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עדכון ביטוח לאומי  שומת דמי ביטוח בעקבות הסכם פשרה עם
פקיד שומה
ב"ל  64970816אוניברסיטת בר אילן נ' המוסד לביטוח לאומי
בפסק הדין עלתה השאלה לגבי חיוב אוניברסיטת בר אילן )להלן" :האוניברסיטה"( בדמי ביטוח לאומי
לשנים  20072010בהתבסס על הסכם שומה בפשרה שנחתם בין האוניברסיטה למ"ה לשנים 2010
– ) 2003להלן" :הסכם השומה"( .במסגרת הסכם השומה ,כאשר כל צד שמר על טענותיו ,יוחסו חלק
מתשלומי האוניברסיטה לאנשי הסגל כהכנסת עבודה בידם .בהתבסס על הסכם השומה האמור חייב
המל"ל את האוניברסיטה בדמי ביטוח הלאומי בגין תוספת הכנסת העבודה אשר נקבעה בו לעובדי
הסגל.ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את טענות האוניברסיטה במלואן ,ופסק כי הואיל ושומת המל"ל
מבוססת על דרך גבייה גלובלית  בניגוד לעיקרון המונח בבסיס גביית דמי ביטוח לאומי ובניגוד לעמדת
המל"ל  הינה פוגעת בעובדים ועל כן יש לדחותה.
כמו כן קבע ביהמ"ש ,כי המל"ל לא יכול לדרוש ,מס גלובלי בהתאם לסכומים שנקבעו בהסכם השומה,
זאת במקום לערוך בדיקה של גובה דמי הביטוח אותם נוהג המעסיק לשלם או שילם בשנים שקדמו
להוצאת שומת הניכויים ,ובמיוחד לאור העובדה כי מדובר בהסכם שומה בפשרה .המל"ל אינו יכול
לאמץ את השומה בבחינת "כזה ראה וקדש" ועליו לבחון את חבות המס הנכונה.
לעניין הקנסות שביקש המל"ל להטיל על האוניברסיטה ,קבע בימ"ש כי על המל"ל להפעיל את סמכותו
בצורה מידתית וסבירה תוך בחינה האם אי התשלום נבע ממחלוקת אובייקטיבית או מתוך פעולה
שיטתית ומכוונת .בענייננו קבע בימ"ש ,כי השתכנע כי המדובר במחלוקת עניינית ,ולכן שאין מקום
להטלת הקנסות.
ב"ל  599120316ממן מסוף וניטול בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי
בפסק דין נוסף שניתן בנושא עלתה השאלה האם הסכם שומת ניכויים בפשרה שנחתם בין ממן מסוף
וניטול בע"מ )להלן" :ממן"( ומ"ה מחייב את ממן כלפי המל"ל .נפסק כי הואיל וביקורת הניכויים של
המל"ל התבססה על הקביעות אשר בהסכם האמור ,הרי שממן חייבת בתשלום דמי הביטוח הלאומי.
ואולם בית המשפט הוסיף וציין גם בעניין זה ,כי שיטת הגילום הקבוצתי הינה שיטה פסולה ואין לפעול
לפיה ,היות ושיטה זו פוגעת הלכה למעשה בעובדים .כמו כן ,קבע בימ"ש כי היות והשומה לשנת 2006
נעשתה בשנת  2013על סף תקופת ההתיישנות ,יש לבטל את השומה לשנת  2006מחמת שיהוי .כמו
כן נפסק שיש לבטל את הקנסות שהוטלו על ממן ,הואיל וממן פעלה בתום לב ולא מתוך רצון להתחמק
מהתשלום.
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שאלות ניתן להפנות אל:
תמיר בן שמעון ,רו"ח
שותף ,מחלקת מיסים
טלפון036155195 :
tamirb@lionorl.co.il

משה הירשוביץ ,רו"ח
ס .מנהל מחלקת מיסים
טלפון036142115 :
mosheh@lionorl.co.il

ליאון אורליצקי ושות | Israel | +972036155155

הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

