תאריך פרסום2.10.2017 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע

הטבות מס לישובים – סעיף  11לפקודת

מס הכנסה וביטוח לאומי
 הטבות מס לישובים  -סעיף 11
לפקודת מס הכנסה;

מס הכנסה

שכר והסכמים קיבוציים

ביום  10.9.2017פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא הטבות מס

 תשלום מענק יובל במגזר
הציבורי;

לישובים – סעיף  11לפקודת מס הכנסה בהמשך לחוק הטבות במס וייעוץ
במס (תיקוני חקיקה)(תיקון והוראת שעה) ,התשע"ז 2017-שפורסם

עדכונים בשלטון המקומי
 הסכם שכר לעובדים סוציאליים
מיום ;7.9.2017
 הסכם שכר בדרוג חינוך ונוער
מיום  – 18.5.2017החלטת ועדת
מעקב מיום  19.9.2017בעניין
עובדים בתפקיד קציני ביקור
סדיר;

דיני עבודה
 תקנות לחלוקת חסכון פנסיוני
בין בני הזוג שנפרדו;
 פס"ד בדבר אופן המיסוי בגין
העסקת עובדים זרים
אריתראיים וסודניים.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי
נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין
בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על
אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.

ברשומות ביום  ,6.8.2017ולהלן עיקריו:


בתוקף מיום  ,1.1.2017הוגדלה תקרת ההכנסה לצורך מתן זיכוי ממס,
למי שהיה בשנת המס תושב ביישוב מוטב שהוא ישוב צמוד לגבול
עימות בצפון .תקרת ההכנסה המזכה בזיכוי ממס לפי סעיף
(11ב)(3א)(ב) לפקודת מס הכנסה הוגדלה בסכום של  ,₪ 24,000במקום
.₪ 6,000



להלן רשימת הישובים הזכאים לתיקון עם התקרות המעודכנות:
תקרת ההכנסה

שם יישוב

שיעור הזיכוי

אביבים ,אלוני הבשן ,ברעם,
דוב"ב ,דישון ,דפנה ,יובל,
יערה ,יפתח ,יראון ,מטולה,
מלכיה ,מנרה ,מעיין ברוך,
מרגליות ,משגב עם ,מתת,
נטועה ,עראמשה

13%

₪ 216,000

אדמית ,בצת ,חניתה ,כפר
ראש הנקרה ,כפר רוזנואלד
(זרעית) ,שומרה ,שתולה

11%

₪ 186,000

מג'דל שמס ,ע'ג'ר ,קריית

19%

₪ 252,000

שמונה
שלומי

17%

₪ 222,000
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במסגרת הוראות המעבר (פורסמו בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,)2016הוגדרו מספר
ישובים השייכים למועצה  ,שלפחות חצי מיישוביה נכללו ברשימת "הישובים המוטבים" ,שתושביהם לא
זכאים לחישוב של זיכוי יחסי  ,במקרה שהם יעזבו את הישוב במהלך השנה .כעת הוראת המעבר תוקנה
כך שיחולו כללי היחסיות בהתאם לסעיף (11ב)( )4לפקודת מס הכנסה לגבי התושבים שיעזבו את הישוב
במהלך השנה ,והיו תושבי הישוב במשך  12חודשים רצופים .הזיכוי היחסי יינתן בשנות המס  2017ו.2018-
רשימת הישובים הינה כדלקמן:



חמרה
ניר דוד (תל עמל)
מעגלים
בקעות
מסילות
מעלה גלבוע
גיתית
אפק
מלכישוע
מכורה
נתיב הגדוד
מירב
רוחמה
אלמוג
גבעולים
נירן
תומר
רוויה
ורד יריחו
גלגל
מלילות
שרשרת
ייט"ב
זרועה
ההנחה תוענק לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף  11לפקודת מס הכנסה.

רשפים
שלוחות
בית הגדי
יושיביה
שיבולים

שכר והסכמים קיבוציים
תשלום מענק יובל במגזר הציבורי
עובדים פעילים


עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר
הציבורי ,למעט לעובדים בדרוג חוזה אישי .העובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות זכאים לתשלום מענק
יובל במשכורת חודש נובמבר ,ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק במשכורת חודש יוני.



בדירוגי רופאים ומשפטנים ,הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו  30שנה .בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי
הנדרש הינו  25שנה .הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי תואר שני /
שלישי ,לימודי תעודה וכדומה.



סכום מענק היובל מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ,ובהתאם לחלקיות המשרה וימי
העבודה בשנת הזכאות.



לגבי עובדי המדינה ,המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית ,מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניין ,ולא
מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגון :קופת גמל וקרן השתלמות.



לגבי עובדי המדינה ,המבוטחים בהסדר של פנסיה צוברת בלבד ,סכום מענק היובל נכלל בבסיס לביצוע
הפרשות פנסיוניות ברובד השני (עבודה נוספת).

גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד


סכום מענק יובל המשולם לגמלאים ,אשר היו זכאים לו ערב הפרישה ,משולם בסכום קבוע שקלי .בדומה
לתשלום הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד המחירים לצרכן .סכום מענק היובל המעודכן ,צמוד למדד
שמפורסם בחודש ינואר של כל שנה.
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בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלום מענק יובל בתור עובד פעיל ,עבור כל השנה .בשנה העוקבת לשנת
הפרישה ,מתבצעת ההצמדה בהתאם לעליית המדד מחודש הפרישה ועד לחודש דצמבר של שנת הפרישה.



מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואילך ,מוצמד סכום מענק היובל למדד חודש דצמבר ,לעומת מדד חודש
ינואר.



בתוך כך ,בקצבת חודש ספטמבר  ,2017משולם מענק יובל לגמלאים בפנסיה תקציבית ,שפרשו עד סוף שנת
 2016כולל .גובה מענק היובל מחושב כסכום המענק ששולם בשנה שעברה ( ,)2016בתוספת הפרשי הצמדה,
בהתאם למדד שפורסם בחודש ינואר  ,2017זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה ,בשל הצמדה למדד ,כחלק
מהבסיס לתשלום המענק.

עדכונים בשלטון המקומי
הסכם שכר לעובדים סוציאליים בשלטון המקומי מיום
7.9.2017
ביום  7.9.2017נחתם ,בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ,מרכז המועצות האזוריות (להלן:
המעסיקים) ,לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסכם קיבוצי כללי ,בעניין עדכון שכר עובדים בדירוג
עובדים סוציאליים ולהלן עיקריו:
תחולה


ההסכם חל על העובדים המועסקים אצל המעסיקים בדירוג העובדים הסוציאליים (להלן :דירוג עו"ס) ,אשר
שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג זה ,למעט עובדים ,כאמור,
המועסקים בבתי החולים (להלן :העובדים).

תוספת 2017


בתוקף מיום  ,1.7.2016תשולם תוספת שכר חודשית שקלית  -תוספת .2017



לתוספת  2017יהיו זכאים עובדים בדירוג עו"ס בטווח דרגות מדרגה יא' ועד דרגה ה' (כולל).



עובד בדירוג עו"ס בדרגה ד' ומעלה ,או שיקודם לדרגה ד' ומעלה ,לא יהיה זכאי לתוספת .2017



סכום תוספת  2017הינו  ,₪ 180.67לחודש עבודה ,מלא למשרה מלאה והוא יתעדכן מחודש ינואר  ,2018אחת
לשנה ,בחודש ינואר  ,לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם.
לעניין זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם ,ולעניין העדכון הראשון – מדד
חודש דצמבר ( 2017שיתפרסם בחודש ינואר )2018
אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך ,עדכון של תוספת  2017והעדכון יידחה
למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי ,תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי ,על פי חישוב ,לפי שיעור שינוי המדד
החדש לעומת המדד הקודם האחרון ,ששימש לעדכון התוספות.
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תוספת  2017תהווה שכר לכל דבר ועניין ,לרבות לעניין:


חישוב ערך שעה לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות ,משמרות ,תורנויות ,קריאות פתע ושכר עידוד;



פיצויי פיטורים ,כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ד;1963-



הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות;



חישוב המשכורת הקובעת כהגדרתה בסעיף  8לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל-
.1970



תוספת  2017לא תהווה בסיס לחישוב תוספת קיימת ובכלל זה תוספת  3.6%שניתנה מכוח ההסכם הקיבוצי
מיום .31.1.2001



תופסת  2017לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום ,לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
למען הסר ספק ,תוספת  2017תהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר
מינימום-הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-

הפרשים


תוספת  2017תשולם החל ממשכורת חודש ספטמבר  2017ולכל המאוחר ,החל ממשכורת חודש אוקטובר
 .2017ההפרשים וההפרשות בגין תוספת  2017ישולמו באותו מועד ,וזאת בגין התקופה שמיום  1.7.2016ועד
לחודש התשלום.

כוננות


עובד בדירוג עו"ס שנדרש להיות כונן בזמן חופשה מרוכזת ,יהיה זכאי לתשלום עבור כוננות ,על פי כל הכללים
החלים אצל המעסיקים בעניין הכוננות ,וזאת בנוסף לתשלום לו זכאי העובד עבור ימי החופשה.

חופשה פנימית לעובדים סוציאליים במפתנים


מפתנים – מסגרות טיפוליות ,שיקומיות חינוכיות בקהילה ,המיועדות לבני נוער במצבי סיכון וסכנה,
המשלבות תכניות התערבות טיפולית ,הכנה לחיי התעסוקה ,לימודים עיוניים ופעילות פנאי.



עובדים המועסקים במפתנים ,יהיו זכאים ל 5-ימי חופשה פנימית ,אותם יוכלו לנצל במהלך שנת הלימודים
(החל מיום  1בספטמבר ועד ליום  31באוגוסט של השנה העוקבת) ,בתיאום מראש ובאישור המעסיק ,תוך
התחשבות ברצון העובד וצרכי המערכת ,בחופשות במפתנים בחגים ובקיץ.



למען הסר ספק ,ימי חופשה פנימית לא ייכללו במסגרת החופשה השנתית המקובלת לעובדים בדירוג עו"ס
במפתנים.



היה והמעסיק יחליט להוציא את העובדים לחופשות מרוכזות ,בכפוף לדין ,במועדים בהם המפתנים אינם
פעילים ,אזי יהיו זכאים העובדים ל 5-ימי חופשה פנימית נוספים ,אותם יוכלו לממש במהלך החופשות
המרוכזות כאמור.



למען הסר ספק ,ימי חופשה פנימית לא ניתנים לצבירה ולפדיון .ביום  31באוגוסט של כל שנה ,ימי חופשה
פנימית יתאפסו ,גם אם לא נוצלו על ידי העובד במהלך שנת הלימודים החולפת ,מכל סיבה שהיא.
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הסכם שכר בדרוג חינוך ונוער מיום  – 18.5.2017החלטת ועדת
מעקב מיום  19.9.2017בעניין עובדים בתפקיד קציני ביקור
סדיר
בהתאם להוראות סעיפים  24 – 23בהסכם קיבוצי מיום ( 18.5.2017להלן :הסכם חינוך ונוער  ,)2017שנחתם בין
מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות (להלן :המעסיקים) ,לבן הסתדרות
העובדים החדשה והסתדרות המעו"ף (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יוני  ,)2017החליטה ועדת
המעקב בישיבתה מיום  ,19.2017כדלקמן:
תחולה


בתוקף מיום  1.9.2017הוראות הסכם חינוך ונוער  2017יחולו ,לפי העניין ,על העובדים הממלאים תפקיד של
קצין ביקור סדיר (להלן :קב"סים) ,המועסקים אצל המעסיקים בדירוג חינוך נוער חברה וקהילה ,אשר שכרם
משולם לפי טבלאות השכר של עובדי חינוך נוער וקהילה (החינוך המשלים).



למען הסר ספק ,תוספת שמועד תשלומה לפי הסכם חינוך ונוער  2017מוקדם ליום  ,1.9.2017תחול על
הקב"סים מיום  1.9.2017ואילך בלבד.

תוספת שקלית 2017


בתוקף מיום  1.9.2017יהיו הקב"סים זכאים לתוספת שכר חודשית שקלית – תוספת שקלית .2017



סכום תוספת שקלית  2017הינו  ₪ 500.00לחודש עבודה מלא ,למשרה מלאה והוא יתעדכן מחודש ינואר
 ,2018אחת לשנה ,בחודש ינואר לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם.
לעניין זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם ,ולעניין העדכון הראשון – מדד
חודש דצמבר ( 2016שהתפרסם בחודש ינואר )2017
אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך ,עדכון של תוספת שקלית 2017
לקב"סים והעדכון יידחה למועד בו ניתן י היה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי ,על פי
החישוב לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספות.





תוספת שקלית  2017תהווה שכר לכל דבר ועניין ,לרבות לעניין:


חישוב ערך שעה לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת ,לרבות כוננויות ,משמרות וקריאות פתע;



פיצויי פיטורים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ד;1963-



הפרשות לקופת גמל לקצבה ולקרן השתלמות.

תוספת שקלית  2017לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום ,לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 .1987למען הסר ספק ,תוספת שקלית  2017תהווה "תוספת מוחרגת" ,לעניין הוראות חוק שכר מינימום
(העלאת סכומי שכר מינימום-הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-
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גרירת וותק בהוראה


בתוקף מיום  1.9.2017יהיו הקב"סים זכאים להכרה בכל שנות עבודתם בהוראה במוסד חינוך רשמי או
במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ,לצורך תשלום תוספת וותק בלבד בכפוף להמצאת אישור על וותק קודם
בהוראה .למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי לשנות מהכללים להכרה בוותק לעניין מענק יובל.



שנת וותק אחת תוכר ,בגין עבודה במשך  6חודשים לפחות במהלך שנת הלימודים אחת ,בהיקף של  1/3משרה
לפחות .הכרה בקביעת שנות הוותק בהוראה תהא בהתאם ליתר הכללים הקבועים בתקנון שירות עובדי
הוראה ,לגבי עבודה המזכה בוותק מלא .סך כל תוספת הוותק לא יעלה על שיא הוותק בסולם השכר (המספר
המרבי של שנות הוותק המוכרות לצורך תשלום תוספת וותק).



האמור לעיל יחול הן על קב"סים קיימים שיוכיחו קיום וותק קודם ,והן על קב"סים חדשים .מובהר כי,
ההכרה בוותק תחול רק מיום  1.9.2017כאמור לעיל ,או מיום המצאת כל המסמכים המעידים על הוותק על
ידי הקב"ס ,המאוחר מביניהם .לא תהיה הכרה רטרואקטיבית בוותק.
לדוגמא:


קב"ס שהחל את עבודתו ברשות המקומית ביום  ,1.9.2016ויש לו וותק של  15שנים כמורה ,זכאי החל
מיום  1.9.2017לוותק של  16שנים ,במקום  11שנים ,אילולא האמור בסעיף זה ,בהנחה שהמציא את
המסמכים הדרושים.



המציא הקב"ס הנ"ל את המסמכים הדרושים ביום  ,1.9.2018יהיה זכאי החל מיום  1.9.2018לוותק של 17
שנים ,במקום  12שנים.

תשלומים והפרשים


התשלומים הנובעים מהחלטה זו ישולמו החל ממשכורת חודש ספטמבר  2017ולכל המאוחר ,החל ממשכורת
חודש נובמבר  .2017ההפרשים וההפרשות בגין התשלומים הנובעים מהחלטה זו ,ישולמו באותו המועד ,בגין
התקופה שעד לחודש התשלום.

דיני עבודה
תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,2014ביום  6.8.2014פורסם ברשומות חוק
לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,התשע"ד( 2014-להלן :החוק) ,אשר קבע הסדרים בעניין אופן התחשיב,
וחלוקה של חסכון פנסיוני בין חוסך/חוסכת לבין בן  /בת הזוג לשעבר ,באמצעות גוף משלם (חברה מנהלת קופ"ג,
מבטח ,מעסיק בפנסיה תקציבית).
בהמשך לכך ,ביום  15.8.2017פורסמו ברשומות תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,התשע"ז2017-
(להלן :התקנות) לפיהן:
בקשה לרישום ,קליטתה ורישומה


בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני תוגש לגוף המשלם ,על גבי אחד הטפסים המפורטים בתוספת לתקנות,
בהתאם לסוג הפנסיה כלהלן:


קרן פנסיה צוברת חדשה – טופס  1שבתוספת;
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פנסיה תקציבית או קופת גמל מרכזית לקצבה – טופס  2שבתוספת;



קרן פנסיה וותיקה – טופס  3שבתוספת;



פוליסת ביטוח לקצבה (ביטוח מנהלים) – טופס  4שבתוספת.

לבקשה לרישום נדרש לצרף מסמכים הבאים:


פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין;



צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר;

בקשה לרישום תוגש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו,
לצורך הגשת בקשה לרישום.



קליטת בקשה לרישום בגוף המשלם תיעשה לא יאוחר מהמועדים האלה:
מספר ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה המלאה

סוג פנסיה
פנסיה תקציבית

7

פנסיה אחרת שהיא לא תקציבית

4



גוף משלם ירשום ברישומיו הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ,לא יאוחר מעשרים ימי עסקים
ממועד הגשתה של בקשה מלאה.

מתן הודעות ומועדים למסירתן
התקנות קובעות סוגי הודעות ומועדים למסירתן ,כדלקמן:


הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר רישום הערה;



הודעה לבן זוג לשעבר על תחילת תשלום קצבה לחוסך;

הגוף המשלם

מועד למסירת ההודעה

קרן וותיקה או קופת
ביטוח ישנה

 6חודשים לפני מועד הזכאות לקבלת
קצבת פרישה ראשונה של גמלאי ,לפי
הסדר החיסכון.

פנסיה תקציבית

 14ימי עסקים מהמועד שבו אישר הגוף
המשלם את זכאותו של הגמלאי לקצבה



הודעה לבן זוג לשעבר על שינוי מועד פרישתו של החוסך  -הגוף המשלם ישלח הודעה ,בתוך  7ימי עסקים
מהמועד שבו נודע לגוף המשלם על מועד פרישתו הצפוי של החוסך.



הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר הסייג שבשלו נמנע גוף משלם מלהעביר כספים מיתרה צבורה של עמית
לפי סעיף (12א) לחוק – במועד שבו נשלחה ההודעה בדבר רישום ההערה או בתוך  7ימי עסקים מהמועד שבו
התקבל צו של בית משפט המונע את ההעברה ,לפי המאוחר מביניהם.



דוח לבן זוג לשעבר ,אשר יכלול את הפרטים הבאים:
 סכום הקצבה המלאה ,לאחר ההפחתה כמשמעותה בסעיף ( 16א)( )1לחוק ,אם ישנה; סך ההפחתה מהקצבה כמשמעותה בסעיף ( 16א)( )1לחוק ,אם ישנה; שיעור הקצבה להעברה;עמוד  7מתוך 8

 הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה לפי סעיף  14לחוק או לפי סעיף  13לחוק; שיעור שמנוכה מהקצבה עקב היוון ומשך התקופה שלגביה בוצע ההיוון; בהסדרי צבירת זכויות – במקרה שבן זוג לשעבר התחייב לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר  -יפורטוכללי התשלום ,כהגדרתם בסעיף ( 30ב)(()2ד) לחוק.


הדוחות לא יכללו נתונים לגבי סכומי הקצבה שפסק הדין לחלוקת החיסכון אינו חל לגביהם.



הדוח יישלח עד  15בחודש שבו החל גוף משלם להעביר לבן זוג לשעבר חלק מקצבת פרישה של גמלאי .בנוסף
יישלח כל שנה דוח שנתי.

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים


בן זוג לשעבר יודיע לגוף משלם על החלטתו בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים ,לפי החלופות המנויות
בסעיף (6ה)( )1לחוק ,באמצעות טופס  5שבתוספת.

הוראת שעה ותחילתה


תחילתן של תקנות אלה  6חודשים מיום פרסומן ,קרי מיום .16.2.2018

פס"ד בדבר אופן המיסוי בגין העסקת עובדים זרים
אריתראיים וסודניים
ביום  12.9.2017קבע בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ,בעניין שלמה סעד ומערערות
רבות אחרות (ע"א  ,4946/16שלמה סעד נ' פקיד שומה אשקלון) ,כי מעסיק אשר העסיק עובדים מסודאן
ומאריתריאה ,אשר נכנסו לישראל שלא כדין ,חייב בהיטל העסקת עובד זר ,אך היה יכול לתת לעובדיו נקודות
זיכוי ,לפחות עד ליום ( 31.12.2014לפני כניסה לתוקף של תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר)) ,בתנאים הבאים:
 .1על המעסיקים להוכיח כי התשלומים בגין נקודות הזיכוי אכן הגיעו לידי העובדים בפועל ,לאחר ניכוי מס
במקור.
 .2העובד אינו מחזיק ברישיון שהייה שבו נכתב במפורש כי "אינו רשאי לעבוד" ,או ברישיון אשר מכיל
הגבלה גיאוגרפית ,הניתנים למי ששוחרר במרכז השהייה חולות ולגביהם נאכף איסור אי ההעסקה.
 .3אין מדובר במי שניתנה לגביו הוראת שהייה בחולות ,שממילא אינו רשאי לעבוד.
נוכח התרשמות בית המשפט בקיומה של "עמימות מצבית" המאפיינת את העובדים דנן ,החליט בית המשפט
במהלך הדיונים בערעורים שהוגשו בסוגיה זו ,לתת לרשות המסים שהות לשקול פתרון מוסכם בסוגיה.
ביחס לנקודות הזיכוי ,בית המשפט קבע כי התנאים אשר הוצבו בהודעת הרשות ,לצורך הכרה בזכאות ,מקובלים
עליו ,בלי להיכנס להכרעה שיפוטית ספציפית לגביהם .אולם אין רשות המסים אמורה לנהוג בדקדקנות יתר בנוגע
לשני התנאים האחרונים ,שהם פרוצדוראליים במהותם.
בית המשפט קרא לרשות המיסים ,לפעול באופן הוגן ובאמצעות מדיניות מיסוי מובחנת כלפי המעסיקים
שהעסיקו את העובדים .זאת נוכח מעמדם של העובדים דנן ,כמסתננים "מנועי הרחקה" ,נסיבות שהותם
הייחודיות של עובדים יוצאי סודאן ואריתריאה ולאור העובדה שיש להם יותר מן התושבות ,מאשר עמיתיהם
העובדים הזרים החוקיים.
אנו ממליצים למעסיקים ,אשר מעסיקים עובדים אריתראיים וסודניים לבדוק את עניין תשלום היטל העסקת
עובד זר ,לאור פס"ד האמור.
עמוד  8מתוך 8

