חוזרים ללימודים

ירשתם
קופת גמל?
מה עושים?
לגזור ולשמור!

הכותב :פיטר הוד  -מומחה לתכנון פיננסי ,ביטוח ופרישה.

ברוידא .בעיקר סקרן

ברוידא .צילום :ראובן קפוצ'ינסקי
חיים ברוידא:
"הייתי הילד הכי קטן בכיתה א' בבית ספר "מגד".
בשבילי כיתה א' הייתה בעיקר חברים ,כדורגל ,חוויה
חברתית ,ופחות לימודית .הייתי יותר סקרן משקדן .אהבתי
את ההפסקות .את השיעורים?! קצת פחות .אני זוכר את
עצמי אנרגטי ,רגיש ,מאוד חברותי .ילד שהצלצול להפסקה
הקפיץ אותו עם כדורגל ביד ,לנצל כמה שיותר את הדקות
למשחק כדורגל עם בני הכיתה".

בן
ארי סקעת .השתתפות
בטקסים

בן ארי סקעת .צילום :קמפיין
רחלי בן ארי סקעת:
"אני זוכרת את היום הראשון של הלימודים בבית ספר
רמב"ם בהרצליה ,כיצד התרגשתי וכיצד בילינו בערב
כשעטפנו את הספרים והמחברות ביחד בנייר העטיפה החום
והקשיח.
אני זוכרת כיצד אמא הייתה מגהצת את התלבושת
האחידה שלי ואיך הייתי מגיעה מלאה גאווה לבית הספר.
הזיכרון החזק ביותר לי ,הוא דווקא מהשתתפותי בהצגות
ובטקסי בית הספר".
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בשנת  2012אושר תיקון  190לפקודת מס הכנסה ,שמטרתו
הייתה להחזיר את האטרקטיביות של החיסכון הפנסיוני
באמצעות עידוד האנשים להפקיד כספים לקופות גמל ולמשוך
אותו בכל עת .החיים מלאים הפתעות ואירועים בלתי צפויים
ונשאלת השאלה מהן האפשרויות שלי אם אני יורש קופת גמל
או חיסכון פנסיוני היום לאור תיקון  190לפקודת מס הכנסה.
קיבלתם קופת גמל בירושה? יש לכם  3דרכים להתמודד עם
הקופה (1 :להעביר את הקופה על שימך;  (2למשוך את הכסף
שבקופה;  (3למשוך ולהפקיד מחדש במסגרת תיקון  .190מה
אומרת כל דרך ולמה לשים לב על כך בכתבה זו.
הדרך הראשונה מאפשרת לך להעביר את הקופה על שימך
ופותחת בפניך כמה אפשרויות שלא היו בעבר )לפני תיקון
:(190
א .לקבל דו"ח שנתי
ב .לבצע שינוי בין מסלולי השקעות
ג .לנייד את הקופה לחברה אחרת ולהתמקח על דמי הניהול
ד .להפוך את הכסף לקצבה מוכרת ולקבל קצבה חודשית
)פטורה ממס(
ה .הכסף יהיה נזיל למשיכה בכל עת
כל אלה לא היו לפני שיצא תיקון  .190החשבון החדש יהיה
על שם המוטב ,הכסף יהיה פטור ממס רווחי הון למעט רווחים
חדשים )שנוצרו ממועד הפטירה( שיהיו חייבים  25%מס ריאלי.
הדרך השנייה מאפשרת לך למשוך את הכסף בפטור ממס
רווחי הון  3חודשים ממועד הפטירה .אחרי מועד זה הכסף יהיה
חייב ב 25% -מס רווחי הון .עם זאת במידה והמנוח עבר את גיל
) 75והכספים עומדים בכללי תיקון  (190הכספים יהיו חייבים
במס רווחי הון של  15%על הרווח הנומינלי.
הדרך השלישית מאפשרת לך במקרים מסוימים למשוך
את הכסף ולהפקידו מחדש לחשבון חדש .כך למשל אם אתה
מתקרב לגיל פרישה ויש ברשותך קצבה מזערית )נכון ל2018 -
מדובר על  4,418ש"ח( ,אתה יכול למשוך את הכסף בפטור
ממס ולהפקיד אותו לחשבון חדש לפי תיקון  .190מהלך כזה
יאפשר לך למשוך את הכסף בעתיד כאשר המס שיחול עליו
יהיה  15%נומינלי ולא  25%ריאלי .יש לשים לב שמסלול כזה
מתאים לאנשים שעברו את גיל  60ויש להם קצבה או שתהיה
להם קצבה של  4,418ש"ח ומעלה .כמו כן חשוב לזכור שבחירה
באפשרות זו הופכת את הכסף מכסף הוני )ניתן למשיכה בכל
עת( לכסף קצבתי שכללי היוון קצבה יחולו עליו.

טל052-6467605 ˇ 03-6328880 .
אתרwww.hod-group.co.il:
47

