
תשלום לפרילנסר 
)ויש גם פתרונות...( 

פרלינסר.  נעים להכיר!
נותן שירותים עצמאי המעניק שירותים באופן אישי כנותן שרות ולא כעובד. מצב ביניים בין בעל עסק 
לבין עובד. מתנהל בגמישות ובעצמאות ניהולית ותעסוקתית. בוחר לקבל לקוח או לא לקבל, כמה 

ומתי. שולט על ההוצאות שלי ומנתב את תקציב הפעילות. 
מי שמשלם לי -  נהנה מיתרונות של חופש. הוא אינו מתקשר מולי כעובד. מה שהוא משלם לי זה 
סופי ומוסכם. לא ימי מחלה או חגים או הבראה וכל "חבילת העובדים". הוא יכול להיפרד כרצונו ללא 

מגבלות של הליך שימוע פיטורין תקופת הודעה ותקופות שאסור לפטר. 
יש גם אבל – אני מתנהל בעולם בו האחריות התעסוקתית מוטלת עלי. עומד בפני חוסר ודאות מחד, 

ובפני חבויות חוק רבות המוטלות עלי.
וכן - רגע לפני שאתה מעסיק אותי כפרילנסר, חשוב שתבדוק אולי אני עובד שלך. אם אני עובד שלך, 

אני תמיד אוכל לבוא ולדרוש גם את הזכויות שלי. 

מתי עובד ולא פרילנסר? הכירו את דיני העבודה:

רכישת שרות אשר במהותה "מתנהגת" כעבודתו של שכיר, מאפשרת לנותן השרות לתבוע פיצויים וזכויות כאילו 
חלים יחסי עובד מעביד. גם אם לא הופק תלוש ויש לנו חשבונית ביחד. הסימנים: מקום העבודה אצל המעסיק או 
במקום אחר לבחירת נותן השרות, שימוש בכליו של המעסיק, האם העבודה נדרשת להתבצע דווקא ע"י העובד ואין 
באפשרותו של העובד להעביר לביצוע לאחר, מבחן הכפיפות וכן הלאה. מבחנים מקובלים בהתאם לדיני עבודה 

ולאלפי פסיקות בנושא.

יש פתרון!  - "סעיף גדרון" – קביעת סכום תמורה גבוה יותר מהותית. אם התמורות שמשולמות לפרילנסר 
ולעובד דומות –קיימת חשיפה לתביעה. ואם גבוה יותר – עילת התביעה נחלשת. 

בעיה!   לא פתחתי עסק.
יש פתרון!   הכירו את תקנה 6א בתקנות מע"מ:

התקנה באה להקל על שכירים אשר מועסקים בעבודות מזדמנות נוספות על עבודתם העיקרית. הפרילנסר אינו 
מחויב בפתיחת תיק במס הכנסה והפקת חשבוניות. המדווח על ההכנסה למע"מ הוא רוכש השירות. מזמין העבודה 

רשאי להפיק 'חשבונית עצמית', במקרה של עוסק מורשה, או 'שכר מרצים' במקרה של מלכ"ר. 
האם כל פרילנסר יכול להימנע מפתיחת תיק? שלושת הכללים הבסיסיים ליישום תקנת 6א מע"מ: 

1.  בהתאם לרשימה סגורה של מקצועות כמו מרצה, אומן ועוד רשימה ארוכה )ראה בהמשך(
2.  עיקר הכנסת מקבל התשלום משכר או מקצבה. חשוב! להחתים על כך. 

3.  יש לנכות במקור בהתאם לאישור הניכוי/תאום מס של המרצה/האומן, בדומה לשכר. אחרת... יש לבצע ניכוי 
מקסימלי של 47% מס. 

תכלס: בעוסק - מדווח פעמיים )חשבונית עצמית(– פעם אחת מע"מ עסקאות, ופעם נוספת מע"מ תשומות בדומה 
לכל חשבונית. כתוצאה, חיוב המע"מ נטו של עוסק מורשה יוותר ללא שינוי. 

במלכ"ר - חיוב המע"מ נופל על המלכ"ר. היות שאין קיזוז תשומות, תתווסף עלות המע"מ לתשלום. המלכ"ר ידיווח 
על כך באופן שוטף בטופס 102 )ראו שורה שניה בטופס( ויגיש טופס 856 בסוף השנה. 

הידעת? החלטת מיסוי חדשה של מע"מ 17/7958 פוטרת את המלכ"ר מתשלום מע"מ גם מתשלומים לעוסק פטור, 
על אף שעל פי נוסח החוק אינו כך.

נקדיש מספר דקות לליבון סוגיות מס חוק ואבחנות למשלם עבור נותני שרותים, שהם "אולי" עובדים. 
יש סיכוי גבוה שתגלו מידע חדש שלא הכרתם.



מתברר שפרילנסר כן "עובד אצלך". מפתיע, נכון?

הכירו את צו הביטוח הלאומי הקובע כללים משל עצמו ל"סיווג עובדים וקביעת מעסיקים"
תשלום 'שכר פרילנסר' לפי תקנת 6א, או כנגד חשבונית - אינו בהכרח פוטר מדמי ביטוח לאומי! 

סוגי  רשימת  יחסי עובד מעביד?' אלא קובע באופן מוחלט  'האם מתקיימים  אינו מתייחס לשאלה  ביטוח לאומי 
מקצועות ותנאים שבהם נותן השירות יחשב ל'עובד' ומחייב את המעסיק בתשלום דמי ביטוח לאומי. שיעור 
הרשימה מפתיעה בהחלט. מופיע שם גנן, מדריך טיולים, מרצה ואומן שנותן לך  הניכוי לפי המדרגה הגבוהה. 
שירות ממושך. אם לא תפריש ביטוח לאומי ה"עובד" וביטוח לאומי יכולים לתבוע אותך. במקרה ביטוחי הם יתבעו 

אותך עד תקרה של כ 200,000 ₪!

יש פתרון!  סכם עם הפרילנסר מראש, כי אתה משלם בעבורו ביטוח לאומי ומנכה מהתמורה שסוכמה. הוא 
יקבל ממך אישור שנתי ויוכל להקטין את תשלומי ביטוח לאומי בהם הוא מחויב.

סיכום המלצות אם אתה עומד לבצע תשלום לפרילנסר

לוודא כי התמורה גבוהה יותר מהתמורה שהייתה משולמת אילו היה עובד כשכיר. מומלץ לרשום בטופס   
המרצה סכום חילופי למקרה שהנ"ל היה מועסק כעובד ובכך למנוע סיכון של תביעה.

 לבדוק לפני כל תשלום אישור ניכוי מס במקור או תאום מס ולנכות בהתאם.

עם  שבוצעו  התקשרויות  מספר  לגבי  מעקב  לנהל  לאומי:  ביטוח  ודיווח  תשלום  חובת  חלה  לא  כי  לוודא   
הפרילנסר. למשל במרצה – התראה לאחר ההזמנה השישית, אומן התראה לאחר ההזמנה הרביעית –מההזמנה 

הבאה יהיה חובה לראות בהם עובדים ולשלם ביטו"ל בשיעור הגבוה.
 לדווח באופן שוטף תשלומי פרילנסר בטופס 102 ולבצע התאמה חודשית ושנתית. לוודא הגשת טופס 856  

הכולל את כל הפרילנסר. )מבקרי ניכויים מטעם מס הכנסה מתעכבים על נותני שירותים...(
 למנות בארגון גורם אחראי שיבצע בדיקות מדגמיות. 

סופרים  לשכר  גם  )המתאימה  שכר  בתוכנת  מרצים  סופרים/  שכר  ולחשב  לקלוט  מומלץ  מרצים:  בשכר   
ומרצים(. מומלץ להכין רשימת פרילנסר איתם אנו עובדים ולפתוח בגין כל אחד מהם כרטיס. 

 להחתים את נותן השרות על טופס הזמנת שרות – צרפנו לכם דוגמא.



תנאים לחיוב המעסיק בתשלום ביטוח לאומי סוג העיסוק
7 שיעורים מרצה, מורה או מדריך. או מועסק באמצעי תקשורת. סידרה של  או למתן  לפחות,  לרבע שנה  הסכם 

הרצאות ומעלה.

לצורך  צילום  )למעט  מופע  הנחיית  או  אומנותית  הופעה 
פרסומת(.

הופעות   5 של  לסדרה  או  שנה,  לרבע  מראש  נערך  הסכם 
ומעלה.

מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז, מרכיב ומתקין תריסים, 
בתנאי שלא מעסיק עובדים ואין לו עסק משלו הפתוח לקהל.

בכל תנאי העסקה, למעט בהתקשרות ישירה עם הצרכן.

סוג העיסוק

הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;  

תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; 

כתיבה ועריכה או קצרנות; תרגום בכתב או בע"פ.

פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט 

חברות בוועדות שהוקמו על פי דין. למשל חברות בוועדת ביקורת ובכל וועדה של מלכ"ר.

סוגי מקצועות: 
אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, 
יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה 

כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

תנאים לחיוב המעסיק בתשלום ביטוח לאומי סוג העיסוק
- רשימה קבועה, אזור גובה שאינו מעסיק עובדים, ואין לו מקום לעסק. כאשר מדובר בפעולת גביה סדירה 

קבוע.

כאשר מועבר תשלוםממלא תפקיד דתי )כדוגמת משגיח, מנקר בשר(

עובד ניקיון / חצרן )למעט מי שעיקר עיסוקו בגננות( שאינו 
נקבע מראש תחום או זמן לביצוע העבודהמעסיק עובדים

תחום השמירה נקבע מראששומר

ומשרדי  מוסדות  ע"י  המאורגן  בטיול  המדריך  דרך  מורה 
זכאי מהפעם הראשונה נסיעות )למעט אם מדריך תיירים ברכב שבבעלותו(

זכאי מהפעם הראשונה חונכים וסומכות מטעם לשכת הסעד או הרשות 

הרשימות

ריכזנו עבורכם את המקרים הנפוצים, ואפשרות הדיווח בכל מקרה תוך הפרדה לשלוש קבוצות:

|| רשימה א: "רשימת הכלאיים" – נבחן בזהירות מה נכון לנו -  פרילנסר או עובד?

מע"מ – הפרילנסר אינו חייב לפתוח תיק ולהנפיק חשבונית. כמובן לפי שלושת הכללים.
ביטו"ל – חלה חובה לשלם ביטו"ל מעל היקף שנקבע בצו.

|| רשימה ב:  הפרילנסר אינו חייב לפתוח תיק, וכן פטור מביטו"ל – הכי קל, הכי כדאי, אין צורך להעסיק כעובד

הפרילנסר אינו חייב לפתוח תיק ולהנפיק חשבונית. כמובן לפי שלושת הכללים. מע"מ - 
ביטו"ל - לא חלה חובה על המעסיק לשלם ביטו"ל. 

סוגי שירותים: 

|| רשימה ג: הפרילנסר חייב לפתוח תיק ולא פטור מביטו"ל  – הוא יהיה עובד, אין דרך מילוט...

מע"מ – הפרילנסר חייב לפתוח תיק ולהנפיק חשבונית.
ביטו"ל - חלה חובה על המשלם לשלם ביטו"ל. 



חתימת נותן שרות 
תאריך  

חתימת מזמין השירות 
תאריך

     

מהות השרות:

שם נותן השרות וטלפון:

ת"ז:

פרוט השרות:

תאריך מתן שרות ומועד סיומו:

מקום מתן השרות:

הערות:

סכום כולל מע"מ:ברוטו לפני מע"מ:אופן תשלום:

אפשרות א: תשלום תמורת חשבונית / קבלה
אם עוסק פטור ממע"מ נא לציין במפורש.  

אפשרות ב: ללא חשבונית – המע"מ מוטל על המשלם, גם במלכ"ר. 
מותנה הצהרה מס' 5. 

פרטי בנק להעברה:

:V ביטוח לאומי – אם הינך אחד מאלו, סמן
המוסד יפריש בעבורך ביטוח לאומי. דמי הביטוח כלולים במחיר לפני מע"מ. סכום נטו יועבר בהתאמה.

 הרצאה הוראה והדרכה – מעל 6 פעם ומהסכם לרבע שנה ויותר  -  ________
 הופעה אומנותית –  מעל 4 פעם ומהסכם לרבע שנה ויותר -  ________

 מדריך טיולים / מנקה / שומר  – מהפעם הראשונה -  ________

|| טופס הזמנת שרות/עבודה שכר פרילנסר ||

הצהרת נותן השירות:

1. המוסד רשאי להביא את ביצוע השרות לסיומו בגין חלקים שטרם בוצעו תוך הודעה מראש ללא כל פיצוי. 
2. בגין השרות נשוא סיכום זה, אין ולא יהיו בין המוסד לבין נותן השרות יחסי עובד מעביד. ההתקשרות נעשית 

כנותן שרות עצמאי. 
3. חובתי להעביר אישור ניכוי מס במקור / תאום מס בסמוך למועד התשלום. אישור זה תנאי לתקבול. ללא זה 

ינוכה ממני שיעור המס המרבי 47% מס.
4. התשלום המתקבל הינו גבוה משמעותית מהתמורה אותה הייתי מקבל/ת אילו הייתי מועסק/ת כשכיר ומשכך 

חל סעיף "גדרון" על הסיכום.
6א לתקנות מע"מ ודווח  5. אם כנגד התשלום לא אפיק חשבונית / חשבון קבלה ואני מבקש להחיל את תקנה 

המע"מ יבוצע ע"י המשלם. הנני מצהיר/ה כי עיקר הכנסתי כשכיר/ה או מקצבה.

@ כל הזכויות שמורות למשרד מישו"ר חשבות 2019


