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	 תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד - 1964
תקנות	מס	הכנסה	)כללים	לאישור	ולניהול	קופות	גמל(,	התשכ"ד	-	1964	1

תוכן הענינים
הפניה: ראה החוק, המחליף בהדרגה תקנות אלו, בפרק 11.02 לעיל.

פרק ראשון: פרשנות
עמ' תקנה  עמ'  תקנה 

פרק שני: אישורים

)פרק שלישי: גוף מפקח( - בוטל

פרק רביעי: הוראות בדבר תשלומים לקופת גמל

פרק חמישי: הוראות השימוש בכספי קופת גמל

פרק שישי: הוראות בדבר תשלומים לעמיתים

ראה את מראי המקום, בהערה לשם החוק, מייד אחרי תוכן העניינים.  1

)בהערה( 5 מראי מקום בקובץ התקנות  

5 הגדרות     .1

11 )ניירות ערך מאושרים( - בוטלה   . 2

11 )השקעה מוכרת( - בוטלה    .3

11 3א. )סייג( - בוטלה 

11 3ב.  )השקעה מוכרת נוספת( - בוטלה  

11 )גוף מפקח( - בוטלה     .4

11 בקשות לאישור     .5

12 סוגי האישור    .6

12 סייגים לאישור    . 7

14 קביעה בתקנון קופות הגמל     .8

14 תיקון התקנות    .9

14 10.  בקשה לשינוי  

14 תקופת אישור    .11

14 12.  חידוש אישור  

14 13.  ביטול אישור  

15 )הון עצמי מזערי( - בוטלה   .14

14א. החלת הוראות על חברה מנהלת ועל  
15  קופת גמל 

16 שיעור תשלום של מעביד ושל עמית שכיר    .19

20א 19א.  תשלומי עמית-עצמאי 

20ב 20.  אופן תשלומי המעביד לקופה וזמנם  

)אופן תשלומי עמית-שכיר לקופה     .21
20ב וזמנם( - בוטלה  

20ב )ריבית פגורים( - בוטלה    .22

23.  )אופן תשלומי עמית-עצמאי( - בוטלה  20ב

23א. תשלומי עמית-קיבוץ  
20ב   ועמית מושב-שיתופי 

21 24.  חובת מתן אישורים  

21 33ב. העברת כספים בין מסלולי השקעה  25 - 33א. - בוטלו 
25  בקופת גמל 

26 34.  תשלום לעמית-שכיר  

31 34א. גמולים ופיצויים של עמית-שכיר 

34ב. )תגמולים ופיצויים של עמית-שכיר   
32 שנפטר( - בוטלה 

35.  )עמית שכיר המחליף מקום עבודה( - 
32 בוטלה  

33 35א. )העברת כספים( - בוטלה 

36.  )איסור על איחוד ופיצול חשבונות( -  
33  בוטלה 

33 37.  איסור על הפקדת כספים לאחר משיכה  

33 38.  הגבלה על תשלום לעמית-עצמאי  

38א. תשלומים לעמית קיבוץ  
36   ולעמית מושב שיתופי  

 http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

 חדש! מהדורת אינטרנט.
 למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/11-02.pdf
http://www.glima.info/11-02.pdf
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
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עמ' תקנה  עמ'  תקנה 

פרק ששי 1: הוראות בדבר השקעת כספים של קופות גמל, 
שערוך נכסיהן, חישוב רווחיהן וחלוקתם

חלק ראשון: - הגדרות

חלק שני: - קופות גמל שאינן קופות גמל לקצמה
סימן א': השקעת כספי קופה

סימן ב': חובת נאמנות

סימן ב1: ועדת השקעות

סימן ג': שערוך נכסי קופה וחישוב רווחים

מהדורת 2014 - עדכון מס' 153
www.glima.info

2 11.03

	 תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד - 1964 

38ב. )העברת כספים של עמית-עצמאי( -  
36 בוטלה  

38ב1. )איסור העברת כספים לקופות  
36א  עם תשואה מזערית( - בוטלה  

38ב2. תגמולים של עמית-עצמאי שנפטר,  
36א   מקופה עם תשואה מזערית 

38ג. )תגמולים של עמית עצמאי   
36ב שנפטר( - בוטלה 

38ד. איתור עמיתים ומתן הודעה   
36ב למוטבים - בוטלה 

36ב הגבלה על תשלום מקופת חופשה    .39

39א. תשלום לעמית מקופת גמל   
36ב לדמי מחלה 

40.  איסור תשלום למעביד מקופת  
36ג גמל לדמי מחלה 

40א. )העברת סכומים שנצברו בקופה  
36ג     לדמי מחלה( - בוטלה 

איסור תשלום למעביד מקופת פיצויים 36ד  .41

36ד 41א.  )הגדרות( - בוטל 

36ד 41ב. - 41ד15. - בוטלו 

36ה 41ה.  חובות קופה לעמיתיה 

41ה1 )השתתפות באסיפות כלליות( -  
36ח  בוטלה 

36כ 41ה2. )חשבונות השקעה( - בוטלה 

36ח 41ה3. ועדת השקעות 

36כ)1( 41ה4. תפקידי ועדת השקעות 

36כא 41ה5. כשירות חבר בועדת השקעות 

36כב 41ה6. ישיבות ועדת השקעות 

36כג 41ה7. עובד העוסק בניהול השקעות 

36כג 41ה8. מינוי דירקטור מטעם קופה 

36כג 41ו. - 41ז. - בוטלו 

37 41ח. סכום שניתן לנכות מקופה 

38 41ט. )דמי ביטוח עמיתים( - בוטלה  

38 41י. חלקו של עמית ברווחי קופה  

41יא. שני תשלומים לעמית המושך   
38 כספים 

41יא1. מועד התשלום לעמית המושך כספים  
38א מקופה עם תשואה מזערית 

38א 41יב. )תשלום אחד לעמית-מושך( - בוטלה 

38א 41יג. משיכה חלקית  

38א 41יד. )מועד הבקשה( - בוטלה 

38א 41טו. )תשלום לעמית-מעביד( - בוטלה 

41טז. צבירת רווחים לעמית בחודש   
38ב ההפקדה 

38ב 41יז. העברת זכויות 

38ב 41יז1. ריבית פיגורים 

38ג 41יח. )סייג להעברת זכות עמית( - בוטלה 

38ג 41יט. )מאזן קופה( - בוטלה 
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חלק שלישי: קופות גמל לקצבה

עמ' תקנה  עמ'  תקנה 

פרק שביעי: חברות ביטוח

פרק שביעי 1: ניהול חשבון קופת גמל

)פרק שביעי 2: קופת גמל מרכזית לקצבה( - בוטל

פרק שמיני: ניהול חשבונות והגשת דינים וחשבונות

)פרק תשיעי: שיערוך נכסי קופת גמל( - בוטל

פרק עשירי: פירוק קופת גמל

40ו)5( 49א. ניהול מרכיבי חשבון קופת גמל 

49ב. ייחוס רווחי חשבון קופת  
40ו)7( הגמל למרכיביו 

40ו)7( 49ג. ייחוס הוצאות חשבון קופת הגמל 

40ו)8( 49ד. ניכוי תשלום בשל כיסוי ביטוחי 

49ד1. הוראות מיוחדות לענין העברת  
40ו)8( זכויות 

40ז 50.  ניהול חשבונות הקופה  

40ז 50א. הפרדת חשבונות ונכסים 

40ז הגשת דינים וחשבונות    .51

40ח 51א. מאזן אקטוארי  

40ט 51ב. חובת פרסום  

40ט 51ג. תחזית זרמי כספים  

40ט הגשת דין וחשבון תקופתי    .52

40י דווח לעמיתים    .53

40יד 53א. דיווח לעמית מושך או מעביר 

53ב. )הודעה לעמיתים על שינויים בדמי  
40יד ניהול ובתקנון( - בוטלה 

40ה אישור תכנית ביטוח    .42

40ו בקשות לאישור    .43

40ו סייגים לאישור    .44

)סיכונים שניתן לכסות בתכנית    .45
40ו)1( ביטוח מאושרת( - בוטלה 

40ו)3( ערך פדיון ביטול    .46

40ו)4( 46א. חובת נאמנות 

40ו)4( 46ב. משיכה חלקית 

40ו)4( איסור שיעבוד הפוליסה    .47

40ו)4( דינים וחשבונות    .48

40ו)5( 49.  ביטול אישור  

38ג 41כ - 41כב. בוטלו 

38ג 41כג. חובות קופת גמל לעמיתיה 

38ג 41כד. קבלת עמיתים חדשים 

38ד 41כה. זכויות למפרע 

40א 41כו. זכויות העמיתים ותקנון 

40ב 41כז. )השקעות( - בוטלה 

40ב 41כח. דמי ניהול - בוטלה 

40ג 41כט. ערכי פדיון 

40ד 41ל. שמירת דינים 

40ה 41לא. מתן ידיעות והסברים לעמיתים 

41לב. )שערוך נכסי קרן חדשה כללית( -  
40ה בוטלה 

)קביעת סעיף פירוק בתקנון הקופה(   .54
40יד - בוטלה 

40יד הודעת הקופה על החלטת הפירוק    .55

40יד )הגשת דו"ח( - בוטלה   .56
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פרק אחד עשר: הוראות שונות
עמ' תקנה  עמ'  תקנה 

)המשך בעמוד 5(
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40יד 56א. שמירת מסמכים 

40יד תחולת התקנות על קופות קיימות    .57

40יד)1( העברת סמכויות    .58

58א. )השקעות חברה מנהלת( - בוטלה 40יד)1(

40יד)1( הוראות מעבר    .59

40טו )מכירת ניירות ערך( - בוטלה   .60

40טו 60א. דרכי הגשת מסמכים 

40טו ביטול    .61

40טו השם    .62

40טו תוספת ראשונה )תקנות 34, 38 ו - 38א( 

40יח תוספת שניה )תקנה 41א(  

תוספת שלישית )בוטלה( 

42 תוספת רביעית )תקנה 51א( 

43 תוספת חמישית )תקנה 24( 

44 תוספת שישית )תקנה 53( 

48 תוספת שביעית )תקנה 1( 

48 תוספת שמינית )תקנה 49ז)א()3()ג(( 

הוראות מעבר ותחילה של תקנות מס הכנסה 
)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( - 

48 מתשס"ב 
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