יוני 2017
לכבוד
________
א.ג.נ
הנדון :נוהל הפקדת מעסיקים לפיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים
רקע:
לאור השיעור הגבוה של העובדים הזרים בארץ ובניסיון ליצור תמריץ שלילי להעסקת עובדים זרים,
נקבעה בחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל ,החובה על המעסיק להפקיד
כספים עבור עובד זר שהוא מסתנן כפיקדון כספי חודשי שיבוא על חשבון ההפרשות הפנסיוניות .נקבע
כי על המעסיק להפקיד ,החל ממשכורת חודש מאי  ,2017מדי חודש סך של  36%משכרו של העובד,
מתוכם  20%על-חשבון העובד ו 16%-על חשבון המעסיק ,כאשר כאמור הפקדה זו תייתר את הצורך
בהפרשה פנסיונית עבור העובד.
"מסתנן" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים התשנ"א  1991-הוא מי שמתקיימים לגביו התנאים
המצטברים הבאים:
.1
.2
.3
.4

הוא שוהה בישראל
שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת
קבע
הוא נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים1.
הוא בעל רישיון כניסה לישראל לפי סעיף (2א)( )2או (2א)(.)5
לעניין זה – ניתן לבדוק את אישורו של המסתנן בעזרת אתר האינטרנט של רשות ההגירה
והאוכלוסין ,בכתובתhttps://www.gov.il/he/Departments/news/visa_2a5_auth :

ההפקדות בפועל יבוצעו באמצעות אתר האינטרנט של רשות ההגירה והאוכלוסין ,בכתובת:
https://www.gov.il/he/service/deposit_monies_infiltrators_employers
מעסיק שלא יפקיד כחוק עלול להיות חשוף לאמצעי אכיפה מנהליים ופליליים.

 1בסעיף  7לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
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הרחבה:
סעיף 1יא 1לחוק עובדים זרים התשנ"א , 1991-שתוקפו החל מיום  1.5.2017קובע כי מעסיק של עובד
זר שהוא מסתנן יפקיד עבורו פיקדון ביחס לכל חודש בו הועסק המסתנן על ידו ,בסכום השווה ל 36%
משכר עבודתו של המסתנן באותו החודש כאשר הסכום מחולק ל 20%-חלק העובד ו 16%חלק
המעסיק .לעניין זה שכר עבודתו של המסתנן הינו שכר העבודה המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי
פיטורין.
הסכום שהופקד לפיקדון על ידי המעסיק ,יבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיק לשלם
לקרן פנסיה ,לתכנית חסכון אחרת ,לקופת תגמולים או לתשלומי פיצויים.
את כספי הפיקדון יש להפקיד באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הרשות ,כאשר על-פי החוק
הסכומים יופקדו לחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק לכספי הפיקדון.
החלת חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים נועדה מצד אחד להבטיח את זכאותו של העובד
המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורין ומצד שני ליצור תמריץ משמעותי ליציאת המסתנן מישראל
ולמנוע את השתקעותו בישראל לאחר "תום התקופה לשהייה בישראל" 2ובעד כל חודש איחור ביציאה
מישראל רשאית הרשות לנכות סכום יחסי מן הפיקדון.
מעסיק שלא יפקיד כספי פיקדון לעובד מסתנן יהא צפוי להליכי אכיפה מנהלית ופלילית.
יודגש כי אין בהפקדת כספי פיקדון לעובד מסתנן או בדיווח על תשלום הפיקדון אישור לחוקיות
העסקתו של המסתנן בידי המעסיק או לחוקיות שהייתו או עבודתו של המסתנן בישראל.
במסגרת חוזר זה נסקור בהרחבה את הנושאים הבאים בהקשר לנוהל הפקדת הפיקדון לעובדים הזרים
ברשות האוכלוסין וההגירה:
 .1הפקדת הפיקדון בחשבון הבנק וחובת הדיווח.
 .2סכום הפיקדון לעובד המסתנן.
 .3תשלום הפיקדון לעובד המסתנן.

 2המוגדרת בסעיף 1י 2לחוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-כמועד שבו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע
בפסק דין חלוט או בהודעה מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.
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הפקדת הפיקדון בחשבון הבנק וחובת הדיווח -
חובת הפקדת הפיקדון חלה על המעסיק בכל חודש ,עבור כל עובד מסתנן שהועסק על ידו בחודש
הקודם למועד התשלום.
 הפיקדון יופקד במועד שבו על המעסיק לשלם את שכרו של העובד המסתנן עבור החודש שלגביו
משולם הפיקדון.
 בחודש בו חל מועד יציאתו של העובד המסתנן מישראל יציאה של קבע על המעסיק לשלם את יתרת
סכום הפיקדון עבור תקופת העסקתו של העובד המסתנן למועד יציאתו חמישה ימים לפחות לפני
מועד זה ,ובלבד שהמעסיק יודע על מועד העזיבה הצפוי.
 מלבד ניכוי חלקו של העובד המסתנן בשיעור  20%משכרו החודשי המעסיק אינו רשאי לנכות משכרו
סכום נוסף לטובת הפיקדון וכספי הפיקדון אינם ניתנים להעברה ,לשעבוד או לעיקול.
 על המעסיק לשלם את הפיקדון באופן מקוון אל חשבון הבנק שנקבע לכך ,המיועד אך ורק למטרה
זו .כאמור לעיל התשלום יבוצע באמצעות אתר אינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה.
 בעת ביצוע תשלום הפיקדון נדרש המעסיק למלא טופס תשלום מקוון ,אשר במסגרתו עליו לדווח
באופן מקוון את פרטי תשלום הפיקדון עבור כל עובד מסתנן המועסק על ידו .דיווח זה כולל את
הפרטים הבאים:
 פרטי המעסיק.
 פרטי כל עובד מסתנן שלגביו שולם הפיקדון.
 סכום הפיקדון ששולם עבור כל עובד מסתנן – חישוב הסכום יבוצע בעמוד התשלום המקוון
על בסיס דיווחי המעסיק אודות סך שעות העבודה ,שכר ברוטו ,השכר המבוטח של העובד
לצורך הפרשות פנסיוניות וסכום המס שנוכה במקור.
 התקופה שבעדה שולם הפיקדון.
סכום הפיקדון לעובד המסתנן -
סכום הפיקדון שעל המעסיק לשלם עבור כל עובד מסתנן שהוא מעסיק יהא בסכום השווה ל36%-
משכר עבודתו של המסתנן בחודש שלגביו משולם הפיקדון לפי החלוקה:
חלק המעסיק – חלק השווה ל 16%-משכר המסתנן ישולם בידי המעסיק.
חלק העובד – חלק השווה ל 20%-משכר המסתנן ינוכה בידי המעסיק משכר הנטו של המסתנן כלומר,
לאחר ניכוי המס במקור (אך יובהר כי הסכום יחושב מההכנסה ברוטו).
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יחד עם זאת שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר רשאים בהתייעצות עם שר הפנים
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת לקבוע בצו כללי לגבי סוגי עבודה או ענפים מסוימים כי
חלק המעסיק יהיה נמוך יותר מ 16%-אך לא נמוך מ 12.5%-וכי חלק העובד יהיה בשיעור נמוך מ20%-
אך לא נמוך מ .16.5%-ואולם ,נכון למועד זה ,לא פורסם צו כאמור.
תשלום הפיקדון לעובד המסתנן -
עובד מסתנן שיוצא מישראל שלא לצורך יציאה זמנית בכל מועד לאחר תום התקופה לשהייה בישראל
החלה לגביו (שהינה ,כאמור ,המועד בו על המסתנן לעזוב את ישראל כפי שנקבע בפסק דין חלוט או
בהודעה מאת שר הפנים או מנהל רשות האוכלוסין והאגירה במשרד הפנים) ,זכאי לקבל  67%מכספי
הפיקדון שהופקדו לזכותו בתוספת רווחים ובניכוי עמלות ניהול חשבון ובניכוי מס הכנסה בשיעור
.15%יובהר בזאת כי גם ריבית ,הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו בחשבון הפיקדון של העובד
המסתנן ,ואשר מקורם בפיקדון ,ייחשבו כהכנסה בידי העובד הזר במועד שבו התקבלו על ידו בפועל,
ויוטל עליהם מס הכנסה בשיעור סופי של  15%בלא זכות לפטור ,ניכוי או קיזוז כלשהם.
עובד ממסתנן אשר עוזב את ישראל במהלך  6חודשים מתום התקופה לשהייה בישראל החלה לגביו,
יהא זכאי לקבל ,בנוסף לחלק האמור בסעיף הקודם ,את יתרת כספי הפיקדון בשיעור  ,33%בתוספת
הרווחים ובניכוי עמלות ניהול חשבון ,ומס הכנסה בשיעור , 15%אשר ינוכו לאחר ביצוע ניכויים נוספים
כמפורט להלן ובסדר המפורט להלן:


במידה הורחק מישראל – ינוכה הוצאות הרחקתו מישראל.



ניכוי מן הסכום הנותר לאחר ניכוי הוצאות הרחקה בהתאם לחלוף הזמן מתום התקופה

מתום התקופה לשהייה בישראל:



תקופת השיהוי

שיעור הניכוי באחוזים

מעל חודש ועד חודשיים

25%

מעל חודשים ועד שלושה חודשים

35%

מעל שלושה חודשים ועד ארבעה חודשים

50%

מעל ארבעה חודשים ועד חמישה חודשים

65%

מעל חמישה חודשים ועד שישה חודשים

80%

מעל שישה חודשים

100%

מס כדין על הסכום הנותר לאחר הניכויים הקודמים.
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לעניין זה נקבע כי מנהלת תחום הפיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה רשאית להפחית את תקופת
השיהוי המחושבת ,אם קיבלה בקשה כאמור מעובד מסתנן בטרם חלפו  18חודשים מתום התקופה
לשהייה בישראל ,וככל שהעובד המסתנן ישכנע כי נבצר ממנו לעזוב את ישראל עד תום התקופה
לשהייה בישראל או שבתום לב ובשל טעות או הוא לא עזב את ישראל עד תום התקופה לשהייה
בישראל.
תשלום לעובד מסתנן העומד לצאת מישראל –
עובד מסתנן שעומד לצאת מישראל יציאה של קבע ומעוניין לקבל את כספי הפיקדון נדרש להגיש
בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה למשיכת כספי הפיקדון לפחות  7ימי עבודה טרם מועד יציאתו
(מומלץ להגיש  10ימי עבודה טרם מועד היציאה) אך לא יותר מ  30יום לפני מועד היציאה .במסגרת
הבקשה יהא על העובד לציין את מועד היציאה הצפוי כולל מילוי טופס מקוון או פיזי ,אליו יצורפו
צילום דרכון וצילום כרטיס טיסה .לאחר קבלת אישור תופק הוראת תשלום שתימסר לעובד המסתנן
ולבנק.
בעת יציאת העובד מישראל שלא לצורך יציאה זמנית לאחר ביקורת הגבולות יהא עליו לסור לעמדת
הבנק בנמל התעופה בן גוריון ולהציג את דרכונו והוראת תשלום שהופקה עבורו והכספים יימסרו
למסתנן במזומן או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק המתנהל על שמו בחו"ל בניכוי עמלת העברה.
תשלום לעובד מסתנן שכבר ייצא מישראל –
עובד מסנן שיצא מישראל שלא לצורך יציאה זמנית מבלי שהשלים הליך בקשה לתשלום כספי פיקדון
כמפורט לעיל ,ישולמו לו כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק בחו"ל המתנהל על שמו.
יודגש כי לא ניתן להעביר את הסכומים לחשבון נאמנות ואף לא באמצעות בא כוחו של המסתנן.
הכספים יועברו בתוך  30ימי עבודה מהיום בו נודע ליחידת הפיקדונות כי העובד המסתנן עזב את
ישראל שלא לצורך יציאה זמנית ,ובלבד שהועברו ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל הפרטים
הנדרשים..
יצוין כי ברשות האוכלוסין וההגירה נקבעו אף כללים לתשלום כספי הפיקדון של עובד מסתנן שנפטר.
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סיכום –
חובת הפיקדון בגין העסקת מסתננים נועדה להבטיח את זכאותו של העובד לזכויות פנסיוניות ופיצויי
פיטורים ובעיקר ליצור תמריץ משמעותי ליציאת המסתנן מהארץ.
בהקשר זה נזכיר כי בנוסף לכל האמור לעיל ,ישנם חוקים ותקנות נוספים אשר מפחיתים את כדאיות
העסקתם של עובדים זרים בישראל ,ביניהם:
 היטל עובדים זרים (ע"פ חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל) .החוק קובע היטל בשל
העסקת עובד זר בסכומים הבאים:
כללי 20% -
ענף החקלאות (עד 0% – )31.12.2020
ענף התעשייה והבניין – 15%
ענף מסעדות האתניות – 15%
 הפחתת נקודות הזיכוי אליהם זכאים עובדים זרים( ,ע"פ תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד
זר)):
בניגוד לנקודות הזיכוי לתושבי ישראל ( 2.25נק' זיכוי לגבר ו 2.75-נק' זיכוי לאישה) ,נקבע כי
בנוגע לעובדים זרים יחושבו נקודות הזיכוי הבאות בלבד:
עובד זר חוקי בענף הסיעוד – זכאי ל 2.25 -נקודות זיכוי לגבר 2.75 ,נקודות זיכוי לאישה.
עובד זר חוקי שלא בענף הסיעוד  0 -נקודות זיכוי לגבר 0.5 ,נקודות זיכוי לאישה.
עובד זר לא חוקי  0 -נקודות זיכוי.
לאור כל האמור לעיל ראוי לשקול את כדאיות המשך העסקתם של עובדים זרים שהם מסתננים.
אנו מזמינים אתכם לפגישת יעוץ במשרדינו ,בה יינתן לכם מענה מקיף בנוגע לבעיות המתעוררות עם
העסקתם של העובדים הזרים.
הננו עומדים לרשותכם להבהרת האמור לעיל ככל שיידרש .לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון
הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו ,בכתובתWWW.AMOSKATZ.CO.IL :
בכבוד רב,
עמוס כץ ושות'
רואי חשבון
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