
  עקרת בית אינה זכאית לקצבת נכות כללית לראשונה, לאחר גיל הפרישה

  
 לאומיגלרט, יועצת בתחום ביטוח  –ח אורנה צח ”הכותבים: רו

  ת מיסוי בע"מפתרונו  ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – חיבה(משפטן) ישי ח ”מר חיים חיטמן, רו
  

) את תביעת אוניברסיטת בר אילן והורה על 6497-08-16י לעבודה (ב"ל האזור בית הדיןקיבל  2019בפברואר  24ביום 

יס וכהעתקה של נתוני בס) שנערכה על "המל"ל" –ביטול מוחלט של שומת ניכויים שערך המוסד לביטוח לאומי (להלן 

 .שומת ניכויים במס הכנסה, שנערכה על דרך הפשרה, עקב חוסר הפעלת שיקול דעת

לשמש לתכלית ראויה ולהקפדה על תשלומי דמי ביטוח מלאים, הרי  בית הדיןשויה לדעת כמו כן אף שהטלת קנסות ע

חלוטין את הטלת הקנסות שהוטלו ל הדין ביתשבמקרה דנן, ושוב לאור חוסר הפעלת שיקול דעת והטלה מוכנית, ביטל 

 .בעקבות שומות הניכויים שערך המל"ל

 .עניין הקנסותפסק הדין הוא ארוך ומייגע, יותר ממחציתו עוסק דווקא ב

 .בית הדיןנתאר בנקודות את עיקרי העובדות, את נקודות המחלוקת ואת קביעות 

 סיפור המעשה

מימנה לאורך השנים לאנשי סגל נסיעות לחו"ל להשתלמות ומחקר ן לאוניברסיטה קרן לקשרי מדע בינלאומיים. הקר

 .מקרים בתקופה הרלוונטית 1000- (להלן: ההוצאות). היו כ

מקרים וטען כי זיהה בתוכן הוצאות פרטיות שלא למטרות הנסיעה, אשר  50- פקיד השומה ערך בדיקה מדגמית של כ

מות, השגות וערכאות, הגיעו הצדדים להסכם פשרה, בין הצדדים שכלל שו משא ומתןדינם לדעתו כהטבת שכר. לאחר 

הללו בגדר הוצאות  – יברסיטההאונהן שכר, ו –ההוצאות הללו  – שומהפקיד תוך ששני הצדדים שומרים על עמדתם: 

 .עודפות

מההוצאות כהוצאות שכר, אשר ככל הנראה גולמו לפי שיעור מס ממוצע, והאוני' שילמה  30%- סוכם כי בפשרה יראו ב

 .נסהבגין כך מס הכ

 .מההוצאות 30%חבות בדמי ביטוח בגין אותם  –המל"ל העתיק את שומות מס הכנסה, וקבע בשומות ניכויים שהוציא 

גרת שומות ניכויים הטיל המל"ל על האוני' גם חיוב דמי פיגורים הכוללים קנסות (גבוהים) והצמדה. בקשתם להפחית במס

 .התחשב בכך שמדובר בהסכם פשרהקנסות נדחתה. הבקשה הוגשה בשל מצוקה תקציבית וב

 דן בשלושה נושאים בית הדין

 .התיישנות, עצם החיוב וסכומו והטלת הקנסות

 יטהטענות האוניברס

 .תשלום מתוך שיקול סיכויים וסיכונים, ולא מתוך קבלת נכונות עמדות פקיד השומה –הסכם הפשרה כשמו כך הוא 

, רק אם השתכנע פקיד הגביה בהתאם לתשתית עובדתית כי שכר לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) 358לפי סעיף 

ההפרש בשומת ניכויים. אימוץ שומת מס הכנסה נעשה העובדים בפועל גבוה מהשכר שדיווח המעסיק, ניתן לחייב את 

 .ללא כל שיקול דעת עצמאי של המל"ל

 .מס הכנסה לא מסר לאונ' מיהם אנשי הסגל שעשו שימוש פרטי אסור מכספי הקרן

אישי בכספי הקרן ונוקטת באמצעים כדי להבטיח כי כספי הקרן ישמשו  –אינה מאשרת שימוש פרטי  יברסיטההאונ

 .בלבדלצרכים מקצועיים 

לתקנות הגביה מחייבת דיווח פרטני ביחס לשכר של כל עובד ועובד. החיוב הגלובלי שביצע המל"ל, בלי ליחס  8תקנה 

 .התוספת לעובדים ספציפיים, נוגד את התקנה

אי יחוס התוספת לעובדים ספציפיים, שוללת אפשרותם של הללו לתביעת גמלאות מחליפות שכר (כגון מילואים ולידה) 

 .התוספת הזובגין 

הקנסות הוטלו בחוסר סמכות: רק לאחר קבלת ההודעה על החיוב בשומה, נודע לאוני' כי יש לה חוב כלפי המל"ל. לכן לא 

 .יווצרותו (שנים קודם לקביעת השומה)ניתן לראות החיוב כפיגור מיום ה

  



  

 טענת המל"ל

 .ם של המל"להוגשה כשנתיים לאחר קביעת שומות הניכויי בית הדיןלהתיישנות: התביעה 

שומות המל"ל נעשו על פי קביעת השומות של פקיד השומה, זאת לאור הלכת גדות (שקביעת רשות מנהלית אחת 

 .מחייבת את הרשות המנהלית האחרת)

) לפקודת מס הכנסה. משקבע 2(2חוק קובע כי הכנסת עובד לעניין החוק תהא תואמת להכנסתו לפי סעיף ל 344סעיף 

 .כנסות שהמעסיק לא דיווח לו, והטיל בגינן חבות מס, רשאי המל"ל לקבוע כן אף הואפקיד השומה כי יש ה

 .על המעסיק להביא זאת בחשבון בטרם החתימה על ההסכם עם מס הכנסה

הגיעה להסכם גלובלי עם  יברסיטההאונככלל לגילום מס בשיטה הגלובלית, ודוגל בשיטת החיוב השמי.  המל"ל מתנגד

 .קשתה בכך על המל"ל, אשר נאלץ להוציא חיוב גלובלי אף הואפ"ש, נקטה בדרך פסולה וה

רת, כל שאח –פשרה  לא יתכן להבחין בין שומת ניכויים כפויה או חלוטה של פקיד השומה לבין שומה בעקבות הסכם

ב המעסיקים יגיעו להסדרי פשרה עם פקיד השומה והמל"ל לא יוכל להוציא שומות ניכויים מידיות אלא יצטרך לדון שו

 .בסוגיות שבמחלוקת

לחוק, ככל שלא שולמו דמי הביטוח במועדם החוקי. לדברי המל"ל  364באשר לקנסות, הללו מוטלים בהתאם סעיף 

 .ות ואינם נתונים לשיקול דעתובחוק ובתקנ שיעורי הקנסות קבועים

גלה בביקורת חוזרת, ניתן למל"ל יש זכות לותר על קנסות, אך כאשר מעסיק לא תיקן ליקוי שנמצא בביקורת והדבר הת

 .לראות בכך התחמקות מתשלום, באופן שיצדיק חיוב בקנס מלא, ללא אפשרות ביטול

 תמצית הדיון וההחלטה

הפעולה של שתי רשויות המיסוי יהיה אחיד ואולי זהה, אך תכלית הפעולה של שתי כי רציונאל אמנם הלכת גדות קובעת 

 .הרשויות, שונה

 .ל שיקול דעת ולא לאמץ את שומות המס בצורה עיוורת בכדי לקיים, לכאורה, את מצוות הפסיקהלכן, המוסד חייב להפעי

ב להיות זכאים לתבוע גמלאות בעתיד ם בוצע החיוגביית דמי הביטוח בגין עובדים חייבת לאפשר לעובדים בגינ

 .המתחשבות בדמי ביטוח אלו

ל פי רשימות שיוצגו לו, הרי שבפועל לא אותר אף מקרה של אף שהמל"ל ניסה לטעון כי הוא מוכן לבצע שיוך כאמור ע

 .עובד שזכה להגדלת גמלה כלשהי בשל כך

סיס גביית דמי ביטוח, ובניגוד לעמדתו המוצהרת, ון העומד בבהמל"ל ביצע גביה בדרך של חיוב גלובלי, בניגוד לעקר

 .לעיל וראמכ

ם פשרה בין הצדדים, כשכל צד מחזיק בעמדתו. ביה"ד אין דין שומת מס הכנסה שהתיישנה או חלוטה, כדין שומה בהסכ

 .לא חושש ממבול של הסכמי פשרה עם מס הכנסה

ובדים ולזהות האם למי מהם יש הוצאות שכר י נסיעות העעל המל"ל היה לקבל את הצעת האוני' לבחון את כל נתונ

 .סמויות נוספות ולמי לא. המל"ל בחר בדרך הקלה

מבחין בין תביעת גמלאות לבין תביעת השבת דמי ביטוח.  בית הדיןביעה לבית הדין: בעניין ההתיישנות בהגשת הת

ו כתביעת השבת דמי ביטוח שלומו, כמוה, קביעת חוב דמי ביטוח בשומת ניכויים, והתנגדות המעסיק לתבית הדיןלדעת 

 .שנים, לפי חוק ההתיישנות 7ועל כן תחול התיישנות רק לאחר 

 .שנים) 7יעה לקבלת גמלה, חלות הוראות חוק ההתיישנות (גם לגבי הקנס, משלא מדובר בתב

הטלת ל את סמכות באשר לקנס: אין ספק כי הטלת קנס מעודדת תשלום דמי ביטוח במועד. עם זאת, המל"ל חייב להפעי

הקנסות במידתיות ובשקיפות ראויה. תשובה שלילית לבקשת ביטול הקנסות ניתנה לאוני' כבר ביום משלוח הבקשה. 

 .שלא הופעל שיקול דעת כלשהו ודאי

קנס ככלל יחול על מי שנראה כמתחמק מתשלום דמי ביטוח. לא כך המצב כאן (באשר מוסכם כי האוני' התנהלה בתום 

 :ין הקנסות ושרירות הטלתם, נצטטחשיבות עני לב). לאור



אופן מכוון ושיטתי להונות העליון ערך אבחנה, אותה אנחנו מבקשים לאמץ, בין מי שפעל בחוסר תום לב, ב בית המשפט"

 ."את רשויות המס, לבין התנהלות בתום לב או ליקויים ברישום, שפגיעתם בערך השוויון בפני החוק פחותה

הנחיה של המל"ל בעניין קנסות בכל תקופת זמן נבחנת. המל"ל לא טרח להגיש בפני  הוי חוזר אויש חוסר בהירות בזי

 .פקיד דיעל יר כיצד ובאיזה אופן מופעל שיקול דעת אף לא חוזר אחד, ולא סופק הסב בית הדין

י המל"ל לא בחוזרים נאמר כי לוועדה עליונה או לוועדה במשרד הראשי, יש סמכות עליונה לביטול מלוא הקנסות. אנש

 .לאותן וועדות –טרחו להפנות הבקשה המנומקת שקבלו 

ת הקנסות, בהיעדר שיקול דעת בצורה סבירה בסיכום: נפלו פגמים מנהליים בחיוב המעסיק לפי הסכם הפשרה ובהטל

 .ומידתית

 .תביעת האוני' נתקבלה במלואה

 ראוי לציון

 .זהרצי על פסק הא לבית הדיןכפי שנמסר לנו, בכוונת המל"ל להגיש ערעור 

 בהוצאת שומות ניכויים של המל"ל תוך בחינת הממצאים והפעלת שיקול דעת, ולא תוך פסק הדיןכמו כן יצוין כי ישומו של 

תאפשר תוצאה על פיה שומות ניכויים של המל"ל יכולות להיות נמוכות יותר  –"העתקת" שומות ניכויים של מס הכנסה 

 .או גבוהות יותר משומות מס הכנסה

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


