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  :פניל
 אורן שגב  שופטכב' ה

 

 המוסד לביטוח לאומי מערער ה
 מהלשכה המשפטית ע"י ב"כ: עו"ד
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 לופטהנזה נתיבי אויר גרמניים  משיבהה
 אילן וינדר ע"י ב"כ: עו"ד
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 פסק דין
 5 

 6( על החלטתה של ועדת שומה המוסד –לפניי ערעור של המוסד לביטוח לאומי )להלן 

 7 .04.12.17שליד סניף המוסד בתל אביב, שניתנה ביום 

 8אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, באתי לכלל 

 9 , ולהלן אפרט את טעמיי.בחלקו מסקנה, כי דין הערעור להתקבל

 10 

 11 תמצית העובדות הצריכות לעניין

 12( המשיבה –המשיבה היא חברת תעופה גרמנית הפועלת בישראל )להלן  .1

 13ומדווחת על עובדיה השכירים בתיק ניכויים שנפתח במס הכנסה ובמוסד. ביום 

 14 2012-2014 - ו 2008-2012ערך המוסד ביקורת ניכויים עבור השנים  15.11.15

 15יים מעובדיה דמי ביטוח לאומי כנדרש: ומצא כי המשיבה לא ניכתה משכר שנ

 16מהגב' אורנה שובה וממר עופר קיש. בנוסף, נמצא כי המשיבה לא ביצעה פריסת 

 17 שכר ותשלום בגין שווי רכב כנדרש בגין עובדים אחרים.

 18הודעות בנוגע לקביעת  07.01.16וביום  22.12.15ו למשיבה ביום לפיכך, נשלח .2

 19 1995-ח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הלחוק הביטו 358דמי ביטוח לפי סעיף 

 20 (, הכוללות חיובים בגין הביקורת.החוק –)להלן 

 21( ולאחר שהתקיים הוועדה –המשיבה הגישה הודעות ערר לוועדת שומה )להלן  .3

 22, ניתנה החלטת הוועדה אשר קיבלה את הערר והורתה על 27.09.16דיון ביום 

 23ביטול השומות בגין ביקורת הניכויים שביצע המוסד. החלטת הוועדה נסמכה 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/8105-01-18.pdf
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 1על אמנה שנחתמה בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדראלית של גרמניה 

 2 (.האמנה –)להלן  01.05.1975שנכנסה לתוקף ביום 

 3 מכאן הערעור שבפניי. .4

 4 

 5 החלטת הוועדה

 6 קבעה הוועדה כדלקמן:החלטתה ב .5

 7לאמנה, קיים עיקרון של הדדיות, ולפיו עובדים ישראלים  6בהתאם לסעיף  (א)

 8ה מדינתם, ימשיך מעסיקם לשלם עבורם וגרמנים העובדים במדינה שאינ

 9לאומי ודמי בריאות והם יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח  חדמי ביטו

 10. הרציונל הוא שמירה על רצף לאומי ודמי בריאות במדינה בה הועסקו בפועל

 11זכויות סוציאליות עבור מבוטחים שעוברים באופן זמני ממדינתם למדינה 

 12 ;אחרת

 13 לאמנה אינו מזכיר את עניין התושבות ומתייחס לעניין אחד ויחיד: 6סעיף   (ב)

 14עובד שנשלח ע"י גרמניה לבצע עבודה בישראל על חשבון מעסיקו בגרמניה, 

 15יחולו בזמן העסקתו בישראל הדינים של גרמניה כאילו המשיך להיות 

 16 מועסק בשטחה. 

 17עובדה שבין העסקתו בגרמניה לבין המועד בו העתיק את מקום מגוריו ה (ג)

 18או הונגריה, לישראל, העובד עבד במקומות נוספים כגון: טורקיה, אנגליה 

 19 6אינה מטילה עליו כל חבות אחרת או שונה מזו הקבועה בהוראות סעיף 

 20לאמנה. הבחינה היחידה הרלוונטית היא אם המדינה הזרה בה הועסק 

 21ממשיכה לקבל עבורו דמי ביטוח סוציאלי. עם הגעתו לישראל על העובד 

 22וד לאמנה וכל ע 6למלא תפקידו עבור העוררת והוא חוסה בצלו של סעיף 

 23משולמים עבורו התשלומים המתחייבים כחוק ע"י העוררת בגרמניה, 

 24 פטורים הוא ומעסיקו מתשלום כפל דמי ביטוח בישראל.

 25לאמנה.  6פתיחת תיק ניכויים בארץ אינה מעלה ואינה מורידה לעניין סעיף  (ד)

 26תיק הניכויים נפתח בהקשרים של מס הכנסה להטבות של דמי הבראה, 

 27כדי לאיין את תוקפן של  בפתיחת תיק הניכויים נסיעה, מחלה ועוד ואין

 28 הוראות האמנה.
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 1באשר לביטוח בריאות, במועד כניסת האמנה לתוקף, לא היתה עדיין  (ה)

 2)ד( לאמנה קובע כי 1חקיקה ישראלית המתייחסת לביטוח בריאות. סעיף 

 3הדינים יהיו אלו המתייחסים לענפי הביטוח הסוציאלי המפורטים בסעיף 

 4קובע כי היא תחול על דיני גרמניה, בהם ביטוח  2רוט בסעיף ( לאמנה. הפי1)2

 5לעיל, הינם ביטוח אימהות, נפגעי  2בריאות. דני ישראל הנקובים בסעיף 

 6עבודה ומחלות מקצוע, זקנה ושארים ונכות. על אף שחוק ביטוח בריאות 

 7, עת 1975-לא היה קיים ב( חוק הבריאות –)להלן  1994-ממלכתי, תשנ"ד

 8ה, אין בכך כדי להחריג את ביטוח הבריאות הישראלי מתוקף האמנה אומצ

 9לת האמנה. האמנה מתייחסת באופן ברור וחד משמעי לביטחון סוציאלי תחו

 10ומשעה שנזכרו דמי ביטוח בריאות באמנה לגבי גרמניה, ומכוח עקרון 

 11ההדדיות בבסיס האמנה לביטחון סוציאלי, ברור כי יש להחילו באופן הדדי 

 12בחובו גם את  6על ביטוח הבריאות הישראלי. משכך, חובק סעיף ושוויוני גם 

 13 ההוראות הרלוונטיות של חוק ביטוח הבריאות בגרמניה וגם בישראל.

 14ככל ששולמו עבור שני העובדים דמי ביטוח בריאות בגרמניה, בעת תקופת  (ו)

 15העסקתם בישראל, לא יחויבו בתשלומם בארץ, למניעת כפל תשלום. במידה 

 16רם דמי בריאות בגרמניה, תחול חובת התשלום בגינם ולא שולמו עבו

 17 בישראל, עבור כל תקופת העסקתם בארץ.

 18איה לסתור, דמי הביטוח בגין פריסות שכר הנובעות מתשלומי רבהיעדר  (ז)

 19 בונוס ומשכורת י"ג חושבו כהלכה ושולמו כדין ע"י המשיבה.

 20 –העובדים  2שהוצאו ע"י המוסד למשיבה בגין  השומותלאור האמור לעיל,  (ח)

 21 מבוטלות.

 22 

 23 בערעור טענות הצדדים

 24ואופן , בהחלטת הוועדה נפלו שגיאות בנוגע לתחולת האמנה המוסדלטענת  .6

 25 :, מהטעמים הבאיםהעובדים הרלוונטיים 2-ביחס לפרשנותה ויישומה 

 26 העובדים הנ"ל היו תושבי 2בתקופות הרלוונטיות לביקורת הניכויים,  (א)

 27ישראל ולכן הם כפופים להוראות הדין הישראלי ולחוק הביטוח הלאומי, 

 28ינם דמי ביטוח לאומי ודמי על המשיבה היה לנכות בג ולהם בלבד. לפיכך,

 29החלטת ועדת השומה הקובעת כי המשיבה היא  בריאות, כמתחייב בחוק;
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 1 חברת חוץ ועל כן חלים על עובדיה סעיפי האמנה, היא החלטה שגויה;

 2העסיקה עובדים נוספים מלבד שני עובדים אלה ובגינם אף העבירה  המשיבה

 3כדין תשלומים למוסד. הוועדה החילה על שני העובדים דין שונה רק משום 

 4שהגיעו לעבוד אצל המשיבה בישראל ממדינה אחרת ומדובר באבחנה 

 5מלאכותית, שכן אין נפקות לשאלה מהיכן הגיע העובד לעבוד בישראל והיה 

 6 עליהם דין שווה. צריך להחיל

 7תושבי ישראל המפיקים את הכנסתם בארץ, חייבים בתשלום דמי ביטוח  (ב)

 8לאומי למוסד והעובדה ששני העובדים מחזיקים באזרחות זרה ולכן הם 

 9 יכולים לבחור לעצמם את דיני המס של מדינה אחרת, משוללת יסוד בדין; 

 10הוכרה הגב' שובה עבדה באנגליה וממנה הגיעה לעבוד בישראל. היא  (ג)

 11וביקורת הניכויים מתייחסת לשנים  04.06.2011כתושבת ישראל החל מיום 

 12. האמנה עשויה להיות רלוונטית לתושב גרמניה שנשלח לעבוד 2012-2014

 13במדינת ישראל, בהתאם לתנאים הקבועים באמנה, אך במקרה זה מדובר 

 14בתושבת ישראל האוחזת באזרחות אוסטרית. מכאן, שאין לאמנה בין 

 15לבין גרמניה תחולה לגביה. עם חזרתה מחו"ל, מילאה הגב' תשובה  ישראל

 16שאלון לקביעת תושבות וציינה שסיימה את קשרי עבודתה  28.07.11ביום 

 17 ;בחו"ל בשל מעברה לארץ

 18ביחס למר קיש, הוא עבד בטורקיה וממנה נשלח לעבוד בישראל. הוא הוכר  (ד)

 19ליו עסקה בשנים וביקרות הניכויים המתייחסת א 2015כתושב המדינה עד 

 20. מכאן, שבמועד הרלוונטי לביקורת, מר קיש היה תושב מדינת 2008-2010

 21ישראל, ובדומה לגב' תשובה, האמנה אינה חלה לגביו מאותם נימוקים. לשון 

 22לאמנה אינה חל עליו משעה שנשלח לעבוד בישראל מטורקיה  6אחר, סעיף 

 23 ולא מגרמניה.

 24טחון סוציאלי היא שמירה על רצף מבחינה משפטית, תכלית האמנה בדבר בי (ה)

 25זכויות סוציאליות, כל אימת שאזרח של מדינה החתומה על האמנה עובר 

 26  למדינה אחרת וכך נשמרות זכויותיו הסוציאליות.

 27התקבל במוסד מכתב מקופת הביטוח הרפואי והביטוח  07.09.11ביום  (ו)

 28נכתב כי הלאומי שהוא המוסד המקביל למוסד לביטוח לאומי בגרמניה, ובו 

 29 מר קיש אינו כפוף לתחיקה הגרמנית אלא לזו של מדינת ישראל.
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 1בכל הקשור לדמי ביטוח בריאות, תפקידו של המוסד מתמצה בכל הקשור  (ז)

 2( לחוק 1)ב()14לביטוחי בריאות בגביית דמי ביטוח רלוונטיים מכוח סעיף 

 3בריאות והוא אינו אמון על מתן שירותים רפואיים וממילא אינו יכול ה

 4תחייב בעניין במסגרת אמנה. חוק הבריאות נחקק לאחר כריתת האמנה לה

 5ומדינת ישראל לא ביקשה להכלילו במסגרת האמנה. מכאן, שהוא אינו יכול 

 6לחול רטרואקטיבית מבלי שהכללתו צוינה באופן מפורש במסגרת האמנה. 

 7הן גב' תשובה והן מר קיש צרכו שירותים רפואיים בישראל בשנים 

 8תוך שקופות החולים שלהם נסמכות על היותם של השניים  הרלוונטיות,

 9 ביטוח בריאות כחוק, באמצעות המוסד.תושבי ישראל המשלמים דמי 

 10 סמכה את ידיה על נימוקי הוועדה וטענה כי: המשיבה .7

 11רעור שהגיש המוסד לוועדה חותר תחת תכלית האמנה כפי שהמוסד עה  (א)

 12 עצמו מציג אותה בפרסומיו;

 13רק בעניינים משפטיים ולא עובדתיים ולכן יש לדחות  הערעור יכול שיהיה (ב)

 14את החלק בערעור העוסק בחיובים בגין פריסת שכר ולא עלה בידי המוסד 

 15להוכיח כי דמי הביטוח בגין פריסות שכר הנובעות מתשלומי בונוס ומשכורת 

 16 י"ג, חושבו שלא כהלכה;

 17ק רישומה של המשיבה כחברת חוץ ברשם החברות הישראלי ופתיחת תי (ג)

 18 ניכויים, אינם מעלים ואינם מורידים לעניין תחולת האמנה. 

 19שבזמנים הרלוונטיים  העובדים מהטעם 2בטענה כי האמנה אינה חלה על  (ד)

 20הם היו תושבי ישראל, המוסד מתעלם מכך שמדובר בעובדים חברה זרה 

 21אשר נשלחו לתקופות העסקה למקומות שונים בעולם. מצב זה, כפי שקבעה 

 22מניעת חיוב כפול מחד גיסא ומניעת מצב  –ומוסדר באמנה הוועדה, מכוסה 

 23העובדה שהעובדים מושא  של שלילת זכויות בשתי המדינות, מאידך גיסא.

 24אחר עבודה במדינה אחרת אינה מעלה ואינה הערעור הגיעו לעבוד בישראל ל

 25 מורידה לעניין תחולת האמנה.

 26שובה מועסקת  המוסד לביטוח לאומי בגרמניה הנפיק אישורים לפיהם גב' (ה)

 27ובאישור שהונפק נכתב,  ע"י המשיבה באופן קבוע ונשלחה על ידה לישראל

 28תקופת  לאמנה ימשיכו לחול על העובד/ת במשך 6בין השאר כי: "על פי סעיף 

 29העסקתו/ה בישראל הוראות החוק הגרמניות בגין ביטוח בריאות, ביטוח 
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 1במשך תקופה זו  תאונות וביטוח גמלאות, כאילו המשיך/ה לעבוד בגרמניה.

 2לא תחולנה עליו/ה הוראות החוק הישראלי בגין ביטוח אימהות, ביטוח 

 3תאונות עבודה ומחלות מקצוע, וכמו גם בגין ביטוח זקנה ושאירים ונכות" 

 4ככל שהמוסד חלק על האישורים שנמסרו לו על  תשובת המשיבה(. 4)נספח 

 5באמנה ליישוב ידי מקבילו הגרמני, היה עליו לנקוט בהליכים הקבועים 

 6 לאמנה. 33חילוקי דעות, כפי שהוסדר בסעיף 

 7באשר למר קיש, באמצעות קופת החולים הגרמנית שולם עבורו ביטוח  (ו)

 8שילם בישראל את תשלומי הביטוח הוא מקביל לביטוח לאומי ובמקביל 

 9 המינימלי לצורך שמירת מעמדו.

 10 שבה המשיבה על טיעוניה לעיל.בכתב הסיכומים מטעמה,  (ז)

 11הגיש המוסד הודעה אליה צורף אישור מהמשיבה הנושא  06.01.21ביום  .8

 12שולמו בגין הגב' שובה  1996-2002בין השנים ובו נכתב כי  ,08.10.2002תאריך 

 13שוורץ דמי ביטוח לאומי בישראל, על אף שבשנים אלו היתה האמנה בתוקף 

 14ומעמדה היה זהה למעמדה בשנים מושא המחלוקת בין הצדדים. לדבריו, 

 15מעיד על כך שהיה עליה לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות  הדבר

 16 כתושבת ישראל. 

 17 

 18 דיון והכרעה

 19 

 20 האמנה אינה חלה על העובדים

 21 2אין מחלוקת בין הצדדים, כי בזמנים הרלוונטיים להוצאות השומות, היו  .9

 22. לפיכך, חל עליהם הכלל שתושב ישראל, המפיק הכנסה העובדים תושבי ישראל

 23בישראל, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי. עיקרון זה 

 24היותו של מבוטח תושב הארץ.  –חוק הביטוח הלאומי יסוד בשלוב בעיקרון 

 25לאמנה נועד ליתן מענה  6סעיף במקרה זה, אין נפקות לזהות המעסיק בישראל ו

 26לאותם עובדים שאינם תושבי ישראל המוצבים לעבוד בתחומה עבור מעסיקם 

 27 שאינו ישראלי. 

 28סבורני אפוא כי הוועדה נתפסה לכלל טעות שעה שקבעה כי שני העובדים הנ"ל  .10

 29חוסים תחת הוראות האמנה מהטעם שמעסיקתם חברת לופטהנזה היא חברת 

 30שני העובדים הנ"ל את הוראות האמנה רק משום שהגיעו  הוועדה החילה עלחוץ. 
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 1לעבוד בישראל ממדינה זרה וסבורני כי אין נפקות לשאלה מהיכן הגיע עובד 

 2להיותו של עובד לעבוד בישראל. משאין מחלוקת ביחס  שהנו תושב ישראל

 3חייב בתשלום דמי זה עובד בישראל )ללא קשר לזהות מעסיקו( תושב ישראלי, 

 4או לא מחזיק י למוסד וגם אין כל נפקות לכך שאותו עובד מחזיק ביטוח לאומ

 5 באזרחות נוספת.

 6 

 7 אינו חלק מהאמנה חוק הבריאות

 8אינו כלול באמנה, ואבהיר. אין בריאות המקובלת עלי עמדת המוסד, לפיה חוק  .11

 9בהתאם להלכה ולכן  בזמן לחקיקתו של חוק הבריאותהאמנה קודמת חולק, כי 

 10על  כהלא ניתן לקרוא לתולפיה יש לפרש בצמצום הוראות באמנה בין מדינתית, 

 11. עמד על במפורש תנאים שאינם כלולים בהדרך של היקש או פרשנות משפטית 

 12אסף  –המוסד לביטוח לאומי  1334/01כך בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 

 13ביטוח צוין מפורשות, כי  באמנהודוק.  (.31.08.2003) 529, פד"ע לט עפרוני

 14שממילא אינו טיפול רפואי לקבלת תשלום גמלאות ולא מוגבל לנושא בריאות ה

 15 בתחום אחריותו של המוסד. 

 16תפקידו של המוסד מתמצה בגביית דמי חוק הבריאות, בכל הקשור לנזכיר, כי  .12

 17שירותים הבריאות והוא אינו אמון על מתן ה( לחוק 1)ב()14ביטוח מכוח סעיף 

 18במסגרת אמנה. חוק לתיתם וממילא אינו יכול להתחייב עצמם רפואיים ה

 19הבריאות נחקק לאחר כריתת האמנה ומדינת ישראל לא ביקשה להכלילו 

 20במסגרת האמנה. מכאן, שהוא אינו יכול לחול רטרואקטיבית מבלי שהכללתו 

 21 צוינה באופן מפורש במסגרת האמנה. 

 22ד, מר עופר קיש, בהתאם למכתב מקובלת עלי עמדת המוסד, לפיה ביחס לעוב .13

 23הוא כלל לא מהמוסד לביטוח לאומי בגרמניה, ביחד עם תרגומו לעברית שצורף 

 24בגרמניה ולכן אין כל סיבה שלא ישלם ביטוח לאומי בישראל שעה היה מבוטח 

 25 שעבד בישראל והיה בזמנים אלה תושב שלה. 

 26ועד  01.09.1996ן ביחס לגב' אורנה שובה, המוסד הציג אישור לפיו בתקופה שבי .14

 27היא שילמה ביטוח לאומי בישראל ומקובלת עלי טענת המוסד, שלא  07.10.2002

 28כל הסבר מדוע במועדים הרלוונטיים לביקורת הניכויים ע"י המשיבה הוצג 

 29 שולמו עבורה דמי ביטוח. שנערכה היא לא 

 30 
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 1 אין מקום להתערבות ביה"ד –החיובים בגין פריסת שכר 

 2 –בהחלטה קבעה הוועדה בזו הלשון: "באשר לדמי ביטוח בגין פריסות שכר  .15

 3משלא עלה בידי המוסד להוכיח אחרת, אנו קובעים כי דמי הביטוח בגין פריסות 

 4שכר הנובעות מתשלומי בונוס ומשכורת י"ג חושבו כהלכה ושולמו כדין על ידי 

 5 להחלטת הוועדה(. 25העוררת" )סעיף 

 6ליבוביץ' -עובדים: הגב' דניאלה סער 2-ביחס לבהודעת הערעור, טען המוסד, כי  .16

 7ת התגלה, כי הגב' רומר יצחק בניטה, ביצע חיוב בגין פריסת שכר שכן בביקו

 8וזאת  2088)מעל התקרה( בשנת ₪  14,047ליבוביץ' קיבלה שכר פטור בסך -סער

 9ת שנערכה העלתה רביקוה בגין משכורת י"ג ובונוס שנפרסו ע"י המשיבה חלקית.

 10ליבוביץ' לא חרג מעל התקרה החייבת בתשלום -כי שכרה הממוצע של הגב' סער

 11לפיכך, כל השכר ₪.  27,724דמי ביטוח לאומי ועמד על שכר חודשי ממוצע בסך 

 12עבור מר בניטה,  הנוסף ששילמה המשיבה צריך היה להיות מחויב בדמי ביטוח.

 13קרה החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי המשיבה דיווחה על שכר פטור מעל הת

 14כתוצאה מכך, דמי הביטוח נוכו עד לתקרת  .2009בשנת ₪  4,181בסך של 

 15 המקסימום לתשלום דמי ביטוח ויתרת השכר נרשמה כפטורה מעל המקסימום.

 16טענה כי דין הערעור בחלק זה להידחות מן הטעם שהוא מעלה מצדה המשיבה  .17

 17 משפטיות.שאלות שבעובדה ולא שאלות 

 18 

 19 אשר להכרעתי 

 20בחלק זה להידחות, וזאת מן הטעם שסמכותו של בית הדין המוסד דין ערעור  .18

 21ובהסברים רעור מוגבלת לבחינת טענות משפטיות בלבד, ולא מצאתי בהודעת הע

 22הקובעת  כל התייחסות לעצם הכרעת הוועדההעובדתיים שהוצעו ע"י המוסד 

 23 ריה את הטעות שבוצעה לשיטתולהוכיח בחומר שהוגש לחב בידיולא עלה ש

 24 .מצד המשיבה

 25כל טענה המתייחסת לטעות המשפטית בהודעת הערעור לשון אחר, אין בפניי  .19

 26המיוחסת לוועדה בהחלטתה והצדק עם המשיבה כי הדיון בענייננו מוגבל לפן 

 27 המשפטי בלבד ולא לבחינת הראיות שהוצגו בפני חברי הוועדה.

 28בהחלטת הוועדה, שנפלה משפטית לכאורה לפיכך, ובהיעדר התייחסות לטעות  .20

 29 אני דוחה את הערעור המתייחס לחלק זה.

 30 
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 1 אחרית דבר

 2שנשלחו למשיבה ביחס קביעת דמי ביטוח הערעור מתקבל בכל הקשור להודעות  .21

 3שובה וקיש שעניינן החובה לשלם דמי ביטוח לאומי בישראל, ואני  לעובדים

 4קובע כי נפלה טעות בהחלטת הוועדה לפיה האמנה בין מדינת ישראל לבין 

 5 שני עובדים אלה.  גרמניה חלה על

 6 ליבוביץ' ובניטה.-הערעור נדחה ביחס לעובדים סער .22

 7 אין צו להוצאות. –לאור התוצאה אליה הגעתי  .23

 8 

 9 .ויישלח אליהם , בהעדר הצדדים(2022ינואר  30), כ"ח שבט תשפ"בניתן היום, 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 


