תאריך פרסום29.10.2014 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע:
מס הכנסה וביטוח לאומי
• היערכות להפקת טופס  106לשנת
;2014
• ארכה של כשלושה חודשים להגשת
בקשות למענק עבודה;
• שינויים במתן נקודות זיכוי לעובדים
זרים;

היערכות להפקת טופס  106לשנת 2014
בימים אלו החלה היערכות במלם שכר לקראת הפקת טופס 106
לשנת  ,2014המתוכננת לחודשים ינואר – מרץ  ,2015במסגרתה
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;

שכר והסכמים קיבוציים



עובדים מופסקים ופורשים במהלך השנה;

• דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת
 2014לדירוגים אקדמאים בשירות
הציבורי;



עובדים שהחליפו קופות גמל במהלך השנה;



נכים;



עובדים זרים;



גמלאים ושאירים.

• עדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר
האזרחי;
דיני עבודה

לקוחות מערכת השכר הוותיקה )משכית( מתבקשים להעביר את
אוכלוסיית המדגם במהלך חודש נובמבר לגברת ריקי ארולקר
בטלפון  02-6707921או בפקס .02-6707751

• צו הרחבה להסכם הקיבוצי בדבר
העסקת אנשים עם מוגבלות;

לקוחות מערכת השכר החדשה  Pay-Rollמתבקשים להעביר את

עדכוני שכר בשלטון המקומי

אוכלוסיית המדגם במהלך חודש נובמבר למר חיים רזבני ,בטלפון
 02-6707715או בפקס .02-6707751

• העסקת עובדי הוראה מעל משרה
מלאה בשנת הלימודים תשע"ה;
• הסכם קיבוצי לדירוג אחים ואחיות
בריאות הציבור בשלטון המקומי.

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.

ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות
למענק עבודה
ביום  28.9.2014פרסמה רשות המסים הודעה על מתן ארכה של
כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה )"מס הכנסה
שלילי"( עבור שנת המס  2013וזאת עד ליום  ,26.12.2014במקום
 - 30.9.2014המועד הקבוע בחוק.
בדיקת הזכאות למענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"( אפשר לבצע
באמצעות אתר רשות המסים בכתובת:
. https://www.misim.gov.il/maanakavoda
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שינויים במתן נקודות זיכוי לעובדים זרים
כזכור ,החל משנת המס  2007תושב חוץ השוהה והעובד בישראל ,שאינו "מומחה חוץ" או שאינו "מרצה אורח",
מקבל נקודות זיכוי כמו תושב ישראל ) 2.25לגבר ו 2.75-לאישה לפי החלק היחסי בהתאם לתקופת ההעסקה
במהלך שנת המס( ובלבד ששהייתו והעסקתו מותרות עפ"י דין.
ביום  7.10.2014פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זר( ,תשע"ה 2014-וכללי מס הכנסה )נקודות
זיכוי לתושב חוץ זכאי()ביטול( ,התשע"ה ,2014-אשר מבטלים את כללי מס הכנסה )נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי(,
תשס"ז 2007-וקובעים כללים חדשים.
אוכלוסיית תושבי חוץ השוהים והמועסקים בישראל תחולק ל 3-סוגים ,לשם קביעת הזכאות לנקודות זיכוי
כמפורט בטבלה שלהלן:
U

U

U

U

מס"ד

סוג תושב חוץ

זכאות לנקודות זיכוי

.1

עובד זר

אין זכאות לנקודות זיכוי

.2

עובד זר חוקי

גבר אינו זכאי לנקודות זיכוי
אישה זכאית לחצי נקודת זיכוי בלבד )לפי החלק היחסי בשנת המס(

.3

עובד זר חוקי גבר זכאי ל 2.25-נקודות זיכוי )לפי החלק היחסי בשנת המס(
בתחום הסיעוד אישה זכאית ל 2.75-נקודות זיכוי )לפי החלק היחסי בשנת המס(

U

U

U

U

עובד זר  -כהגדרתו בסעיף 48א לפקודת מס הכנסה שהוא בעל אשרה לפי סעיף  2לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב -
 , 1952או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אשרה כאמור.
עובד זר חוקי הינו עובד זר שהתקיימו לגביו כל התנאים יחדיו שלהלן:
.1

שהייתו והעסקתו בישראל מותרות עפ"י דין;

.2

הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ(,
התשל"ט;1979-

 .3הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב) 1/עובד זמני( לעבודה בישראל ,כאמור בתקנה )5א( לתקנות
הכניסה לישראל ,התשל"ד.1974-
עובד זר חוקי בתחום הסיעוד  -עובד זר חוקי ,שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד ,ושהארכת שהייתו בישראל
מתבצעת לפי סעיף 3א)ב( לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב – .1952
עוד נקבע כי כל תושבי חוץ באשר הם אינם זכאים להטבות המס המפורטות בפרק שלישי )ניכויים ,זיכויים
וקצבאות ילדים( שבחלק ג' – חישוב ההכנסה לעניין מס לפקודת מס הכנסה .בין היתר ,תושבי חוץ אינם זכאים
לזיכויים בגין ילדים ,מצב משפחתי ,הפקדות לקופות גמל ,קרוב משפחה נטול יכולת ,סיום לימודים לתואר ראשון
 /התמחות  /לימודי מקצוע וכדומה.
תוקף התקנות והכללים הנ"ל הינו מיום  ,1.1.2015כלומר החל משנת המס  2015ואילך.
U

U

U

U

U

U
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שכר והסכמים קיבוציים
דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים אקדמאים
בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,16.9.2014בשכר אוקטובר  2014בוצע תשלום דמי חבר
באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים ,אקדמאים ב-מח"ר ,פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי
בסך ) ₪ 795כלומר אין שינוי לעומת שנה קודמת( ,בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים
המזכים במהלך שנת  .2014התשלום מגולם לצרכי מס.
בנוסף ,לפי החוזר הנ"ל ,בתוקף מ 1.10.2014-סכום ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות של לשכת
המבקרים הפנימיים נותר ,כפי שהיה בשנת  ,2013קרי סך של .₪ 425
לגבי עובדים בכל הדירוגים האחרים יש לפעול לעניין החזר דמי החבר באגודות מקצועיות לפי האמור בחוזר
הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,19.1.2014אשר פורסם בהרחבה בדף מידע לחודש ינואר .2014
U

U

U

U

עדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר האזרחי
לפי חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר אשר פורסם ביום  ,16.9.2014ביום  2.12.2012התקבל פסק דין של בית
הדין האזורי לעבודה בתל אביב ,המורה על הצמדה בין טבלאות השכר של הסגל הבכיר באוניברסיטאות לטבלאות
השכר של עובדי המחקר המועסקים בשירות המדינה ,במערכת הביטחון.
לאור פסק הדין ומאחר וערעור המדינה בפני בית הדין הארצי לעבודה נדחה ,עודכנו רטרואקטיבית טבלאות השכר
של עובדי מדינה המדורגים בדירוג עובדי המחקר אזרחי )כלומר שאינם מועסקים במערכת הביטחון( ,בהתאם
לעדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר הביטחוני ,כדלקמן:
U

U

טווח דרגות

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

א'  -א' 1

2.8%

2.7237%

2.7462%

2.9%

ב' – ג'

3.095%

3.002%

2.7309%

2.9%

ה' ,1ה' ,2ד' ,ד')ד"ר(

2.9%

2.8182%

2.741%

2.6678%

יצוין כי לא חל כל שינוי בשאר רכיבי השכר של עובדי דירוג המחקר האזרחי.
העדכון במערכת השכר של מלם שכר בוצע בתשלום משכורת חודש אוקטובר .2014
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דיני עבודה
צו הרחבה להסכם הקיבוצי בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
ביום  25.6.2014נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים החדשה הסכם קיבוצי בדבר עידוד
והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות ,לפיו יראו במעסיק כגוף שיש בו "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות",
כאמור בסעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998-אם:
U

U



בתום השנה הראשונה לכניסתו לתוקף של הסכם זה 2% ,מקרב עובדיו או יותר  -הם אנשים עם מוגבלות;

 בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף של הסכם זה 3% ,מקרב עובדיו או יותר  -הם אנשים עם מוגבלות;
בהמשך לכך ,ביום  21.9.2014הוציא שר הכלכלה צו הרחבה להסכם זה על כל המעסיקים במשק למעט מעסיקים
המעסיקים פחות מ 100 -עובדים .יצוין כי במניין  100עובדים אצל מעסיק בענף הבנייה ,לא יימנו עובדים
המועסקים במקצועות תפסנות ,רצפות ,בנאות ,טיח וברזל .בקרב מעסיק בענף עבודה עונתי ,מניין העובדים ייבחן
U

U

U

U

נכון ל 1-בינואר ,לפי ממוצע  12חודשים אחרונים.
כמו כן ,נקבע בצו ההרחבה כי לעניין הייצוג ההולם ,יבואו במניין אנשים עם מוגבלות המועסקים בחצרי המעסיק,
לצורך השמה בו ,ומתקיימים יחסי עובד ומעביד בינם לבין המפעל המוגן ,ובלבד שהעסקה באמצעות המפעל המוגן
אינה עולה על שישה חודשים ושנקבע להם שכר שלא יפחת משכר מינימום מותאם לזכויות סוציאליות; לעניין זה,
"מפעל מוגן" – כמשמעותו בסעיף )17א( לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

עדכוני שכר בשלטון המקומי
העסקת עובדי הוראה מעל משרה מלאה בשנת הלימודים תשע"ה
ביום  19.8.2014פרסם אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה במינהל עובדי הוראה שבמשרד החינוך נוהל להעסקת עובד
הוראה מעל ל 100% -משרה ,בהעסקה ללא רפורמות ,או במסגרת הסכמי "עוז לתמורה" ו"-אופק חדש" ,לשנת
הלימודים תשע"ה ולהלן עיקרי הנוהל:
הנוהל תקף לכל אפשרויות ההעסקה הבאות:


העסקה בבעלות אחת שאינה המדינה



העסקה בבעלות המדינה +בעלות/יות נוסף/ות



העסקה במספר בעלויות שונות

יודגש כי הוראות הנוהל חלות על מורים וסגנים ,אך אינן חלות על מנהלים וסגנים ראשונים באופק חדש.
אישור להעסקה מעל ל 100%-משרה לפי נוהל זה לא יינתן ,אלא במקרים חריגים ,בהתאם לצרכי המערכת ובכפוף
לאמות מידה הבאות:
U

U



מחסור בעובדי הוראה באזור המבוקש באותה בעלות;



מוסד ביישוב מרוחק וקושי בקליטת עובד הוראה במוסד/בבעלות;



מילוי מקום לעובד/ת הוראה בחופשת לידה/מילואים/מחלה ממושכת ,ע"י עובד הוראה מהצוות הקבוע בבית
הספר;
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אין אפשרות למצוא עובד הוראה נוסף במקצוע המבוקש ,בשל מספר השעות המצומצם שנותרו לביה"ס

להעסיקו במקצוע זה.
העסקה בהיקף העולה על  100%משרה לגבי עובדי הוראה בהעסקה ללא רפורמות
ככלל ,עובד הוראה אשר אינו מועסק באחת מהרפורמות החדשות )קרי ,מועסק בתנאי השכר טרום הרפורמות(,
רשאי לעבוד בהיקף של עד  140%משרה .לא תתאפשר העסקה מעבר להיקף זה ,אלא באישור חריג של אגף בכיר
לכוח-אדם בהוראה במינהל עובדי הוראה שבמשרד החינוך.
העסקה מעל  100%משרה לגבי עובדי הוראה המועסקים עפ"י תנאי רפורמת "עוז לתמורה"
במידה וההעסקה מעל  100%הינה במוסד אחד:
U

U

U

U

.1

שעות העבודה ,שהינן בנוסף להעסקה ב  100%משרה ,יהיו שעות הוראה פרונטאליות בלבד .לא יינתן אישור
עבור שעות נוספות כתוצאה ממילוי תפקידים.

 .2מספר שעות ההעסקה הנוספות המרביות מעל משרה ,יהיה  10שעות בשבוע.
במידה וההעסקה מעל  100%הינה במספר מוסדות )ובכל אחד מהם שלא מעבר ל:(100% -
.1

שעות העבודה ,בכל אחד מהמוסדות יהיו בהתאם למבנה שבוע העבודה )פרונטאלי פרטני ותומכות הוראה(.

 .2היקף המשרה המרבי במספר מוסדות יחד יהיה .125%
לא יינתנו אישורים להעסקה מעבר ל .125%
בשנה"ל תשע"ה בלבד ,למורים המועסקים בעוז לתמורה ,היקף המשרה המרבי המותר יהיה  112.5%ללא אישור,
מעבר לכך ועד  125%יש לפנות לאגף בכיר במטה כוח אדם בהוראה לקבלת אישור.
למען הסר ספק  ,תוספת אם בשיעור  ,7%הינה בנוסף לאחוזי המשרה המרביים המאושרים עפ"י נוהל זה ולא
נדרש עבורה אישור מיוחד.
העסקה מעל  100%משרה לגבי עובדי הוראה המועסקים הן עפ"י תנאי רפורמת "עוז לתמורה" והן עפ"י רפורמת
"אופק חדש"
U

U

.1

מורים המועסקים גם ב"אופק חדש" וגם בהעסקה טרום הרפורמה ,היקף המשרה המרבי המותר הוא 117%
ללא אישור ,מעבר לכך יש לקבל את אישור אגף בכיר במטה כוח אדם בהוראה.

 .2מורים המועסקים באופק חדש וגם ב"עוז לתמורה" ,היקף המשרה המקסימאלי המותר הוא  117%ללא
אישור ,מעבר לכך יש לקבל את אישור אגף בכיר במטה כוח אדם בהוראה.
להלן טבלה מסכמת המפרטת היקפי משרה מרביים לפי אופי העסקה של עובדי הוראה ללא אישור והיקפי משרה
המחייבים אישור ועדת חריגים:
אופי העסקה

היקף משרה מרבי היקף משרה המחייב אישור ועדת
חריגים במטה כוח אדם בהוראה
ללא אישור

העסקה טרום הרפורמות

עד 140%

מעבר ל140%-

אופק חדש

עד 117%

מעבר ל117%-

אופק חדש  +העסקה טרום רפורמה

עד 117%

מעבר ל117%-

אופק חדש  +עוז לתמורה

עד117%

מעבר ל117%-

עוז לתמורה

עד 112.5%

מעבר ל112.5%-

עוז לתמורה  +העסקה טרום רפורמה

עד 112.5%

מעבר ל112.5%-

יצוין כי האישורים להעסקה מעל ל 100%-משרה כפי שפורטו לעיל תקפים לשנת הלימודים תשע"ה בלבד.
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הסכם קיבוצי לדירוג אחים ואחיות בריאות הציבור בשלטון המקומי
בהמשך להסכם הקיבוצי לעדכון שכר אחים ואחיות בשירות הציבורי מיום ) 15.1.2013פורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש יולי  (2013ולהסכם קיבוצי מיום  9.2.2014בדבר חלוקת העלות לפתרון בעיות ,ביום
 17.9.2014נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון מקומי בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
שעניינו שכר ותנאי עבודה של אחים ואחיות בריאות הציבור ,המועסקות ע"י השלטון המקומי ,ולהלן עיקריו:
תקופת ההסכם ותוקפו
.1

תקופת ההסכם מיום  1.1.2014ועד ליום .30.6.2017

 .2יצוין כי בהסכם נקבעה רשימה שמית של האחים והאחיות הזכאים להסכם בכל רשות מקומית.
תוספת חודשית שקלית חדשה
.1

החל מיום  1.1.2014תשולם בשכר אחים ואחיות בריאות הציבור תוספת חודשית שקלית ,באופן יחסי בהתאם
לחלקיות משרתם ,שתעלה בהדרגה ,כמפורט בטבלה שלהלן:

מועד תחילת התשלום

סכום התוספת

מ 1.1.2014-עד 30.6.2014

₪ 954.00

מ 1.7.2014-עד 31.12.2014

₪ 993.00

מ 1.1.2015-עד 31.12.2015

₪ 1,192.00

מ 1.1.2016-ואילך

₪ 1,398.70

.2

הסכומים הנקובים בטבלה שלעיל יעודכנו בשיעורים של תוספות השכר ,אשר ייקבעו בהסכמי המסגרת
שיחתמו לאחר חתימת הסכם זה ,אשר יחולו במגזר הציבורי וכן בשיעורים של תוספות היוקר ,במועדי
התשלום של תוספות אלו לאחים ולאחיות.

.3

יחד עם זאת ,כדי למנוע כפל עדכון ,במקרה בו תיקבע בהסכם מסגרת במגזר הציבורי ,תוספת המחושבת על
בסיס השכר המשולב וכל תוספות השכר המשולמות ערב חתימת הסכם המסגרת האמור ,לא תעודכן התוספת
השקלית בשיעור של התוספת האמורה בהסכם המסגרת.

.4

התוספת השקלית לא תובא בחשבון לעניין חישוב כל אחד מאלה:

.5

U

U

א.

השלמת השכר עד לשכר המינימום ,כמשמעותו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-

ב.

התמורה בעד משמרות מיוחדות או משמרות תגבור ,המשולמות מכוח ההסכם הקיבוצי מיום ;22.3.2012

ג.

תוספות שכר אחוזיות קיימות .לגבי תוספות שכר אחוזיות עתידיות יחולו הכללים שייקבעו לגביהן.

התוספת השקלית כן תובא בחשבון לעניין חישוב כל אחד מאלה:
U

U

א.

פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-

ב.

ערך שעה לעבודה נוספת )לרבות כוננויות ,משמרות ושעות נוספות(;

ג.

תשלום גמלאות;

ד.

הפרשות לקופת גמל לקצבה )עבור אח או אחות המבוטחים בפנסיה צוברת בגין המשכורת הקובעת(,
הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב;
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ה.

תמריץ אחיות;

ו.

מענק יובל.

 .6לאח ולאחות הזכאים לגמלה מהמעסיקים לפי חוק הגמלאות ,אשר פרשו לגמלאות בין  1.7.2013לבין
 ,31.12.2013תשולם תוספת לגמלה ,בגובה ההפרש בין משכורתם הקובעת כפי שמחושבת ערב חתימת ההסכם
זה ,לבין משכורתם הקובעת שהייתה מחושבת אם היו זכאים במעד פרישתם לתוספת שקלית בגובה .₪ 440
הגדלת תוספת מינהל
.1

החל מיום  1.7.2014יוגדל שיעורה של תוספת מינהל ,מ 3.5%-ל 5.1%-מהשכר המשולב ההתחלתי של אחות
מוסמכת ברמה .10

.2

למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לשנות את יתר הכללים לתשלום תוספת מינהל ,אשר חלו ערב
U

U

חתימת הסכם זה.
הקטנת שיעור תוספת 2011
החל מיום  1.7.2014יקטן שיעור תוספת  2011המשולמת מכוח הסכם מסגרת  2011מ 7.25%-ל.4%-
יישום במערכות השכר של מלם שכר
רשויות מקומיות המעוניינות ליישם את ההסכם ,מתבקשות לפנות בנושא למנהל הלקוח במלם שכר.
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