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חוזר 18.2014
ביטוח לאומי – אירוע גיבוש שעורך מעביד אינו בגדר טובת
הנאה לעובד ולפיכך אינו מהווה הכנסת עבודה
פס"ד דה נשון טרפיק של בית הדין האזורי לעבודה

לקוחות וידידים יקרים,
לאחרונה ניתן פסק-דינו של בית הדין האזורי לעבודה בעניין חברת דה נשון טרפיק .בית
הדין קבע כי אירועי גיבוש שערך ומימן המעביד ,בנסיבות המקרה ,אינם מהווים "טובת
הנאה" לעובד ,ולפיכך אינם בגדר "הכנסת עבודה" המהווה בסיס לחישוב דמי הביטוח
הלאומי שעל התובעת לשלם עבור עובדיה.
הגם שמדובר בפסק דין העוסק בביטוח לאומי ,נראה שניתן להסיק ממנו גם לענייני מס
הכנסה ,הן לעניין הצורך בחיוב העובדים במשכורתם בשל "טובת הנאה" שקיבלו והן
לבחינה האם מדובר בהוצאות עודפות של החברה בשל טובת הנאה שנתן מעביד לעובדיו
ואשר לא ניתן ליחסה לעובד פלוני.
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