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 כיצד להימנע מתאונת מס בחלוקת חסכונות פנסיוניים בין בני זוג המבקשים להיפרד
 ורו"ח ד"עו, סיימון יניב

 

 בני בין ממון יחסי חוק פי על נעשית, גירושין הסכם במסגרת זוג בני בין ממון נכסי חלוקת, ככלל

 אשר כספיות וזכויות כספים חלוקת גם זה ובכלל"( ממון יחסי חוק: "להלן) 3791-ג"התשל, זוג

    ואחרות כאלה ביטוח/פנסיה/גמל הנישואין בקופות שנות במהלך הזוג בני מבין למי נצברו

 "(.פנסיה סכונותח: "להלן)

 

הכספים  חלוקת את המסדירות ,בחוק מפורשות הוראות נקבעו טרם זה למועד נכון, עקא דא

 .בני זוג המבקשים להיפרד  בחסכונות הפנסיה שבידי 

 

 בנוגע, בכנסת והבריאות הרווחה העבודה בוועדת דיונים מתנהלים ארוכה תקופה זו, כי יצוין

העברת  בעת שיחולו המיסוי כללי את גם זה ובכלל, הנושא את להסדיר אמור אשר חוק להצעת

 . 1כספים בין בני הזוג במסגרת הסכם הגירושין

 

 הכנסה מס לפקודתאשר יתווסף  ז321 סעיף כי במסגרת, 2צעהנקבע בה, בהתייחס לנושא המס

 לחיסכון בחשבון שנצברו כספים העברתיקבע ש"(, הפקודה: "להלן) 3793-א"התשכ(, חדש נוסח)

 לניכוי זכות ללא%, 31 של בשיעור סופי  במס תחויב, לשעבר זוגו בן של לחשבון בן זוג של פנסיוני

  .אצל בן הזוג שקיבל את הכספים פטור או קיזוז זיכוי או

 

הסדיר את חלוקת הממון ל יכלו, כאמור המס בתוצאת ירצו שלא זוג בני כיהסעיף יקבע  ,כמו כן

במקרה כזה יחול . חברת ביטוח/בניהם ובלבד שחלוקה כאמור לא תיעשה באמצעות קופת גמל

 .הקיים החוק הוראותלגביהם 
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"( )הצעה אשר באה בעקבות המלצות ועדה ההצעה)להלן: " 175, עמוד 16.11.11מיום  536הצעת חוק )הממשלה(  

ציבורית ברשות כב' השופט המחוזי שאול שוחט, לבחינת זכויות פנסיה בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של 
 .1112לינואר  5הזוג החוסך(. ראה גם נוסח לדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות מיום בן 
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 כל לפיו ,הקיים החוק בהוראות מתחשבים, להיפרד המבקשים זוג בני בין ממון הסדרי, כיום

 מלא במס חייבים, ל"הנ החשבונות מתוך עתידיים מתשלומים או/ו חיסכון חשבון מתוך העברה

 .אדם אותו של השולי המס לשיעור בהתאם לפקודה( 1)2 סעיף לפי המקבל אצל

 

אשר , ממשטרת ישראלהנוגע לאופן מיסוי גמלה המשולמת למערער , 3נושאב שעסק דין בפסק

הסדר אשר קיבל תוקף של פסק דין בבית , כמחציתה הועבר לגרושתו לפי הסכם הגירושין ביניהם

 . משט לענייני משפחה

 

פקיד השומה חייב את המערער במס בגין גמלה שהועברה על ידו אל גרושתו בהתאם לשיעור מס 

שימוש בהכנסתו החייבת של המערער החל עליו בטענה כי חלקה של האישה בקצבה הוא בבחינת 

הכנסה המהווה בידו הכנסה מיגיעה אישית אשר אינה , אשר אינה מהווה הוצאה ביצור הכנסתו

 .פיצול או העברה באופן שיעביר ממנו את נטל המס לאחר, ניתנת לחלוקה

 

. המערער טען מנגד כי החלק בגמלה שהועבר לגרושתו אינו בבחינת חלק מהכנסתו החייבת

, גמלה הינה בגדר נכס הוני שיש לאזנו במסגרת הסכם איזון המשאבים בינו לבין גרושתו, ענתולט

לפיו , לחוק יחסי ממון ( ג)1ולפיכך זכות האישה לחלקה בגמלה המשולמת לה קמה מכוח  סעיף 

 .הזכאות לכספי הגמלה נצמחת במהלך חיי הנישואין של בני הזוג בחלקים שווים

 

 המשולמים הגמלה מכספי שמחצית השומה פקיד קבע בצדק כיוקבע כי  בית  דחה את הערעור

 החלים על המס שיעורי לפי יחויבו, השניים בין גירושין הסדר מתקף מערערגרושתו של ל

 זכות והיא משותף נכס הנחשבת  קניינית זכות איננה ל"הנ לכספים האישה זכות שכן, המערער

 פקיעת ביום לשעבר בעלה לבין בינה והמשאבים הנכסים איזון הסדר מכח לה המוקנית תביעה

 .הנישואין

 

חשוב שהאקטוארים המבצעים תחשיבים לענין זה יהיו אף הם ערים ויכמתו את ההשלכות 

 .המיסויות בכדי למנוע  התחשבנות לא נכונה בין בני הזוג בחלוקת הנכסים

 

קעים לעיתים קרובות מאמצים לטעמנו הכרחי שגם עורכי דין העוסקים בתחום ומש, בהקשר זה

את מכלול , אדירים מקצועיים ואישיים כאחד יבחנו בטרם התכנסות וחתימה על הסכם הגירושין

, ההיבטים המיסוים הנוגעים לחלוקת הנכסים והמשאבים בין בני הזוג לרבות נכסי מקרקעין

ד מבני הזוג מניות ונכסים פיננסים אחרים שבעת העברתם עלולה להיווצר חבות במס אצל אח

 .  והכל בכדי להימנע מתאונות מס מיותרות
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מומלץ להתייעץ בעניין עם מומחי מס לפני עריכת כל הסכם ממון הנערך בין בני זוג , על כן

דבר שבסופו של יום , בכדי למנוע תשלומי מס מיותרים לבני הזוג, במסגרת הליך גירושין ובכלל

 .את מצבת הנכסים לחלוקההינו אינטרס משותף של בני הזוג המגדיל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 – סיימון יניבורו"ח או לעו"ד /ו גלעד ברוןד "לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .מקרה ומקרה לגופובלבד ויש לבחון כל 

  


