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הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס'  – 10הוראת שעה) (משיכת
כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) ,התשע"ד–2013*
תיקון סעיף – 23
הוראת שעה

.1

תקנות ראשונות

.2

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה–2005 ,1בסעיף (23ב) ,אחרי
פסקה ( )1יבוא:
"(1א) רשאים עמיתים ,על אף הוראות סעיף קטן (א)(()1ב) ,למשוך כספים מקופת גמל לא
משלמת לקצבה באופן חד־פעמי בסכום של עד  7,000שקלים חדשים לא יאוחר מיום י"א
בניסן התשע"ה ( 31במרס .";)2015
תקנות ראשונות לפי חוק זה יותקנו עד ליום כ"ט בשבט התשע"ד ( 30בינואר .)2014

דברי הסבר
על פי תקנות שאישרה לאחרונה ועדת הכספים של
הכנסת (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
(משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה
נמוכה) (הוראת שעה) ,התשע"ד– ;2013אושרו ביום ו'
בתשרי התשע"ד ( 10בספטמבר  ,))2013עמית בקופת גמל
רשאי למשוך את כספי התגמולים מחשבונו במשיכה
חד־פעמית עד ליום י"א בניסן התשע"ה ( 31במרס ,)2015
אם מתקיימים תנאים אלה:
( )1באחד מחשבונותיו כספים ממרכיב תשלומי
העובד או המעביד שהופקדו בשל שנות המס שקדמו
לשנת ;2008
( )2לא הופקדו כספים בחשבונותיו מיום ו' בטבת
התשע"ב ( 1בינואר  )2012ואילך;
( )3לא הועברו מחשבונו כספים לקופת גמל אחרת
או מקופת גמל אחרת לחשבונו מיום י"ט בטבת התשע"ג
( 1בינואר  )2013ואילך;

( )4היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונותיו
בקופת הגמל אינה עולה על  7,000שקלים חדשים.
בדיון שהתקיים לאישור התקנות האמורות בוועדת
הכספים של הכנסת התברר כי בשל ההסמכה בחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה– ,2005לא
ניתן להחילן על כספים שהופקדו בקופות גמל לאחר
שנת .2008
כדי להיטיב עם ציבור החוסכים ולייעל את פעילותן
של החברות המנהלות את קופות הגמל ,מוצע להסמיך
את שר האוצר לקבוע בתקנות הוראות בדבר משיכה
חד־פעמית מקופת גמל לא משלמת לקצבה בסכום שלא
יעלה על  7,000שקלים חדשים ,וכך הוראות התקנות
שאושרו זה כבר בוועדת הכספים של הכנסת יחולו גם
לגבי כספים שהופקדו לאחר שנת .2008
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