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 2018 מאי 15 שלישי יום :תאריך

 ח"תשע סיון' א

 MA50D1-6-85-18 :סימוכין

 אל:

 פקידי השומה

בעקבות והסדרת חובות עריכת שומות ניכויים  –הנדון: היטל העסקת עובדים זרים 

 ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח'שלמה סעד  4946/16פס"ד ע"א 

 5/11/2017ימוכין: מכתב בנושא מיום ס

ניתן פסק דין בבית המשפט העליון במסגרת  12.9.2017כפי שצוין במכתב שבסימוכין, ביום 

"(, בפסק פסק הדין" )להלן:שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח'  4946/16ע"א 

המשפט את עמדת רשות המסים וקבע כי על המעסיקים לשלם היטל העסקת הדין קיבל בית 

 עובדים זרים בגין עובדים זרים שהם מסתננים.

דנ"א הוגשה לבית המשפט העליון עתירה לקיים דיון נוסף בעניין פסק הדין  31.10.2017ביום 

 "(.הדיון הנוסף)להלן " ישרוטל בע"מ נ פקיד שומה אילת 8496/17

שהגיעו לידי רשות המסים המעלות את הקושי הכלכלי אליו נקלעו עסקים רבים לאור פניות 

בעקבות השומות בנושא זה ולאור דברי בית המשפט העליון כי על רשות המסים לשקול 

התחשבות בהטלת קנסות וריביות על המעסיקים, החלטנו לאפשר חלופות נוספות להסדרת 

 די.ילום חלק מהותי מהחוב באופן מייבית בצד תשהחוב. חלופות אלו כוללות הקלות נוספות בר

 להלן פירוט החלופות הנוספות להסדרת החוב והתנאים להן:

נישום שעומד בכל הדרישות המפורטות במכתב שבסימוכין לרבות הסדרת מלוא החוב בגין 

 הסוגיה, בכל שנות המס הפתוחות, יהיה זכאי להקלות הבאות:

 ביטול מלוא הקנסות. .1

 יבית.הרויתור על  .2

 פריסת תשלומים בהתאם לתנאים הבאים: .3

 :2017בשנת המס  ₪ ןמיליו 5עסקים עם מחזור של עד מסלול ל

 .מיידיתשלום  - 15%

 תשלומים ללא ריבית. 36פריסה ל  - 80%

 ללא ריבית. 37תשלום ה ה - 5%



 

 
רח' בנק 
 5ישראל 

 -02-6664072פקס:  02-6663931טלפון:  91002ירושלים   320ת.ד.  

 עמודים 2מתוך  2דף מס' 
 

 :2017בשנת המס  ₪ ןמיליו 20עסקים עם מחזור של עד מסלול ל

 .מיידיתשלום  - 30%

 תשלומים ללא ריבית. 36פריסה ל  - 65%

 ללא ריבית. 37תשלום ה ה - 5%

 מסלול כללי:

 .דייימתשלום  - 45%

 תשלומים ללא ריבית. 36פריסה ל  - 50%

 ללא ריבית. 37תשלום ה ה - 5%

סכום הוויתור בריבית יהא לאחר קיזוז סכום הריבית שיתווסף להחזרי מס שישולמו למעסיקים, 

 היטל.הבעקבות פסה"ד, בשל דרישת הוצאות שכר עבודה בגין 

 יצוין שהפטור מריבית יינתן רק למי שיסדיר את התשלומים בהתאם למתווה האמור לעיל.

 תחולת ההסדר

 .31/7/2018ת חובותיהם בנושא עד ליום ההסדר יחול על מעסיקים שיסדירו א

 מועד התשלום הראשון יהיה עד למועד זה. 

בשני  המיידייוכלו להסדיר את התשלום  ₪מיליון  20על אף האמור, עסקים עם מחזור של עד 

 .30/8/2018והשני עד  31/7/2018ד האחד ע –תשלומים שווים 

 בברכה,

 מירי סביון

 העתקים:

 רשות המסיםמר ערן יעקב, מנהל 

 מר אורי קלינר, עו"ד, היועץ המשפטי רשות המסים
 גב' זלפה גלינדוס, סמנכ"לית בכירה לאכיפה הגביה

 גב פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת
 גב' ציפי יוסף, מנהלת אגף א' גביה

 מר שאול כהן, עו"ד, ממונה אכיפת הגביה, הוצל"פ וכינוסים
 ף א שומה מס הכנסהמר רוני סרי לוי, מנהל אג

 גב' ורד בכר, מנהלת תחום בכירה שומה ניכויים 
 מר אלישיב ממן, יועץ מקצועי למשנה למנהל רשות המסים


