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  מיסוי מתות לחגים
 

 פיות רבות שהגיעו למשרדו, או מביאים לפיכם את הוראות רשות המסים ועמדותיה בכללאור 

 .הוגע למתות שמקבלים עובדים, ספקים וותי שירותים ממעבידיהם או מלקוחותיהם

 שווי שי לחג (מתות או תווי שי)לעובדים שכירים ומיסויו

 השי יכול לבוא בצורת 'תווי שי' או בצורתמעבידים רבים והגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג. 

 .חפץ'. את השי יכול לתת המעסיק ויכול לתת ועד העובדים'

 .שי לחג' חשב טובת האה כמו כל טובת האה היתת לעובד במסגרת עבודתו ולכן הוא חייב במס'

 תווי שי

 :רשויות מס הכסה גילו את דעתן בסוגיה זו, והסכימו כי

 מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד, יתן להתייחס להפרש שבין עלות התלושיםבמקרים של רכישה "

 .לשווי הקיה שלהם, כהחה מסחרית היתת למעביד, ולפיכך איה כללת בשווי ההטבה

על כן, שווי ההטבה שיש לזקוף לעובד היו בגובה עלות תווי השי למעסיק, ולא בגובה הערך הקוב של 

 ".תווי השי

 זקיפת שווי כולל מע"מ לעובד שקיבל מתה בצורת חפץ –מע"מ 

 כמו בקבוקי יין או כל מתה אחרת ששולמה כגד -מעסיק שמעיק לעובד מתה כלשהי בצורת "חפץ" 

 .חשבוית מס, הרי יש לזקוף לעובד שווי כולל מע"מ כפי שקוב בחשבוית המס

 שי באמצעות ועד עובדים

 שי באמצעות ועד העובדים. כאשר השתתפותו של המעסיקבמקומות עבודה רבים מקובל לתת 

 בהוצאות הוועד קבעת לפי מספר העובדים, מתייחסים לכך כאל תוספת לשכרו של העובד. אין הבדל

 .אם משלמים שכר או חלק ממו ישירות לעובד או לגוף אחר (כמו ועד העובדים) בעבורו

 לא יתן ליחסו באופן ספציפי לעובדיםבמקרים שבהם השתתפות המעסיק היא בסכום גלובלי ש

 .מסוימים, אין מוסיפים אותו למשכורת, אך ההוצאה לא תוכר ותחויב אצל המעסיק כהוצאה עודפת

 שי לעובדים באירועים אישיים או משפחתיים

 מתות בסכום סביר שותן המעביד לעובדו לרגל אירוע משפחתי או אישי כגון: ישואין, הולדת ילדים

  ש"ח (הסכום תקף לשת 210צווה וכו', אין להוסיפן לשכר ואין לחייבן במס כל עוד שוויין עד בר/בת מ

 ) למתה היתת לא יותר מפעם בשה. סכום זה מתעדכן בכל שה על פי2017ללא שיוי משת  2018,

  יובהר כי  ).להלן: "התקות"( 1972 – התשל"ב), יכוי הוצאות מסויימות(לתקות מס הכסה  )4(2תקה 

 .כל סכום העולה על כך מתחייב במס כתוספת לשכר

 הוצאה בעבור מתה לעובד בגין אירוע אישי כאמור, תותר ביכוי בידי המעביד כפוף -מהיבט המעביד 

  .שקבעה בתקות) 2018בשת (ש"ח  210למגבלת הסכום 



  

  

  

 

 מתות ללקוחות ולספקים

 המצאים בקשרי מסחר. כאן אין הבחה בין שי לחגיםהדין שוה בוגע למתות ללקוחות ולאשים 

 ובין מתה לרגל אירוע משפחתי או אחר. סכום ההוצאה המותרת מוגבל בחישוב שתי לכל אדם

 .המקבל את המתה

הסכום תקף בשת המס ( ש"ח לאדם לשה, 210על פי התקות סכום ההוצאה המותרת קבע לסך של 

2018.(  

 ,אצל ותה איו חייב במס בגיה, ואילו הותן יכול לרשום אותה כהוצאהמקבל המתה שאיו שכיר 

 .כאמור לעיל

 .על פי התקות יש לציין במסמך את שם המקבל, את הקשר שלו לעסק ואת סיבות מתן המתה

  .ההגבלות שצויו חלות גם על גופים ציבוריים ומלכ"רים, ולא רק על עסקים

 

 

  

 

 

 

 

 בכבוד  רב,        

  אופיר בן חיים ושות' 

  ח ש ב ו ן     -ר ו א י   
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