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 היטל עובדים זרים .א

לאחרונה יצאו מספר פסקי דין הבוחנים את שאלת התושבות של עובדים זרים לצורך חבות 

 המעסיקים בגין היטל עובדים זרים .

נקבע כי  2013מחוזי( משנת ) 53151-01-12 ע"מ - ישרוטל בעניין רשת בתי מלוןבפסק דין 

 ו לעניין ההיטל.ואת מעמד מהעובדיםלבחון מחדש את שאלת סיווגו של כל יחיד ויחיד  נדרש

)מחוזי(  58167/12 ע"מ - בפסק דין ארזים ניהול ותפעול בע"מ 2014מאידך, בחודש אוקטובר 

מסתננים מדובר בנפסק כי נדרש לשלם היטל בגין עובדים זרים המועסקים בישראל, גם אם 

 סודן.או מאריתריאה 

 שלא ניתן בשל כך לדרוש נקודות זיכוי. ,השלכות לפסק הדין ,כמובן

 (1.1.2015 -מעודכן ל) :זרים עובדיםעל העסקת  היטל

  1.1.2015  1.1.2014  1.1.2013  

 20% 20% 20% כללי:

 10% 10% 10% בענף החקלאות

 15% 15% 15% בענף התעשייה והבניין:

 15% 15% 15% בענף המסעדות האתניות:

 

 אנו ממליצים לבחון מחדש את החבות בגין היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי.
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 יכוי לעובדים זריםנקודות ז .ב

, אשר כולל את תקנות מס הכנסה 7430פורסם קובץ התקנות  2014באוקטובר  7ביום 

א לפקודה. כמו כן, פורסמו, באותו קובץ 48, מכוח סעיף 2014-)זיכויים לעובד זר(, התשע"ה

, אשר 2014-תקנות, כללי מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי( )ביטול(, התשע"ה

 .2007-ת כללי מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי(, התשס"זביטלו א

 בתקנות נקבע כדלקמן:

( 2)2( או 1)2בחישוב המס על הכנסה של עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף  .1

 א לפקודה.36-ו 36, 34לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 

שאינה עובדת זרה חוקית  ,חוקית בחישוב המס על הכנסה כאמור של עובדת זרה .2

 א לפקודה.36בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 

שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל או  .3

באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק היחסי של 

לעיל, בהתאם למספר החודשים שבהם שהה בישראל  2או  1עיפים נקודות הזיכוי לפי ס

 בשנת המס.

 לעניין זה, .4

 עובד זה חוקי שנתקיימו בו כל אלה: -"עובד זר חוקי" 

 שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרת לפי דין;  .4.1

הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנת מס הכנסה )ניכוי  .4.2

          ;1979-הוצאות שהייה לתושב חוץ(, התשל"ט

)עובד זמני( לעבודה בישראל,  1הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/ .4.3

 .1974-)א( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד5כאמור בתקנה 

עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד,  - הסיעוד""עובד זר חוקי בתחום 

-א)ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב3ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 

1952. 

 ואילך. 2015תחילתן של התקנות והכללים בשנת המס  .5
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 החלטות מיסוי .ג

 - רכבים החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת .1.ג

 מס ערך מוסף 6541/15החלטת מיסוי 
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 )המשך( החלטות מיסוי . ג 

 -החבות במע"מ בגין סכומים המיועדים לתשלום ריבית בשל הלוואות לרכישת רכבים  . 1ג. 

 )המשך( מס ערך מוסף 6541/15החלטת מיסוי 
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 עידוד יחוק 15/5297החלטת מיסוי  -פעילות הפקת חשמל בתחנת כח פוטו וולטאית גדולה  .2.ג
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הוצאת הודעות זיכוי לספרים בגין עסקאות ששולמו באמצעות תווי קניה או כרטיסי  .3.ג

 מס ערך מוסף 51/1387החלטת מיסוי  -אשראי והתקבלה בגינם תמורה מופחתת 

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


 ניוזלטר
 114גיליון מס'  2015 פברואר

 

 
 
 

- 8 - 

 נשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזקים אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. 
  .6091113-03או לפקס  rhcpa@rhcpa.co.ilוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  0609202-03ניתן ליצור קשר בטלפון 

 מבזקים אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.

 )המשך( החלטות מיסוי . ג 

הוצאת הודעות זיכוי לספרים בגין עסקאות ששולמו באמצעות תווי קניה או כרטיסי  . 3ג. 

 )המשך( מס ערך מוסף 1387/15החלטת מיסוי  -אשראי והתקבלה בגינם תמורה מופחתת 
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 מיסוי מקרקעין 51/4983החלטת מיסוי  -חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ  .4.ג
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