
  ומה עם דמי הביטוח?  –פטור ממס צפוי על זכייה במדליה באולימפיאדה 

  בתחום ביטוח לאומיגלרט, יועצת  - רו“ח אורנה צח  הכותבים:

  ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ -מר חיים חיטמן, רו“ח (משפטן) ישי חיבה 

גם בפרסים כספיים שהוענקו  זכו  הם  ספורטאינו הביאו למדינת ישראל כבוד גדול וזכו במדליות. במקביל  

  להם.

ל הספורטאים על ידי הטלת מס מיד קמה זעקה בעיתונות וברשת על "שליחת יד המדינה" בפרסיהם ש

  על הפרסים, והתקשורת הוצפה ב"דרישה" ציבורית לפטור אותם ממס.

ובאמת, שר האוצר והמחוקק, שעו לזעקות הציבור, קבלו את העמדה,  ומיד פורסם תזכיר חקיקה ובו  

ל גם  מתן פטור ממס על כספי הזכייה של הספורטאים באולימפיאדת טוקיו (וכפי שפורסם, התיקון יחו

  בדיעבד) ולעתיד לבוא. 

  וכך נכתב בדברי ההסבר לתזכיר:

ע ששולם  מענק  מסווג  הקיים  החוקי  יד"במצב  במשחקים   י ל  זכיה  בשל  בישראל  האולימפי  הוועד 

לפקודה,    2ראלימפים, כהכנסה ממשלח יד או הכנסת עבודה לפי סעיף  אהאולימפיים או המשחקים הפ

א לפקודה, בהתאם לנסיבות העניין. הצעת 2לפי סעיף  או כהשתכרות שמקורה בפעילות נושאת פרסים

החוק מטרתה לתמוך בספורטאים המייצגים את ישראל וזוכים להישגים במשחקים האולימפיים, מוצע  

  לפטור ממס מענק המשולם בשל זכיה בתחרויות אלו".

  הכנסה:לפקודת מס  9וכך היא הצעת החיקוק עצמו, וזאת בדרך של הוספת סעיף קטן בסעיף  

במסגרת  28"  שהתקיימה  בתחרות  זכיה  בשל  בישראל  האולימפי  הוועד  ידי  על  המשולם  מענק  (א) 

  ראלימפים, לזוכה בתחרות". אהמשחקים האולימפיים או המשחקים הפ

  ואולם:  מגיע על הצעת התיקון המהיר, כל הכבוד לשר האוצר ולמחוקק.

) " דמי ביטוח" ומי ובדמי ביטוח בריאות (להלן:  מן המפורסמות הוא כי עובד עצמאי חייב בדמי ביטוח לא

) לפקודה (עסק או משלח יד), ועובד שכיר חייב בדמי ביטוח על הכנסותיו  8(2  - ) ו1( 2על הכנסותיו מסעיף  

  ) לפקודה (הכנסת עבודה).2(2מסעיף 

ידם  (יצוין כי לא ברור מדוע מצוין בתזכיר כי המצב הקיים הוא שפעילותם של הספורטאים היא במשלח  

 ,או כבעלי הכנסת עבודה כשכירים, שהרי ודאי שאינם שכירים של הוועד האולימפי נותן הפרסים. אי לכך

  התייחסותנו במבזק זה, תהא למצב המקובל בפועל, בו רוב הספורטאים פועלים במשלח ידם כעצמאים). 

ין חבותם של הללו לפקודה אינו מועיל כלל לספורטאים בעני  9בקיצור: קביעת פטור ממס הכנסה בסעיף  

  משלח יד). –) לפקודה 1(2בדמי ביטוח (ככל שמוסכם כי מקור הכנסת הזכייה הוא 

כדי   ועשויה להגיע  זניחה    – בגין פרסים בסכומים גבוהים, החבות בדמי ביטוח של עובד עצמאי אינה 

  ₪ לשנה.  85,000

מציע החיקוק, להטיל    –פורתא, ולא היה בכוונת המחוקק    לדעתנו הצעת החקיקה המבורכת, לא דייקא

  חבות בדמי ביטוח על הזכיות הללו.

כדי להשלים את המצווה וליתן פטור מלא הן ממס הכנסה והן מדמי ביטוח, על המחוקק לעשות אחד מן 

  השניים:



פקודת .1 לעניין  כהכנסה  תיחשב  לא  אולימפיים  במשחקים  כספי  בפרס  זכיה  כי  בחיקוק  מס    לקבוע 

  הכנסה, ואז באופן מידי לא תהיה כל תחולה לחיוב במס הכנסה ובדמי ביטוח.

(הוספת ס"ק      .2       א) לפקודה, כמוצע), גם בחוק  28(9לבצע תיקון מקביל לתיקון בפקודת מס הכנסה 

לחוק הביטוח הלאומי, שהוא סעיף הפטורים בחוק    350ביטוח הלאומי. לדוגמה, להוסיף לסעיף  ה

מד זכיה  (הפוטר  מפרסי  הכנסות  גם  ועוד),  למגורים  שכ"ד  דיבידנד,  ריבית,  הכנסות  ביטוח  מי 

  א) לפקודה. 28(9ראלימפית, כמתואר בסעיף  אבתחרות אולימפית ופ

  אז תעשה מלאכתו המבורכת של המחוקק המציע, שלימה.

  

  

  

   


