גמל כאמור נקבע בחוק רשות הספנות והנמלים ליום 

י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(  

בשל מורכבות הקמתן של קופות גמל מרכזיות לקצבה 
כאמור, טרם הושלם הליך האישור האמור  אשר על כן, 
וכדי שיהיה ניתן להשלים את הליך האישור, מוצע לקבוע 
התשע"ט בטבת  כ"ג  יהיה  לאישור  האחרון  המועד   כי 

)31 בדצמבר 2018( 

ועדת  באישור  האוצר,  שר  את  להסמיך  מוצע  עוד 
האחרון  המועד  את  בצו  לדחות  הכנסת,  של  הכספים 
לאישור, לתקופה של עד שלוש שנים, ובלבד שלא ידחה 

את המועד כאמור יותר מפעם אחת 

המסים  רשות  מנהל  כי  קובע  לחוק   64 סעיף   סעיף 2 
רשאי לפטור את רשות הנמלים, חברת הפיתוח   
והנכסים וחברת נמל, לפי העניין, ממס המוטל על הכנסה 
6 לחוק  לפי סעיף 2)4( לפקודת מס הכנסה או לפי סעיף 
אינפלציה(, התשמ"ה-1985,  בשל  הכנסה )תיאומים  מס 
על כספים שיועדו על ידה להפקדה בקופת גמל מרכזית 
לקצבה כאמור בסעיף 49)ו( לחוק רשות הספנות והנמלים, 
וזאת עד יום י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(, ובלבד 
שהופקדו בקופת גמל אשר אושרה עד המועד האמור על 

פי חוק הפיקוח על קופות גמל  

בשל התארכות הליכי הקמתן של קופות כאמור, מוצע 
לקבוע כי מנהל רשות המסים יהיה רשאי לפטור את רשות 
הספנות והנמלים ממס כאמור, בעבור הכנסה בשל הכספים 
ובלבד   ,2018 המס  שנת  תום  עד  הופקה  אשר  האמורים 
שהכספים האמורים הופקדו לפני תום שנת 2018 בקופת 

גמל מרכזית לקצבה 

כמו כן מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת 
הכספים של הכנסת, לדחות, בצו, את המועד  האחרון שבו 
מנהל רשות המסים רשאי לפטור את הרשות ממס, הקבוע 
שנים,  שלוש  על  תעלה  שלא  לתקופה  לחוק,   64 בסעיף 

ובלבד שלא ידחה את המועד כאמור יותר מפעם אחת  

הסמכת שר האוצר לדחות את המועד הקבוע בסעיף 
64 לחוק תאפשר לו לדחות את המועד שבו מנהל רשות 
לדחיית  במקביל  ממס,  הרשות  את  לפטור  יכול  המסים 
המועד האחרון אשר בו יהיה ניתן לאשר קופת גמל לקצבה, 

כאמור בסעיף 1 להצעת החוק 
ס"ח התשס"ד, עמ' 456; התשס"ו, עמ' 330   1
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