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חוק הפיקוח ע ל שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מם׳ ,(3
התשם״ח*2008-

תיקון סעיף ו

ן,
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2

,
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בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס״ה2005-י )להלן  -החוק
העיקרי( ,בסעיף ו -
)ו( בהגדרה ״הוועדה״ ,הסיפה החל במילים ״ואולם לעניין״  -תימחק;
)(2

אחרי ההגדרה ״מעביד״ יבוא:
״״מרכיב הפיצויים״  -המרכיב בחשבון קופת גמל של תשלומים בעבור פיצויים,
כמשמעותו לפי סעיף ו;2״;

) (3בהגדרה ״קופת גמל בניהול אישי״ ,אחרי ״סעיף 3ו)א( כקופת גמל לתגמולים״
יבוא ״כקופת גמל לקצבה״ ואחרי ״סעיף 3ו)ב( כקופת גמל לתגמולים״ יבוא ״או כקופת
גמל לקצבה״;
)(4

אחרי ההגדרה ״קופת גמל לקצבה״ יבוא:
״״קופת גמל משלמת לקצבה״  -קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים
במישרין;
״קופת גמל לא משלמת לקצבה״  -קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה
כספים ,למעט כספים ממרכיב הפיצויים ,אלא באמצעות העברתם לקופת
גמל משלמת לקצבה;״

בסעיף  7לחוק העיקרי -
)ו( בכותרת השוליים ,במקום ״לקצבה״ יבוא ״משלמת לקצבה״;
)(2

במקום ״לקצבה״ יבוא ״משלמת לקצבה״;

)(3

בסופו יבוא ״לגבי כל קופות הגמל שבניהולה״

בסעיף 3ו לחוק העיקרי -
)ו( בסעיף קטן )א( ,אחרי פסקה ) (3יבוא:
״) (4שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא
יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית
לפיצויים ,לפי העניין ,בשנת המס  2007ואילך ,ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור
בשל שנות המס שקדמו לשנת המס  ,2008בלבד;
) (5שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה
כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס  2007ואילך ,ועל כספים שהופקדו
בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס וו ,20והתקיימו בהם התנאים
המפורטים להלן ,בלבד:
)א( הפקדת הכספים היא של עמית-מעביד שהיה עמית בקופת גמל
כאמור בחודש דצמבר ;2007

התקבל בכנסת ביום ט״ז בשבט התשס״ח ) 23בינואר  ;(2008ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  -ו ,29מיום כ״ט באדר התשס״ז )9ו במרס  ,(2007עמי  ,324עמי ו,34
ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;889התשס״ז ,עמי ,60

60ו

ספר ה ח ו ק י ם 30ו ,2כ״א ב ש ב ט ה ת ש ס ״ ח ,2008 ,ו28,

)ב( הפקדת הכספים ה יהא קשל הובדו של עמית-מעביד כאמור בפסמע
משנה )א( ,שהופקדו בש לו כספים קדופת הג מל בעבור חודש דצמבר
 2007״;
 2007״;
) (2בסעיף קטן )ב() בסו פו יבוא ״ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא
יינתן אלא לגבי תכנית ביטוח ?שאישרה כדין כקופת גמל לתגמולים או למיצויים ,ולפי
העניין ,בשנת המס  2007ואילך ,ועל כספים שהופקדו לתכניות ביטוח כאמור בגניזת שנות
המס שקדמו לשנת המס  ,2008בלבדי״.
בסעיף  20לחוק העיקרי -
)ו(

בסעיף קטן )א()ו(-

תיקון סעיף 20

בסעיף קטן )א( -

)א( המילים ״שאינה קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי ה וראות סעיף 78ז
לחוק הפיקוח על הלביחוטוקח״הפ-יקיויחמחעקלו ;הביטוח״  -יימחקו;
)ב( אחרי ״כל קופת גמל״ יבוא ״המיועדת ״למטרה של קופת הגמל שנשב עה
לפי הדין או ההסכלם״פ;י הדין או ההסכם״;
)ג(
)(2

הסיפה החל ב)גמ(יליםה ס״יופבכהפוהףחלהבומריאלויתם ״אולבהכ״פו-ףתליהמוחרקא;ות אלה״  -תימחק;

אחרי סעיף ק )טן)( 2ג( יאבוחרא:י סעיף קטן )ג( יבוא:
״)ד(

בסעיף זה  -״)ד(

בסעיף זה -

״קופת גמל״  -לרבות תכנית ביטוח באמור בפסקה ) ( 8להגדרב ״סוג
מוצר פנסיוני״ שבחוק הפיקוח נעל שירותים פיננסיים )שיסוק בי יעוץ
פנסיוני ובשיווק פנסיוניו ,התשס״ה /2005-ולרתות מסלול השקעה
בקופת גמל מסלולית ,אך למעט מסלול השקעה ששט מסלפים במרכיב
הפיצויים שאינם באים במםום פיצו יי פיטורים לפי סעיף 4י לחום
פיצויי פיטורים אשפריצאוייניו פמיסטולורילםבראירשרת אהינמוחדמלס לופלי צבורייירם;ת המחדל לפיצויים;
,

״מסלול ברירת המחדל ולפיצויים״  -המסלול שלפי תקנין סופת הגמל
המסלולית הוא מסלול ההש קעה שבו ילוהלו הכספים במרכיב
הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השק עבה אחר ,ובהעדר מסלול
כאמור  -המסלול שבו מנוהל החולק הבדול ביותר של הכדפלם
במרכיב הפיצויים בקופהב,
בסעיף  23לחוק העיקרע -
)ו(

בסעיף קטן )א()ו(-
)א(

תיקון סעיף 23

בסעיף קטן )א( -

בפסקה )ו( ,בסופה יבוא״האולם -
)א( משיכה בידי עמית בקופת גמד שאינה קרן ותיקה או בידי ערבד ששל
עמית-מעביד ,של כספים מקעפת גמל כשלמת לקצתה ,בדרך לשל הלוון בלק
מהקצבה לסכום חד־פעמי תיעשה -
)ו( לגבי עמית ) -בו(התאלגםבלישעימטית ה-הביוהוןתאשנםקלבעשיהטבתתהקנהויןוהןקושנפקה,ב עה בתקנון הק
ובלבד שסכום הקצבה שלש יהיה זכצי ה עמית לאח ר הזי; יוון לא
יפחת מסכום הקצבה ה מזעכו; ואם פחת הסעום והאמור מסכום
הקצבה המזערי  -בהתאה לשזעת ההעהן שנקבעה בתהנון הקופה,
לפי שיעור מהקצבה שלא עעלמ על ב 25°ולתקופה שלא תעלה על
חמש שנים;
חמש שנים;

ס״ח התשס״ה ,עמי 8ו,9
ספר ה ח ו ק י ם 30ו ,2כ״א ב ש ב ט ה ת ש ס ״ ח ,2008 ,ו28,

ו6ו

) (2לגבי עובד של עמית-מעביד  -בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה
בתקנון הקופה;
)ב( משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית ,למעט משיכה
של כספים ממרכיב הפיצויים ,תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל
משלמת לקצבה;״;
)ב(

בפסקה ) ,(3המילים ״או העברה״ ו״כמשמעותו בסעיף ו2״  -יימחקו;

) (2בסעיף קטן )ב() ,(3המילים ״כמשמעותו בסעיף ו2״ ו״או להעבירם לקופת גמל
אחרת״  -יימחקו;
)(3

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
״)ה( בסעיף זה ,״סכום קצבה מזערי״  3,850 -שקלים חדשים; הסכום האמור
יעודכן מדי שנה ,ב ־ ו במרס ,לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד,
ולעניין יום העדכון הראשון  -לעומת המדד שהיה ידוע ב ־ ו במרס  2008״

תיקון סעיף 27

6

בסעיף )27ג( לחוק העיקרי ,במקום ״יחד עם קופת״ יבוא ״לקופת״ ואחרי ״לפיצויים״
יבוא ״ולקופת גמל לא משלמת לקצבה ,או לכל שילוב ביניהן,״

תיקון סעיף 39

7

בסעיף )39ב() (2לחוק העיקרי ,המילים ״והחבר האמור בפסקה ) (3של אותו סעיף״
 -יימחקו

תיקון סעיף 43

8

בסעיף  43לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 49

9

)ו(

בסעיף קטן )ד( -
)א(

אחרי פסקה ) (4יבוא:
״)4א( לא מסרה אישורים ,פרטים ,נתונים ומסמכים ,בהתאם להוראות
הממונה לפי סעיף )23ד(;
)4ב( הפקידה מזומנים של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף )28א( או
ניהלה חשבון ניירות ערך של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף )28ב(;
)4ג( לא פעלה בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף  29לעניין החזקת
נכסי קופת גמל ורישומם;״;

)ב(

בפסקה ) ,(6אחרי ״בניגוד להוראות״ יבוא ״לפי״;

)ג(

אחרי פסקה ) (6יבוא:
״)6א( לא פעלה בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף )33ב( לעניין אופן
חישוב שוויים של נכסי קופת גמל;
)6ב( לא שלחה לעמיתים בקופת גמל דוחות תקופתיים או דוחות נוספים
בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף ;35״;

) (2בסעיף קטן )ה( ,במקום ״הוראות סעיף )39ב(״ יבוא ״הוראות סעיפים וו)ה()20 ,ג(,
)36א()39 ,ב( או לפי סימן איו לפרק די בחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 0ו״,

62ו

בסעיף )49א( לחוק העיקרי -
)ו(

בפסקה ) ,(7במקום ״לפי סעיף 20״ יבוא ״סעיף 20״;

)(2

בפסקה ) ,(8אחרי ״שילם כספים״ יבוא ״קיבל כספים״;

)(3

במקום פסקה ) (9יבוא:

ספר ה ח ו ק י ם 30ו ,2כ״א ב ש ב ט ה ת ש ס ״ ח ,2008 ,ו28,

״)(9

לא פעל בהתאם להוראות השר לפי סעיף )23ב( לעניין משיכה והעבעה

של כספים מקופת גמל וממסלול השקעה בקופת גמל מסעולית ולעניין המשך
הפקדת כספים בקופהתפקגדמתל ;״כ;ספים בקופת גמל;״;
)(4
0ו,

פסקאות )0ו(4) ,ו(5) ,ו(7) ,ו(9) ,ו( )־) - (20יימחקו.

בסעיף )56א( לחוק העיקרי ,אח רל ״לעהין הפרת הזיה וראעת ההמורות,״ יבוא ״ולמעט

תיקון סעיף 56

ההוראות לפי סעיף 86ור( ו־)ט( עד )יג(״,
וו,

בסעיף )59א( לחוק העיקר י ,המי ליום ״למעט לפפי סיגליפים )20ב( ,ל)2ד()33 ,29 ,28 ,ב( 35 ,

תיקון2עיף59

ו־)36א(״  -יימחקו ו־)36א(״  -יימחקו
^2

בסעיף  86לחוק העיקרע -
)ו(

תיקון סעיף 86

בסעיף קטן )ט( ,במבום ״תקנות !(הגמל״ יבוא ״תקנוה קופות ומל״ ,המילים ״או

להעברה״  -יימחקו ,ובסופו יבוא ״אף אם הועברב לקואת גמל אחרת״;
)(2

אחרי סעיף ק )טן)( 2י( יאבוחאר:י סעיף קטן )י( יבוא:
״)יא( היה לממונה יסוד סביר להנחח כי חב רה מנהלת הכפרה הוראה מתקנות
קופות גמל ,כמפורט להלן ,רשאי הוא להטיל עליא עיצום כספי בסיכום הבסיסי
כהגדרתו בסעיף )43א( ,דיחולו לעניין זה ,ההוראות החלות על עיצום כספל לפי
פרק הי:
פרק הי:
)ו( קיבלה תשלומים לקופת גמש שבניהולה ,שלא בהתאם להוראות
תקנות 9ו9 ,וא23 ,א)44 ,ג( עד )ה( או 49ח;
)(2

גבתה תשלומ)י2ם( ש לגבאתבהתאשםלולמיהוםראשולתא תבקהנותתא 0ם,2ל וה2ו,ר3א2ותאות4ק4נ)וג(ת;  ,20ו 23 ,2או 44

) (3לא גבתה ממעביד ריבית בשל איחור בביפקדה בהתאם להוראדה
תקנות  22או )44ג(;
) (4לא מסרה תע)ו4ד(ה אלואאמיסשרורה לתמעועדביהד אאוו אליעשמוירתלבמהעבתיאדםאלוהלורעאמוית בהתאם להור
תקנה ;24
תקנה ;24
)(5

נתנה הלוואו )ת(5לעמניתנ השלהאלוובאהותאלםעלמיהותראשולתא תבקהנתהא0ם; 3להוראות תקנה ;30

) (6השקיעה כספי קופת גמלי שבניהולה בתסקי מעביד ואו בבעסי עמית,
בניגוד להוראות תקבנניהגו2ד;3להוראות תקנה ;32
) (7קיבלה אשראי( ,שעבדה נכס או ערבה להתחייבות ,בניגוד להוחאות
תקנה ;33
תקנה ;33
) (8העבירה כספים ,סירבה להעביר כספים או קיבלה כספים ,שלא
בהתאם להוראות תקנות 33א34 ,א34 ,ב38 ,35 ,או33 ,ג40 ,א או ו4ב;
) (9לא העבירה ככספים ממסלול השסעה אחד למסלוש השקעה אחר
בקופת גמל מסלובית שבניהולה בהתאם להוראות תקנות 33ב או
ו4יז)ג(;
ו4יז)ג(;
)0ו( לא שילמה פיצויים ,תגמולים ,קצבה או תשללמים אחרים בהשאם
להוראות תקנות 38 ,38 ,34א38 ,ג39 ,א)א( ,ו4יא ,ו4יאו ,ו4כט 46 ,או 49ט;
)וו( התנתה תשלוום לעמתת הכיר לאםשור יהתל עבכד ,בניגוד להומעות
תקנה )34ז()ו(;
תקנה )34ז()ו(;
)2ו(

איחדה או פיצלה חשחונות ושל עמית ,בנבגנד להורעות תקנה ;36

)3ו(

קיבלה כספים מעמית ,בניגוד לה ומעות תקנה ;37
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63ו

)4ו( לא העבירה כספים לחשבון שאינו מבטיח תשואה בהתאם להוראות
תקנה 38ב;2
)5ו( לא פעלה לאיתור חשבונות של עמיתים או לאיתור המוטבים
בחשבונות אלה או לא הודיעה למוטב על זכאותו ,בניגוד להוראות לפי
תקנה 38ד;
)6ו( קיבלה מעמית הפקדות או לא החזירה כספים ,בניגוד להוראות
תקנה 39א)ג( עד )ז(;
)7ו(
או ו;4

שילמה או החזירה כספים למעביד ,בניגוד להוראות תקנות 40

)8ו( השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה שלא בהתאם להוראות לפי
סימן אי בחלק השני שבפרק שישי ו או להוראות תקנה 49י)א(;
)9ו( פטרה נושא משרה בה מאחריותו ,שיפתה נושא משרה בה או
התקשרה בחוזה ביטוח אחריותו של נושא משרה בה ,בניגוד להוראות
תקנות ו4ה)ב( עד )ד( או ו4כ)ג(;
לא השתתפה או הצביעה באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת
)(20
זכות הצבעה בו או לא שמרה תיעוד בכתב של פרטי האסיפה ,בניגוד
להוראות תקנות ו4הו או ו4כ)ג(;
)ו (2התקשרה לשם ניהול השקעות של קופת גמל שבניהולה או ביצעה
עסקאות בניירות ערך ,בניגוד להוראות תקנות ו4ה 2או ו4כ)ג(;
לא מינתה ועדת השקעות בהתאם להוראות תקנות ו4ה ,3ו4ה)5ב(
)(22
או ו4כ)ג(;
העסיקה עובד או מועסק או קיבלה ייעוץ מאדם שלא בהתאם
)(23
להוראות תקנות ו4ה 7או ו4כ)ג(;
מינתה דירקטור מכוח אמצעי השליטה שבהחזקת קופת גמל
)(24
שבניהולה או תגמלה דירקטור שמונה כאמור ,שלא בהתאם להוראות
תקנות ו4ה 8או ו4כ)ג(;
לא חישבה נכסי קופת גמל שבניהולה בהתאם להוראות לפי תקנות
)(25
ו4ו ,ו4יט ,ו4כב או 49יא;
גבתה דמי ניהול או הוצאות שלא בהתאם להוראות תקנות ו4ח,
)(26
ו4כח או 49יב;
לא זקפה לחשבונו של עמית בקופת גמל שבניהולה את רווחי
)(27
הקופה ,בניגוד להוראות תקנות ו4י או ו4טז או זקפה לחשבונו של עמית
רווחים כאמור שלא בהתאם להוראות אותן תקנות;
לא שילמה ריבית פיגורים או לא זיכתה את חשבונו של עמית ,בשל
)(28
אי־ביצוע תשלום או העברת זכויות במועד ,או לא ניכתה את סכום הריבית
מדמי הניהול ,בניגוד להוראות תקנה ו4יזו;
לא השקיעה כספי קופת גמל לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות
)(29
תקנה ו4כ;
קיבלה או התחייבה לקבל עמיתים חדשים לקופת גמל לקצבה
)(30
שבניהולה ,שלא בהתאם להוראות תקנה ו4כד;
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) ו (3קיבלה תשלומים מ עמית בקושת גמם לקצבת שבניתולה לשצ רהישת
זכויות שתחולתן למפרע ,שלא בהתאם להוראות תקנה וםכה;
לא מסרה דף הסבל  ,פירוט ,מיד ע אב הודעה בהתא ם להוראות
)(32
תקנה ו4לא;
תקנה ו4לא;
,

)(33

לא קיבלה ת)ש33ל(ומילםאמקעימבילתהשתכישרל,ובמנייגםודמעלמהיותראושכתיר,ת קבנניהגו4ד) 4לד(;ה ור

לא העבירה את הרושומים ה שנת יים ,ששל חשבון קוםת גמל
)(34
שבניהולה ,במועד העברת זכויות והעמית מקתפת הגמל לקותת גומל אחרת
בהתאם להוראות תבקהנתהא9ם 4דלו;הוראות תקנה 49דו;
לא רשמה את חשב ול הבנק של קתפת גמל מרכזית לקצבה שב ניהולה
)(35
בהתאם להוראות תבקהנתהא9ם 4י)לג(ה;וראות תקנה 49י)ג(;
לא שלחה לעמית בקופת גמל שבניהולה דו ח או שודעה בהתאם
)(36
להוראות לפי תקנולתה9ו4רטאוו)תא(,ל3פ5י,ת53קנאו תא ו349ט5וב);א(53 ,53 ,א או 53ב;
לא ביצעה הפרדה של החשבהנות והנכסים שבל קופות הגמל
)(37
שבניהולה בהתאםשלבהנוירהאוולתה תבקהנתהא0ם 5אל;הוראות תקנה 50א;
לא שמרה מסמכים הנוגעים ל עמית בק והפנו גמל שבניהו לה או לדרכי
)(38
השקעת כספי העמיהת,ש קבעניתגוכדסלפיה ורהעאומיתת,ת קבנניהגו6ד 5אל הוראות תקנה 56א
)יב( היה לממונה יסוד סביר להנחח כי אדם הפר הנראה מתקםות קו פות גמל,
כמפורט להלן ,רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי כאמור בסעםף קטן )יא(:
)ו( כיהן במסגרת ועדו; השקעסת תא ו פעת במסגרת תפקידו בוועדת
השקעות שלא בהתאם להוראלא בתקנות ו4ה)3ר( ועד )ח( ,ו4ה)5ב ,3ו4ה6
או ו4כ)ג(;
או ו4כ)ג(;
) (2הועסק בידי חברה הנהלת  ,נתן לה ייעוץ או פעל במסגרת דה העסקה
או מתן הייעוץ כאמור שלא בהתאם להוראות תקנות ו4ה 7ראו ו4כ)ג(;
) (3קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול ק ופת גמל ,בניגוד להוראות לפי
תקנה ו4ח)ד(
תקנה ו4ח)ד(
)יג( היה לממונה יסוד סביר להנחח כי וזברה מנהלת לא הגישה דנה בהתאם
להוראות תקנות 49 ,48יד ,ו ,5תקנא ,ו5ג או  52לתקנות קופוא גמל ,או לא פרפמה
דוח בהתאם להוראות תהנה ו5ל לתאוות האמורות ,רשאו הוא מהטילל רעליה
עיצום כספי בשיעור כאמ ור בכס עיף )43ב( ,ויחול ו לעניי ן זה ההוחאות החלות על
עיצום כספי לפי פרק זהי.״
^3

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ״ם-ו98ו (להלן  -חו -הפיקוח
על הביטוח( -
ע ל ה בי ט וח( -
3

ע ל ש י רו

פ י ננ ס יי ם

ת

ים

)

בי

ט

ו ח(

)ו( בסעיף ו ,בהגדרה ״״חיבר ה מנהלת״ ,״קופת ב יטנה״ ,״ק ופת גמל״ ,וקופת ומת
לקצבה״ ,״קופת גמל מרכזית״ ק״קרן ותיקה״״ י-
)א(

תי-ון חוק הפיקוח
ע ל שירותים
פיננסיים )ביטוח(
 -מסי 9ו

אחרי ״״קופת גמל לקצבה״״ ופוא ״״לופת גמל משלמת לקצבה״״;

)ב( במקום ״״קופת גמל מרקוית״״ יבוא ״״קו פת גמת מ רכוית לדמי מחלה״ ,״קופת
גמל מרכזית לפיצויגימםל״״;מרכזית לפיצויים״״;
)(2

3

בסעיף )2ג( ,המזילים ״והחבר האמור בפסקה ) (3של מאותו סעקף״  -יימחקו;

ס״ח התשמ״א ,עמי  ;208התשס״ח ,עמי ו2ו,

ספר ה ח ו ק י ם 30ו ,2כ״א ב ש ב ט ה ת ש ס ״ ח ,2008 ,ו28,

65ו

)(3

בסעיף - 4
)א(

בסעיף קטן )ב( -
)ו(

ברישה ,במקום ״חמישה״ יבוא ״ארבעה״;

) (2בפסקה ) ,(2במקום ״משלושה״ יבוא ״משניים״ ובמקום ״ארבעה״
יבוא ״שלושה״;
)(3

פסקה ) - (3תימחק;

) (4בפסקה ) ,(4המילה ״שאר״  -תימחק ,ובסופה יבוא ״ואולם לא ימונו
כחברים בוועדה יותר משני אנשי משק וכלכלה״;
)ב(

אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
״)ו(

)(4

בסעיף זה ,״עובד המדינה״  -לרבות עובד בתאגיד שהוקם בחוק ״;

בסעיף 5ו)או( -
)א(

ברישה ,אחרי ״קופת גמל״ יבוא ״משלמת״;

)ב(

בפסקה )ו( -
)ו(

ברישה ,המילה ״לקצבה״  -תימחק;

) (2בפסקת משנה )ב( ,המילים ״בחברה מנהלת שאינה מבטח כאמור
בפסקת משנה )א( או״  -יימחקו ,ובמקום ״בהם״ יבוא ״בו״;
)(5

בסעיף - 24
)א( בסעיף קטן )א() ,(2במקום הסיפה החל במילים ״בהתאם להוראות״ יבוא
״כמשמעותו בסעיף  27לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני ,שנערך בהתאם להוראות
החוק האמור״;
)ב(

סעיף קטן )ב(  -בטל;

בסעיף ו3א ,בהגדרה ״נכסי החיסכון לטווח ארוך״ ,בפסקה )ו( ,בסופה יבוא
)(6
״לפיצויים או קופות גמל מרכזיות לדמי מחלה״;
)(7
תיקון חוק הפיקוח
ע ל שירותים
פיננסיים )עיסוק
ב י י ע ו ץ פנסיוני
ובשיווק פנסיוני(
 -מסי 2

4ו

בסעיף 92א)ג( ,אחרי ״לפי סעיף )2ב(״ יבוא ״או לפי סימן איו לפרק ד״

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס״ה-
- 20 05
4

)ו(

בסעיף ו -
)א(

בהגדרה ״הוועדה״ ,הסיפה החל במילים ״ואולם לעניין״  -תימחק;

)ב( בהגדרה ״״חברה מנהלת״ ,״עמית-עצמאי״ ,״עמית-שכיר״ ,״קופת גמל״,
״קופת גמל אישית לפיצויים״ ,״קופת ביטוח״ ,״קופת גמל לקצבה״ ,״קופת גמל
לתגמולים״ ו״קרן השתלמות״״ במקום ״״קופת גמל לקצבה״״ יבוא ״״קופת גמל
משלמת לקצבה״ ,״קופת גמל לא משלמת לקצבה״״;
)ג(

בהגדרה ״סוג מוצר פנסיוני״ -
)ו(

בפסקה )ו( ,במקום ״לקצבה״ יבוא ״משלמת לקצבה״;

ס״ח התשס״ה ,עמי 8ו ;9התשס״ח ,עמי 20ו
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)(2

אחרי פסקה )ו)(( 2יבוא:חרי פסקה )ו( יבוא:
״)וא(

)(3
)(4

קופת גמל ל״)או אמ(שלקמותפ תלקגצמבלהלאש אמינשהל מקותפלתקבציבטוהח;ש״;אינה קופת ביטוח;״;

בפסקה ) ,(4ב )מ3ק(ום ״בלפקסצקבהה)״( 4י,בבומאק״ומםש״למקתצבלהק״ציבבוה״א; ״משלמת לקצבה״;
אחרי פסקה )( 4()4יבוא:חרי פסקה ) (4יבוא:
״)4א(

)(2

קופת גמל ל״)א 4אמ(שלקמותפ,תלגקמצלב הלאשמהישאלמקותפ,תל קביצטבוהח ;״;שהיא קופת ביטוח;״;

אחרי סעיף 7ו יבוא:
7וגב )א(

״הגבלות לעניין
ב י צ ו ע עסקה בין
לקוח לבין 'גוף מוסדי

ע!

יו עץ פנסיו ני או ס וכן ב יטוח פנ סיוני לא יבצע בעבור
_

[

_

[

_

!

ל
ל
ד
ל
מוסדי ,אלא אם כן קמיויסםדי,ביןאלהיאועאץם הכןפ נקסייוםניביאןו הסיווכעןץההביפטנוסיחוני או סוכן הביטו
הפנסיוני ,לפי הענייהן,פנלסבייוןני,הגלופףיהמעונסיידן,י ,להביסןכםהגובףכ תהבמ ושסבדי,ן הסכם בכתב שב
תנאיו חיוב היועץ הפנאיוני או סוכן ץביטנח הפנסיוני בתנאים
הקבועים לפי סעיףה0ק3בולעחיוםק להפפייקסועחיףע0ל3הלבחיוטקו ח,ה פביקשוינחוייעלם הביטוח ,בשינויי
המחויבים
המחויבים
ק ו ח

ע

ס

ה

ע

ם

ג ו ף

ר ן ו ס ד ס

ו

א

י ת ג ו ך

ב י ן

ד ק ו ח

ב י ת

ג ו ף

)ב( על ביצוע עס )קבה( ועלע לתיבויוצךוכעאעמסוקרהבוסעליףתיקוטוןך)כא(אימחוורלוב,סעיף קטן )א( יחול
בשינויים המחויבים ,הוראות לפי חוק הפיקוח על הביטו ח
והוראות לפי חוק חוזה הביטלח ,התשמ״א-י98ו )ב סעתף קטן
זה  -חוק חוזה הביהו ,(-החלות על סוכן ביטוח ותל ליסוכ
בתיווך לעניין ביטוח ,ואולם לא י חולו לעניין עסקה או תיווע
כאמור המבוצעים בידי יועץ פנסיעני -
5

)ו(

הוראות סעיף )33א( לחוק חוזה הביטוח;

) (2הוראות לפי חוק הפיקוח על החיטוח הנוגעות
לחובותיו של מבטחל חבושבולתימוששאלו מתבןטחשלבסשולכןמהשבאיטוומחתן של סוכן הביטו
לקראת כריתתו שללחקורזאהתהכביריטותחת ואושלה נוחגוזעוהתהלביכטרויחתתא ו הנוגעות לכרית
חוזה הביטוח,״;
)(3
^5

בסעיף ו)3ב() ,(2המילים ״והחבר האמור בפסקה ) (3של מאותו סעקף״  -יימחקו.

בפקו דת מס ה כ נ ס ה -
6

תיקון פקודת מס
הכנסה  -מסי 63ו

)ו( בסעיף 9א)ה()ו( ,המילים ״מהעון ההמבה המוכרת אה״ והמילים ״לפ י הנ מוך
מביניהם״  -יימחקו;מביניהם״  -יימחקו;
) (2בסעיף  ,32בפ)ס2ק(ה )ב4וס(עי-ף  ,32בפסקה )4ו( -
)א( בפסקת משנה)ב( ,במקום ״ לא יותרב נ יכויים״ יבוא ״יותרו ניכויים״ ,במקום
״העולה על 2, 5%״ יבוא ״של עד 3.5%״ ,אחרי ״שהיא הכנסה חייבת״ יבוא ״כבלהד
שניכויים לפי פסקת משנה זו ,לא יוותרו בשל הכנסה כאמור ,העולה על סכמו
השווה לסך כל השכש והממוצע במשק בשנות והמס כשהוא שחולה ב־3״ שבכל
מקום ,במקום ״5%״ יבוא ״4%״;
)ב(

במקום ההגדרה ״מרכיב תגמולד המעביד״ יבוא:
״״השכר הממוצע במשש״ ר״מרכיב ותגמולי המעביד״  -כהגדרהמ בסדיף
)3ה;(2)(3״;
)3ה;(2)(3״;

ס״ח התשמ״א ,עמי 94
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי 20ו; ס״ח התשס״ח ,עמי 58ו
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)(3

בסעיף 45א -
)א(

בסעיף קטן )א() ,(2המילים ״במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה״  -יימחקו;

)ב( בסעיף קטן )ב( ,המילים ״במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה,״  -יימחקו ,ובסופו
יבוא ״או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים״;
)ג(

בסעיף קטן )ג( -
)ו( בהגדרה ״ביטוח חיים״ ,בסופה יבוא ״שאינו כולל תשלומי פנסיה
לשאירים״;
)(2

אחרי ההגדרה ״ביטוח חיים״ יבוא:
״״ביטוח קצבת שאירים״  -ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של
המבוטח ,בלא מרכיב החיסכון ,ה כ ו ל ל תשלומי פנסיה
לשאירים;״;

)(3
)ד(

ההגדרה ״פנסיה מקיפה״  -תימחק;

בסעיף קטן )ד() ,(2במקום פסקת משנה )ב( יבוא:
״)ב(

)ו( לעניין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה 5% -
מהכנסתו המזכה ,ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד
סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן )ב( לא
יעלה על  5%ו מהכנסתו המזכה של היחיד
לעניין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה 7% -
)(2
מהכנסתו המזכה ,ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד
סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן )ב(
לא יעלה על  5%ו מהכנסתו המזכה של היחיד ,ושהסכום הכולל
שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור
בסעיף קטן )א()ו( ,לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן )ב(
ובשל הכנסה שאינה מעבודה ,לא יעלה על  5%מהכנסתו המזכה
של היחיד״;

)ה(

בסעיף קטן )ה( ,בפסקה ))(2ב( -
)ו(

בפסקת משנה )ו( ,בסופה יבוא ״ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן

זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן )ב(
לא יעלה על  5%ו מהכנסתו המזכה של העמית המוטב״;
)(2

בפסקת משנה )- (2
)א(

במקום פסקת משנה )א( יבוא:
״)א(  7%מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת ,ובלבד
שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו
לביטוח קצבת שאירים כאמור בסעיף קטן )ב( לא יעלה על
 5%ו מהכנסתו כאמור ,ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי
בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים לפי סעיפים קטנים
)א()ו( ו־)בו( ,ולביטוח קצבת שאירים לפי סעיף קטן )ב( לא
יעלה על  5%מהכנסתו כאמור;״;
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)ב( בפסקת משנה)ב( ,בסופה יבוא ״ובלבד שהסכים הכולל שבשהו
יינתן זיכוי בעד סכימים ששולמו לביטוח קצבת שאירבם כאמור
בסעיף קטן )ב( לא יבעלסהעיףע לק טן)5%בו( מלהאכינעסלתהו עהלחיי%ב5תו משאהיכננהס תהוכנהסחהייבת שאינה הכנס
מבוטחת״
מבוטחת״
 6ו ו )א( והו ר א ת ה ס י פ ה ש ל העיא 7לחיפ העיקרי ,כנ וסחה בסהעף  (3)2לחוק זה ,תחול גם
על מבטח שערב יום תחילתו של רחוק זדה)להלן  -שם התחיל )ה( פעל כדין התברה מ נהלת
של קופת גמל לקצבה מכוח רישלון שניתן לו לפ י הוראות סעיף 5ו)או( ולחוק הפעקו ח עא
שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ״א-ו98ו ,כנוסחו ערב יום ה תחילה ,המבקש לנהח
מיום התחילה ואילך קו פת גמל נ וספת; לעניין זה ,״חבפת מנהלת״ ,״מבטח״ ו״רישיון
חברה מנהלת״  -כהחגבדררהתמםנבהחלותק״ ה-עכיקהרגידרתם בחוק העיקרי

רתחו לה ו ה ו ר א ו ת
מ

ע

ב

ר

)ב( הוראת הסיפ )הב(של הסועריףאת)20האס(י פלהחוקש להסעיעקיףרי20,כ)נוא(סלחחהוקלפהניעיבקירטיו,לכהנ ובססחעהיףל4פ)נוי()בג(יטולה בסעיף )4ו(
לחוק זה ,תמשיך לחול לגבי כספים לשהופלדו בקופת גמל בשד שנות המס שקדמו
לשנת המס  2008לשנת המס 2008
אהוה אואמרט
רארשאהשמהממשמלשהלה
ש מ ע ו ן פרס
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