דף מידע – אוקטובר 2015
היערכות להפקת טופס  106לשנת

החודש בדף המידע

2015

מס הכנסה
 היערכות להפקת טופס  106לשנת
;2015
 עדכון שיעור מס הרווח והשכר
למוסדות הכספיים ל;17%-
שכר והסכמים קיבוציים
 דמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  2015לדירוגים אקדמאים
בשירות הציבורי;
 הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה
לעובדים בדירוג רופאים.
דיני עבודה
 הוראת שעה למתן היתר כללי
להעסקת עובדים בשמירה בשעות
נוספות;

בימים אלו החלה היערכות במלם שכר לקראת הפקת טופס  106לשנת ,2015
המתוכננת לחודשים ינואר – מרץ  ,2016במסגרתה תבוצע בין היתר בדיקה
מדגמית של תקינות טפסי  106לאוכלוסייה מייצגת.
אנו מבקשים מכל הלקוחות להכין את אוכלוסיית המדגם שתכלול ,בנוסף
לעובדים פעילים רגילים ,גם מקרים מיוחדים כגון:


עובדים בעלי תאומי מס ,זיכויים ,הנחות או פטורים מדווחים;



עובדים מופסקים ופורשים במהלך השנה;



עובדים שהחליפו קופות גמל במהלך השנה;



נכים;



עובדים זרים;



גמלאים ושאירים.

לקוחות מערכת השכר הוותיקה (משכית) מתבקשים להעביר את אוכלוסיית
המדגם במהלך חודש נובמבר לגברת ריקי ארולקר בטלפון  02-6707788או
בפקס .02-6707751
לקוחות מערכת השכר החדשה  Pay-Rollמתבקשים להעביר את אוכלוסיית
המדגם במהלך חודש נובמבר למר חיים רזבני ,בטלפון  02-6707715או בפקס
.02-5360860

עדכון שיעור מס הרווח והשכר
למוסדות כספיים ל17%-
חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי
נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין
בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על
אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,2015ביום
 10.9.2015פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא
טובין)(תיקון) ,התשע"ה ,2015-לפיו בתוקף מיום  1.10.2015יירד ב,1%-
שיעור המע"מ על עסקה ועל יבוא טובין ,מ 18%-ל.17%-
בהמשך לכך ,ביום  13.10.2015פרסמה רשות המסים בישראל הודעה לפיה,
בהתאם לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים)
(תיקון) ,התשע"ו ,2015 -שאושר במליאת הכנסת ,בתוקף מיום ,1.10.2015
ירד שיעור מס הרווח והשכר שישולם על פעילות בישראל של מוסד כספי,
מ 18%-ל 17%-מהשכר ששילם ומהרווח שהפיק.
יודגש כי ,אין שינוי לגבי שיעור מס שכר על מלכ"רים העומד כיום על .7.5%
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דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים אקדמאים
בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,16.9.2015בשכר אוקטובר  2015בוצע תשלום דמי חבר
באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים ,אקדמאים ב-מח"ר ,פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי,
בסך של  ,₪ 792בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת .2015
התשלום מגולם לצרכי מס.
בנוסף ,לפי החוזר הנ"ל ,בתוקף מ 1.10.2015-עודכן סכום ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות של לשכת
המבקרים הפנימיים לסך של .₪ 423
לגבי עובדים בכל הדירוגים האחרים יש לפעול לעניין החזר דמי החבר באגודות מקצועיות לפי האמור בחוזר
הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,18.1.2015אשר פורסם בהרחבה בדף מידע לחודש ינואר .2015

הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה לעובדים בדירוג
רופאים
ביום  6.9.2015נחתמה החלטת ועדת מעקב בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין ממשלת ישראל ,לפיה עבור
עובדי המדינה בדירוג רופאים ,יוגדלו שיעורי הפרשות המעסיק והרופא לקופת גמל לקצבה ,על בסיס השכר
הפנסיוני ו"הפרש  "2012אשר הוגדרו בהסכם מיום ( 25.11.2012פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש
דצמבר  ,)2012וזאת בהמשך להסכם הקיבוצי מיום  8.5.2013בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין ממשלת
ישראל ומעסיקים נוספים.
בהמשך לכך ,ביום  8.9.2015פרסם הממונה על השכר חוזר עם הוראות ביצוע ,וביום  18.10.2015חוזר נוסף עם
הבהרות בנושא הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה לרופאים המבוטחים בהסדר החליפי .בנוסף ,התקבל במלם שכר
חוזר מטעם מטה השכר של החשכ"ל ,עם הוראות ביצוע במשרדי הממשלה.
להלן פירוט ההוראות להגדלת שיעורי הפרשות המעסיק והרופא לקופת גמל לקצבה:

כללי


בתחולה מיום  ,1.7.2015יוגדלו ב 0.5%-שיעורי הפרשת המעסיק והרופא לקופות גמל לקצבה ברובד הראשון
וברובד השני.



לא יחולו שינויים בשיעורי הפרשה בגין רבדי השכר האחרים.



הברוטו להפרשות ברובד הראשון ,הינו משכורת קובעת לפנסיה תקציבית לרופאים המבוטחים בהסדר פנסיה
תקציבית ,או ברוטו פנסיוני לרופאים המובטחים בהסדר פנסיה צוברת.



הברוטו להפרשות ברובד השני הינו "הפרש  "2012כהגדרתו בהסכם מיום  ,25.11.2012המחושב לפי הנוסחה
שלהלן:
 הברוטו לרובד השני = ההפרש בין סכום הברוטו הפנסיוני (עליו הופרש לקופות ברובד הראשון) וברוטו
עבודה נוספת כפול שיעור הנקבע בהתאם למקום עבודה של הרופא (כמפורט להלן) ,לבין הברוטו הפנסיוני
עליו הופרש לקופות ברובד הראשון.
 השיעור לרופאים בבתי חולים עומד על .80%
 השיעור לרופאי מינהל במשרד הבריאות ובלשכות הבריאות עומד על .95%
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אין שינוי בשיעורי הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין.



אין שינוי בשיעורי הפרשת המעסיק והרופא לקרנות פנסיה וותיקות.



יצוין כי ,לפי ההבהרה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי ,החלטת ועדת המעקב לעניין הגדלת שיעורי
ההפרשה ,אינה חלה על רופאים המועסקים ע"י הרשויות בשלטון המקומי.

להלן פירוט שיעורי הפרשה חדשים ,לאור החלטת ועדת המעקב ,לפי סוגי המוצרים הפנסיוניים השונים:

הפרשות לקרנות פנסיה ולקופות גמל לקצבה
בתחולה מיום  ,1.7.2015שיעורי הפרשת המעסיק והרופא לקרנות פנסיה וקופות גמל לקצבה ,הוגדלו באופן
אוטומטי ב ,0.5%-כמוצג להלן:
המעסיק לפנסיה

עד ליום 30.6.2015

 5.0%עם אפשרות הגדלה עד 7.0%

6.0%

המעסיק
לפיצויים
6.0%

חלק הרופא

החל מיום 1.7.2015

 6.0%עם אפשרות הגדלה עד 7.0%

6.5%

6.0%

ביטוח מנהלים
פוליסות פעילות קיימות עד ליום 1.10.2015


רופאים בעלי פוליסות ביטוח מנהלים שהיו פעילות עד ליום  ,1.10.2015רשאים להגדיל ב ,0.5%-את שיעורי
ההפרשה לפנסיה  /תגמולים בחלק הרופא ובחלק המעסיק ,ובלבד שסך שיעור הפרשת המעסיק לתגמולים /
פנסיה ולאובדן כושר עבודה לא יעלה על ;7.5%



בשל דרישת חברות הביטוח לאשר את ביצוע ההגדלות ,על הרופא לקבל את הסכמתה של חברת הביטוח
לביצוע ההגדלות ,ולהצהיר על כך בנספח ייעודי ,אותו יש להגיש ליחידת משאבי אנוש .יחידת משאבי אנוש
תעביר את הנספח החתום למחלקת השכר במשרד לדיווח במערכת השכר.



על הרופא להגיש את הנספח לצורך הגדלת ההפרשות עד ליום  ,1.12.2015וזאת בכדי לאפשר ביצוע ההגדלות
מיום  1.7.2015בדיעבד .רופא ,אשר יגיש את הנספח לאחר המועד האמור ,יהיה רשאי להגדיל שיעורי הפרשה,
כאמור לעיל ,מהשוטף בלבד.



להלן שיעורי הפרשת הרופא והמעסיק בפוליסות פעילות קיימות ,אם הרופא יבחר בהגדלת שיעורי ההפרשה
לתגמולים  /פנסיה ב:0.5%-

חלק הרופא

המעסיק
לתגמולים/פנסיה

המעסיק
לפיצויים

המעסיק
לא.כ.ע.

עד ליום 30.6.2015

 5.0%עם אפשרות הגדלה עד 7.0%

5.0%

8.33%

עד 2.5%

החל מיום 1.7.2015

 5.5%עם אפשרות הגדלה עד 7.0%

5.5%

8.33%

עד 2.0%
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רופאים חדשים עם פוליסות חדשות מיום  1.10.2015ואילך


לרופאים חדשים בעלי פוליסות ביטוח מנהלים חדשות ,אשר ייקלטו בשירות המדינה מיום  1.10.2015ואילך,
שיעורי ההפרשה יהיו כמו בקרנות פנסיה כמוצג לעיל ,דהיינו:

חלק הרופא
 6.0%עם אפשרות הגדלה עד 7.0%



המעסיק
לתגמולים/פנסיה
6.5%

המעסיק
לפיצויים
6.0%

המעסיק לא.כ.ע.
( 0.0%כלול ב 6.5%-של הפרשת
המעסיק לתגמולים  /פנסיה)

יצוין כי ,רופאים חדשים (שייקלטו בשירות המדינה החל מיום  1.10.2015ואילך) עם פוליסות ביטוח מנהלים
פעילות ,שההפרשות אליהן התחילו לפני  ,1.10.2015יהיו רשאים לשמר את שיעורי ההפרשה הקיימים .לשם
כך ,עליהם לפנות ליחידת משאבי אנוש במשרד ,לצורך קבלת אישור מנציבות שירות המדינה .לאחר קבלת
אישור זה ,מחלקת השכר תדווח את שיעורי ההפרשה במערכת השכר.

הסדר חליפי – הפרשות על הרובד השני לרופאים המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית


לפי הסכם מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג הרופאים מיום  ,2.3.2006לרופאים המבוטחים
בהסדר פנסיה תקציבית ,ניתנה האפשרות לבטח את שכרם ברובד השני ב"הסדר החליפי" ,לפיו הפריש הרופא
 7.0%ומעסיקו  7.5%לתגמולים לקופות גמל "בר" או "אסיף" או כל קופה אחרת שהוגדרה לצורך העניין.
בנוסף ,מימן המעסיק הפרשה נוספת בשיעור של  4.5%לקופת גמל לעצמאים "ארם" או כל קופת גמל
לעצמאים אחרת.



לרופאים המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית ,אשר בחרו לבטח את שכרם ברובד השני ב"הסדר חליפי"
כמתואר לעיל ,בתחולה מיום  1.7.2015עודכנו שיעורי ההפרשה כדלקמן:
 שיעורי ההפרשה בקופות גמל ("בר"" ,אסיף" וכדומה) נותרו ללא שינוי ,קרי  7.0%בחלק הרופא ו7.5%-
בחלק המעסיק.
 שיעור ההפרשה לקופת גמל לעצמאים ("ארם" וכדומה) עלה מ 4.5%-ל.5.0%-

הוראות הביצוע הנ"ל יושמו במערכות השכר של מלם שכר לקראת תשלום שכר לחודש אוקטובר .2015
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הוראת שעה למתן היתר כללי להעסקת עובדים
בשמירה בשעות נוספות
ביום  11.10.2015פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה ובשעות נוספות (הוראת
שעה) ,לפיה בתוקף סמכותו לפי סעיף  )3(11לחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,1951-לאור המצב הביטחוני ,שר
הכלכלה נתן היתר כללי להעסקת עובדי שמירה במשך  14שעות ביום .לפי ההיתר שניתן:


בתקופת תוקפו של ההיתר ,ניתן להעסיק עובד בשמירה עד  14שעות עבודה ביום ,כולל שעות נוספות ובלבד
שהעובד הביע את הסכמתו לכך.



עובד בשמירה מעל  12שעות עבודה ביום יהיה זכאי להפסקה נוספת שמשכה לא יפחת מ 30-דקות.



לא יועסק עובד בשמירה לפי היתר זה מעל ל 37-שעות נוספות בשבוע.



לא יועסק עובד בשמירה לפי היתר זה מעל ל 6-ימים בשבוע עבודה.

תוקף ההיתר הינו עד ליום .10.11.2015
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