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עדכון מס הכנסה  היטל עובדים זרים;
עדכון מע"מ  חשבוניות פיקטיביות
חיוב בהיטל בגין העסקת פליטים מסודן ואריתריאה בתחום הסיעוד 
פס"ד עמל בשרון )ע"מ  150310118עמל בשרון בע"מ נ' פקיד שומה כ"ס( ,עסק בשאלת
חבותה של חברת עמל בשרון ,לה פעילות בתחום הסיעודי הציבורי ,בהיטל עובדים זרים ,בגין
העסקתם ,של פליטים מסודן ואריתריאה ,אשר החזיקו רישיון זמני לפי סעיף )2א() (5לחוק
הכניסה לישראל )להלן" :העובדים הזרים"(.
בדומה לפסקי דין נוספים שניתנו לאחרונה בעניין העסקתם של פליטים מסודן ואריתריאה ,נפסק
כי ,לאור החלטת ממשלה מס'  147לפיה ניתן להעסיק עובדים זרים בתחום הסיעוד רק בענף
הסיעוד הביתי ולא בענף הסיעוד הציבורי .לא ניתן לראות בהעסקתם של העובדים הזרים בידי
עמל השרון ,בתחום הסיעוד הציבורי ,כ"העסקה כדין" ולכן הינה חייבת בהיטל.
חשבוניות פיקטיביות לאחרונה פורסם על ידי כב' השופט בורנשטיין פס"ד ע"מ 335980117
פינוי )ר.ע.מ( בע"מ נ' מנהל מע"מ פתח תקווה ,במסגרתו נפסק כי חברת פינוי )ר.ע.מ( בע"מ
)להלן" :פינוי"( ניכתה מס תשומות שלא כדין בהסתמך על מסמכים כוזבים וכן לא דיווחה על מלוא
עסקאותיה.
בדומה לפס"ד קודמים שעסקו באותו עניין ,חזר בית המשפט וציין אף בפס"ד זה ,כי הנטל להוכיח
את תקינות החשבוניות לצורך ניכוי מס תשומות רובצת על כתפי העוסק ,ועליו לבדוק את נכונות
העסקאות וזהות העוסקים אשר הנפיקו לו חשבוניות מס ,זאת מכיוון שלו יש את היכולת לעשות כן.
בענייננו קבע ביהמ"ש ,לא עמדה חברת פינוי בתנאי המבחן האובייקטיבי שתכליתו נקיטת
אמצעים סבירים להבטיח את תקינות החשבוניות או במבחן הסובייקטיבי זאת לאור העובדה
שמנהל פינוי היה ער לעובדה שהחשבוניות שהונפקו לו הוצאו שלא כדין.
נשמח לעמוד לשרותכם בכל עת!
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