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פיצוי כספי בגין אי הודעה מוקדמת על פיטורים חייב בדמי ביטוח לאומי
הדבר נקבע בפסק דין תקידמי שבעקבותיו פרסם הביטוח הלאומי הנחיה למעבידים
המחייבת אותם לנכות דמי ביטוח לאומי גם מפיצוי שניתן לעובד שפוטר מעבודתו
בגין אי הודעה מוקדמת
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חברות קשורות
בעלי תפקידים

פיצוי כספי שניתן לעובד בגין אי הודעה מוקדמת על פיטורים,
מחויב גם הוא בדמי ביטוח לאומי .כך נקבע בפסק דין תקדימי
של בית הדין הארצי לעבודה שניתן בחודש מרץ .בפסק הדין
קבעו השופטים כי גם פיצוי המשולם על-ידי מעביד לעובד בגין
"אי הודעה מוקדמת" על פיטורים ,אף לאחר שיחסי עובד-
מעביד הגיעו לסיומם ,עדיין יש לראותו כשכר עבודה ,ולפיכך
חייב בדמי ביטוח לאומי.

לאור פסק הדין ,העביר הביטוח הלאומי הנחיה למעבידים
באמצעות חוזר של אגף הביטוח והבריאות ,לפיה מהיום על
המעבידים מוטלת החובה לנכות דמי ביטוח לאומי גם מפיצוי
שניתן לעובד שפוטר מעבודתו בגין אי הודעה מוקדמת.
לדברי רו"ח אמיר גבאי ,מומחה למיסוי ופרישה" ,זה רק עניין
של זמן .לדאבוננו ,ייתכן ונראה במוקדם או במאוחר ,גם שינוי
במדיניות מס הכנסה .מס הכנסה ימהר להצטרף להגדרת
הפיצוי בגין אי הודעה מוקדמת כשכר עבודה לכל דבר ועניין
ואז תישלל מהעובד המחליף מקום עבודתו או פורש לפנסיה
גם האפשרות לכלול את הפיצוי במסגרת הפיצויים ומענקי
הפרישה במסגרת טופס  161לצורך מימוש הפטור ממס עד
לתקרה גם על סכום כסף זה " ,מסביר רו"ח גבאי.
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