
  נישום מייצג חייב בדמי ביטוח בגין הכנסותיו בהתעלם מהפסדי החברה המשפחתית המיוחסים לו 

 גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי  - הכותבים: רו”ח אורנה צח 

  בע"מ פתרונות מיסוי    ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  -מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה  

)  "המבוטח " את ערעורו של שלמה דהוקי (להלן:  2020במאי  13הארצי לעבודה דחה ביום  בית הדין 

) וקבע כי נישום מייצג בחברה משפחתית חייב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח  10067-10-17(עב"ל 

פחתית  ) על הכנסותיו האישיות, אף אם הללו הן דמי ניהול מחברה מש"דמי ביטוח " בריאות (להלן:

 .המצויה בהפסדים לצורך מס 

הארצי קובע כי רווחיה של החברה המשפחתית יחויבו בדמי ביטוח בידי בעלי מניות החברה   בית הדין 

המשפחתית, כל אחד לפי חלקו במניות החברה כ"הכנסה פסיבית", בעוד שהפסדיה לא יקטינו את  

 .הכנסותיהם האישיות החייבות בדמי ביטוח 

 רקע חוקי 

) רואים כהכנסה שנתית של עובד עצמאי  "החוק "לחוק הביטוח הלאומי, (להלן:  345בהתאם לסעיף 

לפקודה, ואת הכנסתו השנתית   2) של סעיף 8( -) ו1את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (

לפקודה, והכול   2של מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי כהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 

יכוי הוצאות ישירות, וזאת על פי שומה סופית של מס הכנסה לאותה שנה, לפני פטורים, זיכויים,  בנ

 .וניכויים (למעט חריגים שהותרו) 

א לפקודה קובע כי ההכנסה החייבת והפסדיה של חברה משפחתית, ייחשבו כהכנסה חייבת  64סעיף 

 .או הפסדיו של הנישום המייצג 

לפקודה, שהפיקה    1וקובע, שיראו הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף    103א לחוק נוסף בתיקון  373סעיף  

חברה משפחתית, כאילו חולקה בסוף אותה שנת המס לבעלי המניות, לפי זכאותם היחסית ברווחי  

 .החברה במועד האמור

וקבע בין השאר כי דיבידנדים שחייבים בשיעור מס   103) לחוק תוקן גם הוא בתיקון 6(א)(350סעיף 

א  373ב לפקודה, פטורים מתשלום דמי ביטוח. הסעיף החריג מהפטור את סעיף  125לפי סעיף  מוגבל  

 .לחוק

   תמצית עובדתית

), אשר הודיעה למוסד לביטוח לאומי (להלן:  "החברה"המבוטח נישום מייצג בחברה משפחתית (להלן:  

 .1/1/2004 -) כי הוא עובד עצמאי מ" המל"ל"

ודיווח בדוחות למס הכנה על הכנסות אלה   2010עד  2006בשנים המבוטח נתן לחברה שירותי יעוץ 

 ."כ"דמי ניהול 

 .הסכומים שדווחו כדמי ניהול נרשמו כהוצאה בדוחות החברה

למבוטח לא הייתה הכנסה חייבת לעניין מס הכנסה, בשל הפסדי החברה שיוחסו למבוטח בהיותו  

 .נישום מייצג

הכנסותיו משירותי הייעוץ, בהתעלם מהפסדי החברה ואף מהללו שנוצרו  המל"ל חייבו בדמי ביטוח בגין  

 .עקב תשלום דמי הניהול

האזורי קבע כי הוצאות דמי הניהול בחברה הן הוצאותיה של החברה ואינן הוצאות המבוטח,    בית הדין 

 .וכי אין לקזז הפסדי החברה המשפחתית מהכנסותיו כעצמאי מאותם דני ניהול 



 .ת הדין הארציהמבוטח ערער לבי

 הארצי והפסק בית הדין עמדת 

אין חולק כי ההכנסה בשומה של המבוטח לצרכי מס הכנסה, כנישום מייצג של החברה המשפחתית,  

 .היא שלילית נוכח הפסדי החברה

 .חוק הביטוח הלאומי, אלא בחלקו ל ידי מוסד החברה המשפחתית לא אומץ בשלמותו ע

א, נועד רק לקבוע את עיתוי חיוב בעלי המניות  373הלאומי בו הוסף סעיף  לחוק הביטוח    103גם תיקון  

בדמי ביטוח בגין רווחי החברה המשפחתית (כהכנסה פסיבית מדיבידנד), ולא לאמץ שקיפות מלאה  

 .א לפקודה64כפי שקובע סעיף 

מעבר  במקרה הרגיל של נישום מייצג בחברה משפחתית רווחית, שיש לו הכנסות נוספות ממשלח יד 

להכנסות מהחברה המשפחתית, ההכנסות הנוספות ממשלח יד תחויבנה בדמי ביטוח לפי סוגן,  

והכנסות החברה שמיוחסות לנישום המייצג תחויבנה בדמי ביטוח כהכנסות של מבוטח שאינו עובד  

 .ואינו עובד עצמאי 

ס הכנסה לבין ההסדר  א לפקודת מ 64הבדלים מהותיים בין ההסדר בסעיף    2מדגיש כי קיימים    בית הדין 

 :א לחוק373בסעיף 

א לפקודה משקף הכנסה חייבת והפסדים של החברה המשפחתית לנישום המייצג,  64בעוד שסעיף 

 .א לחוק מתייחס רק להכנסה חייבת. קרי ללא יחוס הפסדים 373הרי שסעיף 

א לחוק  373אחד. סעיף    –א לפקודה מייחס את כל תוצאות החברה המשפחתית לנישום מייצג  64סעיף  

מייחס את ההכנסה החייבת (החיובית בלבד) של החברה המשפחתית, לכל בעל מניות בה, לפי שיעור  

 .ההחזקה במניותיה

גישת המבוטח לאפשר קיזוז של הפסדי החברה המשפחתית (כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי)  

סיווגים שונים של הכנסות ושיעורים  מהכנסותיו מדמי ניהול (כעצמאי) מעלה קושי של קיזוז בין שני 

 .שונים של חיוב בדמי ביטוח 

בסיכומו של דבר נקבע כי הפסדי חברה משפחתית, ואף הללו הנובעים מתשלומים ששילמה לנישום  

 .מייצג בה, לא יקוזזו מהכנסתו של הנישום המייצג כעצמאי וכל שכן כשכיר 

 .על הכנסותיו האישיות הללו יחויב בדמי ביטוח כחוק

 .הערעור נדחה 

 בשולי הדברים 

במסגרת טיעוני המל"ל לחוסר הקורלציה בעניין החברה המשפחתית בין פקודת מס הכנסה לבין חוק  

 :הארצי, הובאה עמדת המל"ל כי  בית הדין ל ידי הביטוח הלאומי, אשר נתקבלה ע

החברה   ניתן יהיה לייחס הפסדי עבר של החברה המשפחתית ולקזזם מהכנסה חייבת חיובית של"

  "…המשפחתית בשנים עוקבות 

משמעות עמדת המל"ל לעיל היא כי תתאפשר הקטנת חיובם של בעלי המניות בדמי ביטוח, בגין  

 .ההכנסה הפסיבית שתיוחס להם מהחברה המשפחתית, בשנים הבאות 

 

 

  


