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 ל;א
 פקידי השומה

  עריכת שומות בניכויים –דים זרים היטל העסקת עוב הנדון;
 ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח' שלמה סעד  5:57427בעקבות פס"ד ע"א 

 5/11/2011מכתב בנושא מיום סימוכין: 

ניתן פסק דין בבית המשפט העליון במסגרת  12.0.2011כפי שצוין במכתב שבסימוכין, ביום 

"(, בפסק פסק הדין" )להלן:שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח'  5:57427ע"א 

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

 עובדים זרים בגין עובדים זרים שהם מסתננים.

הוגשה לבית המשפט העליון עתירה לקיים דיון נוסף בעניין פסק הדין  31.10.2011ביום 

 "(.הדיון הנוסף" :)להלן ישרוטל בע"מ נ פקיד שומה אילת 95:7428דנ"א 

יכלל לאור פניות שהגיעו לידי רשות המסים, החלטנו לאפשר למעסיקים המעוניינים לה

בנושא שבנדון, לחתום על הסכמי שומה אשר  5.11.2011במתווה ההקלות שפורסמו ביום 

יתוקנו במקרה שבו הלכת בית המשפט העליון במסגרת הדיון הנוסף בתיק זה תשתנה 

 ותקבע כי אין מקום לחיוב ההיטל.

יובהר , כי תנאי להחלת המתווה הוא הסדרת תשלום ההיטל עם חתימת ההסדר, לרבות 

 קבלת ערבויות להבטחת התשלום במקרים הרלבנטיים.

 בהסכמים כאמור יש להוסיף את הפסקה הבאה;

שלמה סעד ואח' נ' פקיד  5:57427ע"א "היות והוגשה בקשה לדיון נוסף בעניין פסק הדין 

, מוסכם כי ישרוטל בע"מ נ פקיד שומה אילת 95:7428דנ"א  במסגרתשומה אשקלון ואח' 

ככל שבית המשפט יחליט על קיום דיון נוסף וייקבע בעקבות הדיון הנוסף שהעסקת מסתננים 

( לחוק 6)א()3לסעיף אשר נכנסו לישראל בניגוד לדין ומחזיקים ברישיון זמני בהתאם 

איננה מחייבת בתשלום היטל העסקת עובדים זרים  ,2:63 –הכניסה לישראל, תשי"ב 

להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב חוק התוכנית מכוח 

, תתוקן השומה כך 3114 -( התשס"ג 3115-ו 3114והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 

 שיבוטלו החיובים בגין ההיטל במסגרת הסכם זה."

 בברכה,

 מירי סביון
 העתקים;

 מר משה אשר, מנהל רשות המסים
 רשות המסים מר אורי קלינר, עו"ד, היועץ המשפטי

 גב' זלפה גלינדוס, סמנכ"לית בכירה לאכיפה הגביה
 גב' ציפי יוסף, מנהלת אגף א' גביה

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

 גב' ורד בכר, מנהלת תחום בכירה שומה ניכויים 


