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 לציבור לקוחותינו,

 

 2018 ספטמבר

 

 הנדון: דגשים בהעסקת עובדים זרים מסתננים
 

 
 

בנוגע למספר סוגיות בקשר להעסקת פניות של לקוחות להלן הבהרות בעקבות 

 עובדים מסתננים. 

 

 :שהם מסתננים היטל על העסקת עובדים זרים .1

 

נקבע שיש לשלם  -פסק דין סעד נ' פ"ש אשקלון -בעליון על פי פסק דין  .א

  .גם על עובדים מסתנניםהיטל על העסקת עובד זר 

 כך: בחוקנקבע  בנוגע לשיעור ההיטל 

" 

מסך כל ההכנסה של  20%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של   )א(     .45

ההיטל( ואם העובד הזר  –עובד זר ששילם בשנת המס )בפרק זה 

מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור 

, ובענף המסעדות 0% –ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות 

 .15% –האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין 

ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד   )ב(

 "    הזר

העובד בתנאי ש "  יעור ההיטל לענפים מסוימיםשהקלה בחוק בכלומר ישנה 

כלומר רק אם לעובד    - "הזר מועסק לפי היתר להעסקת עובד זר באותו ענף

 בחקלאות(. 0%יש היתר עבודה לאותו ענף יחול השיעור המופחת )לדוגמא 
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. במידה ויש ספק לגבי קיומו של %20בשיעור של בכל מצב אחר יחול היטל 

 לגבי עובד מסויים מומלץ להיעזר ביעוץ משפטי. עבודה  היתר

 

 נקודות זיכוי לעובדים זרים שהנם מסתננים: .2

 

על פי תקנות מס הכנסה בדבר נקודות זיכוי לעובדים זרים , נקודות הזיכוי 

 לעובד זר חוקי.אך ורק  ויינתנ

 להלן ההגדרה בתקנות לעובד זר חוקי:

 שהתקיימו בו כל אלה:עובד זר חוקי הוא עובד זר    " 

 שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;  (1)

הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי   (2)

 הוצאות שהייה;

)עובד זמני(  1ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/הוא קיבל אשרה         (3)

-)א( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד5ה לעבודה בישראל, כאמור בתקנ

1974.  " 

 

זו אשרה שניתנת  -1ניתן לראות בהגדרה שמדובר על אשרת כניסה מסוג ב/

 בצורה מסודרת ולא למסתננים. ןברישיולעובדים זרים המגיעים 

 

 לאור זאת אין לתת למסתננים נקודות זיכוי ממס.

 

 

 :פיקדון לעובדים זרים מסתננים .3

 

שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור  עובד זר , מעסיק של01.05.2017 -החל מה

 העובד פיקדון חודשי בחשבון בנק נפרד

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D
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ידי -ישולמו על 16%משכר העובד, כאשר  36%הפיקדון יהיה בשיעור של 

 ינוכו משכרו של העובד 20%-המעסיק ו

ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם 

פיצויי  לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום ,ביטוח פנסיוניל

 פיטורים

עובד מסתנן שיעזוב את הארץ לצמיתות בתום התקופה שנקבעה לשהותו, 

יהיה זכאי לקבל עם יציאתו מהארץ את מלוא הפיקדון. אם יעזוב את הארץ 

לאחר המועד שנקבע לעזיבתו, ינוכה חלק מכספי הפיקדון בהתאם לתקופה 

 יציאה מהארץשהשתהה ב

 25.04.2017נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מיום  למידע נוסף ראו

 

 

       

 בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי.חוזר זה הנו למידע בלבד. אין לעשות שימוש 

 

 

 בברכה,

 הרשקו פרקש ושות'

 רואי חשבון

 

 25.18חוזר 

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%96%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/deposit_monies_for_infilitrators_procedure/he/9.0.0004.pdf

