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 בחקלאותעובדים  – היטל

מהיטל שפטר 18 'מס תיקון פורסם 11.2.16 ביום רק 
 .החקלאות בענף המועסקים זרים עובדים

1.1.16 לתקופה שעה הוראת במסגרת ניתן הפטור 

 .31.12.20 ועד   

בחקלאות המועסקים זרים לעובדים רק ניתן הפטור 
 .היתר בעלי

010 בשורה 102-ב לדווח חובה קיימת כי לציין חשוב  
 "0" ניכוי עם לעובדים התשלומים סך את
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 חישוב מאוחד–ש אילת "פק' ד עמיר נ"פס

חישוב שבהם תיקים לדיון מזמינה המיסים רשות האחרונה בשנה 
  לשנים) .חברה באותה שליטה בעלי זוג לבני בניפרד דווח המס

2008-2011) 

בהכנסותיהם תלות אין  .א  : טענות שתי טענו הזוג בני ד"בפס 
 שונים תפקידים שני ולהם היות בבעלותם קייטרינג מחברת

 .בהתאם נקבע שהשכר

              להחילה ואין (2012) פרוספקטיבית מלכיאלי הלכת החלת .ב    
 (2003).קלס הלכת על הסתמכו כי רטרואקטיבית

תלות קיימת לא כי להוכיח הצליחו לא הזוג בני .א :המר הסוף.   

       הוחל והוא עתידית פסיקתו כי טען לא במלכיאלי ש"ביהמ .ב    
 על חלה ההלכה ולכן לשינוי למחוקק קרא והוא 2003-2005 לשנים
 .והעתיד העבר
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 ש אשקלון"פק' ד שלמה סעד נ"פס

העובדים .ואריתריאה מסודן עובדים המספק אדם כוח קבלן 
 .לגרוש עד זמני שהייה רישיון – (5()א)2 רישיון בעלי

נוספות הנאה וטובות אירוח שווי ,דיור שווי ,היטל – השומות,  
 .זיכוי .נק ביטול

המדינה ,בישראל המסתננים של החיים מרכז – המערער טענות 
 העובדים ,בהיטל חייבים המקלט מבקשי כי מראש הודיעה לא

 . האכיפה ואי הפסיקה עקב "זכאי ל"חו תושב" בהגדרת נכללים

ולהטיל שנסתננו עובדים על היטל להטיל לא סיבה אין – ד"פס 
  הצליח לא המערער כי הזיכוי .נק בוטלו .חוקיים עובדים על

 הרחקה צו עליו שהוטל מסתנן לראות ואין משפחה קשרי להוכיח
 .חוקיים עובדים לא הם לעבוד שזכותם ההכרה למרות .כתושב
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 32וסעיף  3תיקון סעיף  –מענק אי תחרות 

תיקוני) האכיפה ולהגברת המיסים גביית להעמקת חוק בהצעת 
 :כדלקמן 219 ותיקון לפקודה 3 סעיף תוקן 2015-ו"התשע ,(חקיקה

          סיום אגב יחיד לידי שהגיעו אחרת הנאה טובת או מענק ,סכום "    
 במישרין בין ,שירותים מתן הפסקת אגב או ,פרישה לרבות ,עבודה יחסי

  יעסוק שלא כדי ליחיד שניתנה הנאה טובת זה ובכלל ,בעקיפין ובין
 בדרך בו יתחרה או השירות מזמין או המעסיק של הפעילות בתחומי

  יבואו ,גמל בקופת הפיצויים למרכיב בעבורו שהופקד סכום וכן ,אחרת
 ."הכנסתו בקביעת בחשבון

מהותי מניות לבעל שניתנו אחרת הנאה טובת או סכומים" – 32 סעיף 
 הנאה טובת זה ובכלל ,ממנו מניה רכישת אגב 88 בסעיף כהגדרתו
 יתחרה או החברה של הפעילות בתחומי יעסוק שלא כדי לו שניתנה

 ".אחרת בדרך בה
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 מענקי ניתוק יחסי עובד מעביד

אחרת הנאה טובת או מענק סכום"- (א)350 סעיף תיקון 
 אך...פרישה לרבות ,עבודה יחסי סיום אגב עובד לידי שהגיעו

  בתחומי יעסוק שלא כדי לעובד שניתנה הנאה טובת למעט
  פיצוי ולמעט ,אחרת בדרך בו יתחרה או המעסיק של הפעילות

 "...מוקדמת הודעה מתן אי בשל לו ששולם

אי מענק כל הכנסה רואים הכנסה שבמס למרות :המשמעות  
  מענקים פוטר לאומי ביטוח – פירותית כהכנסה תחרות

 הנאה טובות רק .לגמלאות בסיס ישמשו שלא כדי שכאלה
  אותם שרואים הפעילות בתחומי תחרות/עיסוק לאי שקשורות

  .ביטוח בדמי ויחויבו לגמלאות כבסיס ישמשו שכר כחלף

ד"פס מכוח חייב היה מוקדמת הודעה מתן אי בשל פיצוי  
 .350 בסעיף אותו עיגנו כעת . קרויטרו
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 נקודה גם ללומדי מקצוע –אישור טרומי 

שניתנת זיכוי נקודת השוואת – המטרה 
  לאלה ראשון תואר המסיימים לסטודנטים
 שעות 1700-ב מקצוע לימודי המסיימים
 .אקדמאיות

לימודי מסיימי תרומת את רואה המדינה  
 .ראשון תואר ממסיימי פחות לא המקצוע

לחקיקה הכספים לוועדת עבר. 
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 "עבודהמענק ="שלילימס הכנסה 

 :ועמד בכל התנאים 2015-עצמאי בעל הכנסה ב/זכאי כל שכיר

 .ילדים ללא ומעלה 55 או ,ילדים לה/לו ויש ומעלה 23 גיל .1

 ילדים ,הזוג בת/בן בבעלות או המבקש בבעלות הייתה לא השנה בכל .2
 מגרש ,דירה ,חנות) במקרקעין זכות ,לחוד או ביחד ,כלכלית התלויים

 .לה מחוצה או בישראל (יחידה מגורים דירת למעט ',וכד

 :התנאים משני אחד מתקיים אם .3

 ילדים ללא ומעלה 55 שגילו או ,שניים או אחד ילד שיש למבקש       
 .₪ 6141-2060 בין-2015 בשנת בפועל עבודה לחודשי בחלוקה ההכנסה גובה .א   

 יותר או ילדים שלושה לו שיש למבקש     

 .₪ 2060-6750 בין- 2015 בשנת בפועל עבודה לחודשי בחלוקה ההכנסה גובה .ב   

 .מנגנון הפחתה –לחודש  ₪ 9500-בת הזוג אינה עולה על כ/הכנסת בן. 4

 .מומלץ לבדוק בסימולטור באתר רשות המיסים לפני ההגשה: הערה
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 סכום המענק דוגמאות
 (גם ללא ילדים)שנים  55ילדים או שמלאו לו  2תובע שיש לו עד       
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ההכנסה החודשית  
 הממוצעת

 חד הורי גבר/אישה
  2או  1עם ילד 

 עליה/והכלכלה עליו

  2או  1נשוי שיש לו ילד 
אישה ללא ילדים  /או גבר

 שנים 55לה /שמלאו לו

0-2059 0 0 

2060 120 80 

2500 226 151 

3000 347 231 

3590-4790 495 330 

5000 423 282 

5500 250 167 

6141 30 20 

 0 0 ומעלה 6142



 ילדים ויותר 3תובע שיש לו 

ההכנסה החודשית  
 הממוצעת

 גבר חד הורי/אישה
והכלכלה   2או  1עם ילד 

 עליה/עליו

  2או  1נשוי שיש לו ילד 
אישה ללא /או גבר

  55לה /ילדים שמלאו לו
 שנים

 

0-2059 0 0 

2060 180 120 

2500 335 223 

3000 511 341 

3590-4790 720 480 

5000 646 431 

5500 470 313 

6750 30 20 

ח  "דוד רו הרויההזכויות שמורות לבן  0 0 ומעלה 6751
www.aroyacpa.co.il 



 "עבודהמענק "הגדרות לעניין 

 :למעט עבודה הכנסת לו ושהייתה 23 לו שמלאו ישראל תושב – "עובד" 

  ,הורה ,אחות ,אח ,זוג בן=קרובו) מקרובו עבודה הכנסת קיבל העובד .א   
 (מאלה אחד כל של זוגו ובן ,זוג בן וצאצאי צאצא ,הורה הורי

 הם קרובו או שהיחיד אדם בני מחבר עבודה הכנסת קיבל העובד .ב   

 (בחברה 10% מחזיק) .בו שליטה בעלי       

 .התביעה נשוא המס שנת במהלך שנים 19 לו מלאו שטרם מי – "ילד" 

 (19 לילד מלאו טרם 31.12.15 שעד נדרש 2014 בגין :לדוגמא)        

  – "נוספות הכנסות" לתובע יהיו באם תתבצע "מענק הפחתת" 

 .זוג בת/בן מוות או .ע.כ.א ,נכות קצבת למעט ,(5)2 לפי קצבה 

 .ל"מהמל תאונות נפגעי או עבודה נפגעי גמלת 

  הריון ושמירת לידה דמי ,מחלה ,חופשה כוללים "בפועל עבודה חודשי"
 .אבטלה למעט
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 "עבודהמענק "לעניין המשך 

 :מאלה לאחד יינתן %150 בשיעור מוגדל מענק

יותר או אחד לילד אם שהיא עצמאית/עובדת. 

יותר או אחד לילד הורית חד במשפחה אב שהוא עצמאי/עובד 
 .עליו וכלכלתם אצלו נמצאים שילדיו

 :התביעה להגשת אופציות 2

באמצעות קודמות מס שנות 2-ב שהגיש למי רק – מקוון טופס  
 .באינטרנט שדור/ש"פק/הדואר

מס +בנק אשור או מבוטלת המחאה+.ז.בת להצטייד – בדואר' 
 .למעקב תביעה 'מס עם אחד חלק .עצמאי ותקופת מעסיקים

02-5656400 או 1-222-4954 או 4954* - התביעה מצב לבדיקת 
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 .ב6הוספת סעיף  –" עבודהמענק "לעניין המשך 

 :שניים או אחד ילד לו שיש(בציבור ה/ידוע ואין בנפרד חי) יחיד להורה מענק

1.5* ₪ 1270 על העולה הממוצעת מההכנסה 10.8%+ ₪ 80 -1270-3590 בין 

 .העבודה חודשי * ₪ 239 =150%(*10.8%*730+)80 - ₪ 2000-ל דוגמא    

עבודה חודשי 'מס*495 =150%*330 – 3590-6740 בין. 

150% כפול והכל 6740 על העולה מהחלק 330-11.6% – 6740-9450 בין 

 .העבודה חודשי* ₪ 276=150%(*11.6%*1260)-330 -  ₪ 8000-ל דוגמא    

 :לפחות ילדים 3 לו שיש(בציבור ה/ידוע ואין בנפרד חי) יחיד להורה מענק

1.5* ₪ 1270 על העולה הממוצעת מההכנסה 15.5%+ ₪ 120 -1270-3590 בין 

   .העבודה חודשי * ₪ 350 =150%(*15.5%*730+)120 - ₪ 2000-ל דוגמא     

 עבודה חודשי 'מס*720 =150%*480 – 3590-7530 בין. 

 150% כפול והכל 7530 על העולה מהחלק 480-11.6% – 7530-11500 בין     

     .העבודה חודשי* ₪ 638=150%(*470-11.6%)-480 - ₪ 8000-ל דוגמא     
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 יתרונות מערכת איכון לרכב

טכנולוגיית על מבוססת המערכת GPS  , ותוכנה סלולר. 

הנסיעה תחילת מועד ,הרכב זיהוי אמת בזמן משלבת המערכת,  
 .הנסיעה ומטרת הנסיעה מרחק ,הנסיעה מהירות ,הנסיעה זמן

המערכת י"ע מבוקרת אך הנהג י"ע ידנית מוזנת הנסיעה מטרת  
 .פרטית נסיעה-המחדל ברירת .חריגים ח"בדו

10 ונשמרים התוכנה לשרתי אמת בזמן מוזנים הנתונים כל  
 .שנים

נסיעה"ל סינכרון מאפשרת ספקים לקוחות נתוני הזנת 
 "עסקית

סבירים לא נסיעה זמני :כגון חריגות נסיעות מזהה המערכת,  
 .'וכד מוגדרים לא יעדים
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