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  :דין לחלוקת חיסכון פðסיוðי-פסקרישום 

טופס בקשה לרישום ðדרש למלא  1הזוג לשעבר-בןדין לחלוקת חיסכון פðסיוðי, -לצורך רישום פסק

    .דין לחלוקת חיסכון פðסיוðי-פסק

  

  :הבאים לצרף את המסמכיםלטופס הבקשה יש 

 (או צילום דרכון לתושב חוץ); הצדדים 2צילום קריא של תעודת זהות של  - 
  ).מקור או העתק ðאמן למקורפðסיוðי ( חיסכוןהדין לחלוקת -סקפ - 
אישור פקיד שומה אשר יורה לחברה מהו שיעור המס שיש לðכות, ככל שיש לðכות מס,  - 

. יובהר כי ללא אישרו פקיד שומה שיעור המס שיðוכה התגמוליםחלוקת כספי בעת ביצוע 
  .20%-מירבי היðו שיעור מס 

במועד הזכאות של שðצברו בחסכון תבוצע רק  הפיצוייםלתשומת לבך, חלוקת כספי  - 
בקרן או בקופה), כלומר במועד סיום העסקתו. עם הגעתו של העמית החוסך (העמית 

הפיצויים, יוכל בן זוגו לשעבר לבחור באחת מהאפשרויות למועד הזכאות למשיכת כספי 
בחירת בן זוג לשעבר " באמצעות מילוי טופסהבאות לגבי כספי הפיצויים להם הוא זכאי, 

 ."בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים
 ריות בחירה לכספי הפיצויים:אפש

העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבון שאליו הועברו כספי  (א)
תם. כספי הפיצויים שיועברו יופקדו ככספי תגמולים קצבתיים חלוקהתגמולים בעת 

 קצבה מקופת גמל לקצבה בלבד. הðיתðים למשיכה באמצעות 
העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג ל"חשבון חדש" בקופת גמל  (ב)

עבר קרן פðסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה. הסכום ממרכיב הפיצויים יולקצבה שאיðה 
לפקודת מס הכðסה, והם יופקדו  164בהתאם להוראות סעיף לאחר שðוכה ממðו מס 

למשיכה בכל עת. על הרווחים שיצטברו יחול מס רווח ככספי תגמולים הוðיים הðיתðים 
  ר פקיד שומה)(ðדרש להציג אישו.הון
משיכת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבוðו בבðק בðיכוי לאחר  (ג)

  לפקודת מס הכðסה. 164להוראות סעיף  בהתאםשיðוכה ממðו מס 
  

  

  :אופן הגשת הבקשה

  דין בצירוף המסמכים ðיתן להעביר אליðו באחת הדרכים הבאות:-הבקשה לרישום פסק את
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  לחלק מהחיסכון הפðסיוðי של החוסך.


