תאריך פרסום27.11.2014 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע:

הטבת מס בגין מגורים ביישובי פיתוח
החלטות בג"ץ מיום  2.11.2014ומיום 16.11.2014

מס הכנסה וביטוח לאומי
• הטבת מס בגין מגורים ביישובי
פיתוח  -החלטות בג"ץ מיום
 2.11.2014ומיום ;16.11.2014
• מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מאי 2013
ולחודש פברואר  ,2014לפי פסיקתו של בית המשפט העליון ,החל
ביום  ,23.2.2014היה צריך להיפסק מתן הטבת מס לפי סעיף 11
ליישובים הבאים:
מועצה אזורית אילות ,בית שאן ,חצור הגלילית ,מועצה אזורית
ערבה תיכונה ,ערד.

איגום;
• אישור מיידי על עריכת תיאום מס
באינטרנט;

שכר והסכמים קיבוציים
• היעדרות בשל מחלת ילד במגזר
הציבורי;
• תשלום מענק יובל לדרוג אחים
ואחיות.

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 מרץ  ,2014בעקבות
פניה לבית המשפט העליון ,נדחה המועד להפסקת הזכאות להטבת
מס ליישובים ,כאמור לעיל ,עד ליום .1.11.2014
בעקבות פניה נוספת לבית המשפט העליון ,ניתנו ביום 2.11.2014
וביום  16.11.2014פסקי דין חדשים ,לפיהם נדחה פעם נוספת
המועד להפסקת הזכאות להטבת מס ליישובים ,כאמור לעיל ,עד
ליום .31.1.2015
כלומר ,בגין שנת המס  2014תושבי יישובים אלה זכאים לזיכוי ממס
לפי סעיף )11ב() (3לפקודת מס הכנסה ,ובכפוף ליתר הוראות הסעיף,
עד חודש דצמבר ) 2014כולל( במקום עד חודש אוקטובר .2014
לגבי שנת המס  ,2015אם לא תהיה דחייה נוספת או חקיקה חדשה
בנושא:


יחיד אשר היה/יהיה תושב ישוב כאמור ,לפני יום  ,1.2.2015אך
ביום  31.1.2015טרם ימלאו לו  12חודשים רצופים כתושב
הישוב ,או יחיד אשר יהיה לתושב ישוב כאמור ,החל ביום
 1.2.2015ואילך ,לא יהיה זכאי להטבת מס.



יחיד שהיה/יהיה תושב ישוב כאמור לפני יום  ,1.2.2015וביום
 31.1.2015או קודם לכן ,מלאו/ימלאו לו  12חודשים רצופים
כתושב הישוב ,יהיה זכאי להטבת מס בגין שנת  2015עד ליום
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מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר /איגום
ביום  21.10.2014פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת של רשות המסים בישראל חוזר בנושא מיסוי שווי
שימוש ברכבי מאגר /איגום הקובעת את אופן המיסוי של ההטבה הנובעת מהשימוש ברכבי מאגר ,כפי שנקבע
בהסכם הפשרה בין רשות המסים לבין עובדי סגל המחקר ברפא"ל ,בתביעה שהוגשה ע"י האחרונים.
ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו ,ובלבד
שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו עובד ,והכל בנסיבות מיוחדות של העמדת הרכב ,הן באשר לחריגה משעות
העבודה הרגילות והן באשר לפעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע ,וכן בכפוף לאישורים של הדרג הבכיר אצל
המעביד ולניהול רישומים מפורטים לצרכי ביקורת המס.
ההסכם אינו משליך על ההוראות באשר לקביעת שווי שימוש לעובד בשל רכב צמוד .כאשר מדובר ברכב צמוד יש
U

U

לקבוע את השווי בהתאם ל -תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( ,התשמ"ז.1987-
U

U

יובהר כי ,באופן עקרוני ,במקרים בהם יש שימוש פרטי ע"י עובד ברכב איגום או פוטנציאל שימוש שכזה )למשל
במקרה בו רכב נותר בחניית העובד בסמוך לביתו( ,ייזקף במשכורת של אותו עובד שווי השימוש ברכב ,גם אם לא
מדובר ברכב צמוד במשמעות הרגילה של המושג.

הקלות באשר לזקיפת שווי שימוש ברכב מאגר  /איגום
רשות המסים אישרה שורה של הקלות באשר לזקיפת שווי שימוש ברכב איגום ,במקרים כדלקמן:
.1

אין צורך לזקוף שווי לעובד ,אם הרכב נותר בידי העובד ללילה ,לצורך חניה בביתו באופן חד פעמי בחודש,
ביום שבו עבד העובד עד לשעות הלילה ,לא בסופי שבוע )החל מיום ה' בערב( ,באופן אקראי ולא שיטתי.

.2

במקרה של שימוש ברכב איגום יותר מפעם אחת בחודש ,ייזקף שווי יחסי שבין מספר ימים שהרכב נותר
U

U

ברשות העובד ללילה ,לבין  30יום ,ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:
הועמד/ו לרשות העובד רכב/י מאגר )לרבות חניית לילה בחניית העובד( במהלך חודש קלנדרי מספר ימים
מוגבל שאינו עולה על  10ימים ,וכן במספר ימים מוגבל במהלך שנה קלנדרית שאינו עולה על  100ימים;
לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו חודש )אין לו רכב צמוד(;
לא מדובר ברכב המוצמד לעובד ,אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות שוטפות;
הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד )החל מתום יום העבודה המלא של העובד ,בתום פעילות מחוץ
למקום העבודה הקבוע שהסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות ,או לקראת פעילות מחוץ למקום העבודה
הקבוע ביום המחרת ,הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה הרגילות( .הרכב יוחזר למחרת בבוקר
למקום העבודה הקבוע ,למעט אם נדרש לפעילות כאמור לעיל ביום המחרת;
הרכב הועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי ,בשל צרכי העבודה ,ועל פי אישור של הגורם המוסמך
במקום העבודה;
הרכב לא נמצא בידי העובד החל מסוף יום ה' ועד יום א ,בחגים ,בשבתון ,ימי חופשה ,ימי מחלה או בכל יום
היעדרות אחר מהעבודה.

דגשים נוספים באשר לזקיפת שווי שימוש ברכבי מאגר  /איגום:
 בכל מקרה אחר של שימוש ברכבי איגום שאינו עומד בתנאים שלעיל ,ייזקף שווי שימוש חודשי מלא;
 בגין רכב איגום אחד לא ייזקף יותר משווי שימוש חודשי מלא אחד;
 על המעסיק להקפיד על רישום ותיעוד באשר לקיום התנאים המפורטים לעיל.
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אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט
עד כה ,מי שערך תיאום מס באינטרנט ,נדרש להמתין כשבועיים ימים עד לקבלת האישור בדואר ,דבר שהביא לכך
שנישומים רבים העדיפו לגשת פיזית למשרדי מס הכנסה ברחבי הארץ ,להמתין בתורים המשתרכים ,בפרט
בתחילת שנה ,ב"עונת תיאומי המס" ,ובלבד שיקבלו את האישור מייד.
ביום  3.11.2014פרסמה רשות המסים בישראל הודעה בנושא "לקראת "עונת תיאומי המס":אישור מיידי על
עריכת תיאום מס באינטרנט ,אותו ניתן להדפיס ולשמור" ,לפיה במטרה לפשט את תהליך עריכת תיאומי מס
באינטרנט ,ולהפוך אותו לנגיש ולידידותי יותר למשתמש ,בוצע שדרוג השירות ,שבמסגרתו בוצעו שיפורים
כדלקמן:
U

U

 נוספה אפשרות הדפסת האישורים במדפסת אישית מייד עם הפקתם.
 נוספה אפשרות שמירת האישורים במחשב והדפסת העתקים ,בכל עת ,מכל מחשב המחובר לאינטרנט .
 אפשרות לבקש לקבל מספר אסמכתא במייל ו/או במסרון )הודעת  ,(SMSבאמצעותו ניתן להפיק ולהדפיס
העתקים של האישורים בכל עת.
 תקרת ההכנסה השנתית מיגיעה אישית המאפשרת שימוש בשרות ,הוגדלה עד לסכום של  436,272ש"ח
U

U

)בשנים הקודמות הסכום עמד על סך של  188,712ש"ח(.
 הורחבה אפשרות הדיווח על קצבאות ,כך שבמקרים שאין חבות במס בגין הקצבה ,ניתן יהיה לערוך תיאום
מס באינטרנט .
 תינתן הודעת שגיאה ספציפית בעת הזנת מידע שגוי ביישום.
 יינתנו  6ניסיונות לשידור תיאום המס )תחילה שלושה ניסיונות ולאחר  24שעות עוד שלושה ניסיונות( ,במקום
 3ניסיונות קודם השדרוג.
 נוסף אמצעי זיהוי שכיח וזמין של מועד הנפקת תעודת הזהות.
הקישור לשירותhttps://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx?cur=1 :
U

U
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שכר והסכמים קיבוציים
היעדרות בשל מחלת ילד במגזר הציבורי
פסקה ) 33.253ב( לתקשי"ר מאפשרת לעובדים ,לזקוף על חשבון ימי חופשת המחלה שלהם ,עד  8ימים בשנה ,בגין
מחלת ילד שלא מלאו לו  16שנה ,ולעובדים חד-הוריים ,עד  16ימים בשנה.
ביום  21.10.2014פרסמה נציבות שירות המדינה הודעה מס' עה 3/בנושא היעדרות בשל מחלת ילד ,לפיה כדי לסייע
לעובדים בנושא טיפול בילד חולה ,הוחלט לאשר:
U



להורה עם שני ילדים ,עד  10ימים בשנה;



ולהורה לשלושה ילדים ומעלה ,עד  12ימים בשנה;



לעובדים חד-הוריים עם שני ילדים ,עד  18ימים בשנה;



להורה לשלושה ילדים ומעלה ,עד  20ימים בשנה.

U

ימים אלה ינוכו ממכסת ימי המחלה של העובד.

תשלום מענק יובל לדרוג אחים ואחיות
עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש נובמבר משולם מענק יובל לעובדים המדורגים בדירוג אחים
ואחיות.
הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו  25שנה.
סכום מענק יובל מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ,ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה
בשנת הזכאות .מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניין ,ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגון :קופת גמל
וקרן השתלמות.
במקביל ,בהתאם להסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה מיום  ,8.5.2013כפי שפורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013מבוצעת הפחתת שכר זמנית מסכום מענק יובל ,בשיעור כמפורט להלן:
U

U



לעובדים בדרוג אחים ואחיות המועסקים ברשויות השלטון המקומי  -שיעור ההפחתה הינו .0.9324%



לעובדים בדרוג אחים ואחיות המועסקים במגזר הציבורי  -שיעור ההפחתה הינו היחס שבין סכום ההפחתה
בגין רובד פנסיוני ראשון ) 78ש"ח( ,לבין ברוטו לערך שעה של העובד )שאינו מושפע מההפחתה(.
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