
  

  
  

  

    

  

  

  
  חוזר לקוחות                                  

  2016לשת המס                                

  

חוזר " ערוך עבורכםשה גם השה או שמחים ל וכמדימגיעה לסיומה שת המס 

הכולל מכלול ושאים בתחומי המס השוים ודיי עבודה לסיומה של שת המס  "לקוחות

2016.  

   -בתחום תכון המס 

לקראת תכון הדיווח לסוף שת המס. המידע מעודכן לפי שפע של מידע על ההיערכות 

במס. בין הושאים החשובים, כרגיל: איסוף מסמכים,  רמותהשיויים שעשו ברפו

תיאומים עם רשויות המס, ספירת מלאי, החזקת כלי רכב, הוצאות עודפות, סיעות 

  לחו"ל, מתות ללקוחות, קופות גמל, ועוד כיוצאים באלה.

   - ח הלאומיהביטובתחום 

, שיעורי דמי ביטוח מעצמאים, 2016סוגיות בתחום הביטוח הלאומי לקראת סוף שת 

  .ת מעסיקים ועודושכירים וסוגי מבוטחים אחרים, התיישות, חובשיעורי דמי ביטוח מ

   -בתחום העבודה 

  .ובתעסוקהסקירת שיויים ופסיקות הוגעים בשכר 

כללי  לעוסקים ולמעסיקים במידע לסייע טרתוהוא תמציתי, ומ חוזר הלקוחותהחומר ב

  אישי. עבודה. אין חומר זה מהווה תחליף לייעוץבבמיסוי ו

  או עומדים לרשותכם להשלמות ולמתן תשובות על שאלות.

בכבוד 
  ,רב

  
  חשבוןרואי  –זיו, שיפר ושות' 

  טבריה -חיפה  –ת"א 
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  13      ......................................................................................................   מחזור
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  27      .......................................................................................  וגיל פרישה
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  51      ..............................................................2016סכומים מתואמים בשת המס 
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  56      .........  עד גיל פרישה שאים בעלי שליטה  18למבוטחים בגיל שיעורי דמי ביטוח 

  56      .........................  )102בטופס  2שיעורי דמי ביטוח באחוזים לבעלי שליטה (טור 

  56      ..............................................................  יטוחתוים לדיווח ולתשלום דמי ב

  57      .....  מקדמות דמי ביטוח בסכום מיימום למי שאין הכסות חייבות בדמי ביטוח

  57      ..............................  ם ולבעלי הכסות שאין מעבודהיסוגיות הקשורות לעצמא

  59      ..................................................................  מי שאיו עובד ואיו עובד עצמאי
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  60      ............................................................................................  בציבור ידועים

  60      .............................  , ואילך2004פסיה מוקדמת המשתלמת בעד חודש פברואר 
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  63      .....................................  צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים שחל על עצמאים

  63      ...........................................................................  תיקון מקדמות דמי ביטוח
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  64      העברת תלוש משכורת כאשר למבוטח יש הכסות וספות החייבות בדמי ביטוח
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  65      .............................................................  תשלום דמי הביטוח בתום שת המס

  67      ................................................................  הודעות חוב ועיקולים אוטומטיים

  67      ...................................................................  החזרי דמי ביטוח לחשבון הבק

יתהכ67      ..............................................................................................סה הו  

  67      .................................................................  הכסה ממשכורת המופקת בחו"ל

  68      .............................................................  דמי אבטלה בהקשר של עובד עצמאי

  68      ..............  בחית מעמדם של מבוטחים המדווחים כשכירים ב"חברות חשבוית"
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  המידע שמועבר למוסד לביטוח לאומי בעקבות תיקון 
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  70      .......................................  בדבר הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח
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  74      ...............  תשלום דמי ביטוח מהכסה שמקורה מפיצוי בגין אובדן כושר עבודה
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  מסים
  2016 היערכות לקראת סוף שת המס

  ,תכון מס איו עבירה. במציאות הכלכלית שלו תופסת שאלת המיסוי חלק כבד מכל פעילות עסקית

  ולכן טוב יעשה כל ישום אם יתכן ויבדוק את חבות המס שלו על כל צדדיה. תכון חבות מס פירושו  

  לופה חלופות עסקיות ומשפטיות. כל ישום רשאי וזכאי לברור לעצמו את הח כמהבחירה מתוך 

  שעל פיה תהיה חבות המס שלו המוכה ביותר

  ׀ רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס ׀

, אוסף רחב של עצות לתכון מס בתחומים שוים ומגווים. 2016לפיכך, הבאו לפי הקורא, לקראת תום שת המס 

  מטבע הדברים רוב העצות מיועדות למי שהרוויח בשת המס. 

ספר קטן של ישומים, וכן כל הפרטים והסייגים לתכון המס. חשוב לעיין לא כללו כאן עצות המתאימות למ

שכן אין המחבר והמערכת אחראים  ,וכן יש לבדוק מחדש את העצה ,בהפיות להשלמת האמר בתמצית במאמר זה

רות לאי דיוקים ולטעויות. כדאי להתייעץ עם מומחה למסים, כדי לבחון את היישום לגבי מכלול הפעילות. אם, למ

הכול, קיים חשש וספק בעיין פעולה מסוימת, מוצע לציין זאת בדוח למס הכסה, כדי שהפעולה לא תיכלל בתחום 

  הפלילי. 

בקשר להיבטי מס הכרוכים  יםאפשר להיעזר בהחלטה מקדמית, שהיא החלטה מראש, אשר ותות רשויות המס

יצוע, ואשר המשכה תלוי בין השאר בהחלטה בעסקה מסוימת שהישום עומד לבצע, או שמצאת בתהליך של ב

  המקדמית.

  הגשת דוח שתי לרשויות מס הכסה
צידית, או -המועד האחרון להגשת הדוח על ההכסות של ישום עצמאי, אשר מהל את פקסי חשבוותיו בשיטה חד

העצמאי שמהל את  . המועד האחרון האמור של30.4הוא עד  -של ישום שכיר, או של מי שאין לו הכסות מעסק 

. רשות המסים בישראל והגת 31.5עד  -פקסי חשבוותיו בשיטת החשבואות הכפולה, של חברה ולהגשת דוח מקוון 

  לאשר ארכות להגשת הדוח האמור, בתאים מסוימים.

שבלי  באופן רגיל, אין מטילים סקציה בדרך כלל על מי שאיחר עד חודש בהגשת הדוח. לאחר מכן מוטל קס על מי

  סיבה מספקת לא הגיש את הדוח במועד.

לכן רצוי להיערך בהקדם להכת הדוח. לשם כך כדאי לזכור כי הגשת הדוח כוללת עריכת דוח וספירת מלאי, 

 31מזומים, שיקים, שטרות וכו'. כדי להקל את הספירה ואת התאמת היתרות מומלץ להפקיד בבק עד ליום 

  פה. יש להכין רשימה של השיקים הדחויים והשטרות שיימצאו בקופה.בדצמבר את כל היתרה המצאת בקו

דוח שתי המצביע על הכסה הגבוהה משים קודמות משמש עילה להגדלת המקדמות במהלך שת המס. מועד הגשת 

  הדוח ישפיע במקרים רבים על שיעור המקדמות במשך השה הבאה. 

מומלצת, משום שלפקיד השומה יש  -קבת (כפוף לארכות) בדצמבר של השה העו 31הגשת דוח על ההכסות עד 

  שים מתום שת המס שבה הוגש הדוח, ובסמכות הציב להוסיף עוד שה. 3סמכות להוציא שומות עד 

), ולפיה הסכימה רשות המסים (ואף 1054/00מי שחסרים בידיו מסמכים יכול להיעזר בהלכת "אפרת רון" (ה"פ 

לשכירים מידע בוגע להכסותיהם ובוגע ליכויי המס מהכסותיהם, ובוגע ליכויים  פורסם טופס מתאים) למסור

  לרשויות מס הכסה.  126ולזיכויים משכרם של השכירים, על פי המידע שדיווחו מעבידיהם בטופס 

ם המידע האמור לעיל יומצא לשכירים ו/או למייצגיהם, בקשר למעבידים ולשות המס. את אלה יפרטו השכירי

  בבקשה בכתב, שתוגש לממוה על חופש המידע אצל המערערת.

, 106השכירים יצהירו בבקשתם כי המידע הדרש איו מצוי בידיהם. המידע שיימסר יוכל להיחשב תחליף לטופס 

  לצורך הגשת בקשה להחזר מס, בעבור אותם מעבידים ושות המס שפורטו בבקשת השכיר.
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הם אשר אים חייבים להגיש את הדוח, ואשר אליהם פקיד השומה לא פה יצגיהמידע יימסר לשכירים ו/או למ

  בדרישה להגיש את הדוח לפי פייתם אל פקיד השומה, לשם קבלת המידע האמור.

  דיווח ביוזמת הישום
  כדאי להגיש דוח לרשויות מס הכסה ביוזמת ישום שכיר ולקבל החזר מס במצבים אלה:

  , והמס הכללי שוכה גבוה מהמס המתחייב.עבודה אצל מעסיקים אחדים  א.

  עבודה שלא בכל שת המס, וללא עריכת תיאום מס על בסיס שתי.  ב.

אם מגיעים לישום זיכויים, כגון בעייים אלה: הפקדות וספות בקופת גמל, תשלומי ביטוח חיים, תרומות   ג.

  למוסד ציבורי והוצאות החזקת קרוב משפחה במוסד.

חלקית שהיא וספת על העבודה העיקרית, אשר וכה מהשכר ששולם בעדה מס בשיעור גבוה  אם יש עבודה  ד.

  מהמס השולי של הישום.

  עצמאי בעבר שהיה לו הפסד מעסק, או שתבקש לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור העבר.  ה.

  עבודה אצל מעסיק אחד תמורת משכורות בלתי שוות במשך השה, ללא תיאום מס.  ו.

ת שקיימת עילה לקבלת קודת זיכוי לשה שלמה והעילה וצרה רק בחלק ממה, כגון: זיכוי לתושב בכל ע  ז.

ישראל, זיכוי לעולה, זיכוי בעד סיעה למקום העבודה, זיכוי בעד אישה שאיה עובדת או זיכוי לאישה עובדת 

לגרוש ששא אישה אחרת ומשלם בעד בעל שאיו עובד, זיכוי בעד אישה עוזרת לבעלה, זיכוי בעד ילדים, זיכוי 

  מזוות לאשתו לשעבר.

 הוןלהצהרת  הכה

לקראת סוף שת המס, רשות המסים בישראל והגת לדרוש הצהרות הון מישומים, כדי לבדוק את סבירות הדוחות 

שהוגשו. בדיקת הסבירות מתבצעת מתוך: לקיחת הון בראשית התקופה, הוספת רווחים חייבים במס ורווחים 

ים. לאחר מכן, גריעת המסים והצריכה (הוצאות מחיה). והתוצאה המתקבלת היא: ההון לסוף התקופה. פטור

  התוים לחישוב זה, פרט לצריכה, לקחים מהדוחות השתיים על ההכסות. 

מוטב להכין בעוד מועד את התוים ואת המסמכים לסוף השה, כדי שאם תידרש הצהרת הון, יהיה קל להכיה. 

להתרכז במסגרת הדוחות השתיים גם בהכסות פטורות ממס. מידע על הכסות כאלה דרש בדוח השתי, אף רצוי 

כי איו רלווטי לקביעת ההכסה בשת המס המדווחת. למידע זה חשיבות רבה במסגרת השוואת הצהרות הון, ולכן 

  כדאי לכלול פרטים אלה במסגרת הדוח השתי.

הכסה כדאי לשמור על הספחים שבהם קובים החזרי המס. החזרים אלה פטורים  לישומים המקבלים החזרי מס

ממס, לרבות ריבית והפרשי הצמדה שצברו בגים. ההחזרים מהווים מקור כספי בידי הישום, והם משמשים הסבר 

קטן חשוב לגידול הון. שמירת הספח חשובה, בייחוד כאשר ההחזר הוא בסכום גדול ויכר, אולם גם כאשר הסכום 

  לשמור על הספח. אם הספח חסר, אפשר להיעזר ב"מצב חשבון" שיתן לקבלו מפקיד השומה.

ישומים המקבלים מדי פעם מתות של סכומי כסף מחו"ל, רצוי שיעשו זאת על ידי העברה בקאית מחשבון הותן 

ושמות ותן הכסף ומקבלו. לחשבון המקבל. על העברה כזו אפשר לקבל מהבק מסמך, שבו קוב הסכום המועבר 

  הצגת המסמך לפי פקיד השומה תסביר את גידול ההון בעת בדיקת הצהרת הון.

בייה לצורך פרטי מהווה הוצאה פרטית, ואין צורך בשמירת מסמכים בעיין הזה. אולם רצוי לשמור את המסמכים 

  מו בעת מכירת הבית.העשויים לעזור להצהרת הון, וכן לעזור לחישוב מס שבח, אם יתחייב תשלו

חשוב לזכור כי להתהלות עם פקיד השומה בדיוי השומות, במקרה של "גידול הון", יש חשיבות רבה במקרה 

  שההכרעה בוויכוח בין פקיד השומה לבין הישום עוברת לבית המשפט.

חוס ההון לשים עוד חשוב לדעת כי לייחוס גידול ההון לשים סגורות יש חשיבות, ויש להצטייד בהוכחות ליי

  סגורות.
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  החשבוותפקסי  ביקורת
אחת לכמה שים והג פקיד השומה לבקר את פקסי החשבוות לשם ביסוס הדוחות שהוגשו. וסף על כך הוא גם 

  מבקר במקום העיסוק של הישום. 

רת פקסי לישום יש את הזכות לדעת מה יודעים עליו שלטוות המס, וזה מקל במידה רבה את ההכות לביקו

  החשבוות. יש כאן מעין הדדיות. 

 שתיהגשת דוח  חובת

לפקודה. ברם, סעיף  131בישראל, ביגוד להלך המחשבה המקובל, קיימת חובת דיווח כללית לאור הוראות סעיף 

  א לפקודה מעיק סמכות להתקת תקות לפטור מהגשת דוח שתי.134

  .ייב בהגשת דוח לבין מי שפטור מהגשתולהלן סה לסכם את הושא ולהבחין בין מי שח

  לפקודה 131סעיף 

  לפקודה מפרט מי חייב בהגשת דוח: 131סעיף 

זוגו,   שים; בן זוג רשום רשאי שלא לכלול את הכסות בן  18יחיד תושב ישראל, שבתחילת שת המס מלאו לו   .1

בן זוגו,   דוח שלו הצהרה חתומה בידי אם הגיש בן הזוג דוח פרד על הכסותיו, או אם בן הזוג הרשום צירף ל

  שבן הזוג ידווח על הכסותיו בפרד.

  ) כי ידווח על הכסותיו בפרד.1בן זוג שאיו בן זוג רשום, שהצהיר כאמור בפסקה (  .2

שה, אם הייתה לו באותה שה הכסה חייבת בסכום  18יחיד תושב ישראל שבתחילת שת המס טרם מלאו לו   .3

  מהסכום הקבוע בסעיף.שאיו פחות 

  יחיד תושב חוץ שהייתה לו הכסה חייבת בשת המס.  .4

  חבר בי אדם שהייתה לו הכסה בשת המס.  .5

אדם שבשת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין, שאין   .6

הריאלי   לפי חוק מיסוי מקרקעין על השבח  פטורות ממס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל

  הובע מהמכירה או מהפעולה לפי העיין. 

  לעיין אמויות, כל אחד מאלה:  .7

) 1יב(ג)(75אמן באמות תושבי ישראל או אמן באמות לפי צוואה שחשבת תושבת ישראל לפי סעיף   )1(

יב(ה) 75ז(ח) או 75לפי הוראות סעיפים  לפקודה, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב

  לפקודה, לפי העיין. 1ו75לפקודה, ושלא חשב יוצר מייצג או הה מייצג לפי הוראות סעיף 

  אמן שהיו לו בישראל הכסה או כס, אם הוא תושב ישראל ואם לאו.  )2(

ז(ז) או (ח), או סעיף 75סעיף  יוצר או הה, לפי העיין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות  )3(

  יב(ה) או (ו).75

  לפקודה. 1ו75יוצר או הה, לפי העיין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף   )4(

הה שקיבל חלוקה מאמן, גם אם איה חייבת במס בישראל; הוראות פסקה זו לא יחולו על חלוקה של   )5(

באמות תושבי חוץ, להה באמות הה תושב חוץ או להה באמות כס שמקורו איו בישראל להה 

  לפי צוואה שכל ההים בה הם תושבי חוץ.

) חל עליה לכל מוח בפסקה זו תהיה המשמעות הודעת 3(ד)(1ח75אמן באמות הה תושב ישראל שסעיף   )6(

  לפקודה, לפי העיין. 1ו75ג או 75לו בסעיף 

 5בסעיף  ב לפקודה, ובחברת משלח יד זרה כהגדרתה 75ה שלטת זרה כהגדרתה בסעיף בעל שליטה בחבר  .8

  לפקודה.

  אדם שעשה פעולה שקבעה לפי סעיף קטן (ז) כתכון מס החייב בדיווח.  .9
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  .5-1כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממו, ואפילו איו חייב בהגשת דוח לפי פסקאות   .10

שמקור החיוב   דה, יחיד החייב בהגשת דוח כאמור (למעט אמויות), ויש לו הכסה ) לפקו2(ב131לפי הוראות סעיף 

כפי שיורה המהל, בצירוף  ) לפקודה, יגיש את הדוח לפי הוראות הסעיף באופן מקוון, 8) או (2), (1(2שלה הוא סעיף 

ן פלט חתום בידיו של כוים ומלאים, וכ  הצהרה בטופס שקבע המהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם 

  הדוח האמור.

  ואילך. 2008הדוח המקוון בתחולה על דוחות לשת המס 

  סמכות לפטור מהגשת דין וחשבון -א לפקודה 134סעיף 

א לפקודה מעיק לשר האוצר, 134לפקודה מטיל חובה בהגשת הדוח על כל האוכלוסייה כמעט, סעיף  131בעוד סעיף 

  את הסמכות לפטור מחובת הגשת דין וחשבון את המפורטים להלן: באישור ועדת הכספים של הכסת,

 לפקודה (הכסה  122מי שעיקר הכסתו היא הכסת עבודה, קצבה או הכסה ששילם עליה מס לפי סעיף   .1

  ).10%מהשכרת דירת מגורים ומסלול מיסוי בשיעור 

הזיכוי  כום שהוא פי שלושה מסכום קודות מי שהכסותיו אין מעבודה, מעסק או ממשלח יד, והן לא עלו על ס  .2

  לפקודה. 36-34שעל פי סעיפים 

  תושב חוץ.  .3

מי שקיבל הכסה שוכה ממה מס במקור כדין, או שחל לגביה פטור ממס, וללא הכסה זו היה פטור מחובת   .4

  הגשת דין וחשבון.

המס  ורה ממס או שוכה ממה מלוא אמן, אם הוא תושב ישראל ואם לאו, שהיו לו בישראל רק הכסה הפט  .5

  כדין, או כס שההכסות ממו פטורות ממס.

   פטור מהגשת דוח -לתקנות   2תקנה

יחיד תושב ישראל, שכל הכסתו בשת המס הייתה הכסה ממשכורת או הכסה מדמי שכירות, או שהייתה   א.

הכסה וספת, או צירוף של כולן או הכסת חוץ, הכסה מקצבת חוץ, הכסה מריבית, הכסה מייר ערך או 

  לפקודה. 131חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 

בי זוג הזכאים לחישוב פרד של המס על הכסותיהם מיגיעה אישית, יחולו התקרות הקבועות בהגדרת   ב.

כל אחד מבי לגבי  1"משכורת", "הכסה מדמי שכירות", "הכסת חוץ" או "הכסה מקצבת חוץ" שבתקה 

  הזוג על הכסתו מיגיעה אישית.

  חובת הגשת דוח של יחיד באופן מקוון
בהגשת דוח שתי למס הכסה שהייתה לו במהלך  החייבכל יחיד  דרשמס הכסה  פקודתל 161תיקון  במסגרת

  .מקווןאת הדוח השתי באופן  להגיש, מחקלאותאותה שה הכסה מעסק, ממשכורת או 

 המסיםשודר באמצעות האיטרט או שודר באמצעות מערכת המחשב של רשות  אם מקוון כדוח שתי ייחשב דוח

  ''ם.שע(שע''ם) על ידי מייצגים (רואי חשבון, יועצי מס או עורכי דין) המחוברים למחשב 

וח ''שידור תוי דהכותרת  תחת www.mof.gov.il/taxesהמסים  רשותבאתר  מופיעמקווים  דוחותלהגשת  היישום

  .שתי למס הכסה ליחיד''

) "דין וחשבון על הכסות בארץ ובחו"ל בשת 1301היישום מתבקש היחיד למלא את תוי הדוח (טופס  במסגרת

למשתמש ומאפשרת למלא את הדו"ח תוך הסתייעות באשפים  ידידותית" באופן מקוון. המערכת 2016המס 

  .דימיתהמספקים הדרכה 

כל הספחים  את , לצרףלחתוםטופס הדוח שמולא, והופק מהיישום,  את הדפיסלתהליך השידור יש  בסיום

  השומה. למשרד ולהגישוהמסמכים הרלבטיים 

עם כל הצרופות והמסמכים הרלבטיים למשרד השומה,  חתוםשימלא דוח באמצעות היישום ולא יגיש אותו  יחיד

  שלא הגיש דוח שתי! כיחיד ייחשב
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מקוון  דוחתקות מס הכסה המאפשרות פטור מהגשת  אתועדת הכספים של הכסת  אישרה 2010ביוי  16 ביום

 ומעבודה(קרי מחזור עסקי או משכורת) וגם הכסת בן זוגו מעסק, מחקלאות, ממשלח יד,  השתיתשהכסתו  ליחיד

היחיד  שללגבי כל אחד מהם, ובתאי שההכסה החייבת השתית  2015בשת המס ש"ח  80,520שאיה עולה על 

  ש"ח.161,030על  עולהסך כל הכסתם החייבת איה  -ש"ח ואם היה לו בן זוג  80,520איה עולה על 

  ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה. שהואקבע בתקות פטור מחובת דווח מקוון ליחיד  בוסף

הן לא  וכןהכסה מס  פקודתבחברה על פי הגדרתו ב שליטההללו לא יחולו על מי שהוא או בן זוגו בעל  ההקלות

  יחולו על מי שהגיש תביעה לקבלת מעק "מס הכסה שלילי".

האוכלוסיות שקבעו מחובת הגשת דוח באופן מקוון אך איה פוטרת מחובת  אתכי ההקלה האמורה פוטרת  יודגש

  .הכסהמס  פקודתעל פי הוראות  השתיהגשת הדוח 

 התעסקותעל תחילת  הודעה

יד, ששיה את מקום עסקו או ששיה את סוג עסקו, חייב להודיע לפקיד - סוק במשלחאדם שפתח עסק או שהחל לע

השומה על כך בכתב לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק או ביצוע השיוי. אי קיום הוראה זו מהווה 

  עבירה פלילית, שהעוש עליה הוא מאסר שה או קס כספי.

הלי.עבירה זו כלולה ברשימת העבירות המס מיהליות. העובר את העבירה צפוי לקויות בחוק העבירות המ  

  יום. 90יתן היה להודיע לפקיד השומה בתוך  -לפי התיקון בחוק 

  על החייב במס להירשם לא מאוחר מן היום שבו החל בעסקיו או בפעילותו. -לעומת זאת, לעיין מע"מ 

  האדם. אי רישום במועד גם ימע את יכוי התשומות שרכש

  מעבר לשיטה הכפולה ביהול פקסי חשבוות
הגדלת המחזור הכספי בעסק עלולה לאלץ את העסק, לפי הוראות יהול פקסי חשבוות, לעבור מיהול בשיטה 

צידית ליהול בשיטה הכפולה. גלישה בלתי מכוות בתחום הזה עלולה להיות בלתי הפיכה, ולא תמיד זה -החד

   .משתלם לישום

  חוץ חשבוות במטבע יהול
מכוח הפקודה הותקו תקות ("התקות הדולריות"), אשר קובעות מתי יהיה יתן לבצע יהול פקסי חשבוות 

במט"ח ואת חישוב הכסתו החייבת של תאגיד, אשר בחר ביהול פקסי החשבוות על פי הוראותיהן. על ישום 

  ביו לפות לייעוץ מתאים כדי לבחון את החלופות השוותהחושב כי תחולת התקות עשויה להיות רלווטית לג

  מחזור
  למחזור יש השפעה על ארבעת הגורמים האלה:

  טיב יהול החשבוות שיידרש בשה הבאה.  א.

  יכוי מס במקור מכסים או משירותים.  ב.

  שיעור המקדמות לשה הבאה.  ג.

  מקדמות של ישומים המדווחים בשיטת המזומן.   ד.

  וט ארבעת הגורמים הללו:ולהלן פיר

  טיב ניהול החשבונות שיידרש בשנה הבאה  א.

קבעו קריטריוים המבוססים בעיקר על  -בהתאם להוראות יהול פקסי חשבוות לצורכי מס הכסה ומע"מ 

מחזור עסקי ומספר מועסקים, הקובעים את טיב יהול החשבוות שיידרש בשה הבאה. לעתים, שיוי קל 
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המסוימת יגרום לבעל עסק להל את פקסי חשבוותיו בשה שאחריה בשיטה אחרת מהשיטה  במחזור בשה

  שלפיה יהל אותם בשה המסוימת.

במילים אלה: "סכום  ,, בין היתר1973-ג", התשל)המחזור מוגדר בהוראות מס הכסה (יהול פקסי חשבוות

בשת המס הקודמת או בשת המס האחרוה לרבות מסים עקיפים,  - המכירות וסכום התמורה בעד שירותים 

ומחולק  12- 'השה הקובעת'), והכל לפי הסכום הגבוה, כשהוא מוכפל ב - שלגביה ערכת שומה סופית (להלן 

  למספר חודשי פעילות העסק בשת המס הקודמת או בשה הקובעת, לפי העיין."

יים לסוג העף שבו הוא עוסק, ולבחון באיזו מומלץ לכל בעל עסק ללמוד מבעוד מועד את הקריטריוים הרלווט

דבר שיוסיף, כמובן,  -מידה שיוי כלשהו השה יגרום בשה הבאה לשיוי מהותי באופן יהול פקסי חשבוותיו 

  עלויות ליהול החשבוות.

 יואר של שת המס השוטפת הוא המועד לעדכון התקרות של המחזור השתי, המשמשות לסיווגם של ישומים

לקבוצות השוות לעיין יהול פקסי חשבוותיו לצורכי מס, וכן לעדכון סכומים אחרים שבהוראות יהול פקסי 

  .חשבוות

  ניכוי מס במקור מנכסים או משירותים   ב.

  חובת היכוי מוטלת על: 

  מי שמחזור עסקיו עולה על הסכומים שקבעו.  א.

  גופים מסוימים ללא קשר לסך המחזור.  ב.

שחייב ביהול פקסי חשבוות לפי שיטת החשבואות הכפולה, על פי ההוראות ליהול פקסי חשבוות  מי  ג.

  (גם אם איו חייב ביכוי המס לפי סך מחזור).

עם זאת, יש לשים לב באשר להקלה הפוטרת מחובת יכוי המס במקור, כאשר לא הייתה חובה להל פקסי 

  בשים קודמות. חשבוות לפי שיטת החשבואות הכפולה

  שיעור המקדמות לשנה הבאה  ג.

  שיעור המקדמות קבע כיחס בין הרווח לבין המחזור.

שיעור המקדמות קבע בהתאם ליחס רווח קי לפי מס חלקי המחזור העסקי. לפיכך, ככל שהמחזור העסקי 

  .הולך וגדל, כך שיעור המקדמות לשה הבאה הולך וקטן

  ים בשיטת המזומןמקדמות של נישומים המדווח  ד.

  להקטת מחזור יש השפעה גם על מקדמות של ישומים.

רצוי לעקוב אחרי היקף מחזור המכירות ולהשוותו לסכום המחזור, שמעליו חלה חובה להל פקסי חשבוות 

בשת המס הבאה בשיטה הכפולה. זאת, כדי לבדוק את האפשרות לשלוט בגודל המחזור (כאשר מחזור השה 

וה קריטריון מכריע לשיטת יהול פקסי החשבוות בשת המס הבאה, והוא גובר בכך על הקודמת מהו

  קריטריוים של מספר מועסקים וכו').

  עד לסוף השה אפשר לתכן את הגדלת המחזור על ידי מבצעי מכירות, או הקטתו על ידי הימעות ממכירות.

ושאים שהוזכרו, ואם יש לכך השפעה, יש להיערך לאחר שסתיימה השה רצוי לבדוק את השפעת המחזור על ה

  לכך מבעוד מועד. 

  קביעת מקדמות על פי מחזור  ה.

  .2004- פורסמו תקות מס הכסה (קביעת מקדמות על פי מחזור) (תיקון), התשס"ד 2004באוגוסט 

שחייב  ן יחולו על אדם הדרש לתשלום מקדמות בהתאם לתקות המקוריות, על פי הודעה, וכן על מיה  ●

  בהגשת דוח.
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 מעתה, קיימת הפיה להגדרת "מחזור עסקאות" כפי שקבע בתקות מס הכסה (כללי קביעת עסקאות,  ●

להלן. יובהר כי מההגדרה כאמור יופחתו  ורא - 2004- הכסות, או מכירות לעיין מקדמות), התשס"ד

סות מדמי שכירות מחוץ לארץ, הכקבעו כהכ סות מיוחדות", אשרסה מהימורים, מהגרלות או "הכ

ידד, ריבית ודמי יכיון שאים מעסק ורווח הון במכירת ייר ערך סחר בבורסה מחוץ וומפרסים, די

  לישראל. 

  כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניין מקדמות  ו.

קדמות), הכסות או מכירות לעיין מ ,פורסמו תקות מס הכסה (כללי קביעת עסקאות  2004באוגוסט

  .2004-ד"התשס

לפקודה, לרבות  3או  2במסגרת התקות קבע כי "מחזור עסקאות" יראו ככולל גם כל הכסה לפי סעיפים 

לפקודה במכירת ייר ערך, ייר ערך זר או  88הכסה שצמחה מחוץ לישראל, וכן כל תמורה כהגדרתה בסעיף 

-ה בחוק השקעות משותפות באמות, התש"דעסקה עתידית הסחרים בבורסה, ולרבות יחידה כמשמעות

1994.  

  על אף האמור לעיל, לא יראו כעסקה כל אחד מאלה:

  מחילת חובות. - (ב) לפקודה 3הכסה לפי סעיף     ●

  .הפקודה הוראות לפי החל המס מלוא וכה אם, ערך ייר במכירת תמורה     ●

 הוראות לפי החל המס מלוא ממה וכה םא, לפקודה) ד( עד) ב(ג125 סעיף הוראות עליה שחלות ריבית  ●

  .הפקודה

מחוץ לישראל או שהופקה בישראל, אם וכה  שהופקה, עבודה הכסת - לפקודה) 2(2 סעיף לפי הכסה  ●

  .ממה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה

  פיקדוות
ו אם יבדקו את הרכב יתרת עורכי דין וישומים אחרים, המהלים חשבוות בגין פיקדוות והוצאות לקוח, טוב יעש

הפיקדוות והוצאות הלקוח לפי תום שת המס. זאת, כדי שיוכלו, בשעת הצורך, להוציא חשבויות מס/קבלה בגין 

  העודפים שוצרו בפיקדוות ובהוצאות ללקוח והמהווים שכר טרחה בידם.

ת דוחות מתקים; כך מועים בדיקה מבעוד מועד מאפשרת גילוי טעויות ותיקון מבעוד מועד, באמצעות הגש

  .תשלום קסות וריבית פיגורים

  סגירת פקסי החשבוות

  השלמת רישומים ותיאומים

על הישומים לעדכן רישומים בפקסי החשבוות ולהתאימם עם גורמי חוץ; לאסוף אישורי יתרות מלקוחות, 

רים שתיים או זמיים מלקוחות על מס ספקים, בקים וכו'; ולהכין רשימות מלאי לסוף השה. עליהם לאסוף אישו

); וכן רשימת שיקים דחויים, רשימת חייבים וזכאים לעסק; להכין 857שיכו במקור במהלך שת המס (טופס 

רכב של העסק, ששימשו אותם עד לסוף השה, וכן קריאת מוה הקילומטרים ברכב עד ליום זה; ויש -רשימת כלי

זוגו. עליהם לדאוג לאישורים על תשלום לקופות גמל ולביטוח חיים, -סק או בתלהכין אישורים על משכורות בעל הע

  ולאישורים על השקעות בסרטים, בחיפושי פט, במחקר ובפיתוח.

), ולהתאימם לרשום 126יש להשלים את רישומי המשכורות ולערוך ריכוז שתי של המשכורות והיכויים (טופס 

ויי המס במקור שלא משכר. כן, יש להכין מאזן בוחן ולהשלימו לאחר בפקסי החשבוות, לרכז את טופסי יכ

התאמות ולאסוף אישורים ומסמכים על תשלום לקופות גמל, לביטוח חיים, לביטוח לאומי, למס הכסה על יכוי מס 

  במקור וכו'.
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ס, כמו: דוח על יש צורך בתיאום מלא ושוטף בין הרישומים בפקסי החשבוות לבין הדוחות השוים לרשויות המ

מחזור לעיין מקדמות ולעיין מע"מ; דוח על יכוי במקור מעובדים ומאחרים; תשלום ודוח על מקדמות בשל 

  "הוצאות עודפות", ועוד כיוצא באלה.

לעתים, ערך דוח תקופתי על פי סיכום מסמכים, ועוד לפי השלמת הרישומים בפקסי החשבוות. במקרים כמו זה, 

יוק בדוחות. במהלך השה וצרים לעתים גם הפרשים הובעים מתיקוי חשבויות, מהחזרים ייתכן חוסר ד

ומביטולים, מהבדלים בעיתוי הרישום, וכד'. אם ההפרש איו מהותי, יתן לתקו במסגרת הדוח לתקופה הבאה. 

ין הדוחות צריך לבצע הפרש יכר מחייב בדרך כלל הגשת דוח מתקן לתקופה הרלווטית. התאמות בין הרישומים וב

באופן שוטף ולא להמתין עד לסוף שת המס. האיחור במשלוח הדוח המתקן עלול לגרום, במקרים מסוימים, להטלת 

  קסות בידי רשויות המס, וזאת וסף על חיוב בריבית ובהפרשי הצמדה.

להשלים ולעדכן את פרטי יש להשלים את כל הפרטים הדרושים לצורכי יהול פקסי החשבוות והדיווח, ובעיקר 

  הזיהוי המלאים של מקבלי התשלומים, לרבות עובדים, ספקים וותי השירותים, ושל המשלמים לעסק.

אם וכה מס במקור, רצוי לרשום בפקסי החשבוות, בחשבון פרד, את הסכום שוכה. את המשלם יש לזכות 

  בתשלום ברוטו, דהייו: כולל המס שוכה.

חות בדבר "הוצאות עודפות", ולהתאימם לדיי המס בדון. חשוב מאוד כי הדוח במהלך השה יש לבדוק את הדו

  בדבר הוצאות עודפות יתאים לסכום "ההוצאות העודפות" שיופיע בסוף השה בדוח התאמה לצורכי מס.

  חשוב גם לבדוק אם קיזוז מס התשומות לעיין מע"מ בוצע אך ורק על פי "חשבויות מס" תקיות.

ש לערוך את השוואת המחזורים המדווחים לרשויות מס הכסה לעיין מקדמות אל המחזורים המדווחים לרשויות י

  .מע"מ. אם מתגלית אי התאמה, יתן להגיש דוח מתקן או לערוך את ההתאמות הדרושות בחודש דצמבר

  הספירה של המלאי והערכתו

ימים לפי או  10לערוך, ללא אישור, את הספירה בתוך . עם זאת, אפשר 31.12יש לספור את המלאי שבעסק ביום 

אחרי תאריך זה, ולבצע את ההתאמות הדרושות, כדי להגיע למצב המלאי בתאריך הקובע. אפשר אף לערוך את 

יום לפי או אחרי תאריך זה, בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה, ולערוך את ההתאמות. רשימות  30הספירה בתוך 

כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות המצויות במקום, ושייכות לאחר, המלאי יכללו את 

  יירשמו בפרד. כן יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק ומצויות בידי אחרים.

אין חובה לסגור את העסק במועד המפקד. כדי להקל את המפקד ולצמצם את הזמן הדרוש לעריכתו, אפשר להכין 

ליוות הספירה בציון סוגי הטובין המצויים בעסק ובזמן המפקד להשלים רק את רישום הכמות. יתן מראש את גי

גם לספור ספירה מוקדמת את תוכם של ארגזים ואריזות או מדפים ומחסים מסוימים ולציין על גביהם את 

  הכמויות שפקדו. ביום המפקד יתן לרשום את הכמות על פי הספירה המוקדמת כאמור.

המפקד צריך לכלול את כל הטובין השייכים לעסק (לרבות טובין שמכרו אך טרם שלחו ללקוח). יש לרשום גם 

  אותם, אך בפרד ובציון שם הבעלים. מובן שטובין השייכים לאחרים לא ייכללו בחישוב שווי המלאי.

ת הספירה (מספר תעודת לפי תחילת המפקד רצוי לרשום את פרטי המשלוח האחרון ששלח מהעסק לפי תחיל

  המשלוח או החשבוית) והמשלוח האחרון שהתקבל מהספקים.

גיליוות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. חובה לרשום עליהם את תאריך המפקד ואת שמות הפוקדים, 

ה) ופרטים ועליהם לחתום על כל גיליון. ברשימות הללו יצוין מקום אחסון הטובין (אם יש מקומות אחדים כאל

המספיקים לזיהוים. יירשמו הכמות ויחידת המדידה. אין צורך לרשום מיד מחיר או שווי. חישוב השווי ייעשה 

  כעבור זמן. טובין פגומים או מיושים יירשמו בציון מצבם.

וופל יתוח כלכלי כון של העסק יכול להועיל רבות בתכון מס. אחד הושאים הוא המלאי. סביב הערכת מלאי קם 

הרווח לצורכי מס. לשם כך יש להוכיח קיום "מלאי מת" או "מלאי גוסס". אפשר לעשות זאת על ידי מכירות סוף 

שה. אם יימכרו פריטים אלה, ימומש ההפסד. "מלאי מת" הוא מלאי של פריטים שאין בהם שימוש, כמו רכיבים 

ההוצאות למכירתו עולות על מחיר המכירה שים, או כל מלאי ש 10להרכבת טלפון חוגה או למחשבים מלפי 

  הצפויה.
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בעלי מלאי עסקי יכולים להקטין את הכסתם החייבת השה, אם ימכרו בפועל פריטים שמחירם ירד ויממשו את 

ההפסד. אמם יתן להעריך פריטים אלה במחיר המימוש המשוער, אם הם ייוותרו במלאי, אך קל יותר יהיה להוכיח 

  ועל.הפסדים שמומשו בפ

כך אפשר להוכיח שהמלאי מכר בערך מוך או לא מכר כלל, ולכן אין לו כל ערך. מוטב שלא להשאיר "מלאי מת", 

  שכן עצם קיומו פותח פתח לדיוים על אמיתותו.

מומלץ לרכוש מלאי חדש במחירים מוכים. ערך המלאי ייקבע על פי מחירו בשוק, וחשבוית המעידה על ערך מוך 

  הו ערכו בשוק.תעיד כי ז

  כספים פויים המושקעים באמצעים פיסיים המיבים תשואה ריאלית יגרמו להגדלת ההכסה החייבת בשת המס.

אם החברה תשקיע כספים פויים במלאי או במקדמות לספקים, לא תיווצר תוספת להכסה החייבת. זאת, מאחר 

  .שעליית ערכם של פריטים אלה מתחייבת במס רק בעת המימוש

במקביל יש לשקול דחיית קבלת מקדמות מלקוחות; שכן, קבלתן יוצרת בדרך כלל הכסות מימון חייבות במס, ללא 

  מתן הגה איפלציוית עליהן.

עם תום שת המס, ובמסגרת העבודה השוטפת, יערכו משרדי השומה בדיקות של שווי המלאי במספר מצומצם של 

בידי אשי השומה  -בתיקים שייבחרו בתוכית העבודה השוטפת  -לאות עסקים, באמצעות ביצוע ספירות מלאי מ

  וכוח העזר. יש לציין כי הבדיקה עשית בפריסה ארצית גדולה.

מוזכר בזה כי אין כל טעם לרכוש מלאי עסקי וסף לקראת סוף השה,  -לישומים המדווחים על בסיס מצטבר 

את ההוצאה השוטפת ויטרל בכך את הרכישה הוספת. ישומים מאחר שמלאי של טובין שלא יימכרו יקטין ממילא 

בעלי מלאי עסקי יכולים עדיין להקטין את הכסתם לפי סיום השה ולהקטין את ערך המלאי של הפריטים ששוויים 

פחת. אמם אפשר יהיה להעריכם במחיר השוק, אם הוא מוך מהעלות גם אם יישארו במלאי, אך קל יותר להוכיח 

  .ם שמומשו בפועלהפסדי

  מכירת נכסים

לצורך יצול הפסדי הון מועברים, ולצורך יצול  -יש לבחון עיתוי מכירת כסים המתחייבים במס רווחי הון 

  פחת .-האפשרות לקבלת יכוי בגין חילוף כסים והאפשרות לדחות את רווח ההון בגין החלפת כס בר

  הוצאות עודפות

הוצאות העודפות אפשרית רק בסוף השה, לאחר התאמת הוצאות הרכב והתאמת עריכת החשבון הסופי של סעיף ה

  הוצאות אחרות, כגון כיבודים, מתות וסיעות לחו"ל, עם הסכומים המותרים ליכוי וכו'.

את ההוצאות מהסוגים המחויבים במקדמות יתן לחלק לשתי קבוצות: הוצאות שיש להן אופי אישי, שיתן ליחסן 

פלוי; והוצאות שאין לייחוס שכזה. כך למשל, יתן לייחס לעובד את עלותה של סיעה לחו"ל (החלק כהטבה לעובד 

הבלתי מוכר), החזקת רכב צמוד, אש"ל, מתות, החזקת טלפון בבית, וכד'. כל תשלום אשר ושא אופי אישי, 

  מותרת ליכוי בידי המשלם.וההוצאה  -המתווסף למשכורתו של המקבל לצורכי חישוב מס, הופך לתוספת לשכרו 

מאחר שאין לקזז מס תשומות מרכיבי השכר השוים, יש להוסיף את התשלום העודף לשכר כשהוא כולל מע"מ, אם 

  המס שולם.

ב 181מוכרות, שהן בגדר הוצאות עודפות לפי סעיף -פקיד שומה יכויים והג להשוות את ההוצאות השתיות הלא

  מוכרות. -צאות לאלפקודה, להוצאות שהותאמו כהו

רצוי לערוך חישוב סופי להוצאות העודפות ולדווח לרשויות מס הכסה לפי תום שת המס, כדי להימע מהטלת 

קסות. יש לדווח לרשויות מס הכסה על חוסר בתשלום. מאידך, אם משלמים יותר יש לזכור כי הסכום העודף, גם 

  רק אפשרות לצרפו לתשלומי המס אם יש רווח.שהוא מוכה מהמקדמות, איו מוחזר לעולם, ויש 

במסגרת התשלומים בעבור חודש דצמבר. מצוין  - ביואר  15אפשר להשלים הפרשים או לתקן דוחות קודמים עד 

בזה כי אם בדוח השתי יעלה סכום ההוצאות העודפות על אלה שבגין שולמו מקדמות, יוטלו על ההפרש, באופן 

חשיבותן של בדיקה עצמית מקדימה ושל עריכת תיאום מלא  -פרשי הצמדה. מכאן אוטומטי, קסות, ריבית וה

  .ומדויק של הדוחות עוד במסגרת שת המס הוכחית
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יש להתאים את הדוח על "הוצאות עודפות" . מקדמות בשל הוצאות עודפות, ששולמו ביתר בטעות, יוחזרו לישום

  החסר בעיין תכון המס.עם ההוצאות שרשמו בפקסי החשבוות ולהשלים את 

  ניכוי מס במקור

מוצע להעביר יכוי מס במקור במועד החוקי, ולבדוק אם הסכומים שוכו במקור מספקים תואמים את האישורים 

  שתקבלו מהם, ולתקם במידת הצורך.

  ריבית להלוואות
  (ט) לפקודה 3הלוואות על פי סעיף 

יוית", הובע מיתרות חובה על הלוואות שיתו ללא ריבית או לקראת תום השה יש לזקוף למס "שווי הכסה רע

(ט) 3בריבית מוכה מזו שקבע שר האוצר, לעובדים, לספקי שירותים ולבעלי שליטה, אשר אי חיובם לפי סעיף 

  לפקודה יגרום לעסק חיוב במס.

  בית הוא שיעור עליית המדד. שיעור הרי -), שיתו לעובד שאיו בעל שליטה 2016ש"ח (לשת  7,680להלוואות עד 

 2016שיעור הריבית לשת  - להלוואות לותי שירותים, לבעלי שליטה, ולעובדים העולות על הסכום האמור לעיל 

  .365-(ללא הצמדה למדד), כאשר הם מוכפלים במספר ימי ההלוואה ומחולקים ב 3.41%הוא 

יוצא מן החברה. אולי כדאי למשוך דיווידד ולקזז  יש לבדוק אם כדאי להעיק הלוואות בריבית זו, כאשר הכסף

  הפסד הון מיירות ערך באותה השה.

  בהערת אגב מצוין בזה כי רצוי לעגן, בהסכמים בכתב, הלוואות לעובדים והלוואות בין גופים הקשורים בייהם.

זומן. עם זאת, על פי , חייבת הריבית בתשלום מע"מ על בסיס מ1975-על פי הוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

יש לזקוף מע"מ בכל סוף שה בגין הלוואה שלא קבע לה מועד פדיון. בהלוואות  -הוראות פימיות של רשויות מע"מ 

בין גופים קשורים ובין עוסקים מורשים, רצוי, בסוף כל שה, לבדוק את מצבת ההלוואות, ולהוציא חשבויות מס 

  .בגין הריבית

   לפקודה(י) 3סעיף 

יף זה מסדיר את אופן המיסוי של מתן הלוואות "מוזלות". כך קבע בו כי אדם שתן הלוואה שרשמה בפקסי סע

חשבוות שוהלו בקשר להכסה שבוגע אליה הייתה חובה להל פקסים לפי שיטת החשבואות הכפולה, או חבר בי 

עור שקבע בתקות מס הכסה (קביעת שיעור אדם שתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית מוכה מהשי

  ) לפקודה בידי ותן ההלוואה.4(2(י)), יראו את הפרש הריבית כהכסה לפי סעיף 3ריבית לעיין סעיף 

  לפקודה אשר שיה את הסעיף באופן מהותי 185פורסם ברשומות תיקון  11.8.2011ביום 

קיימים "יחסים מיוחדים" בין ותן ההלוואה לבין מקבל בתיקון קבע כי הוראות הסעיף יחולו רק במקרה שבו מת

(ד) לפקודה), וכן 76ההלוואה. "יחסים מיוחדים" הוגדרו בתיקון לרבות יחסים שבין אדם לקרובו (כהגדרתו בסעיף 

לפקודה), ביום  88או יותר, באחד או יותר מאמצעי השליטה (כהגדרתם בסעיף  5%-החזקה, במישרין או בעקיפין, ב

או יותר, באחד או  5%-פחות בשת המס של צד אחד להלוואה במשהו, או החזקה, במישרין או בעקיפין, באחד ל

לפקודה), ביום אחד לפחות בשת המס של אדם אחד בצדדים להלוואה,  88יותר מאמצעי השליטה (כהגדרתם בסעיף 

  לפקודה). 88במישרין או בעקיפין, לבד או עם אחר (כהגדרתו בסעיף 

עובדה כי לאחר התיקון חל הסעיף רק בהתקיימם של יחסים מיוחדים, הרי טכית אין צורך למעט יותר מגדר לאור ה

  "הלוואה" שעליה חל הסעיף "הלוואות" שהיה צורך למעט קודם לכן, ולכן חריגים אלו שאין בהם צורך יותר מחקו.

א לפקודה לאור תיקוים קודמים שהיו בסעיף 85(י) איו חל על הלוואות שחלות עליהם הוראות סעיף 3זכיר שסעיף 

  בעבר.

) 5(י) לא יחול על שטרי הון ואגרות חוב שהפיק חבר בי אדם אחר, בתאים הקבועים בפסקה (3לאחר התיקון סעיף 

, שהיו כס קבוע בידי ותן 2008במארס  5שבהגדרה "כסים קבועים" שבתוספת ב' לחוק התיאומים עד יום 

, או שהיו כס קבוע בידי ותן ההלוואה במועד החל בתקופה 2007בדצמבר  31וק התיאומים ביום ההלוואה, לפי ח

, אילו היו הוראות חוק תיאומים בשל איפלציה חלות לגבי אותה 2008במארס  5עד יום  2008ביואר  1שמיום 
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עיף על הלוואה שתן אדם עד יום ואילך), וכן לא יחול הס 2008ביואר  1תקופה (תיקון זה יחול רטרואקטיבית מיום 

שרשמה בפקסי חשבוות שוהלו בוגע להכסה שבוגע אליה לא היו חייבים להל פקסים לפי  2007בדצמבר  31

  שיטת החשבואות הכפולה, והוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל איפלציה לא חלו בקביעתה

  (י)3תקנות קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 

 2009-ט"התשס (תיקון),) (י)3פורסמו תקות מס הכסה (קביעת שיעור ריבית לעיין סעיף   2009בספטמבר  17ביום 

(להלן: "התקות החדשות"). תקות אלה משות את המצב המשפטי שהיה הוג לפי תקות מס הכסה (קביעת 

  (להלן: "התקות"). 1986-ו"התשמ (י),3שיעור ריבית לעיין סעיף 

בין אלה שחלו עליהם הוראות חוק התיאומים וקבע לגביהם כי  - קות, הייתה הבחה בין מקבלי ההלוואה על פי הת

ריבית המוכה משיעור עליית המדד היא ריבית מוטבת, ובין אלה שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים לא חלו עליהם, 

  בת.בתוספת הצמדה היא ריבית מוט 4%ולגביהם קבע שריבית המוכה משיעור 

לתקות דה במלווה שמימן את ההלוואה שהלווה בהלוואה שהוא עצמו טל, ואותן הלוואות שטל ותן  4תקה 

צמודות לדולר במלואן. במצב כזה במקום הצמדה יקראו שיעור עליית המטבע, תוך הבחה בין מקרה שחלות על 

  ראות.המקבל הוראות פרק ב' לחוק התיאומים לבין מקרה שלא חלות עליו ההו

  שיעור הריבית החדש

. היה והישום תן הלוואה, ובסמוך לתיתה 2016לשת  2.56שיעור הריבית מתעדכן מדי שה, וקבע לשיעור של 

לפקודה), בסכום שאיו מוך מהסכום שתן כהלוואה,  88קיבל הלוואה שאיה מקרוב (כהגדרת "קרוב" בסעיף 

ן וריבית, שיעור הריבית), אזי שיעור הריבית לעיין ההלוואה שתן יהיה ותאי ההלוואה זהים (מועדי סילוק של קר

  כשיעור המס על ההלוואה שקיבל.

א לתקות החדשות, שלפיו היה שיעור העלות הכוללת 5אפשרות לחרוג מריבית בשיעור שקבע היא מכוח סעיף 

אל לפי ההגדרה "שיעור עלות הממוצעת לאשראי הלא צמוד היתן לציבור על ידי הבקים, שמפרסם בק ישר

, שפורסם לאחרוה לפי חודש דצמבר 1993- לחוק הסדרת הלוואות חוץ בקאיות, התש"ג 5האשראי המרבי" בסעיף 

  .75%-, יהיה שיעור הריבית לעיין זה, שיעור הריבית שפורסם כאמור, כשהוא מוכפל ב4.4%-בשה פלוית, שוה מ

  הלוואות צמודות מטבע

ת החדשות, בהגדרת "מטבע חוץ" מתווספים לדולר של ארה"ב גם דולר קדי ואוסטרלי, אירו, לירה על פי התקו

  שטרליג, פרק שוויצרי, רד דרום אפריקי וין יפי.

  .3%לעיין הלוואות צמודות מטבע שצייו לעיל, מתווספים לשיוי בשיעור המטבע עוד 

מטבע אם יוכח שותן ההלוואה קיבל הלוואה בסמוך, שאיה בתוספת שיוי בשער ה 3%אפשר לחרוג מריבית של 

מקרוב, בסכום שאיו מוך מסכום ההלוואה שתן, וההלוואות שתן וקיבל הן באותו סוג מטבע, ומועדי הסילוק של 

א (י) לפקודה יהיה שיעור הריבית שבו הו3הקרן והריבית זהים, ושיעור הריבית זהה, אזי שיעור הריבית לעיין סעיף 

  חייב על ההלוואה שקיבל.

בתוספת שיוי בשער מטבע או  3%א לתקות החדשות. דהייו, שיעור הריבית יהיה 5במקרה זה אין חריג של תקה 

  .שיעור הריבית בהלוואה המממת

  יכויים
סף) מעסיקים בשלושה דיווחים במהלך השה ישירות למוסד לביטוח לאומי, בדומה (ובו מחוייבים 2016החל משת 

לדיווח השתי המוגש למס הכסה בגין העסקת עובדים. המוסד לביטוח לאומי פרסם החיות מתאימות כיצד יעשה 

  הדיווח בפועל.
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  חישוב פרד לבי זוג
בי זוג לא היו זכאים לחישוב פרד, כאשר הכסת בן הזוג באה מחברה או משותפות אשר בה יש  2013עד תום שת 

לפחות מהוה  10% -מזכויות ההצבעה; בשותפות  10%זכות בההלה או  -הזוג השי: בחברה  לשי בי הזוג או לבן

או מהזכות לרווחיה; אלא אם כן לבן הזוג שמקבל את ההכסה הייתה הכסה מהחברה או מהשותפות זמן סביר 

  ולא פחות משה לפי הישואין או חמש שים לפי שלבן הזוג השי הייתה זכות כלשהי.

קבע שהזכות לחישוב פרד תהיה גם מהכסה מ"דמי שכירות" שמקבל  106ק לתיקון פקודת מס הכסה מס' בחו

"אדם" מהשכרת כס, שבמשך עשר שים לפחות לפי תחילת השכרתו, שימש להפקת הכסה מיגיעה אישית, מעסק 

  זוגו ערב פטירתו.-לרבות מי שהיה בן - או ממשלח יד. לעיין זה, "אדם" 

זאת שי בי זוג העובדים ביחד בעסקם המשותף, היו זכאים, כל אחד מהם, לחישוב מס הכסה פרד, אך  למרות

  תחת מגבלות בכדי למוע רישום פיקטיבי של בן זוג כעובד בעסק המשותף. קבעו תאים מגבילים אחדים:

  ממשכורת.החישוב הפרד לא יותר אם לבי הזוג יש מקור הכסה וסף מיגיעה אישית או   א.

הודעה על התביעה לחישוב פרד של המס מסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפי תחילתה של התקופה שבעדה   ב.

תבע החישוב הפרד של המס. אולם, אם שוכע פקיד השומה שלא יתן היה למסור את ההודעה במועד, יתן 

  למוסרה במועד אחר. 

יא לשלוש שות מס, החל מתחילת שת המס הראשוה שלגביה דרש תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב פרד ה  ג.

  החישוב הפרד; וכמובן, כל עוד מתקיימים בבי הזוג התאים הדרשים המזכים בחישוב פרד.

 10שעות לפחות בשבוע בעסק המשותף, במשך  36החישוב הפרד יותר לבי הזוג בתאי שכל אחד מהם עובד   ד.

  מס; ועוד תאים בעיין.חודשים או יותר בשת ה

ש"ח בשת  49,680בי זוג רשאים לתבוע כי ייעשה חישוב פרד של המס על הכסתם כמפורט לעיל עד סכום של   ה.

  (שהיא השה האחרוה שבה חל הסדר זה). 2013המס 

ם בעסק לאור ההלכה שקבעה בבית המשפט העליון בעיין מלכיאלי, אשר קבעה באופן סופי כי בי זוג העובדי

שבבעלותו של אחד מהם לא יהיו זכאים לחישוב פרד גם אם יוכיחו את חיצות עבודת בן הזוג בעסק ואת סבירות 

  .)(ה66השכר, האפשרות היחידה לחישוב פרד ותרה לפי סעיף 

  תוקן החוק, ובי זוג זכאים לחישוב פרד אם התקיימו כל אלה: 2014החל בשת 

  אחד מבי הזוג דרשת לייצור ההכסה ממקור ההכסה המשותף;יגיעתו האישית של כל   (א)

כל אחד מבי הזוג מקבל הכסה התואמת את תרומתו לייצור ההכסה ממקור ההכסה המשותף ועומדת ביחס   (ב)

  ישיר לתרומתו לייצור ההכסה כאמור;

, את מקור ההכסה המשותף בית המגורים משמש, דרך קבע –אם ההכסה מופקת בבית המגורים של בי הזוג   (ג)

  ומרבית פעילות מקור ההכסה האמור עשית בבית המגורים;

  

  דיווח למס ערך מוסף

 שיטת הדיווח למע"מ עברה בשים האחרוות בהדרגה לדיווח מקוון. 

  חובת הדיווח המפורט למע"מ חלה כון להיום על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:

שקלים חדשים, ואשר חייב לפי כל דין בהכת מאזן, וכן במיוי  1,500,000ור עסקאותיו עולה על עוסק אשר מחז

 לפקודת האגודות השיתופיות. 20רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 

כאשר מדובר בשותפות או באיחוד עוסקים, יחול האמור לעיל על דיווחי השותפות או האיחוד באם אחד השותפים 

  אחד העוסקים באיחוד מקיים את התאים האמורים לעיל.או 

שקלים חדשים או שחלה עליו חובה להל  2,500,000עוסק שלא מתקיים בו האמור לעיל ומחזור עסקאותיו עולה על 

  פקסי חשבוות לפי שיטת החשבואות הכפולה מכוח הוראות יהול פקסי חשבוות.



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            21  

  .יליון שקלים חדשיםמ 20מלכ"ר אשר מחזורו השתי עולה על 

  מיליון שקלים חדשים. 4מוסד כספי אשר מחזורו השתי עולה על 

יובהר כי חובת הדיווח המפורט איה תלויה בקבלת הודעה מרשות המסים, ובהתאם, אין באי קבלת הודעה בכדי 

  לפטור את חייבי הדיווח המפורט העוים לאחד מהקריטריוים דלעיל מחובה זו.

  ויות מע"מ לעקוב בזמן אמת אחרי כל חשבוית, וחשוב להפים את המשמעויות.הדבר מאפשר לרש

כדאי להשוות את המחזור אשר רשום בפקסי החשבוות למחזור אשר דווח לרשויות מע"מ, וכן את המחזור הרשום 

תקן בפקסי החשבוות למחזור שדווח לעיין מקדמות מס הכסה. אם הבדיקה תגלה הפרשים, יש להגיש דוח מ

  לרשויות מע"מ. לא כדאי להמתין לביקורת של רשויות המס.

ממס  2/3יש צורך להתאים את מס התשומות על רכב. כאשר השימוש ברכב הוא ברובו לצורכי העסק, מותר לכות 

ממס זה. קביעת הסכום הכון אפשרית רק בסוף שת המס, כאשר  1/4התשומות; וכאשר רובו פרטי, מותר לכות 

  תוי השימוש.מתבררים 

לתקות מע"מ,  18שמופיעה בתקה  2/3-רד מעליות, שפתח לוויכוח את וסחת ה-פה את תשומת הלב לעיין על

  .1976- התשל"ו

יש לבדוק השלכות מע"מ בשל ריבית שתקבלה או ריבית רעיוית שלא תקבלה על הלוואות לעובדים ולבעלי 

  שליטה. 

ת זו בגין שירותים, השתתפות בהוצאות וכו'. יש להקפיד על הוצאת חשבוית חברות קשורות מחייבות לעתים זו א

  ..לתקות מע"מ 7מס בעבור שירותים והשתתפות בהוצאות כאמור, ו/או לבחון את השלכות תקה 

  שמירת מערכת החשבוות
וח על שים מיום הגשת הד 6שים משת המס שאליה היא מתייחסת, או  7יש לשמור את מערכת החשבוות 

  ההכסה לאותה שה, לפי המאוחר.

מחלקתיים, חוזים ופרוטוקולים, פריטי תיעוד ופקסים, - מסמכים סטטיסטיים, הזמות, רישומים פימיים בין

שהישום איו חייב להל על פי הוראות יהול פקסי חשבוות, אך יהל אותם מרצון או מכוח דין אחר, יש לשמור 

  הגשת הדוח על ההכסה לשת המס שאליה הם מתייחסים. שים לפחות מיום 3במשך 

חברת שיפודי הבירה ' פקיד השומה ירושלים קבע כי במקרה שבו התיעוד הוסף משמש תזכורת  112/97בעמ"ה 

חולפת, ולאחר מכן הוא מושמד, הרי אין בהשמדתו הפרה של חובת השמירה על מסמכים אחרים. חובת השמירה 

וד ופקסים אשר... (עוסק)... יהלם... מרצון...". המילים "תיעוד" ו"יהול" מצביעות על חלה אך ורק על "תיע

התייחסות למסמכים שיש בהם יסוד מסוים של יצירת מסמכי קבע השזרים ביהול העסק. פתקים ארעיים שהעסק 

ר ביהול העסק, אלא הם רושם לעצמו כדי שיזכור מה עליו לבצע, הזרקים לאחר מכן, אים חלק מתיעוד קבע השז

  אמצעי להעברת מסר המתכלה מאליו לאחר שהעסק ביצע פוקציה זו.

לעומת זאת, שיטת יהול המקפידה על איסוף מסמכים אחרים כדי לעשות בהם "שימוש עזר" למטרות ביקורת, היא 

להיות גם למטרות שיטה שיש בה תיעוד בעל יסוד קבוע יותר. היא יוצרת אמצעי ביקורת, והשימושים יכולים 

  אחרות.

  סוג כזה של תיעוד איו חובה, ואולם משבחר להל עסק באופן הכולל בקרה וספת, קמה חובה לשמירת התיעוד.

כלומר, יש להבחין בין תיעוד חולף, שאותו אין חובה לשמור, לבין תיעוד שהעסק שומר לצורכי יהול פימיים, 

  .שאותו יש חובה לשמור

הוא בדבר שמירת מסמכים לצורך בדיקתם בידי שלטוות המס בלבד. ייתכן שבעפים אחדים, או  האמור בסעיף זה

  על פי דרישות חוקיות מסוימות, דרשת שמירת מסמכים מסוימים לתקופות ארוכות מאלה.

ח רצוי לשמור דוחות שתיים על עובדים לתקופה בלתי מוגבלת, משום שהם עלולים להתבקש למימוש זכויות בביטו

  .וכיוצ"ב לאומי
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  דחיית הדיווח על הכסות או הקטת שיעור המס עליהן

  הכסות פטורות ממס
  חלק מהכסות הישום פטורות ממס או ששיעור המס עליהן הוא אפס, לפי סעיפי פטור שוים בפקודה. 

  יש ללמוד את הסעיפים האלה ולגרום שחלק מההכסות ייכללו בהגדרת הכסות פטורות ממס.

  י ההכסותעיתו

  בסיס מזומן

בעבור המדווחים על בסיס מזומן מקטיה דחיית התקבול את ההכסה החייבת בסכום התקבול שדחה, אך גם זאת 

  במסגרת הסבירות. תקבול בשיק מתועד אפשר ליחסו למועד פירעוו בתאי שהוא לא הוסב לאחר.

יווח על בסיס מזומן. דחיית הגבייה של הכסות דחיית גבייתן של הכסות היא רלווטית רק למדווחים בשיטת הד

תיחשב לדחייה אשר איה גובלת בפיקציה, כאשר לקראת סוף שת המס הישום איו מוציא הודעת חיוב על שכר 

  טרחה ללקוח בתמורה לשירות או למכר כס, או שהוציא הודעת חיוב כזו, אך טרם קיבל את הכסף בגיה.

  .בסיס מזומן משמעה דחיית גביית המס לשה הבאה כל דחיית הכסה למדווחים על

  בסיס מצטבר

יש לבדוק אם כל ההכסות הכלולות בחשבוות אכן גובשו והופקו כהכסה עד תום שת המס, ואם אין כוללות 

  הכסות מראש או הכסות שטרם מומשו.

  קה בלבד ולא בסך התקבול כולו.אי רישום מכירה השה יקטין את ההכסה החייבת במס, בשיעור הרווח הגלום בעס

דחיית הגבייה של ההכסות פירושה עיכוב מתן השירות או מסירת הכס לידי הרוכש  - למדווחים על בסיס מצטבר 

  או המזמין.

עסקאות שגלום בהן רווח, אפשר לדחות לשה הבאה את השלמתן ואת רישומן, וזאת בתאי  -בשיטה מצטברת 

  הבאה. שהעסקה אמם תצא לפועל בשה

כספים פויים, המושקעים באמצעים פיסיים ושאי ריבית או הפרשי הצמדה, יגרמו להגדלת ההכסה החייבת 

בשת המס. אם החברה תשקיע כספים פויים במלאי או במקדמות לספקים, לא תיווצר תוספת להכסה החייבת; 

  לה, מחויבת במס רק בעת המימוש.וזאת, מכיוון שעליית ערכם, הריאלית והאיפלציוית, של פריטים א

כדאי לציין שבמקרים מסוימים, על פי פסיקת בתי המשפט, רשאית גם חברה בע"מ לדווח על בסיס מזומן. בסיס 

מזומן איו פועל תמיד לטובתו של הישום, ובמקרים מסוימים עדיף לבחור בבסיס מצטבר. כדאי לדעת שרשויות 

מדי שה, ובחירתו של הישום בבסיס המסוים תחייב אותו גם לשים  המס אין מאפשרות מעבר מבסיס לבסיס

  הבאות.

לא תמיד כדאי לדחות הכסה לשה הבאה. כך למשל: עצמאי שפתח עסק חדש, ויש לו הכסה קטה כבר השה, 

ישקול אם כדאי לדחותה לשה הבאה. בשה הבאה תצורף הכסתו להכסה גבוהה יחסית ותחייבו לשלם עליה 

  ור מס שולי גבוה יחסית, תוך הפסד היכויים והזיכויים האישיים בשה העכשווית.שיע

הפרשי הזמים גורמים לא רק לדחיית גביית המס או להקדמתה, אלא לפעמים גם לשיוי שיעורו. וכך, מי שיש לו 

סדיו בעתיד אלא השה הכסה חייבת ובשה הבאה צפוי לו הפסד, ישלם השה את מלוא המס ולא יוכל לקזז את הפ

  כגד הכסתו בשים הבאות.

  .מכאן, שכדאי בדרך כלל להקדים מימוש הפסדים
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  מכירות
אם עשתה מכירה באשראי, שבה הופרדו מראש קרן המכירה והאשראי לשתי עסקאות פרדות, ידווחו קרן המכירה 

ראי שיתן לאחר שת המס וחלק האשראי השייך לשת המס כהכסה בשה השוטפת, ואילו ההכסה הגלומה באש

  תדווח רק מהשה העוקבת.

  לאומיים תומכים במקרים מסוימים בתכון האמור.-כללי החשבואות הבין

כדאי גם לגמור התחשבויות עם לקוחות, בייחוד כאשר צפויים מתן החות וביטול חיובים ללקוח, או קבלת הסחורה 

  בחזרה, או כל פעולה אחרת המקטיה את המכירות.

ריך לדאוג כי בעת החזרת הסחורה או מתן החה וכד' יהיו המסמכים המקובלים חתומים בידי הצד שכגד, כדי צ

להפחית את החיוב במס ערך מוסף. כללי מע"מ קובעים, בהלים מפורשים, באילו תאים יכול המוכר להחזיר לעצמו 

  את המע"מ שכלל בחשבוית שבוטלה או שהופחת סכומה.

  .יא הוראות לעיין יכוי מס עסקאות, כאשר חוב הלקוח (הכולל מע"מ) לא שולםאגף המכס הוצ

  הקדמת מכירות
בדצמבר  31-מומלץ למכור את המקרקעין עד ל - מימוש -אם העסק מפסיד, ואם יש מקרקעין המהווים השקעה בת

  ולקזז את שבח המקרקעין מההפסד העסקי.

(מלאי פגום וכד'), כדי שההכסות ממכירות בהפסד יובאו בחישוב  מומלץ למכור מלאי שערך השוק שלו מוך מעלותו

ההכסה בשת המס העכשווית. יש לבחון עיתוי מכירת כסים המחויבים במס רווחי הון ואפשרות קיזוזם של הפסדי 

  לפקודה). 96פחת (לפי סעיף -הון מועברים מרווחי הון, וכן אפשרות דחיית רווחי ההון בגין החלפת כס בר

יום מיום המכירה, על קיום רווח ואף הפסד הון. אם  30אוי לתת את הדעת כי יש להודיע לפקיד השומה, בתוך ר

הפסדים משים קודמות מקוזזים מרווח ההון, אין חובה לתשלום המקדמה בגין רווח ההון (אך בכל אופן ישה 

המאוחרים ממועד מכירת הכס שיצר רווח יום). קיזוז הפסדי ההון השוטפים,  30חובת הודעה לפקיד השומה בתוך 

 30הון, איו מהווה עילה, לפי עמדת רשויות מס הכסה, לאי תשלום המקדמה; וזאת, אף אם הפסד ההון וצר בתוך 

  עדיין אין הפסד ודאי, והוא יוכר למוכר עם תום השה. -יום מיום יצירת רווח ההון 

פוטרת מתשלום ריבית והפרשי הצמדה על כל יתרת המס ממועד מוזכר בזה כי המקדמה בגין מס רווח הון איה 

  המכירה ועד לתום שת המס.

  .מקדמת מס רווח הון ששולמה ביתר תוחזר כשהיא צמודה למדד מיום תשלומה

  הקלות במיסוי מקרקעין
" הכסה יד.-"השתכרות או רווח מכל עסק או משלח - ) לפקודה 1(2שכר דירה יכול להיחשב הכסה מעסק לפי סעיף 

"דמי שכירות, תמלוגים, דמי  -) לפקודה 6(2זו מאופיית במושכרים אחדים וביהול משרד לשם כך. על פי סעיף 

מפתח, פרמיות ורוחים אחרים שמקורם באחוזת בית או בקרקע בבין תעשייתי" הם בדרך כלל מקור הכסה 

  קו אחר אך יש לו כס להשכרה.מפעילות פסיבית וללא פעילות מיוחדת, והיא אופייית למי שעיסו

) לפקודה, הן מהיבט עיתוי ההכרה 6(2) לפקודה או לפי סעיף 1(2יש חשיבות להבחה אם ההכסה היא לפי סעיף 

  בהכסה (בסיס מזומן) והן מהיבט שיעור המס, ועל כך להלן.

זוגו. -מוכה מהכסות בןהזוג שהכסתו -וסף על כך, אם ההכסה ובעת מגוף המוגדר "עסק", אפשר ליחסה לבן

זוגו. לושא זה יש גם היבטים בביטוח - הזוג שהכסתו גבוהה מהכסות בן-הכסה מפעילות פסיבית מיוחסת לבן

הלאומי. יש לשלם דמי ביטוח לאומי אם ההכסה היא מעסק. אם ההכסה מהשכרה מוכה מההכסה מהפעילות 

אש"ח. זאת, בעקבות  25- ח לאומי, בתאי שאיה עולה על כהאקטיבית, תהיה ההכסה מההשכרה פטורה מדמי ביטו

, שיידון בהמשך. לושא זה יש גם משמעות בהכרה 1995- לחוק הביטוח הלאומי [וסח משולב], התש"ה 103תיקון 

  יתרוות וספים. -בית" -בהוצאות המימון. לקביעת ההכסה ממקרקעין כהכסה מ"עסק" ולא כהכסה מ"אחוזת



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            24  

ודה קבע כי שיעור מוך של המס, כמו על יגיעה אישית, יחול גם על דמי שכירות מכס ששימש לפי לפק 1בסעיף 

שים, להפקת הכסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד. בכך מתאפשרת מדרגת המס של  10השכרתו, לפחות 

", או על בעל חות מכולת שים ומשכיר את "המספר הירוק 10גם על בעל מוית, למשל, שפרש מעיסוקו אחרי  10%

שים ומשכיר את עסקו. מאחר שהכסתם של אלה דלעיל מדמי השכירות מוכה יחסית,  10שפרש מעיסוקו אחרי 

הם יוכלו ליהות ממדרגת המס המוכה ביותר אף על פי שהכסתם איה מיגיעה אישית, גם אם פרשו מעיסוקם לפי 

  .60גיל 

  ד לפקודה.9רות, כאילו מדובר בקצבה. ראו בושא את סעיף תיתכן אף התייחסות להכסות השכי

דן מרדכי גד פקיד שומה חיפה, שם קבע כי ההכסה מהשכרת  143/91בושא זה ראו את פסק הדין בעיין עמ"ה 

  הדירות לא הוכרה כהכסה מעסק, כי אם כהכסה מכס בית.

כלומר, הן  -) לפקודה חלים עליהן 7(2) או סעיף 6(2ב לפקודה קובע כי הכסות מהשכרת מקרקעין שסעיף 8סעיף 

ייחשבו על בסיס מזומים, אף על פי ששיטת המיסוי המצטברת היא השיטה האותה  -אין ממוסות כהכסות מעסק 

  ביותר לעיין זה.

כל תקבול בגין שכר דירה שתקבל בשת המס, גם אם הוא בעבור שכר דירה מראש לשים אחדות, יירשם כולו 

הכסה בשה שבה תקבל. לפיכך, למעוייים לדחות גביית הכסות, מוטב שימתיו לתחילת השה הבאה לגביית כ

שכר דירה. תקבול במזומן חשב גם כשיפורים של המושכר, וכך קבע בפסיקה. מועד התקבול, האם יהיה בסוף 

  תקופה או בתחילתה, שאר ללא הכרעה.

ע ממיסוי מוקדם על הכת המס, ולא לקבל שכר כדי להימסה משכר דירה בתוך שסה משכר דירה רצוי לקבל הכ

  דירה מראש.

אם יש לישום רווח, והוא איו מעויין להגדילו בתקבולי שכר דירה, מוטב שידחה את קבלת התקבולים לשה 

מעסק אפשר העוקבת. כאשר יש הפסד מעסק שאין ממשיכים בו, כדאי להקדים את רישום ההכסה, משום שהפסד 

לקזז מכל רווח שהוא בשת המס שבה הוא וצר, ואין אפשרות לקזזו מהכסה ממקור אחר, כגון: ממשכורת ומשכר 

  דירה בשות המס הבאות.

לפקודה, הקובע כי חברת מעטים, כמשמעותה  64חלק מהמקרקעין מוחזקים בידי חברות, ולהם דין מיוחד בסעיף 

קיה הם החזקת בייים, תיחשב הכסתה, לפי בקשתה, להכסתם של חברי לפקודה, שכל רכושה ועס 76בסעיף 

החברה, וחלוקתה של אותה הכסה, לעיין השומה, בין חברי החברה, כולם או מקצתם, תיעשה כפי שיורה ציב מס 

 158-153הכסה. הרואה עצמו מקופח מהוראת הציב, רשאי לערער עליה לפי בית המשפט, כאמור בסעיפים 

  קודה.לפ

"חברת בית", שאין לו הכסה מעסק, דהייו: השכרת כס הבית איה מגיעה לכדי  -בחוק קבע כי ישום, בעייו 

  .עסק, ואיו דורש בחישוב הכסתו החייבת הוצאות מימון, רשאי שלא ליישם את הוראות החוק הדות בחברות

  היבטי מיסוי -הכסות שכירות 
טי מיסוי: יש התייחסות לעיתוי ההכרה בהכסה; יש התייחסות לחישוב המס (יש לכך להכסות שכירות יש כמה היב

  .כמה חלופות); ויש התייחסות לחבות במע"מ ולחבות בדמי ביטוח. להלן סקור את ההיבטים האלה.

  הכנסה אקטיבית או פסיבית - אופי ההכנסה 

לגבי שיעור המס, לגבי אפשרות קיזוז לאופי ההכסה, אם אקטיבית או פסיבית, יש חשיבות רבה והשלכות 

  ההפסדים ולגבי עיתוי ההכרח בהכסה, כפי שראה בהמשך.

  עיתוי ההכרה בהכנסה

) לפקודה, אם מדובר 6(2) לפקודה, אם מדובר בהכסה מעסק, או סעיף 1(2בעיקרון, מקור החיוב במס יהיה סעיף 

  בהכסה פסיבית. 

חים אחרים שמקורם באחוזת ושכירות, תמלוגים, דמי מפתח, פרמיות ורו ) לפקודה קובע כדלהלן: "...דמי6(2סעיף 

בית או בקרקע או בבין תעשייתי..." מכאן שגם אם מכירת דירת מגורים בחו"ל איה חייבת במס רווח הון, יתן 

  ) לפקודה.6(2למסותה מכוח סעיף 
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  ) לפקודה. 6(2א סעיף ב לפקודה קובע את עיתוי ההכרה בהכסה במקרה שמקור ההכסה הו8סעיף 

) לפקודה. הכסה 6(2הסעיף האמור קובע מיסוי על בסיס מזומן במקרה שמדובר בהכסת שכירות שמקורה בסעיף 

  ) לפקודה (הכסה מעסק), המיסוי בגיה יהיה על בסיס צבירה. 1(2שמקור חיובה היה סעיף 

ב 8ודה, ומועד עיתוי חיובה קבע לפי סעיף ) לפק6(2עולה השאלה: האם הכסת שכירות שמקור חיובה הוא סעיף 

  האם דווקא על הכסה בכסף או גם בשווה כסף? תשובה לכך תיתן בהמשך. -לפקודה 

) 6(2ב לפקודה קובעת שאם ההכסה משכירות, במידה שמקורה הוא סעיף 8הוראה מעיית שמופיעה בסעיף 

  צאות שיוצאו בעתיד בגין אותה הכסה?לפקודה, תמוסה על בסיס מזומן, שאלת השאלה: מה דין ההו

  ב לפקודה קובע שההוצאות יותרו ביכוי מכל מקור בשת המס שבה הוצאו.8סעיף 

לפקודה (סעיף קיזוז ההפסדים) קובע בסעיף קטן (ח) כדלהלן: "הפסד שהיה  28בהוראה האמורה יש חידוש. סעיף 

ב לפקודה יש הוראה מטיבה 8שים הבאות." בסעיף לאדם מהשכרת בין יתן לקזזו כגד הכסתו מאותו בין ב

ב לפקודה יתן לקזז הוצאה שהוצאה בעתיד בגין הכסה שמוסתה בעבר מכל 8(ח) לפקודה. בסעיף 28לעומת סעיף 

  מקור.

  מסלולי המיסוי

תמקד במיסוי כאשר המשכיר הוא יחיד. הדין כאשר המשכיר הוא חברה משפחתית יהיה אותו הדין כאילו יחיד 

  השכיר (ראו פס"ד טע עצמון).

  לפקודה. 126ההכסה תמוסה בשיעור הקבוע בסעיף  -כאשר חברה משכירה 

יש להבחין באיזה כס מדובר: אם מדובר בדירת מגורים שמושכרת למגורים יהיו ארבעה  -כאשר יחיד משכיר 

  .חו"ל יהיו שי מסלולי מיסוימסלולי מיסוי; אם מדובר בכס עסקי יהיו שי מסלולי מיסוי; אם מדובר בכס ב

  השכרת דירת מגורים  א.

באישור ציב מס  -אדם - בי-אדם (חבר- בי- יחיד משכיר דירת מגורים לצורך מגורים. השוכר הוא יחיד או חבר

  הכסה).

(להלן  1990-במקרה דן יתן להפעיל את חוק מס הכסה (פטור ממס על הכסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן

 5,030: "חוק הפטור"), שלפיו ייתן פטור חודשי בתאי שהכסות השכירות החודשית לא עולות על בפרק זה

  .2016ש"ח בשת המס 

היה והכסות השכירות עולות על הפטור לחודש, אזי יש להפחית מסכום הפטור (להלן: "התקרה") את הסכום 

  שבו עולה הכסת השכירות על סכום התקרה.

כמה דירות מגורים, שמושכרות למגורים, איו יכול לבחור לשלם מס על דירה אחת לפי  ראה כי יחיד שיש לו

  חוק הפטור, ועל הכסות מדירה אחרת לשלם מס לפי מסלול מיסוי אחר, בלי שזה יפגע בתקרת הפטור. 

תחת בחוק הפטור רואים הכסה של יחיד ככוללת גם הכסה של בן זוג המתגורר עם היחיד, והכסות ילדו שמ

  .18לגיל 

  %10מסלול   ב.

על כל ההכסה. אין שום אפשרות  10%המשכיר משלם מס בשיעור  - הכסה מהשכרת דירת מגורים למגורים 

   ליכוי, קיזוז, זיכוי או פטור.

   פחת  ג.

, יתן בעיקרון במסלול זה לכות 1989-לפי תקות מס הכסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט

, ובוסף ממדדים את הפחת בדרך כלל מיום המכירה ועד יום תחילת שת המס, ומחצית 2%י שיעור פחת לפ

  עליית המדד בשת המס המדוברת.
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(ג) לתקות האמורות קובעת כי ישום שבחר במסלול כאמור לא יהא זכאי לכל פחת 2במסלול הפחת, תקה 

דין בשל הדירה האמורה. ועדיין, עמדת רשות המסים  אחר, לתוספת פחת, ליכוי ולהפחתה המגיעים לו על פי כל

  היא כי ישום כאמור זכאי לכות הוצאות אחרות. 

יתן לכות פחת מהחלק החייב במס אם בוחרים במסלול הפטור, ואת הפחת יש לחלק לייארית בין הסכום 

 121יחיד מכוח סעיף החייב והפטור. שיעור המס שיחול על ההכסה החייבת יהיה לפי שיעור המס שחל על 

  .תלפקודה, ויש לשים לב שבמקרים מסוימים לא תהיה תחולה למדרגות המס המוכות על הכסה מיגיעה אישי

  השכרת נכס עסקי

לפקודה. ייתכן שהכסה זו תמוסה כאילו מדובר בהכסה מיגיעה  121בעיקרון, המיסוי יהיה לפי הוראות סעיף 

  ) לפקודה. 5(9מיגיעה אישית, יתן ליהות כאן מהוראות סעיף אם הכסה זו תיחשב הכסה  אישית. 

  הכנסות שכירות מחו"ל

א לפקודה. ההכסה 122לפקודה. מסלול מיסוי וסף מופיע בסעיף  121קיים מגון המיסוי הרגיל מכוח סעיף 

אין גם קיזוז בגין המס  . במסלול זה יתן לכות רק פחת, ואין בו קיזוז, זיכוי או פטור.15%החייבת תמוסה בשיעור 

  לפקודה (בחלק י' פרק שלישי). 210-196הזר שמופיע בסעיפים 

א לפקודה הוא שאין מדובר בהכסה מעסק. במיסוי הכסות שכירות מחו"ל אין הבחה בין 122תאי להפעלת סעיף 

  .א לפקודה פטורה מדמי ביטוח122דירות מגורים לבין כס עסקי. הכסה שתמוסה מכוח סעיף 

  ניכוי מס במקור

אם השוכר ירצה לדרוש ביכוי את הוצאות השכירות ולמשכיר תהיה הכסה חייבת, יחולו הוראות צו מס הכסה 

, ותקות מס הכסה (יכוי מתשלום דמי שכירות), 1998-(קביעת דמי שכירות כהכסה לעיין יכוי במקור), התש"ח

א לפקודה. יש לשים לב שבמקרה 32ר יקים את הסקציות שבסעיף . אי יישום הוראות יכוי מס במקו1998- התש"ח

תחול חובת יכוי מס  - ש"עובדים מהבית" ומדובר בדירה שכורה, אם רוצים לכות חלק יחסי משכר הדירה כהוצאה 

  .במקור. לא בטוח כי המשכיר, שייתכן שמדווח על השכרת הדירה כהשכרה פטורה למגורים, ישמח להסדר כאמור

  בי זוג מרכוש הכסות
  קבע כי ההכסה מרכוש תיזקף לבן הזוג שהכסותיו האחרות גבוהות מהכסות בן זוגו.

(ב) לפקודה מאפשר לבי זוג לבקש, ולקבל, שהכסות מרכוש, שהוא מהמקורות שיפורטו להלן, יתווספו 66סעיף 

  לעיין חישוב המס להכסות אותו בן זוג שהוא בעל הרכוש האמור.

  פשר לבקש, ולקבל, חישוב פרד לגבי הכסות הובעות ממו הוא:הרכוש שא

  רכוש שהיה בבעלות אחד מבי הזוג שה לפחות לפי ישואיו.  א.

  רכוש שתקבל בירושה במהלך הישואין אצל אחד מבי הזוג.  ב.

וחישוב המס  הכסה מרכוש שיתבקש לגביה חישוב פרד כאמור לעיל תיתוסף להכסות האחרות של אותו בן זוג,

  ייעשה על סך כל הכסתו, והיא כוללת את ההכסה הזו.

 מסהשלכות  -מדיווידד  הכסות

 -. אם מקבל הדיווידד הוא יחיד שהוא "בעל מיות מהותי" 25%יחיד שמקבל דיווידד ישלם עליו מס בשיעור 

  על הדיווידד האמור. 30%ישולם מס בשיעור 

לפחות באחד או יותר  10%- זיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב"בעל מיות מהותי" הוא אדם שמח

  ..אדם-בי-מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחבר

  היבט הביטוח הלאומי -דיווידנד 

, אין חבות על דיווידד 1995-לחוק הביטוח הלאומי (וסח משולב), התש"ה 103, עקב תיקון 2008החל משת 

  ) לחוק הביטוח הלאומי).6(א)(350שמקבל יחיד (סעיף 
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  דיווידנד שמקבלת חברה

(ב) לפקודה מוציא מבסיס המס דיווידד שקיבלה חברה תושבת ישראל שמקורו בהכסות שהופקו או 126סעיף 

  אדם אחר החייב במס חברות.-בי- שצמחו בישראל, שתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר

ההכסה ולמקום צמיחת ההכסה. בדרך כלל מקובל לבחון את  א לפקודה קובע מבחים למקום הפקת4סעיף 

  המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מיבת ההכסה.

יחול מס  -אם מדובר בדיווידד שחולק מרווחים שוצרו וצמחו מחוץ לישראל, וכן מדיווידד שמקורו מחוץ לישראל 

זי יכולה החברה שקיבלה את הדיווידד מחו"ל . אם מדובר במדיה שכרתה עם ישראל אמת מס, א25%בשיעור 

  .ליהות ממגון הזיכוי העקיף הקבוע בסעיף

  ריבית  הכסות
, אלא אם כן הכס איו צמוד למדד ואז המס יהיה בשיעור 25%באופן כללי הכסות ריבית חייבות במס בשיעור 

  קרה לגופו.כיות חיסכון ותיקות ייתכו כללי מעבר ויש לבחון כל מו. לגבי ת15%

  ג(ד) לפקודה מוה את המקרים שבהם לא יחולו על הכסות המימון שיעורי המס המוטבים:125סעיף 

) לפקודה, או שהיא רשומה בספרי חשבוותיו, או שהיא חייבת 1(2הריבית היא הכסה שמקור חיובה הוא סעיף   .1

  ברישום כאמור;

  של הכס שעליו משולמת הריבית;היחיד תבע יכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה ב  .2

  היחיד הוא בעל מיות מהותי בחבר בי האדם ששילם את הריבית;  .3

היחיד הוא עובד בחבר בי האדם ששילם את הריבית, או שהוא ותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, או שיש לו   .4

כי שיעור הריבית קבע בתום לב יחסים מיוחדים אחרים עמו, אלא אם כן הוכח להחת דעתו של פקיד השומה 

  ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בי האדם;

ב), או ששולמה 16א) לפקודה או (16(9הריבית שולמה מקרן השתלמות לפי שחלפו התקופות האמורות בסעיף   .5

  (ד) לפקודה3מקופת גמל לתגמולים וחלו עליה הוראות סעיף 

  ביתהקלות במיסוי רי

ד לפקודה מעיק יכוי מהכסות הריבית במקרה שהכסות הישום (ולא ההכסה החייבת) לא עלו על 125סעיף 

  תקרה מסוימת. כמו כן היכוי כפוף לגיל הישום.

  מ"ריבית מזכה". 35%ה לפקודה מעיק בתאים מסוימים מיסוי ההוג לעיין קצבה, קרי פטור בשיעור 125סעיף 

  א שאחד מבי הזוג הגיע לגיל פרישה.התאי לפטור הו

  ה לפקודה125 ד לפקודה עם אפשרות הזיכוי שבסעיף125אפשר לשלב את היכוי שבסעיף 

  וגיל פרישה  למעוטי הכנסהיכוי ופטור מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון נ

  

  2016ינואר     פקודההסעיף ב

  ש"ח לשה 62,160  תקרה מוטבת  פקודהד(א) ל125

  ש"ח   9,720יכוי למעוטי הכסה  פקודהד(ב) ל125

  ש"ח 13,320  ליחיד פרישה גיל יכוי  פקודה) ל1ד(ג)(125

  ש"ח 16,320  לזוג פרישה גיל יכוי  פקודה) ל2ד(ג)(125

  ש"ח 35,196  35%פטור מרבי של   פקודהה ל125
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  ערךמיירות  הכסות
 ייר הערך חשב לכס קבוע ממועד רכישתו ועד למועד מכירתו, כלומר: יש לבצע שיוי שלילי במועד רכישת ייר

  .2007הערך. הכול עד תום שת 

בכל שת מס יחושב "רווח ריאלי מיירות ערך" לגבי יירות ערך שמומשו באותה שת מס. הרווח כאמור חושב 

כסכום התמורה ממכירת כל יירות הערך שמכרו באותה שה, ביכוי מחירם המקורי המתואם של אותם יירות 

כלומר: התמורה ממכירת יירות ערך בשת המס וכן מחירם המקורי  ערך. החישוב יתבצע בערכי תום שת המס,

  יתואמו עד לתום שת המכירה.

תלוי בשיעור  - פה את תשומת הלב לאפשרות הקיזוז של הפסד הון מההכסה מריבית או מדיווידד מייר ערך 

. ראו בהרחבה בפרק הדן המס החל על הריבית או על הדיווידד. הקיזוז הוא הפסד שוטף לעומת הכסה שוטפת

  בסדר קיזוז ההפסדים.

חברות שכל בעלי מיותיהן בשת המס היו יחידים, שלא תבעו הוצאות מימון ושאין להן הכסות מעסק בשת המס, 

יורשו לצאת על פי בקשתן מתחולת חוק התיאומים. זאת, גם אם היו להן יירות ערך סחירים בשת המס. אולם הן 

  ..ות חלק ה' לפקודהימוסו על פי הורא

 לעובדים אופציות

לפקודה דן במקרה שבו "עובד" או "ושא משרה" מקבלים אופציות/מיות במחיר מוך ממחיר השוק.  102סעיף 

  ) לפקודה.9(32לפקודה לא יחול אם המקבל הוא "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף  102חשוב להדגיש שסעיף 

לעובדים בלי אמן ועם אמן. אם האופציה תוקצה ללא אמן,  לפקודה מאפשר להקצות אופציות 102סעיף 

"ההטבה" תמוסה כהכסת עבודה בידי המקבל. אם מדובר באופציה לקבלת מיה כאשר האופציה איה רשומה 

  בבורסה, אירוע המס יהיה במועד המימוש.

הקצאה, ובשלב המימוש אם הוקצתה אופציה שאיה סחרת, אזי במסלול ללא אמן, אירוע המס יהיה במועד ה

  יהיה אירוע הוי.

חשוב להדגיש כי עיין ההכרה בהוצאה במסלול של הקצאת אופציות שאין סחירות שלא בידי אמן (שיש אירוע 

לא לחיוב ולא לשלילה. יש צדדים לכאן ולכאן לעיין הכרה בהוצאה.  -פירותי לעובד בעת המימוש) לא הוסדר 

אופציות שלא בידי אמן יהיה אירוע (הוצאה) למפיק במועד שבו יש הכרה באפשרויות האחרות של הקצאת 

לפקודה היא האפשרות להקצות אופציות  102בהכסה למקבל (במועד ההקצאה). אפשרות וספת שהוסדרה בסעיף 

  בידי אמן. בהקצאה כזאת יש אפשרות שההכסה בידי המקבל תהיה הכסה הוית או הכסה פירותית.

חודשים ממועד ההקצאה. משך  24חודשים ועד  12מצעות אמן, האמן אמור להחזיק את המיות בין בהקצאה בא

  חודשים. 24חודשים, ובמסלול הוי של  12ההחזקה תלוי במסלול המיסוי, במסלול פירותי 

  הכול באותו המועד של ההכרה בהכסה. - בחרה החברה במסלול אמן והכסת עבודה, תותר הוצאה לחברה 

  ולחברה לא תותר הוצאה. 25%מסלול אמן ורווח הון, גם אם העובד איו בעל שליטה, המיסוי יהיה בשיעור ב

  במסלול אמן ורווח הון, גם אם הייתה הפרה, ולכן מסלול ההכסה הפך לפירותי, עדיין ההוצאה לא תותר לחברה.

בדיווידד ובהפיכת עובד לבעל שליטה  מובן שבהוראות הסעיף ובתקות שמכוחו יש הוראות וספות, שעוסקות

  בעקבות ההקצאה.

לעיין בעל שליטה, מסלול המיסוי שלו יהיה פירותי. מועד המיסוי אמור להיות בהקצאה ולדבר יש חריגים. לדוגמה, 

בחברה לא סחרת מאחר שקיימת בעיה בקביעת השווי. הדבר מצריך פייה לרשות המסים כדי לדחות את מועד 

  אירוע המס.



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            29  

  הוצאותהוצאות או הקדמת  הגדלת

  הוצאות הגדלת
רכישת שירותים ומוצרים מסוימים, שאים מלאי עסקי, תיחשב להוצאה גם אצל עסקים מסחריים וגם אצל 

המדווחים על בסיס מזומן. ההבדל בייהם יהיה: מי שמדווח על בסיס מזומן חייב גם לשלם את התמורה בפועל עד 

כישה היא בסכומים סבירים והיא עשתה במהלך הרגיל של העסק. כל הפרזה בדון סוף השה. כל זאת, אם הר

  עלולה לגרום לפסילת ההכרה בהוצאה לצורכי מס השה וייחוסה לשים הבאות. 

) 3(17ההוצאות לעיין זה הן בדרך כלל לפרסום, ליחסי ציבור, לתיקוים, לאחזקה, לשיפוצי מועים לפי סעיף 

ייעוץ עסקי ומשפטי, לייעוץ שיווקי ולאשי מקצוע אחרים הותים שירותים לעסק, לדמי חבר לפקודה, לספרות, ל

  לארגוים מקצועיים, לסיעות לחו"ל, להשתתפות בכסים, בוועידות, בתערוכות וכו'. 

י הוצאות אלה אפשר להקדים לשלם לפי סוף השה. כמו כן אפשר להקדים ולשלם מעקים, פיצויים לעובדים מכספ

  .המעביד, פדיון חופשה, בווסים ותמריצים לעובדים, שלפי המוסכם הם צריכים לקבלם בשה הבאה

  הקדמת הוצאות
קיימת דילמה בכל הקשור להקדמת תשלומים תקופתיים, כגון: שכר דירה, דמי ביטוח. קיימת מחלוקת בין ציבות 

ש לתקופה ארוכה. אשי מס הכסה אים מס הכסה לבין מומחי מס שוים בכל הקשור לתשלומים שכאלה מרא

רואים בתשלומים תקופתיים מראש לשים אחדות הוצאה בייצור הכסה, גם לאלה המדווחים על בסיס מזומים. 

עם זאת, אשי המס גמישים בדרך כלל עם תשלומים המשולמים בסוף השה, לשה אחת מראש, ובתאי שמדובר 

  במהלך עסקי קבוע מדי שה בשה.

ית הובעת מיכיון שטרות ומיכיון שיקים של לקוחות היא הוצאה מוכרת למס באותה שה שבה בוצע יכיון ריב

  השטרות או יכיון השיקים.

מבחית תכון המס, מוצע לשקול אפשרות לבצע לקראת סוף השה יכיון שטרות או יכיון שיקים כלעיל, כאמצעי 

  ראי.חלופי לקבלת אשראי אחר, כפוף למחיר האש

תשלום שכר עבודה בעבור חודש דצמבר, אם ישולם במועדי תשלום רגילים בתחילת יואר, עלול להיחשב הוצאה לא 

מוכרת לשת המס השוטפת למדווחים על בסיס מזומן. עם זאת חשוב לדעת כי בדרך כלל, ולפים משורת הדין, 

ות שכר בשה שבעדה שולמו, שאם לא כן מתירה ציבות מס הכסה למעסיקים לכלול הוצאה כזו במסגרת הוצא

  ייפגם גם מערך הדיווח המקובל על הכסות העובד השכיר. 

בדצמבר את משכורת חודש דצמבר עם התוספות  31למי שאיו מוכן "לקחת סיכון" מוטב שישלם לעובדיו עד ליום 

יטוח לאומי ולביטוחי הפסיה הלוות לה. לכן, בעסק המתהל על בסיס מזומים מומלץ לשלם לעובדים, למוסד לב

  את יתר ההוצאות עד סמוך לסוף השה. הוצאות אפשריות כדאי להקדים ולשלם בתוך שת המס.

לפקודה (כגון:  170או  164מן התשלומים לתושבי חוץ יש להעביר יכוי מס מהכסה של תושב חוץ על פי סעיפים 

  ריבית, תמלוגים וכו').

(ה) לפקודה, יותרו ביכוי רק אם שולמו לפי תום שת המס, 18ה חייבת לפי סעיף תשלומים לתושב חוץ, שהם הכס

או שהמס עליהם וכה לא מאוחר משלושה חודשים לאחר תום שת המס, והועבר אל פקיד השומה בתוך שבעה ימים 

  .מיום היכוי בתוספת ריבית והפרשי הצמדה

  יכוי הוצאות להתאמת מושכר
, השוכר מקרקעין לתקופה 1998-ללים בדבר יכוי הוצאות להתאמת מושכר), התש"חלפי תקות מס הכסה (כ

 10%שים, שהוציא הוצאות להתאמת המושכר לצורכי ייצור הכסתו, יוכל לכות הוצאות אלו בשיעור  25-הקצרה מ

השוכר; בכל שה, החל משת המס שבה הוצאו, אך לא לפי שת המס שבה החל המושכר לשמש בייצור הכסת 

  שים). 10-ושיעור ההפחתה לצורכי מס איו כלל לתקופת השכירות בפועל (ארוכה/קצרה מ
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  הוצאות לשיפוצים

במסגרת הוצאות אחזקה אפשר לכלול הוצאות לתיקוים ולשיפוצים שתיים, אשר במהותם הם "שמירה שוטפת על 

ותיים לשיפוצים ולשיפורים בכס או הקיים". יש להיזהר מלהכליל בהוצאות האחזקה האמורות תשלומים מה

  במושכר או תשלומים אחרים, אשר במהותם הם בעלי אופי הוי.

לפקודה. כל תיקון מהווה למעשה  31תיקון מכוית או כל מכוה אחרת לאחר תאוה הוא הוצאה שוטפת לפי סעיף 

פת המוע המקורי במכוית השבחה, אך רק השבחה מעבר למצב המקורי החדש צריכה להיחשב השבחה, כגון: החל

  .במוע חזק ממו, או ריצוף בשיש איטלקי במקום מרצפות סוג ב' שתקבלו מקבלן

  פחת
זמית בקטגוריות שוות, המקות שיעורי פחת שוים. במקרים כאלה עלולה -ייתכו מקרים שבהם כסים יוגדרו בו

  פחת הראוי אשר מותר ביכוי.להתעורר מחלוקת בין הישום לבין פקיד השומה בקביעת שיעור ה

בבואו לקבוע את סיווגו של כס לצורך קביעת שיעור הפחת בו, המבחן הראשון העומד לפי הישום הוא קביעת 

  ייעוד הפעלתו של הכס.

לאחר קביעת סיווגו של הכס יש לבחון אם אפשר לפצל אותו ליחידות משה, שיש להן קיום עצמאי, או שכל 

  ות תכלית אחת כוללת. זהו מבחן "העצמאות התפעולית".היחידות בו משרת

  . 50%פה את תשומת הלב לתקות הפחת המואץ, המאפשרות פחת בשיעור 

  החלפת ציוד -חלוף יש
לפקודה, המאפשר לישום שבבעלותו כס בר פחת לרכוש כס  96אם רוצים למכור כסים, אפשר להיזקק לסעיף 

חודשים לאחריה, לחילוף הכס שמכר  12חודשים לפי המכירה ועד  4פה של אחר במקום הכס שמכר, בתוך תקו

  במחיר העולה על מחירו המופחת. 

הפעלת סעיף זה גורמת להקטת הפחת של הכס שרכש. לכן בסעיף זה מוטב להשתמש לצורכי כלי רכב שמוגבלים 

  ביכוי ההוצאות, ובכללן הפחת.

כדאי לממשם, כדי שאפשר יהיה לתבוע ולקבל את ההפסד ממכירתם בשת  ציוד או מכוות אשר יצאו מכלל שימוש,

  מס זו.

  הכרה בהוצאות רכב
(להלן בפרק זה: "התקות"),  1995-לפקודה חוקקו תקות מס הכסה (יכוי הוצאות רכב), התש"ה 31מכוח סעיף 

  שקובעות כללים לעיין שיעור היכוי של הוצאות הרכב.

  רכב לאיזו הגדרה הוא משתייך בתקות.יש לבחון לגבי כל כלי 

  כללי הניכוי

 .ההוצאה תותר במלואה -רכב תפעולי  •

 ..ההוצאות יותרו במלואן - רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו  •

 תלוי בסוג הרכב: - רכב שלא שימש לייצור הכסת עבודה  •

כב ביכוי שווי השימוש ברכב סכום הוצאות החזקת הר -ולמעט רכב כאמור להלן  L3רכב, למעט אופוע שסיווגו  •

תקות שווי השימוש), או סכום  -(להלן  1987-כפי שקבע בתקות מס הכסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז

 .מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה 45%בגובה 

שווי (ב) לתקות 2סכום הוצאות החזקת רכב ביכוי שווי השימוש כפי שקבע בתקה  -  L3לגבי אופוע שסיווגו  •

 .מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה 25%השימוש, או סכום בגובה 
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) לתקות 1א(ד)(271, שסיווג המשה שלו הוא אוטובוס ציבורי או מוית, כאמור בתקה M1לגבי רכב שסיווגו  •

סכום הוצאות החזקת הרכב ביכוי שווי השימוש ברכב כפי  -תקות התעבורה)  -(להלן  1961-התעבורה, התשכ"א

 מהוצאת החזקת הרכב, לפי הגבוה. 90%שקבע בתקות שווי השימוש, או סכום בגובה 

) לתקות 1א(ד)(271, שסיווג המשה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקה M1לגבי רכב שסיווגו  •

או סכום סכום הוצאות החזקת הרכב ביכוי שווי השימוש ברכב כפי שקבע בתקות שווי השימוש,  -התעבורה 

 .מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה 80%בגובה 

, שסיווג המשה שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת היגה, כאמור M1לגבי רכב שסיווגו  •

סכום הוצאות החזקת הרכב ביכוי שווי השימוש ברכב כפי שקבע  -) לתקות התעבורה 1א(ד)(271בתקה 

מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה, ובלבד שבבעלות הישום רכב  77.5%סכום בגובה  בתקות שווי השימוש, או

כאמור אחד בלבד, ולגבי מי שבבעלותו רק שי כלי רכב כאמור, שלגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון הרכב שהוא 

 ".68%" יקראו "77.5%בעל תיבת הילוכים אוטומטית, במקום "

כל הוצאות החזקת הרכב לגבי כלי הרכב שמספרם עולה על  -קצרת מועד  ברכב של חברה להשכרת רכב לתקופה

 .מספר עובדי החברה.

  ברכבהשימוש  שווי

  שינוי שיטת חישוב שווי השימוש

תיושם שיטת חישוב לייארית של שווי השימוש בהתאם  2010ביואר  1-תקות שווי חדשות קובעות כי החל מ

השימוש שייזקף כהכסה ייגזר כאחוז ממחיר זה ויהא תוצאת מכפלת שווי  .למחיר המתואם לצרכן של הרכב 

עדיין יש לזקוף  2009לגבי כלי רכב שרשמו עד סוף שת  המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש.

יודגש כי שיטת החישוב הלייארית  תחול אך ורק לגבי כלי רכב שרשמו שווי לפי שיטת הקבוצות הישה. לפיכך 

  .1.1.2010-ב לראשוה 

  על פי שיטת החישוב הישה (קבוצות מחיר)   2016להלן טבלאות סכומי שווי השימוש ברכב בשת 

 שיטת חישוב ישה לפי קבוצות 2016בשת המס   צמוד רכב  שווי

  1.1.2016- החל מ ח לחודש"שימוש בש שווי  פרטי רכב -קבוצת מחיר 

1  2,710  

2  2,930  

3  3,770  

4  4,530  

5  6,260  

6  8,120  

7  10,440  

   

  ש"ח לחודש. 900 -כוח סוס  33סמ"ק והספק מנועו מעל  125שנפח מנועו עולה על  L3 אופנוע .1
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 שיטת חישוב חדשה המודל הליארי -צמוד  ברכבשווי שימוש 

, כשיעור 1.1.2010- שרשמו לראשוה החל מ רכב, בוגע לכלי צמוד ברכב השימוש שווימחושב  2010החל משת המס 

 בהיותו חדש. הרכבמתוך מחיר המחירון של 

  ואילך: 2013החדש החל משת  ברכב השימוש וישושיעורי 

  לצרכן. הרכבממחיר  2.48%

  2016ש"ח גם בשת המס  501,540: ברכב השימוש שוויתקרת מחיר המחירון לעיין חישוב 

 1.1.2016-היברידי נכון ל צמוד ברכב  שימוש שווי נוסחה לחישוב

  היברידי לרכב ש"ח 500 -הצמדה למדד   X מחיר מתואם  X שימוש שווי שיעור

  – צמוד חשמלי  רכב שווי  הפחתת

  כס לתוקף תיקון לתקות שווי שימוש ברכב צמוד הקובע הפחתה גם בגין רכב חשמלי דלקמן: 1.7.2015-החל מ 

  ש"ח לחודש 990 - 1.1.2016- החל מ חשמלי רכב -  צמוד רכב שוויהפחתת 

  קיזוז מס תשומות -רכב  
אי התרה בקיזוז מס תשומות  -  14תקה ; הגדרות - 1תקה עוסקות ב"רכב": מה תקות בתקות מס ערך מוסף, כ

  תשומות מעורבות. - 18במקרה של רכב פרטי; ותקה 

פרצה  - מהתשומות  1/4-או ב 2/3-הכרה ב -לתקות מע"מ לגבי תשומה מעורבת  18הוסחה שהייתה קבועה בתקה 

  ).1097/04בפס"ד על רד הדסה מעליות (ע"ש  . זאת קבעמהתשומות 90%כלפי מעלה, והותרו אף 

  הגדרות:

רכב מסחרי אחוד שימושי, -שימושי רכב וסעים פרטי, רכב פרטי דו-רכב וסעים פרטי, רכב פרטי דו -רכב פרטי" 

שמשקלו הכולל המותר של רכב  ובלבד, -1961ות התעבורה, התשכ"אכמשמעותם בתק ורכב מסחרי בלתי אחוד

וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו אך למעט  ק"ג 3,500מסחרי כאמור איו עולה על 

  ג'יפ המועסק דרך קבע בתאי שדה או בחצרי העסק או המפעל

) לתקות בגין רכישה (לרבות יבוא והשכרה) של רכב מסחרי (א 14כלומר, לא יותר יכוי מס תשומות עפ"י תקה 

 14ק"ג ובכלל זה טדרים, רכב מסחרי אחוד, מסחריות קלות, וואים וכדומה. תקה  3,500שמשקלו איו עולה על 

  (ב) לתקות קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים לכות את מס התשומות להלן סוגי העוסקים: 

  י עוסק שעסקו מכירת רכבים רכישת רכב ביד   .1

  לימודי היגה בבית ספר להיגה;     .2

  השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;   .3

  הסעת וסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת וסעים;   .4

  סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור.   .5

  על: ג'יפ המועסק דרך קבע בתאי שדה או בחצרי מפ  .6

ג'יפ המועסק דרך קבע בתאי שדה או בחצרי העסק או המפעל, איו חשב לעיין התקות ה"ל כ"רכב פרטי", פועל 

לעיל, יתן לכות את מס התשומות בגין רכישתו או יבואו  1יוצא מכך, הוא שאם מתקיימים התאים כמפורט בסעיף 

בעיין "תל שבע" קבע שרכב פרטי כאמור מסוג ג'יפ ייחשב  לעיין זה יובהר, כי בפסק הדין של בית המשפט המחוזי

כ"מועסק בתמידות בתאי שדה" אם רוב רובו של השימוש ברכב עשה בדרכים שאין סלולות להוציא: סיעות 

בדרך סלולה לצורכי מילוי דלק, מעבר משדה לשדה וסיעה מהבית לשדה וחזרה. יודגש, כי כל שימוש אחר בדרכים 

  רום לכך שהג'יפ לא ייחשב כ"מועסק בתמידות בתאי שדה" ואין לכות את מס התשומות בגיו. סלולות יג
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  ניכוי מס תשומות בגין הוצאות שוטפות (אחזקה, דלק וכיו"ב)

מס התשומות שהוטל על עוסק בגין הוצאות שוטפות הקשורות לשימוש ברכב הפרטי או המסחרי יותר ביכוי כאמור 

  ות בשיעור יחסי, שהוא כיחס השימוש העסקי לכלל השימוש.לתק 18בהוראות תקה 

  היה בשימוש שלא לצורכי עסק שימוש בלתי מסוים יהגו בו לפי הכללים כדלהלן : 

יראו את קביעתו כשומה ויהגו על פיה כל עוד לא קבע  -א. קבע המהל את השימוש היחסי שלא לצורכי עסק 

  אחרת. 

חסי, ועיקר השימוש בכס או השירות הוא לצורכי עסק רשאי העוסק לכות שי לא קבע המהל את החלק הי  ב. 

  שלישים ממס התשומות.

לא קבע המהל את החלק היחסי, ועיקר השימוש בכס או בשירות הוא שלא לצורכי עסק רשאי העוסק לכות   ג. 

  רבע ממס התשומות.

  ניכוי מס תשומות בגין רכישה או יבוא אופנוע

  ולפיכך לא יחול בגים האמור לעיל. 1ועים אים בגדר "רכב פרטי" כמשמעותו בתקה קטועים ואופ

יחד עם זאת בהתחשב באופי השימוש המעורב באופועים וקטועים יש להחיל בגין רכישתם (לרבות יבואם או 

  השימוש.לתקות מע"מ כלומר בשיעור יחסי, שהוא כיחס השימוש העסקי לכלל  18השכרתם) את הוראות תקה 

במילים אחרות, שימוש באופוע אשר איו יתן לייחוס מסוים יזכה את העוסק ביכוי מס יחסי, כך שבמקרים בהם 

ממס התשומות, בעוד שביתר המקרים יוכר יכוי של  2/3עיקר השימוש הוא לצורכי העסק (כגון שליחויות וכו') יוכר 

  ממס התשומות. 25%

) 4( 31ע"י העוסק תחויב במס באופן יחסי למס התשומות שוכה, כאמור בסעיף במקביל, מכירת האופוע בעתיד 

  לחוק. 

  השכרת רכב פרטי

  לחוק, כוללת בין היתר, גם השכרה. 1הגדרת "מכר" שבסעיף 

  מכאן, שכל האמור לעיל, יחול גם על עוסק השוכר רכב פרטי.

  יכוי הוצאות לפיוי דייר מוגן
מאפשרים לכות דמי  1977- ים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגת), התשל"חכללי מס הכסה (יכויים מסוימ

  פיוי דייר מוגן, שהתגורר במושכר שרכשו כשהוא פוי או שרכשו תפוס, והפיוי היה שלוש שים מיום רכישתו.

וס, הוא תאי בסיסי לסיווג הוצאות דמי הפיוי כהוצאה פרותית אצל בעל מושכר, שרכש את המושכר כשהוא תפ

תשלום דמי הפיוי לאחר תום שלוש שים מיום רכישת הכס. מי שרכש את המושכר כשהוא פוי, ולאחר מכן 

  (א)].1השכירו בשכירות מוגת, יכול לשלם דמי פיוי בשל פיוי הדייר המוגן בכל עת שיחפוץ [סעיף 

י שחלפו שלוש שים מיום הרכישה, יותר דמי פיוי ששילם ישום בשל פיוי דייר מוגן ממושכר, שרכושו תפוס לפ

וכו'), ובלבד שאם התקבלו בשה  4%, %2לכותם החל משת המס שבה שולמו לפי שיעור הפחת המתאים למבים (

  (ב)].1מסוימת דמי מפתח מהמושכר, יוכו דמי הפיוי בשיעור הפחת מדמי המפתח תחילה [סעיף 

כישת כס תפוס, בחלוף תקופה של שלוש שים מיום רכישת הכס הרציול שבבסיס ההגבלה של התרת היכוי בר

ועד לתשלום דמי הפיוי, הוא: מיעת הרכישה של כס ברכישה לשיעורין. המחוקק ראה צורך לעודד את התרת 

הקשר הכפוי, שבו מצויים גם בעל המושכר וגם הדייר המוגן, שמקורו בחוק אכרויסטי, שאיו עולה בקה אחד עם 

  . וות הכלכליים שהמחוקק חפץ ביקרם כיוםהיתר
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  הפסדים
ד עסקי שוצר בשה השוטפת יתן לקיזוז מכל הכסה באותה שה של שי בי זוג במקרה של חישוב משותף. הפס

הפסד עסקי המועבר משים קודמות יקוזז מהכסות מעסק או ממשלח יד, לרבות מרווח הון מעסק. החל משת 

לעומת הכסה ממשכורת, בהתקיים תאים כגון שהפסיק את  2007מועבר מעסק שוצר משת  יתן לקזז הפסד 2007

התעסקותו וכו'. מאידך, הפסד מהשכרת ביין יתן לקזז מהכסות מאותו ביין בלבד בשים הבאות, לרבות שבח, 

  .אם יימכר הביין

זז מהן הפסדים מועברים מעסק, מומלץ אם צפויות לחברה הכסות מדמי שכירות בשים הבאות, אשר לא יתן לק

  במידת האפשר לגבותן עוד השה כדי לקזז מהן את ההפסדים השוטפים.

בהתאם לוהלי רשות המסים, חברה המתכוות לממש כסי מקרקעין אשר ייבו שבח ריאלי בשת המס הבאה, 

תממש את כסי ההון הללו עד וברשותה כסים אחרים המיועדים למכירה ומכירתם תיב הפסדי הון, מומלץ כי 

  לתום שת המס העכשווית; שכן, קיזוז הפסדי ההון משבח המקרקעין בשלב שומת מס שבח יהיה מורכב יותר.

הפסד הון יתן לקיזוז מרווח הון בלבד. יתרת הפסד הון שלא קוזזה בשת המס השוטפת יתת לקיזוז במשך שות 

פסד הון יקוזז תחילה מרווח הון ריאלי, ויתרת הפסד ההון שטרם המס הבאות לאחר השה שבה וצר ההפסד. ה

  מן הסכום האיפלציוי. 3.5-ל 1קוזזה תקוזז ביחס של 

  "הפסדים על הייר" כדאי להפוך להפסדים ממשיים, כדי לרשום אותם כהוצאה בשת המס השוטפת, כגון:

 מההיקף הכולל של הבייה, כדי  50%שלמת כדאי שיזדרזו לה -"קבלים מבצעים" שעלולים להפסיד בבייה   א.

  ) לפקודה.2א(ב)(8שיוכר להם ההפסד לפי סעיף 

כדי  מוטב שימכור אותו ויממש את ההפסד (יש דעה שלפיה אין צורך לממש מלאי  -מי שמחזיק מלאי שערכו ירד   ב.

  להכיר בהפסד).

ותר לו יכוי סכום השווה להוצאות ישום שהוציא בשת המס סכום לחילוף מכוות וציוד המשמשים בעסק, י

שהוציא לרכישת המכוות והציוד הישים ביכוי הפחת; או, לחלופין, הסכום שהוציא לרכישת המכוות והציוד 

  לפקודה). 27לפי המוך. המשמעות היא הפיכת הפסד הון להפסד עסקי (ראו סעיף  -החדשים 

חברות מתמזגות עד לפי המיזוג החל משת המס שלאחר ז לפקודה, אפשר לקזז הפסדים שצברו ב103לפי סעיף 

מסך כל ההפסדים של  20%המיזוג מהכסתה של החברה הקולטת. בכל שת מס לא יותר לקיזוז סכום העולה על 

מהכסתה החייבת של החברה הקולטת באותה שת  50%החברות המעבירות והחברה הקולטת או סכום העולה על 

  לפי המוך בייהם. -ים קודמות מס לפי קיזוז ההפסד מש

הפסד שהיה  -, והמגישות דוח מאוחד 1969-בחברות תעשייתיות שחל עליהן חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט

הבת לפי שת המס, שעליה הוגש דוח מאוחד, לא יותר לקיזוז בדוח המאוחד. הפסד כאמור -האם או בחברה-בחברה

  .ה וצריותר לקיזוז מההכסה של החברה שב

  סדר קיזוז הפסדים
  המישור הפירותי

  הכסהום לפי הפקודה, יתן לקזזו כגד הפסד שוטף של אדם מעסק או ממשלח יד, שאילו היה רווח היה יש  .1

 אפשרות שבשה   חייבת של אותו אדם. הקיזוז מבוצע בשה שבה וצר ההפסד ושבה וצר הרווח. כלומר, אין 

  הפסד, ויותר קיזוז. אין קיזוז אחורית. -מכן אחת יש רווח ובשה לאחר 

יותר  שלא  היה ומבוצע חישוב פרד לבי זוג, יתן להעביר הפסד בין בי הזוג. החישוב בעצם יהפוך למאוחד, כך   .2

לקזז  להעביר הפסד של אחד מבי הזוג לבן הזוג השי, אם לבן הזוג שלו יש הפסד קיימת גם הכסה שממה יתן 

  ).9025/06סד, לאור פסק הדין בן אליהו (עמ"ה את ההפ

 מעסק או  במקרה שאי אפשר לקזז את ההפסד בשה שבה וצר, יועבר ההפסד לשים הבאות. הפסד המועבר   .3

 מועבר אפשר לקזזו   אי אפשר לקזז הפסד מועבר מכל מקור; הפסד  - ממשלח יד "חות" מהפסד שוטף, כלומר 

  משלח יד, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד.מול הכסה חייבת מעסק או מ
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ואילך אף מול הכסה משכר (שמקור חיובה  2007אפשר לקזז הפסד מועבר מעסק או ממשלח יד שוצר משת 

  ) לפקודה), בהתקיים התאים להלן:2(2הוא סעיף 

  לאותו אדם לא הייתה הכסה מעסק או ממשלח יד בשת הקיזוז.  א.

  בעסק או במשלח יד שיצרו את ההפסד המועבר. אותו אדם חדל לעסוק  ב.

  מקור ההפסד המועבר איו מחברת בית, מחברה משפחתית או מחברה שקופה.  ג.

  לעיין ושא קיזוז הפסדים, "הכסה חייבת" ו"רווח הון" כוללים שבח מקרקעין.  .4

) לפקודה שדן בקיזוז הפסד (ב28(א) לפקודה שדן בקיזוז הפסד שוטף, והוראות סעיף 28למרות הוראות סעיף   .5

או   הון, ריבית  מועבר, הישום יכול לבקש שלא לקזז הפסד, שוטף או מועבר, מול סכום איפלציוי או כגד רווח 

  .25%דיווידד, אם שיעור המס החל עליהם איו עולה על 

בשים   אותו ביין (ח) לפקודה קובע שהפסד שהיה לאדם מהשכרת ביין, אפשר לקזזו כגד הכסתו מ28סעיף 

  הבאות.  בשת המס השוטפת יתן לקזז את ההפסד כגד הכסה מכל בין אחר.

לפקודה דן בקיזוז הפסדים שוצרו מחוץ לישראל. במרבית המקרים הקיזוז יהיה רק כגד הכסות מחוץ  29סעיף 

  לישראל, ורק במקרים מסוימים יותר קיזוז גם כגד הכסות בישראל.

  ודה דן בקיזוז הפסד הון.לפק 92סעיף 

  ) לפקודה.1(א)(92הפסד משבח כמוהו כהפסד הון לעיין קיזוז ההפסד, כך קבע בסעיף   .1

הפסד מכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה מול רווח מכס שמחוץ לישראל. אם אין רווח על כס מחוץ לישראל,   .2

  סד שוטף והפסד מועבר.יקוזז ההפסד מול רווח מכס בישראל. הכלל הזה כון לגבי הפ

  הפסד הון שוטף במכירת ייר ערך, אפשר לקזזו (בתאים מסוימים) אף מ:  .3

  הכסה מריבית או מדיווידד ששולמו בשל אותו ייר ערך.

הכסה מריבית או מדיווידד ששולמו בשל ייר ערך אחר, ששיעור המס החל על הריבית או על הדיווידד שקיבל 

  ). 2014משת (שיעור מס חברות הועלה  26.5%ה על אותו אדם איו עול

משמע, אפשר לקזז הפסד שוטף ממכירת ייר ערך אף מול דיווידד וריבית מיירות ערך. ואולם, מאחר שהחל משת 

לא יתן לקזז הפסד הון כגד  - 30%משיכת דיווידד על ידי בעל שליטה מחברה בבעלותו חייבת במס בשיעור  2012

  זה. דיווידד 

 88חשוב לזכור כי הפסד הון ממכירת ייר ערך הוא אף במקרה של ייר ערך זר. כך עולה מהגדרת "ייר ערך" בסעיף 

  לפקודה.

  ספח ג' לדוח השתי לגבי רווחים מיירות ערך מכיל טבלאות עזר לביצוע קיזוז הפסדי הון מריבית ודיווידד כאמור.

  אבודיםבחובות  הכרה
כם טיפול בחובות בעייתיים, דהייו: לקבוע את סכום ההפחתה כפי שמוסכם עם החייב ולזקוף רצוי להקדים ולס

אותו בחשבוות או להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה. דבר זה יקל את תביעת ההוצאה לצורכי מס. מצוין בזה כי 

המאמצים לגבותם. לפיכך,  חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח להחת דעתו של פקיד השומה כי עשו כל

רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות, כגון פייה חוזרת לחייבים, פייה לעורכי דין, הגשת תביעות משפטיות 

  וכו'.

את ההחיות העיקריות כפי שהובאו בחוזר מס הכסה, המבטאות את עמדת רשות המסים בושא הדון, אפשר 

  לסכם כלהלן:

  רק אם הוא עסקי.חוב אבוד יוכר   .א

  החוב בלתי אפשרי לגבייה (למשל, החייב פשט את הרגל או שהוא חברה בפירוק).  ב.
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חייב להתקיים התאי, שליום המאזן הגיע מועד פירעון החוב. אם מועד פירעון החוב הוא לאחר תאריך המאזן   ג.

פירעון החייב פשט את הרגל. המצב והחייב עדיין פעיל, לא קיים חוב אבוד, גם אם לאחר מכן כאשר הגיע מועד ה

שוה אם מועד הפירעון הוא לאחר תאריך המאזן, ולתאריך המאזן ידוע שכבר לא יהיה אפשר לגבות את החוב 

  (למשל, מכיוון שהחייב פשט את הרגל), יהיה אפשר להכיר בחוב כחוב אבוד.

-ת שלה, לא יוכר כחוב אבוד. החברההב-אם זו לחברה- אם, עליו מוותרת חברה- ויתור על חוב עסקי של חברה  ד.

  האם צריכה להראות כי התאמצה לגבות את החוב.

מומלץ להיערך ולפעול לאיסוף ההוכחות אשר מראות את פעולת גבייתם של החובות, לרבות פייה אל עורכי דין ואף 

לשכע את פקיד הגשת תביעה משפטית. בגבייה חלקית של חובות ובהסכם פשרה על היתרה שלא גבתה, יש צורך 

  השומה כי לפי ההסכם עשו כל המאמצים לגביית החוב במלואו.

מוטב להגיע להסכם  -אלה הם חובות של לקוחות שאים יכולים לעמוד בתשלום חובותיהם. באלה  -  חובות אבודים

יכוי בשת בדצמבר, או עד מועד עריכת הדוחות הכספיים, כדי שהחוב האבוד או המסופק יותר ל 31עם החייב עד 

  המס העכשווית ולא בשה הבאה.

  לשם כך רצוי להוציא תעודת זיכוי לחייב ולקבל ממו אישור על קבלתה.

יש גם אפשרות להמחות חובות רעים לחברת גבייה ולכות את ההפרש בין סך החוב לבין הסכום שיתקבל בעבורו 

  כהוצאה לצורכי מס.

כל החברה, בהתאם לעמדת ציבות מס הכסה, לבקש להכיר בהפסד אם מימש צד ג' את הערבות שתה החברה, תו

הון רק אם היא תוכיח כי החייב, שחובו שולם, הוא חדל פירעון לחלוטין, וכי אין הוא יכול לפרוע את הערבות, כולה 

  או מקצתה. הוכחה כאמור היא כי החייב הפסיק את פעילותו, וכי הליכי הפירוק הסתיימו.

  ול במידת האפשר כדי לסיים את הליכי הפירוק ולגבש את הפסד ההון.לפיכך, מומלץ לפע

מצוין בזה כי עצם הדרישה להכיר בחוב כהוצאה איה מועת מבעל עסק מלהכחישו בבית המשפט. מומלץ גם כאן 

  לסות לגבש פשרה עוד לפי תום שת המס, כדי ליהות לפחות מסכום הפשרה כהוצאה.

  .א לתקות מע"מ, בהמשך לפסיקת בית המשפט בעיין אלקה24האבודים הוסדר בתקה  לעיין מע"מ, ושא החובות

  התחייבויות תלויות
אם תלויות ועומדות גד העסק תביעות כספיות מגורמים שוים, בגין אירועים הקשורים למהלך העסקים הרגיל (כמו 

ש להכיר בסכום התביעה או בחלק ממו תביעה משפטית של לקוח בגין פגם במוצר או איחור באספקה), אפשר לדרו

כהוצאה. התאים לכך הם: ידוע בוודאות כי החוב ישולם; יש אומדן מבוסס ביחס לסכום החוב; ואי הכללת החוב 

  בין הוצאות העסק תגרום לעיוות התוצאה העסקית.

  ההוצאות בגין הפרשה לחוב תלוי ייבחו לפי העקרוות שהתגבשו בפסיקה, כמפורט להלן:

  ההפרשה דרשת לפי מבחים חשבואיים.  א.

  אפשר לאמוד את ההוצאה.  ב.

  ההוצאה תהפוך לחוב מוחלט בעתיד בדרגת ודאות גבוהה.  ג.

יש לציין שגם אם החברה מתגדת לחוב התלוי, ותובעים ממה לשלם חוב זה, אין זה מוע ממה את יכוי ההפרשה 

  כהוצאה.

ן אחריות טיב. אפשר ליצור הפרשה לאחריות טיב שתקטין את הכסות יש לבדוק אם ההכסות כוללות רכיב בגי

השה רק אם יתן לאמוד את ההוצאה העתידית על בסיס סביר, כגון: חישוב לפי יסיון העבר או לפי בסיס אחר, וכן 

  חייב להתקיים תאי של התחייבות כלפי צד ג' (להבדיל מ"התחייבות פימית" של החברה כלפי עצמה).

  .כן קבע בפסיקה כי פקיד השומה רשאי לבדוק את חיצותה של ההפרשה בעת הדיון על השומותכמו 
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  תושבי חוץ 
הוצאה ששולמה לתושב חוץ במהלך השה, המהווה בידו הכסה שיש לכות ממה מס במקור, יותר לכותה בשה 

יאוחר מתום שלושה חודשים השוטפת, אם היא מתייחסת לשת המס, והמס וכה מהכסתו של תושב החוץ לא 

  מתום השה, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מתום שת המס ועד מועד היכוי מהעברת תשלום ההוצאה. 

יש תשלומים לתושבי חוץ שאים חשבים בישראל להכסה; ולכן העברת התשלומים הללו אליהם פטורה ממס. 

ועל ייעוץ שתן, כאשר העבודה בוצעה מחוץ לישראל, ועד  לדוגמה: דמי יהול ודמי ייעוץ שמקבל תושב חוץ על יהול

  .דולר בשה 250,000לסכום של 

  מתות ללקוחות
כדאי להכין לפקיד השומה רשימת עובדים ישראלים (כולל עובדים לרגל אירועים אישיים) שקיבלו מתות. תקות 

 210ולשם ייצור הכסות, בשיעור של מס הכסה מאפשרות יכוי הוצאות על מתות, אשר יתו במסגרת העיסוק 

  .2016ש"ח לשה בשת המס 

הרשימה צריכה להיות כוה, וצריך שיהיה יחס סביר בין עלות המתה לבין היקף העסקים המתהלים עם אותו 

  .לקוח

  אש"ל לעובדים
לו עובדי המערערת קבע כי יש לראות בארוחות לעובדים בבחית טובות האה שקיב 156/96בפסק הדין בעיין עמ"ה 

מידיה בשווה כסף. בתור שכאלה, יש לראותן בבחית הכסת עבודה אצל העובדים, ולזקוף את שוויין במלואו 

) לפקודה. הושא מקבל יתר חיזוק לאור ביטול ההכרה בהוצאות אש"ל כהוצאה 2(2להכסת העובדים, לפי סעיף 

התשומות מחד גיסא, וחיוב העובדים במס עסקאות מאידך . כ"ל באשר לאפשרות קיזוז מס 2011מוכרת החל משת 

  .גיסא

  מס על שכר
בדצמבר. בעסק שאיו עובד על בסיס  31בעסק המהל את חשבוותיו על בסיס מזומן, יכויים משכר יש לשלם עד 

לשלם  - , ובעבור יתר העובדים102מזומן אפשר לפצל את הדיווח בין בעלי השליטה לבין יתר העובדים בשי טופסי 

  כרגיל.

אם לעובדים מגיעים ימי חופשה או דמי הבראה והם מעוייים לפדות אותם, והישום מעויין להקטין את ההכסות 

  באותה שה מכל סיבה שהיא, יש לבצע את התשלומים בחודש דצמבר.

ת המשכורת בחברות פרטיות רצוי לבחון מחדש את שיעור המשכורות של בעלי השליטה. יש מקרים שבהם זקפ

אמם לזכותם של בעלי השליטה, ומשולמים עליה מס ודמי ביטוח לאומי, אך בפועל העסק איו מסוגל לשלמה. יש 

מקרים שהרווח מוך וייווצר הפסד או שלא יתן לקזז את המקדמות ששולמו בשל הוצאות עודפות. יש מקרים 

אפשרות להקטת הרווח ולאי חיוב בריבית שהמקדמות הוקטו והרווח גדל מהמשוער. הגדלת המשכורת היא 

  ) לפקודה.2(א)(190ובהפרשי הצמדה, לפי סעיף 

אין טעם בזקיפת משכורות גבוהות לבעלי השליטה. מצד שי, יש חברות  -אם התוצאות העסקיות הן שליליות 

ם זהו המצב פרטיות שביטלו בזמן מקדמות מס, בטעה שכל רווחיהן מחולקים כשכר למהלים. כדאי לבדוק א

  בפועל.

כל שכר אשר משולם לבעל שליטה בגין השה השוטפת, ואשר יכויי המס בגיו ישולמו עד תום שלושה חודשים 

מתום השה, יוכר כהוצאה, בתאי שיכויי המס ישולמו עד תום אותם שלושה חודשים בצירוף הפרשי הצמדה. 

לי מיות גם בשת המס הבאה, עד למועד עריכת הדוחות אפשר לרשום ולשלם מעקים לעובדים ולקרובים שאים בע

  .השתיים
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  החזקת כלי רכב
רשומים במשרד הרישוי ע"ש  -הממומים מאמצעיה הכספיים והרשומים בפקסי חשבוותיה  -כלי רכב של חברה 

ת כלי רכב ממחיר ה"מחירון" בעת מכיר 10%מהליה או בעלי תפקידים אחרים. זאת, בין היתר, כדי שלא להפסיד 

  שהיה בבעלותה של חברה זו.

, בידון "טיפול בכסים שבו 2.8.1993יום מ ,6/90להוראת ביצוע  1בתוספת מס' . ציבות מס הכסה דרשה לעיין

קבעה כי במקרה שכזה תבסס החברה את  ,בכספי תאגיד ורשמו על שם בעלי מיות, מהלים, או אשים אחרים"

  ות כלהלן:הרישום בצורה זו ובהוכח

  יש להוכיח כי הרכב רשום בספרי החברה, וכי הוא מופיע במאזן שלה.  א.

  אדם פרטי. יש לציין בביאור למאזן כי הרכב הוא בבעלות החברה, אף על פי שהוא רשום על שם  ב.

הרכב כאל כס  החברה התייחסה אל הרכב, מהיבט המס, כאילו הוא שייך לה. לדוגמה: היא התייחסה אל  ג.

  וכד'. ; היא תבעה בגיו פחת; היא דיווחה בקשר אליו על רווח הון במכירה;קבוע

או, הוא בשימושם  יש להוכיח כי הרכב משמש בפועל את החברה; או, הוא בשימושו של בעל המיות בחברה;  ד.

  של המהלים הפעילים בחברה.

בידי החברה והבעלים  תב, חתוםיום ממועד רכישת הרכב, תצהיר בכ 30החברה תמציא לפקיד השומה, בתוך   ה.

  הוא בבעלות החברה ובשימושה. אדם פרטי, אולם ע"שהרשום של הרכב, כי אמם הרכב רשום 

כי תהיה אפשרות לעקלו, או  אמם יראו את הרכב כאילו הוא רשום על שם החברה,שיוצהר כי ידוע למצהירים   ו.

לשלמם או תהיה חייבת לשלמם; וכן יוצהר,  לפעול כל פעולה אחרת לצורך גביית מסים, שהחברה חייבת

המס יודיעו למשרד הרישוי, כי הרכב הוא בבעלות קייית של  שהמצהירים מביעים את הסכמתם, שרשויות

  החברה.

כיום השתתה הדעה, והדבר מצא במחלוקת בין רשות המסים ללשכת רואי החשבון בישראל. כיום, רשות המסים 

רכבים  לגביב בחברה, אם הרכב לא רשום במשרד הרישוי על שם החברה. הדבר כון טועת שלא יוכרו הוצאות רכ

  יש חוות דעת שסותרות את עמדת רשות המסים. .2007שרכשו מספטמבר 

בהוצאה  השים הקרובות, ומאידך, ההכרה  3-תקות ההכרה בהוצאות רכב השתו. מחד, שווי השימוש עולה ב

  הפכה להיות פשוטה יותר.

מעביד העמיד לרשות עובדו (זקף השווי), כל ההוצאה תותר למעביד. באשר לרכב ברשות עצמאי, רכב, ש

ההוצאה תותר על פי הגבוה מבין ההוצאה ביכוי שווי רעיוי (על פי קבוצת השימוש הרשומה ברישיון הרכב) 

  מן ההוצאה. 45%לבין 

מדובר בבית  (ואין בודה שאר במקום העבודהוסף על כך, הושא של רכב, שאיו מוצמד לעובד ובתום יום הע

  מגורים), הוסדר והוגדר כ"רכב תפעולי". כל הוצאות הרכב התפעולי הותרו ביכוי.

סמ"ק, וכך אופוע כאמור כלל בהגדרת  125וסף על כך קבע שיש לזקוף שווי לאופוע שפח מועו עולה על 

  רכב, ולא כל ההוצאה תותר אלא על פי הכללים.

הקילומטרים עדיין יש לספור. ייתכן מצב שבו פקיד השומה לא יתיר ביכוי את הוצאות הרכב מפי שלא את 

. כמו כן רישום רווח הון בעת מכירת רכב בידי יחיד, שלא הותרו )ראו הילכת קימה(רשם מספר הקילומטרים 

  בו כל ההוצאות, מצריך חישוב קילומטרים.



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            39  

 בהוצאות סיעה לחו"ל  הכרה

סיעה לחו"ל הייתה הזמגרסים ולהשתתפות בהשתלמויות ובירידים, וכן כל מסמך המעיד כי הות לתערוכות, לקו

כדאי לשמור. כך גם מסמכים המעידים על יעדי הסיעה ומועדי הסיעה, יומן פגישות והתעייות  - לצורך עסקים 

  שרות הכרוך בחו"ל. במוצרים, מסמכי משא ומתן עם יצרים וספקים בחו"ל, או כל מסמך התק

ות אלה ישכעו את פקיד ארצוי גם לשמור על כל הקבלות בגין הוצאות שוות הכרוכות בסיעה לחו"ל. אסמכת

  השומה שההוצאות היו עסקיות.

  :2016לפי התקות יוכרו ההוצאות הבאות הכרוכות בסיעה לחו"ל בשת 

  א. כרטיס טיסה

 -ר הכרטיס; אם הטיסה היא במחלקת עסקים או במחלקה ראשוה ממחי 100% -אם הטיסה היא במחלקת תיירים 

  ממחיר כרטיס טיסה במחלקת עסקים באותה טיסה.  100%

  מי שטס במחלקה ראשוה רצוי שיצטייד באישור על מחיר הטיסה במחלקת עסקים.

  ב. ליה בחו"ל

דולר לליה, לפי  267י קבלות או כל הוצאות הליה לפ - ליות: בעבור שבע ליות ראשוות  90בסיעה שכללה עד 

  המוך בייהם. 

 117-לפי קבלות, אך לא פחות מ 75% –דולר לליה  117לפי קבלות; מעל  -דולר לליה  117בעבור שאר הליות: עד 

  דולר.  200-דולר לליה ולא יותר מ

  דולר לליה.  117-לפי קבלות, אך לא יותר מ - ליות  90-בסיעה שכללה יותר מ

יום לפחות, ייחשבו לסיעה אחת (רק בסיעה  14סיעות או יותר, שלא הייתה בייהן שהייה רצופה בישראל של  שתי

  ליות). 90-של למעלה מ

  ג. שכירת רכב

דולר ליום. לפי הבהרות ציבות מס הכסה, סכום ההוצאה כולל גם הוצאות הפעלת  59סכום ההוצאות שיוכר: עד 

  הרכב, כגון לדלק ולחייה.

  ד. הוצאות אחרות

יוכרו הוצאות אלה עד  -דולר ליום; אם לא דרשו הוצאות ליה  75יוכרו הוצאות אלה עד  - אם דרשו הוצאות ליה 
  דולר ליום. 125

  דולר לחודש לכל ילד. 669בשהות של יותר מעשרה חודשים בחו"ל יוכרו הוצאות שכר לימוד עד גובה 

  את הוצאות הליה וההוצאות האחרות. 25% –ל ב קיימת רשימת מדיות בהן יתן להגדי



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            40  

 1.1.2016  לחו"ל  סיעה הוצאות  סכומי התרת

למקומות בהם יותרו בניכוי   שאר העולם  ההוצאה הגבלות  ההוצאה סוג
 ההוצאות  מסכומי 125%

(ראה (*) המותרות לניכוי
  רשימה בסוף הקובץ)

    למחלקת תיירים  כרטיסי טיסה

  או עסקים         

במחלקת  ההוצאות מותרות מלוא

   עד לגובה ההוצאות מלוא  עסקים

כרטיס באותה טיסה במחלקת   למחלקה ראשונה      מחיר כרטיס

  עסקים

  לינות 90שכללה עד   לנסיעה  לינה בפועל

, אך לא יותר ההוצאות מותרות כל  הלינות הראשונות 7

  $ ללילה267-מ

- , אך לא יותר מההוצאות מותרות כל

  $ ללילה333.75

ועד  8- מהלילה ה

  90-הלילה ה

   $ ללינה117-עד

  יותרו במלואן

   $ ללינה146.25-עד

  יותרו במלואן

 - $ ללינה 117-מעל

   , אך לא פחותמההוצאה 75%

  200.25$-$ ולא יותר מ117-מ

 -$ ללינה 146.25-מעל

-, אך לא פחות ממההוצאה 75%

  250.31$-$ ולא יותר מ146.25

  לינות 90-שכללה יותר מ  לנסיעה

  $ ללינה146.25- עד ההוצאות  $ ללינה117- עד ההוצאות  - - -

אם   אחרות הוצאות

  לינההוצאות דרשונ

  $ לכל יום שהייה93.75-עד  $ לכל יום שהייה75-עד

אם לא 

  לינה הוצאות נדרשו

  $ לכל יום שהייה156.25-עד  $ לכל יום שהייה125-עד

  שכירות רכב
 - - -  

   השכירות בפועל הוצאות

  $ ליום.59-עד

   

בעבור ילדים שטרם   בחו"ל חינוך

  שנים 19מלאו להם 

     $ לילד לחודש669-עד

  יכוי הוצאות כיבוד 
מההוצאות שהוציא הישום לכיבוד קל במקום העיסוק שלו, דהייו: המקום שבו הישום מהל  80%מותרים ביכוי 

בר מקדמות בשל הוצאות מההוצאות לא תותר ביכוי, ויחולו עליה הוראות בד 20%דרך קבע את עיסוקו. יתרת 

עודפות. כ"כיבוד קל" ייחשבו משקאות קרים ומשקאות חמים, עוגיות וכיו"ב פריטי מזון קלים היתים לאורח, 

המבקר במקום העיסוק לצורכי פעילותו של הישום, וכן לעובדים. הוצאות אחרות למזון ולמשקה לא ייכללו בגדר 

  ורח)."כיבוד" (לדוגמה: ארוחה עסקית היתת לא

  לתקות). 3יצוין כי לא מותר יכוי הוצאות בשל אירוח בארץ, למעט יכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל (תקה 

  יכוי הוצאות ליה וארוחת בוקר בארץ
ק"מ ויותר ממקום העיסוק או ממקום  100יותרו ביכוי הוצאות ליה שהוצאו בייצור הכסה, בשל ליה במרחק של 

  ליה במקום קרוב יותר שפקיד השומה אישר. יש תקרה לסכומים המותרים ביכוי.המגורים, או 

, לגבי ליה בחו"ל, 1972-תקות מס הכסה (יכוי הוצאות מסויימות), התשל"בבהתקרה היא בסך התקרה הקבועה 

 2016שת החל מהליה השמיית ואילך, כשהיא מתורגמת לשקלים לפי השער היציג הידוע במועד הליה. כון ל

  סכומי התקרה הם כלהלן:
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  מלוא הסכום. -דולר  117- ליה שעלותה מוכה מ

  דולר. 200-דולר ולא יותר מ 117- מהסכום, אך לא פחות מ 75% -דולר  117- ליה שעלותה גבוהה מ

  הוצאות לארוחת בוקר הכלולה במחיר ליה יותרו ביכוי אם הליה מותרת ביכוי כאמור.

  .2011בוטלה החל משת  ל ההכרה בהוצאות אש"

האמור איו חל על ליה הדרשת לצורך השתתפות בכס בתחום עיסוקו של הישום, ועל כך חלים כללי יכוי 

  לפקודה ואילך. 17ההוצאות על פי סעיף 

  

  הוצאות סוציאליות

  יכוי בשל דמי ביטוח לאומי
ליואר. למרות זאת, רצוי ומומלץ  15עד  מועד הפירעון האחרון של תשלום דמי ביטוח לאומי לעצמאיים הוא

להקדים ולשלם את הסכומים, אשר חובה לשלמם, עוד בשת המס השוטפת, ולקבל אישור על כך. בלי האישור לא 

  יוכרו התשלומים בידי פקיד השומה.

  מדמי הביטוח הלאומי מותרים ביכוי מהכסה החייבת במס. 52%לפי פקודת מס הכסה, 

תשלום חובות דמי הביטוח הלאומי בהקדם האפשרי, ולא לחכות עד היום האחרון של שת המס.  מומלץ להסדיר את

מבוטחים שהכסתם גדלה בשת המס, והיא מעבר לסכום שלפיו הם משלמים דמי ביטוח, רצוי שיגדילו את התשלום 

  השה, כדי לקבל את היכוי ממס הכסה עוד בשה זו.

המוסד לביטוח לאומי זוקף אותו לאחר  -כות החשבון כל תשלום המשולם שלא כרשויות המסים, הזוקפות לז

  שייקלט החיוב במחשב.

אפשר להסדיר את חובות העבר באמצעות פייה אל המל"ל לפי שייווצר בו לחץ ועומס בעבודה (מומלץ שבוע לפי 

  תום השה), כדי שתשלומים אלה ייקלטו במחשב.

  ל"אישה עוזרת". הן משלמות דמי ביטוח לאומי כעצמאיות.  שים העובדות בעסקי בעליהן חשבות

אם פקיד השומה השתכע שהאישה עובדת ביגיעה אישית בעסק שההכסה ממו זקפת לבעל, יותרו דמי הביטוח 

  .הלאומי ביכוי כתוספת ליכוי שמקבל הבעל על דמי הביטוח הלאומי שהוא משלם בעבור עצמו

  קופות גמל לפיצויים
ום לקופת פיצויים יש לבדוק אם אפשר לכות את התשלום מההכסה החייבת במס, ואם תשואת קרן לפי תשל

  הפיצויים מצדיקה הפקדה בקופה.

את סך ההתחייבויות לתשלום פיצויים, תגמולים ודמי חופשה, כולל לבעלי שליטה בחברה, מוטב לשלם עד סך 

שלא ייפרעו השה, לא יותרו ליכוי בשת המס  התקרות המותרות לפי תום שת המס. פיצויים ותגמולים

העכשווית. מי שלא מדווח בשיטת המזומים, יכול לכות כהוצאה תשלומים סדירים לקופ"ג בקשר לפיצויים, 

  לתגמולים ולקצבה בעבור חודש דצמבר, בתאי שהם ייפרעו עד סוף חודש יואר העוקב.

חייבות לפיצויי פרישה של העובדים. הסכומים יותרו ליכוי רק יש לערוך את חישוב הסכומים הדרושים לכיסוי הת

  אם הופקדו עד תום שת המס ובהתאם לכללים בקופה לפיצויים מאושרת.

יש לבדוק אם אין עודפי כספים ביעודה לפיצויים על העתודה לפיצויים, העולים על העתודה (בתוספת שיעור תוספת 

  ה זה יש לצמצם את סכום ההפקדות בקופה לפיצויים.). במקר10%-היוקר כשהסכום שלו מוגדל ב

  בדצמבר, באישור מהל רשות המסים בישראל. 31תשלום פער שוטף בקופ"ג לפיצויים אפשרי עד יום 
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, קופות פיצויים ימשיכו להתקיים 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל), התשס"ה 3בעקבות תיקון 

  לא הפקידו בעבורו בקופה. 2007ן אי אפשר להפקיד בקופה בגין עובד שעד תום שת . כמו כ2010עד תום שת 

  .מעביד איו יכול לפתוח חשבון חדש בקופה מרכזית לפיצויים 2008החל מחודש יואר  - המשמעות 

  הפרשה על הכסה משכר המהווה בסיס לפסיה
"הסדר פסיוי מטיב", שיפקיד בעבורו לביטוח  חלה חובה על כל מעביד לדאוג לכל עובד שאין לו 2008החל משת 

  פסיוי מקיף באמצעות הפקדת עובד ומעביד.

חלק מעסיק  6.5%חלק העובד,  6%( 2017בשת  18.5%- גיעו ליעלו בהדרגה ו - כל אחד  -הפקדות עובד ומעביד 

  חלק מעסיק לפיצויים). 6%-לקצבה ו

  ל השכר הממוצע במשק, המוך מבייהם.ההפקדה אמורה להיות על השכר המשולם לעובד, או ע

  מקיף במשק פסיויצו ההרחבה לביטוח פי ההפקדות  על  שיעוריראה להלן טבלת 

 

  סה"כ  הפרשות המעביד לפיצויים  הפרשות עובד  הפרשות מעביד  החל מיום... ואילך

1.1.2008  0.833%  0.833%  0.834%  2.5%  

1.1.2009  1.66%  1.66%  1.68%  5%  

1.1.2010  2.5%  2.5%  2.5%  7.5%  

1.1.2011  3.33%  3.33%  3.34%  10%  

1.1.2012  4.16%  4.16%  4.18%  12.5%  

1.1.2013  5%  5%  5%  15%  

1.1.2014   6%  5.5%  6%  17.5%  

1.1.2015   6%  5.5%  6%  17.5%  

 לביטוח פנסיוני במשק ההפרשות צו הרחבה בדבר הגדלת

  , כל עובד יבוטח, בגין שכרו הקובע, בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:1.7.2016החל מיום 

  .5.75%  - העובד

  .6.25% -  המעסיק

כמפורט לעיל, יכלול את  פסיה בהתאם לצו, תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח / קופת גמל שאיה קרן

מהשכר הקובע של  75%תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 

ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה מהשכר הקובע.  5%העובד, אך לא פחות מ־ 

בהתאמה) מוסכם כי העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, ביחד עם  6.5%או  6.25%(מעבר ל

  מהשכר הקובע. 7.5%הפרשות המעסיק לדמי גמולים לא יעלו על 

ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם לקבוע בהסכם  פסיה לקרן המעסיק לרכיב פיצויים הפרשת שיעור

  מהשכר הקובע. 6%החל על העובד והמעסיק ובלבד, שבכל מקרה לא יפחת מ־ 

  קופות גמל 
שי סוגי קופות בלבד:  2008לחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (חוק קופות הגמל) הגדיר החל משת  3תיקון מס' 

  ה וקופה שאיה משלמת לקצבה. לפיכך הפכו קופות הגמל ההויות לקופת גמל לא משלמת.קופה משלמת לקצב

קופת גמל לא משלמת היא קופת גמל לכל דבר, פרט לכך שבמועד הפרישה הכספים שצברו בה לא יימשכו כקצבה 

תשלם קצבה שאליה יועברו הכספים שצברו כדי ש -משלמת לקצבה  - באמצעותה, אלא באמצעות קופת גמל אחרת 

  לפורש.
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  בכך התבטל למעשה מסלול התגמולים ההויים.

פעמי (הוי). עם זאת, בהגיע העמית לגיל פרישה, יוכל להוון -החוק איו מאפשר למשוך כספים שצברו באופן חד

ש"ח (שיעודכן בכל  3,850חלק מכספי הצבירה כחוק. זאת, אם יוכיח הפורש שמובטח לו סכום קצבה מזערי בסך 

  לפי שיעור עליית המדד), וכפוף להסדרי ההיוון הקבועים בתקון הקופה. שה

פעמי על ידי מי שאיו עומד בתאים האמורים (גיל, הוכחת קצבת מיימום), מהווה -משיכת הכספים באופן חד

 87יף הגבוה מבייהם), על פי סע -(עד לגובה המס השולי  35%"משיכה שלא כדין", שחייבת במס מיימלי בשיעור 

  לפקודה.

  .35%הזיכוי בגין הפקדה בכל סוגי הקופות עומד לכן על 

 יכויים וזיכויים הפקדות בקופות גמל לקצבה (קופה משלמת/לא משלמת)

  בעל שליטה

) לפקודה, ההפרשה לפיצויים בעבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשת המס מוגבלת בסכום. 2)(א)(9(32על פי סעיף 

  המגבלה על ההפרשה לקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה. בוטלה 2012החל משת 

  סוגי העמיתים

מלבד ההבחה הבסיסית בין עמית שכיר (שמעבידו מפקיד בעבורו לקופ"ג) ועמית עצמאי (שייתכן שהוא שכיר, אולם 

" לעמית המעביד לא מפקיד בעבורו לקופ"ג, אלא העובד מפקיד בעבור עצמו בקופ"ג), ישה הבחה בין "עמית מוטב

   שאיו "עמית מוטב".

,"עמית מוטב" הוא כל עמית, שעשתה הפקדה בעדו לקופת גמל לקצבה (קופת גמל משלמת לקצבה 2016בשת המס 

  מהשכר הממוצע במשק. 16%-או קופת גמל לא משלמת לקצבה) בסכום שלא פחת מ

  ש"ח לחודש. 9,464 – 2016השכר הממוצע במשק בשת 

  X 9,464 X 12  16% ש"ח =  18,171בחישוב שתי: 

  יכוי בגין הפקדה בקופות גמל
יוכל ליהות מיכוי בגין הפקדות, ששילמו הוא או בן זוגו, לקופת גמל לקצבה, לטובת העמית המוטב,  ,"עמית מוטב"

  שים ומעלה. 18וכמו כן בגין סכומים ששילם לטובת ילדו, שגילו בשת המס 

ה מו "עמית מוטב" ייהאיםעמית שאילטובת  הפקדות שלו או של בן זוגו בלבדה) בגין מסויימים יכוי (בהתקיים ת

  אחד מהם (כלומר יתן להעביר הפקדה בין בי זוג, בהתקיים תאים מסויימים)

  הניכוי ל"עמית מוטב"  .1

  עצמאי/שכיר שהוא "עמית מוטב"

  ) לפקודה:1(ב47סעיף  - פרמיה לניכוי 

ש"ח לחודש)  8,700ש"ח לשה ( 104,400מהכסה עד  11%יכוי בשיעור   רובד ראשון:

  ביכוי הכסה מבוטחת.

  מ"הכסה וספת" שהיא המוך מבין: 7%  רובד שי:

 104,400 סך ההכסה החייבת שאיה הכסה מבוטחת עד לסכום של  

  ש"ח לשה.

ש"ח לשה, ביכוי הכסה  261,000סך ההכסה החייבת עד לסכום של   

  ש"ח, לפי הגבוה בייהם. 104,400מבוטחת או 
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  ש"ח. 18,171ברובד השי יתן לקבל יכוי רק על תשלומים העולים על סכום של 

 4%יותר יכוי וסף של עד  12%מההכסה הוספת, בשל החלק העולה על  12%אם הסכומים ששולמו עולים על 

  .- 11%וספים. יכוי מרבי ברובד שי 

  לא מגיע יכוי. -ש"ח בשה)  261,000ש"ח לחודש ( 21,750אם השכר המבוטח עולה על 

  הניכוי לעמית שאינו "עמית מוטב" .2

  עצמאי

  המוך מבין:

  ש"ח. 146,400מהכסה שאיה הכסת עבודה, עד תקרה של  7%הסכום ששולם, אך לא יותר מ 

  כמוך. -ש"ח, או הכסת עבודה  104,400לעמית עצמאי שהוא גם שכיר, יכו מן הסכום לעיל 

וספים  4%, יותר יכוי וסף של עד 12%מההכסה, בשל החלק העולה על  12%אם הסכומים ששולמו עולים על 

  ש"ח). 16,104=  ש"ח 146,400מתקרה של  )11%יכוי מרבי 

  שכיר

  המוך מבין: 

  ). 5,220 ש"ח (יכוי מרבי 104,400ממשכורת לא מבוטחת עד תקרה של  5%-הסכום ששולם, אך לא יותר מ  .1

  ביכוי הכסה מבוטחת,  ש"ח לשה 261,000מההכסה חייבת ממשכורת עד תקרה של  5%  .2

, זכאי ליכוי בשיעורים מוגדלים בכפוף 50או לפי כן, מלאו לו  01/01/2016עמית שאיו "עמית מוטב", אשר ביום 

  לתקרות.

  לא מגיע יכוי. -ש"ח בשה)  261,000לחודש ( 21,750אם השכר המבוטח עולה על 

  

  א45סעיף  -זיכוי בגין הפקדה בקופת גמל 
  .18"עמית מוטב" יכול לקבל זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג לקצבה גם בעבור ילדו, אם ילדו מעל גיל 

  כל העמיתים יכולים לקבל זיכוי גם בגין הפקדה בעבור בן זוג. 

  הזיכוי יתן רק מהחלק שלא יתן זיכוי בגיו למישהו אחר.

  

  א(ה)45סעיף  - מית מוטב""ע

  הגבוה מבין:

  ש"ח. 2,016  .1

  המוך מבין:  .2

  ש"ח. 208,800מן ההכסה עד תקרה של  5%במידה ולא הייתה לעמית הכסה מבוטחת,   א.

  במידה והייתה לעמית הכסה מבוטחת, אזי סיכום של:  ב.

  ש"ח. 104,400מהכסתו המבוטחת עד למקסימום של  7%  .1

ש"ח, או סכום  104,400ש"ח, ביכוי סכום של  208,800שאיה הכסה מבוטחת, עד לסכום של מהכסתו,  5%  .2

  הכסתו המבוטחת כמוך, רק בתאי שהייתה הפקדה באופן עצמאי (כעמית עצמאי).

  .35% -גובה הזיכוי 
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  א(ד)45עמית שאיו "עמית מוטב" 

  הגבוה מבין:

  ש"ח. 2,016  .1

  ש"ח לשה. 146,400 עד לתקרה של 5% -בגין הפקדה כעמית עצמאי   א.  .2

  ש"ח לשה. 104,400מהכסת עבודה עד תקרה של  7% -בגין הפקדה כעמית שכיר   ב.  

 146,400מתקרה של  5%- ו ש"ח לשה  104,400מהכסת עבודה עד תקרה של  7% -עצמאי שהוא גם שכיר   ג.  

  כמוך. -ש"ח או הכסת עבודה  104,400ש"ח ביכוי 

  .35% -וי גובה הזיכ

  

  ריםיזיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים ובעד ביטוח שא
  הזיכוי ל"עמית מוטב"

ש"ח. הזיכוי בגין תשלום לביטוח  208,800מהכסה מזכה, בכפוף לתקרה של  5%-הזיכוי בגין ביטוח חיים, מוגבל ל

  מהכסה מזכה. 1.5%קצבת שאירים, לא יעלה על 

  ב" הזיכוי לעמית שאיו "עמית מוט

מהכסה מזכה, בכפוף  5%-לגבי הכסה שאיה הכסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים, מוגבל ל

  מהכסה מזכה. 1.5%ש"ח. הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים, לא יעלה על  146,400לתקרה של 

 104,400מהכסה מזכה, בכפוף לתקרה של  5%-לגבי הכסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים, מוגבל ל

  מהכסה מזכה. 1.5%ש"ח. הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים, לא יעלה על 

  מהכסה מזכה. 5%הסכום הכולל לביטוח חיים וקצבת שאירים, לא יעלה על 

  .25%גובה הזיכוי בגין ביטוח חיים 

  . 35%גובה הזיכוי בגין ביטוח קצבת שאירים 

  

  י אובדן כושר עבודהביטוח מפ
מדייות רשות המסים בדבר התרת יכוי בגין פרמיה המשולמת לתוכית ביטוח מפי אובדן כושר עבודה, לשכיר 

  שמעבידו איו רוכש אותה בעבורו, היא כדלקמן:

רמיות עובד שכיר, שמעבידו איו רוכש בעבורו פוליסה בגין אובדן כושר עבודה, רשאי ליהות מהטבת מס בגין פ  א.

  ששילם לפוליסה, כאמור.

ממשכורתו (שאיה מבוטחת, כאמור בסעיף א' לעיל),  3.5%הטבת המס היא התרת הוצאה ביכוי בשיעור של עד   ב.

=  2016ש"ח לחודש בשת  23,660השכר הממוצע במשק.   פעמיים וחציתקרת המשכורת לצורך הפקדה היא 

אזי היכוי לאובדן  4%המשכורת מפריש המעסיק לגמל מעל אם על אותה  ש"ח לחודש. 828פרמיה מרבית של 

 .4%פחות שיעור הפרשת המעסיק העולה על  3.5%כושר יהיה בשיעור של 

א 45תוכית הביטוח לא תוכר כקופ"ג, ולא תותר בגין הפרמיה הטבת מס וספת באמצעות זיכוי לפי סעיף   ג.

  לפקודה. 47לפקודה, או יכוי לפי סעיף 

  ותר ביכוי כפוף להגשת דוח לפקיד שומה על הכסות המבוטח.ההוצאה ת  ד.

(א) 3הכסות, המתקבלות על פי הפוליסה או הספח לביטוח מפי אובדן כושר עבודה, חייבות במס לפי סעיף   ה.

  לפקודה, ובדרך כלל חשבות להכסה מיגיעה אישית.
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הפריש לעובד למרכיב התגמולים ולאובדן כושר ) לפקודה, הסכום המרבי שאותו רשאי המעביד ל3(ה3לפי סעיף   ו.

השכר  פעמיים וחצימשכר עד  7.5%, בלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה, הוא בשיעור גם יחדעבודה 

ש"ח לחודש. דהייו, פרמיה זו כוללת גם הפרשה  1,775ש"ח) => פרמיה מרבית של  23,660הממוצע במשק (

  טוח מפי אובדן כושר עבודה.למרכיב התגמולים וגם הפרשה לבי

  כללי ההפקדה בביטוח מפי אובדן כושר עבודה לעצמאי ולבעל שליטה זהים למפורט לעיל.   ז.

  משכורת לעיין זה, למעט שווי שימוש ברכב.  ח.

  

  הפרשות לקרות השתלמות

  קרן השתלמות לעצמאי  א.

 2.5%- מעבר ל -לום לקרן השתלמות מהכסתו לתש 4.5%א) לפקודה, מותר לעצמאי לכות 5(17לפי סעיף  .1

  .2016ש"ח בשת המס  261,000מהכסתו עד 

-מ 4.5%ש"ח, ומהם יהיה יכוי עד  261,000מן ההכסה מעסק עד  7%כדי לזכות במרב ההטבות יש להפקיד  .2

  ש"ח. 261,000

  ותר ביכוי.מן ההכסה הקובעת והיתרה ת 2.5%דהייו, מן הסכום שהופקד, במגבלת הכסה קובעת, יפחיתו  .3

סך ההכסה לצורכי היכוי  -אם ישום הוא שכיר ועצמאי, ועל הכסתו כשכיר שילם לו מעבידו לקרן השתלמות  .4

  יהיה המוך מבין אלה:

  הכסת הישום מעסק או ממשלח יד.  .1

  סכום התקרה, ביכוי המשכורת שבעבורה שילם המעביד לקרן השתלמות.   2

  לדוגמה (הסכומים בש"ח): .5

     ש"ח 70,000ש"ח וכשכיר  -250,000סת הישום כעמית עצמאי הכ  .1

  261,000  סכום ההכסה המרבי שבעבורו מותר יכוי לקרן השתלמות  .2

  70,000  פחות הסכום, שבעבורו שילם המעביד לקרן השתלמות  -

      191,000  

     191,000                          2- ל 1המוך בין  - סכום התקרה 

  

  היכוי: חישוב

   

  8,000  סכום ששולם

  4,775  191,000מסכום התקרה  2.5%ביכוי 

  3,225  יתרת תשלום מותרת ליכוי

  8,595  191,000-מ 4.5%הגבלת היכוי עד 

  5,370   סכום שלא וצל ליכוי

   

  ש"ח. 3,225הסכום שיוכר לו הוא: 
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מאי מקרן ההשתלמות שלו, ובכלל זאת סכומי ב) לפקודה קבע פטור ממס לסכומים שמשך יחיד עצ16(9בסעיף 

ש"ח לשה. זאת,  18,240 -2016הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שמקורם ב"הפקדה מוטבת" בשת 

  בסיבות ובתאים המסוימים להלן:

אם שימשו הכספים לצורך ההשתלמות של העצמאי, וכן אם  -ממועד התשלום הראשון  שלוש שים לאחר   ●

  גיע ל"גיל פרישה".היחיד ה

  ללא כל תאי. -ממועד התשלום הראשון  שש שים לאחר   ●

אם הסכום משך בידי הזכאים לקבלת סכומים של היחיד, בעל  -ללא הגבלת תקופה ממועד התשלום הראשון     ●

  החשבון, שפטר.

ה, יהיו חייבים במס ב) לפקוד16(9סכומים שמשך עצמאי מקרן ההשתלמות, אשר לא תקיימו בהם התאים בסעיף 

יד, בעת קבלתם, למעט הסכומים שהפריש העצמאי לקרן השתלמות, שלא הותרו ביכוי -כהכסה מעסק או ממשלח

  ) לפקודה.2(ה3לאור הוראת סעיף 

  ב. קרן השתלמות לעובד

 סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, שמקורם ב"הפקדה מוטבת"

יהיו פטורים ממס: אם משכו לאחר שלוש שים מיום התשלום  פקודת מס הכסהא) ל16(9 כהגדרתה בסעיף

  הראשון לחשבון, ובלבד שישמשו לצורך השתלמותו; או אם משכו לאחר שש שים, ללא כל תאי.

סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות שלא בתקופות ובסיבות כאמור, יחויבו במס, למעט סכום הקרן שמקורה 

  בתשלומי העובד.

כמו כן אם פטר העובד, הזכאים לסכומים מקרן ההשתלמות רשאים למשוך אותם בפטור ממס, ללא הגבלה בוגע 

  לזמן המשיכה.

). שיעור ההפקדה הוא: הפרשת 2016ש"ח לחודש (בשת המס  15,712משכורת מרבית שבגיה יתן להפקיד היא 

  . מעבר לכך יש לזקוף שווי לעובד.2.5% -, הפרשת העובד 7.5% -המעביד 

  2016קרן השתלמות 

  סכום (בש"ח)  תאור

  15,712  משכורת מירבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

  לשה 261,000  הכסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי)

  ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

 76) לפקודה, מותר לחברה, שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בי אדם, כמשמעותה בסעיף 2)(א)(9(32לפי סעיף 

לפקודה, לכות בעבור בעל שליטה בה תשלומים שמשלמת חברה כאמור לקרן השתלמות בעבור חבר בעל שליטה, 

  ממשכורת החבר עד לתקרה הקבועה בסעיף. 4.5%- כאשר סכום זה מוגבל ל

, בשל תשלומים לקרן השתלמות בעבור חבר בעל שליטה 2016הסכום המרבי שחברה יכולה לכות מהכסתה בשת 

-מ 1/3=  1.5%(  ש"ח לפחות 2,828ש"ח); זאת, אם בעל השליטה ישלם לקרן  188,544-מ %4.5ש"ח ( 8,485בה, הוא 

יקבל הטבות מס בשת ההפקדה, אך הרווחים עליהם יהיו פטורים ממס (יש להדגיש כי ש"ח), אשר בגים לא  8,484

פקודת מס א) ל16(9 גם חלק המעסיק אחרי שש שים פטור ממס), אם ישולמו לו בתאי הפטור שלפי סעיף

  (בדרך כלל, בתום שש שים מפתיחת החשבון). הכסה

ש"ח, לא יותרו כהוצאה בידי המעביד, ולא  188,544- ממשכורת שאיה גבוהה מ 7.5%- ועד ל 4.5%הפרשות בשיעור 

  ם מקביל של בעל השליטה בסך של:ייחשבו להכסה בידי בעל השליטה. אך זאת מותה בתשלו

188,544 X  2.5%  =4,714 ש"ח  
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  סכומים ושיעורים להפקדה -קרן השתלמות לבעל שליטה 

  משכורת קובעת  שת מס
  תשלומי העובד  תקרת הוצאה-תשלומי מעביד

  סכום  %  סכום  %

2016  188,544  4.5%  8,485  1.5%  2,828  

2015  188,544  4.5%  8,485  1.5%  2,828  

  

  כויים וקודות זיכויזי

  זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב טול יכולת
יחיד תושב ישראל זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב משפחה טול יכולת שהוא משותק, מרותק למיטה, עיוור 

  או בלתי שפוי בדעתו, וכן בעד ילד מפגר. 

לפקודה  44חת בגין אותם טולי היכולת. סעיף החוק מעיק הקלות למי שהחזיק בן משפחה במוסד או קודת זיכוי א

קובע כי בחישוב הכסתו החייבת של יחיד תושב ישראל, שהוא או בן זוגו שילם בשת המס בעד החזקה במוסד 

מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, או 

מהכסתו  12.5%מהסכומים ששילם, העולים על  35%ר במוסד מיוחד, יותר זיכוי ממס בשיעור בעד החזקת ילד מפג

  החייבת.

לפקודה, או לקודות זיכוי בעד  44יחיד תושב ישראל יהיה זכאי לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף 

סה החייבת של המזכה ושל בן זוגו לא לפקודה, לפי העיין (להלן: "המזכה"), אם ההכ 45טול יכולת לפי סעיף 

  הייתה יותר מהתקרה הקבועה בסעיף ליחיד או לבי זוג.

(א) לפקודה קובע כי יחיד תושב ישראל, שהיה לו בשת המס ילד משותק, עיוור או מפגר, או שהיה לבן זוגו 45סעיף 

  י בשל כל ילד, כאמור.ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי קודות זיכו

   .ישם ילדים הסובלים מליקויי למידה, הפרעות קשב והיפראקטיביות. בגין ילדים אלה זכאים ההורים להקלות במס

  תקרות ההכסה המאפשרות קבלת הזיכוי - זיכוי בעד טול יכולת 
  

  זוג בן לו שאין  יכולת הכסת טול  זוגו ובן טול היכולתהכסת   תקופה

2016  268,000  167,000  

2015  270,000  169,000  

  

  קודות זיכוי לתושב חוזר
לפקודה ייכלל גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל  35בעקבות תיקון לפקודה קבע כי בהגדרת "עולה" שבסעיף   .1

תושב חוזר שים רצופות לפחות (להלן: " 6לאחר שהיה תושב חוץ במשך  ,30/9/2012ועד ליום  16/5/2010מיום 

 6"). לעיין זה קבע בתיקון, כי מי שבידו תעודת "תושב חוזר" ממשרד הקליטה, לפיה שהה מחוץ לישראל מוטב

ין כ"עולה" לעי - "), ייחשב לתושב חוזר מוטב וכפועל יוצא מכךתעודת תושב חוזר מוטבשים לפחות (להלן: "

  .35סעיף 

בעקבות התיקון, יהיה זכאי תושב חוזר מוטב (בדומה לעולה חדש), לקודות זיכוי היתות באופן מדורג במשך   .2

  , לפי המאוחר, באופן הבא:1/1/2011שים מיום ההגעה לישראל או מיום   3.5
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  החודשים הראשוים.  18קודת זיכוי חודשית במהלך  1/4  א.

  החודשים הבאים.  12חודשית במהלך קודת זיכוי  1/6  ב. 

  החודשים הבאים.  12קודת זיכוי חודשית במהלך  1/12  ג. 

יהיה זכאי לקודות הזיכוי  31/12/2010ועד ליום  16/5/2010תושב חוזר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום   .3

  .1/1/2011האמורות, אולם הן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו, החל מיום 

, יהיה זכאי לקודות הזיכוי לפי 30/9/2012ועד ליום  1/1/2011זר מוטב ששב והיה לתושב ישראל מיום תושב חו

  , והן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו מיום הגעתו והיותו תושב ישראל.35סעיף 

 ) איה באה על חשבון1/1/2011יובהר, כי ההשהיה האמורה שבתחילת קבלת ההטבה (מיום הגעתו לישראל ועד 

שים מלאות, לפי המדרג  3.5תושב חוזר כאמור יהא זכאי לקודות הזיכוי במשך  -תקופת ההטבות, כלומר 

  המפורט לעיל.

לפקודה ולתקות מכוחו, כמו האפשרות להשהות את  35הסדרים מסוימים החלים על עולה חדש בהתאם לסעיף   . 4

במוסד לימודים על תיכוי או עקב תקופת שהייה  קבלת קודות הזיכוי עקב שירות צבאי סדיר או עקב לימודים

  בחו"ל, יחולו בהתאמה גם על תושב חוזר מוטב.

שים לפחות. תעודת  6משרד הקליטה מפיק כאמור תעודת תושב חוזר מוטב, לפיה שהה המבקש מחוץ לישראל   .5

את בלי להתייחס לשאלה תושב חוזר מוטב כזו קובעת את זכאותו של יחיד לקודות הזיכוי האמורות לעיל, וז

בדבר מרכז חייו של היחיד. לכן הוחלט ברשות המסים, כי לצורך קביעת הזכאות לקבלת קודות הזיכוי (לרבות 

במעמד תיאום המס) למי שאיו מחזיק בתעודת תושב חוזר מוטב או למי שאין בידו החלטת מיסוי מרשות 

בחים המשמשים את משרד הקליטה לצורך הפקת המסים הקובעת את מעמדו כתושב חוזר מוטב, ייבדקו המ

  תעודת תושב חוזר מוטב, כדלקמן:

השים הקודמות לחזרתו לישראל. יובהר לעיין  6ימים בכל שה, במהלך  120-היחיד לא שהה בישראל יותר מ  א.

  אל.חודשים המדדות עד ליום החזרה לישר 12תקופות בות  6-שות מס אלא ל - 6זה, כי אין הכווה ל 

היחיד או בן/בת זוגו לא היו מועסקים בחו"ל במהלך התקופה האמורה לעיל על ידי מדית ישראל, רשות   ב.

המגבית המאוחדת  - מקומית בישראל, הסוכות היהודית בארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד 

  לישראל, חברה ממשלתית או רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.

לפקודה) כדי לקבוע את מעמד  35ר ספק, אין בעמידה בתאים דלעיל (המזכים בקודות זיכוי לפי סעיף למען הס

מעמד התושבות ב חוזר או כתושב חוזר ותיק, שכן התושבות של היחיד לצורכי מס ובכלל זה מעמדו כתוש

  לצורכי מס קבע לאור מבחן "מרכז החיים".

  קודות זיכוי בגין ילדים
ייתו שתי קודות זיכוי בשל כל ילד החל בשת המס שלאחר שת  2012לפקודה, החל משת  170 בעקבות תיקון

לידתו ועד לשת המס שבה מלאו לו חמש שים, וקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשת המס שבה מלאו לו שש 

כטברג יתות קודות זיכוי שים ועד לשת בגרותו (כפי המצב לפי התיקון). כמו כן, בעקבות המלצות ועדת טר

לאבות לילדים עד גיל שלוש: קודת זיכוי אחת בשת הלידה של הילד ובשה שבה מלאו לילד שלוש שים, ושתי 

  . קודות זיכוי בשים שבהן מלאו לילד שה ושתיים

  זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר
למוסדות ציבוריים מאושרים, ייתן אם סכום התרומות מסכום התרומה, שתרמו  35%הזיכוי על תרומות בשיעור 

  .2016ש"ח בשת המס  180עלה מעל 

מההכסה החייבת, או שאיו עולה על סכום מרבי בסך  30%הזיכוי ייתן מסכום כולל של תרומות שאיו עולה על 

  ., לפי המוך מבייהם2016ש"ח בשת המס  9,212,000
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  שלומי מסת

  הקטת מקדמות
ת לרשות המסים קבעות על פי שיטת האחוזים או על פי שיטת הסכום הקבוע. אפשר להקטין את המקדמו

המקדמות, אולם מי שמקטין אותן שלא כדין, צפוי לשלם ריבית בשיעור מסוים ובהפרשי הצמדה, לפי סעיף 

  ) לפקודה.2(א)(190

יכרים בין המקדמות המוקטות לבין לכן, כדאי לבדוק את שיעור המקדמות במהלך השה, ולוודא שאין הפרשים 

  המס לפי הרווח המשוער. אם יימצאו הפרשים יהיה אפשר להגדיל את המקדמות בהתאם לזאת.

ישום שביקש להקטין מקדמה, ולאחר מכן השתה מצבו לטובה, מוטב שישלם את ההפרש; שכן, מרוץ הריבית 

ם וספים על חשבון המקדמות, והם יחושבו רק והפרשי ההצמדה באשר לסכום הוסף יופסק למי שישלם סכומי

  בדצמבר.  31ביולי ועד לתאריך התשלום בפועל, במקום עד יום  1בעבור התקופה שתחל מיום 

כדי להפחית ריבית והפרשי הצמדה אפשר גם להקדים הוצאה חריגה. אם אפשר, רצוי להגדיל את היכויים במקור 

  ישור להקטת יכוי המס במקור.מתקבולים מלקוחות באמצעות אי השימוש בא

חברה יכולה לחסוך ריבית והפרשי הצמדה אם תחלק את מלוא הרווח במשכורת לבעלי המיות, אך לא לפי 

  .שתבדוק את חישוב הכדאיות של חלוקת הרווח במשכורת לעומת השארתו בחברה.

  תשלום מקדמה על חשבון רווח הון
  ום, אף אם הסתיימה בהפסד או ללא חבות במס.י 30קיימת חובת דיווח בעסקה הוית בתוך 

  המס השוטפתתשלום יתרת המס לשת 
מתום שת המס ועד למועד  -והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים  4%ישום חייב לשלם ריבית בשיעור 

  התשלום בפועל.

א(א) לפקודה, באשר 187והפרשי הצמדה המוטלים על פי סעיף  4%ישום זכאי לפטור מדורג מן הריבית בשיעור 

  לסכומי המס שהוא מקדים לשלם. 

  וזהו פירוט הפטור המדורג האמור:

  מן הריבית והפרשי ההצמדה.  פטור מלא -שלאחר תום שת המס  בחודש הראשוןעל סכום מס ששילם הישום 

הפרשי מן הריבית ו ממחציתהפטור הוא  -שלאחר תום שת המס  בחודש השיעל סכום מס ששילם הישום 

  ההצמדה. 

מן הריבית והפרשי  מרבעהפטור הוא  -שלאחר תום שת המס  בחודש השלישיעל סכום מס ששילם הישום 

  ההצמדה.

לפיכך כדאי לערוך דוחות משוערים בהקדם, כדי להשלים הפרשים במקדמות, אם וצרו, או כדי לשלם את יתרת 

 - חיובי הריבית והפרשי ההצמדה. על משמעות יפוח החוב המס, אם ותר חוב, וליהות מהחה יכרת בגין פטור מ

  ראו רשימת מקדמים לחישוב ריבית מס הכסה בירחון "ידע למידע", במדור 'מס הכסה', מדי חודש.

מקדמות, לאחר ששולמו תשלומים  להגדילמקדמות, או  להטיליש להתחשב גם בעובדה שציבות מס הכסה והגת 

  קודמת.וספים בשל הכסות משה 

ישום שביקש ביטול מקדמות או הקטת מקדמות, ובסוף השה מתברר כי הקטת המקדמות הייתה לא מוצדקת, 

) לפקודה ובהפרשי הצמדה בעבור סכום ההפחתה ועד הפרש המס שעליו להשלים 2(א)(190יחויב בריבית לפי סעיף 

  .לפי הדוח. כדי למוע חיוב זה מוצע לשלם את החסר בהקדם
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  2016ת שיעורי מס וסכומים בשת המס טבלאו

   ממשכורת חודשית ושתית על שיעורי המס
  2016הכסה מיגיעה אישית החל מיואר 

  הכסה חודשית

  (יגיעה אישית) 
  שיעור המס  הכסה שתית (יגיעה אישית)  שיעור המס

  10%  62,640עד   10%  5,220עד 

  14%  107,040עד  62,241-מ  14%  8,920עד  5,221-מ

  21%  166,320עד  107,041-מ  21%  13,860עד  8,921-מ

  31%  237,600עד  166,321-מ  31%  19,800עד  13,861-מ

  34%  496,920עד  237,601-מ  34%  41,410עד  19,801-מ

    48%וסף מכל שקל  48%  מכל שקל וסף

   

  2016על הכסה שאיה מיגיעה אישית לשת   שיעורי מס

   הכסה חודשית 

  (לא מיגיעה אישית)

  הכסה שתית   שיעור המס

  (לא מיגיעה אישית)

  שיעור המס

  31%  237,600עד   31%  19,800עד 

  34%  496,920עד  237,601-מ  34%  41,410עד  19,801-מ

  48%  מכל שקל וסף  48%  מכל שקל וסף

   

  2016בשת המס ₪   2,592ושתית =  ש"ח  216קודת זיכוי חודשית = 

-יהיה חייב בבשה ₪  803,520-ו  ש"ח בחודש  66,960יחיד שהכסתו עלתה על  -וסף על הכסות גבוהות  מס

  2016בשת המס יסף  מס 2%

  2016סכומים מתואמים בשת המס 

 בש"ח לשה בש"ח לחודש  1.1.2016

 100,560 8,380 קצבה מזכה

לפקודת מס הכסה [וסח חדש]  א 9פטור מקצבה לפי סעיף 

 - 2016בין השים  49% - הפקודה)  -(להלן  1961-התשכ"א

2019 

4,106 49,272 

 ש"ח לכל שת עבודה 116  ודהא(ב) לפק9סכום פטור לפי סעיף 

 104,400 8,700 לפקודה) 47תקרת הכסה מזכה שהיא הכסת עבודה (סעיף 

 - למי שיש הכסת עבודה -הכסה מזכה שאיה הכסת עבודה 

 לפי המוך 8,700ביכוי הכסת העבודה או 
12,200 146,400 

 261,000 21,750 )) לפקודה5(א)(47הכסה מזכה לקצבה (סעיף 
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 104,400 8,700 ) לפקודה5(-)) ו3(א)(47הכסה ל"עמית עצמאי" (סעיף 

סכום החסכון המזערי  - א(ד) לפקודה45הסכום לפי סעיף 

 מההכסה. 5%ללא הגבלה של 
168 2,016 

 א(ה) לפקודה45הסכומים לפי סעיף 
168  

17,400 

2,016  

208,800 

סכום ההפרשה לפיצויים המוכר כהוצאה לפי סעיף 

  )2א)()(9(32
 ש"ח 12,230 

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה 

 ממס בעת ההפרשה
15,712 188,544 

(קרן השתלמות לעצמאי וחבר משוקללת הכסה קובעת 

 קיבוץ)
 261,000 

סעיף  -תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה 

  )2(ה3
23,660   

 18,240  ב) לפקודה16(9-א) ו16(9 -הפקדה מוטבת 

  לתקופה 91,813   סכום צבירה מזערי 

  לחודש 4,418   סכום צבירה מזערי 

  4,650 "שכר מיימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

 לכל שת עבודה 12,230  ואילך 1.1.2016החלק הפטור של מעקי פרישה ששולמו מיום 

 לכל שת עבודה 24,480  החלק הפטור של מעקים כאמור ששולמו במקרה של מוות 

  %100הכסת עיוור וכה 

סכום ההכסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או 

  )(א) לפקודה]:5(9[סעיף  100%כה 

  אין פטור -יום  184עד 

 יום חלק יחסי עד לתקרה של 185-364

 

  

  

  

  

  

72,960 

  יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 365

 365-ומחולקת בכשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור 
 608,400 

הכסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או כה 

  )(ב) לפקודה]:5(9[סעיף  100%

  אין פטור -יום  184עד 

 חלק יחסי עד לתקרה של -יום  185-364

 

  

  

  

72,960 

  חלק יחסי עד לתקרה של - יום או יותר  365

 365-כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב
 72,960 

)(ב) לפקודה 5(9אם מדובר בהכסה מריבית לפי סעיף 

 התקרה תהיה -שמקורה בפיצויים עבור זקי גוף 
 259,920 

 ) לפקודה.5(9כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 

   -זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים 

 מהתרומה אם התרומה עולה על 35%

לשת המס 

2016 
180 
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  בעדו יתן זיכוי:הסכום המרבי 

 המוך מבייהם -מההכסה החייבת  30%או 

לשת המס 

2016 
9,212,000 

 21,240 1,770 למי שאושר לכך -הוצאות ליה באזור פיתוח 

  (ליממה) 320 הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ

 158,400 13,200 משכורת למומחה חוץ

  (ליממה) 320 הוצאות שהייה לעיתואים וספורטאים זרים

 178,327  משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר

  כיבודים   הוצאות מותרות ביכוי:

  

  

 מתות              

 

מההוצאות שהוצאו  80%

  לכיבוד קל במקום העיסוק 

  של הישום

 לאדם לשה 210

) לפקודה) פיצויי 21(9פיצויי הלת שכר הפטורים ממס (סעיף 

, 1958-פי חוק הגת השכר, התשי"חהלת שכר המשולמים ל

פטורים ממס בגבולות שקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד 

החודשים האחרוים של עבודתו  24- לא עלתה באף אחד מ

 על:

8,040  

   שכר דירה

  אין תקרה - לפקודה  122עפ"י סעיף  10%שכר דירה החייב במס בשיעור 

  לחודש 5,030 פטור על הכסות משכר דירה למגורים

   החה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

 160,560  עד לתקרת ההכסה החייבת: (כוחות הביטחון) - 5%

 238,920   שהופקה באזור אילת או חבל אילותמהכסה חייבת  24%

הכסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה 

 פת הראשוה:לפקודה וחלק ב' של התוס 11בסעיף 
 160,560 

   הטבות על הכסה בעד עבודה במשמרות

  תקרת הכסה 

 לא יעלה על  15% - זיכוי מגיע 

  

10,600  

930 

  

127,200  

11,160 

  פקודהל 45, 44סעיפים 

  תקרת הכסה של טול יכולת

  ליחיד 

 לזוג

 
167,000   

268,000 

 317,000  פדיון מיות באגודה שיתופית

 97,000  ה אצל חוקרתקרת הפטור למילג

   )2015פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 

 80,520  הכסה ליחיד

 161,030  הכסה לזוג

 2,592 216 סכום קודת הזיכוי 
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   לפקודהד - 125יכוי מריבית 

 62,160  ד(א) לפקודה125 - תקרה מוטבת 

 9,720  ד(ב) לפקודה125 -פטור למיעוטי הכסה 

 13,320  )לפקודה1ד(ג)(125 - רישה ליחיד פטור גיל פ

 16,320  ) לפקודה2ד(ג)(125 -פטור גיל פרישה לזוג 

 35,196  ה לפקודה125לפי סעיף  35%פטור מירבי של 

   הוצאות ליה בארץ

 מלוא הסכום  117$- ליה שעלותה מוכה מ

  מההוצאה  75% - $117- ליה שעלותה גבוהה מ

 -אך לא פחות מ
 

117$ 

 )x 75%$ $266 = (200  -לא יותר מ ו

   סכומים אחרים

  8,700 תשלום "בתקופת הבחירות"

(ט) לפקודה שחל עליה רק שיעור עליית 3סכום הלוואה לעיין 

  המדד

  (ט)3שיעור הריבית לעיין סעיף 

7,800  

3.41%  

  תשלום חד פעמי לספק הפטור מיכוי מס 

  4,920 במקור משירותים או כסים 

 78,800  )2015כום ההכסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשת המס ס

   ) 2015פטור מהגשת דין וחשבון (לשת 

 לשה 643,000  משכורת (תוספת א) 

 לשה 334,000  הכסה וספת (תוספת ב) 

 לשה 334,000  קצבת חוץ (תוספת ד)  -הכסה 

 לשה 638,000  הכסה מריבית (תוספת ה) 

 לשה 810,720  ) מחזורממכירה יירות ערך (הכסה 

 לשה 1,856,000  הכסה ממכירה יירות ערך (תוספת ו) 

 לשה 3(  1,856,000כסי חוץ (תקה 

 1,260 105 שווי שימוש ברדיו טלפון ייד (רט"ן) 

   הוצאות החזקת טלפון שאיו ייד

 23,600  -אם סכום ההוצאה מוך מ  .1

  המוכרת מעל סכום ההוצאה 

 מההוצאה לפי המוך) 80%(או 
 

2,400 

 23,600   -אם סכום ההוצאה מעל   .2

 4,700  סכום ההוצאה המוכרת מעל 
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 להגרלה 49,560  הגרלות והימורים (תקרת הפטור)

   מתדב במוסד ציבורי

  לאדם 30 כיבוד קל לאירוע

  220 2,640סיעות בתחבורה ציבורית

 8,040 670 הוצאות דלק

 1,320 110 שיחות טלפון מביתו/ייד

   -2016.1.1יכוי מתשלום בעד שירותים או כסים מ

 5,300,000  2014מחזור עסקי בשת מס 

 1,040,000  2014מחזור של חברה בת בשת מס 

 3,200,000  2014מחזור של מוסד ציבורי בשת מס 

   -2016.1.1יכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ

 17,100,000  2014מחזור עסקי בשת מס 

  לפקודה  ב195סעיף  -עיצום כספי 

 (קס על אי הגשת דוח מקוון)

 לחודש 500
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  ביטוח לאומי

מס" ובירחון ידע למידע. הפרקים - להלן מובא לקט פרקים בחרים מתוך מאמר מלא המתפרסם באתר "כל

  המערכת בהתאמה ל"חוזר לקוחות לסוף שה" מתוך מאמרה של רו"ח אורה צח בחרו על פי שיקול

  2016סוגיות בתחום הביטוח הלאומי לסיום שת 

  ׀ גלרט -רו"ח אורה צח׀ 

   2016עד  2009שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשים 

 עד גיל פרישה, 18שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח), למבוטחים בגיל 

  2016) עד שנת 102בטופס  1שאינם בעלי שליטה, בשיעורים הרגילים (טור 

  1.1.2008מיום 

 הכנסות

שאינן 

  מעבודה

עובד 

  עצמאי

שכיר 

 (חלק

  העובד)

  חלק המעסיק
פנסיה 

 1-7/09  מוקדמת
8/09-

3/11  

4/11-

12/12  
2013  2014  2015 2016  

%  % % % % %  %  %  %  %  % 

  3.49  3.45  3.45  3.45  3.45  3.45  3.85  3.45  3.50  9.82  9.61  )1שיעור מופחת (

  11.79 7.50 7.25 6.75  6.50  5.90  5.43  5.43  12.00  16.23  12.00  )2שיעור מלא (

  

מוקדש פרק לחיסכון וסיוע  2016-(תיקוי חקיקה), התשע"ו 2018-ו 2017הכלכלית לשים  ההתייעלותבהצעת חוק 

יעורי דמי הביטוח של העובד העצמאי בשיעור המופחת ולהעלות את דמי לעצמאים. מוצע, בין היתר, להפחית את ש

  הביטוח בשיעור המלא.

  )102בטופס  2שיעורי דמי ביטוח באחוזים לבעלי שליטה (טור 

להלן פירוט שיעורי דמי הביטוח בעבור בעלי שליטה בחברת מעטים, המדווחים כשכירים בחברה שבבעלותם 

  ה בשיעורים הרגילים):עד גיל פריש 18(מבוטחים בגיל 

מיום 

1.1.2008  

שכיר 

(חלק 

  עובד)

  סה"כ  חלק המעסיק

1-7/09  
8/09-

3/11  

4/11-

12/12  
2013  2014  2015  2016  1-7/09  

8/09-

3/11  

4/11-

12/12  
2013  2014  2015  2016  

%  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  

  6.90  6.90  6.90  6.90  6.90  7.30  6.90  3.41  3.41  3.41  3.41  3.41  3.81  3.41  3.49)  1מופחת (

  19.07  18.84  18.38  18.15  17.59  17.16  17.16  7.28  7.05  6.59  6.36  5.80  5.37  5.37  11.79  )2מלא (

  

  נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח

  1-7/09  8-12/09  2010  2010  2011  2011  2012  2012  2013  2014  2015  2016  

  

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ח ש"

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ש"ח 

  לחודש

ההכנסה המרבית לתשלום 
  43,240  43,240  43,240  42,435  502,200 41,850 881,064 73,422  957,000  79,750  76,830  38,415  דמי ביטוח

הכנסה מרבית לעניין שיעור 
  5,678  5,556  5,453  5,297  62,052 5,171 59,808 4,984  57,708  4,809  4,757  4,757  )1מופחת (

השכר הממוצע במשק, 
  9,464  9,260  9,089  8,828  103,428 8,619 99,684  8,307  96,180  8,015  7,928  7,928  לעניין תשלום דמי ביטוח

  משכר ממוצע במשק 60%עד הכסה בשיעור  - שיעור מופחת   )1( 

  כסה מרביתעד ה -שיעור מלא   )2(
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  מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום למי שאין הכנסות חייבות בדמי ביטוח 

מבוטחים במעמד של "לא עובד ולא עובד עצמאי" (ללא הכסות חייבות בדמי ביטוח), תלמיד, תלמיד ישיבה, עובד 

ות דמי ביטוח בחל"ת, מי שמצוי בהכשרה מקצועית ומי שמשלם דמי ביטוח בריאות בלבד, מקבלים פקס מקדמ

  בסכום מיימום, בהתאם לסיווגם הביטוחי.

. בסיס המיימום שלפיו 2016ש"ח בשת  9,464המקדמות הרבעויות גזרות מן השכר הממוצע במשק שהוא 

כפול  15%ש"ח לרבעון ( 4,260הוא  - מחושבים דמי ביטוח למבוטח שאיו עובד ואיו עובד עצמאי שאין לו הכסות 

ש"ח לרבעון  1,420 -תלמיד ישיבה) ולמי שמצוי בהכשרה מקצועית  לרבותק לכל חודש), ולתלמיד (שכר ממוצע במש

  כפול שכר ממוצע במשק בכל חודש). 5%(

  .2016עד  2014ש"ח בחודש בשים  103דמי ביטוח בריאות מחושבים בסכום קבוע של 

  התשלום מחושב כדלקמן:

  ש"ח לחודש). 168ם (שה x 4,260) 9.61% - 5%+(309=  505לרבעון 

  ש"ח לחודש). 125(שהם  x 1,420) 9.61% - 5%+ ( 309=  374לרבעון 

  סוגיות הקשורות לעצמאים ולבעלי הכסות שאין מעבודה

  עובד עצמאי

לחוק הביטוח הלאומי הוא מי שעוסק בשת מס פלוית (או חלק ממה) במשלח ידו  1"עובד עצמאי" על פי סעיף 

  ר לאותו משלח היד), ומתקיים בו אחד מאלה: שלא כעובד שכיר (בקש

הוא עוסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע, והכסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא   .1

  מהשכר הממוצע במשק. 15%לפחות 

  שעות בשבוע בממוצע. 20הוא עוסק במשלח ידו לפחות   .2

  הממוצע במשק. מן השכר 50%הכסתו ממשלח ידו היא לפחות   .3

  מי שמתקיימת בו אחת החלופות לעיל חשב "עובד עצמאי" במוסד לביטוח לאומי. 

מבוטח מוגדר גם כעובד עצמאי על פי התוספת השייה לצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, לדוגמה: הג מוית ומי 

  בתאים שמפורטים בצו. -שעובד רק בביתו 

  ים במוסד לביטוח לאומיהאחריות לדיווח ולתשלום של עצמא

  האחריות על הדיווח למוסד לביטוח לאומי ולתשלום דמי הביטוח חלה רק על העצמאי.

אי רישום כ"עובד עצמאי" או אי תשלום במועד, או דיווח על הכסה מוכה מדי לצורך תשלום מקדמות, יכולים 

  בתאים מסוימים, לשלול זכויות לגמלאות, כולן או חלקן.

  מי חייב לדווח ולשלם דמי ביטוח – 342סעיף 

מבוטח שהוא עובד עצמאי, ומבוטח שאיו עובד ואיו עובד עצמאי, חייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם;    "(א)

  ואולם מבוטחת לפי פרק ג' בלבד מכוח היותה אשת מבוטח איה חייבת בתשלום דמי הביטוח".

  רישום עובד עצמאי 

סד לביטוח לאומי מיד עם תחילת העיסוק ולא להמתין, שמא המבוטח ייפגע תוך יש לבצע רישום עובד עצמאי במו

ימים מהיום שבו החל  90כדי ועקב העבודה ולא יהיה מבוטח. על פי תקות הרישום, עובד עצמאי חייב להירשם תוך 

  לעבוד כ"עובד עצמאי", אך לעיין ביטוח פגעי עבודה עליו להירשם מיד. 

  עובד עצמאי החיוב בדמי ביטוח של

 345החיוב בדמי ביטוח של העובד העצמאי הוא שתי ומבוצע בהתאם לשומת המס של המבוטח, כאמור בסעיף 

) לפקודת 8(2-) ו1(2בחוק הביטוח הלאומי. החבות בדמי ביטוח היא על ההכסות בשומה של המבוטח על פי סעיפים 
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לפי כל פטור, יכויים או  סה" או "הפקודה")(להלן: "פקודת מס הכ 1961- (וסח חדש), התשכ"א מס הכסה

זיכויים לפי פקודת מס הכסה, למעט יכויים בשל תשלומים לקופת גמל ודמי ביטוח לאומי, המותרים ביכוי לצורכי 

  מס. מי שאין לו הכסות משלם דמי ביטוח מיימליים. 

ביטוח על פי הצהרה, או לפי שומה אחרוה כל עוד לא ערכה שומה סופית, המבוטח משלם מקדמות על חשבון דמי ה

  המצויה במערכת הביטוח הלאומי.

  עובד לשעה

לחוק הביטוח הלאומי ולפי התקות, עובד לשעה הוא מבוטח שהקשר ביו לבין מעסיקו הוא לתקופה  1לפי סעיף 

  שאיה עולה על שבעה ימים רצופים.

  חובת הרישום ותשלום דמי הביטוח הם כדלקמן:

  לשעה" בעבודה שאיה לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק, משלם את דמי הביטוח בעד עצמו."עובד   .1

"עובד לשעה" בעבודה לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק, אם כלל מספר שעות העבודה אצל אותו מעסיק   .2

צל אותו מעסיק עולה לשבוע, מדווח ומשלם את דמי הביטוח בעד עצמו. אם מספר שעות העבודה א 4איו עולה על 

  שעות, המעסיק חייב ביכוי ובתשלום דמי הביטוח בעדו. 4על 

  עובד לשעה כפוף לחובת הרישום לעיין זכאותו לגמלאות בשל פגיעה בעבודה.

  קביעת מעמד המבוטח

מעמד מבוטח במוסד לביטוח לאומי קבע בדרך כלל על פי הצהרת המבוטח, בהתאם לחוק ולתקות. מומלץ לבחון 

כדי למוע  -את ההתאמה בין המעמד האמיתי למעמד המוצהר, כדי למוע שלילת גמלאות בעת הצורך, או לחלופין 

תשלום מיותר (ראה בהמשך התייחסות להחזר דמי ביטוח בעת שיוי מעמד רטרואקטיבי והתייחסות לקביעת מעמד 

  של בעלי שליטה ובי משפחה).  

מעמד אישי כגון: ידועים בציבור. עדכון של ידועים בציבור עשה בטופס שמצוי עדכון מעמד כולל, בין היתר, עדכון 

  באתר הביטוח הלאומי באיטרט, שאליו יש לצרף מסמכים מאמתים.

כלומר, מבוטח שפגע בעבודה ולא היה רשום במוסד לביטוח לאומי כ"עובד עצמאי" או כ"עובד לשעה" בעת 

  הפגיעה, איו מבוטח לעיין זה.  

  בעקבות פסק דין –חת תיק עצמאי בעקבות שומה פתי

המוסד לביטוח לאומי שלח למר יצחק חג'אג' בעקבות שומה שהתקבלה ממס הכסה מכתב לבירור מעמדו, לרבות 

פירוט מקורות ההכסה והיקף שעות העבודה. במכתב הובהר כי המבוטח איו מבוטח לעף פגעי עבודה כעובד 

  עצמאי בתקופה האמורה.

פקס לתשלום דמי ביטוח כעצמאי ומכתב  6.4.2010דר תגובת המבוטח, שלח לו המוסד לביטוח לאומי ביום בהיע

  שבו פורט חישוב דמי הביטוח אשר עליו לשלם. 

  פגע המבוטח בתאוה במסגרת עיסוקו, תבע את המוסד לביטוח לאומי ודחה.   19.4.2010ביום 

) את תביעתו של המבוטח וקבע כי אף שהמבוטח לא 2416-06-11ודה (ב"ל קיבל בית הדין האזורי לעב 9.7.2012ביום 

  רשם במועד כעובד עצמאי, הרי בסיבות המקרה יש לראותו כעובד עצמאי לעיין פגיעה בעבודה.

המוסד לביטוח לאומי אימץ את החלטת בית הדין גם למקרים אחרים וקבע והל פימי שעל פיו בעקבות כל שומה 

ד לביטוח לאומי וגורמת לפתיחת תיק עצמאי חדש, ייקבע תאריך רישום לפי יום עריכת השומה שמגיעה למוס

  במס הכסה.

כאשר עצמאי מקבל את ההודעה על קביעת מעמדו כעובד עצמאי וחולק על כך, עליו לפות מיד למוסד לביטוח לאומי 

שלא  –י שאיו עוה להגדרת עובד עצמאי לשיוי המעמד. עמדת המוסד לביטוח לאומי בשיוי סוג מעובד עצמאי למ

  לתקן שיוי סוג רטרואקטיבית בשל הכיסוי הביטוחי.
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יש לשים לב לחשיבות תשלום דמי הביטוח. במקרה שלעיל הורה בית הדין למוסד לביטוח לאומי להתחשב בהוראות 

  באופן מלא או באופן חלקי.לחוק הביטוח הלאומי. סעיף זה מאפשר שלילת גמלה ממבוטח שקיים לו חוב,  366סעיף 

  מי שאיו עובד ואיו עובד עצמאי
  בקבוצה זו כללים סוגי מבוטחים החייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם, כדלקמן:

בעל הכסות שאיו כלל בגדר הגדרת "עובד" או "עובד עצמאי", כמפורט לעיל, לרבות הכסות שאין מעבודה   .1

  יביות).או ממשלח יד (להלן: הכסות פס

  מובטל.   .2

  תלמיד במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה או במכללה, שאין לו הכסות.  .3

  תושב ישראל השוהה בחו"ל שהות של ארעי.  .4

  בתאים שקבעו בצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים. -ספורטאי   .5

  מבוטח שאין לו הכסות.  .6

  הכסות מועברות מחברה משפחתית או מחברת בית.  .7

  אחריות לדיווח ולתשלום:

לחוק הביטוח  345סוגים אלה, כמו העובד העצמאי, חייבים לדווח על מעמדם ולשלם את דמי הביטוח בעצמם (סעיף 

לפקודת מס הכסה, לפי כל פטור, יכויים או זיכויים  2הלאומי). החיוב מבוסס על שומת המס השתית, על פי סעיף 

ת גמל ודמי ביטוח לאומי, המותרים ביכוי לצורכי מס. מי שאין לו הכסות משלם לפי הפקודה, למעט יכוי בשל קופ

  דמי ביטוח מיימליים.

לחוק הביטוח הלאומי, ובדרך  351הכסות פסיביות בגיל פרישה פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי כאמור בסעיף 

  כלל גם מתשלום דמי ביטוח בריאות.

לחוק  366אים מסוימים לשלול מן המבוטח זכאות לגמלאות, כאמור בסעיף איחור בתשלום דמי הביטוח עלול בת

  הביטוח הלאומי. 

  עצמאי שאיו כלול בהגדרת "עובד עצמאי"
קיימים מצבים שבהם אדם חשב עצמאי אצל רשויות המס, אך במוסד לביטוח לאומי ההכסה מסווגת כהכסה 

לחוק הביטוח  1תאים שבהגדרת "עובד עצמאי" בסעיף פסיבית. המצבים הללו מתקיימים כאשר לא מתקיימים ה

  הלאומי.

מי שלא מתקיימים בעייו התאים איו מוגדר "עובד עצמאי" והכסותיו כעצמאי חשבות להכסה אחרת: הכסה 

  של מבוטח שאיו עובד ואיו עובד עצמאי (הכסה פסיבית). 

ו התאים בעייו, ולאחר מכן שוו התאים, המוסד מי שבעת רישומו כ"עובד עצמאי" בביטוח הלאומי התקיימ

לביטוח לאומי ממשיך לראות בו עובד עצמאי כל עוד לא שיה את סיווגו במוסד לביטוח לאומי, הוא הה מזכויות 

  ביטוחיות ומשלם מקדמות דמי ביטוח כעובד עצמאי.

ם תחילת עיסוקו במשלח ידו. האחריות יוזכר ויודגש כי עובד עצמאי חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי מיד ע

לדיווח על עיסוקו ועל תשלום דמי הביטוח חלה עליו בלבד. מבוטח שלא עשה את המוטל עליו כדי להירשם, איו 

  מבוטח בעף פגעי עבודה. 

ימים מיום שאדם החל  90א לתקות הרישום המאפשרת רישום תוך 5כסה לתוקף תקה  2009בדצמבר  1מיום 

כעובד עצמאי. המוסד לביטוח לאומי הבהיר שבכל מקרה, כדי שעצמאי יוכר כפגע בעבודה עליו להיות רשום לעבוד 

  במועד הפגיעה כ"עובד עצמאי" במוסד לביטוח לאומי.
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, ההכסה של מבוטח שאיו עוה להגדרת "עובד עצמאי" כאמור לעיל, חייבת בדמי ביטוח בשיעורים 2008החל משת 

מן השכר הממוצע במשק, הפטורה  25%ד ואיו עובד עצמאי, למעט הכסה שאיה עולה על של מי שאיו עוב

  מתשלום. 

ש"ח (הוא איו רשום כ"עובד עצמאי").  10,000משכורת חודשית ממוצעת בסך של  40יח למשל שלמבוטח בן 

שעות בממוצע בשבוע.  שחמש"ח ושעות עבודתו הן  35,000הכסתו הצפויה ממשלח ידו כעצמאי בכל שת המס היא 

מאחר שאיו עוה להגדרת עובד עצמאי, ההכסה חשבת להכסה פסיבית. ההכסה החייבת בדמי ביטוח בשיעור של 

מן השכר הממוצע במשק. ההכסה שחייבת בדמי ביטוח  25%היא בסכום ההכסה שעולה על סכום בשיעור של  12%

מבוטח פגע במהלך עיסוקו כעצמאי, אזי הפגיעה הזו לא תוכר איה מבוטחת לעיין פגיעה בעבודה. לכן, אם ה

  כפגיעה בעבודה, והמבוטח לא יקבל דמי פגיעה גם בעבור המשכורת שלא יקבל בתקופת אובדן הכושר. 

  מבוטחות שאין חייבות בדמי ביטוח
תשלום דמי ביטוח עקרות בית מבוטחות, בתאים מסוימים, למרות שאין משלמות דמי ביטוח. כיום הן פטורות מ

לאומי ודמי ביטוח בריאות, למרות שהן מבוטחות בביטוח בריאות ומבוטחות באופן חלקי לעפי הביטוח הלאומי. 

  מדובר בשים, שאין עובדות על פי ההגדרות בחוק הביטוח הלאומי, כדלקמן:

מסוימים), שבן זוגן תושב שים שואות (לרבות ידועות בציבור, בתאים מסוימים, ולמעט עגוות, בתאים   .1

ישראל המבוטח בביטוח הלאומי כחוק לעיין פרק זקה ושאירים, והן אין עובדות כשכירות ואין "עובדות 

עצמאיות" על פי ההגדרות בחוק הביטוח הלאומי ("עקרת בית כה" חשבת "מבוטחת חובה" כמפורט בחוק 

  הביטוח הלאומי). 

או קצבת תלויים מן המוסד לביטוח לאומי בישראל (אלמות בות קצבה), והן  אלמות, המקבלות קצבת שאירים  .2

אין עובדות כשכירות ואין "עובדות עצמאיות" על פי ההגדרות בחוק הביטוח הלאומי. מאלמות אלה מוכים 

דמי ביטוח בריאות מהקצבה. לאלמות בות קצבה קבעו הוראות מיוחדות לעיין תשלום דמי ביטוח, על 

  הכסות פסיביות.

  ).15.8.2010מיום  1046/09דחה עתירה להכיר בגבר "עקר בית" לצורך פטור מתשלום דמי ביטוח ( ץבג"

  ידועים בציבור
ידועים בציבור אמורים לעדכן את המעמד במוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס שמצוי באתר הביטוח הלאומי 

  ים בציבור משפיע על תשלום דמי ביטוח ועל זכויות לגמלאות.באיטרט ולצרף מסמכים מאמתים. המעמד של ידוע

בכל שה מבצע תחום ילדים מדגם בדיקת ידועים בציבור למבוטחות המופיעות בתיק פרד כחד הוריות הזכאיות 

). שים אלה מקבלות טופס שבו הן אמורות להצהיר אם יש עמן בן 2014מאוקטובר  1339לקבל מעק לימודים (חוזר 

דוע בציבור. המידע מועבר למחלקת הגבייה לעדכון המעמד (גם אלמים מקבלים את ההודעות כאשר מגיע מידע זוג י

  למוסד לביטוח לאומי על בת זוג).

שבו הוא קובע כללים אחידים ליצירת חובות בדמי  1431פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר ביטוח  6.1.2016ביום 

ולתשלום גמלאות, במקרים שבהם קבע מעמד ידועים בציבור לתקופה ביטוח ובגמלאות, להחזר דמי ביטוח 

רטרואקטיבית. ככלל, תחולת קביעת המעמד הרטרואקטיבי יכול להיות ללא הגבלת זמן, אולם החזר דמי ביטוח 

  מוגבל לשבע שים בלבד ותשלום גמלאות מוגבל לכללי השיהוי.

תעלה על שבע שים מיום גילוי הטעות עם החרגות בעיקר לגבי על פי החוזר, יש ליצור חובות בגמלאות לתקופה שלא 

  מבוטחים שמסרו מידע כוזב למוסד לביטוח לאומי.

  , ואילך2004פסיה מוקדמת המשתלמת בעד חודש פברואר 
  ב לחוק הביטוח הלאומי.  ,345וסף סעיף 2004-(תיקוי חקיקה), התשס"ד 2004בחוק המדייות הכלכלית לשת 

חלה חובה על כל משלמי הפסיה המוקדמת (בעת פרישה לגמלאות לפי גיל פרישה),  2004ברואר החל בחודש פ

לרבות חברות הביטוח, לכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלוא הקצבה (או הפסיה) המשולמת מכוח 
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בשל אובדן כושר  לרבות "פסיה" המשולמת בשל כות אוחיקוק או הסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת, 

  עבודה מלא או חלקי.

  הכללים לתשלום הם:

דמי הביטוח מוכים מכל הפסיה, בגבולות ההכסה המרבית לתשלום דמי ביטוח, בשיעורים שמשלם עובד   .1

הכסה  1.9.2007שכיר, למעט התשלום בעד עף אבטלה, ולפי המדרגות שקבעו לעובד השכיר (החל מיום 

  כאילו אין היוון והכסה מהיוון איה מחויבת).  מפסיה מחויבת במלואה

ב לחוק הביטוח הלאומי עד גיל פרישה, על פי חוק גיל 345דמי ביטוח מוכים מפסיה מוקדמת על פי סעיף   .2

  פרישה. 

פסיה מוקדמת חשבת מעסיק משי לעיין יכוי דמי הביטוח, גם אם לצורכי מס הפסיה היא המעסיק   .3

  העיקרי.

  עצמאי המקבל גם פסיה מוקדמתעובד 

משלם דמי ביטוח על הכסותיו כעצמאי בשלב הראשון. מהכסותיו  - מבוטח עצמאי שמקבל גם פסיה מוקדמת 

  מהפסיה המוקדמת מכה המשלם דמי ביטוח לפי הכללים ההוגים באותו מועד. 

מי הביטוח שוכו ביתר מהפסיה אם סך ההכסות החייבות בדמי ביטוח עלה על המקסימום, יתן לבקש החזר ד

  המוקדמת, או לערוך תיאום דמי ביטוח מראש. 

  מבוטח שאיו עובד ואיו עובד עצמאי, המקבל גם פסיה מוקדמת

מבוטח שיש לו הכסות שאין מעבודה כעובד שכיר ואין מעבודה כעובד עצמאי, ובוסף לכך הוא מקבל פסיה 

על פי שיעורי דמי הביטוח והכללים  -מהכסותיו שאין מעבודה  מוקדמת, משלם דמי ביטוח בשלב ראשון

  המתאימים. מהכסותיו מהפסיה המוקדמת מכה המשלם דמי ביטוח לפי הכללים ההוגים באותו מועד. 

בתקופה שקיימת תקרה, אם סך ההכסות החייבות בדמי ביטוח עולה על התקרה, יתן לבקש החזר של דמי הביטוח 

  הפסיה המוקדמת, או לערוך תיאום דמי ביטוח מראש.שוכו ביתר מ

  בחית הסיווג הביטוחי של המבוטח (ההכסה המדווחת ומועד השיוי)
חשוב מאד לבדוק התאמה בין סוגי העיסוקים של המבוטח לבין הרישום במוסד לביטוח לאומי, ולבחון את סכום 

  דמות. ההכסה המדווח למוסד לביטוח לאומי המהווה את הבסיס למק

אפשר לראות את הסיווג הביטוחי ואת ההכסה האמורה בפקס המקדמות העדכי או במערכת ייצוג הלקוחות או 

  במסמך שמקבל מי שמשלם דמי ביטוח בהוראת קבע. 

חשוב לעדכן רישום עובד עצמאי כדי שיהיה מבוטח למקרה של פגיעה בעבודה ודמי לידה, וחשוב להגדיל המקדמות 

מקדמות מוך מההכסה האמיתית, לאור חסימת השומה כאשר מבוטח פגע בעבודה או פטר כאשר הבסיס ל

  כתוצאה מפגיעה בעבודה וגמלתו תהא חסומה.

  ההכסה שעל פיה מחושבות המקדמות בשה השוטפת קבעת על פי אחת מהאפשרויות הבאות:

  לפי הצהרה עדכית על ההכסות.  .1

  פי שומת המס האחרוה שהתקבלה במוסד לביטוח לאומי.ל –אם לא הייתה הצהרה עדכית   .2

  גם שמירת היריון) –רישום עובד/ת עצמאי/ת למי שבכוונתו לתבוע דמי לידה והורות (ליולדת 

יש חשיבות רבה לעדכון מעמד מבוטחת בהיריון כ"עובדת עצמאית" אם היא עוה על הגדרת "עובדת עצמאית" 

  חובת התשלום חייבים להתבצע לפי שמירת ההיריון או הלידה. ואיה רשומה כדרש. הרישום ובעיקר

הדבר כון גם לכל מי שבכוותו לתבוע דמי לידה והורות, לרבות בן הזוג שמתכוון לצאת לחופשת לידה ולתבוע דמי 

  לידה, להורה מאמץ, להורה מיועד ולמשפחות אומה.
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כל המוחים כדלקמן: במקום "חופשת לידה" יבוא  הוחלפו 28.7.2015לחוק עבודת שים מיום  55בתיקון מספר 

  "תקופת לידה והורות". לאור זאת תוקן גם חוק הביטוח הלאומי בהתאם בתיקון עקיף.

  מועד שינוי הסיווג של עובד עצמאי

לחוק הביטוח הלאומי קבע שמי שחדל להיות עובד עצמאי והפך למבוטח שאיו עובד ואיו עובד עצמאי  5בסעיף 

ובד עצמאי עד ליום שבו הודיע למוסד לביטוח לאומי, או שהמוסד לביטוח לאומי הודיע לו, על היותו חשב לע

למבוטח כאמור. המוסד לביטוח לאומי רשאי, לפי שיקול דעתו ולבקשת העובד העצמאי, לראותו כעובד עצמאי או 

   כמבוטח שאיו עובד ואיו עובד עצמאי למרות ההודעה האמורה או אף בהיעדרה.

כלומר, לפקיד הביטוח הלאומי יש אפשרות להפעיל שיקול דעת בתיקון מעמד רטרואקטיבי, אך הוא לא חייב לתקן 

  רטרואקטיבית.

ככלל, עמדת המוסד לביטוח לאומי היא שכל עוד לא פה המבוטח לשות את המעמד במוסד לביטוח לאומי היה לו 

  בד עצמאי, וכיסוי ביטוחי שכזה איו מתבטל למפרע.כיסוי ביטוחי לעף פגיעה בעבודה מכוח סיווגו כעו

  גמלה חוסמת
ההכסה החייבת בתשלום מקדמות דמי ביטוח של עובד עצמאי היא הבסיס, בדרך כלל, להכסה שממה מחושבת 

ימים לפחות, בין שהם  90גמלה בעת פגיעה בעבודה, או פגיעה בעת התדבות מוכרת, המזכה בדמי פגיעה לתקופה של 

ים ובין שאים רצופים, או פגיעה המזכה בקצבת כות מעבודה, בקצבת תלויים או במעק לכה ולאלמה רצופ

  ("גמלה חוסמת").

בעבר הג המוסד לביטוח לאומי במקרים שבהם הבסיס לחישוב הגמלה התפרס על שתיים, לקבוע את השה 

ף של אגף ביטוח ובריאות ואגף פגעי עבודה השה הקודמת לשת הפגיעה. זאת, כפי שאמר בחוזר משות -החסומה 

  . 2/2/06מיום  46/06מספר 

  אין התיישות ל"החזר" גמלאות ששולמו ביתר בעקבות גמלה חוסמת -פסק דין 

דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתו של שמואל לוי וקבע כי יתן לקזז מתשלומים שמגיעים לו  9.6.2015ביום 

וב כלפי המוסד לביטוח לאומי בגין גמלאות ששולמו לו ביתר עקב טעות המוסד לביטוח מהמוסד לביטוח לאומי ח

  לאומי, וזאת אף על פי שחלפו כעשר שים.

  פגע בעבודה ושולמו לו דמי פגיעה. 28.1.2000המבוטח הוא קבלן איסטלציה עצמאי. ביום 

 35,388) בסך 1999דצמבר - ה (אוקטוברדמי הפגיעה חושבו על בסיס ההכסה ברבעון האחרון בשה שלפי התאו

  ש"ח.

הגיש המבוטח תביעה לקצבת כות מעבודה. לאחר התהלות שארכה זמן רב קבעה ועדה רפואית  21.10.2004ביום 

, ולכן מגיע למבוטח מעק כות חד 29.7.2000, למפרע מיום 19%-את אחוז הכות שלו ל 23.4.2009לעררים ביום 

  פעמי.

ומי חישב מחדש את הבסיס לגמלה ומצא כי דמי הפגיעה ששולמו בעבר חושבו על פי בסיס הכסה המוסד לביטוח לא

  גבוה מדי ולפיכך וצרה למבוטח יתרת חוב. 

לטעת המוסד לביטוח לאומי במהלך ההליכים המשפטיים התגלה כי בסיס ההכסה שעל פיו חושבו דמי הפגיעה 

התקבלו אצלו לאחר קרות התאוה. כלומר, הבסיס לחישוב הגמלה  1999היה שגוי, מאחר שתוי ההכסה לשת 

צריך להיות לפי ההכסה ששמשה בסיס לתשלום המקדמות ולא על פי השומה, לפי ההלכה של "הגמלה החוסמת" 

או לפי שומה שמיטיבה עם המבוטח שהגיעה למוסד לביטוח לאומי לפי הפגיעה. בסיס ההכסה הכון היה צריך 

  .1997להיות שומת 

  להלן קביעת בית הדין בשתיים מהשאלות שעלו בדיון:

  האם המוסד לביטוח לאומי חישב כון את הבסיס לגמלאות?  .1
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  האם חלה התיישות או שיהוי של שבע שים על החוב?  .2

א ל 1998. השומה של שת 1998-ו 1997לפי הפגיעה היו בידי המוסד לביטוח לאומי השומות לשים  - אופן החישוב

  , על פיה אף שילם המבוטח את מקדמותיו טרם הפגיעה.  1997היטיבה עם המבוטח ולכן הובאה בחשבון שומת 

ולא לפי שומה סופית,  1997במהלך הדיון הסתבר כי המוסד לביטוח לאומי חישב את הגמלה לפי שומה עצמית לשת 

עצמית, ובשל כך מחד גיסא הודיע המוסד שאף היא התקבלה לפי הפגיעה. השומה הסופית הייתה גבוהה מהשומה ה

לביטוח לאומי כי יגבה מהמבוטח הפרש דמי ביטוח בגין הפרש ההכסות, אך מאידך גיסא חייב בית הדין את המוסד 

  לביטוח לאומי להגדיל את גמלת הפגיעה המחושבת על פי השומה הסופית כאמור. 

  ):  2015מאפריל  1844-09-10ל בית הדין מסתמך על הלכת חג'ג' (עב" -  טעת ההתיישות

"בהלכת חג'ג' קבע כי חוב שהוא תוצאה של תשלום גמלת יתר איו יכול להיחשב כחוב שיתן להחיל עליו את 

הוראות חוק ההתיישות, גם אם העילה לתשלומו קמה שבע שים לפי שדרש המוסד לביטוח לאומי את תשלומו. 

  לה ווכח תכליותיו של חוק הביטוח הלאומי".זאת מכיוון שאין מדובר בתביעת חוב רגי

  כמו כן מציין בית הדין כי הלכת חג'ג', ככל הלכה שיפוטית, חלה גם על תביעות שהוגשו לפי שיתה.

  צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים שחל על עצמאים
סיווג מבוטחים (לאומי אם למבוטח יש הכסות כעצמאי שמהן מוכים דמי ביטוח כעובד שכיר על פי צו הביטוח ה

אזי אין  ")צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים (להלן: " 1972-התשל"ב, )וקביעת מעבידים

לכלול הכסות אלה בחשבון בעת עריכת החישוב בדבר סך ההכסות של המבוטח כעצמאי. זאת כיוון שהמוסד 

  כאילו המבוטח שכיר. -לביטוח לאומי מתייחס להכסות אלה כעיסוק פרד 

פעם אחת כשכיר לפי הצו, ופעם שייה  –כדי להימע ממצב של כפל דמי ביטוח על אותן הכסות בשים הקודמות 

יש להעביר לפקיד הגבייה בסיף הביטוח הלאומי את אישור מקבל  –מההכסה המדווחת ממקור עצמאי למס 

בריאות, כדי שיפחית מהשומה את ההכסות שמהן וכו דמי השירות על יכוי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח ה

  הביטוח. 

חשוב שהאישור יכלול את כל המידע הקשור להכסות שמהן וכו דמי הביטוח ולחודשים שבהם בוצעה העבודה. 

(אישור שתי על יכוי מס הכסה מתשלומים המחייבים  806המוסד לביטוח לאומי מבקש להשתמש בוסח של טופס 

מס במקור) שמצא באתר רשות המסים (מי שמגיש תביעה לתגמולי מילואים אמור להגיש פירוט חודשי לפי  יכוי

  מועדי מתן השירות ולא סכום שתי).

  תיקון מקדמות דמי ביטוח
שוות מההכסה שעל פיה חושבו מקדמות דמי הביטוח, אפשר להגדיל או להקטין את  בפועלאם הכסות המבוטח 

  ות טופס מיוחד שועד למטרה זו שמצא באתר הביטוח הלאומי באיטרט. המקדמות באמצע

-לתקות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ"ד 4התאים להוכחת הצורך בשיוי בשיעור המקדמה מצויים בתקה 

 והם: שומה לשה הקודמת, שיוי מקדמות במס הכסה, שיויים במחזור העסקאות שדווחו לצורכי מס במהלך 1984

שלושה חודשים רצופים בשה השוטפת מול הדיווחים המקבילים למס הכסה בשה הקודמת, או ימוקים משכעים 

  אחרים. 

ימוקים משכעים הם לדוגמה: אישור רפואי המצביע על ירידה בכושרו התפקודי של המבוטח, הצהרת המבוטח 

  המשוערת הצפויה לשה השוטפת.  , או הודעת מייצג על ההכסה10%-שחל גידול בהכסותיו ביותר מ

מייצגים רשאים להגדיל את המקדמות באמצעות קובץ ייצוג לקוחות כאשר המבוטח רשום במוסד לביטוח לאומי 

  כעובד עצמאי. 

מבוטח שמגדיל מקדמות באופן עקבי מדי שה ובסוף כל שת מס מגיש שומה מוכה באופן משמעותי מההצהרה 

מוזמן לבירור במוסד לביטוח לאומי. כאשר ההגדלה עשתה על ידי מייצג, המייצג שמסר למוסד לביטוח לאומי, 

רור במוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי בודק אם הייתה הגדלת כיסוי ביטוחי שלא בהתאם ימוזמן לב

  לתקות.
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ה. כאשר הטופס בדצמבר באותה השה בכל רבעון: ארבע פעמים בש 31בהתאם לתקות, שיוי מקדמות אפשרי עד 

משמש להגדלת מקדמות רשאי לחתום עליו המבוטח או המייצג, ואילו הקטת מקדמות מחייבת בכל מקרה חתימה 

של המבוטח על הטופס. מייצג איו רשאי לחתום במקום המיוצג על הקטת מקדמות. המייצג רשאי למסור הודעה 

  על ההכסות הצפויות.

של המבוטח במוסד לביטוח לאומי. כלומר, שיוי סוג מעצמאי שאיו כלול  שיוי מקדמות איו משה את מעמדו

  (דין וחשבון רב שתי).  6101בהגדרת עובד עצמאי ל"עובד עצמאי", או ההיפך, מחייבים דיווח של המבוטח בטופס בל/

את ההכסה אי אפשר לתקן מקדמות של שה קודמת. לכן רצוי ומומלץ לתקן מקדמות במהלך השה. כאשר בוחים 

השתית, יש להביא בחשבון את ההכסה הגבוהה ביותר הרלווטית (כפוף לתקות) בשל סוגיית "הגמלה החוסמת". 

היא הבסיס למקדמות בשה  -לעיין הגמלה החוסמת, ההכסה המתוקת המהווה בסיס למקדמות בשה השוטפת 

  הבאה אחריה.

דצמבר), עליו לבקש מפקיד הביטוח הלאומי לעכב את החזר  כאשר מבוטח משלם מראש מקדמות (בדרך כלל בחודש

התשלום שבוצע ביתר, כדי שהתשלום לא יוחזר אוטומטית למבוטח. המייצג רשאי לעכב החזר במערכת ייצוג 

  הלקוחות.

  הגדלת מקדמות למי שבכוונתו לתבוע גמלה לשמירת היריון ודמי לידה והורות

ביטוח או המגדילות מקדמות, חייבות לשלם את הפרשי דמי הביטוח ואת יש לזכור ששים בהיריון החייבות דמי 

המקדמות עוד לפי הלידה או לפי שמירת ההיריון והדבר כון גם לכל מי שבכוותו לתבוע דמי לידה (היולדת, בן 

שהגמלה הזוג שמתכוון לצאת לחופשת לידה במקום בת זוגו, הורה מאמץ, הורה מיועד ומשפחות אומה). זאת, כדי 

  לחוק הביטוח הלאומי.  50לא תישלל, בחלקה או במלואה, עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 

כאשר מבוטחת בהיריון, לדוגמה, מקבלת דרישה עתידית לתשלום דמי ביטוח (לדוגמה בעת שיוי סוג לעובדת 

  , כפי שהוסבר לעיל.מידעצמאית), יש לשלם את הדרישה 

  איתדמי לידה לעובדת עצמ
עובדת עצמאית הרשומה כחוק במוסד לביטוח לאומי, מקבלת בדרך כלל את דמי הלידה באופן אוטומטי, ללא צורך 

אולם, מבוטחת שלא קיבלה הודעה על זכאותה לדמי הלידה בתוך כחודש ממועד הלידה, תגיש ובהגשת תביעה. 

  תביעה לדמי לידה כבעבר כדי למוע טעת שיהוי.

לפי צו סיווג מבוטחים) מקבלת באופן אוטומטי דמי לידה חלקיים, לרבות גם עובדת שכירה (עובדת עצמאית שהיא 

  בהתחשב בהכסותיה כעצמאית בלבד. על הכסותיה כשכירה עליה להגיש תביעה.

חודשים  12אי הגשת תביעה לדמי לידה כפופה לכללי השיהוי. כלומר, יש להגיש את התביעה לדמי הלידה בתוך 

, או מהיום שבו המבוטחת הפסיקה לעבוד בהיותה בהיריון (לפי עמדת הביטוח הלאומי, השיהוי חל גם ממועד הלידה

  על השלמת דמי לידה של עצמאית על הכסותיה כשכירה). 

המוסד לביטוח לאומי עורך חישוב משולב של הפרשי שומה והפרשי גמלאות אימהות בעקבות  2016החל מאפריל 

  .25.5.2016ית כפי שפורסם בחוזר מיום קבלת שומה של עובדת עצמא

  העברת תלוש משכורת כאשר למבוטח יש הכסות וספות החייבות בדמי ביטוח
מבוטחים שחייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם כעצמאים או כבעלי הכסות פסיביות, שהם גם שכירים בו 

שכירים בסיף). זאת, כדי שהמידע הקיים  זמית, יעבירו תלושי משכורת למוסד לביטוח לאומי (לתחום גבייה מלא

  במחשב הביטוח הלאומי יהיה מעודכן. 

כאשר המידע איו מעודכן או איו מאומת, המבוטח משלם בשלב הראשון דמי ביטוח בשיעור המלא במקום גם 

  בשיעור המופחת, או משלם דמי ביטוח בשיעור מופחת בעוד שהיה אמור לשלם רק בשיעור המלא.
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  הביטוח הלאומי ביכוי לצורכי מס התרת דמי
לצורך תשלום דמי ביטוח חייב המבוטח לקבל הודעת חיוב שאותה יש לשלם. דמי ביטוח המשולמים ללא הודעת 

  חיוב, חשבים לתשלום ביתר ואים כלולים בתשלומים המותרים ביכוי לצורכי מס הכסה.

מותרים ביכוי לצורכי מס. דמי ביטוח הבריאות אים מדמי הביטוח הלאומי ששולמו בפועל  52%יש לשים לב שרק 

  מותרים ביכוי.

תשלום דמי הביטוח באמצעות הסדר תשלומים מכל סוג (בהמחאות, בהוראת קבע בכרטיס אשראי, בהוראת קבע 

בבק או בקיזוז מגמלה) מותר ביכוי לצורכי מס רק בשל התשלומים שפרעו עד תום שת המס. תשלום ששולם 

  אשראי מותר במלואו ביכוי במועד ביצוע העסקה (אף אם חולק לתשלומים או בקרדיט). בכרטיס

תשלומים בעבור הפרשי שומות בדמי ביטוח ובשל חיובי רטרו, שמשולמים עד תום שת המס מזכים בהטבות במס 

בדרישה  2016בפברואר בשה העוקבת (לדוגמה, תשלום בסוף שת  14באותה השה, אם הדרישה לתשלום היא עד 

  ).2016, מזכה בהטבות בשת 2017בפברואר  14עד 

  פיגור בתשלום הפרשי דמי ביטוח
לחוק הביטוח הלאומי כולל סקציות גד מי שלא שילם דמי ביטוח, למעט חריגים, כגון מי שפגע בעת  366סעיף 

  התדבות מוכרת. 

מועד הקוב בדרישה, יוצר עומק פיגור בדמי ביטוח הפרשי דמי ביטוח, ב לרבותעל פי הסעיף, אי תשלום דמי ביטוח, 

  שעלול לשלול גמלה באופן מלא או באופן חלקי. כלומר, כל עוד לא הוסדר החוב: 

  מהגמלה בקיזוז חלק מהחוב.  75%במקרה של שלילה חלקית יקבל המבוטח, לדוגמה,   .1

  במקרה של שלילה מלאה לא תשולם גמלה.  .2

בחן מהיום שבו דמי הביטוח היו אמורים להשתלם ולא מהמועד שבו שלחה הדרישה הפיגור בתשלום דמי הביטוח 

  לתשלום. 

  מהחוב מיד ואת היתרה בהסדר תשלומים. 25%לכיסוי החוב דרש המבוטח לעתים לשלם 

לחוק הביטוח הלאומי, פיגור בתשלום דמי ביטוח של עובד עצמאי או של עובדת עצמאית עלול לגרום  50לפי סעיף 

  לילת דמי לידה והורות, דמי אימוץ וגמלה לשמירת היריון.לש

כלומר, בכל תביעה לגמלה (למעט באוכלוסיות מיוחדות, לדוגמה, כים קשים בעלי הכסות מוכות), ערכת ביקורת 

  גבייה כדי לבדוק אם קיים פיגור בתשלום דמי ביטוח ששולל גמלה באופן מלא או באופן חלקי. 

) קיבל את טעת המבוטח וקבע שאף על פי שלא 9.7.2012מיום  2416-06-11יין יצחק חג'אג' (בל בית הדין האזורי בע

רשם כעובד עצמאי כחוק, בסיבות המיוחדות שבהן המוסד לביטוח לאומי הודיע לו בכתב על המעמד בטרם פגע 

ח לאומי לבחון את חישוב הוא ייבחן כעובד עצמאי כאילו רשם, אולם בית הדין מורה למוסד לביטו –בעבודה 

  ולשלול את הזכאות לגמלה בהתאם. 366הגמלאות בהתחשב בפיגור בתשלום דמי הביטוח לפי הכללים בסעיף 

  תשלום דמי הביטוח בתום שת המס
תכו תקלות בקליטת התשלומים אשר משולמים ביום האחרון של שת המס והם קלטים באישור השתי של שת יי

בפברואר בשה העוקבת, אזי יש לשלוח למוסד לביטוח לאומי את  14ד לתשלום הוא לפי המס הבאה. אם המוע

  צילום הקבלה, כדי לתקן את האישור. 

  חישוב דמי ביטוח בעבור שנים קודמות

  המוסד לביטוח לאומי אמור לשלוח הודעות על הפרשי שומה לאחר קבלת השומה ממס הכסה. 

כיר וגם של עובד עצמאי, כדאי לבדוק אם סכום המשכורת מעודכן ברישומי אם המעמד של המבוטח הוא של עובד ש

  המוסד לביטוח לאומי (סכום זה משפיע על החישוב בשיעור המופחת או המלא של דמי הביטוח). 
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הכסות כים מתקבלות במוסד לביטוח לאומי בסכום אחד ללא פירוט ובדרך כלל שלח למבוטח מכתב המבקש את 

  ומומלץ לשלוח את הפירוט עם אסמכתאות.הפירוט. רצוי 

עדכון הפרשי השומה אמור לעדכן גם את הגמלאות שהתקבלו מן המוסד לביטוח לאומי, למעט במקרה שהשומה 

  חסומה בשל "גמלה חוסמת" כתוצאה מפגיעה בעבודה (או בהתדבות מוכרת).

לביטוח לאומי עורך חישוב משולב של  ) ותגמולי מילואים, המוסד2016בגמלאות: דמי פגיעה, אימהות (מאפריל 

  הפרשי דמי ביטוח והפרשי גמלאות.

בעבר, כאשר התקבל במוסד לביטוח לאומי מידע חדש שובע מתוי שכר, משיוי עיסוק כשכיר או מגמלאות, 

המוסד לביטוח לאומי עדכן את תוי ההכסות, אך ביצע במערכת הממוחשבת חישוב דמי ביטוח מחדש רק בשה 

כלומר, בשים הישות המוסד חישב רק דמי ביטוח  –וטפת ובשש השים שקדמו לה ולא בשים ישות יותר הש

המחושבים לראשוה, הן באשר לבעלי הכסות והן באשר למבוטחים מיימליסטים, שאין להם הכסות (חוזר 

  ), החוזר לא התייחס לשומות מס.12.5.2010מיום  1395ביטוח/

וק הביטוח הלאומי שקובע תקופות התיישות, התאים המוסד לביטוח לאומי את הכללים לח 159לאור תיקון 

  לתיקון בחוק.

  שומת מס הכסה המחייבת לעיין דמי ביטוח

) וקבע כי שומת מס 9.12.2012מיום  34728-06-12בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתו של מאיר בן חמו (

  מהווה הכסה חייבת לעיין תשלום דמי ביטוח. 2011משת  במסגרת הסכם פשרה 2004הכסה לשת 

המבוטח חתם על הסכם פשרה במס הכסה שקיבל תוקף של פסק דין, מבלי להודות בטעות הצדדים, על תשלום מס 

  ש"ח בגין חובות לרשויות המס, והדבר קיבל ביטוי בוסח ההסכם. 100,000בסך של 

  רור השומה.יבדמי ביטוח והפה אותו למס הכסה לצורך בהמוסד לביטוח לאומי חייב את המבוטח 

  המבוטח פה לבית הדין בשלוש שאלות:

  ?2004לפי שומה לשת  2012האם המוסד לביטוח לאומי יכול לחייב בדמי ביטוח בשת   .1

  האם הסכום שבו חויב המבוטח במסגרת הסכם הפשרה מהווה תשלום בעבור "הכסה חייבת" בדמי ביטוח?  .2

  מהו הסכום שממו יש לגזור את דמי הביטוח. –ואם זו "הכסה חייבת" בדמי ביטוח   .3

  בית הדין קבע כדלקמן:

 15-) ובפסק דין גילאון מתן ו24.1.2010, 82/09ההלכה קבעה בפסק דין איציק מועלם ' המוסד לביטוח לאומי (עב"ל 

..לעיין תשלום דמי ביטוח, קיימת זיקה ברורה בין ): ".24.6.2010 397/09אחרים ' המוסד לביטוח לאומי (עב"ל 

חוק הביטוח הלאומי ובין פקודת מס הכסה ובעיקרו של דבר, סיווג מס הכסה לגבי הכסה מסוימת היא המחייבת 

  גם לגבי תשלום דמי ביטוח לאומי".

בה "ההכסה למוסד לביטוח לאומי אין שיקול דעת בקביעת גו –כאשר קיימת שומה סופית מרשות המסים 

החייבת". בית הדין קבע כאמרת אגב, שהמוסד לביטוח לאומי לא היה יכול להפעיל שיקול דעת כי המבוטח לא 

  הוכיח מה שיעור הרכיבים שאים מהווים "הכסה חייבת".

בית הדין דחה את הטעה החלופית שהועלתה על ידי המבוטח, ולפיה המוסד לביטוח לאומי פעל בשיהוי כאשר 

ובכך הפר את כללי השיהוי המהלי. השומה המחייבת היא  2004דרישה לתשלום בגין שת  2012רק בשת  הוציא

  השומה הסופית שהתקבלה לאחר חתימת הסכם הפשרה. 

המוסד לביטוח לאומי הוכיח כי דרישת התשלום הוצאה כחודש ימים בלבד לאחר שהתקבלה אצלו השומה ממס 

  הכסה.
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  וטומטייםהודעות חוב ועיקולים א
לאחר שהמוסד לביטוח לאומי שולח שתי הודעות חוב המתריעות על עיקול בשל חוב בדמי ביטוח, אמור להישלח 

  עיקול אוטומטי. 

כאשר חוב מצא במהלך בירור, יש לבדוק את המועד שבו פגה הקפאת הליכי הגבייה ולהודיע על כך מיד לפקיד 

  הגבייה.

  החזרי דמי ביטוח לחשבון הבק
המקרים מחזיר המוסד לביטוח לאומי את יתרות הזכות באופן אוטומטי, גם ללא בקשה בכתב מהמבוטח.  ברוב

  לביצוע ההחזרים הללו קיימים תאים מוקדמים. להלן ריכוז קודות חשובות: 

כאשר יש למבוטח יתרת זכות במוסד לביטוח לאומי ואין בידי המוסד מידע עדכי על פרטי חשבוו בבק, או   .1

כאשר מבוטח מבקש להחזיר אליו כספים לחשבון בק שוה מזה הידוע למוסד לביטוח לאומי, הוא יתבקש 

  להמציא את פרטי הבק שאליו הוא מעויין שתועבר היתרה. 

  המוסד לביטוח לאומי מאמת את החשבון בבק, ללא צורך בקבלת אישורים מהמבוטח.   .2

  או בקובץ ייצוג לקוחות. יתן לבקש לעכב החזרים בפייה לסיף  .3

  תשלום דמי ביטוח ללא חיוב במקביל הופך ליתרת זכות ומוחזר למשלם באופן אוטומטי.  .4

ימים מתאריך ההודעה, אזי על המבוטח לפות לסיף. בדרך כלל מדובר בסכום  30אם החזר לא התקבל בתוך   .5

  גבוה של החזר שעל הפקיד לבדוק לפי שמחזיר למבוטח.

  אזי חוב זה מקוזז מיתרת הזכות. -בוטח קיים חוב עקב תשלום גמלת יתר בעבר, או חוב כמעסיק אם למ  .6

  בקשה לקיזוז יתרת זכות של מבוטח עם יתרת חובה של בן הזוג או של בת הזוג, חייבת להתבצע בכתב.  .7

  יש מצבים שבהם לא מתבצע החזר אוטומטי, כגון כאשר מבוטח שוהה בחו"ל.   .8

צרת למבוטח יתרת זכות כתוצאה מהחזר דמי ביטוח שוכו ביתר במשכורת ויתרת חובה בחשבון, מומלץ כאשר ו  .9

  להודיע לפקיד הגבייה כדי שיקזז את ההחזר מהחוב.

  הכסה הוית
לפקודת מס הכסה, איה חייבת בתשלום דמי ביטוח. לעתים  2הכסה הוית, שהיא הכסה שמקורה איו בסעיף 

פירות" לא מכרו) ומשיקולים שוים רשמה ההכסה בשומה סופית של מס הכסה כהכסה "העץ" מכר (ה"

  פירותית. פקיד הביטוח הלאומי יבקש מהמבוטח לתקן את שומת המס.

  הכסה ממשכורת המופקת בחו"ל
אל ושיוי שיטת המיסוי לשיטה הפרסולית, גם הכסות תושב ישר 1.1.2003בעקבות הרפורמה במס הכסה מיום 

  המופקות בחו"ל בחות לעיין חיובן בדמי ביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי ותקותיו. 

(שמוצג בהמשך המאמר), שעל פיו משכורתו של תושב ישראל שעובד  2004המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בשת 

עצמאי, על כל המשתמע:  רק בחו"ל אצל מעסיק זר מסווגת בביטוח הלאומי כהכסה של מי שאיו עובד שכיר ואיו

בשיעור המלא) והגמלאות הן כמי שאיו עובד כלל. כלומר, אף שבדוח  12%שיעור דמי הביטוח הוא כהכסה פסיבית (

המוגש למס הכסה מסווגת הכסה זו בדרך כלל כהכסת שכר, המוסד לביטוח לאומי מסווג את ההכסה ככזו 

  שאיה מעבודה, ממשלח יד או מעסק.  

בוטחים שעובדים גם בארץ וגם בחו"ל אצל המעסיק הזר בחן לגופו של עיין, ולעתים עשה החיוב כמבוטח מעמד מ

  שכיר המשלם בעד עצמו.
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כאשר המבוטח מודיע למוסד לביטוח לאומי על עיסוק בחו"ל, הוא מצהיר על ההכסה שחייבת במס בארץ מעיסוק 

המוסד לביטוח לאומי מחייב לפי השומות שבידו, או לעתים לפי  -זה. הכסה זו תתעדכן לפי השומה. בכל מצב אחר 

  הכסה משוערת (לדוגמה: לפי השכר הממוצע במשק), כאשר אין שומות. 

המוסד לביטוח לאומי ערך לחייב מבוטחים שעובדים בחו"ל באופן אוטומטי על פי השומות  2014החל משת 

  א לחוק הביטוח הלאומי.363שהתקבלו ממס הכסה, כפוף להתיישות לפי סעיף 

  דמי אבטלה בהקשר של עובד עצמאי
מובטל שפותח עסק עצמאי בזמן תקופת האבטלה, ההכסות מהעסק החדש  - שכיר שפותח עסק בתקופת האבטלה

שלו מופחתות מדמי האבטלה: בשלב הראשון לפי הצהרה שהוא מצהיר בביטוח הלאומי על גובה הכסותיו הצפויות, 

ההכסות בשומה. כלומר, מבוטח שפותח עסק עצמאי בתוך תקופת האבטלה, שיש לו הכסות  ובשלב השי לפי

בשומה, איו יכול למצות את זכותו המלאה לדמי אבטלה ועלול לאבד זכותו זו לחלוטין. הביטוח הלאומי מחלק את 

  ההכסה בשומה לכל תקופת הביטוח באותה השה.

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום התכית בתיקון  - מובטל שפתח עסק עצמאי ושב להיות מובטל

מאפשר למובטל שפתח עסק עצמאי ושב להיות מובטל, למצות את  2009-), התשס"ט2010-ו 2009הכלכלית לשים 

, ובלבד שמועד פתיחת העסק מיום 2009במאי  1זכותו לדמי אבטלה בתאים שפורטו בחוק. הכווה למובטלים מיום 

  ואילך. 2009באוגוסט  1

  חשוב לשים לב שההתייצבות בלשכת התעסוקה ובחית הזכאות לדמי אבטלה, חייבות להיות לפי פתיחת העסק.

התיקון בחוק מחייב הודעה גם לרשות המסים וגם למוסד לביטוח לאומי על תחילת העיסוק במשלח היד ועל הפסקת 

  העיסוק במשלח היד.

 2017ות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב לשות התקציב בהצעת חוק ההתייעל -  דמי אבטלה לעצמאי

  מוקדש פרק לחיסכון וסיוע לעצמאים. מוצע, בין היתר, לחייב עצמאים להפקיד לקרן פסיה. 2016-, התשע"ז)2018- ו

וא עוד מוצע כי עצמאי שסגר את עסקו, ועמד בתאים שוים, יהיה רשאי למשוך תשלום מסוים מתוך הכספים שה

הפקיד לקרן הפסיה האמורה לעיל, כדי שתהיה לו הכסה בתקופה שבה הוא מובטל ולצורך סיוע במימון עסק חדש 

  והשתלבות בשוק העבודה.

  בחית מעמדם של מבוטחים המדווחים כשכירים ב"חברות חשבוית"
אמורים כאילו היו חברה בע"מ המטפלת בהתחשבויות של לקוחותיה מול רשויות המס ומדווחת על הלקוחות ה

רור". מדובר בחברה שמציגה סממים דומים לחברת כוח יעובדי החברה, קראת במוסד לביטוח לאומי "חברה בב

  אדם, אך איה חברת כוח אדם כהגדרתה בחוק.

בדרך כלל הבעיה וצרת כאשר מדובר בעובד עצמאי שפוה לחברה ביוזמתו או ביוזמת החברה ומבקש לפעול כעובד 

החברה משמשת "גורם מדווח בלבד" לרשויות המס והביטוח הלאומי, תמורת עמלה. פעולה זו "חוסכת" שכיר. 

לעצמאי את פתיחת התיקים ברשויות המס והביטוח הלאומי באמצעות הדיווח כשכיר ותשלום "משכורת", אף על פי 

  ורת.שלא מתקיימים למעשה יחסי עבודה בין העצמאי לבין החברה שמפיקה את תלושי המשכ

כאשר מגיע מידע על עובד עצמאי כאמור לעיל למוסד לביטוח לאומי, בחן המעמד של העובד האמור ואם הוא מדווח 

למוסד לביטוח לאומי ב"טעות" כשכיר. בחית המעמד עשית פעמים רבות בעקבות הגשת תביעה לגמלה ובמיוחד 

ד לביטוח לאומי בוחן אם מתקיימים יחסי עבודה הגשת תביעה לדמי אבטלה (עצמאי איו זכאי לדמי אבטלה). המוס

ומביא בחשבון אלמטים וספים כגון: אם תשלום השכר תלוי בקבלת תמורה מגורם אחר, אם השכר איו קבוע 

מידי חודש ותלוי בתזרים המזומים מצד שלישי, אם יש דיווח כעובד שכיר גם בחודשים שבהם העובד כלל לא עבד, 

  ו עבודה לקבל ואיזו עבודה לדחות ומחליט על גובה התשלום.ואם העובד מחליט איז

, שקבע 5062/06יתן פסק דין בבית הדין האזורי בעיין חברת במה ותקשורת בע"מ ואחרים, ב"ל  13.5.2013ביום 

כעצמאיים את מעמד העובדים בחברות מעין אלה. כלומר לפי פסק הדין לא מתקיימים יחסי עבודה בין החברה לבין 

  ן השירות, ועמדת המוסד לביטוח לאומי התקבלה, אולם קבע בית הדין שאין מקום לתשלום כפל של מבוטחים.ות
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את ההוראות לשיוי המעמד בעקבות פרסום פסק  1413בחוזר ביטוח/ 31.10.2013המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 

  הדין במה ותקשורת.

  , בלי שיוי רטרואקטיבי.2015מעמדו לעצמאי החל מיואר המוסד לביטוח לאומי מאפשר לעובד כאמור לשות את 

  עיקרי ההוראות שהמוסד מיישם בפועל

ואילך דרש כל ותן שירותים ש"מועסק" באופן שהוצג לעיל לפתוח תיק עצמאי במוסד  2015חודש יואר בהחל   .1

  לביטוח לאומי. 

2.  ה מעמד בדיעבד למי שפתח תיק עצמאי הכלל העיקרי שעולה מההוראות הוא שהמוסד לביטוח לאומי איו מש

במסגרת המבצע. המעמד שאר "שכיר" מבחיה טכית בלבד כדי לא להעביר כספים מחשבון המעסיק לחשבון 

המבוטח ולחסוך את הפרוצדורה הטכית. לאור זאת, דרשים ותי שירותים אלה להחזיר דמי אבטלה, אם 

  שלישי). קבלו אותם בעבר (למעט שכירים אצל גורם

מהאמור לעיל עולה, כי מבוטח שבחר שלא לפות למוסד לביטוח לאומי ולא עדכן מעמדו כעצמאי, ימצא עצמו   .3

  כמי שיחויב כעצמאי בדיעבד.

כאשר מתבצעת העבודה כשכיר לגורם שלישי, המעסיק הישיר אמור להיות מחויב בתשלום דמי הביטוח. גם   .4

החברה שמפיקה את תלושי השכר איה חשבת כמעסיק ואיה מורשית במצב כזה, לעמדת הביטוח הלאומי, 

לדווח על העובד כשכיר. המעסיק בפועל חשב כמעסיק וחלה עליו חובת התשלום. כאשר המעסיק בפועל הוא 

תושב חוץ (ללא מען למסירת מסמכים משפטיים) או שגרירות, למשל, עמדת הביטוח הלאומי היא שלפי חוק 

  ותקותיו העובד הוא שכיר המשלם בעד עצמו.הביטוח הלאומי 

  המוסד לביטוח לאומי בוחן ויבחן היבטים פליליים הקשורים לדיווחים האמורים. –היבטים פליליים   .5

  חישוב דמי ביטוח מרביים
 חמשאת ההכסה המרבית לסכום של  2012החזיר בשת  2011-החוק לשיוי טל המס (תיקוי חקיקה) התשע"ב

ש"ח לחודש  43,240-ו 2013ש"ח לחודש בשת  42,435, 2012ש"ח לחודש בשת  41,850ום הבסיסי (פעמים הסכ

  ).2016-ו 2015, 2014בשים 

העלאת התקרה הייתה בפועל תוספת מס, מכיוון שהתקרה לתשלום גמלאות מחליפות שכר (כגון: דמי פגיעה, דמי 

  לידה ותגמולי מילואים) לא עלתה במקביל.

עולה על  2016ש"ח ובשת  547,617עולה על  2015ש"ח, בשת  547,644עולה על  2014שהכסתו בשת  לעובד עצמאי

ש"ח שהם ההכסה המרבית לתשלום דמי ביטוח. דמי  518,880ש"ח, ההכסה החייבת בדמי ביטוח היא  547,582

  ש"ח.  6,654 - 2016ש"ח ולשת  6,662 -  2015ש"ח, לשת  6,668 - 2014הביטוח בחישוב חודשי לשת 

  . 2016עד  2014ש"ח מבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח בשים  43,241החל מסך 

 41,830מתחילה בסך  48%ש"ח לחודש ומדרגת המס בשיעור  67,630היא  2014) בשת 50%מדרגת המס השולי (

  בדמי ביטוח. ש"ח מדי חודש חייב גם בדמי ביטוח. כלומר, ההפרש חייב גם  1,410ש"ח. כלומר, סך של 

ש"ח  41,790מתחילה בסך  48%ש"ח לחודש ומדרגת המס בשיעור  67,560היא  2015) בשת 50%מדרגת המס השולי (

  ש"ח מדי חודש חייב גם בדמי ביטוח.  1,450לחודש. כלומר, סך של 

 41,410של מתחילה בסך  48%ש"ח לחודש ומדרגת המס בשיעור  66,960היא  2016) בשת 50%מדרגת המס השולי (

  ש"ח לחודש. 

  המידע שמועבר למוסד לביטוח לאומי בעקבות תיקון בחוק ההתייעלות הכלכלית
המידע שאמור להיות מועבר מרשות המסים למוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק, לצורך קביעת חיובו של אדם בדמי 

  א(א) לחוק הביטוח הלאומי:384ביטוח לפי סעיף 

דיווח לרשות המסים או כפי שדיווח מעסיקו, לפי העיין, למעט הכסה מרווח הון לפי הכסותיו של ישום כפי ש  .1

  לפקודה. 88סעיף 
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א לפקודת מס הכסה, 64-ו 64מידע בדבר החזקת מיות בחברת בית ובחברה משפחתית, כמשמעותן בסעיפים   .2

  בהתאמה. 

  כר לעיל.מידע בדבר שומות יכויים שרשות המסים ערכה למעסיק, כפי שהוז  .3

דרש. אם המוסד לביטוח לאומי אמור לבקש את המידע רק אם הוא דרש לצורך התכליות האמורות בסעיף, ו

הסעיף מסמיך את השרים באישור ועדת העבודה והרווחה לקבוע מידע וסף שהמוסד לביטוח לאומי רשאי לקבל, 

  ללא צורך בתיקון חקיקה וסף.

סים למוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת זכאותו של אדם לגמלה מפורט המידע שאמור להיות מועבר מרשות המ

  בלוח י"ז. 

בלוח זה מפורטים סוגי הגמלאות ומקורם החוקי, ומפורט סוג המידע שרשות המסים רשאית להעביר למוסד לביטוח 

  לאומי לצורך קביעת זכאותו של אדם לגמלה לפי רשימת הגמלאות המפורטות.

  שלהלן סוגי המידע הדרו

) לפקודת מס הכסה, ומידע 8(2) או 2(2), 1(2מידע על הכסה לפי סעיף  –"מידע על כל הכסה מעבודה או משלח יד" 

  א(א) לחוק הביטוח הלאומי.384) של סעיף 3(-) ו2כאמור בפסקאות (

ע על הכסה א(א) לחוק הביטוח הלאומי, מיד384) של סעיף 3) עד (1מידע כאמור בפסקאות ( –"מידע על כל הכסה" 

  לפקודת מס הכסה, וכן מידע על בעלות של מבוטח או ישום בכסי דלא יידי. 88מרווחי הון כמשמעותם בסעיף 

  לפקודת מס הכסה. 2מידע על הכסה לפי סעיף  –לפקודה"  2"מידע על הכסה לפי סעיף 

  ) לפקודת מס הכסה. 8) או (2(2מידע על הכסה מעבודה או משלח יד לפי סעיף  –"מידע על הכסות עבודה" 

  דוגמאות לסוג המידע הדרוש

לחוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי דורש מידע על הכסה מעבודה  49לקביעת זכאות לדמי לידה לפי סעיף 

  ) לפקודה. 8(2), 2(2), 1(2וממשלח יד, כלומר: מידע על הכסה לפי סעיף 

לחוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי דורש מידע על הכסה  160לקביעת זכאות לדמי אבטלה לפי סעיף 

  ) לפקודה.5(2מעבודה וממשלח יד ועל הכסה מפסיה לפי סעיף 

) לחוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי דורש מידע על 1(199לקביעת זכאות לקצבת כות כללית לפי סעיף 

ה ו/או ממשלח יד עלולות לשלול את הזכאות לקצבה, והכסות לפקודה (הסבר: הכסות מעבוד 2הכסה לפי סעיף 

  פסיביות למייהן מפחיתות תוספת בשל תלויים). 

  תיקוי חקיקה ופסיקה בעיין תקות הביטוח הלאומי 
  בדבר הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח

הלאומי, תיקן מספר מצומצם  לחוק הביטוח 103, בתיקון מס' 2008למען הסר ספק מובהר שחוק ההסדרים משת 

של סעיפים אך לא ביטל אותם. בעיקר בוטלה המשוואה שיצרה פטור מדמי ביטוח על הכסות פסיביות. התקות לא 

  בוטלו כיוון שהן מסדירות את החיוב בדמי הביטוח של העיסוקים המעורבים.

וטחים מסוימים, לדוגמה: מבוטחים ביטל את הפטור מדמי ביטוח על הכסות פסיביות שיש למב לאחוק ההסדרים 

שעברו את גיל הפרישה, עקרות בית שואות וקטיים. ההכסות הפסיביות ממשיכות להיות פטורות מתשלום דמי 

  ביטוח כבעבר, על פי אותם הקריטריוים.

 כך: הכסה מהמקורות המפורטים -"הכסה אחרת"  -, חוק הביטוח הלאומי מגדיר מושג חדש 2008החל משת 

לפקודה, אשר איה הכסה מעבודתו של המבוטח כעובד שכיר ואיה הכסה מעבודתו כ"עובד עצמאי"  2בסעיף 

(הכווה להכסות פסיביות, כשבמסגרת הכסות אלה כלולות גם הכסות של עצמאי, שלעיין חוק הביטוח הלאומי 

  אין כלולות בהגדרת "עובד עצמאי").

אם  גםשלם מבוטח שהוא עובד שכיר ו/או "עובד עצמאי" גם על "הכסתו האחרת", על פי התיקון, את דמי הביטוח י

ההכסה האחרת פחותה ממחצית סך הכסותיו. כלומר, התיקון בחוק ביטל את הפטור מדמי הביטוח על הכסות 
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-תשל"אלתקות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), ה 15- ו 14, 13פסיביות לפי תקות 

מהשכר הממוצע במשק, והיא  25%אולם, לא תובא בחשבון הכסה אחרת עד סכום של ו). "התקות"(להלן:  1971

פטורה מתשלום דמי ביטוח (על פי חוזר הביטוח הלאומי, חובת התשלום איה מן השקל הראשון אלא על ההכסה 

  מן השכר הממוצע במשק).  25%העולה על 

תוקן גם וסח חוק הביטוח הלאומי, וקבע "גיל פרישה" על פי מגוי העלאה  2004-בחוק גיל פרישה, התשס"ד

  מדורגת. 

לחוק הביטוח הלאומי, מבוטח שהגיע לגיל פרישה איו חייב בתשלום דמי ביטוח על הכסותיו  351על פי סעיף 

פרש את התקות בהתאם הפסיביות. המוסד לביטוח לאומי לא תיקן את וסח התקות וטען במשך השים כי יש ל

לחוק גיל פרישה והתיקוים שעשו בחוק הביטוח הלאומי. אף אם הוראות התקות עומדות בסתירה להוראות 

  החוקים, הן אין יכולות לגבור על הוראות החקיקה הראשית. 

 15לשון תקה  כי על פי 9.4.2013) וקבע ביום 46003-06-11בית הדין הארצי דחה את ערעור המוסד לביטוח לאומי (

, כאשר גילו היה 2007, מבוטח איו חייב בתשלום דמי ביטוח בעד הכסתו מדיווידד עד שת 2007בוסח שעד שת 

  שים. 65מעל 

  אופן חישוב דמי הביטוח לעצמאי שהוא גם שכיר בו זמית
דשית של עובד שכיר היא ככלל, הכסתו החו -לחוק הביטוח הלאומי)  344(סעיף  חישוב הכסתו החודשית של עובד

) לפקודת מס 2(2בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף  1-הכסתו בעד החודש שקדם ל

  הכסה, למעט חריגים.

הכסתו השתית של עובד עצמאי היא  -לחוק הביטוח הלאומי)  345(סעיף  חישוב הכסתו השתית של עובד עצמאי

  לפקודת מס הכסה. 2) של סעיף 8(-) ו1בפסקאות (הכסתו מהמקורות המפורטים 

לתקות הביטוח הלאומי: הוראות מיוחדות בדבר  13(תקה  מבוטח שהוא גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי בו זמית

מבוטח שהוא גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי בו זמית ישלם דמי ביטוח מהכסתו מהמקורות  -תשלום דמי ביטוח) 

) 2(2) לפקודה, אחרי שוכו דמי הביטוח מהכסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 8(2-) ו1(2ף המפורטים בסעי

ן זה הכסה העולה על ההפרש בין שכרו כעובד שכיר באותה שת מס לבין ילפקודה, ובלבד שלא תובא בחשבון לעי

  ההכסה המרבית באותה השה.

ביטוח) קובעות את סדר החיוב בדמי ביטוח למי שהוא  תקות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי

גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי בו זמית במגבלות ההכסה המרבית החייבת בדמי ביטוח. לפי תקה זו מובאות 

בחשבון בשלב הראשון ההכסות של העובד השכיר ובשלב השי ההכסות של אותו מבוטח כעובד עצמאי עד ההכסה 

  המרבית.

  כולל הוראות וספות, כגון סדר החיוב בדמי ביטוח של מקבל פסיה מוקדמת ועוד.הסעיף 

  להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח 13אשרור תקה  –פסק דין בבית הדין הארצי 

) את פסק דיו של בית הדין האזורי 17704-02-15ביטל בית הדין הארצי בהסכמת הצדדים ( 2016באפריל  14ביום 

  ). 369-08-13(ב"ל  2015ביואר  7מיום  לעבודה

בית הדין האזורי קבע כי בחישוב השתי של דמי הביטוח יש לקזז את סך המשכורת השתית מסך ההכסה כעצמאי 

  ולא את המשכורת החודשית.

כן לתקות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) בפירוש צר, ול 13פסק הדין פירש את סעיף 

  ערער המוסד לביטוח לאומי לבית הדין הארצי.

  הכסות פסיביות אשר אין חייבות בתשלום דמי ביטוח 
  (א) לחוק הביטוח הלאומי350על פי סעיף 

 2008(א) לחוק הביטוח הלאומי מפורטת רשימה של הכסות אשר אין חייבות בתשלום דמי ביטוח. בשת 350בסעיף 

  ה כמפורט להלן, ובמיוחד חל שיוי מהותי בחיוב הכסות מדיווידדים.חלו שיויי חקיקה בהכסות אל
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  דיווידנד, ריבית ודמי ניכיון

  : 2008 ) לחוק הביטוח הלאומי, ההכסות שלהלן אין חייבות בתשלום דמי ביטוח החל משת6(א)(350על פי סעיף 

(למעט הכסה בחברה משפחתית,  ב לפקודה125הכסות מדיווידדים שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיף   .1

בחברת בית ובחברה שקופה). בין היתר, פטורה מתשלום דמי ביטוח הכסה מדיווידד שמקבל בעל מיות 

  מחברה (לרבות בעל שליטה).

ג(ג) לפקודה. ריבית המחויבת 125-ג(ב) ו125הכסות ריבית ודמי יכיון שחל עליהן שיעור מס מוגבל בסעיפים   .2

  לי חייבת בדמי ביטוח. בשיעור מס שו

  דמי שכירות והכנסות פטורות ממס

  :2008) לחוק הביטוח הלאומי, ההכסות שלהלן אין חייבות בתשלום דמי ביטוח, החל משת 7(א)(350על פי סעיף 

  הכסות מדמי שכירות שחל עליהן מס בשיעור מוגבל:  .1

א 122לפי סעיף  - ). מחו"ל 10%ת במס בשיעור לפקודה (הכסות ממגורים בלבד, החייבו 122לפי סעיף  -בארץ 

  ). 15%לפקודה (כל שכר דירה שבמסגרת הסעיף: הכסות ביכוי פחת ויכוי בשל פחת החייבות במס בשיעור 

שכר דירה פטור  לרבותהכסה פסיבית (שאיה הכסה כעובד שכיר או כ"עובד עצמאי") הפטורה ממס לפי כל דין,   .2

ב(א) לחוק הביטוח הלאומי, ולמעט 345למעט הכסה מפסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף ממס מהשכרה למגורים, 

  הכסות ששר האוצר יקבע בעתיד בתאים שבסעיף. 

  הרחבות בעניין שכר דירה למגורים בישראל

) הוצגה הבהרה בהתאם לחוות דעת משפטית, שעל פיה 26.10.2004מיום  219/04בחוזר הביטוח הלאומי (כללי 

משכר דירה למגורים בישראל פטורות מדמי ביטוח ללא הגבלת סכום. הכסות מדמי שכירות למגורים הכסות 

ממאי  1368ואילך לפי חוזר ביטוח/ 2008בישראל פטורות ללא הגבלה, בהתאם לאותה חוות דעת משפטית, גם משת 

2008.  

(א) 350בישראל מוגבל, כמפורט בסעיף לגבי שכר דירה למגורים בחו"ל הפטור מדמי ביטוח יתן רק אם שיעור המס 

  לחוק הביטוח הלאומי. 

ועל הטיפול בפועל בביטוח הלאומי בושא שכר הדירה למגורים  219/04להלן הבהרות וספות הקשורות לחוזר 

  בישראל:

הפטור המוצג בחוזר על הכסות מהשכרת דירה למגורים בישראל איו מוגבל בשלב זה בגובה ההכסה מדמי   .1

ירות (באופן שוה מהוראות מס הכסה), ובלבד שמדובר בדירת מגורים בישראל המושכרת למטרת השכ

  מגורים. מדובר בהכסות שאין מעבודה, ואין מעסק או ממשלח יד (הל"ע).

כדי להפחית מהשומה הכסה מהשכרת דירה למגורים שחויבה  -הטיפול במוסד לביטוח לאומי כל עוד אין שיוי   .2

מס שולי כהכסה שאיה מעבודה, המבוטח מעביר לפקיד הגבייה את העתק הדוח שהגיש למס הכסה בשיעור 

  עם הספח המעיד על חישוב ההכסה משכר הדירה, את שומת המס ואת הסכמי שכר הדירה. 

ו השכרת דירת מגורים לצורך עסק לא הייתה פטורה בעבר ואיה פטורה מתשלום דמי ביטוח (לדוגמה, משרד א  .3

  גן ילדים).

  השפעת הכסות פסיביות על גמלאות
יש לזכור כי ההכסות הפטורות ממס, ו/או הפטורות מדמי ביטוח, ו/או הכסות מחו"ל שפטורות מדיווח לצורכי מס 

עלולות להיות מובאות בחשבון בקביעת גמלה, ולכן קיומן עלול לשלול זכאות מלאה או זכאות חלקית של הגמלה  -

  בחוק הביטוח הלאומי חל רק על תשלום דמי ביטוח). 350שקבעו (הפטור בסעיף  על פי הכללים

מטיל קסות כבדים על מי שמעלים מידע מן המוסד לביטוח  1.1.2012תיקון לחוק הביטוח הלאומי בתוקף מיום 

המשפיעים על לאומי, על מי שתובע גמלאות שלא כדין ועל מי שאיו מדווח למוסד לביטוח לאומי על שיוי בתאים 

  זכאותו לגמלאות.
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  דוגמאות להשפעת ההכנסות הפטורות על זכאות לגמלאות 

לגיל  67לעיין בחית הזכאות לקצבת זקה בגיל פרישה המותה בהכסות (גבר, לדוגמה, בין גיל  -  קצבת זקה  א.

לפקודה, למעט הכסות מפסיה והכסות חריגות וספות  2חות כל הכסותיו מהמקורות בסעיף ב -) 70

המפורטות בתקות. משמע, אף שכלל ההכסות המפורטות לעיל פטורות מדמי ביטוח, הן מובאות בחשבון 

  בקביעת הזכאות לקצבת זקה. 

ס סוציאלי למי שעלה לארץ מעל הגיל ולא גמלה שיתת על פי הסכם עם האוצר על בסי - גמלת זקה מיוחדת

  מגיעה לו קצבת זקה. הגמלה מותית במבחן הכסות גם אם הן פטורות מדמי ביטוח, כמפורט בהסכם.

זכאותו של אלמן לקצבת שאירים (כל עוד אין לו ילדים כהגדרתם בחוק) מותית במבחן  - קצבת שאירים  ב.

  הכסה, וכל ההכסות דלעיל יובאו בחשבון.

מבוטח שמשתלמת לו קצבת כות כללית, זכאותו האישית לגמלה בחת על פי הכסותיו  - קצבת כות כללית  ג.

) לפקודה. עם זאת, הזכאות לתוספת תלויים בעבור בן/ת זוג 2(2-) ו8(2), 1(2ממשלח יד ומעבודה לפי סעיף 

ת מדמי ביטוח כמפורט לעיל, הכסות מותית במבחן הכסה של בן/ת הזוג שכולל בין היתר גם הכסות הפטורו

  מפסיה והכסות מחברת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה. 

המוסד לביטוח לאומי מקזז מתוספת התלויים שמקבל הכה בשל בן/ת זוג או בשל הילדים את ההכסות 

  שקל מול שקל. - הפסיביות שלו (גם אם הן פטורות מתשלום דמי ביטוח, או שאין חייבות בדיווח למס הכסה) 

מבוטח שמקבל דמי אבטלה והוא עובד כעצמאי שאיו עוה להגדרת "עובד עצמאי" בחוק הביטוח  - דמי אבטלה  ד.

  מהשכר הממוצע במשק) יופחתו מסך הגמלה 25%גם הכסותיו ממשלח יד שפטורות מדמי ביטוח (עד  –הלאומי 

  חלוקת הכסות שאין מעבודה בין בי זוג
והבהרות וספות של מהל הביטוח והגבייה בביטוח הלאומי, מפרטים  2004מחודש דצמבר  242/2004חוזר מספר 

את דרך הטיפול בחלוקת הכסות שאין מעבודה המשותפות לשי בי הזוג, שמקורן מכסים הרשומים על שם שי 

  בי זוג, או על שם אחד מהם. 

של המבוטח או ממקורות אחרים (לדוגמה, תביעה המידע האמור מגיע למוסד לביטוח לאומי באמצעות פייה 

  לגמלה).

  החוזר עוסק בבי זוג שואים, באלמים ובגרושים. 

  תקציר החיות הביטוח הלאומי באשר לחלוקת הכסות שאין מעבודה בין בי זוג

חלוקת ההכסות 

 שאין מעבודה

 1.1.1974ישואין אחרי יום  1.1.1974ישואין לפי יום 

שומים על הכסים ר

 שם שי בי הזוג
חלוקת ההכסות בשה השוטפת 

תתבצע על פי  - ובשתיים שלפיה 

בקשת אחד מבי הזוג או שיהם, 

 ללא בקשת אישור וסף. 

חלוקת ההכסות בשה השוטפת ובשתיים 

תתבצע עם המצאת אישור שהכס  -שלפיה 

 רשום על שם שי בי הזוג. 

הכסים רשומים על 

 י הזוגשם אחד מב

חלוקת ההכסות בשה השוטפת ובשתיים 

תתבצע עם הצהרה בכתב של שי בי  -שלפיה 

  הזוג על כוות שיתוף בכסים. 

וסח ההצהרה מצורף כספח לחוזר ומצוי באתר 

 ).631הביטוח הלאומי באיטרט (בל/

  הערות:

  לבת זוג חשבת גם "ידועה בציבור".  )1(

  . אין צורך להצהיר מחדש על אופן החלוקה בכל שה. ההצהרות הן חד פעמיות  )2(
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כאשר המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע מגורמים וספים, הוא רשאי להוג במידע על פי הכללים שבחוזר.   )3(

  לדוגמה: בעת ביקורת גבייה בתביעה לגמלה. 

ה (על פי מכתב מיום האפשרות לחלוקת הכסים על פי החוזר יתת בשה השוטפת ובשתיים שקדמו ל  )4(
  , שהרחיב את ההוראות משה אחת לשתיים שקדמו לשה השוטפת17.8.2006

  

  תשלום דמי ביטוח מהכסה שמקורה מפיצוי בגין אובדן כושר עבודה
  סעיפי החוק הרלווטיים לפיצוי בשל אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח:

-) ו1(2י בתשלום דמי ביטוח בגין הכסותיו מהמקורות לחוק הביטוח הלאומי חייב עובד עצמא 345מכוח סעיף   .1

 2חייב בדמי ביטוח מהמקורות המפורטים בסעיף  –) לפקודת מס הכסה, ומי שאיו עובד ואיו עובד עצמאי 8(2

  לפקודה (כל עיסוק מחויב בדמי ביטוח לפי שיעורי דמי הביטוח שבחוק).

ח שהוא עובד שכיר, או עובד עצמאי, או עובד שכיר וגם עובד מבוט –(ב) לחוק הביטוח הלאומי 371מכוח סעיף   .2

לפקודה, ישלם דמי ביטוח גם בעד הכסתו האחרת  2עצמאי, שיש לו הכסה אחרת מהמקורות המפורטים בסעיף 

  בשיעור שחל על הכסות שאין מעבודה.

פוליסה ממעסיק או מכוח חוק, מפיצוי בשל אובדן כושר עבודה מכוח  -ב לחוק הביטוח הלאומי 345מכוח סעיף   .3

לעובד או למי שהיה עובד, כאמור בהגדרה שבסעיף, משלם הפיצוי חייב ביכוי דמי הביטוח בהתאם לכללים של 

  "פסיה מוקדמת". 

ב לחוק הביטוח הלאומי, חייב לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו 345כלומר, מי שהכסתו איה כלולה בגדר סעיף 

  ובתקות, כיוון שחברת הביטוח איה אמורה לכות דמי ביטוח מהתשלום שהוא מקבל.בהתאם לכללים שבחוק 

  השפעה על קצבת נכות כללית

הכסה שמקורה בפיצוי בגין אובדן כושר עבודה או בפסיית כות, מקוזזת מתוספת התלויים שיתת למי שמקבל 

  קצבת כות כללית.

  הוראות הביטוח הלאומי

ביטוח מהכסה שמקורה בפיצוי בגין אובדן כושר עבודה, המוסד לביטוח לאומי מבחין  בקביעת חובת תשלום דמי

  בין שלושה מקורות חיוב. להלן הוראות הביטוח הלאומי שהופצו לסיפים:

כאשר הפיצוי משולם לעובד עצמאי, הפיצוי מצטרף להכסתו של המבוטח ממקור עצמאי וכל  -מקור עצמאי 

  בשיעורי דמי ביטוח של עובד עצמאי. חובת התשלום מוטלת על העובד העצמאי.ההכסה תחויב בדמי ביטוח 

ב לחוק הביטוח הלאומי לעובד שכיר או למי שהיה עובד שכיר, 345כאשר הפיצוי משולם על פי סעיף  -מקור שכיר 

מוקדמת חובת התשלום מוטלת על משלם הפיצוי וכל ההכסה חייבת בשיעור דמי ביטוח כמו של מי שמקבל פסיה 

[למעט אם מדובר במי שזכאי ליהות מפטור, כגון עקרת בית (ששואה למבוטח), מבוטח שמקבל קצבת כות כללית 

  מלאה לצמיתות וכדומה].

כאשר הפיצוי משולם למבוטח באופן פרטי (פוליסת פרט) תחול חובת תשלום  -מקור הל"ע (הכסות שאין מעבודה) 

  ת התשלום חלה על המבוטח עצמו.על כל ההכסה (ממקור הל"ע) וחוב

  סיווג הכסות של חבר דירקטוריון
) בושא סיווג הכסות של חבר 1407הפיץ המוסד לביטוח לאומי הוראות לסיפים (חוזר ביטוח/ 18.2.2013ביום 

  דירקטוריון. להלן ההוראות כלשון:

ירקטוריון" כהכסה שמקורה בסעיף , קבע כי יש לראות בהכסת "חבר ד26/10/2004מיום  1315"בחוזר ביטוח 

) לפקודת מס הכסה, דהייו הכסה שאיה מעבודה (הכסה פסיבית), וזאת גם אם ההכסה סווגה במס הכסה 10(2

  ) לפקודה.8(2) או 1(2כהכסה ממקור עצמאי לפי סעיף לפי סעיף 
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הכסה שטען לגביה כי היא במקרים אלה קבע, כזכור, כי יש להפחית מהשומה שתקבלה ממקור עצמאי את ה

  מהשתתפות בישיבות דירקטוריון, ולסווגה כהכסה פסיבית.

הכסה שמקורה מישיבות  ואילך 2012שהחל משת בעקבות חוות דעת משפטית שתקבלה בימים אלה הוחלט 

בחן לפי ) לפקודה תי8(2) או 1(2דירקטוריון אשר צורפה או דווחה במס הכסה כהכסה ממקור עצמאי לפי סעיף 

  לחוק הביטוח הלאומי. 1הגדרת "עובד עצמאי" שבסעיף 

הכסה זו תצטרף לכלל הכסת המבוטח שדווחה ממקור עצמאי. כך, שאם ישה הכסה ממקור עצמאי, הכסת 

לא יתאפשר יותר  2012החל משת הדירקטור תתווסף אליה, ושתי ההכסות יחדיו ייבחו לפי הגדרת עובד עצמאי. 

הוג בעבר.פיצול ההכסות כ  

  ) לפקודה, תמשיך להיחשב כהכסה שאיה מעבודה כפי שקיים היום.10(2יצוין, שהכסה שדווחה כהכסה ממקור 

היא שוה, שכן שכר דירקטורים בחברה פרטית  בחברה פרטית או משפחתיתההתייחסות לשכר דירקטורים  הערה:

, שכן מדובר בחלופת שכר לכל 2012וזאת גם לפי שת או משפחתית ממילא צריך להיכלל במסגרת דיווחי השכר. 

  דבר ועיין" (עד כאן וסח החוזר).

  קיזוז הפסד של עצמאי ממשכורת או מהכסות פסיביות לעיין דמי ביטוח
קבע בבית הדין האזורי לעבודה, כי לא יתן לקבל החזר דמי ביטוח שוכו ממשכורת, כאשר לצורך מס  3.4.2011ביום 

  ).34797-10-10כו מהמשכורת הפסדי המבוטחת כעצמאית (ב"ל הכסה ו

דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעת מבוטח שביקש לצורך חישוב ההכסה החייבת בדמי  15.8.2016ביום 

ביטוח לקזז מהכסותיו שאין מעבודה את ההפסד שבע מעסקו (שכראה לא קוזז בשומה). לדעת בית הדין, 

הדוקה בין ההוראות הוגעות לתשלום דמי ביטוח לבין פקודת מס הכסה והמוסד לביטוח לאומי המחוקק יצר זיקה 

  ).51979-01-16גוזר את החבות בדמי ביטוח מהשומות של מס הכסה (ב"ל 

  כעובד שכיר –קביעת מעמדו של עובד עצמאי 
) כי צורת תשלום 1.1.2012מיום  20171-07-09בית הדין האזורי הבהיר באופן חד משמעי בעייו של יובל דרור (ב"ל 

התמורה כעובד עצמאי במקום משכורת, איה קובעת את מעמד המבוטח במוסד לביטוח לאומי (במקרה זה 

  המשמעות הייתה אישור תביעת המבוטח לדמי אבטלה).

  דרישת אסמכתאות ממייצגים
אומי מבקש אסמכתאות כמפורט בחוזר במסגרת הטיפול השוטף בפיות מייצגים בושאים שוים, המוסד לביטוח ל

  . להלן מתוך החוזר האמור:2010באפריל  8מיום  1392ביטוח 

  בקשות שהתוצאה שלהן היא הקטנת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי מבקש לצרף אסמכתאות בכל בקשה שתוצאתה שיוי בסכום ההכסה החייבת בדמי ביטוח 

  חית סכום והן מבחית מקור ההכסה.כפי שמופיעה בשומה, הן מב

  להלן דוגמאות לאסמכתאות שהמייצג מתבקש לצרף לבקשתו:

כאשר המייצג מבקש להפחית מהשומה הכסה שבגיה שולמו דמי ביטוח על פי צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג   .1

המוסד לביטוח לאומי מבוטחים וקביעת מעבידים, המייצג דרש להציג אישור על יכוי דמי הביטוח במקור (

  ).  806מעדיף לקבל את האישור שמסר לרשות המסים בטופס 

כאשר המייצג מבקש לשות את מקור ההכסה מפירותית להוית, המייצג דרש להמציא אישור ממס הכסה   .2

  שההכסה היא הוית, וששולם בעייה מס מוגבל ולא מס שולי.

המייצג  –מעבודה  סווג חלק מההכסה כשכר דירקטורים כהכסה שאיה כאשר המייצג מבקש ל - 2011עד שת   .3

דרש להציג אישור מכל מי שמשלם שכר דירקטורים, על סכום התשלום ששולם למבוטח בפועל. יש לשים לב 

  .2011שעיין זה רלווטי בעיקר עד השומה לשת 
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אפשרות לבדוק את הבקשה בקשות שמשפיעות על דמי ביטוח ועל גמלאות ואשר אין בידי הפקיד 

  באמצעות מערכות המידע הממוכות

הבקשה הפוצה ביותר במסגרת הבקשות שבהן למוסד לביטוח לאומי אין אפשרות לאמת את המידע היא בקשה 

לסווג מבוטח כעובד שכיר. זאת, מפי שבמקרים רבים המידע מגיע למוסד לביטוח לאומי באיחור רב. לאור זאת, 

, או בטופס 102או בטופס  126, או דיווח בטופס 106, או טופס 100יג תלושי שכר, או טופס בל/המייצג דרש להצ

  תשלומים לעובד/ת משק בית.

המסמכים יישאו את פרטי המעסיק, לרבות כתובת, שם, מספר תיק יכויים, פרטי העובד, מספר זיהוי של העובד 

  ותקופת עבודתו.

סד לביטוח לאומי מידע במערכותיו באותו השלב, ווצרים לעתים עימותים בדרך כלל על כל הבקשות האלה אין למו

  בין המייצגים לבין פקידי המוסד לביטוח לאומי, על רקע האיחור הרב של המוסד בקבלת המידע מרשות המסים. 

משודר למוסד לביטוח לאומי פעמיים בשה (ללא הצהרת  126המוסד לביטוח לאומי תיקן את החוק כך שטופס 

  . מי שאיו משדר דוחות יעביר את הדיווח באיטרט.2016מעסיק) החל משת ה

  הפחתת דמי הביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוח
הפחתת יכוי דמי הביטוח הלאומי שמותרים ביכוי מהשומה מופעלת כבר בשלב חישוב המקדמות. זאת מתוך מגמה 

פשר לחישוב העתידי שיבוצע בעת קבלת השומה מרשות לחשב את הבסיס לחישוב דמי הביטוח באופן קרוב ככל הא

  המסים. בדרך זו המבוטח "הה" מההפחתה כבר בשלב חישוב המקדמות. 

ככל שההכסה החייבת שתיווצר בסופו של דבר בשומת מס הכסה גבוהה יותר מההכסה שלפיה קבעו מקדמות 

וכו מההכסה דמי ביטוח לאומי המחושבים דמי הביטוח, דמי הביטוח יוגדלו בהתאם להכסה חייבת זו, וי

  תיאורטית, אף שטרם שולמו בפועל. בהתאמה יחולו הדברים על קיטון בהכסה החייבת.

  הכסות כים שפטורות ממס אין בהכרח פטורות מדמי ביטוח לאומי
  .) לפקודה איו מזכה באופן אוטומטי את הכה בפטור מדמי ביטוח לאומי5(9פטור ממס לפי סעיף 

פטור מדמי ביטוח לאומי יתן רק למי שמקבל קצבת כות כללית מלאה לשה לפחות או לצמיתות, או קצבת כות 

לצמיתות, או שהוא זכאי לקבל קצבת זקה (גם אם בחר לקבל קצבת כות מעבודה בגיל  100%מעבודה בשיעור 

  פרישה במקום קצבת זקה). 

קבל קצבת כות מעבודה, פוה לפקיד גבייה מלא שכירים בסיף עובד עצמאי שזכאי לקבל קצבת זקה ובחר ל

  הביטוח הלאומי עם האישור ממחלקת הזקה כדי להקטין את שיעורי דמי הביטוח.

  פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי מותה בקבלת קצבה בפועל
כסות פסיביות של (ד) לחוק הביטוח הלאומי מאפשר לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על ה351סעיף   .1

לצמיתות, או שמגיעה לו קצבת כות כללית מלאה לשה  100%מבוטח שמגיעה לו קצבת כות מעבודה בשיעור 

  לפחות או לצמיתות. 

  אם המבוטח הכה עובד, התשלום למוסד לביטוח לאומי הוא בשיעור מופחת.  

לא הוראות סעיף זה, ליותר מגמלה אחת, (ד) לחוק הביטוח הלאומי קובע שאם "היה אדם זכאי, לו320סעיף   .2

 - הברירה בידו לקבל אחת מהן". כאשר למבוטח מגיעות שתי קצבאות: קצבת כות מעבודה וקצבת כות כללית 

  בו זמית, הוא חייב לבחור באחת מהן. 

  החזר דמי ביטוח
שים אחרוות, כאשר המוסד לביטוח לאומי והג להחזיר דמי ביטוח (למעסיקים ולמבוטחים) רק בעבור שבע 

מתברר שעובד הועסק אצל קרוב משפחה כעזרה משפחתית טבעית ולא כעבודה חוצה וחיוית, או שהוא לא עבד 
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מיום  45688-06-11כלל, כפוף לכללים שקבעו. לאחרוה קבע אחרת בפסק דין בבית הדין האזורי בעיין אשקר (

26.10.2015.(  

בד בשל תיאום דמי ביטוח שלא בוצע בשה השוטפת, ודמי ביטוח ששילם מעסיק דמי ביטוח ששולמו ביתר על ידי עו

בעבור העובד) ביתר, מוחזרים רק בעבור שבע שים אחרוות ועוד השה השוטפת, בהתאם לחוזר מעסיקים  לרבות(

  .1958-לחוק ההתיישות, התשי"ח 6-ו 5שמבוסס על סעיפים  18.2.2013מיום  1451מספר 

ובו קבע את הכללים  1451חוזר מעודכן שמחליף את חוזר מעסיקים  22.5.2016לאומי פרסם ביום המוסד לביטוח 

שים בתאים  שבעלחוק הביטוח הלאומי בדבר התיישות תשלום חוב דמי ביטוח במשך  159שבתוקף לאור תיקון 

  שבחוק.

ר כבר בשה הוכחית, ההתיישות באופן כללי עולה משי החוזרים, שכאשר יתן להגיש את הבקשה ולקבל את ההחז

  של שבע שים ספרת ממועד הגשת הבקשה.

כאשר לא יתן להגיש את הבקשה לשה הוכחית, ההתיישות של שבע שים ספרת מהשה הקודמת לשה 

  הוכחית.

ר. שים מיום הגשת הבקשה להחז שבעעל פי החוזרים שלעיל, החזר דמי ביטוח בעת ביטול תושבות אפשר לתבוע 

  דמי ביטוח בריאות אים מוחזרים בעבור התקופה שהמבוטח הה מזכות ביטוחית.

  החזר דמי ביטוח בריאות למקבלי קצבאות נפגעי עבודה

ככלל, מבוטח שזכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי ואין לו הכסה אחרת החייבת בדמי ביטוח, מוכים מקצבתו 

ה שיש לו וסף על הקצבה הכסה אחרת החייבת בדמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות מיימליים. מקבל קצב

  מחויב בדמי ביטוח בריאות בגין הכסתו זו, ולא מוכים דמי ביטוח בריאות מקצבתו.

הקביעה אם יש לכות דמי ביטוח בריאות מקצבאות אלה מתבצעת על ידי פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי 

  י כל מידע אחר שמגיע לפקיד התביעות. בהתאם להצהרת המבוטח ו/או לפ

  .126ומחזיר הפרשים מדי שה כשמתקבלים התוים מטופסי  2007המוסד לביטוח לאומי החזיר הפרשים משת 

  עצמאי איו מחויב בדמי ביטוח בריאות בקצבאות כות כאשר הוא משלם מקדמות למוסד לביטוח לאומי.

  

  סוגיות הקשורות למעסיקים

  מוסד לביטוח לאומימבוטח שכיר ב
מוסד לביטוח לאומי לאור הזכויות שמעיק החוק לשכירים. בה של מעמד העובד השכיר יקיימת חשיבות רבה לבח

סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים שהתקין בדבר צו הביטוח הלאומי ולמומלץ לשים לב למבחים שקבעה הפסיקה 

 בחן בעת הבקשה לגמלה ולא בעת הרישום על ידי המעסיק.המוסד לביטוח לאומי, כיוון שמעמד המבוטח השכיר  

  הגדרת "עובד"

  הגדרת "עובד" כוללת את הסוגים העיקריים, כדלקמן:

בחוק,  1עובד העובד אצל מעסיקו כשכיר ומתקיימים יחסי עבודה (לרבות בי משפחה על פי ההגדרה שבסעיף   .1

ב עובד שכיר בחוק הביטוח הלאומי וחייב בדיווח גם כשאין מתקיימים יחסי עבודה). עובד לשעה איו חש

  ובתשלום דמי ביטוח בעד עצמו.

עובד, המועסק כעצמאי אך חשב לשכיר כלפי המוסד לביטוח לאומי בלבד, בהתאם לצו הביטוח הלאומי בדבר   .2

  סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, בהתקיים התאים הקבועים בצו.

מורה, מרצה או מדריך, אמים, מורי דרך, ספורטאים ועוד סוגי מבוטחים, דוגמאות: עובד יקיון או חצרן,  •

  בתאים שקבעו בצו האמור.
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לעיין תשלום דמי ביטוח רואים כעובד גם את מי ששכרו קבע בחוק, או בהחלטת הכסת או על פיה,  ואת   .3

  לחוק הביטוח הלאומי). 334החייב בתשלום השכר רואים כמעסיקו (סעיף 

אגודה שיתופית, שעובד במפעל האגודה או מטעמה, חשב בחוק הביטוח הלאומי כעובד, והאגודה היא  חבר  .4

  המעסיק.

חבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי חשב כעובד, והקיבוץ או המושב השיתופי הם המעסיק,  •

ו לבין מעסיק אחר, אף אם החבר עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא על פי התקשרות אישית בי

  אם אין התפקיד מבוצע במפעל האגודה.

חובת התשלום היא על הקיבוץ בלבד (התשלום על בסיס הוצאות הקיום של החבר) כאשר  -לגבי חבר קיבוץ  •

  החבר עובד בקיבוץ ולא על פי התקשרות אישית עם גורם חוץ.

בהתאם חלו שיויים בהעסקת חברי לאור תהליכי ההפרטה, התגבשו דפוסי העסקה חדשים בקיבוצים ו •

  הקיבוץ ובדיווח למוסד לביטוח לאומי.

בחבורת עובדים, בין שהיא תאגיד ובין שאיה תאגיד, רואים לעיין חוק הביטוח הלאומי, את כל אחד מבי   .5

כל  החבורה כעובדו של האדם שמסר לחבורה את העבודה, אם היו רואים כך אילו היה קיים קשר ישיר ביו לבין

  אחד מבי החבורה.

  עובד שכיר בארץ שמעסיקו איו תושב ישראל, מדווח כעובד עצמאי למרות שהוא עובד שכיר.  .6

  עובד בחל"ת החל מהחודש השלישי המלא, מדווח בעד עצמו ומשלם דמי ביטוח בהתאם.  .7

ותו מעסיק עולה על עובד לשעה לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק, אם כלל מספר שעות העבודה אצל א  .8

ארבע שעות בתוך שבעה ימים רצופים (עובד לשעה: מבוטח שהקשר ביו לבין מעסיקו הוא לתקופה שאיה עולה 

  על שבעה ימים רצופים).

  תזכורת לכללי פריסת שכר ותשלום הטבות
לשלמו בחודש  "השכר החודשי הרגיל" הוא השכר שהוג לשלם לעובד מדי חודש, לרבות תשלום חודשי לעובד שהוג

שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, על פי הדיווח של העובד (כגון: פרמיות, שעות וספות וכדומה). תשלומים כאלה 

  ייחשבו לשכר חודשי רגיל של העובד, בעד החודש שלאחר החודש שבעדו משולם התשלום החודשי.

  דיווח על הפרשים

ת, הפרשים בגין העלאה בדרגה וכדומה, יש לערוך דוח על כשמעסיק משלם לעובד הפרשי שכר בעד תקופות קודמו

  הפרשים (הפרשי שכר אים תשלום וסף).

, ההפרשים ייחשבו לשכרו החודשי 1995-על פי תקות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התש"ה

קופה שבגיה שולמו ההפרשים, הרגיל של העובד וייזקפו על כל אחד מהחודשים, בהתאמה. לכן, הדוח יתייחס לת

לפי שיעורי דמי הביטוח והמקסימום שהיו הוגים באותן התקופות. יש לשים לב לשיויים בשיעורי דמי הביטוח, 

  לשיויים בהכסה החייבת בשיעור מופחת ולתקרה החייבת בדמי ביטוח באותה התקופה.

  דיווח על תשלום נוסף

  סף על השכר החודשי הרגיל, למעט הפרשי שכר."תשלום וסף" הוא שכר שיתן לעובד ו

", בווס, מעק 13ל"תשלום וסף" חשבים, בין היתר, רכיבי השכר הבאים: ביגוד, דמי הבראה, משכורת "

השתתפות ברווחי מעסיק, מעק יובל, ביטוח רכב וכדומה, לרבות כל גילום מס בעבור כל אחד מהרכיבים הללו, וכן 

 הוג לשלמו מדי חודש, למעט הפרשי שכר (שאותם כאמור יש לייחס לכל אחד מהחודשים כל תשלום תקופתי שלא

  שבגים שולמו).

כאשר השכר ברוטו כולל יותר מרכיב אחד של "תשלום וסף", כגון: גם דמי הבראה וגם ביגוד, יש להביא בחשבון 

  את סך כל ה"תשלומים הוספים" באותו חודש.
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תשלום כלשהו וסף על שכרו החודשי הרגיל, עליו לערוך דוח על תשלום וסף כשמעסיק משלם לעובד בווס או 

  בהתאם לתקות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח). 

  הפעולות שיש לבצע בעיין פריסת שכרהחל ממשכורת   .1

 1455אומי מס' יש להשוות את השכר הוסף לרבע משכר המיימום. על פי חוזר הביטוח הל 2014חודש יוי 

, ובהתאם לכך כל 2016ועד יוי  2015ש"ח החל מאפריל  4,650הכווה לרבע משכר המיימום החודשי שהוא בסך 

ש"ח או יותר יש לפרוס לפי התקות, גם לעובדים יומיים, שעתיים או במשרה  1,163סכום שכר וסף השווה לסך 

  ש"ח. 1,206ש"ח לחודש ורבע ממו הוא  4,825שכר המיימום הוא  2016חודש יולי בחלקית. החל 

יש לבדוק מהו השכר החודשי הרגיל של העובד בחודש המסוים, כמוסבר לעיל  2014עד משכורת חודש מאי 

מן השכר החודשי הרגיל של אותו החודש (הכולל גם את הפרמיות, השעות  25%- ולהשוות את השכר הוסף ל

  הוספות וכדומה).

2.  וסף יש ל הוג כדלקמן: בתשלום  

אם התשלום הוסף מוך מרבע משכר המיימום של העובד (לפי התיקון: רבע השכר החודשי הרגיל), אזי     2.1

לא חלות הוראות הפריסה. התשלום הוסף מצורף לשכר החודשי הרגיל, ומשולמים בגיו דמי ביטוח 

  בחודש התשלום.

של העובד (לפי התיקון: רבע השכר החודשי הרגיל) או אם התשלום הוסף עולה על רבע משכר המיימום     2.2

  שווה לו, אזי חלות הוראות הפריסה המפורטות להלן.

  הוראות הפריסה:  .3

. המה 12-תשלום וסף ששולם לאחר שהעובד עבד שה לפחות ברציפות אצל המעסיק הוכחי, יש לחלק ב    3.1

החודשים  11- ק התשלום הוסף ובכל אחד ממצורפת לשכרו החודשי הרגיל של העובד בחודש שבו חול

  שקדמו לו.

תשלום וסף ששולם לעובד שלא עבד בכל חודשי השה הקלדרית, שכוללת את החודש שבו שולם התשלום     3.2

החודשים הללו, עד  12החודשים שלפיו, יש לחלק במספר החודשים שבהם עבד העובד במהלך  11-הוסף ו

ם הוסף. המה מצורפת לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד וכולל החודש שבו שולם התשלו

  מהחודשים הללו.

  יום עבודה בחודש חשב לחודש שבו העובד עבד.       3.3

  הפרש של תשלום נוסף 

המוסד לביטוח לאומי קבע בעבר כי הפרש של תשלום וסף יושווה לשכר הרגיל בחודש שבו שולמו ההפרשים. 

כי ההפרש האמור יושווה לשכר הרגיל  2008במוסד לביטוח לאומי קבע בחודש אפריל  בעקבות חוות דעת משפטית

  ההשוואה היא לרבע משכר המיימום. 2014בחודש שבו שולם התשלום הוסף במקור. החל מיוי 

" במשכורת חודש יולי, ובמשכורת חודש אוגוסט שילם לעובד הפרשים בשל 13לדוגמה: המעסיק שילם "משכורת 

  במקרה זה יש לייחס את ההפרש לחודש יולי ולא לחודש אוגוסט.   טעות.

הייחוס למועד המקורי משמעו חישוב מחדש בחודש יולי (על פי הדוגמה), תוך עריכה חוזרת של ההשוואה, והפעלת 

  לתקות. 5כללי הפריסה על פי הוראת תקה 

  טעויות ו/או הסכמים קיבוציים רטרואקטיביים. לרבותההוראות חלות על כל סוגי העילות לשיויים בתשלום וסף, 

  חובת תשלום דמי ביטוח על הטבות שכר ופריסת תשלום נוסף כאשר עובד לא עבד במשך חודש מלא

למוסד לביטוח לאומי התברר שהמעסיקים לא הגו באופן אחיד במקרה של תשלום הטבות שכר לתקופות שבהן 

כגון: דמי לידה, ולתקופות שבהן העובד לא עבד במשך חודש מלא, העובדים היו זכאים לגמלאות מחליפות שכר, 

  כגון: חופשה ללא תשלום (חל"ת).

המפרט את אופן הדיווח בעבור הטבות שכר בתקופת חל"ד  1458פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר  29/06/2015ביום 

  ).2015ואילך (מועד דיווח בחודש יולי  2015וחל"ת, בתוקף ממשכורת יוי 



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            80  

- הוראות כדלקמן: ככלל, תשלום וסף יש לחלק ל 2009יין בווסים ושכר וסף בתקופות האמורות קבעו בשת לע

חודשים אחורה שבהם עבד העובד, אולם קבע בהוראות שיש להוציא מהספירה  11-חודשים, חודש התשלום ו 12

  חודשים מלאים שבהם העובד לא עבד, גם אם קיבל הטבת שכר או גמלה.

משכר המיימום. רוית קיבלה דמי לידה לתקופה  25%מה: בחודש דצמבר שולם לרוית תשלום וסף שעולה על לדוג

  ביוי באותה השה. 14עד  סראבמ 10-מ

חודשים (ללא החודשים אפריל  10- מאחר שבחודשים אפריל ומאי לא עבדה כלל, יש לפרוס את התשלום הוסף ל

  ומאי).

  ד למעסיקתשלום בעקבות פשרה בין עוב

  המוסד לביטוח לאומי מבחין בין שי סוגי תשלומים בשל פשרה בין עובד למעסיק: 

יתן לעובד כפיצוי פירותי בגין זכויות  -תשלום פשרה שחייב בתשלום דמי ביטוח וכלל בבסיס לתשלום גמלאות   .1

  בגין הפרשי שכר. עובד המגיעות לו מכוח החוק (לדוגמה: דמי הבראה, ביגוד וחופשה), לרבות תשלום

יש לייחס לתקופה שאליה התשלום מתייחס (לדוגמה: הפרשי דרגה ששולמו לעובד בגין שתיים  הפרשי שכר

  אחרוות יש לייחס לשתיים הרלווטיות). 

  יש לפרוס בהתאם לכללי הפריסה.  שכר וסף

בד כפיצוי הוי (לדוגמה: פיצוי בגין יתן לעו -תשלום פשרה שפטור מתשלום דמי ביטוח ואיו כלל כבסיס לגמלה   .2

  הפרשי הצמדה וריבית, פיצוי בגין עוגמת פש ופיצוי בגין אי השתתפות במכרז).

  פריסת מענק לבעל שליטה 

מיוחס לשה הקודמת לעיין חבות המס. המעק מדווח  סראבתאים מסוימים מעק שמקבל בעל שליטה עד חודש מ

  תקבל בשה השוטפת לפי כללי הפריסה.  למוסד לביטוח לאומי בחודש שבו ה

  הפרשי גמלה

  הפרשי גמלה בשל תשלום נוסף או הפרשי שכר

מעסיק ששילם בווס שחייב בפריסת שכר (גם אחרי יתוק יחסי העבודה), או ששילם לעובדים הפרשי שכר בשל 

בעבור העובד (לדוגמה: תקופות קודמות, חייב לפות למוסד לביטוח לאומי ולקבל השלמה לגמלאות שהוא קיבל 

תגמולי מילואים), ולהפות את העובד למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל השלמה לגמלאות מחליפות שכר שהעובד 

  (בדרך כלל שה מיום מתן הבווס). יש לשים לב למגבלת השיהויקיבל, כגון: דמי לידה. 

הודיע לעובדים על זכאותם לתבוע הפרשי המוסד לביטוח לאומי מזכיר למעסיקים בעקבות ביקורת יכויים שיש ל

גמלה (על פי חוק הודעה לעובד), לדוגמה, לעובד שהוסיפו למשכורתו בביקורת היכויים שווי רכב, ומשלם הפרשי 

  גמלה בתאים מסוימים, כמפורט בהמשך.

  הפרשי גמלה כתוצאה מאי דיווח של מעסיק על משכורת

וסד לביטוח לאומי את זכותו לתבוע השבת גמלאות ממעסיק שלא בהקשר לאמור לעיל, מבקר המדיה הזכיר למ

  לחוק הביטוח הלאומי).  369דיווח או לא שילם דמי ביטוח בעד עובדו (לפי סעיף 

) הגדיל בית הדין את בסיס השכר 24.12.2015מיום  57285-07-13בפסק דין רפאל חיון . המוסד לביטוח לאומי (ב"ל 

וטח גמלאות בגין תאוה בעבודה, כיוון שהמעסיק לא דיווח למוסד לביטוח לאומי על הרבע שתי שלפיו שולמו למב

  שכרו האמיתי של המבוטח. 

המוסד לביטוח לאומי הוסיף את המעסיק כצד ג' לתביעה ובית הדין קבע כי צד ג' ישלם למוסד לביטוח לאומי את 

המוסד לביטוח לאומי לשלם למבוטח  השלמת דמי הביטוח לשכר המתוקן ואת הסכומים העתידיים אשר דרש

  בהתאם לשכרו המתוקן. המעסיק הגיש ערעור.
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  הבסיס לתשלום גמלאות מחליפות שכר כאשר השכר מורכב גם מעמלות
כאשר שכר עבודה כולל עמלות, יש לבחון מראש האם העמלות הן בווס או שכר רגיל. הבעיה מתעוררת בעיקר 

  חודשים.  12-מי פגיעה בעבודה, שהרי בווס פרס לפי כללי הפריסה לבחישוב הבסיס לקביעת דמי לידה או ד

בהתאם לתקות, סבור המוסד לביטוח לאומי כי לאחר שהעובד או העובדת יחזרו לעבוד ויצברו בווסים וספים, 

  ת. יוכלו לתבוע את הפרשי הגמלה ולכן דמי הלידה לא ייפגעו. בפועל, הפרשי הגמלה בדרך כלל מוכים משמעותי

יולדת, לדוגמה, איה עובדת בזמן חופשת הלידה ולכן לא תקבל בווס בתקופה הזאת, כך שהבווסים שתקבל לאחר 

  הלידה יהיו מוכים באופן משמעותי מאשר אלה שלפי הלידה.

  לדעת המוסד לביטוח לאומי, קיימות שלוש אפשרויות על פי התקות לרישום עמלות רבעויות:

לם לעובד מדי חודש. המעסיק מגיש דוחות מתוקים לחודשים שבעבורם שולם התשלום, אם כשכר רגיל המשו  .1

  התשלום שולם באיחור. 

  כתשלומים המדווחים בחודש שלאחר החודש שבעבורו הם אמורים להשתלם (כמו שעות וספות).  .2

  כתשלומים וספים שיש לפרוס לפי תקות הפריסה.  .3

  דים צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבי
מי שמשלם תשלומים בעבור הרצאות, הדרכות, שמירה, תשלומים למורי דרך ולאחרים, יבחן אם תאי העבודה 

מחייבים אותו לכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מותי השירות ולדווח עליהם כשכירים למוסד לביטוח 

  מעבידים. סיווג מבוטחים וקביעתבדבר לאומי, כמחויב בצו הביטוח הלאומי 

החיוב בדמי הביטוח עשה לפי החודש שבו יתן השירות ולא לפי חודש התשלום. חשוב שהמשלם יקפיד על מילוי 

האישור לעובד. בין היתר עליו לכלול באישור את הסכום שממו וכו דמי ביטוח, את דמי הביטוח הלאומי שוכו, את 

  ר למוסד לביטוח לאומי ואת פרטי סיף הביטוח הלאומי. דמי ביטוח הבריאות שוכו, את התשלום שהמשלם העבי

מי שמשלם תשלום על פי הצו האמור ומכה דמי ביטוח ממקבל התשלום, מדווח למוסד לביטוח לאומי מדי חודש 

. פעם ברבעון יש להעביר את קובץ המבוטחים הללו למוסד לביטוח לאומי, על פי הוראות שמצויות באתר 102בטופס 

  .652ומי באיטרט (לשידור קובץ מרצים ואומים) בטופס בל/הביטוח הלא

  עבור קבלת תגמולי מילואים יש להעביר למוסד לביטוח לאומי אישור חודשי ולא אישור שתי.

המוסד לביטוח לאומי דורש לדווח בדיווח רבעוי ממוכן את הטופס האמור באתר קשרים עסקיים  2010החל מיואר 

  המוסד פרסם שלא יתקבלו דיווחים ידיים. 2011האיטרט. החל משת של המוסד או באמצעות 

  על סדר היום של ועדת העבודה והרווחה הועלתה הצעה לבטל את הצו אך דחתה, ובשלב זה הצו חל כבעבר. 

  מעמד מבוטחים בענפי הספורט

בין ספורטאי מקצועי אשר  שבו ערכת הבחה 1418פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר ביטוח מספר  13.4.2014ביום 

עיסוקו בספורט הוא על פי רוב משלח ידו העיקרי ועל כן הוא חשב עובד שכיר לפי צו סיווג מבוטחים, לבין ספורטאי 

  חובב.

  עובד שכיר על פי צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים 

  :, מהל תחום הביטוח במוסד לביטוח לאומי לשעברמר שלמה אשכזילהלן הבהרה מאת 

מבוטח שהצהיר שהוא עבד כ"עובד שכיר" אצל מעסיק בהתאם לכללים הרשומים בצו לסיווג מבוטחים וקביעת 

בתוספת הראשוה לצו האמור, ההתייחסות אליו תהיה כאל שכיר שמעסיקו  6מעבידים, לדוגמה מרצה לפי פרט 

  הפרטים החסרים.חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורו, ובאחריות סיף הביטוח הלאומי להשלים את 

  בתקופת תהליך הבירור המבוטח ייחשב לפי המעמד שקיים במערכת.
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  צו סיווג מבוטחים בהקשר לנהג מונית

לצו סיווג מבוטחים, קבע שמבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בתוספת השייה לצו והתון בתאי עבודה  3בסעיף 

עצמאי ובלבד שמתקיימים לגביו תאי ההגדרה של עובד  מיוחדים כמפורט בתוספת זו, ייחשב לעיין החוק כעובד

  לחוק. 1עצמאי בסעיף 

בתוספת השייה בצו סיווג מבוטחים קבע כי הג מוית יסווג כעובד עצמאי אם מתקיימים לגביו תאי ההגדרה של 

  עובד עצמאי, בכל תאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה איו משתלם על בסיס יחידת זמן.

לחוק הביטוח הלאומי היא: "מי שעוסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד,  1ד עצמאי בסעיף הגדרת עוב

  ומתקיימים בו תאי הכסה ומספר שעות עבודה מסוימים."

  חובת דיווח חודשית
לחוק הביטוח הלאומי, יש  344המשכורת המדווחת למוסד לביטוח לאומי מהווה בסיס לגמלאות. לכן, לפי סעיף 

י חודש על השכר הרגיל, גם אם השכר שולם באיחור (שוה מתשלום מס הכסה, המבוצע לפי מועד לדווח מד

  התשלום בפועל).

  שכר באופן שוטף, כפי שהוג לשלם לשאר העובדים.  לקבלעל בעלי שליטה להקפיד 

בק שכולל  בעלי שליטה ולעתים גם בי משפחה מתבקשים לצרף לתביעה לגמלה מחליפת שכר, כמו דמי לידה, דף

  הפקדת שלוש משכורות אחרוות.

  דיווח רבעוי
המעסיקים חייבים לדווח למוסד לביטוח לאומי, וסף על הדיווח החודשי, דיווח שמי מפורט  2010חודש יואר בהחל 

  באופן ממוכן בלבד, פעם ברבעון בעבור: 

  פסיורים בפסיה מוקדמת.  )1

  תלמידים בהכשרה מקצועית.  )2

  בחופשה ללא תשלום.עובדים   )3

  דיווח לפי צו סיווג מבוטחים.  )4

, משלמי הפסיה חייבים לפרט למוסד לביטוח לאומי פעם ברבעון באופן 2010החל מפברואר  - פסיה מוקדמת 

פעם בשה. יש להמשיך ולדווח מדי  126ממוכן בלבד את שמות מקבלי הפסיה. וסף על דוחות אלה מוגש טופס 

  כמקובל.חודש דיווח חודשי 

  תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא תשלום (חל"ת)
מי שמצא בחל"ת בהסכמת המעסיק לפחות חודש קלדרי אחד מלא, ובתקופה זו איו עובד אצל מעסיק אחר ואיו 

  עובד עצמאי, מעסיקו יהג כאמור להלן:

י ביטוח מיימליים. המעסיק בכל אחד מהחודשיים הראשוים של החל"ת על המעסיק לדווח על העובד ולשלם דמ

(ג) להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי 6רשאי לכות סכום זה מכל סכום שיגיע לעובד ממו [כמפורט בתקה 

  ביטוח]. 

. בתקופה הזו העובד בחל"ת מבוטח לכל עפי 6.57%סכום דמי הביטוח המיימליים גזר משכר המיימום כפול 

  ה ולעף זכויות בפירוק חברה ופשיטת רגל של מעסיק. הביטוח, למעט לעף פגיעה בעבוד

, שבהם העובד מצא בחופשה ללא תשלום. כאשר העובד עובד אפילו יום לחודש מלא או לחודשיים מלאיםהכווה 

  עבודה אחד בחודש, ישולמו דמי ביטוח בעד יום העבודה בלבד. 

מו, לרבות מבוטחת בחל"ת. יש לפות למוסד החל מהחודש השלישי של החל"ת על המבוטח לשלם דמי ביטוח בעצ

לביטוח לאומי בסיף המגורים, למחלקת גבייה ממבוטחים שאים שכירים (גל"ש). כל עוד לא ותקו יחסי העבודה, 
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לא תיחשב מבוטחת כאמור לעקרת בית שואה או לאלמה בת קצבה לעיין הפטור מתשלום דמי ביטוח אם היא 

  איה עובדת.

  לדמי לידהתקופת אכשרה 

בבחית תקופת אכשרה לדמי לידה מובאים בחשבון החודשיים הראשוים של חל"ת, כאמור לעיל, אם הם לפי היום 

  הקובע לזכאות לדמי הלידה.

  מבוטחת בחופשת לידה

המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרה בעיין מבוטחות בחופשת לידה, שמאריכות את החופשה ללא שמגיעים להן דמי 

  . 1954-לחוק עבודת שים, התשי"ד 46קופת ההארכה, לפי תיקון מספר לידה לת

בגין מבוטחות אלה המעסיק משלם דמי ביטוח במעמד של חופשה ללא תשלום, ולכן החל מהחודש השלישי המלא 

  של החל"ת חובת התשלום מוטלת על המבוטחת כפי שהוסבר לעיל.

חופשת הלידה כאל חל"ת, אף שהמבוטחת מצאת עדיין החידוש בהבהרה של הביטוח הלאומי הוא ההתייחסות ל

  רואים בה עובדת בחל"ת לעיין הביטוח הלאומי.  -בחופשת לידה. כיוון שלא משתלמים לה דמי לידה 

התשלום של המעסיק הוא בעבור חודש מלא שלא הייתה בו העסקה, ולכן המעסיק לא ישלם את המיימום בעבור 

ת דמי לידה, אלא מהחודש העוקב. כמו כן לא ישולם המיימום בחודש שבו חזרה חודש שבו המבוטחת עדיין מקבל

  העובדת לעבוד, שכן בגין חודש זה ישלם המעסיק בעבורה בגין ימי עבודתה בפועל.

  מבוטח שלא עבד בשל סיבה שאינה תלויה בו

, תאוה, שביתה, מבוטח שלא עבד מחמת מחלה -להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח  11לפי תקה 

השבתה או אבל במשפחה, עד חודשיים רצופים בשת מס אחת, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, אך חייב בתשלום 

מיום  1433דמי ביטוח בריאות, אם ימלא טופס וימציא למוסד לביטוח לאומי אישורים ואסמכתאות. חוזר ביטוח 

11.2.2016.  

  העסקת עובדים זרים (תושבי חוץ)
א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי לעיין חוק זה לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, את מי שבידו אשרה 2סעיף 

  , לרבות רישיון עבודה).4, ב/3, ב/2, ב/1ורישיון לישיבת ביקור בישראל (אשרות מסוג ב/

עות לשכת שירות הדיווח על העובדים הזרים עשה לפי שיעורי דמי ביטוח מיוחדים במוסד לביטוח לאומי או באמצ

  ). "לשכת התעסוקה"התעסוקה (להלן: 

  דיווח ללשכת התעסוקה 

מעסיקי עובדים זרים שמקום מושבם בשטחים (למעט עובדים זרים במשק בית) שמועסקים בתחומי מדית ישראל, 

יטוח), (ב) לתקות הביטוח הלאומי (גביית דמי ב3מדווחים באמצעות מדור התשלומים שליד לשכת התעסוקה [תקה 

  ].1954-תשי"דה

פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה הבהרה בעיין דמי הביטוח הלאומי והיטל ההשוואה. על פי  2012ביולי  29ביום 

ההבהרה, הגבייה לביטוח הלאומי כוללת את עפי הביטוח: פגעי עבודה, אימהות ופשיטת רגל והיתרה כוללת את 

  היטל ההשוואה.

אומי והיטל ההשוואה הגבים מהעובדים הפלשתיים המועסקים בישראל זהים לחלוטין סך שיעורי דמי הביטוח הל

  לשיעורי דמי הביטוח הלאומי המוטלים על עובדים ישראלים.

  דיווח במוסד לביטוח לאומי

  הדיווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת עובד זר עשה לפי קריטריוים שוים המפורטים להלן:

פליטים  לרבותלמעט תושבי מדיות שחתומות עם ישראל על אמה לביטחון סוציאלי [ תושבי כל המדיות,  .1

  ]. 1952-) לחוק הכיסה לישראל, התשי"ב5(א)(2ומבקשי מקלט בעלי אשרות לפי סעיף 
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המעסיק מדווח ומשלם דמי ביטוח לאומי ישירות  –תושבי שטחים שאים תושבי ישראל שעובדים במשק בית   .2

  לאומי ולא ללשכת התעסוקה. למוסד לביטוח 

הביטוח הלאומי מיום  הדיווח למוסד לביטוח לאומי עשה לפי תיקון בחוק  -עובדים זרים המועסקים ב"אזור"   .3

1.10.2005.  

  תושבי חוץ ממדיות אמה (כמוסבר להלן).  .4

תושב  לרבותחוץ ( החזר דמי ביטוח למעסיק בעבור תושב 18.2.2013מתאריך  1451על פי חוזר מעסיקים מספר 

  שים לאחור ועוד השה השוטפת. שבעשטחים) שדווח בטעות כתושב ישראל, ייעשה עד 

  ביטוח בריאות ממלכתי

מי שאיו חשב תושב ישראל בביטוח הלאומי איו מבוטח על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בעיין זה הותקן צו 

שראל במסגרת ביטוח רפואי פרטי, לרבות עובדים זרים הקובע הסדר מפורט המחייב מעסיק לבטח עובד זר בי

  השוהים בישראל שלא כדין.

  גמלאות לעובדים הזרים שאינם תושבי מדינות אמנה לביטחון סוציאלי

העובדים הזרים מבוטחים לעפי הביטוח הבאים שבהם לא קיים תאי התושבות: ביטוח מפי פגיעה בעבודה, ביטוח 

רגל של מעסיק, ביטוח אימהות (דמי לידה לעובדת זרה ומעקים) וקצבאות ילדים  מפי פירוק חברה או פשיטת

  לשוהים בארץ כדין עם ילדיהם.

  העסקת תושבי חוץ ממדינות אמנה לביטחון סוציאלי 

דורש המוסד לביטוח לאומי לדווח על תושבי חוץ (שאים אזרחי ישראל) שהם תושבי  2010חודש יואר בהחל 

  כעל תושבי ישראל, למעט תשלום דמי ביטוח בריאות.  -ומה עמן על אמה לביטחון סוציאלי מדיות שישראל חת

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזרים הכוללים החיות בדבר תשלום דמי ביטוח לאומי בעד תושבי חוץ ממדיות 

  אמה שמועסקים בישראל.

ל תעודת זהות ישראלית, מאחת המדיות בהתאם להחיות, כל מעסיק בארץ שמעסיק עובד תושב חוץ שאיו בע

שכרתה עמן אמה לביטחון סוציאלי שכוללת עפי ביטוח מסוימים לעיין גמלאות, חייב לדווח למוסד לביטוח 

  לאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי (ללא דמי ביטוח בריאות) בהתאם לכללים שחלים על עובד תושב ישראל. 

המשמש לדיווח בעד עובדים תושבי  102ישראלית עשה באמצעות טופס  הדיווח על מי שאיו בעל תעודת זהות

ישראל. המוסד לביטוח לאומי מפיק לעובד האמור מספר מזהה שישמש לצורכי הביטוח הלאומי. כדי לקבל מספר 

שאלון לרישום פש, שיתן להוריד מאתר האיטרט של המוסד לביטוח  - 1050מזהה, על המעסיק למלא טופס בל/

ומי. יש לצרף לטופס את צילום הדרכון הזר וכן אישור העסקה שכולל את פרטי העובד, פרטי המעסיק ומספר תיק לא

  היכויים במוסד לביטוח לאומי, ולשלוח את הטופס לתחום הביטוח במשרד הראשי. 

סטריה, : או2016להלן רשימת המדיות שכלולות בהוראות המחייבות תשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בשת 

אורוגוואי, בולגריה, בלגיה, בריטיה, גרמיה, דמרק, הולד, ורבגיה, פילד, צ'כיה, צרפת, שוודיה, שוויץ, 

  סלובקיה, רומיה ואיטליה.

עובדים אלה משלמים דמי ביטוח לאומי כתושבי חוץ כיוון שהאמה עם קדה היא  -עובדים זרים תושבי קדה 

פי ביטוח לעיין גמלאות. המעסיקים חייבים לקבל מספר מזהה בגין העובדים אמה מצומצמת שאיה כוללת ע

  האלה כיוון שעם קדה (במחוזות מסוימים) ישראל חתומה על אמה למיעת כפל דמי ביטוח.

  העסקת עובדים זרים שלא כדין
סוגים עיקריים,  על פי הערכות, כמחצית מהעובדים הזרים עובדים בישראל שלא כדין. קבוצה זו מורכבת מכמה

  כדלקמן:

  עובדים זרים השוהים בישראל כחוק באשרה שאיה אשרת עבודה (כגון באשרת תייר).  .1

  עובדים זרים שעובדים בישראל לאחר שפג תוקף אשרת העבודה שלהם.  .2
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  עובדים זרים בהיתר עבודה שאים מועסקים אצל מי שקיבל היתר להעסיקם.   .3

  ראל ללא אשרה ולכן שוהים בארץ שלא כדין.עובדים זרים השוהים ביש  .4

  לא משולמות גמלאות לעובדים זרים בעד תקופה שבה הם שוהים באופן לא חוקי בישראל. 2003 סראבמ 1החל מיום 

בחוק הכיסה לישראל  13ב המתוקן קובע כי "לא תשולם גמלה לשוהה שלא כדין, כמשמעותו בסעיף 324סעיף 

  בעד תקופת שהותו כאמור". שוהה שלא כדין) -(בסעיף זה 

המוח "תשלום" (לפי הפירוש של המוסד לביטוח לאומי לסעיף) משמש בעיקרו למקרים שבהם מדובר בתשלום של 

גמלה בכסף, ולא חל על גמלאות אחרות. כלומר, גמלאות שאין מוגדרות כתשלום בעד תקופה, ממשיכות להשתלם 

  י טיפול רפואי לפגע בעבודה.גם למי ששוהה בישראל שלא כדין. לדוגמה: דמ

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבאות חודשיות המשתלמות בעד תקופה (דמי פגיעה, דמי לידה, קצבת כות מעבודה) 

  רק כאשר פסקה השהות הבלתי חוקית (או שהעובד הזר יצא לחו"ל, או שהשהות הפכה חוקית).

  התקופה שותרה לאחר עזיבתו.  כשתובע הגמלה עוזב את ישראל הוא מקבל את הגמלה בעבור

קצבת תלויים (לדוגמה: קצבה לאלמה שבעלה הרג כתוצאה מפגיעה בעבודה) משתלמת על פי החוק לתלויים 

  שאים מצאים בישראל ולתלויים השוהים בישראל כדין. 

  כת העבירה.מעסיקי עובדים זרים שלא כדין צפויים לקסות מהליים ולקסות וספים בעבור כל יום שבו מש

  אחריות המעסיק לדיווח ולתשלום דמי הביטוח
מעבר למיצוי הזכויות של העובד, יש חשיבות לדיווח ככלל, ולדיווח על סכום ההכסה האמיתי בפרט, לאור 

חלק העובד (מגולם) עם  לרבותהאפשרות שיש למוסד לביטוח לאומי לתבוע מהמעסיק את דמי הביטוח שלא שולמו 

ן את היוון הגמלה ממעסיק שלא דיווח על העובד או שלא שילם כחוק את דמי הביטוח במועד, לפי הצמדה וקסות וכ

  לחוק הביטוח הלאומי. 369סעיף 

  הצעה לתיקון חוק הביטוח הלאומי

 2016-, התשע"ז2018-ו 2017בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב לשות התקציב 

באופן שבו גבים דמי ביטוח, באמצעות פקודת  369המוסד לביטוח לאומי יגבה את החוב לפי סעיף מוצע לקבוע כי 

המסים (גבייה) אך כפוף לסכומים מרביים בהתחשב בחומרת ההפרה ובמשך הזמן שבו משכה ההפרה. התשלום 

  חודשים. 12פעמים השכר הממוצע במשק בהפרה לתקופה שעולה על  20המרבי המוצע הוא 

  וח מרוכזדיו

 126אין לדווח על גילום קיבוצי ברשימה מרוכזת ללא פירוט שמי. יש לפרט את התשלום ולהכיסו בחלק ב' של טופס 

כרשומה וספת לעובד, על כל המשתמע מכך. דיווח מרוכז כאמור גורם לכך שתלושי השכר שמסרים לעובדים אים 

). כתוצאה מכך , להלן: "חוק הגת השכר"1958-, התשי"חרכוללים את כל רכיבי השכר (עבירה לפי חוק הגת השכ

המוסד לביטוח לאומי איו יכול למצות עם תובעי הגמלאות את כל זכויותיהם, ואיו משלם גמלאות בשל הטבות 

  אלה (ברשות המסים קיימת הוראה דומה).  

חים (ששולמו בגיה דמי ביטוח  דוגמה לאי מיצוי זכויות בשל שיהוי בהגשת תביעה לתוספת גמלה בשל הטבת חשמל

, 13.8.2014עובדי חברת החשמל (מיום  שיבגילום קיבוצי) מצויה בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעיים של 

45477-09-11 ,45521-09-11.(  

  103וטופס  101מילוי טופס 

ת הזהות שלו ומסמכים מיד עם תחילת העבודה, לצרף צילום של תעוד 101יש לבקש מכל עובד למלא טופס 

ממלא מי שחל עליו צו הביטוח הלאומי בדבר  103הקשורים לקצבאות שהוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי. טופס 

  סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, בייחוד אם זה מקום עבודתו היחיד כ"שכיר".

  ברור.יש להקפיד לדרוש דיווח מעודכן מדי שה, לרבות פרוט ההכסות הוספות באופן 
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כפי שיובהר בהמשך לעיין הקביעה אם מעסיקו של העובד הוא עיקרי או משי, חשוב לוודא שהעובד ממלא את 

  הטופס כראוי וחותם עליו. 

  ביקורת יכויים שעורך המוסד לביטוח לאומי
ל לחוק הביטוח הלאומי המעסיקים חייבים לשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח עבור כ 342על פי סעיף 

לחוק הביטוח  344) לפקודת מס הכסה, כאמור בסעיף 2(2עובדיהם, בהתאם להכסתם מכל מקור כמפורט בסעיף 

לחוק הגת השכר, ובכלל זה גם הטבות  24הלאומי, ולהציג בתלושי השכר את כל רכיבי ההכסה כמתחייב מסעיף 

  שוות כסף כגון סיעות לחו"ל, ארוחות וכדומה. 

שים. אין הגבלת זמן ואין התיישות.  חמשעד  שלושסד לביטוח לאומי מבוצעת בדרך כלל כל ביקורת יכויים במו

השים המוקדמות מתוך שבע השים האחרוות (למעט חריגים). תאגידים המעסיקים  חמשואולם, והגים לבדוק עד 

ם יותר, לרבות חברות עובדים בדקים בשגרה. בעקבות דוח מבקר המדיה בדקים גם מעסיקים קטי 20-יותר מ

  משפחתיות וחברות פרטיות.

  התיישנות בקביעת דמי ביטוח בביקורת ניכויים

מפורטים הכללים החלים לעיין התיישות קביעת חוב בדמי ביטוח  15.5.2016מיום  7בחוזר ביקורת יכויים מספר 

קף של התיקון לחוק הביטוח בעקבות ביקורת יכויים שעורך המוסד לביטוח לאומי. זאת בעקבות כיסתו לתו

  הלאומי בעיין ההתיישות.

בעקבות פייה של לשכת רואי חשבון עשתה חשיבה מחודשת במוסד לביטוח לאומי בעיין מועד ההתיישות של 

  שומות סופיות. ההוראות בחות בימים אלה גם בגין שומות סופיות בביקורת יכויים של מס הכסה.

  וח ולתשלוםהדרכים לדיו - 102טופס 
על  102לפקודת מס הכסה) מדווח בגב טופס  76מעסיק שהוא חברת מעטים (לפי ההגדרה בסעיף  2008החל משת 

בעלי  יותר מתשעהבעלי השליטה השכירים בחברה ללא תלות במספר העובדים המועסקים אצלו (מעסיק שיש לו 

  בעלי השליטה בעלי השכר הגבוה ביותר).  תשעתשליטה, רושם את 

חייב לדווח בגב  –עובדים בחודש (שאין לו בעלי שליטה כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי)  תשעהמעסיק המעסיק עד 

  .2015עד  2008הטופס רק בשים 

  מבחן מספר העובדים הוא חודשי. 

 (חזית וגב) מועבר למוסד לביטוח לאומי בטופס המקורי או במחשב. אי אפשר להעביר את הטופס בפקס. 102טופס 

  צילום גב הטופס או פלט מחשב אים מתקבלים במוסד לביטוח לאומי. 

מומלץ להעביר את הטפסים באופן ממוחשב כדי לחסוך גם את העתקת התוים וגם את בעיית חיסיון המידע 

  כאשר הטופס מוגש בדואר.

 08:00ה' בין השעות - ם א', בימי02-6463251-ו 02-6463252יתן לפות למוקד התמיכה הטלפוי. מספרי הטלפון הם: 

  .17:00עד 

מעסיק שלא דיווח על פרטי העובדים בגב הטופס לתקופות קודמות וקיבל הודעה על כך, ימלא את פרטי העובדים 

בגב הטופס בהודעה שקיבל וימסור את הטופס בבק, בסיף הביטוח הלאומי או בדואר. המוסד לביטוח לאומי איו 

  ם של בתי התוכה או בפקס.מקבל דוחות מתוקים על פלטי

שהוגשו ללא גב הטופס רשמים במוסד לביטוח לאומי כאילו לא הוגשו. כתוצאה מכך וצרת קביעה,  102דוחות 

  והמעסיק עלול להיתבע לשלם קסות (ואף חשוף לעיקולים אוטומטיים).
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  2016חודש יולי במקוון שמועבר למוסד לביטוח לאומי החל  126טופס 
וסף סעיף  2015-), התשע"ה2016-ו 2015ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב במסגרת חוק 

  ) לחוק הביטוח הלאומי.1(א355

  .2016ועדכון פורסם ביולי  2016בחודש יוי  1463החיות פורסמו בחוזר מעסיקים 

  וחה שדה בחוק:להלן ההוראות שעולות מהחוק, מהחוזר ומהסיכומים בישיבת ועדת העבודה והרו

) מעסיק או מי שמשלם פסיה מוקדמת יגיש למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון דין וחשבון על 1)(1(א355לפי סעיף 

שכר עבודה או על פסיה מוקדמת ששילם למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בתשלום דמי ביטוח, למעט עובד במשק 

  בית, במועדים אלה:

ביולי  3לגבי החודשים יואר עד יוי של אותה שה (שידור ראשון התבצע מיום  –שה  ביולי בכל 18עד יום   (א)

2016.(  

לגבי החודשים יואר עד דצמבר של השה שקדמה לה (שידור ראשון יתבצע בחודש  –ביואר בכל שה  18עד יום   (ב)

  ).2017יואר 

 126אמות הדרשות בדרך כלל לפי הגשת טופס שלעיל מתבצע לפי המידע הקיים, ללא צורך בהת 126שידור טופסי 

  בחוזר. ותלמס הכסה. החיות לשידור הטופס מפורט

  לגבי שת המס שקדמה לה, אלא אם יתה לכלל המעסיקים ארכה להגשת הדוח. –באפריל בכל שה  30עד יום   (ג)

בשה (בתוספת של מספר  שמשודר למס הכסה פעם 126הכווה בסעיף זה למבה זהה למבה הדיווח של טופס 

תיק היכויים הפעיל במוסד לביטוח לאומי). הטופס האמור ישודר גם למוסד לביטוח לאומי במועד שהוא 

משודר למס הכסה, ובגיו ממילא יתבצעו כל ההתאמות הדרושות לדיווחים השוטפים ולספרי המעסיק, 

  כמקובל.

יב את המעסיק בתשלום דמי ביטוח בעד העובד. הכווה לכל מי מחי 342סעיף  -מקוון  126הגדרת עובד לעיין טופס 

שהמעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו, לרבות בעלי שליטה, ולרבות מבוטחים החשבים שכירים לפי צו הביטוח 

הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, למעט עובד במשק בית (שלא לצורך עסקו או משלח ידו של 

  המעסיק).

יין טופס פסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף  -מקוון  126סיה מוקדמת לעי גיל 345פסיה המשולמת לפב(א) היא פ

  פרישה לפי חיקוק או לפי הסכם עבודה, לרבות תשלום המשולם בשל אובדן כושר עבודה או בשל כות.

ידווח בטופס מקוון  126ס מעסיק שאין באפשרותו לשדר טופ –באופן לא מקוון  102מעסיקים שמגישים טופסי 

  באיטרט.

בוטל הדיווח בגב הטופס  2016החל מהדיווח בעד חודש יואר  -למוסד לביטוח לאומי  102השפעה עקיפה על טופסי 

  בעבור עובדים שאים בעלי שליטה. חברות ימשיכו לדווח על משכורות בעלי השליטה בגב הטופס.

ביטוח הלאומי בוטלה הדרישה של מס הכסה לדווח דיווח שלישוי של בעקבות תיקון חוק ה - שיויים במס הכסה 

  (דרישה שלא יושמה בפועל). 126טופס 

שהועברו אל המוסד לביטוח לאומי לצורך  126מס הכסה רשאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את המידע מטופסי 

ס הכסה (לדוגמה: לעריכת חישוב א לפקודת מ140דרש, כמפורט בסעיף אם קביעת שומה או עריכת ביקורת, רק 

  למס הכסה שלילי).

  פירוט שתי של השכר  – 100טופס בל/
  ויכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד ולמעסיק

הוא צילום מצב ליום מסוים והוא כולל פירוט שכר ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות של  100טופס בל/

רות ההכסה, כאשר "תשלומים וספים" מיוחסים בהתאמה לחודשים הרלווטיים. לדוגמה, חודשים מכל מקו 12

  כאשר שולמו דמי הבראה או שולמו הפרשי שכר לחודשים קודמים.
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הוראות על פי ) יש לבקש מהמעסיק או ממשלם הפסיה. תוכות השכר מפיקות את הטופס 100את הטופס (בל/

  שים רטרואקטיבית.  שבע שקבלו מן המוסד לביטוח לאומי, עד

אשר ממולא בכתב יד, אלא רק טופס מודפס וחתום על ידי המעסיק,  100המוסד לביטוח לאומי איו מקבל טופס בל/

  עם ציון מועד הפקת הטופס וסימון של בית התוכה. חשוב להקפיד על סימול הרכיבים החייבים בפריסה.

וון ישירות ממערכת השכר של המעסיק לסיפי יסוי במוסד אפשר לעדכן את הטופס באופן מק 2016החל משת 

לביטוח לאומי במקום לשלוח תלושי משכורת וגם כדי לקצר את משך הטיפול בתביעה לגמלה. בשלב זה מתבצע 

  לא כל בתי התוכה ולשכות השירות ערוכים לשירות. עדיין .השירות כיסוי בסיפי ביטוח לאומי מסוימים

  ראש והחזר דמי ביטוח בדיעבדתיאום דמי ביטוח מ
מבוטח שיש לו הכסות משי עיסוקים או יותר (לרבות מפסיה מוקדמת המשולמת לפי גיל פרישה), משלם דמי 

ביטוח על פי סדר החיוב המפורט להלן ובאופן המפורט להלן, אך לא יותר מההכסה המרבית לתשלום דמי ביטוח 

  וזכאי לשיעור מופחת רק פעם אחת:

  כסותיו כעובד שכיר המעסיק מכה את דמי הביטוח. מה  .1

מהכסותיו כעובד עצמאי כאשר הוא כלל בהגדרת "עובד עצמאי" בחוק הביטוח הלאומי, הוא משלם דמי   .2

  ביטוח בעד עצמו. 

מהכסות "פסיביות": הכסות שאין מעבודה כעובד שכיר או כעובד עצמאי (ואין פטורות מדמי ביטוח על פי   .3

  חוק או על פי התקות), הוא משלם דמי ביטוח בעד עצמו. ה

  מהכסותיו מפסיה מוקדמת כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, משלם הפסיה מכה את דמי הביטוח.   .4

  האחריות לניכוי דמי ביטוח בשיעור המלא

(ד) 342פי סעיף האחריות לתשלום דמי הביטוח במלואם מוטלת על העובד השכיר שעובד אצל מעסיקים שוים ל

(ה) לחוק שקבעו בין היתר את חובת המעסיק 342לחוק הביטוח הלאומי. תקות התיאום קבעו לפי הוראות סעיף 

  ליכוי בשיעור המלא למי שעובד אצל מעסיק וסף.

מעובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי וגם מקבל פסיה מוקדמת בו זמית, מכה משלם הפסיה את השיעור המלא של 

  ) לחוק הביטוח הלאומי, למעט אם עשה תיאום.1ב(ה)(345י הביטוח לפי סעיף דמ

  מעסיק עיקרי ומעסיק משני

פסיה  לרבותמקורות הכסה ( כמהלפי צו סיווג מבוטחים)  לרבותכאשר למבוטח יש בעיסוקו כעובד שכיר (

העיקרי ומי המעסיק המשי,  מוקדמת) או שיש לו פסיה מוקדמת משי מקורות או יותר, יש לקבוע מי המעסיק

) ושיעור מלא 2016בשת  3.5%ובהתאם ערך יכוי דמי הביטוח. המעסיק העיקרי מכה מהעובד שיעור מופחת (

  יוסבר בהמשך.ש). המעסיק המשי מכה מהעובד שיעור מלא, אלא אם ערך תיאום כפי 2016בשת  12%(

לעיין תיאום דמי  הפסיה היא ה"מעסיק המשי"הלן), כאשר עובד שכיר מקבל גם פסיה מוקדמת (כמוסבר ל

הביטוח. כלומר, כאשר לעובד יש משכורת ופסיה מוקדמת, תיאום דמי הביטוח ערך בפסיה אף על פי שבמס 

  הכסה התיאום עשה במשכורת. 

ביטוח כאשר לעובד שכיר ההכסה הוספת היא ממשלח יד או שהיא הכסה פסיבית, אין לערוך תיאום דמי 

במשכורת כיוון שהחישוב ערך בתחום "גבייה מלא שכירים" במוסד לביטוח לאומי. אם ההכסה מהמשכורת מוכה 

אזי יש לשלוח את התלוש (או התלושים) למחלקת גבייה מלא שכירים בסיף  –מן השכר הממוצע במשק  60%-מ

  בהכסה הוספת.המוסד לביטוח לאומי, כדי לעדכן את שיעורי דמי הביטוח המופחתים 

שאצלו הוא משתכר "משכורת  101לעיין תיאום דמי ביטוח הוא המעסיק שעובדו הצהיר בטופס המעסיק העיקרי 

  חודש". כלומר, אותו מעסיק מכה מס הכסה משכר העובד על פי לוח היכויים של מס הכסה. 

"משכורת וספת" (המעסיק מכה שאצלו הוא משתכר  101הוא המעסיק שעובדו הצהיר בטופס  המעסיק המשי

משכרו של העובד את שיעור המס המרבי, או שיעור מס אחר שקבע פקיד השומה). אם יש יותר משי מעסיקים, אזי 

  העובד יבחר מי מהם הוא המעסיק העיקרי ויצהיר על כך בטופס.
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יווג מבוטחים וקביעת , כמו למשל בתשלום על פי צו הביטוח הלאומי בדבר ס101כאשר אין צורך למלא טופס 

, ומצהיר אם זה מקום עבודתו היחיד כ"עובד שכיר" או שיש לכות דמי ביטוח 103מעבידים, העובד ממלא טופס בל/

, היא שזה 103כמעסיק משי. ברירת המחדל של מעסיק, כאשר מבוטח הכלול בצו סיווג מבוטחים לא מילא טופס 

  מהעובד דמי ביטוח בשיעור המלא. מקום עיסוקו המשי של המבוטח, ועליו לכות

  תיאום דמי ביטוח מבוצע לעובד בלבד ובאחריותו. אין תיאום דמי ביטוח למעסיק.

  תיאום דמי ביטוח לעובד

המעסיק המשי מכה דמי ביטוח בשיעור מלא מכל שכרו של העובד, אלא אם העובד המציא למעסיק אישור על יכוי 

 לרבותביטוח). האישור על יכוי בשיעור שוה יתן בעבור המעסיק המשי ( דמי ביטוח בשיעור שוה (תיאום דמי

  בעבור משלם פסיה מוקדמת) במקרים הבאים:

  מן השכר הממוצע במשק.  60%-הכסת העובד אצל המעסיק העיקרי מוכה מ  א.

  מן השכר הממוצע במשק.  60%-לעובד שכיר יש גם הכסה מפסיה מוקדמת, ושכרו מוך מ  ב.

  הכסתו של העובד (אצל מעסיק אחד או יותר) עולה על ההכסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.  ג.

  העובד השכיר מקבל פסיה מוקדמת וסך כל השכר והפסיה אצלו גבוה מההכסה המרבית.  ד.

מן השכר  60%-למבוטח יש שי מקורות הכסה או יותר שהם פסיה מוקדמת, ובאחד מהם ההכסה מוכה מ  ה.

  וצע במשק, או סך ההכסה עולה על הכסה המרבית. הממ

  פנסיה מוקדמת (פנסיה המשולמת לפני גיל פרישה)

פסיה מוקדמת היא פסיה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד בטרם הגיע לגיל 

כאמור בשל כות או בשל  פרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או פרישה חלקית, לרבות קצבה המשתלמת

  אובדן כושר עבודה מלא או חלקי. 

אם אדם עובד כשכיר ויש לו גם הכסות מפסיה מוקדמת, אזי מקום העבודה שבו הוא עובד שכיר הוא המעסיק 

  העיקרי ומשלם הפסיה הוא "המעסיק המשי", גם אם בעבור מס הכסה התיאום מבוצע באופן שוה.

ת לגמלאי שהוא גם עובד שכיר, ו/או מקבל פסיה מוקדמת ממקור וסף, ו/או גם עצמאי, אם משולמת פסיה מוקדמ

משלם הפסיה מכה מהמבוטח את השיעור המלא של דמי הביטוח, אלא אם המבוטח המציא למשלם הפסיה 

 אישור על יכוי בשיעור שוה. 

אום. עקרת הבית חייבת להודיע למשלם פטורה מתשלום דמי ביטוח, אין לערוך תיולעקרת בית ששואה למבוטח 

הפסיה על כל שיוי שחל במעמדה במוסד לביטוח לאומי. עליה להודיע מיד על התחלת העבודה כשכירה כדי שמשלם 

  הפסיה יכה דמי ביטוח מהפסיה המוקדמת.

  על תיאום דמי ביטוח 102הדיווח בטופס 

  וגב. המשמש לדיווח חודשי על העובדים, יש חזית 102בטופס 

  בגב הטופס, ליד שם העובד, מצוין אם הוא עובד בעבודה וספת. -גב הטופס 

  בשורה ג' בחזית הטופס יש לרשום את חלק השכר של העובדים החייב בשיעור מופחת. - חזית הטופס 

ההכסה הפטורה שיתה באישור  לרבותבשורה ד' יש לרשום את שכר העובדים העולה על ההכסה המרבית, 

  ם דמי ביטוח. לתיאו

לא כולל עובדים בעבודה  -ועד גיל פרישה)  18(עובדים בגיל  1בשורה ה' יש לרשום את מספר העובדים השייכים לטור 

  וספת.

  בשורה ה' יש לרשום את חלק השכר החייב בשיעור מופחת למעסיק.

בתשלום דמי ביטוח  בשורה ו' יש לרשום את שכר העובדים העולה על ההכסה המרבית, שהמעסיק איו חייב

  בעבורו.
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מקבלי שכר בעבודה וספת אים רשומים בפרד. ההבדלים בתוי השכר בין שורה ג' לשורה ה' ובין שורה ד' לשורה 

  ו' יכולים להיות רק אם קיימים עובדים בעבודה וספת. 

  תיאום דמי ביטוח מראש בשיעור המופחת 

קבל פסיה מוקדמת ממקור אחד או יותר), שהכסתו אצל המעסיק מי שמ לרבותעובד אצל שי מעסיקים או יותר (

מהשכר הממוצע במשק, זכאי לתיאום דמי ביטוח. המעסיק (או משלם הפסיה המוקדמת)  60%-העיקרי מוכה מ

או לקבל מהעובד אישור שהופק  644מתבקש לערוך את התיאום בשיעור המופחת בעבור העובד לפי טופס בל/

  ודא שלא יוכו מהעובד דמי ביטוח עודפים.באיטרט, כדי לו

העובד מתבקש להגיש למעסיק המשי, ומקבל הפסיה מתבקש להגיש למשלם הפסיה, וסף על ההצהרה בטופס 

, בעבור תיאום דמי ביטוח בשיעור המופחת באותה 644, הצהרה על ההכסה אצל המעסיק העיקרי בטופס בל/101

  עבודה באותה השה) ועד סוף חודש דצמבר של שת המס.מחודש יואר (או מתחילת ה –שה 

, המעסיק המשי מזין את תוי ההכסה מחודש יואר של השה הוכחית, או 644כאשר העובד ממלא טופס בל/

ממועד תחילת העבודה באותה השה. אין לשלוח את העובד למוסד לביטוח לאומי כדי לתבוע החזר בעבור השה 

  הוכחית.

הרות אלה, המעסיק המשי או משלם הפסיה יזיו בתוכת השכר את סכום ההכסה של העובד או של על פי הצ

מקבל הפסיה אצל המעסיק העיקרי, וכך יתקבל אצלו אישור אוטומטי על יכוי דמי ביטוח בשיעור המופחת (כאשר 

  מן השכר הממוצע במשק). 60%ההכסה אצל המעסיק העיקרי מוכה מסכום של 

דמי ביטוח מבוצע מהחודש שבו העובד החל לעבוד אצל המעסיק המשי, או מחודש יואר בשה הוכחית.  תיאום

אם לא בוצע תיאום בשה שחלפה, אזי ההחזר ייעשה לאחר פייה של העובד באמצעות אתר האיטרט של המוסד 

  .לביטוח לאומי 

. דיווח על הפרשי שכר שליליים של עובדים כאשר המעסיק מזין את ההכסה רטרואקטיבית, וצרת יתרת זכות

  מתבצע באמצעות שידור קובץ בלבד.  

אישור לתיאום דמי ביטוח בשיעור המופחת לעובד אצל יותר משי מעסיקים כולל פסיה מוקדמת אפשר להפיק 

טלפון "הפקת אישור". מספר ה –באמצעות אתר האיטרט של המוסד לביטוח לאומי בשירות "תיאום דמי ביטוח" 

  . האישור מופק על פי תלוש אחרון ותלוש לחודש שקדם לו.08-6509920של מוקד התמיכה בושא זה: 

) או אישור 644אם העובד או מקבל הפסיה אים מגישים את ההצהרה על ההכסה אצל המעסיק העיקרי (בל/

בשיעור המלא, כמוסבר בדוגמה שהפיקו באיטרט, אזי על המעסיק המשי או על משלם הפסיה לכות דמי ביטוח 

  הבאה.

  דוגמה (שי מעסיקים):

  ש"ח 3,000 -משכורת ברוטו חייב לביטוח הלאומי אצל המעסיק העיקרי 

 3,000העובד מצהיר על המשכורת בסך  -ש"ח  1,000 -משכורת ברוטו חייב לביטוח הלאומי אצל המעסיק המשי 

  . 644ש"ח שהוא משתכר אצל המעסיק העיקרי בטופס בל/

- מן השכר הממוצע במשק. כלומר, יכה מסך ה 60%המעסיק המשי יכה דמי ביטוח בשיעור המופחת עד לסכום של 

  ).3.5%ש"ח את השיעור המופחת ( 1,000

  ).12%ש"ח את השיעור המלא ( 1,000-ללא התיאום האמור המעסיק המשי יכה מסך ה

  המשך הדוגמה למעסיק שלישי (או מעסיק משי שי):

על שתי  644העובד מצהיר בשי טופסי בל/ -ש"ח  500 -שכורת ברוטו (חייב לביטוח הלאומי) אצל המעסיק השלישי מ

ש"ח. סך  1,000ש"ח, והשייה אצל המעסיק המשי בסך  3,000המשכורות שלו: האחת אצל המעסיק העיקרי בסך 

משי השי) יחייב בשיעור המופחת סך של . המעסיק השלישי (ה644ש"ח בטופסי בל/ 4,000הכול העובד מצהיר על 

  ש"ח במקום בשיעור המלא.  500
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  מסר כדלקמן: 644טופס בל/

  ש"ח, בהתאם למשכורת אצל המעסיק הראשי. 3,000 -למעסיק השי (המשי הראשון)   .1

ש"ח, בהתאם למשכורות אצל המעסיק הראשי והמעסיק המשי  4,000 -למעסיק השלישי (המשי השי)   .2

 – 4,000=  1,678ש"ח. החישוב הוא כדלקמן:  4,000ראשון. המעסיק השלישי (המשי השי) יזין למערכת ה

  ).2016(בשת  5,678

החיוב  -ש"ח  5,679ש"ח המעסיק המשי השי יכול לחייב בשיעור המופחת. מסך  5,678כלומר, עד משכורת בסך 

  יהיה בשיעור המלא.

   644מועד מילוי טופס בל/

כל שת מס (אם ההצהרה יתת באיחור, אזי אפשר להצהיר מחודש יואר בשה הוכחית, כפי שהוסבר  בתחילת

  לעיל) .

מיום תחילת העבודה או תחילת קבלת הפסיה, ולאחר מכן בתחילת כל שת  –לעובד חדש או למקבל פסיה חדש 

  מס.

תוקפו של האישור, ולאחר מכן בתחילת כל כשיפוג  –למי שקיים כבר אישור לתיאום דמי ביטוח לתקופה הקרובה 

  שת מס.

  העובד מתחייב לעדכן את המעסיק המשי אם שכרו אצל המעסיק העיקרי משתה באופן מהותי.

  .644במקרים שבהם השכר אצל המעסיקים איו קבוע, עדיף לא לבצע תיאום לפי טופס בל/

  תיאום דמי ביטוח בשל הכנסה שעולה על ההכנסה המרבית

ם או מקבלי פסיה מוקדמת שהכסתם מעל ההכסה המרבית החייבת בדמי ביטוח מבצעים תיאום דמי ביטוח עובדי

  שמצא באתר הביטוח הלאומי באיטרט. 753במוסד לביטוח לאומי בטופס בל/

ש לצורך קבלת התיאום יש לפות לאגף גבייה ממעסיקים בסיף שאליו שייך המבוטח על פי כתובת מגוריו. לבקשה י

חודשים שקדמו לחודש  12מודפסים וחתומים של השה השוטפת והשה שקדמה (או לפחות  100לצרף טופסי בל/

  הבקשה).

  ביקורת המוסד לביטוח לאומי 

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבדוק את הצהרת העובד או מקבל הפסיה על הכסתו אצל המעסיק 

המדווח על ידי המעסיקים או משלמי הפסיה. לכן המעסיק המשי או  126ופס העיקרי או משלם הפסיה, על פי ט

משלם הפסיה אים חייבים לבדוק את ההצהרה של העובד או של מקבל הפסיה, אך הם חייבים לשמור את 

  .), המעידים על הצהרת העובד על עבודה יחידה או על עבודה וספת103(או טופס  101ההצהרות האמורות עם טופס 

  החזר דמי ביטוח בשיעור המופחת

כאשר לא ערך תיאום דמי ביטוח באופן שוטף, המבוטח רשאי לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי החזר של דמי הביטוח 

  ששולמו ביתר החל משת המס הבאה.

בקשה להחזר דמי ביטוח בשל הכסה בשיעור המופחת יש להזמין מהמוסד לביטוח לאומי, באמצעות האיטרט 

שקיימים במוסד לביטוח  126ד (למעט במקרים חריגים למי שאין לו איטרט). ההחזר מתבצע באמצעות טופסי בלב

  לאומי. יש לעקוב אחר ההוראות באתר האיטרט. 

. 126, המוסד לביטוח לאומי שולח למבוטח הודעה שחסר טופס 126כאשר קיימת בקשה באיטרט וחסר טופס 

לכתובת הרשומה בהודעה. עם קליטת הטופס, חישוב ההחזר יתבצע אוטומטית  106המבוטח אמור לשלוח טופס 

  ואין צורך לשלוח בקשה וספת. 

  מתוקן לכתובת האמורה. 106אם מתברר שיש טעות בתוים המצויים במוסד לביטוח לאומי, אפשר לשלוח טופס 

  .02-6463474 -מספר הטלפון של מוקד התיאום למי שמתקשה לבצע פעולות באיטרט 
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  החזר דמי ביטוח מעל ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח 

החזר דמי ביטוח מעל ההכסה המרבית ששולמו ביתר בשל תיאום שלא ערך מראש, מבוצע בסיפי המוסד לביטוח 

). מבוטח שיש לו חשבון דמי ביטוח בגבייה בשל הכסות מעסק, ממשלח 752לאומי בתחום גבייה ממעסיקים (טופס 

  אמור לקבל את ההחזר לאחר חישוב דמי הביטוח על הכסות אלה.   –או הכסות פסיביות יד 

  לצורך החזר דמי ביטוח ששולמו ביתר מעל ההכסה המרבית.  100יש לבקש מהמעסיקים טופסי בל/

ככלל, ההחזר מתבצע רק בעבור שה שלמה ולא בעבור חלקי שה. החזר בעבור השה השוטפת מתבצע באמצעות 

  ובץ זיכויים על ידי המעסיק אך ורק בהתאם לאישור שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי.ק

  התיישנות של החזר דמי ביטוח 

שים לאחור (לא כולל את השה השוטפת). המוסד  שבעהחזר דמי ביטוח בשל תיאום שלא עשה מראש יתן עד 

 18.2.2013ישות החזרי דמי ביטוח מתאריך לביטוח לאומי פרסם חוזרים המפרטים את אופן הטיפול בהחזרים (התי

  ).22.5.2016ומתאריך 

  החזר דמי ביטוח למקבל פנסיה מוקדמת

תקבול בשל אובדן כושר עבודה) כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי חשבת "מעסיק משי",  לרבות"פסיה מוקדמת" (

  מס.  אף על פי שבמס הכסה הפסיה המוקדמת חשבת למעסיק עיקרי לעיין תיאום

מבוטח שהוא עובד שכיר במקום אחד או יותר וגם מקבל פסיה מוקדמת, או מבוטח שמקבל פסיה מוקדמת מכמה 

מקומות, שלא ביצעו תיאום דמי ביטוח מראש, פוים לקבל החזר דמי ביטוח בשיעור המופחת באמצעות אתר 

  כולל השה השוטפת). שים לאחור (לא שבעהאיטרט של המוסד לביטוח לאומי. ההחזר הוא עד 

עובד עצמאי (או עובד שכיר ועצמאי) ו/או מי שיש לו הכסות פסיביות, שיש לו גם פסיה מוקדמת, פוה לתחום 

גבייה ממעסיקים בסיף המוסד לביטוח לאומי שאליו הוא שייך לפי כתובת המגורים, כדי לקבל החזר דמי ביטוח 

  בייה, לאחר שתיערך התאמה על כל הכסותיו.ששולמו ביתר מהפסיה המוקדמת, לחשבוו בג

  2008(ה) לחוק הביטוח הלאומי בשת 351(א) וביטול סעיף 351תיקון סעיף 
בוטל הפטור מדמי הביטוח הלאומי למבוטח שמקבל שכר בתקופה שבעדה הוא מקבל דמי לידה, או  2008החל משת 

הטבת שכר) המתקבל בתקופה זו חייב בדמי  לרבותדמי פגיעה, או תשלומים בקשר לשיקום מקצועי. כלומר, שכר (

  ביטוח, כמקובל.

המעסיק מכה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהעובד ומעביר למוסד לביטוח לאומי גם את חלקו בדמי 

הביטוח הלאומי (אם הוא מעסיק עיקרי, אזי הוא מכה מהעובד גם דמי ביטוח מופחתים). את הדיווח ואת התשלום 

  .102בצע בטופס יש ל

לתקות הביטוח הלאומי (ביטוח מפי פגיעה  22מעסיק המורשה לשלם דמי פגיעה לעובדיו על פי תקה  - 22תקה 

  , והג כדלקמן:1954-בעבודה), התשי"ד

המעסיק משלם שכר רגיל לעובד בתקופת דמי הפגיעה (שלא יפחת מדמי הפגיעה),  2008 סראהחל ממשכורת חודש מ

טוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלוא שכרו של העובד, ומשלם את חלקו בדמי הביטוח הלאומי (חלק מכה דמי בי

המעסיק) על כל השכר. דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות אים מוכים מדמי הפגיעה שהמוסד לביטוח 

  לאומי מחזיר למעסיק. 

  מימוש יירות ערך ואופציות לעובדים
ת כללי החיוב במס של הכסות ממימוש מיות ואופציות לעובדים בהקצאות חדשות הרפורמה במס שיתה א

  .2003ביואר  1שמבוצעות החל מיום 

משפיעה על החבות  -מסלול הכסת עבודה או מסלול רווח הון  -בחירה של מסלול מיסוי שיחול על תוכית ההקצאה 

  בדמי ביטוח ועל הזכאות לגמלאות בשל הכסה זו.
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  הדמי אבטל
לחוק הביטוח הלאומי, המשפר את התאים לקבלת דמי אבטלה  141התקבל בכסת תיקון  2012ביולי  25ביום 

  .2013באפריל  1(בעיקר מקל על עובדים יומיים להשלים את תקופת האכשרה הדרשת לזכאות לדמי אבטלה), מיום 

ם (ולא בימים). הזכאות לדמי אבטלה קבעה תקופת אכשרה אחידה לכל סוגי העובדים השכירים, שמית בחודשי

החודשים שקדמו לתקופת האבטלה, שבהם עבד העובד יום אחד או  18חודשי עבודה מתוך  12מושגת לאחר צבירת 

  יותר מהימים בחודש.

חודשי העבודה האחרוים, כך שהשכר  ששתדמי האבטלה מחושבים על בסיס ממוצע השכר ב 2013החל מאפריל 

  את השכר הריאלי של העובד.היומי הממוצע משקף 

פרסם המוסד לביטוח לאומי הוראות הקשורות לחישוב בסיס ממוצע השכר בששת החודשים  2015בדצמבר 

  הקלדריים האחרוים שלפי התאריך הקובע:

אפשר "לדלג" על חודש שבו השכר מופחת בשל מחלה או תאוה, ואף עקב טיפול בבן משפחה שחלה, עם המצאת   .1

  לה או תאוה.אישורי מח

אפשר להכליל את חודש העבודה האחרון שלפי התאריך הקובע במיין ששת החודשים הקלדריים, אף אם   .2

  החודש. העובד לא עבד עד סוף החודש, ובלבד שהעובד לא התייצב בלשכת התעסוקה באותו

  פסיה מוקדמת (פרישה לגמלאות לפי גיל הפרישה)
כל משלמי הפסיה לרבות חברות הביטוח, לכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח  חלה חובה על 2004מחודש פברואר 

לרבות "פסיה" בריאות ממלוא הפסיה המשולמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לגמלאים בפרישה מוקדמת, 

ק ב לחו345, אם הקצבה כללת בהגדרת "פסיה" שבסעיף המשולמת בשל כות, או אובדן כושר עבודה מלא או חלקי

  הביטוח הלאומי. 

ב לחוק כקצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה 345"פסיה מוקדמת" מוגדרת בסעיף 

עובד בטרם הגיעו לגיל פרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור 

  בשל כות או בשל אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

ות הביטוח אין חייבות ביכוי במקור של דמי ביטוח מתשלומים המשולמים בגין פוליסות שבמקורן אין מכוח חבר

  יחסי עבודה. ההכסה מפוליסת אובדן הכושר שמקורה בפוליסת פרט מחויבת בדמי ביטוח על ידי המבוטח.

המעיד על הזכאות לפטור  618משלמי פסיה מבקשים ממקבל הפסיה להביא מהמוסד לביטוח לאומי טופס בל/

  מיכוי דמי הביטוח מהפסיה המוקדמת. 

  ועדת שומה
לחוק הביטוח הלאומי. הוועדה פועלת  372הקים המוסד לביטוח לאומי ועדת שומה לפי סעיף  2015בסוף שת 

 בהרכב משתה של שלושה חברים מתוך שישה חברים שבחרו על ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי: שי חברים

  ושופטת בדימוס היושבת בראש כל ועדה.

בעיין ועדות שומה ביום  6אגף הביטוח והבריאות במוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ביקורת יכויים מספר 

25.5.2016.  

  סעיפי חוק הביטוח הלאומי הרלוונטיים

ח ששיה את סיווגו פקיד גבייה ראשי רשאי לקבוע את דמי הביטוח של מבוט –לחוק  347סמכות קביעה לפי סעיף 

  הביטוחי על בסיס מקור הכסתו בתקופת התשלום.

פקיד הגבייה רשאי לקבוע את סכום דמי הביטוח של מי שהיה  –לחוק  357קביעת דמי ביטוח בהיעדר דוח לפי סעיף 

כות חייב בהגשת דוח למוסד לביטוח לאומי ולא הגיש. סוגי הדוחות הרלווטיים המעיקים לפקיד הגבייה את הסמ
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לחוק וכוללים את מרבית הדוחות שעל יחידים ומעסיקים להגיש. פקיד הגבייה חייב  355- ו 342מפורטים בסעיפים 

  לחוק). 359למק את ההחלטה (סעיף 

פקיד הגבייה רשאי לקבוע את סכום דמי הביטוח למבוטח או  –לחוק  358קביעת דמי ביטוח ביגוד לדוח לפי סעיף 

שהכסת המבוטח או שכר העבודה של עובדי המעסיק עולים על הסכומים המפורטים  למעסיק, אם הוא משוכע

  לחוק). 359בדוח שהוגש. פקיד הגבייה חייב למק את ההחלטה (לפי סעיף 

 30החייב בתשלום דמי ביטוח רשאי לערער לפי ועדת שומה תוך  –לחוק  359ערר על קביעת דמי ביטוח לפי סעיף 

  דעה בדואר רשום על קביעת דמי הביטוח. אם הוא איו מערער, הקביעה היא סופית. יום מיום שמסרה לו הו

, 358לחוק חובת הראייה היא על המערער. בערעור על קביעה לפי סעיף  357-ו 347בערעור על קביעה לפי סעיפים 

  חובת הראייה על כך שהקביעה היא סבירה היא על המוסד לביטוח לאומי. 

ועדת שומה תקבע את דמי הביטוח שיש לשלם, לפי בקשת החייב בתשלום דמי  –לחוק  372ועדת שומה לפי סעיף 

- (א) ו344ביטוח. הוועדה איה כפופה לדיי הראיות אך שומה סופית של הכסה מהמקורות המפורטים בסעיפים 

  (א) לחוק מחייבת אותה. 345

(א) לחוק קובע 345) לפקודת מס הכסה, וסעיף 2(2(א) לחוק קובע ככלל את הכסת העובד שמקורה בסעיף 344סעיף 

  לפקודה. 2את הכסתו של מבוטח שאיו עובד שכיר, שמקורה בסעיף 

החלטה של ועדת שומה בשאלה שבעובדה היא סופית (כלומר, הצדדים רשאים לערער עליה לבית הדין בשאלה 

  משפטית בלבד).

  תקציר החוזר 

אחת ליד סיף המוסד לביטוח לאומי בתל אביב, שאמורה לטפל בעייים על פי החוזר, הוקמה בשלב זה ועדת שומה 

  מכל הארץ. הוועדה היא גוף מעין שיפוטי בהרכב של שלושה חברים בראשות שופטת בדימוס. 

הושאים אשר בהם דה הוועדה מוגבלים בחוק. החלטות הוועדה מחייבות ויתן לערער עליהן לבית הדין בשאלות 

  א בשאלות עובדתיות.משפטיות בלבד ול

רשאים לערער לפי הוועדה כל מי שפקיד הגבייה בביטוח הלאומי קבע את הסכום המגיע ממו כדמי ביטוח, לפי 

בדואר יום מהיום שבו מסרה ההודעה של פקיד הגבייה  30לחוק הביטוח הלאומי, תוך  358-ו 357, 347סעיפים 

  .רשום

  מו באיטרט.ועדת השומה קבעה את סדרי הדין והם פורס

  (א) מחייבת את הוועדה ואין היא רשאית לדון בה.345-(א) ו344שומה סופית של הכסה לפי סעיפים 

  מזכירות מחלקת ביקורת יכויים במוסד לביטוח לאומי משמשת מזכירות הוועדה.

להכין תעודת  החוזר מחייב את פקיד הגבייה שהתבקש למסור מידע בדבר החלטה שעליה הוגש ערעור לוועדת שומה,

  ציבור מפורטת בושא ולהתייצב באופן אישי בכל ועדה. 

החוזר מחייב את פקיד הגבייה להוסיף בכל הודעה על קביעת דמי ביטוח ובכל תשובה למכתב שיש אפשרות השגה 

  לפי ועדת שומה.

  הרקע להקמת ועדת שומה

תן בבית הדין הארצי לעבודה קבע כי המוסד ) שי14.5.2005מיום  1096/02פסק דין חיה זייפר ' המל"ל (עב"ל 

לביטוח לאומי חייב להקים ועדת שומה כדי לאפשר למבוטח לערער לפיה על שומה שערכה על ידי פקיד גבייה 

  ולאפשר לו לברר את גובה דמי הביטוח שעליו לשלם.

זורי כי הערר (השגה) על שומת ) קבע בית הדין הא50581-09-11, 11.5.2015בפסק דין אידאל משאבי אוש בע"מ (ב"ל 

היכויים שהגישה התובעת דון וידחה, למעשה, על ידי גוף שלא הוסמך לכך על פי הוראות החוק, ועל כן אין כל 

  פקות להחלטות מבקרת היכויים בעיין השומה.
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ו בעובדה כי הערר עם זאת, קבע בית הדין כי צודק המוסד לביטוח לאומי בטעתו כי אין באי הקמת ועדת שומה ו/א

דון לפי גוף שלא הוסמך לכך על פי הוראות חוק הביטוח הלאומי, בכדי להביא לביטולה של השומה עצמה. לאור 

  זאת קבע בית הדין כי השומה תידון לפי ועדת שומה.

יטוח הלאומי , הצהירו מועצת הב2.2.2015חברת ס א. טכולוגיה בע"מ ' שר הרווחה, מיום  2300/14כמו כן, בבג"ץ 

השומה הראשוה בירושלים אשר בשלב ראשון תדון בעררים שיגיעו -והתבע כי "בתוך חודשים ספורים תקום ועדת

  אליה מן הסיפים השוים בכל הארץ".

בוגע לשיוי בחוק שהמוסד לביטוח לאומי יסה להוביל בעיין ועדות השומה הוסיף בג"ץ כי "רצום של המשיבים 

היו לגיטימי ואיו  1995-לחוק הביטוח הלאומי (וסח משולב), התש"ה 372- ו 359הוראות סעיפים  לעשות לשיוי

לקיימן ואין הם יכולים  3-ו 2מביעים עמדה לעיין זה אך כל עוד הוראות אלה שרירות וקיימות על המשיבים 

  להתעלם מהן כפי שהגו למרבה הצער לאורך שים."

  דרי הדין מתוך הפרסום באינטרנטנוהלי העבודה העיקריים וס

ימים מהיום שבו מסרה לעורר במכתב רשום הודעה על קביעת דמי הביטוח שעליו  30ערר לוועדה יוגש בתוך   .1

יום מהיום שבו מסרה לעורר במכתב רשום הודעה על דחיית ההשגה או קבלת ההשגה באופן  30לשלם, או בתוך 

  לחוק. 359חלקי, והכול כאמור בסעיף 

  הערר יוגש במען שצוין לצורך זה בהחלטה בדבר קביעת דמי הביטוח שוא הערר.   .2

  כתב הערר יוגש מודפס וחתום ביד העורר או בא כוחו.  .3

  כתב הערר יוגש בשישה עותקים (כמספר החברים בוועדה, העורר, המשיבים ובצירוף עותק וסף).  .4

  אלה הפרטים שיכיל כתב הערר (לרבות מסמכים):  .5

מספר הרישום שלו ומספר תיק היכויים שלו, מעו, מספר הטלפון  -שם העורר, מספר הזהות שלו, ובתאגיד   )1(

  והפקס שלו והמען להמצאת הודעות ומסמכים;

  שמו ומעו של המשיב;  )2(

  תמצית ההחלטה שעליה עוררים;  )3(

  התאריך שבו הומצאה ההחלטה ושא הערר לעורר;  )4(

  ן מסתמך העורר;העובדות שעליה  )5(

  הימוקים שעליהם מבסס העורר את הערר שלו;  )6(

  רשימת מסמכים שעליהם מסתמך העורר, בציון המסמכים שאים מצויים ברשותו;  )7(

  הסעד המבוקש.  )8(

  יום מהיום שבו הומצא לו כתב הערר. 30המוסד לביטוח לאומי יהיה המשיב לערר והוא אמור להגיב בתוך   .6

יום כאמור, רשאית הוועדה לקבל החלטה בהיעדר כתב  30ביטוח לאומי לא הגיש כתב תשובה בתוך אם המוסד ל  .7

ימים מהיום שבו הודיעו לו על ההחלטה בקשה  15התשובה, אך המוסד לביטוח לאומי רשאי להגיש בתוך 

  מומקת לביטול ההחלטה ולמתן רשות להגיש כתב תשובה במועד שתקבע הוועדה.

  פנייה לוועדת שומההדגשים נוספים ב

  מזכירות אגף ביקורת יכויים משמשת בשלב זה מזכירות ועדת השומה בכל הושאים המובאים לפי הוועדה.

המערער מוזמן להציג את טעותיו לפי הוועדה באופן אישי. הוא רשאי להתייצב לפי הוועדה לבדו או עם המייצג 

  ואף רשאי לשלוח את המייצג במקומו.

לבקש לדחות דיון בוועדה, לבקש ארכה או למשוך את הערר. יש לפות בכתב בלבד למזכירות הוועדה  המערער רשאי

  ולפרט את הימוקים לבקשה. כל פייה מועברת לוועדה לצורך מתן תשובה בכתב.
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 תיקוי חקיקה, 2018-ו 2017בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב לשות התקציב 

לחוק הביטוח הלאומי ובמקום ועדות שומה לקבוע מגון השגה בתוך  372מוצע לבטל את סעיף  2016-התשע"ז

  הביטוח הלאומי על החלטת פקיד גבייה ראשי בעיין חיוב בתשלום דמי ביטוח.

  עסקים משפחתיים ובעלי שליטה

  חברת בית, חברה משפחתית וחברה שקופה

לפקודה, בהתאמה, רואים את הכסתה  1א64עד  64ה שקופה, לפי סעיפים בחברת בית, בחברה משפחתית ובחבר

הישום המייצג), ואילו רווחים  –החייבת של החברה כחייבת במס הכסה בידי בעלי המיות (בחברה משפחתית 

  שחולקו בפועל לבעלי המיות, רואים אותם כאילו לא חולקו לעיין החיוב במס, על פי פקודת מס הכסה.

  2007עד שנת  –בדמי ביטוח  חבות

לעיין חבותם של בעלי המיות בדמי ביטוח, קבעו הלכות בבית הדין הארצי לעבודה כי בעלי המיות יחויבו בדמי 

  ביטוח בשת חלוקת הדיווידד בפועל בלבד, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקותיו.

לקו בפועל, וצרה הזכות החוקית למוסד לביטוח הובהר בביטוח הלאומי שעם קבלת הדיווח כי הדיווידדים חו

  לאומי לבדוק את החיוב בדמי הביטוח. 

הדיווח על דיווידדים שחולקו בפועל בחן במסגרת ביקורת היכויים בחברות המשפחתיות ובחברות הבית. 

  התעלמות מהדיווח האמור עלולה הייתה להיות למעשה אי דיווח על הכסות החייבות בדמי הביטוח.

שיוחסו למבוטח, שהוא החבר ארצות הברית מ LLCקבעה הלכה דומה בעיין הכסות חברת  2010במאי  17ביום 

, קבע בית הדין האזורי לעבודה שאין 2004-ו 2003היחיד בחברה. כיוון שהתובע לא הה מהכסות החברה בשים 

  ). 3423/07המוסד לביטוח לאומי, בל  לראות בהן את הכסותיו לצורך חיובו בדמי ביטוח (אבשלום הורן גד

  2008א לחוק הביטוח הלאומי בשנת 373הוספת סעיף 

א לחוק הביטוח הלאומי. על פי הסעיף האמור, כאשר חברה משפחתית, חברת בית 373וסף סעיף  2008החל משת 

סה האמורה כאילו לפקודה בשת מס פלוית, רואים את ההכ 1או חברה שקופה מפיקות הכסה חייבת לפי סעיף 

חולקה בסוף אותה שת המס לבעלי המיות. זאת גם אם ההכסה טרם חולקה בפועל, והכול בהתאם לזכאותם 

  בחברה משפחתית).  לרבותהיחסית ברווחי החברה (

, הכסות מדיווידדים שמקורן בחברה משפחתית או בחברת בית או בחברה 2008 סראמחודש מ 1368על פי חוזר 

יבות בדמי ביטוח בסוף אותה שה שבה הופקה ההכסה, ולא במועד חלוקת הדיווידד בפועל כפי שהיה שקופה, חי

. רווחי החברה המשפחתית אמורים להיות מחולקים בין בעלי המיות בחברה לפי חלקם היחסי ברווחי 2007עד 

  החברה. 

החיוב במס הכסה, וההכסה החייבת  כלומר, על פי החוזר, התיקון התאים את מועד החיוב בדמי הביטוח למועד

מן השכר  25%בדמי ביטוח הושוותה להכסה החייבת במס הכסה, למעט הכסה הפטורה מדמי ביטוח עד לשיעור 

  .12%הממוצע במשק. על פי החוזר, שיעור דמי הביטוח הוא 

  מבחים בהעסקת בעל שליטה בחברה שבשליטתו
מהם בעלי שליטה בה, ובי הזוג מועסקים בחברה כעובדים שכירים,  כאשר מדובר בחברה בע"מ שבי זוג או אחד

  מדובר באישיות משפטית פרדת והמבחים לקביעת המעמד הם לפי שלושת המבחים שקבעו בפסק דין גרוסקופף.

המוסד לביטוח לאומי ' יוסף צבי  02-182, דב"ע ז/20182/97עב"ל  -פסק דיו של בית הדין הארצי לעבודה 

. פסק הדין מהווה בסיס להחלטות בביטוח הלאומי לעיין מעמד ולעיין סכום 1999יתן באפריל  - סקופף גרו

  ההכסה המזכה בגמלה.

  את המסקות שלהלן: גרוסקופףבית הדין הארצי קובע בפסק דין 

  שאדם המבצע עבודה בעבור חברה הוא "עובד" החברה. -הכלל הוא   )1
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בת ההוכחה לעיין קיום יחסי עבודה, בין היתר במצבים שבהם קיימת קרבה על החריגים לכלל מוטלת חו  )2

  משפחתית. 

ערך בית הדין מבחים, ובעזרתם קבע שהמבוטח שהוא בעל שליטה בחברה היה עובד שכיר  גרוסקופףבפסק הדין 

מי משתמש בהם בחברה. מבחים אלו הפכו למבחים מובילים בפסקי הדין בבתי הדין לעבודה, והמוסד לביטוח לאו

  כדי לקבוע את אופן ביטוחם של בעלי השליטה בחברות.

האם יתן להבחין בין תפקידו ופעילותו של בעל השליטה כ"עובד" לבין פעילותו כדירקטור, בעל  -המבחן הראשון 

  מיות או קרוב משפחה.

  טה עובד בחברה בפועל.האם הסדר העבודה בחברה הוא אמיתי או פיקציה. כלומר האם בעל השלי -המבחן השי 

  האם יתן לקבוע מה היה "שכרו" של האדם כ"עובד": -המבחן השלישי 

  האם היה לתשלומים אופי של שכר?  א.

כלומר, האם שמרת ההפרדה בין החברה לבין בעלי המיות בכסים, בחובות ובהכסות  האם יש עירוב כסים?  ב.

  ון משכורת לחשבון הלוואה, לחשבון משיכות וכדומה).(האם יש הפרדה בפועל בההלת החשבוות בין חשב

מי שעובד בחברה שבבעלותו ומושך כספים כמשכורת בחברה שבשליטתו חייב לקבל משכורת לפי הלכת גרוסקופף. 

כלומר, לשלם שכר וסוציאליות ולהתהג כעובד שכיר ולא כבעלים, כדי שהביטוח הלאומי יכיר בפעילות הזו 

ת. כאשר בעל השליטה מושך מהחברה משכורת בסכומים שוים, בדרך כלל על פי רווחי כמשכורת שמקה גמלאו

  החברה, עמדת הביטוח הלאומי שמדובר בשכר בסיס ובווסים שיש לפרוס בהתאם לתקות.

ולוח י"א לחוק הביטוח הלאומי, קובעים שדמי ביטוח בעד עובד שכיר ישולמו לפחות לפי משכורת בסכום  348סעיף 

  יימום במשק לפי חוק שכר מיימום (חודשי, חלקי, יומי או שעתי). אין החרגה בסעיף האמור לבעלי שליטה.שכר המ

  שיוי מעמד מבעל שליטה בחברה לעצמאי 
, כאשר בעל השליטה מדווח על משכורת כשכיר בחברה 2009לפי הוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי בשת 

ח למוסד לביטוח לאומי באופן עקבי, ממושך ושיטתי, המוסד לביטוח בשליטתו, והחברה לא משלמת דמי ביטו

לאומי רשאי לשות את מעמדו של בעל השליטה לעצמאי ולגבות ממו חובות שהחברה חייבת בגין משכורתו כאילו 

  הייתה זו הכסתו כעצמאי. 

וקיבלה תוקף מחייב בבית הדין ), 2725/09בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ( 15.8.2010החיה זו אושרה ביום 

  ). 41787-10-10(יוסף מזוז גד המוסד לביטוח לאומי עב"ל  12.7.2012הארצי ביום 

בפועל, בעל השליטה מקבל התראה לפי שיוי המעמד, ואם איו מסדיר את חוב החברה, המוסד לביטוח לאומי 

  משה את מעמדו לעצמאי.

) את תביעתם של בי הזוג גיא לבטל 26120-05-14, 54328-12-14ודה (ב"לדחה בית הדין האזורי לעב 2016בפברואר 

את החלטת המוסד לביטוח לאומי שעל פיה הם חויבו כעצמאים למרות שדווח עליהם למוסד לביטוח לאומי 

  כעובדים שכירים, אך החברה לא שילמה בגים את דמי הביטוח באופן עקבי.

  תחמק מתשלום דמי ביטוחהרמת מסך בחברה שהעבירה נכסים כדי לה

 2016-, התשע"ז2018-ו 2017בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב לשות התקציב 

בפרק הביטוח הלאומי, מוצע להעמיד לרשות המוסד לביטוח לאומי מספר אמצעים אשר יעלו את גביית החובות 

ביים. בין היתר מוצע לאפשר גביית חוב בדמי ביטוח במקרים ויקו למוסד לביטוח לאומי אמצעי אכיפה אפקטי

  שבהם חברה שהיה לה חוב בדמי ביטוח העבירה כסים במטרה להתחמק מתשלום דמי הביטוח.

  המועד שבו בחן בעל השליטה לעיין זכאותו לגמלאות
השליטה השכיר בחן  להבדיל מהעובד העצמאי שמעמדו בחן בעת פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, מעמד בעל

על פי רוב בעת הגשת תביעה לגמלה. כתוצאה מכך, ייתכן שמבוטח יראה עצמו במעמד של עובד במשך שים רבות 

  וכשיגיש תביעה לגמלה יתברר שמעמדו לא תאם לדיווח. 
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יא לדוגמה: בעלת שליטה שואה דיווחה כשכירה בחברה עם בעלה. אם יתברר שלא התקיימו יחסי עבודה ואין ה

  כללת בהגדרת "עובד עצמאי", אזי היא עלולה לקבל קצבת זקה כעקרת בית ולא כמבוטחת שעבדה.

כאשר בעל השליטה עובד בפועל בחברה שבבעלותו הוא זכאי לקבל דמי לידה, דמי פגיעה, תגמולי מילואים וכדומה, 

  בין שמתקיימים יחסי עבודה ובין שהוא כלל בהגדרת "עובד עצמאי".

ב 6בעלי שליטה בחברת מעטים אים מבוטחים בביטוח אבטלה (סעיף  2004דמי אבטלה, מאז חודש יואר לעיין 

ממיות החברה. במקרים אלה כל מקרה בחן  10%-לחוק הביטוח הלאומי), אך לעתים לבי משפחה יש פחות מ

  ).3.10.2010מיום  1059-09ל לגופו (פסק דין שביט חיים גד המוסד לביטוח לאומי בבית הדין האזורי לעבודה ב"

ככלל, כאשר לכמה בי משפחה יש מיות בחברת מעטים, מחברים את אחוזי המיות של כולם ומחלקים במספר בי 

מאפשר לקבל דמי אבטלה, כפוף כמובן לקיום יחסי עבודה וליתר התאים המזכים  10%-המשפחה. אחוז מוך מ

  בדמי אבטלה.

מיות בחברה, רק העובדה שהוא קרוב של בן משפחה שיש לו מיות בחברה לא כאשר לאחד מבי המשפחה אין 

  .תשלול זכאות לדמי אבטלה, כפוף לבחית שליטה במישרין או בעקיפין וכפוף לבחית יחסי עבודה 

מאז התיקון בחוק שהוציא את בעלי השליטה מהביטוח בעף אבטלה ובזכויות בפירוק חברה המוסד לביטוח לאומי 

הדין כמעט ואים דרשים לקבוע את מעמדם של בעלי השליטה. כל זאת כאשר ברור מעל לכל ספק שההכסה ובתי 

המהווה בסיס לגמלה מקורה בעבודה, וכאשר המשכורת שמושך בפועל בעל השליטה היא משכורת ראויה, שמקורה 

  פי הגשת התביעה לגמלה.בעבודה האמורה ומשולמת לפי כללים ברורים, ואין שיויי שכר קיצויים סמוך ל

לצורך החלטה בתביעה לגמלה של בעלי שליטה, פקיד התביעות שולח שאלון לתובע הגמלה לבירור אופי העבודה על 

משכורות אחרוות (לשאלון זה יש  3פי המבחים בפסק דין גרוסקופף ומבקש דף בק עם הוכחה על הפקדת 

  ול את הזכאות, והתביעה תידחה).להתייחס כחלק מהתביעה. אי מתן מעה במועד ישל

המוסד לביטוח לאומי ממשיך לבדוק ולחקור כאשר קיים ספק באשר לעצם עבודתו של בעל השליטה, וכאשר 

  המשכורת איה סדירה או איה משולמת בפועל לבעל השליטה.

רה משפחתית; פקיד הביטוח הלאומי בודק בין היתר את הזכאות לגמלה כאשר תקופת העבודה קצרה; במצב של עז

כאשר משולמים תשלומים שאים כגד עבודה; כאשר העבודה איה חיוית; או שאיה חוצה (במקום בעל השליטה 

אין צורך להעסיק עובד בשכר); כאשר יש שיויים גדולים במשכורתו של בעל השליטה; כאשר בעל השליטה איו 

  החברה חייבת דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי. מושך את המשכורת בפועל והוא ביתרה גדולה בחברה; וכאשר

  מעמד אשת בעל השליטה 

בחוק הביטוח הלאומי אין הגדרה לעובד. עובד ככלל הוא מי שמתקיימים ביו לבין מעסיקו יחסי עבודה, וכך דרש 

  גם כאשר אישה מועסקת בחברה שבשליטת בעלה (או בעל שמועסק בחברה בבעלות אשתו).

  משפחהמבחים בהעסקת בן 
כאשר הצדדים הטועים ליחסי עבודה הם בי משפחה, בית הדין בוחן בקפידה רבה את טיב היחסים. לכן, במקרים 

  של העסקת בי משפחה, יש לדאוג לקיומם של מספר עקרוות מצטברים שפורסמו על ידי המוסד לביטוח לאומי:

ם התדבותיים במסגרת עזרה טבעית בין בי מתבצעת עבודה בעסק או במפעל. האם מדובר ביחסים וולוטריי  א.

  משפחה או בקשר חוזי להסדרת מערכת זכויות וחובות בין עובד ומעסיק. 

  העבודה מתבצעת באופן סדיר (ולא מדי פעם בפעם כשיש צורך).   ב.

  הייתה עשית  –העסקת בן המשפחה מתבצעת בעבודה שאילולא עשה אותה בן המשפחה   ג.

ר, העבודה חוצה וחיוית. יש לתת את הדעת, בין היתר, לסימי היכר כגון מסגרת שעות בידי עובד אחר. כלומ

  העבודה, שכר ריאלי או "סמלי" וכדומה.

הדיווח למוסד לביטוח לאומי מבוצע באופן שוטף, ולעתים אין המבוטח או מעסיקו מודעים לכך שאין התאמה בין 

לביטוח לאומי. בעיין זה, מעמדם ובסיס השכר הקובע של הדיווח כפי שהם רואים אותו לבין המעמד במוסד 

  מבוטחים שכירים בחים רק בדיעבד, בדרך כלל בעת בקשת גמלה מן המוסד לביטוח לאומי. 
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קרוב משפחה שטוען שהיחסים ביו לבין קרובו חורגים מגדר עזרה משפחתית הדדית, חובת ההוכחה מוטלת עליו, 

  לאומי כי קיימת מערכת חוזית של חובות וזכויות המאפיית עובד שכיר.ועליו לשכע את המוסד לביטוח 

כאשר מוגשת תביעה לגמלה מחליפת שכר, בוחן המוסד לביטוח לאומי את המתאם בין השכר המדווח לבין הפקדת 

הכספים. אם טרם הפסקת העבודה (כדוגמת דמי לידה) הייתה העלאת שכר לעובדת, אזי יש להביא ראיות מתאימות 

  המעידות כי העלאת השכר אמיתית, לדוגמה: כתוצאה מגידול בעבודה או גידול במכירות וכדומה,

  בי זוג העובדים בעסק משותף (שאיו מאוגד כחברה)
להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח מחייבת יחס חלוקה בין בי זוג העובדים בעסק משותף.  24תקה 

  בון לעיין דמי ביטוח כפופה להכסה המרבית לתשלום דמי ביטוח.ההכסה של כל בן זוג שמובאת בחש

האמורה וההכסה מחולקת בייהם, רשאים להצהיר על יחס החלוקה  24בי זוג המדווחים על הכסתם על פי תקה 

  באפריל בכל שה, למעט בעת זכאות לקצבת זקה.  30(לפי התקה) עד ליום 

 האמורה איה חלה עליהם.  24ים עצמאיים ללא תלות במקור הכסתם, תקה במקרים שבהם שי בי הזוג הם עובד

האמורה אפשרית רק אם בת הזוג עוה  24עמדת המוסד לביטוח לאומי היא שחלוקת הכסה בין בי זוג על פי תקה 

  לכללים של "עובדת עצמאית". 

מעמד "שכיר" בעקבות עריכת חישוב פרד יצאה החייה שלא לאפשר שיוי עיסוק של אחד מבי הזוג ל 2002ביולי 

(ה) לפקודה. לעמדת המוסד לביטוח לאומי, במקרה זה העיסוק חייב להיות של "עובד עצמאי" בשל 66לפי סעיף 

  (ה) לפקודה. 66כמות השעות שמחייב סעיף 

הצהירו  (ה) לפקודת מס הכסה, הם66כאשר בי זוג הצהירו בעבר לצורכי מס שהם מבקשים חלוקה לפי סעיף 

שעות בשבוע בממוצע. עולה מכך שבת הזוג עוה להגדרת "עובד  36לרשות המסים ששעות העבודה של בת הזוג הן 

  לחוק הביטוח הלאומי.  1עצמאי" לפי סעיף 

(ה) לפקודת מס הכסה יש חשיבות רבה לעיין קביעת חבותם בדמי ביטוח לאומי ודמי 66לבחירת בי הזוג בסעיף 

   ביטוח בריאות:

ש"ח בהתאם להצהרתה (הכסה יחידה) והיא עובדת  40,000לבת הזוג הכסה שתית בסך  - חישוב פרד בין בי הזוג

שעות בממוצע בשבוע. בסיבות אלו, בת הזוג לא תחויב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות, מאחר שאיה  11

  עוה להגדרת "עובד עצמאי" לפי חוק הביטוח הלאומי.

  ת, בת הזוג איה מבוטחת לעפי ביטוח כגון דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה ועוד.עם זא

שעות  36מכוח הפקודה ולאור העובדה כי בי הזוג דרשו להצהיר על היקף עבודה בן  - (ה) לפקודה66בחירה בסעיף 

"עובד עצמאי" בחוק בשבוע לפחות, תהיה לכך השלכה לעיין חבות דמי הביטוח של בת הזוג, מאחר שעל פי הגדרת 

  שעות בממוצע בשבוע. 20הביטוח הלאומי קיימת חובת תשלום דמי ביטוח כעובד עצמאי למבוטח שעובד לפחות 

במקרה זה, בת הזוג מבוטחת בכל עפי הביטוח שבהם מבוטח עובד עצמאי: ביטוח פגעי עבודה, דמי לידה, גמלה 

מי לפי קרות אירוע המזכה בגמלה ושילמה את דמי הביטוח לשמירת היריון ועוד, אם דיווחה למוסד לביטוח לאו

  כחוק.

(ה) 66הוחלט במוסד לביטוח לאומי באשר לבי זוג שהחילו עליהם את הוראות סעיף  2.10.2013בסיכום ישיבה מיום 

לפקודה, כי כאשר בן זוג אחד משלם במהלך השה מקדמות כעצמאי ומתקבלת במוסד שומה שבה גם לאישה יש 

  ת ממשלח יד, לא יתקבלו בקשות להעביר את ההכסה על שם הבעל.הכסו

שעות שבועיות, לא מתקבלת  -12וסף על כך, אם בת הזוג הצהירה למוסד לביטוח לאומי כי היא עובדת פחות מ

(ה) 66שעות בשבוע בממוצע, בהתאם להצהרה לצורכי מס הכסה לפי סעיף  36ההצהרה ומספר השעות שרשם הוא 

  לפקודה.

  .1.1.2014(ה) לפקודה בוטל החל מיום 66סעיף 
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  הכרה רטרואקטיבית באישה כעצמאית לפי יחס חלוקה להשלמת זכאות מינימלית לקצבת זקנה

הוראות שלפיהן הוא איו מאפשר הכרה רטרואקטיבית של חלוקת  30.7.2012המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 

אולם, בעיין תביעה לקצבת זקה של אישה שעבדה בעסק משותף הכסות מעבר לשה השוטפת ולשה שקדמה לה. ו

עם בעלה תוכר תקופה מוקדמת יותר, כפוף להמצאת ראיות, אך רק עד כדי השלמה לתקופת האכשרה המיימלית 

הדרשת לקבלת קצבת זקה. זאת, לצורך איזון בין הזכות הביטוחית ותשלום דמי הביטוח לבין מיצוי הזכויות 

  פות ביטוח לעף זקה.וצבירת תקו

המוסד לביטוח לאומי יוזם פיות לשים כדי ליידע אותן על תקופות האכשרה שצברו אך מומלץ לבחון אם בעסק 

  משותף, כאמור, השים מבוטחות לפי החוק והתקות, בין היתר לצורך צבירת זכויות לגמלאות הביטוח הלאומי.

  ק שאינו מאוגד כחברה) מצבים שבהם בת זוג שכירה בעסק של בעלה (בעס

אין מיעה חוקית כי אישה תיחשב עובדת שכירה של בעלה (בעסק פרטי). בת זוג חשבת לשכירה בעסק של בעלה אך 

 1995המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרות בעיין זה עוד בשת ורק אם מתקיימים בייהם יחסי עבודה כהלכתם. 

  באיגרת למעסיקים.

קרים בפסיקה שבהם אישה הוכרה כשכירה של בעלה, אימץ המוסד לביטוח לאומי מספר עם זאת, לאור מיעוט המ

שקבעו בפסיקה, וסף על המבחים לקיום יחסי עבודה (הכללים זהים גם למקרים שבהם בן הזוג  מצטבריםמבחים 

  מועסק בעסק של אשתו):

ושאיו מושפע ממו. העובדת (האישה)  מותה במצב הכלכלי של העסק שאיושכר קבוע ויציב שמתקבל בפועל,   .1

  איה חשופה לסיכון כלכלי.

  קיימת מסגרת קבועה של שעות עבודה.  .2

בת הזוג מקבלת שכר ריאלי בתוספת התאים הסוציאליים, כגון: חופשה, הבראה ותוספת יוקר כמו כל   .3

  העובדים.

  החלטות המהותיות במקום העבודה.האישה איה והגת מהג בעלים בעסק, ובעלה הוא זה שמקבל את ה  .4

באותם מקרים שבהם האישה עובדת בפועל והוגשה תביעה לגמלה, כאשר העובדת שכירה או עובדת עצמאית היא 

  תהיה זכאית לגמלה כפוף לכללים במוסד לביטוח לאומי.

מד כ"שכיר" דיווח טכי על האישה כשכירה כאשר היא מתהגת כעצמאית לכל דבר איו יכול "להכשיר" את המע

כשלא מתקיימים יחסי עבודה בין הצדדים, שכן שיוי במעמד האישה מעובדת עצמאית לעובדת שכירה שלא על פי 

דיי עבודה בשל תכוי מס, טומן בחובו הוספת זכויות ביטוחיות למי שאיו מבוטח בהן, כגון ביטוח בעף אבטלה 

  ובעף פשיטות רגל.

מקפיד על בחית מעמדה של אישה המדווחת כשכירה של בעלה, כדי שלא תוכל  אשר על כן, המוסד לביטוח לאומי

  ליהות מזכויות אשר אין מגיעות לה.

  2014בפקודת מס הכסה משת  66תיקוים בסעיף 
. החל מיום זה, רשאים בי זוג שעובדים ביחד באותו 1.1.2014לפקודת מס הכסה תוקן בתחולה מיום  66סעיף 

(ד) 66ערך חישוב פרד על הכסותיהם מהעסק המשותף, אם מתקיימים הקריטריוים שבסעיף העסק לתבוע שיי

  החדש לפקודה, כדלקמן:

  יגיעתו האישית של כל אחד מבי הזוג דרשת לייצור ההכסה מהעסק המשותף.  .1

לייצור כל אחד מבי הזוג מקבל הכסה התואמת את תרומתו לעסק המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו   .2

  ההכסה מהעסק המשותף.

בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכסה ואת  –כאשר ההכסה מהעסק מופקת מבית המגורים   .3

  הפעילות.   
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לפקודה ביטל את האפשרות לסכום הכסה קבוע שחייב במס פרד בתאי שבי הזוג הצהירו  66תיקון וסף בסעיף 

  (ה) לפקודה].66ע בשבוע ולא בבית המגורים [בוטל סעיף שעות בממוצ 36על עבודה משותפת של 

  "24"תקנה 

לתקות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) קובעת את אופן  24כפי שהוסבר לעיל, תקה 

ם חלוקת ההכסה בין בי זוג שעובדים ביחד בעסק משותף שאיו מאוגד כחברה (שלא כעובדים שכירים) ואת הכללי

  (ד) החדש לפקודה.66ואילך על בי זוג שאים תובעים חישוב פרד לפי סעיף  2014לחלוקה. התקה חלה גם בשים 

  המצב בפועל כאשר אחד מבני הזוג שכיר של בן הזוג השני

כאשר אחד מבי הזוג מקבל משכורת מבן הזוג השי, הסיווג הביטוחי כשכיר בדק בדרך כלל רטרואקטיבית, כאשר 

  מבי הזוג מגיש תביעה לגמלה. אחד

המוסד לביטוח לאומי קבע (כפי שהוסבר לעיל) מבחים לבחית קיום יחסי עבודה בין בי זוג, ומאשר את ההעסקה 

רק כשברור מעל לכל ספק שבן הזוג באמת עובד בעסק, עבודתו חוצה, מסגרת השעות קבועה, בן הזוג השכיר איו 

בפועל שכר קבוע ויציב שאיו מותה במצב הכלכלי של העסק וכולל את כל התאים מתהג כמהג בעלים והוא מקבל 

שמקבל עובד שכיר, לרבות העברת תשלום השכר לחשבון הבק של בן הזוג השכיר. המוסד לביטוח לאומי והג לבחון 

יפת שכר היא אם יש התאמה בין השכר שקוב בתלוש לשכר ששולם בפועל, כיוון שלעמדתו, תכליתה של גמלה מחל

  לשמור על רמת החיים בהתאם להכסה שהמבוטח הורגל אליה.

לעמדת הביטוח הלאומי, דיווח "טכי" כשכיר איו מכשיר את הסיווג הביטוחי כאשר אין מתקיימים יחסי עבודה 

ל כהלכתם לקבלת זכויות של עובד שכיר, בין היתר לזכאות לדמי אבטלה ולזכויות בעת פשיטת רגל או פירוק ש

  המעסיק.

  ואילך בהיבט הביטוח הלאומי  2014המצב משנת 

  (ד) החדש, ייתכו האפשרויות כדלקמן:66כאשר בי הזוג שעובדים ביחד עומדים בתאי סעיף 

  שי בי הזוג עובדים במסגרת חברה: אין שיוי לעומת המצב הקודם.  .1

אחד מבי הזוג היה עובד שכיר של בן הזוג השי:  2013שי בי הזוג עובדים בעסק שאיו מאוגד כחברה, ועד שת   .2

  אין שיוי לעומת המצב הקודם.

". 24חילקו את ההכסה בייהם לפי "תקה  2013בי הזוג עובדים ביחד בעסק שאיו מאוגד כחברה ועד דצמבר   .3

  בעיין זה כמפורט להלן: 1416המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ביטוח 

כל אחד מבי הזוג אמור לפתוח תיק במוסד לביטוח  -(ד) לפקודה 66בהתאם לדרישות סעיף  דיווח כשי עצמאיים

לאומי לפי ההכסה הצפויה בשה השוטפת ומספר שעות העבודה בממוצע לשבוע. פקיד הביטוח הלאומי אמור לסגור 

בהתאם להצהרתו בדצמבר של השה הקודמת ולפתוח לכל אחד מהם עיסוק עצמאי בפרד  31-את יחס החלוקה ב

  ביואר של אותה השה. 1מיום 

עליו לוודא שמתקיימים יחסי עבודה כפי שהוסבר לעיל. סגירת יחס  -אם אחד מבי הזוג עובד שכיר בעסק המשותף 

  חלוקה במקרה זה אפשרית גם במהלך השה השוטפת.

לפי הוהל הקיים ויבחן אם  החוזר מבהיר כי המוסד לביטוח לאומי ימשיך לפעול -כאשר מוגשת תביעה לגמלה 

בוצעה עבודה בפועל ואת סבירות ההכסה שמשמשת בסיס לגמלה. בתביעות לאבטלה ייבדקו יחסי עבודה בקפידת 

  הוכחות לקבלת שכר בפועל לאורך כל התקופה. לרבותיתר, 

היווצר חובות עולה מהחוזר שמאחר שהמוסד לביטוח לאומי משלם גמלאות אופן החלוקה ייבחן בדיעבד, עלולים ל

(ד) 66בדיעבד ואף עלולים להיבחן היבטים פליליים. אם יתברר למוסד לביטוח לאומי שאין עמידה בתאי סעיף 

לפקודה, הפקיד יקבע את בסיס החלוקה הכון ויעביר את ממצאי החקירה למס הכסה. לכן רצוי תמיד להתאים את 

  הכסות בי הזוג ככל שיתן למצב בפועל.
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  יטוח בישראלרציפות הב
דיו של העובד  -כאשר מעסיק תושב ישראל שולח עובד תושב ישראל לחו"ל מטעמו, וחוזה העבודה קשר בישראל 

כדין עובד שכיר בישראל המשלם דמי ביטוח על פי שיעורי דמי הביטוח ההוגים בישראל. בתאים מסוימים יתן 

בחו"ל, כשכירים של המעסיק הישראלי ששלח אותם לראות גם עובדים ששלחים מישראל לעבוד בחברות בות 

  לחו"ל.

המבוטח ובי משפחתו זכאים לטיפול רפואי בישראל מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כמו כן הם זכאים לזכויות 

מכוח חוק הביטוח הלאומי. לדוגמה, המשך תשלום קצבאות ילדים מותה בהמצאת אישור מתאים למוסד לביטוח 

זכויות אלו, התקופה המרבית היא חמש שים. עם זאת, יתן לקבל אישור מיוחד להארכת התקופה  לאומי. לעיין

  שים. חמשמפעם לפעם, גם אם השהייה בחו"ל משכת יותר מ

המתייחס למצב שבו טוען עובד שכיר  1419 פרסם המוסד לביטוח לאומי הוראות בחוזר ביטוח/ 2.6.2014ביום 

וה ל"שכר אמיתי". בחית הטעה תכלול העברת החומר לביקורת יכויים במוסד שתשלום אש"ל חו"ל הוא מסו

לביטוח לאומי ובמס הכסה. אם הבסיס יגדל המעסיק יחויב בהפרשים וגם עלול להיות מחויב בהחזר גמלאות לפי 

  לחוק הביטוח הלאומי. 369סעיף 

לדיווח ולתשלום דמי הביטוח מוטלת עליו. יש  ביטוח לאומי על עצמו והאחריותמוסד למדווח ל -עובד עצמאי בחו"ל 

מבוטח בארץ כעובד עצמאי, ובין מצב שבו ולהבחין בין עובד עצמאי אשר מהל את עסקיו בישראל ובחו"ל לסירוגין 

  כל עסקיו הם בחו"ל והכסותיו הן בחו"ל. 

סותיו יחויבו בדמי ביטוח במקרה הראשון הוא ימשיך להיות מבוטח כעובד עצמאי כאילו הוא עובד בישראל, והכ

כמקור הכסה של "עובד עצמאי". אדם ששוהה ברציפות בחו"ל מטעם עיסוקו בישראל, ביטוחו לעף פגעי עבודה 

  כעובד עצמאי מוגבל בדרך כלל לשה אחת וכפוף לחובת הודעה מראש למוסד לביטוח לאומי. 

  יטוח.במקרה השי יסווגו ההכסות כפסיביות ויחויבו בהתאם בדמי ב

חייב לשלם דמי  -(לא כעובד של חברה ישראלית ולא כ"עובד עצמאי")  תושב ישראל השוהה בחו"ל באופן ארעי

ביטוח לאומי וגם דמי ביטוח בריאות בעד עצמו כל עוד הוא חשב ל"תושב ישראל השוהה בחו"ל", כמו מבוטח שאיו 

  טוח ועל פי הכללים ההוגים בארץ.עובד שכיר ואיו עובד עצמאי על פי הכסתו החייבת בדמי בי

אם אין למבוטח הכסות, הוא משלם דמי ביטוח מיימליים. אם מתברר שיש למבוטח הכסות שלא שולמו בגין דמי 

ביטוח, אזי הוא יחויב בהפרשים. כלומר, כל עוד המבוטח מוגדר כתושב ישראל במוסד לביטוח לאומי ויש לו הכסות 

תיבחן חבותו בדמי ביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי ותקותיו. חיוב רטרואקטיבי של לפקודה,  2שמקורן בסעיף 

  דמי ביטוח עלול לשלול זכאות לביטוח בריאות ממלכתי כפי שמוסבר להלן.

אם המבוטח מצא במדיה החתומה עם ישראל  - תושב ישראל השוהה במדית אמה לביטחון סוציאלי באופן ארעי 

הוא משלם רק דמי ביטוח בריאות (מדית ישראל איה חתומה  –עת כפל דמי ביטוח לאומי על אמה המסדירה מי

  על אמה המסדירה מיעת כפל דמי ביטוח בריאות). 

בחן בשית את ההוראה הזאת  אולם ,המוסד לביטוח לאומי הג בעבר לגבות דמי ביטוח בריאות בסכום מיימום

איה חייבת בדמי ביטוח לאומי כיוון ששולמו בגיה דמי ביטוח במדית תחויב כל הכסה ש 2011וקבע שהחל משת 

על השומות שבמערכת הביטוח  2011אמה, לפי שיעורי דמי ביטוח בריאות כחוק. החיוב חל רטרואקטיבית משת 

מסר למוסד לביטוח לאומי תלושי משכורת שמבוטח בוגע להלאומי. טרם פורסמה מדייות המוסד לביטוח לאומי 

  שומות.עדיין אין  אולםבחו"ל להוכחת עבודה במדית אמה 

תושב ישראל שותן שירותים בחו"ל לחברות זרות ומקבל את שכרו כבעל שליטה מחברה שהקים  - בעל שליטה 

רק בחו"ל ולכן אין ודאות שהוא יוכר במוסד לביטוח ו אך בישראל למטרה זו בלבד, דומה לעצמאי שותן שירות

   יקו שלח אותו מטעמו לחו"ל.לאומי כמי שמעס

כאשר בת הזוג איה עובדת, היא פטורה בדרך כלל מתשלום דמי ביטוח. מבוטחת בחופשה ללא תשלום  -בת זוג 

ביטוח לאומי היא כי מעמדה כעובדת מוסד למהמעסיק בישראל חייבת בתשלום דמי ביטוח בעד עצמה כי עמדת ה

  שכירה הושעה ולא בוטל.



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            103  

כידועים בציבור לעיין זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי, עליהם להסדיר את המעמד  כדי שבי זוג יוכרו

  במוסד לביטוח לאומי.

עבודה שהיא מבצעת בחו"ל. לדוגמה: לפי כאשר בת הזוג עובדת בחו"ל, מעמדה בביטוח הלאומי בחן באופן עצמאי 

  של עובדת ישראלית.אם היא עובדת בציגות רשמית של מדית ישראל, מעמדה יהיה כ

  חייב בדמי ביטוח בעד עצמו. -בן הזוג של עובדת בחו"ל שיוצא עמה לחו"ל 

מעמדו בביטוח הלאומי הוא כשל עובד שכיר שמעסיקו חייב בתשלום דמי הביטוח בעבורו,  -מבוטח בשת שבתון 

מחקר או להשתלמות  לפחות לפי שכר המיימום במשק. השבתון בחו"ל משך בדרך כלל עד שה וועד לעבודת

  מדעית, כפוף לאישור ועדת החופשות של המוסד שבו מועסק המבוטח. 

ביטוח הלאומי בחודשיים מוסד לכאשר ההשתלמות היא בחו"ל, המעסיק מדווח ל -מורה בשת השתלמות 

  הראשוים כמקובל בחל"ת. חובת הדיווח ותשלום דמי הביטוח מוטלת על המורה בעבור יתרת התקופה. 

ציגות ישראלית בחו"ל בהתקבל לעבודה ו אזרח ישראלי השוהה בחו"ל באורח זמי - ד מקומי ישראלי (עמ"י) עוב

מוסד במעמד של עובד מקומי ומועסק באורח זמי על פי חוזה מיוחד. במקרה זה חלים חוקי העבודה הישראליים. ה

   לתושב ישראל במוסד לביטוח לאומי. עובד שכיר בישראל כל עוד הוא חשבאל ביטוח לאומי מתייחס לעמ"י כל

  חיוב בדמי ביטוח של הכסות מחו"ל
ככלל, מבוטח חייב לדווח למוסד לביטוח לאומי על עיסוקיו כדי שיחויב בדמי ביטוח בשלב ראשון כמקדמות, ולאחר 

  שתתקבל שומת המס, יחייב אותו המוסד לביטוח לאומי בהפרשים.

עורך בדיקה אוטומטית בעת קבלת שומה של מבוטח שכוללת הכסה המוסד לביטוח לאומי  2014החל משת 

  ). 126ממשכורת, אם קיים דיווח במקביל על הכסות שכיר ממקור חיצוי (כגון מטופס 

אם לא קיים עיסוק כשכיר במערכת, המבוטח מקבל מכתב לבירור. מבוטח שאיו שולח הסבר בצירוף מסמכים 

   הכסה שאיה מעבודה שמקורה ממשכורת בחו"ל. עלכברירת מחדל  )בדרך כלל(מחויב 

במקביל, ובהדרגה אמור המוסד לביטוח לאומי לשלוח מכתבים גם למבוטחים וספים שקיימת אי התאמה 

  בתויהם.  

 2לחוק הביטוח הלאומי, הכסות מחו"ל חייבות בדמי ביטוח כאשר מקורן בסעיף  345סעיף ועל פי כאמור לעיל 

  .בהתאם לכללים ההוגים במוסד לביטוח לאומילפקודת מס הכסה 

  החזרה לארץ
מי שחוזר לישראל לאחר שהות ארוכה בחו"ל חייב לפות למוסד לביטוח לאומי. אם שהה בחו"ל פחות מחמש שים 

והוא משלם באופן רצוף דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, אזי עליו לעדכן את תחום הגבייה בסיף הקרוב למקום 

  להודיע שחזר לארץ. מגוריו ו

אם שהה בחו"ל יותר מחמש שים, הוא יתבקש להצהיר שחזר לישראל למגורי קבע והפקיד המוסמך בביטוח 

הלאומי יבחן את תושבותו. לצורך הוכחת רציפות התושבות, על התושב החוזר להמציא למוסד לביטוח לאומי 

  חייו ותר בארץ.  אסמכתאות המעידות על כך ששהותו בחו"ל הייתה ארעית ושמרכז

במצב שבו שללה תושבות ממבוטח ששהה בחו"ל והוא חוזר לישראל, הוא יהיה זכאי לזכויות על פי חוק הביטוח 

הלאומי רק כאשר הוא יוכר במוסד לביטוח לאומי כתושב ישראל (הגדרות "תושב" במשרד הפים, או תושב לעיין 

בביטוח הלאומי, אך לעתים המוסד מתייחס בהחלטתו לפעולות אין מקות זכויות  -פקודת מס הכסה, לדוגמה 

שעשה האדם מול משרדי הממשלה השוים כפי שיוסבר להלן בהקשר למשרד הקליטה), וכפוף להוראות בחוק ביטוח 

  בריאות ממלכתי, כמוסבר להלן. 

משותף עם משרד כאשר מבוטח הסמוך לגיל פרישה חוזר לארץ לאחר שהות ממושכת בחו"ל (למעט לפי הוהל ה

הקליטה, כמוסבר להלן), ההחלטה בדבר תושבותו מתארכת בדרך כלל, כדי לבחון את רציות כוותו לחזור לישראל 
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ולבחון את ההוכחות שיש בהן כדי להוכיח שחזר להשתקע בישראל. זאת גם אם פדה את תקופת ההמתה לביטוח 

  בריאות ממלכתי (כמוסבר להלן) תמורת תשלום. 

  מילואיםתגמולי 

  תגמולי מילואים לעובד עצמאי

עובד עצמאי תובע מן המוסד לביטוח לאומי את התגמול המגיע לו כעצמאי. בדרך כלל, המוסד לביטוח לאומי משלם 

את תגמולי המילואים לעובדים עצמאיים על פי מידע המתקבל מצה"ל, מבלי שהגישו תביעה. התשלום מועבר 

  העצמאיים, ששילמו באופן שוטף את מקדמות דמי הביטוח. ישירות לחשבון הבק של העובדים 

שבועות מיום שסיים את שירות המילואים, אזי עליו לפות אל  3אם העובד העצמאי לא קיבל את התשלום בתום 

  סיף המוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה אישית.

אוטומטית של תגמולי המילואים מומלץ לוודא מפעם לפעם שחשבון הבק של המבוטח מעודכן, כדי שהקליטה ה

  תתבצע כראוי.

  את טופס התביעה יתן למלא באופן מוחה באתר האיטרט, להדפיס אותו ולשלוח חתום למוסד לביטוח לאומי. 

ההכסה הסופית לחישוב הגמלה מתבררת עם חישוב הפרשי דמי הביטוח, בהתאם להכסה בשומה של מס הכסה. 

היה גבוה מדי, אזי המבוטח מחזיר את התגמול העודף. אם ההכסה לפי השומה  אם הבסיס לתגמולי המילואים

  גבוהה יותר, כי אז המבוטח מקבל תוספת לתגמול המילואים.

  תגמולי מילואים לעובד שכיר

  לחוק הביטוח הלאומי.  127פורסם ברשומות תיקון מספר  2011 סראבמ 2ביום 

ת התגמול ולשלם אותו לעובד במלואו בחודש שבו העובד שירת לפי התיקון האמור המעסיק היה אמור לחשב א

במילואים. כיום, לאחר התיקון בחוק, המעסיקים אים חייבים לחשב את התגמול ורשאים להסתמך על החישוב 

שיערוך עבורם המוסד לביטוח לאומי. לאחר שיקבלו את התגמול מהמוסד לביטוח לאומי, עליהם להעביר לעובד את 

  ורת של החודש שבו קיבלו אותו, כדלקמן: ההפרש במשכ

בחודש השירות במילואים ישולם לעובד השכר שהיה משולם לו אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד. תשלום   .1

  זה חשב למקדמה על חשבון התגמול המגיע לעובד (כשכר עבודה).

  המעסיק יתבע את התגמול.המוסד לביטוח לאומי יעביר למעסיק את התגמול שמגיע לעובד, לאחר ש  .2

המעסיק יעביר לעובד את יתרת התגמול. כלומר, המעסיק יעביר לעובד את ההפרש שבין התגמול שהועבר   .3

לעיל) ובין התשלום ששילם לעובד בחודש שבו שירת במילואים (בסעיף  2למעסיק מהמוסד לביטוח לאומי (סעיף 

  לעיל). גם ההפרש חשב לשכר עבודה. 1

יף ומבהיר שאם העובד עבד במהלך השירות, אזי שכר זה לא יובא בחשבון בחישוב יתרת התגמול, וכן המחוקק מוס

  סכום שהעובד היה מקבל גם אם עדר מעבודתו (בהתאם להסכמי העבודה התקפים באותו מקום עבודה).

  המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרה הקשורה להתחשבות שבין המעסיק לעובד כדלקמן:

הפרש, אין להביא בחשבון סכום ששולם לעובד עקב עבודתו וסכום שהיה משולם לעובד בין שהיה מוסיף בחישוב ה

לעבוד ובין שעדר מעבודתו, כגון תשלומים בעד ימים כימי המוחה השבועיים שבהם העובד איו אמור לעבוד (שישי, 

תשלום בעבור דמי הבראה, החזקת רכב שבת וחגים) או תשלומים שאים תלויים במספר ימי העבודה בפועל, כגון 

  וכדומה.

דין תגמולי המילואים כדין שכר עבודה כאמור בחוק הביטוח הלאומי, וכך גם דין יתרת התגמול, שעל המעסיק 

להעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו משתלם שכרו של העובד בעד החודש שבו הועבר התגמול למעסיק על ידי 

  המוסד לביטוח לאומי.

ון לחוק יחול על תגמול מילואים המגיע לעיין תקופת שירות המילואים שחלה מיום תחילתו של החוק, אף אם התיק

  .2011 סראבמ 2החלה ערב תחילתו. החוק פורסם בספר החוקים ביום 
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  הבהרות נוספות חשובות לאור התיקון בחוק שפרסם המוסד לביטוח לאומי

, מי שמשרת במילואים כחוק יהיה זכאי לתגמול אף אם הכסתו לא 2008על פי תיקון חוק המילואים מאוגוסט   .1

פגעה עקב השירות. יש לשלם לעובד הן שכר עבודה והן תגמולי מילואים. אם העובד הוא עובד חודשי, או יומי 

ימים ברבע השה שקדם לשרות, אזי המעסיק חייב לשלם את התגמול. המוסד יחזיר למעסיק את  75לפחות 

  שולם לעובד. התגמול ש

לחוק הביטוח הלאומי מחייב את המעסיק להמשיך ולשלם לעובד שיצא למילואים את התשלומים  283סעיף   .2

שהג לשלם לקופת תגמולים או לקופת פסיה כאילו לא שירת והמשיך לעבוד. על פי חוות דעת משפטית 

בדרך כלל מהשכר הרגיל של העובד שהתקבלה במוסד, יש להפריש את אותן הפרשות סוציאליות אשר מופרשות 

  לאותה תקופה, ולא מסך כל התגמול לפי חוק המילואים החדש, אשר גבוה בדרך כלל מהשכר הרגיל.

  נקודות חשובות בנושא תגמולי מילואים

המעסיק משלם את התגמול למי ששכרו משתלם על בסיס של חודש או יותר, וכן למי שבתכוף לפי שירותו   .1

ימים אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד  75עובד וברבע השה שקדם לשירותו עבד לפחות במילואים היה 

  לחוק הביטוח הלאומי). 276(סעיף 

עובד שכיר בשי מקומות מקבל את שכרו מהמעסיק העיקרי ותובע בעצמו את השלמת התגמול בגין עבודתו   .2

  הוספת. 

עבודה וזכותו של העובד להגיש תובעה לפי חוק הגת השכר גד דין התגמול המגיע לעובד ממעסיקו כדין שכר   .3

בושא ההתחשבות עם  לרבותמעסיק המסרב לשלם התגמול או מעכב אותו. האחריות לאכיפת החוק, 

  ת)."משרד התמ –המעסיק, מוטלת על משרד הכלכלה (בעבר 

את התגמול מהמעסיק ושאם עובד שתובע את התגמול בעצמו בתביעה אישית מתבקש להצהיר שלא קיבל   .4

המעסיק יתבע בעתיד את התגמול מהמוסד לביטוח לאומי, העובד יחזיר למוסד לביטוח לאומי את התגמול 

  שקיבל באופן אישי.

בסך  2016עד  2014מבוטח שאיו עובד ואיו עובד עצמאי זכאי לתגמול בסכום התגמול המזערי שהוא בשים   .5

  ח ליום.ש" 196.02ש"ח לחודש או  5,881

ימים, או שאירית של מספר ימי השירות  6בעבור שירות רצוף של עד  2008תשלום התגמול החל מאוגוסט   .6

  הוא: 7הרצופים ביכוי כפולות של 

  .40%בגין עד חמישה ימי שירות רצופים משולם התגמול בתוספת   6.1

  ככל שהיו בחישוב שישה ימים: משולם התגמול בתוספת יום אחד.  6.2

התגמול משולם בעבור כל יום שירות, ללא הבחה אם פגעה הכסתו של המשרת במילואים עקב השירות או   .7

לא. כלומר, אם המשרת במילואים עבד יום עבודה רגיל וביצע את השירות מעבר לשעות העבודה, או בימי 

  המוחה השבועיים שלו, או בחופשתו, ישולמו לו שכר העבודה וגם תגמולי המילואים.

כאשר עובד מקבל בתקופה שבה הוא משרת במילואים תשלומים שאים תלויים במספר ימי העבודה בפועל (כמו   .8

  דמי הבראה וביגוד), המעסיק איו מכה אותם מהתגמול שהוא משלם לעובד. 

  זהה לחישוב תגמול מילואים בזמן רגיעה. 8למען הסר ספק, חישוב תגמול מילואים בצו   ..9

  כללית (תיקון לרון)ביטוח כות 
לחוק הביטוח הלאומי, שעייו קידום השתלבותם של אשים  109פורסם ברשומות תיקון מספר  2008בחודש יולי 

  בעלי מוגבלות בשוק העבודה.

מטרת התיקון לחוק לאפשר לכים להשתלב בשוק העבודה בהתאם ליכולתם, תוך כדי מגון הדרגתי. המגון אמור 

קבעה בחוק המתוקן. תחולת החוק החדש מחודש להבטיח שסך ההכסה מעבודה ומקצבה גם יחד יגדל בתקופה ש

  .2009אוגוסט 
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  מושגי יסוד בתיקון לרון

לפחות, והכסתו בפועל איה עולה על  "-50%כה" הוא מבוטח שעקב ליקוי רפואי פחת כושרו להשתכר מעבודה ב

  יום לפחות:  90ההכסה המפורטת להלן, במשך 

בגין סעיף פשי או פיגור שכלי) או מי שקיבל קצבה תקופה  40%כות רפואית, או  70%על "ליקוי חמור" (ב  .1

ש"ח  5,678מהשכר הממוצע במשק ( 60%) שהכסתו איה עולה על 2009שים לפחות לפי  חמשממושכת (

  ).2016בחודש בשת 

) 2016ש"ח בחודש בשת  4,259מוצע במשק (מהשכר המ 45%כל מי שלא כלל לעיל שהכסתו איה עולה על   .2

  או יותר. 40%או יותר ובתאים מסוימים  60%ושיעור הכות הרפואית 

  2018- ו 2017תיקונים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 

-), התשע"ז2018-ו 2017בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב לשות התקציב 

שפר את מצב הכים שיוצאים לעבוד לאחר שהחלו לקבל שמטרתו ליש פרק שלם  2016באוקטובר  31יום מ 2016

  קצבת כות כללית.

מוצע לבטל את ההגדרה של "בעל ליקוי חמור" ו"בעל זכאות ממושכת" ולקבוע מבחן הכסה אחיד ומקל יותר על 

  הכים.

 60%-כות כללית הוא כי מבוטח לא השתכר יותר מרור התביעה לקצבת ימוצע לקבוע מפורשות כי התאי לב

  ימים לפחות ללא קשר לצמצום ההכסה. 90מהשכר הממוצע במשק במשך 

ואישה מבוטחת) שכתוצאה מליקוי אין לו כושר  ,כפי שהיא כיום, ההגדרה תכלול מבוטח (גבר "כה"במקום הגדרת 

אין  –שיוי מהחוק הקיים), ולעיין מבחן הכסה  להשתכר מעבודה או ממשלח יד, או שכושרו להשתכר צומצם (ללא

לו הכסה בפועל מעבודה או ממשלח יד, או שגמלת הכות שהוא זכאי לה, בצירוף תוספת התלויים החלה לגביו, 

ש"ח לחודש בשת  235-מהסכום הבסיסי המתאים (כ 2.68%-איה מוכה לאחר כל ההפחתות לפי תיקון לרון, מ

2016.(  

-הכה יעבור וירוויח באופן שלאחר שיופעל עליו תיקון לרון תישאר לו קצבת כות מוכה מסך של ככלומר, כאשר 

  ש"ח לחודש, הוא לא יוכר יותר ככה.  235

תיקון מוצע חשוב וסף קובע שאם הכסות הכה מעבודה ו/או ממשלח יד יקטו בחזרה, הוא יחזור לקבל את 

חודשים להפסקת העבודה או לירידה בהכסות. כלומר, מוצע שכל  36ל הקצבה המגיעה לו. בוטלה הגבלת הזמן ש

מהשכר הממוצע במשק ישוב למעגל הזכאים לקצבת הכות הכללית, ללא מגבלת  -60%כה אשר הכסתו פחתה מ

  זמן.

מוצע להוסיף להגדרת התאריך הקובע תאי וסף שלפיו אין למבוטח הכסה מעבודה או ממשלח יד, או הכסתו 

ימים לפחות. התיקון ועד להבהיר כי על דרישת השכר  90מהשכר הממוצע במשק, במשך  60%ור איה עולה על כאמ

  הימים האמורים בהגדרת התאריך הקובע. 90האמורה להתקיים בתקופת 

הימים מהתאריך הקובע ולא  90מוצע לבטל את המגבלה בעיין ימי המחלה, כך שהזכות לגמלה תתחיל בתום 

  תשלום ימי המחלה. במקביל לכך ההכסה מדמי מחלה תובא במסגרת מבחן ההכסות (לפי תיקון לרון). תידחה בשל

. 31-תוקן החוק לבעלי ליקוי חמור, ובתאים מסוימים הם זכאים לקבל קצבה החל מהיום ה 2016 סראבחודש מ

ימים לכל הכים שעומדים  31לאור ההצעה לבטל את ההגדרה של בעלי ליקוי חמור, מוצע לתת את הקצבה לאחר 

  בתאים שבסעיף ולא רק לבעלי ליקוי חמור.
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  התיישות חובות והתיישות החזרי דמי ביטוח במוסד לביטוח לאומי
), לפיו דרישות לתשלום חוב דמי 159לחוק הביטוח הלאומי (להלן: תיקון  159כס לתוקף תיקון  1.1.2015ביום 

לכל היותר ממועד קיומו של החוב, בהתיות והוראות מעבר המפורטות שים  שבעביטוח לאומי יתבצעו בתוך 

  בתיקון לחוק. 

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שקובע שלעיין גביית  15התיקון לחוק חל גם על דמי ביטוח בריאות בהתאם לסעיף 

  י ביטוח לאומי.דמי ביטוח בריאות ותשלום דמי ביטוח בריאות חלות הוראות חוק הביטוח הלאומי כאילו היו דמ

כי לאחר שעברה תקופת ההתיישות והביטוח הלאומי איו רשאי לגבות חוב בדמי ביטוח (וכל  159עוד קובע תיקון 

  אי תשלום החוב לא יפגע בזכויות לגמלאות, על אף הוראות כל דין אחר. –חוב הצמח מהם) 

ם את כללי ההתיישות של חובות דמי פרסם המוסד לביטוח לאומי שלושה חוזרים המפרטי 159בעקבות תיקון 

ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ושל החזרי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, בהתאם להבתו את התיקון 

וחוזר ביקורת יכויים שמספרו  1461, חוזר גבייה ממעסיקים שמספרו 1418לחוק: חוזר גבייה מלא שכירים שמספרו 

7.  

את כללי ההתיישות לפי החלטות מהליות  159יל עליו עד כיסתו לתוקף של תיקון המוסד לביטוח לאומי הח

פימיות, לפי הוראות ביצוע ובהתאם להלכות בפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה וסבר במשך שים רבות, על פי 

עליו את כללי הלכה ישה של בית הדין הארצי, כי הוא איו כפוף לחוק ההתיישות הכללי, למרות שהחיל 

  ההתיישות לפי רצוו.

  חובת רישום, דיווח ותשלום דמי ביטוח 

על פי חוק הביטוח הלאומי, מי שאיו עובד שכיר חייב ברישום במוסד לביטוח לאומי, בדיווח על עיסוקיו ובתשלום 

  דמי הביטוח בעד עצמו.

י ביטוח בעבור כל עובדיו, בהתאם על פי חוק הביטוח הלאומי, המעסיק חייב לשלם למוסד לביטוח לאומי דמ

) לפקודת מס הכסה, ולהציג בתלושי השכר את כל רכיבי ההכסה כמתחייב 2(2להכסתם מכל מקור כמפורט בסעיף 

  לחוק הגת השכר, ובכלל זה גם הטבות שוות כסף כגון סיעות לחו"ל, ארוחות וכדומה.  24מסעיף 

  חיוב דמי ביטוח מינימליים רטרואקטיבית

בות התיקון בחוק הביטוח הלאומי בעיין התיישות בגביית חובות דמי ביטוח, שולח המוסד לביטוח לאומי בעק

הודעות חוב למבוטחים רבים במסגרת "הרחבת רשת המבוטחים". מדובר בעיקר במבוטחים שחסרות להם תקופות 

  ם עובדים.חודשים אחורה והם מחויבים בדמי ביטוח מיימליים כמי שאי 30-דיווח החל מ

תשלום הקרן במלואו במועד מבטל את הפרשי ההצמדה והקסות באופן אוטומטי. לדרישה מצורף שובר תשלום וכן 

  דף שעליו מודפס ברקוד מיוחד שמכיל את פרטי המבוטח. 

), יש לצרף את 106משלוח תלושי משכורת או טופסי לרבות בכל פייה למוסד לביטוח לאומי בפקס או באיטרט (

ף עם הברקוד כדי לזרז את הטיפול. מומלץ לא לשלם מקדמה על חשבון החוב אלא להמתין שבועיים לפחות עד הד

  קבלת הודעת תשלום מעודכת.

אפשר לשלם את הדרישה בשובר התשלום שמצורף להודעה, או בכרטיס אשראי בטלפון או באיטרט, או בהסדר 

  או בהוראת קבע בבק או בכרטיס אשראי.תשלומים ללא ריבית) בהמחאות,  48תשלומים (עד 

, באישור שרי האוצר והרווחה, החליטה מיהלת המוסד לביטוח לאומי 2015בחודש ספטמבר  1418לפי חוזר גל"ש/

למיימליסטים שלא כללו ב"רשת" הגבייה  2007עד  1999משיקולים מהליים להימע ממשלוח הודעות חוב לשים 

  ה על קיום החוב. אי תשלום דמי הביטוח לא יפגע בזכות לגמלה של מבוטחים אלה.ושלא מסרה להם מעולם הודע
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  א לחוק הביטוח הלאומי363סעיפי החוק הרלווטיים לסעיף 
  א שמאזכר סעיפי חוק וספים, כדלקמן:363וסף לחוק הביטוח הלאומי סעיף  159בתיקון 

  חובת דיווח 

לחוק. לפי סעיף זה קבעו תקות בדבר דין וחשבון שאדם  355ף בסעיחובת הדיווח למוסד לביטוח לאומי מצויה 

חייב להגיש על הכסתו, וכן על שכר עבודה ועל פסיה מוקדמת שאדם שילם למי שבעדו הוא חייב בתשלום דמי 

  ביטוח.

  חובת רישום

וק. לפי סעיף זה לח 379בסעיף חובת רישום מבוטחים ומעסיקים במוסד לביטוח לאומי ושיוי בפרטי הרישום מצויה 

קבעו תקות בדבר רישום המבוטחים והמעסיקים במוסד לביטוח לאומי, למעט אם הוכח כי אי הרישום גרם על 

  לחוק]. (ב)380סעיף ידי מעשה שלא היה תלוי ברצוו של החייב ברישום [

  א לחוק הביטוח הלאומי363סעיף  -התיישות על גביית חובות בדמי ביטוח 
(ב) לחוק, יתבצעו 364ק הביטוח הלאומי קובע שדרישות לתשלום חוב דמי ביטוח כהגדרתם בסעיף א לחו363סעיף 

  שים לכל היותר ממועד קיומו של החוב, בהתיות והוראות מעבר מסוימים.  שבעבתוך 

דמי  , אם המוסד לביטוח לאומי לא שלח לחייב דרישה לתשלום חוב1.1.2015לחוק, החל מיום  א.(א)363על פי סעיף 

שים ממועד  שבעביטוח בדואר, או שלא קט הליכי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה), או שלא ביצע קיזוז בתוך 

אי תשלום דמי הביטוח לא הדרישה, לא ייגבו מהחייב דמי הביטוח וכל חוב הצמח מהם, לרבות בדרך של קיזוז. 

  יפגע בזכויות המבוטח לקצבה או לגמלה.

לחוק, שלא  379לחוק או חובת רישום לפי סעיף  355לחוק, אם חלה חובת דיווח לפי סעיף ) א.(ב363סעיף על פי 

(ב) לחוק, תתחיל 380קוימה במועדה לגבי התקופה שבעדה דרשים דמי הביטוח, למעט בסיבות כאמור בסעיף 

  –התקופה האמורה בסעיף קטן (א), כלומר, תקופת ההתיישות 

  א, לפי המוקדם;"384או ממועד קבלת מידע לעיין החבות בדמי הביטוח לפי סעיף "מהמועד שבו קוימה החובה   .1

"לעיין מי שחלות לגביו הוראות בדבר שומה סופית של הכסה וקביעת השומה הסופית חלה במועד מאוחר   .2

  ממועד קביעת השומה." –) 1מהמועדים האמורים בפסקה (

שים כאמור, לא תחול לגבי מבוטח או לגבי מעסיק שחלה עליו כלומר, הגבלת אפשרות הגבייה לתקופה של שבע 

חובת רישום ולא רשם, או שלא דיווח כחוק על ההכסות או על המשכורות. לגביהם תחל תקופת שבע השים לעיין 

  ההתיישות מהמועד שבו קוימה החובה, או ממועד קבלת מידע מרשות המסים, לפי המוקדם.

יטוח שלו תלויה בשומה סופית של פקיד השומה, והשומה הסופית קבעה לאחר המועד לגבי מבוטח שחבות דמי הב

  תחול ההתיישות ממועד קביעת השומה הסופית. -שבו קוימה החובה, או שהתקבל המידע 

  הוראות מעבר

חלפו שבע שים  1.1.2015, המוסד לביטוח לאומי היה רשאי לגבות חוב דמי ביטוח שביום 159על פי תיקון 

  .  30.6.2016, אם המוסד לביטוח לאומי שלח לחייב דרישה בדואר עד יום 1.1.1999היווצרותו ולא לפי יום מ

  הוגבלה האפשרות של המוסד לביטוח לאומי לגבות חוב רק למשך שבע שים כאמור לעיל. 1.7.2016החל מיום 
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  חוזרי הביטוח הלאומי בדבר התיישות חוב בדמי ביטוח 
  והחזר יתרת זכות 1.7.2016החל מיום 

המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר האיטרט את חוזרי הגבייה ממבוטחים וממעסיקים שמסבירים את עמדתו 

לגבי דרישת חובות בדמי ביטוח והחזרי דמי ביטוח בשל גביית יתר, ומפרט את המועד החוקי  159בעיין תיקון 

  הקובע את תאריך תחילת תקופת ההתיישות בכל מצב.

עקבות פיית לשכת רואי חשבון ערכה במוסד לביטוח לאומי חשיבה חוזרת ובעקבות זאת תוקן המועד שבו ב

מתחילה ההתיישות כאשר דרישת דמי הביטוח תלויה בשומה סופית, למועד עריכת השומה במס הכסה, ולא מועד 

  קבלת השומה במוסד לביטוח לאומי כפי שפורסם בעבר.

המעודכן במקום החוזר מיום  1418את חוזר גל"ש/ 6.9.2016סם באתר האיטרט ביום המוסד לביטוח לאומי פר

בושא התיישות חוב בדמי ביטוח בתוך שבע שים וגם חוזר גבייה ממעסיקים תוקן. הושא בחן בשית  22.3.2016

  בימים אלה גם לעיין ביקורת יכויים.

שלהלן, המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות חוב בדמי  החוזרים מבהירים כי רק בהתקיים התאים המצטברים

  שים: שבעביטוח לתקופה שעולה על 

  שים מהמועד החוקי לתשלום החוב. שבעמשלוח דרישה לתשלום חוב בתוך   .1

  ביצוע הליכי גבייה אקטיביים במסגרת תקופת ההתיישות, או קיזוז החוב.  .2

המוסד לביטוח לאומי איו רשאי לגבות את דמי הביטוח וכל כאשר לא מתקיים אפילו אחד מהתאים האמורים, 

  תוספת קסות, פיגורים וכיוצא באלה, ואי התשלום לא יפגע בזכויות על פי החוק.

מובהר כי אין בתיקון החוק הגדרה לדרישה לתשלום חוב, ולכן כל פייה של המוסד לביטוח לאומי שבה דרש החוב, 

  תיחשב ככזו. 

רש החוב שלחה בדואר רגיל לפי פרטי מען תקיים (שמסרו למוסד לביטוח לאומי או למשרד אם הפייה שבה ד

הפים), קיימת חזקה עובדתית שיתת לסתירה כי הדואר הגיע למעו תוך פרק זמן סביר (גם אם דבר הדואר חזר כי 

  הם לקבל את הדואר.לא דרש). המבוטח או המעסיק רשאים להוכיח כי הייתה סיבה אובייקטיבית שמעה מ

  מועד התחלת התיישנות חוב בדמי ביטוח של עצמאים או של הכנסות שאינן מעבודה לפי חוזר גל"ש

הגבלת אפשרות דרישת חוב דמי ביטוח לתקופה של שבע שים איה חלה על מבוטח שלא רשם או  -עובד עצמאי 

מהמועד שבו קוימה החובה, או ממועד קבלת שלא דיווח כחוק על הכסותיו. לגבי אלה תחול תקופת ההתיישות 

  המידע לעיין חבות בדמי הביטוח, לפי המוקדם.

כאשר חבות דמי הביטוח תלויה בשומה סופית של פקיד השומה, תחול ההתיישות ממועד "קביעת השומה", כלומר, 

  מתאריך עריכת השומה.

  להלן דוגמה מהחוזר לעיין עובד עצמאי:

קבעה שומה  1.7.2013אך לא רשם כחוק ולא דיווח על הכסותיו. ביום  1.1.2012וקו ביום עובד עצמאי החל את עיס

במס הכסה. מיין שבע השים יהיה ממועד עריכת השומה במס הכסה. כלומר, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש 

  .30.6.2020את החוב עד ליום 

המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש חובות בדמי ביטוח בגין  ,1.1.2015על פי התיקון מיום  –הכסות שאין מעבודה 

  הכסות שאין מעבודה כאשר טרם חלפו שבע שים מהמועד הקבוע בחוק לתשלומם.

  להלן דוגמה מהחוזר בעיין הכסות שאין מעבודה:

רוב לתשלום . המועד הק10-12.2008שמקורו ברבעון  1.1.2016המוסד לביטוח לאומי דורש חוב בדמי ביטוח ביום 

  ולכן טרם עברו שבע שים ויתן לגבות את החוב. 25.2.2009דמי ביטוח הוא ביום 
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  1.7.2016מועד התחלת תקופת התיישנות חוב בדמי ביטוח, לפי חוזר מעסיקים, החל מיום 

בחודש שלאחר תקופת  15- לחוק הביטוח הלאומי הוא היום ה 353מועד תשלום דמי הביטוח בעד עובד בסעיף 

  תשלום (כפוף לדחייה בשל ימי מוחה).ה

על פי החוזר "הכלל שקבע בחוק הוא כי מועד תחילת תקופת ההתיישות בחוב דמי ביטוח הוא מהיום שודע 

שים לא פעל לתשלום  7לביטוח הלאומי על החוב. במקרה שהמוסד לביטוח לאומי ידע על חוב בדמי ביטוח, ובמשך 

חוב, ולא בוצעו פעולות אכיפה או קיזוז, חלה התיישות על החוב ויש לבטלו  החוב, כלומר: לא שלחו הודעות

  ולראותו כאילו הוא שולם לעיין זכויות לגמלה כאמור."

שים, יספרו שות ההתיישות מיום בו ודע על דבר החוב,  7-"כמו כן, במקרה בו למוסד ודע על חוב ישן שמעבר ל

ים. כגון: חובות שהתקבל לגביהם מידע  7- ות יכולה להיות ארוכה מכך שבמקרים מסוג זה תקופת ההתיישש

  מרשות המיסים."

  החזרי דמי ביטוח לשכירים

בושא התיישות החזרי דמי  1451פרסם המוסד לביטוח לאומי לראשוה חוזר מעסיקים מספר  18.2.2013ביום 

שה השוטפת מהיום שבו ולדה עילת התביעה שות מס ועוד ה שבעביטוח והחיל עליו את כללי חוק ההתיישות של 

  .1958- לחוק ההתיישות, התשי"ח 6-ו 5להחזר דמי הביטוח, לפי סעיפים 

  שהחליף את החוזר הקודם, כמפורט להלן: 1461הכללים האלה קיבלו חיזוק בחוזר 

יום שבו הוגשה מועד התחלת תקופת ההתיישות להחזר דמי ביטוח הוא ביום שולדה עילת התובעה. כלומר, מה

  התביעה להחזר דמי הביטוח, או מתום שת המס לפי סוג ההחזר.

לתקות הביטוח הלאומי (תשלום ויכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעסיקים  6החוזר מזכיר את תקה 

וכו דמי  שוים) מגבילה החזר דמי ביטוח שוכו ביתר לעובד אצל מעסיקים שוים לשבע שים מסוף שת המס שבה

  הביטוח ביתר.

מי שוכו ממו דמי ביטוח כעובד רגיל ובפועל קיבל קצבת כות כללית מלאה לשה לפחות או לצמיתות, או קצבת 

שים  שבעיוחזרו דמי הביטוח שוכו ביתר לתקופה של  –, או קצבת זקה 100%כות מעבודה לצמיתות בשיעור של 

  מיום הבקשה להחזר. 

שות ההחזר מיום בקשת ההחזר. החוזר מדגיש כי  שבעטח מבוטלת רטרואקטיבית, מוים את כאשר תושבות המבו

  בעד התקופה שהמבוטח היה רשום בקופת חולים יוחזרו רק דמי הביטוח הלאומי.

שות מס ועוד השה השוטפת. בין היתר,  שבעהחוזר מפרט כמה מקרים וספים שבהם מוים את שות ההחזר לפי 

  או ידועה בציבור שאיה עובדת המקבלת פסיה מוקדמת, תושב חוץ שדווח כעובד תושב ישראל, ועוד.אישה שואה 

  מי מגיש את התביעה להחזר דמי ביטוח

יש לשים לב שהמעסיק אמור להגיש את הבקשה להחזר דמי הביטוח ולא העובד. זאת, כיוון שהמעסיק מקבל את כל 

לק העובד ואת חלק המעסיק), ומעביר לעובד את חלקו של העובד ההחזר מהמוסד לביטוח לאומי (שכולל את ח

  בהחזר. תביעה להחזר של העובד לא מאפשרת למעסיק לקבל את חלקו בדמי הביטוח הלאומי.

  מיצוי זכויות לקצבת זקה
 מועד העילה לזכאות לקצבת זקה בגיל פרישה (הגיל שמותה בהכסות) משלב בין גיל לסכום ההכסה. לכן, קבע

  בשלב זה במוסד לביטוח לאומי לעיין מבוטחים שהגישו תביעה לקצבת זקה באיחור כדלקמן:

מבוטח שהגיש תביעה לקצבת זקה בהגיעו לגיל פרישה, והתביעה דחתה בשל הכסות בגיל הפרישה (בגיל   .1

ם השומה, המותה בהכסות), פוה למוסד לביטוח לאומי עם פרטי הדוח השתי שהוגש למס הכסה או ע

  והמוסד לביטוח לאומי לא יטען את טעת השיהוי אם יתברר שהמבוטח זכאי בדיעבד לגמלה.

 12אם בתוך  -מבוטח עצמאי או בעל הכסות שאין מעבודה, שלא הגיש תביעה לקצבת זקה בגיל פרישה   .2

  בחן ללא טעת שיהוי.חודשים ממועד הגשת הדוח השתי למס הכסה יגיש תביעה לקצבת זקה, אזי התביעה תי



  

)c(  .כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ                            111  

מומלץ ורצוי להחתים את הדוח המוגש בחותמת בפקיד השומה כהוכחה למועד הגשת הדוח, כדי שהדוח החתום 

  האמור יישלח למוסד לביטוח לאומי עם התביעה החדשה לקצבת הזקה.

בישראל, שהגיעו לצורך מיצוי זכויות מרבי שולח המוסד לביטוח לאומי הודעות למבוטחים תושבי ישראל שמצאים 

  לגיל פרישה. 

ופעם בשה מבוטח שאיו  חודשיים לפי גיל הפרישה (הגיל המותה בהכסות) המבוטח, כאמור, מקבל טופס תביעה,

  מקבל קצבה (לרבות מבוטח שתביעתו דחתה בעבר) מקבל תזכורת.

דרך כלל ללא תוספת דחיית במסגרת מהלך אוטומטי, המוסד לביטוח לאומי משלם תשלום ראשון של קצבת זקה (ב

ולאישה על פי הטבלאות בחוק גיל הפרישה). המבוטח מקבל טופס מן  70 -קצבה) בגיל הזכאות המוחלט (לגבר 

  המוסד לביטוח לאומי להשלמת פרטים ואמור לעות עליו כדרש בחוק.

וח הלאומי רואת חשבון, בעלת משרד לייעוץ בנושאי הביטוח הלאומי, מרצה על חוק הביט - הכותבת

ומנכ"ל חברת אורנה צח בע"מ לפתרונות בתחום הביטוח הלאומי. בין תפקידיה הציבוריים משמשת גם 

כיו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה. 

בעלת  היא וסף על האמור לעיל, הכותבת. נchcpa@gmail.comornaza, מייל: 6005452-03פקס: 

  ) מאוניברסיטת קליפורניה.Ph.Dתואר ד"ר לרפואה טבעית (

  

הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של פרסומי הביטוח 
 הלאומי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם.

המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת הליכים כל המידע 
או להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי קוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל 

  פעולה המסתמכת על המידע האמור.

  ט.ל.ח.© כל הזכויות שמורות 
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  עבודה
  פרילסר? לא בטוח ששווה לתבוע הכרה בדיעבד כעובד שכיר

  ׀ עו"ד ארה שר ׀  

לביצוע עבודות בתחומים שוים בעסק. לעתים  -ותי שירותים  - מעסיקים והגים להתקשר לעתים עם פרילסרים 

שתלבים בליבו ה"פרילסרים" הים ותי שירות במסגרת עסקים חיצוית (טכאי מחשבים וכיו"ב), ולעתים הם מ

של העסק ומספקים עבודה הדומה במהותה לעבודה שמתבצעת על ידי עובדי העסק השכירים לאורך זמן. להבדיל 

מעובד שכיר, הפרילסר איו זכאי לתאים סוציאליים (חופשה, דמי מחלה, פסיה וכד'), אלא מקבל תמורה עבור 

  שירותיו ומפיק חשבוית למזמין השירות.

טעו פרילסרים כי על אף החוזה למתן שירותים עם המעסיק, הם למעשה עובדים שכירים לכל דבר  במרוצת השים

ועיין ותבעו מהמעסיק לשלם להם בדיעבד (לאחר סיום הקשר בין הצדדים) זכויות כעובד (פיצויי פיטורים, דמי 

ים רבים היא גבוהה בהרבה הבראה וכד'). המשמעות היא שאדם יכול להרוויח תמורה חודשית כפרילסר, שבמקר

מזו שמשולמת לעובדי העסק השכירים, וביום בו יסתיימו היחסים, הוא יתבע את מעסיקו לשלם לו את מלוא 

הזכויות הסוציאליות כעובד. לכן, טעו המעסיקים התבעים, כי יש לקזז מהתשלום עבור הזכויות הסוציאליות של 

  לשכרו אם היה עובד שכיר. העובד את ההפרש שבין שכרו הגבוה כפרילסר

עד לאחרוה קט בית הדין בגישה וקשה כלפי מעסיקים ואם מצא כי הפרילסר הוגדר באופן שגוי כ"עצמאי" והוא 

גם לכל הזכויות הסוציאליות כעובד, מבלי שיתן  -למעשה "עובד שכיר", היו זכאי בוסף לתמורה שקיבל כעצמאי 

  ן התמורה הקבלית לשכר שהיה משתכר אם היה "עובד שכיר".יהיה לקזז מסכום זה את הפער בי

 50% -החריג לכלל זה ולפיו הותר קיזוז חל בבית הדין רק במקרים מיוחדים, בהם הרוויח התובע כפרילסר יותר מ

  יותר מאשר היה מרוויח לו היה עובד שכיר.

אלת החזרי הסכומים וקיזוז לפרילסר שי פסקי דין שיתו לאחרוה ריככו במקצת את המגמה של בתי הדין בש

  שמבקש להיות מוכר בדיעבד כעובד שכיר.

עוזרת במאי ששימשה כפרילסרית בחברת החדשות במשך מספר שים, ביקשה להכיר בה כעובדת שכירה. השיא 

יותר פליטמן סבר כי אין זה צודק להחמיר ולהשית תשלומים וספים על המעסיק, ששילם לה כל השים שכר גבוה 

כפרילסרית, מאשר היה משלם לה אם הייתה עובדת שכירה. בית הדין קבע זאת גם כשהפער בין הסכומים היה קטן 

  .50%-מ

ורק אם יש הפרש לטובת  -כך למעשה ערכה השוואה בין עלות התובע כפרילסר למול עלותו למעסיק, לו היה עובד 

  התאים כעובד, יקבל התובע את ההפרש מהמעסיק.

 13 -הדין חזר על עמדתו החדשית לאחרוה בעיין איש סאוד, שהועסק כקבלן עצמאי בחברת החדשות במשך כ בית

שים. בית הדין קבע כי אמם מדובר בקשר ארוך בין הצדדים והפרילסר השתלב במערך הארגוי שבאמצעותו 

ק עצמאי שבמסגרתו סיפק שירותים ביצעה חברת החדשות פעולות שהן בליבת עיסוקה, אך עם זאת, היה לעובד עס

דומים לגורמים אחרים. עוד קבע כי הפרילסר הוא שבחר מלכתחילה את אופן ההעסקה כקבלן משיקוליו. לכן, כמו 

במקרה של עוזרת הבמאי, קבע כי, למרות שמדובר ביחסי עובד ומעסיק, תביעת ההשבה מן המעסיק מוגבלת 

ש הסאוד יקוזז ההפרש בין שכרו כפרילסר בהשוואה לעלות העסקתו בשיעורה ומהכספים המגיעים בדיעבד לאי

  כעובד שכיר.

התוצאה, לפי המגמה המסתמת, מתחשבת במעסיקים יותר מבעבר. פרילסר שתובע את המעסיק בדיעבד, ומבקש 

וה להימצא ממו להכיר בו כעובד שכיר ולשלם לו כספים בגין זכויות סוציאליות, רטרואקטיבית, עלול בחישוב משו

כמי שהמעסיק לא יחויב לשלם לו דבר! זאת משום שהתמורה שקיבל הפרילסר במעמדו זה, זהה או עולה על סך 

  התמורה (כולל התשלומים הסוציאליים) אותה היה מקבל לו היה מוכר כשכיר בזמן אמת.
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רגון כפרילסר או קבלן יש להדגיש כי גם בפסיקה המעודכת, בית הדין איו מצדד בהעסקת עובד, המשתלב בא

לב והתובע לא פגע כספית כתוצאה מכך -עצמאי או ותן שירותים, אולם אם יקבע שההתקשרות עשתה בתום

  ובהשוואה למצב לו היה עובד מלכתחילה, לא יצמח לו פיצוי כספי כתוצאה מתביעה זו.

  .5.5.2016חוזר זה פורסם כלשוו בעיתון "דה מרקר" מיום 

  

  פה במשרד עו"ד נ. פינברג ושות' שות -הכותבת 

  

  כווות טובות בדרך לגיהיום: החוק להגברת 
  האכיפה של דיי העבודה ממוטט עסקים

  מאחר שקיים קושי להל הליך פלילי שבו למדיה חובות פרוצדורליות רבות, ולוכח הפרה רחבת 

  החוק להגברת האכיפה של  את 2012של דיי העבודה, חברי כסת מלאי כווות טובות חוקקו ביוי 

  דיי העבודה, אשר הגדיר הפרת שורה ארוכה מאוד של ורמות בדיי עבודה כעבירה מיהלית. 

  מדובר בשיוי דרמטי שבאמצעותו המדיה הלכה על פתרון "קל ויעיל" תוך עקיפת הפרוצדורה הפלילית, 

  וזאת על חשבון שמירה על זכויות מעסיקים להליך הוגן

  חק איתן (פרדלס) ועו"ד ארתור בלאייר ׀  ׀ עו"ד יצ

בישראל חוקים רבים הבאים להסדיר את יחסיו של מעסיק עם עובדיו וכופים עליו שורה ארוכה של חובות שאיו 

יכול לחרוג מהם. חוקי המגן קובעים בשורה ארוכה של עייים רף זכויות מיימלי תוך קביעה שרוב הזכויות 

פי הדין אים יתים לוויתור. לדוגמה, עובד איו יכול להסכים ששכרו יהיה -להם על והתאים שהעובדים זכאים

בשיעור מתחת לשכר מיימום, איו יכול לוותר על ההפרשות הפסיויות כדי ששכרו "טו" יגדל, או לעבוד בשעות 

  רת תוקף כלשהו.  וגם אם העובד הסכים ואף אישר בחתימתו, הרי שהסכמה זו עד –וספות ללא גמול כחוק 

דין העבודה שולל כאמור אפשרות לחרוג מתחת למיימום שבדין, כדי למוע "מירוץ לתחתית" שבגדרו אדם המחפש 

  עבודה וזקוק ואשות לפרסה יסכים להעסקה צלית ופוגעית.

לא עשה דבר. אמם מערכת דיים עפה היא כמובן עיין יפה, אך לא מספיק, וללא מורא אכיפת דיי העבודה כאילו 

לכל עובד קויה הזכות להגשת תביעה כספית גד מעסיק בדרישה לפיצוי בגין הפרת חוקי המגן, אולם דיר שעובד, 

עוד במהלך העסקתו, מגיש תביעה גד מעסיקו. זו אחת הסיבות העיקריות לאכיפת חסר של זכויות עובדים 

  המאפיית את שוק העבודה בישראל. 

ם דבר זה, וכדי לאפשר למדיה להתערב לשם אכיפת זכויות עובדים עוד במהלך העסקתם, מודד עכדי להת

הוראות רבות בדיי העבודה הוגדרו כעבירות פליליות, שעושן יכול להגיע כדי קס של מאות אלפי שקלים. 

וגים במשפט אולם כיוון שמדובר בהליך פלילי המדיה מחויבת, כחוקרת וכמאשימה, בכל כללי הפרוצדורה הה

ידי המדיה צריכה להיעשות באזהרה תוך פירוט העבירות שבגין יש - פלילי: חקירת המעסיק שמתבצעת על

חשד לעבירה; יש לתת למעסיק את זכות הטיעון באופן מלא; ולהציג ראיות שיוכיחו את אשמת המעסיק 

  וד.מעבר לספק סביר; ועוד כהה וכהה כללי יס –במידה הדרושה במשפט פלילי 

מאחר שקיים קושי להל הליך פלילי שבו למדיה חובות פרוצדורליות רבות, ולוכח הפרה רחבת של דיי 

את החוק להגברת האכיפה של דיי העבודה, אשר  2012העבודה, חברי כסת מלאי כווות טובות חוקקו ביוי 

  הגדיר הפרת שורה ארוכה מאוד של ורמות בדיי עבודה כעבירה מיהלית.

מדובר בשיוי דרמטי שבאמצעותו המדיה הלכה על פתרון "קל ויעיל" תוך עקיפת הפרוצדורה הפלילית, וזאת 

על חשבון שמירה על זכויות מעסיקים להליך הוגן. במקום להתכבד ולהוכיח את אשמתו של המעסיק בבית 

ילי, המדיה יצרה הליך הדין לעבודה, על כל המשתמע מכך לעיין חובות המדיה כלפי אשמים בהליך פל

מהלי שבו מפקח עבודה (ולא בית משפט) מטיל על מעסיק "עיצום כספי" היכול להגיע לעשרות רבות וגם 

למאות אלפי שקלים. רק לאחר קבלת העיצום הכספי קמה למעסיק הזכות לפות בבקשה מומקת בכתב 
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ורק לאחר מכן עליו לסות ולהראות  כלומר המעסיק קודם כל מוחזק ומצא אשם, –לביטולו או להפחתתו 

  אחרת.

למעשה, מפקח עבודה, שהוא פקיד מדיה, משמש על פי החוק להגברת האכיפה גם כחוקר האוסף עדויות 

וראיות, גם כשופט המכריע בדבר אשמת המעסיק, וגם גוזר את דיו של המעסיק באמצעות הטלת קסות עתק. 

יך משפטי כלשהו או להוכיח בבית משפט עובדות המקימות אשמה, בתוך כך הופטרה המדיה מהחובה להל הל

  כדי שיוטלו על מעסיקים קסות בסכומים עצומים היכולים בקלות למוטט עסקים קטים וביויים. 

 220,000מקרה שטופל במשרדו לאחרוה מדגים את הבעיה. מדובר בחברה שהוטל עליה קס עצום בגובה 

העבירה לחברת הביטוח במועד יכויים משכר עובדיה בגין פסיה. עולמם של בעלי שקלים ויותר בטעה כי לא 

  החברה חשך עליהם כיוון שידעו שתשלום קס בסכום כזה לבטח יביא אותה לחדלות פירעון.

לאחר שהועבר אליו חומר החקירה, התחוור לו שאילו התהל בסיבות הליך פלילי לא היה יתן, על סמך 

בין היתר  - ו, להרשיע את החברה במיוחס לה. החומר לימד שהחקירה התהלה באופן רשלי הראיות שאספ

לא גבתה גרסת חשב השכר או מי מהעובדים, עדותה של ציגת המבטחת הייתה מבולבלת וסותרת ולא יתן 

 ללמוד ממה דבר, וממסמכים שאספו לא היה יתן ללמוד שדווקא היכויים משכר העובדים היו אלה

  שהועברו לחברת הביטוח באיחור.  

כידוע בהליך פלילי מוטל על המדיה הטל להוכיח את האשמה לפי הכלל הידוע שכל אדם חף מפשע אלא אם 

הוכח אחרת, ובעייה של החברה לא יתן היה להוכיח אשמה. עוד עלה שמפקח העבודה גבה גרסה ממהל 

לי שהוזהר כי החברה עלולה לעמוד בפי עיצום כספי החברה מבלי שהובהרה לו כדרש מהות ההליך ומב

  בסכום עתק. כך עשה כראה במכוון על מת שמהל החברה יכשל בדבריו ויסבך את החברה.

עם כל הביקורת שמעורר ההליך הייחודי של הטלת קסות מהליים על מעסיקים, מדובר במציאות החיים 

ים ללמוד להתמודד עמה. כמובן, או ממליצים לכל מעסיק יום ושמחייבת מעסיק- שמתהווה מול עייו יום

להישמר, מפי הפרה של דיי עבודה כדי לא להיקלע למצבים המצריכים להתגון מפי ההליך האימתי של 

  הטלת קס מהלי. אך אם כבר מוח לפתחכם קס או כתב אישום, היו מודעים לזכויותיכם.  

  

  ת'איתן ושו- ממשרד בלאייר -הכותבים 

  

   - ציגי הציבור פסקו גד דעת השופטת 
  ודחו תביעה לפיצוי בשל פיטורים בהיריון

  מקרה דיר של דחיית תביעה מטעמי היגיון למרות האמר לכאורה בחוק, 

  גד דעת השופטת - על ידי ציגי הציבור 

  ׀  איתן אגמון  ׀  

וכמובן, גם המעסיק לא ידע על כך. לאחר  עובדת פוטרה. אין חולק כי בעת פיטוריה לא ידעה שהיא בהיריון,

הפיטורים טעה העובדת שהיא בהיריון, אך לא הציגה מסמך המאשר זאת. העובדת טעה כי פוטרה ביגוד למגבלות 

  שבחוק עבודת שים.

על דבר ההיריון לצורך תחולת ההגה שבחוק, משעפ"י  הידיעה. לדעתה, "אין פקות למועד השופטת קיבלה טעה זו

  ". כיסת פיטוריה לתוקףשון החוק, השאלה הרלווטית היא האם היתה בהיריון או לא בעת ל

לדעת השופטת, ברגע ש"ודע" למעסיק על דבר ההיריון, גם אם בעיתוי מאוחר, הרי היה על המעסיק "לפעול ולדרוש 

טען, לפעול להשיב את העובדת לעבודה, ולחלופין לפות לבקש היתר פיטורים מאת כי תציג אישור רפואי למצבה ה

  חדשים לאחר פיטורי העובדת. כשבעההממוה". אישור רפואי על ההיריון הוצג רק כחודש לפי הלידה בפועל, 
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בסיבות אלה פסקה השופטת פיצוי לעובדת בגין אובדן שכר רק מיום שהציגה מסמך רפואי בדבר הריוה, וכן עבור 

סך הכול ארבעה חודשי שכר.  –חופשת הלידה, וחודש הודעה מוקדמת  שי החדשים בהם אסור לפטר עובדת לאחר

א לחוק, 13על השכר האמור, שלכאורה מגיע לעובדת לפי סעיף  150%השופטת גם סירבה לבקשה לפסוק פיצוי של 

  בשל פיטורים שלא כחוק.

  ופסקה בהתאם. -השופטת פירשה את החוק כלשוו 

כי "התוצאה [שאליה הגיעה השופטת] מיטיבה עד מאוד עם התובעת, איה  . הם קבעושי ציגי הציבור סברו אחרת

א"א] שעלתה סמוך לאחר  –ריאלית ואיה מעשית בשוק העבודה, משעסקין בטעה (ללא אסמכתה) [טעת ההיריון 

  הפיטורין". 

ה של השופטת. ועוד אמרו: "איו סבורים כי ראוי לכפוף את החיים ל"קוסטרוקציה" המשפטית שהביאה לתוצא

  מדובר בתוצאה שהיא לא סבירה, שספק בעייו אם לה כיוון המחוקק בקביעה האמורה".

  ).1(התביעה דחתה

  פסקי דין של שי ציגי הציבור, גד דעת השופט שבראש המותב, הם דירים ביותר. 

השופט המוח (שכיהן אחר כך , במותב בראשות )2(שים בבית הדין האזורי בצרת 28זכרתי בפסק דין שיתן לפי 

מעבידים במשפט זה (עם ציג העובדים, מר ראוף  -כשופט ראשי בחיפה), דורון מייבלום ז"ל. הייתי ציג ציבור 

סייר). הובאה לפיו סוגיה של פיטורי מורה, עובדת משרד החיוך. מסיבות אישיות קשות, היא שכחה לבקש 

  כן הוכרזה כמתפטרת, שאיה זכאית כלל לפיצויים. העברה ממחוז למחוז במשרד החיוך, ול

  השופט מייבלום התייעץ אתו, ציגי הציבור, ואמר לו כך:

  שיפטו לפי מצפוכם..." - "אי משפטן, ואי חייב לפסוק לפי החוק היבש. אתם ציגי הציבור, לא משפטים 

  ובפסק הדין כתבתי, בשמי ובשם חברי ציג הציבור, כך:

ליו קביעותיו המשפטיות של חבר המותב אשר הציע לדחות את התביעה, אולם הצדק זועק מבין "מקובלות ע

הטעות המשפטיות, והרי בביה"ד לעבודה עסקין, בו יושבים במותב, ולא במקרה, שי הדיוטות בתחום המשפט". 

  פסקו לעובדת פיצויים.

  השופט לחץ את ידיו...

  הערות הכותב

, שמעוי פרץ . י. שומרוי בע"מ, ביה"ד האזורי בת"א, השופטת שרה מאירי וציגי 37411-08-13סע"ש   ) 1(

(יצוין כי חלק מהתביעה, שעסק בפיצוי בגין פיטורים ללא שימוע,  9.5.16הציבור הורוביץ וגוצ'רובסקי. 

  התקבל על דעת כל המותב.)

  , חיטמן . מדית ישראל, ביה"ד האזורי בצרת3-16מה/  ) 2(

  

  יועץ למשאבי אנוש -ב הכות
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  שעות טיסה לא הוכרו כשעות עבודה כמו כל סיעה מהבית לעבודה

  ככלל, אין לכלול שעות סיעה ובכלל זה שעות טיסה כשעות עבודה המזכות 

  בשכר אך תיתכה סיבות שבהן יהיה מקום לחרוג מכלל זה

  ׀ עו"ד דה להב ׀  

  העובדות

בד") הועסק כמיישם פיסי על ידי המשיבה והמערערת שכגד (להלן: המערער והמשיב שכגד (להלן: "העו

  "המעסיקה"), חברה העוסקת ביישום, פיתוח והתקת תוכה. 

  תאי עבודתו של העובד קבעו בהסכם עבודה אישי, על פיו שולם לו שכר גלובלי. 

  מעסיקה. במסגרת עבודתו, דרש העובד לצאת מהארץ מעת לעת לצורך עבודה אצל לקוחות ה

  העובד הגיש מכתב התפטרות, על רקע הרעה מתמשכת בתאי העסקתו. 

לאחר התפטרותו, הגיש העובד תביעה גד המעסיקה לתשלום פיצויי פיטורים ולתשלום שעות וספות. בסמוך לכך, 

תביעה משכה המעסיקה את כספי הפיצויים שהופקדו בקופת פיצויים על שמו של העובד. בעקבות כך, תוקן כתב ה

  והוסף לו רכיב להשבת כספים אלו.

  פסק דינו של בית הדין האזורי

תביעת העובד לתשלום פיצויי פיטורים בעילת והג, ולחילופין בגין התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתאי העבודה, 

גמת דחתה, כמו גם התביעה להשבת סכומים שהמעסיקה משכה מקופת פיצויים הרשומה על שמו, ולפיצוי בגין ע

  פש.

(להלן: "חוק שעות  1951-תביעת העובד לתשלום שעות וספות התקבלה, וקבע שחוק שעות עבודה ומוחה, התשי"א

  עבודה ומוחה") חל על העובד. 

ביחס לשעות בהן עשה העובד את דרכו לעבודה בחצרי לקוחות בחו"ל, הבחין בית הדין האזורי בין השעות בהן עשה 

לשדה התעופה ומשדה התעופה הזר לבית המלון ושעות השהייה בשדה תעופה, לבין שעות העובד את דרכו מביתו 

הטיסה עצמן. בעוד שלגבי הראשוות קבע, שהין כסיעה למקום העבודה, ועל כן על פי ההלכה הפסוקה אין מזכות 

  בשכר, לגבי האחרוות קבע, כי דין כשעות עבודה המזכות בשכר. 

  חיית רכיבי תביעתוהעובד הגיש ערעור על ד

המעסיקה הגישה ערעור שכגד על חיובה בתשלום שעות וספות, על חיובה בתשלום שכר בגין שעות הטיסה, וכן 

  תקפה את הקביעה, לפיה חוק שעות עבודה ומוחה חל על העובד בסיבות עבודתו.

  פסק הדין

) לחוק שעות עבודה ומוחה היה מידה 5)((א30בית הדין הארצי קבע, כי מידת האמון האישי הדרשת על פי סעיף 

מיוחדת, ואין די באמון הבסיסי הקיים ברגיל במסגרת יחסי העבודה כדי לקבוע, כי אופי העבודה הדון איו ופל 

  לגדר החוק.

קבע, כי בעייו של העובד, מבחי הפסיקה ביחס ל'משרת אמון' אים חלים. העובד לא הועסק במשרה יהולית, 

ף, ומידת עצמאותו היא גזרת של עבודתו בחצרי לקוחות המעסיקה ושל אופי המשימות יה כמקובל בעשכרו ה

אותן דרש לבצע, ואין היא מבטאת את בכירותו בחברה או את היותו שותף לההלת החברה, חשוף לסודות 

  פימיים של החברה וכו'. 

עות עבודה ומוחה בצמצום, כך שפחות המדייות המחה בפסיקה פירשה את הסעיפים החריגים לחוק ש

עובדים יוצאו מתחולתו של החוק, ויותר עובדים ייהו מההגות שהחוק מעיק. רמת ההוכחה הדרשת על פי 

הפסיקה, היא האם תאי העבודה וסיבותיה אפשרו פיקוח על עבודת העובד, ולא האם התקיים בפועל פיקוח 

, שבו אין 'כל' אפשרות פיקוח. קבע, כי המעסיקה לא עמדה בטל זה. ) לחוק מדובר במצב6(א)(30כזה. בסעיף 
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אמם כבר קבע, כי אין לך עבודה וסיבות שבהן שללת ממעביד כל אפשרות פיקוח על שעות עבודתו של 

העובד באופן ברור יותר וחד משמעי יותר מעבודה מחוץ לחצרים של המפעל, אלא אם קבעים סידורים 

פיקוח כזה. אף על פי כן פסק, כי חוק שעות עבודה ומוחה חל היות והוכח, כי הייתה  מיוחדים להבטחת

למעסיק אפשרות לפקח על עבודת העובד. קבע, כי המעסיקה העדיפה לההיג במקום העבודה דפוס העסקה 

א המתיר לעובד מרחב פעולה גבוה מחד, ומגד מחייב אותו לזמיות גבוהה לביצוע משימותיו בשעות ל

שגרתיות, תוך תשלום שכר כולל. העדפה זו, אף שהייתה וחה למעסיקה מסיבותיה, איה עולה בקה אחד עם 

קביעות החוק. בשים לב לרציול העומד בבסיס החוק ולמגמת הצמצום שקטה הפסיקה בפרשות החריגים 

הדין הארצי, כי החריג  לחוק, ולעובדה שמדובר בעף תעשייה רחב ובדפוס עבודה המאפיין אותו, קבע בית

  ) לחוק שעות עבודה ומוחה איו חל בסיבות העיין. 6(א)(30הקבוע בסעיף 

עוד קבע הארצי, כי ככלל, אין לכלול את הזמן בו סע העובד ממעוו למקום עבודתו ובחזרה ממה, כשעות 

ת ועוד, בהיעדר הסכם עבודה המזכות בשכר, מן הטעם שהעובד איו עומד לרשות העבודה בעת הסיעה. זא

קיבוצי, צו הרחבה, או חוזה בין הצדדים המורה כי זמן הסיעה יחשב כשעות עבודה, וככל שהעובד בדרכו 

לעבודה איו מסיע בעצמו עובדים למקום העבודה ומחזירם לביתם, אין הוא זכאי לשכר עבודה או גמול שעות 

תקיימו בעייו סיבות המצדיקות חריגה מן הכלל האמור. וספות בגין זמן זה. קבע, כי העובד לא הוכיח כי ה

במקרה הדון אין מדובר בסיעות מרובות שסע העובד לחו"ל וכי ההיקף היחסי של שעות הטיסה היה זיח 

יחסית. עם זאת, לא מן המע כי תיתכה סיבות שבהן יהיה מקום לחרוג מכלל זה ולהכיר בשעות הסיעה אל 

עובד עבודה כחלק משעות העבודה. בכל מקרה תיבחה הסיבות לגופו של עיין לאור היעד שבו מבצע ה

ובהתאם לתכליותיו של חוק שעות עבודה ומוחה. העובדה שעבודתו של העובד תהא כרוכה בסיעות לחו"ל 

טיסות הייתה ידועה לעובד במועד כריתת חוזה עבודתו, והוא קיבל על עצמו את התפקיד על דעת כך. כמו כן, ה

- לחו"ל לא היו שגרת יומו של העובד אלא חריג לה. עוד קבע, כי העובד השתכר שכר חודשי ממוצע של כ

ש"ח, אשר היו גבוה ביחס לממוצע במשק, המשקף, לדעת בית הדין הארצי, תמורה ראויה בעד כוותו  17,000

מוגבל שדרש ממו, לעזוב לצורך כך של העובד להיות זמין לצאת לצורך עבודתו מעת לעת מעבר לים, בהיקף ה

  את משפחתו ולחרוג משגרת חייו. 

לסיכום קבע, כי שעות הטיסה במהלכן עשה העובד את דרכו לעבודה עבור לקוחות המעסיק מעבר לים, אין 

לחוק שעות עבודה ומוחה. אשר על כן, העובד איו זכאי לתשלום  1ופלות להגדרת "שעות עבודה" לפי סעיף 

  יוב המעסיקה בתשלום בגין רכיב זה דיו להתבטל. "שעות טיסה", וח בגין

העובד טען, כי המעסיקה משכה את כספי הפיצויים מקופת הפסיה שלו שלא כדין. לעיין משיכת כספי הפיצויים 

וק מהקופה על שם העובד, קבע בית הדין הארצי, כי לאור סיבות חתימת ההסכם בין הצדדים טרם כיסת תיקון הח

לתוקף, ומבלי שהובהר כי וסח הסעיף בא לשקף ויתור של העובד על זכויותיו בכספיי הפיצויים, לא מתקיימים 

לחוק פיצויי פיטורים, ולא קבע בהסכם קיבוצי או אחר כי הסכומים יתים להחזרה  26בסיבות העיין תאי סעיף 

כספים מקופת הפסיה של העובד, ועליה להשיבם. למעסיקה, ועל כן המעסיקה פעלה שלא כדין כאשר משכה את ה

  וכח האמור, הערעור מתקבל ברכיב זה, ועל המעסיקה להשיב לעובד את הסכומים שמשכה מקופת הפסיה. 

הערעור דחה בוגע לתשלום שכר בגין שעות הטיסה ובגין תשלום פיצויי פיטורים בעילת הוהג, למעט התיקון 

  פסקה מימי הטיסה. הדרוש ביחס ליכוי שעות הה

  ערעור המעסיקה מתקבל וחיובה בתשלום שכר בגין "שעות טיסה", בטל. 

התיק יוחזר לבית הדין האזורי לצורך חישוב סך השעות שתבעו בגין 'שעות טיסה' ויכויין מתוך סך השעות 

  הוספות שפסקו לזכות העובד.
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   -החמרה בעישה על עבירות מס חמורות 
  מעלימי מס? האם תפתור את הבעיה והאם תרתיע

  יתוח אובייקטיבי עד כמה שאפשר...

  ׀ יועץ מס שמואל (סמי) מזון ׀  

  הקדמה

  ידוע לכולי עלמא כי אין במצא מס אשר ייחשב מס הוגן וצודק (קשה אם לא בלתי אפשרי למצוא מס כזה).

ל כל אזרח באשר התודעה המושרשת בעולם הרחב לגבי כל מיסוי אחת היא: המס בא לגוס ללא רחם בהכסותיו ש

הוא; המס וגס תח לא מבוטל מהכסותיו של האזרח אשר עמל עליהן קשות; מגד התמורה המסופקת לו מתוך 

היא מזערית וכלל איה מספקת את הצרכים הבסיסיים; הוא מרגיש כי המסים  - אם היא מגיעה  –המס הגבה 

ק כבד מהאוכלוסייה, ומכאן הדרך להעלמת מס מחולקים בצורה לא שוויוית; מכאן הרגשת הקיפוח האופפת חל

  היא קצרה ורבים אים בוחלים בה. 

האזרח המעלים מסים עושה זאת בדרך כלל כדי לספק את שחסר לו למחייתו ולהשלים בעיקר את המותרות שהוא 

  חפץ בהם. 

לכך שבמעשים אלה  אוכלוסיית המעלימים איה מודעת, או ליתר דיוק, אוכלוסייה זו איה רוצה להיות מודעת

ובפעילות זו הם מטילים במישרין מס על אזרחים הגוים ובעלי משמעת, המצייתים לחוקים או על בעלי יושרה, 

  המשלמים מס אמת, ובעל כורחם משלמים מס ביתר כדי לאזן את קופת האוצר.

  סיפור קצר

בפית החדר הוא "גב". התגובה  יהודי מגיע למסיבה. מראים לו אדם מסוים ולוחשים באוזו כי האיש העומד

  הראשוה והמובת היא כי היהודי שלו יתרחק ממו ובוודאי לא ירצה בחברתו.

ואולם אם היו מצביעים על האיש ולוחשים באוזי באי המסיבה כי האיש הוא "מעלים מס" מומחה, ודאי היו כל 

  "עצות".  באי המסיבה מתקרבים אליו, מעוייים בחברתו, ותאבים לשמוע כמה

  הרי שי האשים שתוארו הם "גבים". אם כן מדוע זה שגוב מהפרט הוא "מוקצה" והשי הוא "חביב הקהל"?

  הכול שאלה של חיוך ושל תפיסת עולם.

  מהם הדחפים להעלמת מס והאם יש צורך לתת על כך את הדין?

תי אין זה כך, או לפחות אין זה אמור יש הטועים כי הכבדת טל המס היא הסיבה העיקרית להעלמת מס. לדע  .1

  להיות כך.

הכרה בחלק מההוצאות החיויות בהשגת הכסה (כגון כיבודים, בגדי עבודה, אירוח לצורכי עבודה וכו', כמובן -אי  .2

  לצורכי עבודה כהוג במדיות אחרות).

קחי/ רכזי/ משרדי שומה וכמה השיטה שלפיה יתן שיפוי למפקחים בגין סגירת שומות והתחרות הקיימת בין מפ  .3

  כל אחד מהם הכיס לקופת המדיה, הן שיטות פסולות. 

יש להוציא לחלוטין מהלקסיקון של המפקחים את השאלה "כמה אתה מוסיף" (בלי לחשוד בכשרים ומבלי לכלול   .4

  את עובדי האוצר העושים עבודתם אמה).

פי השיטה -גם כשלכאורה היא מגיעה לישום, והמשך פעולה על 01מתן אמון בישום ואי הרצון להפיק שומת -אי  .5

  המתוארת לעיל, הופכים את הדיון שאליו מוזמן הישום/העוסק/המייצג ל"חוכא ואיטלולא".

מרבית הדיוים מסתיימים בסוג של פשרה, בעיקר מהסיבה שהישום/ העוסק, אין לו הכוחות הפשיים   .6

  עתים קרובות הוא מעדיף פשרה מבחית "עלות מול תועלת".והמשאבים הכספיים לעמוד בפרץ ול
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סגירת שומות כמתואר לעיל מעמידה בספק את אמיתות גביית המס בידי האוצר, מביאה לקיפוח בלתי הוגן של   .7

חלק כבד מהישומים ומעמידה בסימן שאלה את גביית מס האמת, מס אמת שאפשר היה לגבות כתוצאה של 

  בדיקה אמפירית. 

  ישום/ עוסק אשר ירגיש מקופח בהסכם זה יחפש כל דרך "להחזיר" את מה שהוא חושב "שגזל" ממו.  .8

  דוגמה להתלבטות

  אדם מזמין ותן שירות ומיד צפה ועולה השאלה הצחית "עם חשבוית או בלי?"

פתה היא לשלם רק ש"ח. ההצעה המ 1,170ש"ח, ובסך הכול  170=  17%ש"ח + מס ערך מוסף  1,000שווי החשבוית 

ש"ח. כאשר ממילא אין הוא יכול לקזז את ההוצאה ובוודאי לא את מס התשומות, ברור כי יעדיף לשלם את  1,000

  המחיר ללא מס ערך מוסף.

אלא שאין אלה פי הדברים. ממילא המשלם הפך להיות שותף לדבר עבירה (גם אם רוב האזרחים אים חושבים כך). 

). 40%ש"ח (מס שולי  400-ש"ח ותת לו יתרון של כ 1,000ודיע לאותו ותן שירות שהעלמת אם כבר, הגישה היא לה

אם מזמין השירות כבר שותף לדבר עבירה, מדוע לא מגיע גם לו תח מהמס שחסך? למזלו, מרבית האזרחים אים 

  והגים כך.

  ניתוח הנושא

ית כי עבירות מס חמורות יוכרו כעבירות הלבת הון, אישרה הכסת בקריאה שייה ושליש 29/03/2016ביום ראשון 

  ולפיכך תהיה עליית מדרגה בעישה.

  שאלת השאלה אם החמרת העושים היא התרופה והמזור להעלמות המס ולהלבת ההון?

סבורי כי אם לא יתלוו לצעדי העישה צעדים וספים כמפורט להלן, ההרתעה תלקה בחסר ואשים ימשיכו בדרכם 

  של ארבע סיבות עיקריות.ולו ב

  הגישה הרווחת היא "לי זה לא יקרה" ולכשאתפס, אי מספיק "מתוחכם" לצאת מזה.  .1

אחוזי התיקים המבוקרים מוך מאוד (גם אחרי קבלת ההחלטה להוסיף עוד שה להתיישות השומות). מה   .2

  הסיכוי שהתיק יגיע לביקורת?

  תעה ובכך הוא מפחית את הסיכויים להיתפס.האחוז המוך בבדיקת שומות, אין בו הר  .3

גם השיטה החדשה לקיים דיון חלקי על סעיף כזה או אחר מתוך הדוח לא תביא לישועה, ופרט לטרטור הישום   .4

ולהרגזתו לא תהיה בכך תועלת, מה גם שהצעד יפגע בדבר מקודש הקרא "סופיות הדיון" על כל המשתמע מכך 

  ם והן של המייצג. מבחית המוחה הן של הישו

  האם הדבר מוסרי? ודאי שלא, אך העלמת מס הפכה להיות ספורט לאומי וורמה אשר לצערי מבצעיה מתגאים בה.

  לדעתי העלמת מס מהווה פשע בל יסולח וצעד בלתי הוגן שממוקם אחרי סחר בלתי חוקי בשק או בסמים.

וה עבירה פלילית. אין ספק, שאזרח המעלים מס "גוב" ברור כי איי חושד בכשרים. אין כל ויכוח, העלמת מס מהו

  ידי כך הוא:-מאוצר המדיה ועל

  את היציבות במשקמערער   .1

  חלוקת תקציבים בצורה הוגת ושוויויתמוע   .2

  את הפערים החברתיים מרחיב  .3

ל משחק "שוטרים כפי שהסברו לעיל, בעיי המעלים כל ושא העלמת מס ראה לגיטימי וורמה מקובלת, סוג ש

  מתי, אם בכלל? –מי יגבר על מי. אך כידוע "סוף כל גב לתלייה". שאלת שאלה וספת  -וגבים" 

  ".כן". האם יתן לצמצם את התופעה? התשובה היא "לאהאם יתן למגר את התופעה? התשובה היא "
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  צעדים חיוביים שנקטה הממשלה ויש לברך עליהם:

כי על בעלי רכוש (כספים, דל"ן וכו') לצל את חלון ההזדמויות בזמן שותר אחרי הארכה  . אי סבורגילוי מרצון  .1

  ולצל את ההטבות בהצהרה של גילוי מרצון.

ובשקים מוסבים, ועידוד השימוש בכרטיסי אשראי. הערת אגב: שימוש בכרטיס  הפחתת השימוש במזומן  .2

בעת דיוי שומה קיים ויכוח על גובה צריכת המחיה לעיין אשראי הוא כלי שכוע מצוין בקביעת המחיה כאשר 

  "הצהרת הון".

  פי חוק הלבת הון.-בפקודת מס הכסה עבירת מקור על בעבירות חמורותלראות   .3

איי מתיימר להשיא עצות לראשי האוצר ולאשי רשות המסים הבקיאים ברזי הדבר מעצם היותם יושבים בפתח 

ות רוחות הכסף והתקציבים. עם כל זאת, בתפקידי כיועץ מס הבא במגע עם בעלי הדלת אשר אליה וממה ושב

עסקים, בעלי חברות וכאלו שהם עסקים "קטים וביויים" הכורעים תחת טל המסים, ומולם בולטים העשירים 

והמתעשרים העולים מעלה מעלה, אי מרגיש שהשלטוות מחפשים בעיקר את הכסף "האבוד" מתחת לפס 

ואר" ולא בתוך שקי הסמים וארגזי השק הלא חוקי וכל סוגי ההעלמות האחרות אשר שם, אם יורשה לי, "המ

  "קבור הכלב".

  פתרון הבעיה לפי ראות עיניי

אין די בעישה ובאיומים על עישה, ואין להסתפק בסיסמאות כגון "המס לך ובשבילך". ידועה  - העמקת ההסברה

שתהיה תועה סיבובית? טוב יותר להשאירו אצלי. ההסברה צריכה להתחיל אם המס בשבילי, למה  -הבדיחה 

י"ב, ותשלום מס הוא בוודאי אזרחות טובה. בד בבד יש להשלים את ההסברה - בשיעורי אזרחות בכיתות י"א

לחיילים בצבא, בעיקר אלה שעומדים לפי שחרור ופוים למחלקה להכוות חיילים משוחררים. אולי אפילו לחשוב 

  ל עלון תמציתי שיחולק בהרצאות.ע

את תורת המס ותועלתה בכל מקום שיתן, כך שהאוכלוסייה לא תראה במס טל כי אם הושטת יד לממשלה  להפיץ

  כדי לסייע בעדה לעזור למעוטי יכולת ולקיימם בכבוד הראוי.

בהוראות, ופרסום פקודת מס הכסה, חוק מס ערך מוסף וחוק הביטוח לאומי והבאתם לשקיפות מלאה  פישוט

  אות לכל שיוי.

מבחית היושרה של שלטוות המס בגביית מס אמת מכל ישום/עוסק/מבוטח ללא משוא  להשיג את אמון הציבור

פים. אמון כזה ישכע את החייב במס לא לחפש "תכסיסי התחמקות". אל לו לשכוח כי האזרח הוא מטבעו אדם 

  המדיה.ורמטיבי ואיו מחפש לגזול את כספי 

העישה היום איה מרתיעה אותו. הוא יודע שאו "רחמים בי רחמים",  -. גב, שהדבר טבוע בו להוג ביד קשה

שהשופט לא יטיל עליו את מלוא העוש לפי החוק, ושבמקרים לא מבוטלים ישלם עבור העבירה כופר (במקום מעצר) 

  שהוא יכול לעמוד בתשלומו.או יבצע עבודות שירות, אולי גם קס, אשר יש להיח 

על כן יש להביא את השופטים והמחוקקים להכריז על עושי מיימום ושמעתה ואילך ידע כל עבריין את המשפט 

  ".WE MEAN BUSINESSהידוע "

של כל פסקי הדין וההרשעות וגזרי דין הדים בעייי העלמות מס וכד'. לא רק  הרחבת פרסום לידיעת הציבור

למען ים הכלכליים בעיתוים אלא כמשר רשמי מטעם שלטוות המס. אפילו מומלץ לקרוא למשר "ככתבות במדור

  ".יראו וייראו

להביע אימון רב יותר בדוחות המוגשים, ולחשוב תמיד כמו שכתב הפילוסוף ז'אן זא'ק רוסו בספרו  - שיטת הגזר

מלידה בלבו של אדם. אין לך קלקול שבו, שאין הגוים הם לעולם. אין שרירות  –"אמיל": "יצרים ראשוים שבטבע 

  אתה יכול לומר עליו כיצד ומין בא".

שלטוות המס יראו בכל ישום/עוסק/מבוטח אדם ישר והגון שאיו מעלים מס כל עוד לא הוכח  - זכות היושרה

  אחרת. הדגש על המילה "הוכח".

ה בשלב ראשון, ורכז החוליה או המפקח השי מצד שלטוות המס, אם הישום לא הגיע להסכמ -  הגיות הדיון

שאליו מופית ההשגה היו מעורבים בשלב ראשון יש להעביר את הדיון בהשגה לחוליה אחרת, כך שהדיון לא יהיה 

  ".הגיותמושפע מהתהלות המפקח הראשון, הייו ללא דעה קדומה על התיק. לכך קוראים "
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  סיכום והמלצות

וועדות הסמוכות אליה מילאו את חובתן ופסקו קביעה, אין לו כל רשות לחלוק על אחרי שהממשלה, הכסת וה  .1

"דיא דמלכותא דיא". היה זה סוקרטס שקבע בהיותו דון למוות כי "לחוקים יש לציית  -חוק שתקבל, ככתוב 

  בצורה עיוורת".

  יות להעלים מס.אין להתמקד רק בעצמאים. גם לשכירים במגזרים שוים קיימות מספיק הזדמו  .2

ימים. יש לוודא מה  26-20ימים בחודש במקום  17-13לדוגמה: אם בדוק כל העובדים אשר עבדו בכל חודש בין   .3

  עשו בתקופה של אותם הימים שבהם לא עבדו. לפחות לוודא שהם לא השתכרו "כסף שחור" קרי, העלימו מס.

  ו אפילו הצהרת הון.אין כל פסול בלשלוח להם דרישות להגשת דוח אישי א  .4

יש מקום להגביר את אכיפת החוק ולגבי עבירות חמורות, בעיקר לאלה שחוזרים על אותו חטא, לדרוש את מלוא   .5

  חומרת הדין.

אי בדעה כי יש להקפיא את כל חוקי המס לתקופה של שתיים שלוש (כמובן פרט למקרים בהולים), להקים   .6

שות רביזיה בכל חוקי המס, שהרי ברור לו שהכול מורכב כשעטז, "תלאי ועדה המורכבת ממיטב אשי המס ולע

  פי תורת משה חל איסור "שעטז". שאמר "ובגד כלאים שעטז לא יעלה עליך". -על תלאי" וידוע כי על

  מעל לכל אלה חיוך לתשלום מסים, כפי שהוסבר לעיל.   .7

  של גב".להתייחס לאזרח כאדם הגון, ולא במבט דרך "משקפת   .8

גם החלת חובת דיווח כללי איה "קללה". אם או רוצים להקיף את האוכלוסייה, "לא בשמים היא" כפי שאמרו   .9

חז"ל. כל התוים מצאים במאגר של המוסד לביטוח לאומי, מהרגע שבו ולד ילד ובהמשך כל התעסקותו, הכול 

את מלוא הדוחות המוגשים, אי לא רואה בעיה, שכן מצא במאגר של שע"מ. גם אם פקיד המס איו יכול להכיל 

עושים את עבודת העריכה, השידור וההגשה במקום פקידי המס, ואז יתן להסתפק  -גם עתה או המייצגים 

  במדגם של בדיקה, בדומה לשיטה ההוגה בארצות הברית שאו מרבים ללמוד ממה.

  קצת מאמץ ויוזמה.   .10

יצר לב האדם רע מעוריו" יש להשתחרר מהפירוש הדווקי של האמרה ולדבוק במה יש להשתחרר מיישום הכתוב "

  שכתב הרב קוק באורות התורה פי"א:

האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד פשו, שהם "

ב להאמין, ששמה אלוהית שרויה בקרבו, טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה... האיש הישראלי מחוי

  "שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה.

  

  חשבונאים ויועצי מס מוסמכים ,מזון לשעבר נשיא לשכת יועצי המס בישראל. ממשרד -הכותב 

  

  טל ההוכחה לעיין חופשה שתית עבור מי שהוכר בדיעבד כעובד

  ׀ עו"ד עמוס הלפרין ׀  

  העובדות 

שלהבת סוכות לביטוח בע"מ (להלן: "המעסיקה") העסיקה את אוריאל צבי טרבלסי (להלן: "העובד") יהודה אמיתי 

במטרה לסייע לה לגייס מבוטחים שיבוטחו באמצעותה. העובד קיבל מהמעסיקה תשלומים עבור טפסי הצטרפות של 

ת ובמשך כשה וחצי שולם לקוחות חתומים על ידם אולם בין הצדדים לא כרת הסכם בכתב. מאז ראשית ההתקשרו

לעובד שכר באמצעות תלושי שכר. בהמשך החלה המעסיקה לשלם לעובד תשלומים כגד חשבויות מס במקום 

באמצעות תלושי שכר. לאחר סיום ההתקשרות הגיש העובד תביעה להכרה ביחסי עובד מעסיק ולתשלום זכויות 

  וחלף הודעה מוקדמת.המגיעות לו כעובד כגון פיצוי פיטורים, פדיון חופשה, 
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  פסק הדין

לאחר בחית העובדות, בית הדין הגיע למסקה כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעסיק וכי השתלבות העובד 

  במפעלה של המעסיקה עוה על הכללים הקבועים במבחן ההשתלבות. 

לב בו, הפעולה המבוצעת היא בית הדין קבע כי התקיימו שלושת מרכיבי הפן החיובי: קיומו של מפעל שיתן להשת

חלק מהפעילות הרגילה של המפעל, מבצע העבודה מהווה חלק מהמערך הארגוי הרגיל של המפעל ואיו 'גורם 

  חיצוי'. גם בבחית הפן השלילי של מבחן ההשתלבות קבע כי העובד לא ביצע את הפעילות במסגרת עסק משלו. 

י רווח וסיכוי הפסד, העסקת עובדים, בעלות על אמצעי הייצור, שיאה הסממים לעסק עצמאי הם, בין היתר, סיכוי

  בהוצאות הייצור, השקעה ברכישת אמצעי הייצור והשקעת הון. כל אלו לא התקיימו ביחסי העובד מול המעסיקה.

, כמו כן התקיימו מבחים וספים ביחסי העובד והמעסיקה אשר העידו על יחסי עובד מעסיק: מבחן הקשר האישי

  .וסדירותואספקת כלי העבודה, תלות כלכלית במעסיק ,בלעדיות הקשר 

בית הדין קבע כי המעסיקה אכן פיטרה את העובד בטעה לקיומם של מעשי  -  סיבות סיום יחסי עובד ומעביד

  מרמה מצדו וכי הוא זכאי לפיצויי פיטורים. 

יה בהסכמה, ככל הראה בשל העמדתו של העובד בית הדין שוכע כי סיום היחסים בין הצדדים ה -  הודעה מוקדמת

אל מול ממצאים בלתי עימים שתגלו בעייו. לפיכך שוכע בית הדין כי העובד הוא שלא היה מעוין בסיבות 

שוצרו בהמשך ההעסקה וזאת באופן מידי. לפיכך קבע כי אין העובד זכאי לחלף הודעה מוקדמת ודין תביעתו 

  ברכיב זה להידחות.

אף שבאופן רגיל הטל להוכחת זכאות ויצול ימי חופשה מוטל על המעסיק ככל שלא הציג פקס  - יון חופשהפד

חופשה, במקרה זה ראה בית הדין לכון לסטות מהכלל. קבע כי  כאשר בשיתוף פעולה של שי הצדדים במשך שים 

בייהם יחסי עובד ומעביד בכל מובן שהוא,  ובכללן השים הרלבטיות לרכיב תביעה זה, התהלו הצדדים כאילו אין

וכמובן גם לעיין יהול פקס חופשה, וכאשר אף העובד מודה כי לא מסר כלל דיווחים על שעות וימי עבודתו ויהל 

אותם לפי שיקוליו (ועל כן כל המידע בקשר לכך מצוי בידיו), הרי שאין להטיל לפתחו של המעסיק טל זה, ומשכך 

  ל לפיו המוציא מחברו עליו הראיה. בטל זה כאמור לא עמד העובד.חל הכלל הרגי

  על כן דחתה התביעה לתשלום פדיון ימי חופשה.

  

 ●ע"י כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה  ●בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים  ● 32053-03-12תקציר ס"ע 
  01.12.2015-ניתן ב ●ת לביטוח בע"מ התובע: אוריאל צבי טרבלסי, הנתבעת: יהודה אמיתי שלהבת סוכנו

  

  עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ  –הכותב 

  

  ושתיהן מיותרות - שתי זכויות חדשות בחוק לעובד האב החדש 

  "שעת הורות" לאב כרוכה בבירוקרטיה, גם מיצוי האפשרות של חופשת לידה הוא של חצי אחוז

  ׀ איתן אגמון ׀  

  בחוק עבודת שים כסו לאחרוה לתוקף: שי תיקוים

  חופשה מיוחדת לאב הצעיר, לאחר לידת בו או בתו  . 1

של בת זוגו; שלושת ימי ההיעדרות  עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה עובד רשאי להיעדר מעבודתו

לא תשלום);  ועוד שי ימי כחופשה ל -החופשה השתית, (ואם אין לעובד ימי חופשה לזכותו  על חשבון –הראשוים 

מהשכר הרגיל (ולא אפס ליום  50%על חשבון ימי המחלה שלרשותו, אך התשלום לשי הימים יהיה  -היעדרות 

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון   ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי הראשון). ימי מחלה אלה הם במקום

  ולידה של בת זוג).
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  ק מזכותה של האם ל"שעת הורות"האב זכאי להשתמש בחל  . 2

הזכות להיעדר שעה בתשלום במשך ארבעה חודשים אחרי חופשת הלידה (בעבר קראו לזה "שעת הקה"), הפכה 

  לזכות הורית ששי בי הזוג יכולים לחלוק אותה (האחד על חשבון השי).

א יתת למימוש עד החודש הזכות היא מלכתחילה רק למי שעבדה במשרה מלאה לפי חופשת הלידה; למעשה הי

  העשירי לאחר הלידה (ארבעה חדשים מתום חופשת הלידה שבחוק). 

  שי הישגים לשוויון המגדרי, והפעם דווקא לטובת האב העובד! -לכאורה 

  אבל...

: ההיעדרות היא הרי על חשבון העובד. החוק מיועד למעשה רק לאותם מעסיקים רעים, לגבי החופשה המיוחדת

ים לשחרר לחופשה, לימים ספורים, את האב הצעיר. אין כאן כמעט שום הטבה לגבי מי שמועסק אצל שאים מוכ

  מעסיק "ורמלי". 

אגב, בחלק גדול מצווי ההרחבה העפיים זכאי העובד ממילא ליום (או יותר) של היעדרות בתשלום, בגין לידת בת 

  זוגו.

  כאות לבעל, במקום ליולדת, היא מסובכת.לאב: הפרוצדורה סביב העקת הז לגבי "שעת ההורות"

זכאותה של העובדת עצמה כמעט לא הוגבלה בחוק, ולא ברור מי קובע את מועד ההיעדרות (בבוקר, בסוף יום 

המעסיק או העובדת; לעומת זאת, הזכאות העובד מותית ומחייבת הסכמה מראש של המעסיק.  -העבודה, באמצע) 

  של מועד ההיעדרות; ועוד.  -ימים!  21-לא פחות מ –יש צורך בקביעה מראש  יש צורך במילוי טפסים והצהרות;

יתירה מזאת: או יודעים, מתוי המוסד לביטוח לאומי, כי שיעור הגברים המצלים את זכותם לחופשת לידה 

 חלקית הוא פחות מחצי אחוז מכלל הזכאים לחופשה זו (פחות מאחד מכל מאתיים אבות טריים מצלים זכות

  לחופשת לידה). האומם מישהו מאמין שאחוז מצלי שעת ההורות בין האבות יהיה גבוה יותר? 

התיקון באמת במשקל  -שתי וצות מפוארות לכובעיהם של חברי הכסת שהציעו את התיקון. מעשית  - לסיכום 

  וצה...

  

  מומחה למשאבי אנוש –הכותב 

  

  2016 -תשע"ו תקות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), ה

  ׀ עו"ד דה להב ׀  

(להלן: "התקות").  2016 –פורסמו ברשומות תקות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע"ו  19.7.2016ביום 

במסגרת התקות, הוסדר מגון העברת כספי פיקדון עבור עובדים זרים המועסקים בעף הביין, בעבודה טכולוגית 

  ד. להלן עיקרי התקות:ייחודית ובעף הסיעו

מעסיק בעף הביין ובעבודה טכולוגית ייחודית מוגדר כמעסיק ע"י קבלן כוח אדם, הותן שירותי כוח אדם של 

  עובדים זרים, וכל מעסיק אחר שהוא בעל היתר להעסקת עובד זר בעף הביין או בעבודה בטכולוגיה ייחודית. 

יום –המעיקה שירותי סיעוד ליחיד, המיועדים לסייע בביצוע פעולות יום מעסיק בעף הסיעוד מוגדר כחברת סיעוד,

  לחוק הביטוח הלאומי.  223או בהשגחה, ובכלל זה ביהול משק הבית שלא במוסד סיעודי, כהגדרתו בסעיף 

  סכום הפיקדון בענף הבניין או בעבודה טכנולוגית

בעד כל עובד זר בעל רישיון לעבודה בעף זה המועסק  מעסיק בעף הביין או בעבודה בטכולוגיה ייחודית, ישלם

  שקלים חדשים.  710בהיתר, החל מהחודש הראשון לעבודתו, פיקדון בסכום של 
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עוד קבע בתקות, כי במידה ועבד עובד זר רק בחלק מימי החודש, בשל אחד מן הטעמים המפורטים להלן, יהיה 

ו חודש שווה למכפלת הסכום האמור, במספר ימי עבודתו של סכום הפיקדון שעל המעסיק לשלם בעדו בשל אות

העובד הזר באותו חודש, לרבות המוחה השבועית, חופשה שתית, ימי מחלה וימים שאין עובדים בהם לפי דין, 

) תחילת עבודה 1הסכם קיבוצי או צו הרחבה, ובכלל זה ימי חג, כשהוא מחולק במספר כל הימים שבחודש האמור: (

) חופשה ללא תשלום בשל מחלה וכן חופשה ללא תשלום 3) סיום עבודה שלא בסוף חודש; (2לת חודש; (שלא בתחי

  בעת שהייה זמית מחוץ לישראל, אם העובד הזר הורשה מראש לחזור לישראל לפי חוק הכיסה לישראל.

  סכום הפיקדון בענף הסיעוד

הסיעוד שהיא מעסיקה בהיתר, פיקדון בסכום הגבוה חברת סיעוד תשלם בעד כל עובד זר בעל רישיון לעבודה בעף 

  מבין אלה:

סכום מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי המעסיק, שעל חברת הסיעוד לשלם לפי צווי הרחבה או הסכמים    )1

  קיבוציים החלים עליה;

סיעוד ובין סכום מרכיב הפיצויים ומרכיב תגמולי המעסיק, שעל חברת הסיעוד לשלם לפי ההסכם שבין חברת ה   )2

  מי שהזמין ממה שירותי סיעוד.

  תשלום סכום הפיקדון יהיה בעד חודש ההעסקה הראשון של העובד ואילך.

  יא(א) לחוק, כפי עדכוו לפי החוק.1סכום הפיקדון לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 

  מועדי העברת כספי הפיקדון

, שפתח ומוהל לפי תקות פיקדון בחשבון הבק, מדי הפיקדון ישולם לחשבון בק פרד המיועד אך ורק למטרה זו

בכל חודש בעד החודש שקדם לו. בחודש שבו חל מועד עזיבתו של  15-חודש בחודשו. הפיקדון ישולם לא יאוחר מ

העובד הזר את ישראל שלא לצורך יציאה זמית ממה, ישלם המעסיק את יתרת סכום הפיקדון בעד תקופת 

  ימים לפחות לפי מועד זה.  5עד למועד האמור, העסקתו של העובד הזר 

  אופן הדיווח על העברת כספי הפיקדון לחשבון הבנק

מעסיק לפי תקות אלה, ידווח לממוה באופן מקוון, במועד ביצוע התשלום, על תשלום הפיקדון לגבי כל עובד זר 

ו ופרטי העובד הזר שלגביו שולם המועסק על ידיו, על סכום הפיקדון ששולם והתקופה שבעדה שולם, ועל פרטי

הפיקדון. הממוה, באמצעות הגוף המהל את חשבון הבק, יעביר לעובד הזר, לפי בקשתו ובלא גביית תשלום או 

עמלה, מידע בכתב על הכספים המתהלים לגביו בחשבון הבק, לרבות תשלומי המעסיק, סכומי הפיקדון, הרווחים 

כו. הממוה יעביר למוסד לביטוח לאומי, לבקשתו, מידע בדבר תשלומי חברות שצברו, העמלות ודמי היהול שו

  הסיעוד לחשבון הבק.

  זכאות העובד הזר לכספי הפיקדון וניכוי סכומים מהפיקדון

חודשים  6-במידה ועזב העובד הזר את ישראל לאחר תום התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו, אך לא יאוחר מ

היה זכאי לקבל את הכספים שבחשבון הבק, בתוספת רווחים וביכוי עמלות בשל יהול מתום התקופה כאמור, י

  חשבון הבק. 

  כמו כן, יוכו מהעובד הזר הסכומים הבאים ולפי הסדר כמפורט להלן: 

  הוצאות ההרחקה החלות עליו לפי הפרק הרביעי לחוק הכיסה לישראל;   ) 1
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ר היכוי בשיעור היכוי המפורט בטור ב' בטבלה שלהלן, בהתאם סכום השווה למכפלת הסכום שותר לאח  ) 2

לתקופה שחלפה מתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו עד למועד עזיבתו את ישראל, המפורטת בטור א' 

  בטבלה שלהלן;

  טור א'
  תקופת השיהוי 

  טור ב' 
  שיעור היכוי באחוזים

  15  מעל חודש עד חודשיים

  25  ה חודשיםמעל חודשיים עד שלוש

  35  מעל שלושה חודשים עד ארבעה חודשים

  50  מעל ארבעה חודשים עד חמישה חודשים

  65  מעל חמישה חודשים עד שישה חודשים

  

  ) לחוק.2יא(ה)(1), לפי סעיף 2מס כדין על הסכום הותר לאחר היכוי לפי פסקה (  )3

  מנגנון העברת כספי הפיקדון לעובד הזר

  , ישולמו לעובד הזר באמצעות הגוף המהל את חשבון הבק, באחת מן הדרכים שלהלן:הכספים שבחשבון הבק

ישירות לידי העובד הזר, לאחר שעבר את ביקורת הגבולות במל התעופה בן גוריון, בעת עזיבתו את ישראל שלא   )1

לום כרטיס טיסה לצורך יציאה זמית ממה, ובלבד שהגיש לממוה בקשה בכתב למשיכת הכספים וצירף אליה צי

ימים לפחות לפי עזיבתו את ישראל, אך לא יותר  10ודרכון או מסמך סיעה תקף אחר להחת דעתו של הממוה, 

  ימים לפי המועד האמור; 30 –מ

ימי עבודה מהיום שודע לממוה,  30בהעברה בקאית לזכות חשבון בק המתהל על שמו של העובד הזר בתוך    )2

ב את ישראל שלא לצורך יציאה זמית ממה, ובלבד שפרטים מלאים ומדויקים על חשבון הבק כי העובד הזר עז

ימי עבודה מיום  30מסרו לממוה; לא מסרו פרטים כאמור, תתבצע ההעברה הבקאית לפי פסקה זו, בתוך 

  מסירת הפרטים כאמור.

  עובד זר שנפטר

לכספי הפיקדון לפי תקות אלה אילו היה עוזב את ישראל  במידה ועובד זר פטר בטרם עזב את ישראל, והיה זכאי

למי שהוכח שהוא ילדו, ובאין בן זוג וילד  -ביום פטירתו, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח שהוא בן זוגו, באין בן זוג 

ע שהם יורשי למי שהוכח שהוא הורהו. לא הוכח כי לעובד הזר בן זוג, ילד או הורה, יועברו כספי הפיקדון למי שקב -

  העובד הזר, בהחלטה שיפוטית או רשמית סופית, שיתה לפי דין הירושה החל על העובד הזר ואושרה כדין בישראל.

  כספי פיקדון שלא הוצאו מחשבון הבנק

כספים שלא הוצאו על ידי עובד זר מחשבון הבק, ובכלל זה סכומים שוכו לפי תקות אלה בשל שיהוי בעזיבה לאחר 

ופה לשהייה בישראל, וחלפו שתיים מתום התקופה לשהייה בישראל, ולגבי עובד זר שהיה זכאי לכספי תום התק

שים מיום יציאתו מישראל, יעבירם הממוה, באמצעות הגוף  7חלפו  -הפיקדון, כולם או חלקם, אך לא קיבל אותם 

אותם של עובדים זרים כהגדרתם המהל את חשבון הבק, לאפוטרופוס הכללי לשם הקצאתם למטרת רווחתם וברי

  לחוק, ובכלל זה לצורך תגבור של שירותי טיפול ותמיכה בתיוקות ופעוטות זרים חסרי מעמד אזרחי. 1בסעיף 

  מועד תחילת התקנות

בחודש שלאחר פרסומן,  1-תחילתן של תקות אלה לגבי מעסיק בעף הביין ובעבודה בטכולוגיה ייחודית, החל מ

  .1.11.2016- חודשים מיום פרסומן, קרי ה 3בחודש שבתום  1-, ולגבי חברת סיעוד, החל מ1.8.2016-קרי ה

  

  עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ  –הכותבת 
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  עובדת שאולצה לעבוד בעמידה במשך תקופה 
  של חודשיים זכתה בפיצוי כספי

  גוגול ׀  - ׀ עו"ד מורן טימן

  רקע עובדתי

פצ'וק (להלן: "העובדת") הועסקה ע"י חברת ה.ק.ט הייר קלייק טיפולים בע"מ (להלן:  רייין מריאה

קפילריים, שהם טיפולים -"המעסיקה") במשך תקופה של חודשיים. המעסיקה היא חברה המספקת טיפולים ביו

על ידה בחדר  קפילרית והטיפולים יתו-לבריאות הקרקפת והשיער. כמו כן, העובדת הועסקה בתפקיד מטפלת ביו

טיפולים, כשאין חולק כי כון לאותו מועד בו עבדה בקלייקה בתוך חדר הטיפול היו שי כיסאות המיועדים לטיפול 

  בלקוח. 

כיסא אחד מצוי ליד הכיור המיועד לחפיפת ראש והכיסא השי מצוי ליד שולחן קטן המיועד להברשת שיער, לעיסוי 

דר טיפול מצאת עמדת מחשב המוצבת על שולחן פרד. במהלך הטיפול יושב ולטיפול במכות אדים. בוסף בכל ח

  דקות.  45-המטופל בכיסא המטופלים כאשר המטפלת עומדת על ידו ומטפלת בשיער ובקרקפת במשך כ

אין מחלוקת, כי העובדת דרשה לבצע את הטיפול בעמידה. קיימת מחלוקת האם כטעת העובדת, במהלך הטיפול 

לא דרשה העובדת לעמוד. במהלך הזמן שבו שהה המטופל תחת מכות אדים ביצעה העובדת מטלות  במכות אדים

כגון עדכון כרטיס מטופל במחשב, הכת משקה למטופל וברור האם הוא מעויין לרכוש מוצרים לשימוש ביתי. 

ולקבוע מועדי טיפול בוסף במהלך זמן זה דרשה העובדת לעיתים לעות לטלפון, לקבוע טיפול המשך למטופל 

  ללקוחות שהתקשרו בטלפון.

  כעבור שי חודשי עבודה פוטרה העובדת מעבודתה לאלתר מבלי שערך לה שימוע. 

לאור האמור, העובדת הגישה את התביעה דן, בה עתרה לזכויות הובעות לה מתקופת עבודתה וסיומה וכן לפיצוי 

  ").   הלן: "חוק הזכות לעבודה בישיבה(ל 2007- מכח חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז

  פסק הדין 

בית הדין קיבל את התביעה באופן חלקי. ראשית, קבע בית הדין, כי במהלך ימי עבודתה דרשה העובדת לבצע 

מטלות שוות. האחת, טיפולים ביו קפילריים. השייה, מטלות לוות אשר כללו עבודות הקלדה מול מחשב, יהול 

קוחות, יקוי וסידור חדר הטיפולים שלה, ושיווק מוצרים למטופלים לשימוש ביתי. בית הדין שיחות טלפון עם ל

ציין, כי פעולות אלו עשו כאשר העובדת עומדת על רגליה ליד המטופל, פרט לזמן במהלכו מצוי המטופל תחת 

  מכשיר האדים. 

ללא קשר  –ה ביצועה הרגיל של העבודה לחוק הזכות לעבודה בישיבה המקים חזקה לפי 2בית הדין התייחס לסעיף 

יתן להיעשות בישיבה, תוך העמדת מושב מתאים וראוי לשימוש מבחית דרישות העבודה. על מעסיק  -לאופייה

  המבקש להפריך חזקה זו מוטל הטל להביא ראיות משכעות להטיית מאזן ההסתברויות לטובתו. 

דובר בתפקיד דיאמי שלא יתן לבצעו בישיבה וקבע, כי משכי הזמן בעייו בית הדין דחה את טעת המעסיקה, כי מ

של כל אחד משלבי הטיפול אים זיחים ובמהלכם העבודה היה סטטית, באופן שהעובדת לא דרשת לזוז בצורה 

משמעותית. בוסף בית הדין קבע, כי יש לדחות את טעת המעסיקה לפיה ישיבה על כיסא גבוה ללא תמיכה לרגליים 

עלולה הייתה לסכן את שלומן של המטפלות במהלך שלבי הטיפול. בית הדין הוסיף, כי פעולות העשות בעזרת 

הידיים בלבד, על פי שטח הראש שהוא שטח קטן ומוגדר, אין מחייבות ביצוע בעמידה וכי חלק יכר מאותן מטלות 

לים, יתת לעשייה בישיבה. מכל האמור לוות, ובראשן עבודת ההקלדה מול עמדת המחשב הממוקמת בחדר הטיפו

עולה, כי רק שלב החפיפה העומד על כחמש דקות והפעולות הדורשות מהעובדת לצאת ללובי של הקלייקה לצורך 

רק אותן לא יתן לבצע  -הכת משקה למטופל, או יציאה לחדר הסמוך לשם הבאת תכשירים לצורך שיווקם למטופל

עבודתה של העובדת יכולה הייתה להתבצע בישיבה הוא העובדה שלאורך התקופה  בישיבה. טעם וסף למסקה, כי

בה עבדה העובדת בקלייקה, הוצבו בסיפים אחרים של העובדת כסאות וספים בחדרי הטיפולים, לשימוש 

  המטפלות, על מת שאלו יבצעו את עבודתן בישיבה כגון פעולות העיסוי ועבודות המחשב.  
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-י המעסיקה לא עמדה בטל להוכחת טעותיה לפיה לא יתן היה לבצע את מלוא הטיפול הביומכל האמור עלה, כ

לחוק הזכות לעבודה בישיבה. כמו כן, בית הדין הזכיר, כי  2קפילרי בישיבה ולא סתרה את החזקה הקבועה בסעיף 

בין היתר מן הטעם  העובדת פתה לא אחת לגורמים בכירים בחברה בבקשה לשות את תאי העבודה בקלייקה,

  שהצורך לעמוד לאורך פרקי זמן ממושכים פוגע בגבה. 

  לפיכך, אין לומר, כי מעשי החברה עשו שלא ביודעין או מתוך טעות. 

כדי לקבוע את הפיצוי הראוי, לקח בית הדין בחשבון את הסיבות הייחודיות בעייה של העובדת, לרבות העובדה, 

ודעין מהוראות החוק ושללה בפועל אפשרות ישיבה במהלך ביצוע העבודה. כמו כן, כי המעסיקה התעלמה כליל ובי

לא עשו התאמות במקום העבודה וסביבת העבודה לצורך הבטחת הזכות לשבת במהלך ביצוע העבודה. בוסף, 

כי  התחשב בית הדין בכך שהעובדת הליה באופן תדיר על היעדר אפשרות לשבת במהלך ביצוע העבודה, וביקשה,

יוכס כיסא לחדר הטיפולים כדי שתוכל לשבת, הן ממהלתה הישירה והן מגורמים בכירים אחרים אצל המעסיקה 

  אולם סורבה, וכי המעסיקה לא התייחסה לתלוות העובדת על כאבים בגבה. 

עובדה קבע, כי אמם מדובר בהפרות חוזרות ושות כלפי העובדת, אולם אלו עשו על פי זמן קצר, לאור ה

שהעובדת עבדה בקלייקה כחודשיים ימים מתוכם כחודש שהתה בהתלמדות ובסיף אחר. עוד ציין בית הדין את 

העובדה שהעובדת לא הוכיחה, כי גרם לה זק רפואי בפועל כתוצאה מהיעדר אפשרות לשבת וכי לא מדובר באישה 

שהמעסיקה הטמיעה את החובות הקמות לה מכח חוק בעלת מגבלות פיזיות או רפואיות חריגות. עוד צוין, כי ראה  

הזכות לעבודה בישיבה, עת הוסיפה כסאות בחדרי הטיפולים שבסיפיה. לאחר איזון בין השיקולים האמורים הגיע 

  ש"ח.  30,000בית הדין לכלל מסקה, כי יש לחייב את המעסיקה לפצות את העובדת בגין רכיב זה בסכום העומד על 

ן דחה את טעות העובדת, כי לא התאפשר לה לשהות בהפסקה או כי לא התאפשר לה להשתמש בחדר בוסף בית הדי

השירותים, אולם קיבל את טעותיה, כי לא התאפשר לה לשבת בזמן ההפסקות או ההפוגות מהעבודה. אמם יומן 

היה לצלם להפסקות, אלא העבודה של העובדת לא היה מלא ברוב ימי העבודה וכי היו בו פרקי זמן פויים שיתן 

שאין בהכרח, כי חדר הטיפולים שלה היה פוי מאחר שלא אחת ביצעה מטפלת אחת טיפול לשי מטופלים במקביל. 

במקרה שכזה, היו מצאים בשימוש שי חדרי הטיפולים, לרבות זה של העובדת, ומכאן שהעמדת כסאות לעובדים 

"מקום פוי", באופן שלא תמיד יתן היה להשתמש בכיסאות אלה. בקלייקה לשימוש בעת הפסקה הייתה על בסיס 

  ש"ח.  15,000לאחר שבית הדין איזן בין השיקולים האמורים, פסק לעובדת פיצוי בגין רכיב זה בסך 

יתר על כן, קבע בית הדין, כי העובדת פוטרה שלא כדין וכי העילה המרכזית בגיה פוטרה הייתה יסיוה להיטיב את 

בודתה בקלייקה. בעיין זה בית הדין ציין, כי העובדת התלוה בפי המעסיקה על תאי עבודתה ופוטרה תאי ע

בסמיכות לתלוות אלו וכי לא הוכח שבהתהלותה המקצועית של העובדת פל פגם שהצדיק את פיטוריה. בקביעת 

יקה ומגד בפגמים העוצים בהליך גובה הפיצוי, התחשב בית הדין בפרק הזמן הקצר בו עבדה העובדת אצל המעס

  ש"ח. 18,000היעדר שימוע כדין. לפיכך פסק בגין רכיב זה  -פיטוריה בפן המהותי ובפן הפרוצדוראלי 
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  הפסקות עישון במהלך שעות העבודה

  ׀ עו"ד עמוס הלפרין ׀  

(להלן: 'החוק למיעת עישון') מוה בין  1983-במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"גהחוק למיעת העישון 

המקומות בהם העישון אסור גם: "מקום עבודה, למעט חדר פרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי ההלת המקום, 

ו איו גורם למטרד לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקיים והעישון ב

בחלקים אחרים של הביין ואין עובדים בו או מצאים בו אשים שהם או חלק מהם אים מעשים; לעיין חוק זה, 

כל מקום בביין שעובדים בו אשים ושאיו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו  - "מקום עבודה" 

  (*)." 11) שבסעיף 5) עד (1ויים בפסקאות (עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המ
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  ). 1/1/2014-ש"ח כון ל 14,400( 1977-) לחוק העושין, התשל"ז1(א)(61קס כאמור בסעיף  -העובד על איסור זה דיו 

מכאן שהחוק מוסר בידי מעסיקים, כמהלי מקום העבודה, את הסמכות, למוע עישון במקום העבודה ולהגבילו 

, 28/1/2014ליטל שטילרמן ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מיום  2008-10-11ת"א  -ם. בלאזורים פרדי

  ש"ח לעובדת משום שלא אכפה את החוק למיעת עישון באופן מלא. 14,000חויבה מעסיקה בתשלום פיצוי בסך 

שון מותר. מעבר לכך חוק על כן, עובד המעויין לעשן במקום העבודה כפוף להחיות המעסיק לגבי האזורים בהם העי

(להלן: 'חוק שעות עבודה ומוחה') מגדיר את המושג "שעות עבודה" כדלקמן:  1951- שעות עבודה ומוחה, התשי"א

"הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות היתות לעובד להחלפת כוח ואויר, חוץ 

ות ארוכות יותר, למוחה וסעודה). מכאן שגם המועד להפסקות העישון " (העוסק בהפסק20מהפסקות על פי סעיף 

  צריך להיות מוסכם. 

לסיכום, הפסקות עישון במהלך שעות העבודה תלויות בתיאום עם המעסיק. ככל שבמקום העבודה לא קבע 

לעובד לעשן אזור המותר לעישון (החוק כלל איו מחייב את המעסיק להתיר עישון במקום העבודה), אזי אסור 

במקום העבודה. במקרה כזה יאלץ העובד לצאת ממקום העבודה ולתור אחר מקום עישון. ברם, בחוק למיעת 

קסם מיליום בע"מ '  39435/07ת"א - עישון יש רשימה של אתרים וספים בהם העישון אסור. כך למשל ב

דים" הוא "מקום עבודה" לכל דבר , בית המשפט קבע כי "ביין משר31/05/2009ספות בע"מ, מיום - מיקדן

כלומר, חל בהם האיסור לעשן. במצב  –ועיין, לרבות חדרי המדרגות והשטחים הציבוריים והמשותפים בביין 

לחוק שעות  20זה ההפסקה שוטל העובד עשויה להתארך עד שתיכלל בהפסקות להן הוא זכאי על פי סעיף 

  . עבודה ומוחה, אשר אין בגדר "שעות עבודה"

פורסם ברשומות צו למיעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שיוי התוספת  11.06.2012ביום   (*)

(להלן: "הצו"). הוראות הצו תיקו את הוראות התוספת לחוק למיעת העישון במקומות  2012-לחוק), התשע"ב

טית לעיין איסור עישון במקום עבודה . בהתאם לצו, ההגדרה הרלוו1983-ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג

  שותה בהתאם לוסח דלעיל, כך שההחרגה לעיין אזור עישון בו העישון מותר צומצמה.

  

  עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ  –הכותב 

  

  מוגבלותו של עובד איה מהווה שיקול לגיטימי בפיטורי צמצום

  ׀  עו"ד עמוס הלפרין  ׀  

 בדות העו

שים. המוסד לביטוח לאומי הכיר  6 -התבעת (להלן: 'המעסיקה') העסיקה את התובעת (להלן: 'העובדת') במשך כ

בעובדת ככה עוד בטרם הועסקה אצל המעסיקה. במהלך עבודתה מצבה הרפואי של העובדת המשיך להידרדר. יחד 

  עם זאת העובדת קיבלה פרס על עבודתה המסורה.

לקשיים כלכליים עקב ירידה משמעותית בהיקפי ההזמות ועקב כך קטה בפיטורי צמצום. לאחר המעסיקה קלעה 

שפתה וביקשה שיבוץ לעבודה אמר לעובדת כי "לא יתן לבות עליה". מספר ימים אחר כך ערכה לעובדת שיחה 

ביגוד לחוק שוויון זכויות  במסגרתה הודע לה על פיטוריה לאלתר. העובדת טעה בין היתר כי היא פוטרה שלא כדין

  חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות). - (להלן 1998-לאשים עם מוגבלות, התש"ח

המעסיקה, מצידה, טעה כי הליך הפיטורים של העובדת עשה כדין, משיקולים עייים, ובמסגרת הליך צמצומים 

ובזמי התקן שקבעו לביצוע העבודה וכן לוכח שערך. זאת, לוכח העובדה שהעובדת לא עמדה במכסות העבודה 

היקף ההיעדרויות של העובדת אשר הקשה על תכון סידור העבודה ועל עמידת המעסיקה בלוחות הזמים לביצוע 

  העבודות.
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  פסק הדין

לחוק שוויון זכויות  5בין הצדדים לא היתה מחלוקת על כך שהעובדת היא "אדם עם מוגבלות" כהגדרתו בסעיף 

שים עם מוגבלות, אשר אוסר על הפליית עובדים בעלי מוגבלות. איסור ההפליה מכוח החוק כולל גם דרישה לא

פוזיטיבית לביצוע התאמות הדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של האדם עם המוגבלות לצורך העסקתו ושילובו 

  בעבודה. 

תאמות פיזיות גרידא, כגון: התקת רמפה, ההתאמות הדרשות בחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, אין ה

מעלון או שימוש במכשירים ועזרים שוים, אלא כוללות גם מגוון רחב ומשתה של התאמות לרבות שיויים 

בדרישות התפקיד ועיצובם מחדש, הגמשה של שעות העבודה, עבודה מהבית, שיבוץ בתפקיד חלופי, יצירת משרה 

עים והתאמה כלכלית שעיקרה תשלום שכר העולה על התפוקה של האדם בעל חדשה, חריגה מוהלי העבודה הקבו

  המוגבלות. 

לפיכך, גם אם תפוקתו של העובד בעל המוגבלות מוכה יותר לעומת עובד רגיל או שהעסקת העובד בעל המוגבלות 

ת טל בלתי מחייבת התאמות שעולות כסף, המעביד דרש לספוג את עלות ההתאמה ובלבד שההתאמות אין מטילו

סביר בסיבות העיין, בהתחשב, בין היתר, בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ומבהו, בהיקף הפעילות, במספר 

  העובדים, בהרכב כוח האדם ובקיומם של מקורות מימון חיצויים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה.

ר את טל ההוכחה לכתפי המעסיקה. זאת, בעין העובדת דן, בית הדין סבר שמתקיימות הסיבות שבהן יש להעבי

שים העובדת חשבה כעובדת טובה, מקצועית ומסורה ומהלי  6-לוכח העובדה שאין מחלוקת כי במשך כ

המעסיקה לא התלוו על תפקודה המקצועי ו/או הביאישי ו/או בכלל. הפוך הוא: כפי שעולה מחומר הראיות, 

המעסיקה והתה מיחס מיוחד ומשפחתי. יתר על כן, לטעת המעסיקה,  העובדת הייתה בת הטיפוחים של מהלי

העובדת פוטרה במסגרת הליך של צמצומים ביחד עם עובדים טובים וספים, כך שהפיטורים אים מהווים תולדה 

  של התהגות או מעשי העובדת.   

  בית הדין קבע שהמעסיקה לא הוכיחה שהעובדת לא פוטרה עקב מוגבלותה. 

יקה לא הציגה ראיות לכך שהעובדת לא עמדה בזמי התקן, למעט אירוע בודד. כך גם, המעסיקה לא הציגה המעס

בפי בית הדין תוים המצביעים על עמידתם של יתר העובדים בזמי התקן לגבי אותה תקופה, באופן המלמד על כך 

א הוכח כי המעסיקה ערכה את ההתאמות שזמי העבודה של העובדת היו חריגים ביחס לעובדים האחרים. בוסף, ל

הדרשות על מת להתאים את הורמה למוגבלות של העובדת, לרבות לאפשר לה להיעזר בעובדים אחרים כבקשתה 

  ו/או לעבוד מהבית, כפי שהגה בעבר.

  זאת ועוד, בתקופה המדוברת העובדת קיבלה מעק בגין עבודה מעבר לורמה. 

קול העיקרי בפיטורי העובדת עוץ בהיעדרויות העובדת מחמת מחלה. בית הדין קיבל ממכלול הראיות עולה כי השי

גם את הטעה כי פיטורי העובדת עשו על רקע הליך של צמצומים ו/או התייעלות במסגרתו בחה חיצות עבודתו 

דין האזורי של כל עובד ותרומתו להבראת המעסיקה. אולם בהקשר זה בית הדין אימץ פסיקה קודמת של בית ה

לעבודה  לפיה במסגרת שיקולי המעביד בפיטורים, לרבות בפיטורי צמצום, עליו לשקול לכף זכות את עובדת היות 

  העובד אדם עם מוגבלות ולא לחובה, הייו ליתן עדיפות להותרתו של העובד בעל המוגבלות בעבודה. 

ד וסף שיחליף את העובדת בימי היעדרותה הוא אמם, ייתכן ובמצבה הכלכלי של המעסיקה, הצורך בתגבור של עוב

בגדר טל כבד מידי ואולם לוכח העובדה שהמעסיקה לא בחה כלל את ההתאמות האפשריות, לא היה בידי בית 

  הדין לקבוע כי ההתאמות האפשריות הן בגדר "טל בלתי סביר" על המעסיקה. 

אחד במסגרת השיקולים שעמדו בבסיס הפיטורים  בהתאם ל"מודל ההכתמה", די בכך שהמוגבלות היוותה שיקול

כדי להכתים את ההחלטה כהחלטה מפלה. יחד עם זאת במסגרת פסיקת הסעד הראוי, בית הדין הוסיף ובחן האם 

  בוסף לשיקול הפסול, בעטיו "הוכתמה" ההחלטה עמדו שיקולים וספים.

ו שיקול מרכזי ועיקרי בהחלטה על פיטוריה. יחד במקרה דן, ההיעדרויות הרבות של העובדת שבעו ממוגבלותה היו

עם זאת, להחלטה התווספו שיקולים עייים וספים כגון הקושי של העובדת להסתגל לשיויים לרבות לשיויים 

טכולוגיים, שיקול שהיו מובן על רקע מלחמת ההישרדות של המעסיקה באותה תקופה, קושי לקבל ביקורת 

ים עם הממוהל אבטחת האיכות, שהיו "הקטר" של הליך ההתייעלות ויחסים טעוהל הייצור ומים עליה, מ
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וההבראה של המעסיקה. יצוין כי לאחר סיום עבודתה, העובדת קיבלה דמי אבטלה ולאחר מכן,  עבדה במקום 

  ש"ח.  35,000עבודה אחר. בסיבות אלו, הועמד הפיצוי הלא ממוי על סך של 

  

ע"י  כבוד השופטת איריס רש  העובדת: גלית   ����בחיפה  בבית הדין האזורי לעבודה ���� 17517-04-11ס"ע תקציר 

  19/10/2015- ניתן ב  ����הנתבעת: ק.א.א. הרכבות וחיווט מכשירים אלקטרוניים בע"מ , דניאל

  

  עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ –הכותב 

  

  

  פסק דין:

  על רקע גילה אלף ש"ח פיצוי לעובדת שפוטרה  355

  העובדת הוחלפה על ידי עובדת צעירה ולאחרוה פתה להוצאת צו כיוס למעסיקה בשל חובו

  ׀ עו"ד יוסף עזרא ׀ 

שות עבודה  15-וזאת לאחר יותר מ –עובדת מיימרקט 'טעם טוב' מיוקעם, פוטרה לטעתה על בסיס אפליה גילית 

  במקום. 

משרד רוזשטיין, עזרא ושות' טען כי כאשר ביקשה לצאת למספר ימי בתביעה שהגיש בשמה עו"ד יוסף עזרא מ

הודיע לה  -חופשה, על מת לסעוד את בתה החולה במחלה סופית, אישר לה זאת מעסיקה, אולם כאשר חזרה 

  במפגיע כי החליף אותה בעובדת צעירה ממה. 

  ללא שהועקו לעובדת פיצויי פיטורין. טען כי הפיטורין עשו שלא כדין, ללא שימוע ללא הודעה מוקדמת, ו

לדבריו, המעסיק אף עבר על מספר רב של חוקי מגן וספים, כאשר שילם לאישה לאורך תקופת עבודתה פחות משכר 

מיימום, העסיק אותה שבעה ימים בשבוע ללא מתן יום חופש, ומעולם לא הוסיף לשכרה ימי חופשה או מחלה ולא 

  שילם בעד ימי הבראה. 

ר פיטוריה חשה העובדת תחושת עלבון והשפלה קשה, ואף התדרדרה לחיסרון כיס, ואז פתה להסתדרות כדי לאח

  שתסייע לה להשיב את זכויות העובד שגזלו ממה. 

אלף שקלים בלבד. ציגי ההסתדרות  30בהסתדרות הסכימו עמה כי קופחה, אך העריכו כי היא זכאית לפיצויים בסך 

  עסיק שישלם לה את סכום הפיצויים המוך בו קבו.שלחו מכתב דרישה למ

לא היה יתן לערער  –כי אילו הסכים המעסיק עם הפיצוי המוך שהציעה ההסתדרות  –מזלה של העובדת שפר עליה 

  על כך, בשל סופיות הדיון. 

סעיפים עליהם ובה פירט את כל ה –אלף שקלים לבית הדין האזורי לעבודה בצרת  355העובדת הגישה תביעה בסך 

  עבר המעסיק. 

שקלים (הכולל גם ריבית, הצמדה והוצאות  355,774בית הדין לעבודה קיבל את התביעה, ופסק לטובתה פיצוי בסך 

  משפט). 

והוא ממשיך לעמוד בסירובו עד היום, לשלם את  –ואולם גם מתן פסק הדין לא זירז את המעסיק בתשלום חובו 

  חובו לעובדת. 

שה האישה בקשת ושה למתן צו כיוס על כסי המעסיק, ולהכרזת המיימרקט ובעליו כפושטי רגל. בימים אלה הגי

  הבקשה דוה בימים אלה בבית המשפט המחוזי בצרת. 
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במאי  1-ועד לפיטוריה ב 1999באוקטובר  1-, היא אלמה, ובתה חולה במחלה סופית. מ78מ', תושבת יקעם בת 

  סופרמרקט ביוקעם בשם "טעם טוב", תחת שלושה מעסיקים שוים.היא הועסקה כשכירה ב 2015

למרות שביצעה עבודתה לשביעות רצום של הממוים עליה, החסירו המעסיקים תשלומים רבים משכרה של  -

  העובדת, באופן שיטתי ובחוסר תום לב מוחלט. 

ר מיימום, דמי הבראה, דמי חופשה, בין העבירות שביצעו המעסיקים על חוקי העבודה יתן למות: אי תשלום שכ

סיעות, הפרשות לקרן פסיה וכיו"ב. האישה לא קיבלה לידיה הסכם עבודה כפי שמחייב החוק, הועסקה שבעה 

  וזאת ללא יום מוחה כמתחייב בחוק. -ימים בשבוע 

. הפיטורין עשו פוטרה העובדת לאחר שעדרה בהסכמה לצורך סיעוד בתה החולה 2015במאי  1- בתביעה טען כי ב

  מהיום להיום, מבלי שערך לעובדת שימוע, ללא הודעה מוקדמת וללא תשלום ימי הודעה מוקדמת כחוק. 

הוא עדיין לא מסר לה את שכרה עבור שלושת חודשי עבודתה  –ואולם עד היום, חרף היתן פסק דין כגד המעסיק 

  האחרוים, למרות בקשותיה החוזרות ושות. 

אך המעסיקים  –באמצעות סיף ההסתדרות במרחב העמקים  -למעסיק, ביסיון לקבל את המגיע לה  האישה פתה

  התעלמו גם מפיותיה אלה.

  שקלים 30,000-ההסתדרות קבעה כי לעובדת מגיעים פיצויים בסך של כ

ממעסיקיה, בסך קבעו ציגי ההסתדרות כי על פי חוקי העבודה בישראל מגיעים לעובדת פיצויים  2015ביוי  18-ב

חופשה  1650שקלים פסיית חובה,  2456שקלים פיצויי פיטורים,  13,950שקלים בלבד, מתוכם  30,070כולל של 

  שקלים בגין השכר שהולן. 2700-שקלים דמי הבראה ו 914שתית, 

מעסיק למזלה הטוב של האישה, מעסיקיה לא שעו לפיית ההסתדרות עם הדרישה לפיצויים. במקרה כזה, היה ה

התעלם מדרישת  –פיצויים משפסקו לו על ידי בית המשפט, אך הוא, ככל הראה כשיטה  10%-משלם פחות מ

  ההסתדרות.

על פי התביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בצרת ובה דרשו מלוא הזכויות המגיעות לה כחוק כמו ימי 

בדת יצלו את גילה, את חוסר הבתה ואת רצוה העז החופשה שלא יצלה וכן אלה המגיעים לה, מעסיקיה של העו

לעבוד. משהעזה להיעדר, בהסכמה, ולשוב מחופשה לצורך סיעוד בתה, הודיע לה המעסיק כי היא יכולה ללכת 

  דברי התביעה. –הביתה שכן "מצא עובדת צעירה במקומה" 

החיים של התובעת, והיא שולחה "אחרי שים רבות שהשקיעה את שמתה בעסק, התפצו תחושת הבטחון ושמחת 

לביתה בבושת פים, בעלבון ובזלזול", טען בתביעה. "תחושותיה היו קשות משוא גם לאור סיבות חייה הקשות 

ממילא". פיטוריה, ללא כל סיבה ראית לעין ועל בסיס גיל כפי שטען כלפיה, הם עבירה על חוק שוויון הזדמויות 

  בעבודה.

שגרם לתובעת הביא אותה למצב של חסרון כיס גדול", טען עוד. "היא איבדה את עצמאותה  "הזק הכלכלי העצום

ואיה יכולה לשלם על צרכיה בכוחות עצמה, שכן לאחר פיטוריה ולאור גילה לא הצליחה להשתלב שוב במעגל 

  העבודה".

  העובדת הוציאה בקשה לכינוס נכסים למעסיקה

  שקלים.  354,273לבית הדין האזורי לעבודה, לפיצויי מעסיק על סך לאור כל זאת, כאמור, הוגשה תביעה 

פסק כבוד השופט ד"ר טל גולן, מבית הדין האזורי לעבודה בצרת, כי על התבעים לשלם  2016בפברואר  23-ב

מהסכום שאותו חישבה  12פי  –שקלים (הכוללים הוצאות משפט, ריבית והצמדה)  355,774לעובדת פיצויים על סך 

  טובתה הסתדרות העמקים.ל

בפסק הדין ציין השופט כי התבעים מעולם לא הגישו כתב הגה, וזאת אף על פי שקיבלו הארכה לכך לאחר שחלף 

  המועד שהוקצה. כבוד השופט קיבל בפסק דיו את כל רכיבי הפיצויים שתבעה העובדת, באמצעות עו"ד עזרא. 

  אלה מעו מתשלום החוב לעובדת. –סיקים במסירה אישית אלא שלמרות זאת, ולמרות שפסק הדין מסר למע
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לאחר שלושה חודשים שבהם התעלמו המעסיקים מפסק הדין החלוט, אישר בית המשפט המחוזי בצרת לעובדת 

הומצאה ההחלטה, בצירוף ההתראה לפיה דרש החייב  2016במאי  3-להמציא למעסיקים התראת פשיטת רגל. כך, ב

. אלא שגם בחלוף זמן זה לא פרע החוב. לפיכך, הגישה העובדת בקשת 2016במאי  10- דת עד הלפרוע את חובו לעוב

ושה למתן צו כיוס לכסי המעסיק, ולהכרזתו כפושט רגל, בבית המשפט המחוזי בצרת. הבקשה ידוה בימים 

  אלה. 

  הודעה לעיתוות.

  

/ עוסק בייצוג עובדים ומעסיקים בפני בתי הדין http//:roz -law.co.ilממשרד רוזנשטיין עזרא ושות'  -הכותב 
  לעבודה ברחבי הארץ

  

  בית הדין הארצי דחה ערעור בוגע להכרה ביחסי 
  מעסיק בין מת"ס לבין שחקי קבוצת כדורגל- עובד

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעורים הדדיים על פסק דיו של בית הדין האזורי אשר קבע כי מרכז תרבות 

יה מעסיקם של שחקי קבוצת הכדורגל "עירוי אופקים". קבע כי בהתהלותו במשך שים רבות באופקים ה

  טל על עצמו המת"ס את החובות החלות על מעסיק ומשכך חב כלפי השחקים בתשלומים שתבעו

של המשיבים והמערערים שכגד הם שחקי כדורגל בקבוצת "עירוי אופקים". במשך שים ארוכות שולם שכרם 

שחקי הקבוצה באמצעות המחאות של המת"ס שמשכו מדי חודש בחודשו. קבוצת הכדורגל והלה על ידי יושב 

חתמה תכית הבראה  2006. בחודש יולי 2007-ראש הקבוצה שהיה מהל הקבוצה ועובד של המת"ס עד לפיטוריו ב

, בוסף לא שולם 2006ומאי  2006במת"ס בעקבותיה לא שולם לחלק מהשחקים שכר בעד החודשים אפריל 

  . 2006/2007לשחקים שכר עבור עות המשחקים 

בית הדין האזורי קבע כי המת"ס היה מעסיקם של השחקים וחייבו לשלם לשחקים שכר עבודה בעד החודשים 

פיטורים.  ופיצויי 2006/2007בצירוף פיצויי הלת שכר חלקיים, שכר עבודה בעד עות המשחקים  2006אפריל ומאי 

בית הדין קבע כי לא שוכע כי המת"ס שימש "ציור" להעברת כספים בלבד. זאת, וכח מעורבות המת"ס ומהל 

הקבוצה בפיקוח על השחקים, במימון פעילויות לוות, לרבות פעילויות קבוצתיות, ובקביעת תאי ההתקשרות בין 

  המת"ס לשחקים.

היה מעסיקם של השחקים. לחילופין טען כי העסקתם הסתיימה בתום עות  המת"ס ערער על קביעת בית הדין כי

  . 2006/2007ועל כן  איו חב בתשלום עבור עות המשחקים  2005/2006המשחקים 

ועבור החודשים  2006/2007השחקים טעו בערעור שכגד כי המת"ס חב בתשלום שכרם עבור עות המשחקים 

מי הלת שכר מלאים. עוד ערערו השחקים על שיעור הוצאות המשפט שפסקו בצירוף תשלו 2006אפריל ומאי 

  לזכותם.

  בית המשפט קבע:

כב' השופטת ל' גליקסמן קבעה כי דין הערעורים ההדדיים להידחות. באשר למערכת היחסים בין המת"ס לשחקים 

ה בין המת"ס לשחקים. השופטת קבעה השופטת כי אין מקום להתערב בקביעת בית הדין לפיה התקיימו יחסי עבוד

שים הייתה הסכמה בין העירייה לבין המת"ס לפיה  15הצביעה על כך שמחומר הראיות בתיק עולה כי במשך 

תפעול הפעילות של קבוצת הכדורגל ייעשה על ידי המת"ס. בוסף טל על עצמו המת"ס את החובות החלות על 

ד ההסכמים שחתמו השחקים מול מהל הקבוצה. כמו כן, מהל מעסיק, ובראשן החובה לתשלום שכר על יסו

הקבוצה קיבל את השחקים לעבודה, השחקים קיבלו תלושי שכר מהמת"ס, עזרו בשירותי ההלת חשבוות של 

המת"ס וכן הבדיקות הרפואיות ואירועי חברה שוים ערכו במת"ס. וכח האמור קבעה השופטת כי יש לקבל את 

  השחקים כי המת"ס היה מעסיקם.גרסתם של 
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קבעה השופטת כי בהתחשב במצבו הקשה  2006ומאי  2006באשר לתשלום פיצויי הלת שכר עבור החודשים אפריל 

של המת"ס ובכך שלא הועברו למת"ס כספים מן העירייה לתפעול קבוצת הכדורגל, הרי שחיוב בפיצויי הלה 

  קבע בית הדין האזורי, הוא איזון ראוי ואין מקום להתערב בו. שתי מהשכר המולן כפי ש 25%בשיעור של 

קבעה השופטת כי וכח ההתהלות בכל הקשור   2006/2007באשר לזכאות השחקים לשכר בעד עות המשחקים  

לתפעול הקבוצה במשך שים רבות, היה על המת"ס להודיע באופן מפורש וחד משמעי לשחקים כי החל מעות 

הל הקבוצה איו מוסמך להתחייב בשם המת"ס בוגע להעסקתם, וכי אין בדעת המת"ס להעסיק את מ 2006/2007

השחקים בעוה זו. משלא עשה כן, ציפייתם של השחקים כי המת"ס יכבד את ההסכמים בים לבין מהל 

  סבירה ומוצדקת.  2006/2007הקבוצה, כפי שהיה במשך כל השים לפי עות 

, 2006/2007פיטורים קבעה השופטת כי משסיים המת"ס את העסקתם של השחקים בתום עות  באשר לפיצויי

זכאים השחקים שעבדו שתי עוות ויותר לפיצויי פיטורים. לסיום קבע כי אין להתערב בשיעור הוצאות המשפט 

  ש"ח לכל השחקים. 11000שפסקו לזכותם של השחקים בסכום של 

  .הערעורים ההדדיים דחו

  

ע"י כב'  30.5.2016מרכז תרבות באופקים ע"ש סמואל רובין בע"מ נ' אמיר אוזן ואח' ניתן ביום  3374-10-10ע"ע 
  השופטת ל' גליקסמן (ארצי עבודה)

  

  באדיבות דינים ועוד מבית חשבים ה.פ.ס

  

חיוב המוסד לביטוח לאומי בהחזר דמי ביטוח רטרואקטיביים לאישה שלא 
  הוכרה כעובדת

  חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי כהן ׀   ׀  חיים

) כי בעקבות שלילת מעמדה של גב' אשקר 45688-06-11פסק בית הדין האזורי לעבודה בת"א (ב"ל  26.10.2015ביום 

לור (להלן: "המבוטחת") כעובדת בחברת "אשקר (חו"ל) עבודות עפר ותשתיות בע"מ" (להלן: "החברה") יש להשיב 

  שים. 11- ל ידי החברה עבור המבוטחת במשך כאת כל דמי הביטוח ששולמו ע

  תמצית עובדתית

, קבע כי לאור התופעה של הגדלת שכר 21.8.2007על פי חוזר המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") מיום 

פיקטיבית של מעסיקים לשם הטבת בסיס לגמלה לעובד (במיוחד בעסקים משפחתיים) או בתופעה של דיווחי שכר 

יוחזרו דמי הביטוח ששולמו, כפוף  -ם לא בוצעה כלל עבודה בפועל או כאשר מדובר בעזרה משפחתית פיקטיביים א

  לאישור מתאים מרשות המסים (מס הכסה) כי הוצאות השכר הופחתו וכפוף להגשת דוחות מתוקים במל"ל. 

. בהגיע המבוטחת 31.12.2009ועד יום  1.10.1997במקרה דן, החברה העסיקה את המבוטחת בחברה של בעלה מיום 

  הפסיקה לעבוד והגישה תביעה לתשלום קצבת זקה. 62לגיל 

המל"ל דחה את תביעתה בימוק שלאור הבדיקה רואים בתרומתה עזרה משפחתית ולא רואים בה עובדת שכירה. 

  החברה הגישה בקשה להחזר דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעד כל השים האמורות.

את השבת הכספים בהמצאת אישור מרשות המסים (מס הכסה) ולפיו הוצאות השכר הופחתו  המל"ל התה

  מהחברה. כן יש להגיש דוחות מתוקים למל"ל וגם אז, לא יותר משבע שים.

בשלב הדיוים דרש המל"ל לחייב את בעלה של המבוטחת (בעל החברה) בגין שכר האישה. בא כוח החברה טען כי 

יך וכי לא יתן לייחס לו הכסה שהיא הכסות החברה. וסף על כך, אין בסיס להציג אישור הבעל איו צד להל

מרשות המסים (מס הכסה) כי הוצאות השכר הופחתו, והמל"ל לא טען כי מדובר במרמה או בפיקציה אלא בעזרה 

  משפחתית. 
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לזו של המל"ל. ציג המל"ל טען שלא לעומת זאת טען כי פרשות המוח "עובד" לצורך מס הכסה איה בהכרח זהה 

  הייתה חובה לבחון את טיב היחסים בין המבוטחת לחברה לאורך השים.

לטעת המל"ל, הצורך בפייה לרשות המסים (מס הכסה) וייחוס ההכסה של האישה לבעל ועד להתמודד עם 

לעובד. המל"ל עמד על טעתו כי תופעה של הגדלת שכר פיקטיבית על ידי מעסיק לשם הטבת הבסיס לתשלום גמלה 

  את הכסות המבוטח יש לזקוף להכסת הבעל.

  דיון והחלטה

בית הדין קובע כי החברה זכאית להחזר תשלום דמי הביטוח ששולמו בעד המבוטחת וכי כל אשר ותר לדיון הוא 

  אישה."ההתיות" של הגשת דוחות מתקים לפקיד השומה וחיוב הבעל בדמי ביטוח בגין שכרה של ה

באשר לעדכוי השכר של הבעל מדגיש בית הדין כי הבעל לא צורף כתבע הליך. בית הדין מציין כי ייתכן שבחברה יש 

שותף וסף ולכן אין כל מקום לייחס את ההכסה דווקא אליו. צוין כי בחברה הועסקו בי משפחה וספים, ואולי יש 

אחרים. לפיכך אין מקום להתות את ההחזר לחברה בגביית מקום לייחס את הכסת האישה לאחד מבי המשפחה ה

  דמי ביטוח מהבעל כאשר עיין זה, אם זו הכסתו אם לאו, כלל לא דון לגופו.

בדבר התיית ההחזר בתיקון הדיווחים למס הכסה, קובע בית הדין כי מאחר שבמקרה דן אין מדובר בהעסקה 

וצעה עבודה בהיקף כלשהו. אין מדובר בכוות זדון או מרמה ולכן פיקטיבית כי אם בעזרה משפחתית, משמע כי ב

אין היגיון להתות את החזר דמי הביטוח בבקשת שומות מס הכסה מתוקות. זאת ועוד, קבע בפסיקה כי הגדרת 

, איה זהה בהכרח להגדרת עובד בפקודת מס 1995-"עובד" לעיין חוק הביטוח הלאומי (וסח משולב), התש"ה

התשכ"אהכ ,(וסח חדש) י לקבוע את 1961-סהו מחויב לקבל את קביעתו של פקיד השומה, אלא סוברהמל"ל אי .

  קביעותיו על פי הדיים החלים אצלו (פס"ד סגון הכרך). 

כן קובע בית הדין כי ההוראות שקבעו בחוזר הפימי חורגות במקרה ספציפי זה מסמכותו על פי חוק ולפיכך אין 

  ליישמן.

  

  WWW.AHEC-TAX.CO.ILאלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ  חיבה ממשרד ארצי -הכותבים 

  

  הסכמים קיבוציים

  ׀ עו"ד אסף ברזון ׀  

עובד עירייה חבר בהסתדרות הכללית, אינו רשאי להיבחר מטעמה כיו"ר וועד פעולה בשל חברות כפולה 

  נוגדת בהסתדרות המורים

הל מחלקת וער בעיריית ביתר עילית, בחר ליו"ר וועד פעולה בעירייה מטעם מר כהן חבר בהסתדרות המורים ומ

  הסתדרות הכללית מרחב ירושלים.

(א) לתקון וועדי עובדים של ההסתדרות קבוע סייג להיבחר לעובד חבר בארגון עובדים אחר, אלא אם לאותו 8בסעיף 

מקצועי של ההסתדרות הכללית. מכיוון שלא  ארגון עובדים הסכם עם ההסתדרות בדבר השתייכות חבריו לאגוד

הוכח שלהסתדרות המורים הסכם שחבריה משתייכים לאגוד המקצועי של ההסתדרות הכללית, פסק כי העובד איו 

יכול לשמש יו"ר וועד פעולה הסתדרותי. בוסף קבע, כי יש חשש ליגוד עייים ולו עקיף, כי מר כהן מקיים קשרים 

עבודה בו הוא מכהן בוועד, שלא כדין. זאת באשר הוא עומד מאחורי עמותה שעד לאחרוה עסקיים עם מקום ה

קיבלה כספים מהעירייה להפעלת פרויקטים לוער. לפיכך קבע שמר כהן פסול מלכהן כיו"ר וועד הפעולה בעירייה 

  מטעם ההסתדרות הכללית.   

בפני כב'  ����עיריית ביתר עילית   –ירושלים הסתדרות העובדים הכללית החדשה במרחב  ���� 33307-06-15ס"ק 
  השופטת שרה שדיאור

* * *  
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  פיצוי חריג בסך חצי מיליון ש"ח בגין פגיעה בהתארגנות ופיצוי יומי על כל יום של סירוב למו"מ

ידי עובד בכיר בחברה בשלב הראשוי של -פסק כי הוכח שחברת קל אוטו הביעה עמדה פסולה כגד ההתארגות על

ות, טרם ההכרה בהסתדרות הלאומית כארגון עובדים יציג ועל אף שהחברה זפה בעובד על כך. כמו כן, ההתארג

מכ"ל החברה הפיץ הודעת מייל לכל עובדי החברה, בה הוא מתבטא באופן חמור גד ההתארגות, בסמוך להכרה 

ה בטרם והל מו"מ קיבוצי וביטול בהסתדרות כארגון יציג וטרם והל מו"מ קיבוצי. התצלות המכ"ל בתפוצה רחב

- פיטורי סגן יו"ר וועד העובדים אים מרפאים לחלוטין את הזק שגרם.  קבע כי כיוון שהחברה ביזתה את בית

הדין, החברה תפצה את -הדין, ולא קיימה מו"מ עם ציגות העובדים ואיה מתכוות לעשות כן, חרף החלטת בית

על כל יום שבו החברה תמשיך בסירובה להל מו"מ. בסיבות אלו בהן מדובר ש"ח  2,000ציגות העובדים בסך 

בחברה המעסיקה מאות עובדים ולאור הצורך להרתיע מעסיקים אחרים במשק, החברה תשלם לציגות העובדים 

  קס בסך חצי מיליון ש"ח.  

  

בפני  ����קל אוטו בע"מ  - הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ואח' ���� 19048-07-15, ס"ק 48765-06-15ס"ק 
  כב' סגנית הנשיאה השופטת הדס יהלום, נ.צ (עובדים) מר דב גרינברג ונ.צ (מעסיקים) מר יעקב ענב 

* * *  

בית הדין אסר על חברת ביכורי השקמה להעסיק עובדים חלופיים במקום עובדים בהתארגנות ולפטר את 

  פעילי וועד הפעולה

ים בחברה, הגיש בקשה באמצעות ההסתדרות להוציא צו מיעה זמי, המוע ועד פעולה בשלבי התארגות ראשוי

מהחברה להעסיק עובדים חלופיים במקום העובדים השובתים ולמוע פיטורים ופגיעה בוועד הפעיל ובמעמדה של 

 ההסתדרות שדורשת לעגן הסכם קיבוצי להבטחת זכויות העובדים. הסתדרות העובדים החדשה בחרה לארגון יציג

של עובדי בכורי השקמה לאחר הצטרפות שליש מעובדי החברה. בתגובה, זומו חברי הוועד לשימוע לפי פיטורים, 

סמכ"ל חברת האם (רשת רמי לוי) הכריז "לא יקום ולא יהיה הסתדרות אצלו". כמו כן החברה הפעילה קבלן 

והשמצות כלפי מובילי ההתארגות. בית  חיצוי לבצע את עבודות העובדים השובתים ואף החלו לאיים בפיטורים

הדין וכח כי מדובר בהתארגות ראשוית המצדיקה הגה מיוחדת על הפעילים. קבע כי החברה פגעה בזכות 

העובדים להתארגן כשהעסיקה במקום השובתים עובדי קבלן ועובדי חברות בות. על כן, יתן צו מיעה המוע 

או בוועד העובדים או בפעיליו או להעסיק עובדים חלופיים ומטיל על הצדדים מהחברה לפגוע במעמד ההסתדרות ו/

  להל משא ומתן לכריתת הסכם קיבוצי. 

בפני כב' השופט יוחנן כהן,  ����ביכורי השקמה בע"מ, רמי לוי  -הסתדרות העובדים החדשה  ���� 14979-12-15ס"ק 
  נ.צ (עובדים) מר שלום שגב ונ.צ (מעסיקים) מר חיים נחשוני

* * *  

  www.berenzon -law.co.ilממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין  -הכותב 

  

   -אי הפקדה לגמל ואי מסירת תלושי שכר 
  הרעה מוחשית המצדיקה התפטרות ללא התראה

  העובדות

התובע (להלן: "העובד"), אזרח סודן, השוהה בארץ על פי צו לשחרור ממשמורת מכוח חוק הכיסה לישראל, 

  שים עד להתפטרותו.  4-, עבד אצל התבעת (להלן: "המעסיקה"), שהיה בעלת מסעדה במשך כ1952-התשי"ב

  הצדדים חלקו בייהם בשאלה האם התפטר העובד בדין מפוטר. 

לטעת העובד הוא לא קיבל תלושי שכר במשך תקופת עבודתו, אף כי פה פעמים רבות אל המעסיקה בבקשה 

ק את תלושי השכר. כמו כן ביקש העובד כי יופרשו עבורו הפרשות לפסיה. משפיותיו לקבלם, ולמשרד רו"ח המפי

  הרבות לא עו, התפטר.  
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  פסק הדין

(להלן: "חוק פיצויי פיטורים") וההלכה הפסוקה בעקבותיו, קבעו  1963-(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג11סעיף 

  ר מעבודתו כמפוטר:  שלושה תאים אשר בהתקיימם יתן לראות עובד המתפט

"ראשית, עליו להוכיח כי אכן הייתה 'הרעה מוחשית בתאי העבודה' או 'סיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו 

העובד שבהן אין לדרוש ממו כי ימשיך בעבודתו'; שית, עליו להוכיח כי התפטר בשל כך ולא מטעם אחר, דהייו, 

ההתפטרות לבין ההרעה או הסיבות הללו; שלישית, עליו להוכיח כי תן עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין 

התראה סבירה למעביד על כוותו להתפטר והזדמות אותה לתקן את ההרעה או את הסיבות ככל שהיא יתת 

ר לתיקון. לתאי השלישי קיים חריג, לפיו אי מתן התראה לא ישלול את הזכות לתשלום פיצויי פיטורים כאשר ברו

כי המעביד איו יכול או איו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה המוחשית או הסיבות, או במקרים בהם תאי עבודתו של 

חיים שבתאי גד טכובר  26706/05/11העובד חותים מתאי העבודה על פי הוראות החוק במידה יכרת" (עע (ארצי) 

  )  10.6.13בע"מ, יתן ביום 

(להלן: "חוק הגת השכר") מחייב מעסיק להל פקס שכר ולמסור לכל  1958-שכר, תשי"ח(א) לחוק הגת ה24סעיף 

עובד, בכתב, תלוש שכר. מאחר שמדובר בחובה של המעסיק על פי דין, מוטל על המעסיק הטל להוכיח כי אכן מסר 

  תלושי שכר לעובד. 

מת ההוכחה הדרשת. בתצהירו הצהיר טעת המעסיקה כי יתו לעובד תלושי שכר במהלך עבודתו לא הוכחה בר

מהל המעסיקה כי תלושי השכר מסרו לעובד במועד. אולם לא הובהר באיזה מועד יתו תלושי שכר לעובד והאם 

יתו מידי חודש בחודשו, מי תן אותם לעובד, כיצד עשה הדבר וכד'. גם לא הובא עד התומך בטעתה זו של 

  שות כן שכן המעסיקה ממשיכה להעסיק עובדים. המעסיקה, אף כי אין כל קושי לע

לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי אכן לא הופרשו עבור העובד הפרשות פסיויות. דחתה טעת המעסיקה כי 

העובד סירב להפריש את חלקו, וכי קיים קושי בהחלת צו ההרחבה בעיין הפסיה על עובדים זרים. ההסכם הקיבוצי 

וביום  7.9.2010וההסכמים שחתמו לאחר מכן (ביום  19.11.2007וח כללי מקיף במשק מיום הכללי (מסגרת) לביט

) וצווי ההרחבה מכוחם מקים לעובדים שהם חלים עליהם זכויות קוגטיות שאין בכוחו של העובד לוותר 6.3.2011

אין בוויתורו זה ולא כלום.  עליהן. על כן גם אם ויתר העובד על זכותו מכוח הסכמים אלה, וספק אם אמם כך היה,

יתר על כן, צו ההרחבה חל על כל עובד שאין לו הסדר פסיוי מיטיב המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה (סעיף 

 ADAM -י.ב. שיא משאבים בע"מ  51823-10-14.א להסכם). גם עובדים זרים כללים בגדרה של הגדרה זו (בר"ע 3

ABDALLA  יתן ביום ,'28.2.2015ואח .(  

העובד התפטר על אתר ולא תן למעסיקה די זמן לתקן את דרכיה. לדעת בית הדין הסיבות מצדיקות את התפטרותו 

של העובד על אתר, על אף הדרישה ליתן למעביד שהות לתקן את דרכיו. טעת המעסיקה כי לא יתן להפריש לעובד 

כל מקום, המעסיקה יכלה אף להפריש לקופת חסכון זר הפרשות פסיויות לא הוכחה ולא הובאו לה תימוכין. מ

עבור העובד אך לא עשתה כן. יתר על כן, המעסיקה גם לא הציעה לעשות כן במכתבים ששלחו לב"כ העובד. משאלו 

הם פי הדברים, הרי גם אם היה העובד ותן לתבעת שהות לתקן את מחדלה בעיין ההפרשות הפסיויות, לא 

כן קבע בית הדין כי אין לייחס חשיבות רבה לכך שהעובד לא תן למעסיקה שהות לתקן את  הייתה עושה כן. על

  הטעון תיקון. 

  על כן פסק כי העובד התפטר בדין מפוטר וכי הוא זכאי לפיצויי פיטורים.  

  גמול עבודה במנוחה השבועית, עבודת לילה ופיצוי בשל שיטת העסקה 

בד ימים רבים, ולא יתה לו מוחה ביום המוחה השבועי שהוא זכאי לו. כך עיון בתלושי השכר מעלה כי העובד ע

ימי עבודה;  31ימים מתוך  30עבד  12/2011ימי עבודה; בחודש  30ימים מתוך  30עבד העובד  11/2011למשל בחודש 

  ה קבועה.  ימי עבודה. אין מדובר בדוגמאות זיחות אלא במתכות העסק 31ימים מתוך  30עבד  4/2012בחודש 

כעולה מן האמור לעיל בחרה המעסיקה להעסיק את העובד במשך שים ביגוד גמור לאמור בחוקי המגן, תוך 

העסקתו בלילות, בימי המוחה השבועית ובימי החג, ותוך זלזול בהוראות החוק. בכתב התביעה תבע פיצוי בלבד 

השבועית ובלילה, לפיכך חויבה המעסיקה לשלם לעובד ולא יתן כל פירוט לגבי הגמול התבע בגין עבודה במוחה 

  ש"ח.  10,000פיצוי בגין אופן העסקתו בסך של 
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  פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר  

לאור קבלת טעת העובד כי לא קיבל תלושי שכר במהלך עבודתו, חויבה המעסיקה לשלם פיצוי לעובד בגין הפרת 

  .  ש"ח 3,500הוראות חוק הגת השכר סך של 

  פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד 

העובד תבע פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד כאמור בחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תאי עבודה והליכי מיון 

לחוק ה"ל קובע כי על המעסיק ליתן לעובד הודעה בכתב. הייו, גם אם  1.  סעיף 2002 -וקבלה לעבודה), התשס"ב

לעובד את תאי עבודתו בשיחה בייהם, אין בכך די. עליו ליתן לו הודעה בכתב. הדרישה  הסביר מהל המעסיקה

למסור לעובד הודעה בכתב על תאי עבודתו איה עיין טכי, אלא מהווה חלק מהחובה להוג בתום לב ובדרך 

  ש"ח.  3,000ך של מקובלת ביחסי העבודה. לפיכך חויבה המעסיקה לשלם פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד בס

  

ע"י כבוד הנשיאה השופטת דיתה פרוז'ינין  ����בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים  ���� 50193-02-13תקציר סעש 
 27.5.2015- ניתן ב ����הנתבעת: איוו מיט בורגר בע"מ    ,ISMAIL BAHAR MUSSA HUSSEINהתובע:  ����

  

  העסקת עובדים זרים - סקירה מקצועית 

  ׀ עו"ד דה להב ׀  

  ליך העסקת עובד זר בישראלה

שלבי: בשלב הראשון, ובהתאם להוראות חוק הכיסה לישראל, -הליך העסקת עובד זר בישראל היו הליך דו

אזרח זר המבקש לעבוד בישראל, חייב לקבל אשרת עבודה תואמת ממשרד הפים. בשלב השי, לפי  1952-התשי"ב

(להלן: "חוק עובדים זרים") מעסיק ישראלי המבקש  1991-יג(א) לחוק עובדים זרים, התש"א1הוראות סעיף 

  להעסיק עובד זר, חייב לקבל היתר העסקה ממשרד הפים.

, בעקבות תיקון שעשה בחוק עובדים זרים, פורסם חוזר, שעייו חלוקה מחדש של 22.4.2010יצוין, כי ביום 

התיקון לחוק חילק את הסמכויות בין סמכויות בין משרד התמ"ת (כיום משרד הכלכלה) לבין משרד הפים. 

המשרדים, כך שכיום, הסמכות למתן ההיתרים לסוגיהם, פיקוח מהלי ופלילי על תאי ההיתר, ופיקוח על העסקה 

  ללא היתר, תוה לסמכותו של משרד הפים.

  ענישה -העסקת עובד זר ללא אשרת עבודה וללא היתר העסקה 

עסיק אשר העסיק עובד זר שאיו רשאי לעבוד בישראל מכוח חוק הכיסה לחוק עובדים זרים, מ 2בהתאם לסעיף 

עובר עבירה פלילית ויהיה צפוי לקס או מאסר. בוסף, על פי  -לישראל והתקות על פיו, או ללא היתר מתאים 

ביגוד , העסקת עובד זר 1992 –העסקת עובדים זרים שלא כדין), התש"ב  –תקות העבירות המהליות (קס מהלי 

לחוק עובדים זרים, מהווה עבירה מהלית. מדובר ב"עבירה משכת", והמעסיק צפוי, בוסף לקס המהלי הקצוב, 

  גם לקס בגין כל יום שבו העסיק את העובד ביגוד לחוק.

  תחולת דיני עבודה על עובדים זרים

קי משפט העבודה וצווי ההרחבה בישראל חל משפט העבודה הישראלי. בית המשפט העליון קבע זה מכבר, כי חו

החלים על כלל המשק, הים בעלי תחולה טריטוריאלית, והם אים מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד. הם 

עמותת קו לעובד  5666/03[בג"צ חלים על כל עובד בשטח מדית ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית  

  . )]882) 50( 2007רושלים ואח', דיים עליון ואח' ' בית הדין הארצי לעבודה בי

עוד קבע בית המשפט העליון, כי החוקים במשפט העבודה המקים זכויות לעובדים, וקטים במוח "עובד" ואים 

  מבחיים בין עובד זר לבין עובד שהוא אזרח/תושב ישראל. 
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כאים לכל הזכויות המוקות בחוקי העבודה לפיכך, עובדים זרים המועסקים בישראל על ידי מעסיק ישראלי, יהיו ז

השוים לעובדים אזרחי המדיה, כגון: מחלה, חופשה, דמי חג, הבראה, סיעות, ימי אבל, הודעה מוקדמת, פיצויי 

  פיטורים וכיו"ב.

  חובות וזכויות מיוחדות מכוח חוק עובדים זרים והתקנות שהותקנו מכוחו

כוח חוקי העבודה, ישן מספר חובות וזכויות מיוחדות החלות על העסקת בוסף לזכויות המוקות לעובדים זרים מ

  עובדים זרים בישראל, המוסדרות במסגרת חוק עובדים זרים, כדלקמן:

  ב1סעיף  –חובת קבלת אישור רפואי 

, המעסיק קיבל אישור ממוסד רפואי במדית חוץ, שהכיר בו לעיין זה שר הבריאות, כי העובד בדק בדיקה רפואית

בתוך שלושת החודשים קודם כיסתו לישראל, ומצא שאיו שא של אחת מהמחלות המויות בתוספת או חולה בה 

אישור רפואי); לא היה במדיה שממה הגיע העובד הזר לישראל מוסד רפואי שהוכר כאמור, ייערכו  - (להלן 

רפואי ישראלי שהכיר בו לעיין זה שר הבדיקות וייתן האישור, באותה מדיה או במדיה אחרת, על ידי מוסד 

  הבריאות. 

הבדיקות לפי סעיף קטן (א) יבוצעו בהסכמת רשויות הבריאות של המדיה שבה הן מבוצעות ובהסכמה מדעת של 

  העובד. 

המעסיק צירף לבקשה לאשרה ולרישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה בישראל לפי חוק הכיסה לישראל, לעובד 

  בקשה, את האישור הרפואי המתייחס אליו. שלגביו מוגשת ה

שר הבריאות, בהתייעצות עם שר הפים, רשאי להתקין תקות לביצוע הוראות סעיף זה, ובכלל זה פרטי הזיהוי 

  שהאישור הרפואי יכלול.

  ג1 –חוזה עבודה בשפה המובת לעובד הזר 

בין, ומסר לעובד הזר העתק ממו. בחוזה המעסיק התקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מ

  יפורטו תאי העבודה כפי שהוסכמו בין הצדדים כפוף להוראות כל דין, וכן כל אלה: 

  זהות המעסיק וזהות העובד הזר;     )1(

  תיאור התפקיד;     )2(

  שכרו של העובד הזר, רכיביו, אופן עדכון השכר לרבות רכיביו ומועדי התשלום;     )3(

  היכויים משכר העבודה; רשימת     )4(

  תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר בעבור תאים סוציאליים של העובד;     )5(

  תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה;     )6(

  אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד הזר לרבות יום המוחה השבועי;     )7(

  , לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה; תאים לעיין היעדרות בתשלום    )8(

  יא, ככל שהן חלות עליו; 1ה ולפי סעיף 1-ד ו1חובותיו של המעסיק לפי סעיפים     )9(

  כו.1פרטי הממוה על זכויות עובדים זרים, דרכי ההתקשרות עמו והזכות להגשת תלוות לפי סעיף  2  )10(

  ד1סעיף  –הסדרת ביטוח רפואי פרטי לעובד הזר 

לחוק קובע, כי על מעסיק חלה חובה להסדיר, על חשבוו, לעובד הזר למשך כל תקופת עבודתו אצלו, ביטוח  ד1סעיף 

לצו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים)  5רפואי פרטי. יודגש, כי בהתאם להוראת סעיף 

כסה את העובד הזר, רק במקרים של פגיעות , הביטוח הרפואי הפרטי מ2001-(סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א

  שאין קשורות לעבודה.

לתקות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים  2לעיין היכוי משכרו של העובד הזר, קובעת תקה 

משכרו , כי השיעור המרבי שרשאי מעביד לכות 2001- הוגים) (שיעור יכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב
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ד לחוק 1של עובד זר, כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן, לפי סעיף 

   - עובדים זרים, לא יעלה 

  על שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;  -בעובד זר שאיו עובד סיעוד   )1(

  יאו; על מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוצ -בעובד סיעוד   )2(

  ).2015ש"ח (כון ליואר  124.73ובלבד שהיכוי המרבי משכרו החודשי של עובד זר לא יעלה על 

  ה1סעיף  –העמדת מגורים הולמים לעובד הזר 

המעסיק העמיד, על חשבוו, לשימוש העובד הזר, מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתו אצלו ועד מועד שלא 

ואם ותרו מיום סיום העבודה ועד סיום תקופת שהייתו של העובד הזר בישראל יפחת משבעה ימים לאחר סיומה, 

עד מועד שלא יפחת ממספר הימים שותרו. המעסיק רשאי לכות משכרו של העובד הזר סכום  - פחות משבעה ימים 

ר, בין להחזר הוצאות שהוציא או שהתחייב בהן בפועל, למגורים כאמור, בשיעור שלא יעלה על השיעור שקבע הש

  דרך כלל ובין לסוגי עובדים זרים. 

תקות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים) (שיעור יכויים  –הסכומים המותרים ליכוי 

  2000-מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס

למגורים הולמים לפי בהתאם לתקות, רשאי מעסיק לכות סכום מרבי משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות 

  ):2015ה לחוק, בהתאם למקום המגורים, כמפורט להלן (כון ליואר 1סעיף 

  

  הסכום המרבי ליכוי בעד מגורים הולמים  אזור המגורים

  393.68  ירושלים

  447.99  תל אביב

  298.69  חיפה

  298.69  מרכז

  265.52  דרום

  244.31  צפון

  

  ו1סעיף  –חובת החזקת מסמכים 

עסיק עובד זר, יחזיק במקום העבודה שבו מועסק העובד הזר עותק של חוזה העבודה עם העובד הזר ותרגום מי שמ

כון שלו בשפה העברית, וכן מסמכים וספים שקבע השר בהסכמת שר הפים; ואולם רשאי המעסיק להחזיק את 

לממוה ולמי שקבע השר; המסמכים האמורים במקום שבו הוא מהל את עסקיו, ובלבד שהודיע על כך בכתב 

  ההודעה תכלול גם את המען שבו יוחזקו המסמכים כאמור.

  חובת הפקדה לפנסיה ולפיצויים

חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פסיוי במשק, החל על כלל העובדים, למעט עובדים שיש  2008בחודש יואר 

סיוי מכוח הצו חלה גם על עובדים זרים, שלא להם הסדר ביטוחי מיטיב, כהגדרתו בצו. לפיכך, חובת הביטוח הפ

הוחרגו מתחולתו. בפועל, עובדים זרים מגיעים לעבוד בישראל לתקופות קצרות וקצובות. עובדה זו איה מתיישבת 

  עם הסדרי קופות הפסיה הרגילים הקבועים בצו ההרחבה, אשר ועדו לעובדים החוסכים במשך תקופות ארוכות.

פרסם משרד התמ"ת חוזר, המפרט את האופן שבו יש להוג עם עובדים זרים, בכל הוגע  16.3.2008לצורך כך, ביום 

יא(ו) לחוק עובדים זרים, אשר קובע הסדר מיוחד לעיין חובת 1להפקדות הפסיויות עבורם. החוזר מתייחס לסעיף

חד, המיועד אך ורק למטרה זו, הפסיה לעובדים זרים. הסעיף קובע מגון להפרשת סכומים אלה לחשבון בק מיו

שייפתח ויוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר. מטרת החיסכון בחשבון בק זה, היא לתת מעה ראוי לסוגיית 
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הפקדת ההפרשות הפסיויות לעובד הזר, המגיע לישראל לתקופה קצרה בלבד. פתרון זה מאפשר לעובד הזר למשוך 

  כאמור, מבלי להיקס בגין כך, בעת יציאתו מהארץ.את הסכומים שצברו לזכותו בחשבון 

יא 1כון להיום, טרם הוקם חשבון בק מיוחד, כאמור. עד להקמת חשבון הבק ועיגון ההסדר בתקות לפי סעיף 

לחוק כאמור, ובהתאם להחיות הממוה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה, מעסיקי עובדים זרים ישמרו את 

ם להיות מופקדים על ידם עבור פסיה לעובדים הזרים, בחשבון פרד הושא ריבית והצמדה, הסכומים האמורי

  בהתאם לקבוע בצווי ההרחבה ובהסכמים הקיבוציים.

  מס הכנסה

  חובת תשלום היטל

חוק התכית להבראת כלכלת ישראל (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדייות הכלכלית לשות הכספים 

(להלן: "חוק להבראת כלכלת ישראל") קבע את חובתו של מעסיק בתשלום היטל על  2003- , התשס"ג)2004-ו 2003

  שכר המשולם לעובד זר.

"מסך כל ההכסה של עובד זר (א) לחוק להבראת כלכלת ישראל קובע, כי מעסיק חייב בהיטל שישולם 45סעיף 

  . ששילם בשת המס"

) לפקודת מס 2(2) לפקודת מס הכסה". סעיף 2(2הכסה לפי סעיף הכסה מוגדרת בחוק להבראת כלכלת ישראל כ"

  , מגדיר הכסת עבודה, כדלקמן:1961-הכסה [וסח חדש] התשכ"א 

"השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת האה או קצובה שיתו לעובד ממעבידו; תשלומים שיתו לעובד לכיסוי 

לפון, סיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או ט

למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון ייד, שהועמד לרשותו של 

 תו;"העובד; והכל בין שיתו בכסף ובין בשווה כסף, בין שיתו לעובד במישרין או בעקפין או שיתו לאחר לטוב

לאור האמור, תשלומים שיתו לעובד לכיסוי הוצאותיו, הים בגדר הכסה של העובד לפי פקודת מס הכסה, ולפיכך 

  גם עליהם חלה חובת המעסיק לשלם את ההיטל.

(ב) לחוק להבראת כלכלת ישראל, ההיטל לא יוכה, במישרין או בעקיפין, 45יודגש, כי בהתאם להוראות סעיף 

  ובד הזר.מההכסה של הע

  גובה ההיטל

 2009-), התשס"ט2010-ו 2009במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום התכית הכלכלית לשים 

מעסיק יהיה חייב  1.1.2010(א), כי החל מיום 45קבע בסעיף  23.7.2009(להלן: "חוק ההתייעלות"),  שפורסם ביום 

סה של עובד זר ששילם באותה שת מס. עוד קבע, כי אם העובד הזר מסך כל ההכ 20%בתשלום היטל בשיעור של 

, ובעף המסעדות האתיות 10%מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בעף החקלאות, שיעור ההיטל יעמוד על 

  .(*)15% -ובעף הביין 

  פטור מתשלום היטל

פטור המעסיק מחובת תשלום ההיטל למס  לחוק להבראת כלכלת ישראל קובע מספר חריגים, לגביהם 44סעיף 

  הכסה, כדלקמן:

א 3עובד זר שהוא תושב יהודה, שומרון וחבל עזה, כולל שטחי עזה ויריחו, שאיו אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף   )1

  לפקודה. 

ו עובד זר, שהוא אזרח במדיה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל בדרך כלל בתום יום העבודה למקום מגורי  )2

  באותה מדיה. 

עובד, המועסק כדין במתן טיפול סיעודי. הפטור לעובדים המועסקים במתן טיפול סיעודי ייתן בשל עובד   )3

המועסק ישירות על ידי מקבל הטיפול, על ידי חברת כח אדם או בית חולים, ובתאי שעסק בטיפול סיעודי. 
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רת עבודה תקפה בישראל ממשרד הפים, ובידי לפטור זכאי עובד המועסק כדין. כלומר, עובד שבידיו אש

  המטופל אישור משירות התעסוקה המתייחס לאותו עובד מסוים.

א לפקודה (תושב חוץ, הרשום בהתאגדות עיתואי החוץ בישראל, שהגיע 75עיתואי חוץ: כהגדרתו בסעיף   )4

  שב חוץ).לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתואית, והכסתו מעבודה עיתואית מתקבלת מתו

  א לפקודה (תושב חוץ, שהגיע לישראל על מת לעסוק בספורט).75ספורטאי חוץ: כהגדרתו בסעיף   )5

עובד זר עם הכסות גבוהות: עובד זר שמשולמת לו בעבור חודש עבודה, הכסה בסכום השווה לפעמיים השכר   )6

הכסה בסכום השווה למספר  –שעות בחודש  180-הממוצע במשק ומעלה, ולגבי עובד זר המועסק פחות מ

ומוכפל בסכום, השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק  180- השעות, שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב

  ומעלה.

(העוסק בסחר בבי אדם לעסוק  1977 -א לחוק העושין, התשל"ז203עובד זר שעברה גדו עבירה לפי סעיף   )7

  יפו, והעובד במשך שהותו במקלט.-לקרבות סחר בתל אביבבזות), או בעבירות לוות, השוהה במקלט 

עובד זר שיתה לו אשרה לעבודה במהלך חופשתו בישראל מכוח הסכם חופשת עבודה בין ישראל ומדיה   )8

אחרת, המוי בתוספת, הכולל את התאים הבאים: מטרת ההגעה לישראל היא חופשה והעבודה היא מטרה 

חודשים; העובד לא יועסק יותר משלושה חודשים אצל מעסיק  12לא תעלה על משית; שהות העובד בישראל 

מסוים; העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל; העסקת העובד היה במסגרת מכסה מרבית 

  של עובדים בישראל לפי ההסכם בכל שה.

  קודות זיכוי

יכוי שוות (כגון: תושבות, סיעות, ילדים וכיו"ב). ביום בהתאם לפקודת מס הכסה, זכאים תושבי ישראל לקודות ז

הקובעים, כי בחישוב הכסתו של  2007-פורסמו כללי מס הכסה (קודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז 16.04.07

 2.25תושב חוץ, אשר איו מומחה חוץ או מרצה אורח, אשר שהייתו והעסקתו בארץ מותרת על פי דין, יובאו בחשבון 

קודות זיכוי. עוד קבע, כי אישה זכאית בוסף לכך לחצי קודת זיכוי. כללים אלו חלים בחישוב המס על הכסתו של 

  ואילך. 2007תושב חוץ זכאי שהופקה בשת המס 

(להלן:  2014-פורסמו ברשומות כללי מס הכסה (קודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה 5.10.2014ביום 

(להלן:  2014-פורסמו ברשומות תקות מס הכסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ד 7.10.2014מס הכסה") וביום  "כללי

כללי מס הכסה (קודות זיכוי  בוטלו 1.1.2015"התקות" או "התקות החדשות"). בהתאם לתקות, החל מיום 

ם, כאמור. עוד קבע בתקות, כי ייתו , המעיקים קודות זיכוי לעובדים זרי2007-לתושב חוץ זכאי), התשס"ז

קודות  - 2.25קודת זיכוי רק לעובדים זרים העובדים באופן חוקי בעף הסיעוד: עובד זר בעף הסיעוד יהיה זכאי ל

קודות זיכוי. כמו כן קבע בתקות, כי עובדות זרות (ביתר  2.75 -זיכוי, ועובדת זרה בעף הסיעוד תהיה זכאית ל

  ייה זכאיות למחצית קודת זיכוי.העפים) תה

  ביטוח לאומי

  ):2015שיעור דמי הביטוח לעובד זר (החל ממשכורת יואר 

 חלק המעסיק  חלק העובד  שיעור דמי הביטוח (עובד + מעסיק) 

מהשכר  60%שיעור מופחת (עד 

  הממוצע)

0.53  0.04  0.49 

מהשכר  60%שיעור מלא (מעל 

  הממוצע ועד למקסימום)

3.21  0.87  2.34 
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מעסיק ישראלי המעסיק עובדים זרים (שאים בעלי תעודת זהות ישראלית), שהים תושבי המדיות החתומות על 

האמה לביטחון סוציאלי עם מדית ישראל, ישלם דמי עבורם דמי ביטוח לאומי מלאים, כאילו היו תושבי ישראל, 

  טוח בריאות. הכוללים ביטוח עבור כל עפי הביטוח הלאומי, למעט דמי בי

  להלן המדיות שעמן חתמה מדית ישראל על אמה לביטחון סוציאלי: 

  סלובקיה  ●  גרמיה  ●  אוסטריה  ●

  צ'כיה  ●  דמרק  ●  אורוגוואי  ●

  צרפת  ●  הולד  ●  בולגריה  ●

  רומיה  ●  ורבגיה  ●  בלגיה  ●

  שבדיה  ●  פילד  ●  בריטיה  ●

    שווייץ  ●

  

פים: פגיעה בעבור עובדים זרים שלא מהמדיות הרשומות למעלה, מחויב המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי לע

  בעבודה, פשיטת רגל ואימהות בלבד.

  

), 2010- ו 2009במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום התכית הכלכלית לשים   (*)

ר בעף המסעדות , הוספה הוראת מעבר בדבר שיעור ההיטל המוטל על העסקת עובד ז2009- התשס"ט

  .13.75% - 2011ובשת  10.75%על  2010, לפיה עמד שיעור ההיטל בשת 2011ושת  2010האתיות לשת 

  

  עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ –הכותבת 

  


