תארי פרסו 28.4.2013 :

החודש בדף המידע

דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי
למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2012

מס הכנסה וביטוח לאומי
• דחיית המועד האחרו #להגשת
הדוח השנתי למס הכנסה
ליחידי לשנת המס ;2012
• טופס  126וטופס  856לשנת
המס  & 2012הארכת מועד
הגשה;
שכר והסכמי קיבוציי
• עמותות רווחה לגמלאי
המבוטחי בפנסיה תקציבית;
עדכוני שכר בשלטו המקומי

בהתא

לסעי )131ב (2לפקודת מס הכנסה ,החל מדוחות לשנת המס 2008

נדרשי כל היחידי  ,החייבי בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ,להגיש את הדוח
באופ #מקוו ,#למעט אלו שקיבלו פטור מחובת הגשת דוח מקוו #על פי תקנות מס
הכנסה מיו .18.7.2010
בהתא לסעי )132ב()1א( לפקודת מס הכנסה:
•

לגבי היחידי החייבי בדוח מקוו ,#המועד החוקי האחרו #להגשת הדוח
הינו ה&  31במאי ,לאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

•

לגבי היחידי שחייבי בהגשת דוח שנתי ואינ חייבי בהגשת דוח מקוו,#
המועד החוקי להגשת הדוח הינו ה&  30באפריל ,לאחר שנת המס שלגביה
מוגש הדוח.

• הסכ מעבר מנהלי מחלקת
חינו לאופק חדש מיו
.28.6.2012

במטרה לאפשר קבלת כלל האישורי הרלוונטיי לדוחות השנתיי לשנת ,2012
ביו  10.4.2013פרסמה רשות המסי הודעה על החלטת הנהלת רשות המסי
לדחות את המועד האחרו #להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ליחידי לשנת המס
 , ,2012כמפורט להל:#
חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכ #כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכ אי #בחוזר זה
כדי להוות תחלי לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמ
על המידע בכל דר שהיא ,עושה
זאת על אחריותו בלבד .האמור
בחוזר זה כפו לאמור בחקיקה,
פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמי מחייבי אחרי .

•

לגבי היחידי

החייבי

בהגשת דוח מקוו #נדחה המועד האחרו #מיו

 31.5.2013ליו ;30.6.2013
•

לגבי היחידי שחייבי בהגשת דוח שנתי ואינ חייבי בהגשת דוח מקוו#
נדחה המועד האחרו #מיו  30.4.2013ליו .31.5.2013

כבכל שנה ,מפעילה רשות המסי לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדוח השנתי.
פרטי לגבי מיקו ושעות הפעילות מופיעי באתר רשות המסי .
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דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס (126
ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה
)טופס  (856לשנת המס  - 2012הארכת מועד הגשה
ביו  22.4.2013פרסמה רשות המסי הודעה כדלקמ" :#בהתחשב בזמ #הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של
הדוחות המקווני ובשל העיצו הכספי המוטל על המאחרי בהגשה ,החליטה הנהלת רשות המסי להארי את
מועד הגשת הדוחות השנתיי  ,לחייבי בהגשת דוחות  126ו& 856לשנת המס  2012עד ליו חמישי ,כ"א בסיוו#
תשע"ג 30 ,במאי ".2013
להזכירכ  ,במסגרת תיקו #מס'  161לפקודת מס הכנסה תוק #סעי  166כ שהחל משנת המס  2007ואיל חלה
חובת הגשה של דוחות הניכויי באופ" #מקוו "#בלבד באמצעות אתר האינטרנט של שע" .
יודגש כי ,דוח ייחשב כדוח שהוגש רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתו על&ידי המעביד  /המשל בלבד למחלקת
תפעול )מוקד הניכויי ( שבחטיבת שירות לקוחות .תארי הגשת הדו"ח הינו התארי שבו התקבל טופס ההצהרה
כאמור ,במוקד הניכויי .
לאור האמור לעיל ,במטרה לאפשר הגשת הדוחות המקווני לרשות המסי בזמ ,#והעברת טפסי ההצהרות
למעסיקי למחלקת תפעול )מוקד הניכויי ( שבחטיבת שירות לקוחות ,נבקש להעביר בהקד למנהל הלקוח במל
שכר את טופס  126/856חלק א' לשנת  2012חתו ע"י המעסיק.

עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית
ביו  18.3.2013התקבלה החלטת ועדת מעקב אשר מתקנת את סעי  12להסכ הקיבוצי מיו  ,17.4.2008וזאת
לאור בקשת ההסתדרות להקי עמותות רווחה לגמלאי במקו קר #רווחה פנימית כאמור בסעי  12להסכ
מיו  .17.4.2008ההסתדרות הקימה שתי עמותות רווחה אשר יפעלו למטרת רווחת של הגמלאי בפנסיה
תקציבית ,כגו :#בתחומי התרבות ,הבריאות ,הנופש והפנאי.
החל משנת  ,2013כל מעסיק החתו על ההסכ  ,אשר משל גמלה לגמלאיו המבוטחי בפנסיה תקציבית )פנסיית
זיקנה או נכות(  ,יעביר אחת לשנה ,לרווחת הגמלאי & סכו כולל לטובת עמותת הרווחה אשר נותנת שירות
לגמלאיו ,על פי הודעת ההסתדרות שניתנה לעניי #זה.
ביו

 18.3.2013פרס

הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע

הוראות ביצוע להעברת הכספי

לעמותות

הרווחה הנ"ל ולהל #עיקריו:

עמותות רווחה
 .1הקר #לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית )ע"ר( ,שמספרה .580545614
 .2הקר #לגמלאי המעו" & מנהל ,משק ופקידי בפנסיה תקציבית )ע"ר( ,שמספרה .580545622
עמוד  2מתו 7

האוכלוסייה הזכאית
 .1גמלאי מקבלי פנסיה תקציבית בלבד )זיקנה או נכות(;
 .2גמלאי  ,אשר קיבלו בפועל תשלו פנסיה תקציבית בעד חודש דצמבר של השנה בגינה מועבר הסכו הכולל
לאחת העמותות הנ"ל.
 .3למע #הסר ספק על אוכלוסיית הזכאי אינ נמני :
א.

שאירי )של עובד או גמלאי( ,הזכאי לקצבת שאירי .

ב.

גמלאי בהקפאת זכויות ,כל עוד ה אינ זכאי לקצבה בחודש דצמבר כאמור.

ג.

גמלאי בפנסיה צוברת ,אשר פרשו לפנסיה מוקדמת ממקו עבודת  ,ומקבלי את גמלת מהמעסיק
עד הגיע לגיל פרישה בפנסיה צוברת.

הסכו הכולל
 .1הסכו הכולל יחושב כמכפלה של הסכו המוסכ כפי שיפורט להל ,#במספר הגמלאי הזכאי כאמור לעיל.
 .2היה הגמלאי זכאי לגמלה רק בעד חלק מהשנה בגינה מועבר הסכו הכולל כאמור ,יחושב הסכו שיועבר
בגינו באופ #יחסי לחלקיות התקופה בגינה הוא זכאי לגמלה באותה שנה.
 .3הסכו הכולל יועבר לעמותת הרווחה הרלוונטית לכל מעסיק ,כמפורט בהודעות ההסתדרות.
 .4למע #הסר ספק ,לא יהיה כפל תשלו בגי #אותו גמלאי ולא יועברו סכומי לשתי עמותות בגי #אותו גמלאי.

הסכו המוסכ
 .1הסכו המוסכ שיועבר לאחת מעמותות הרווחה כאמור לעיל בגי #כל גמלאי זכאי הינו סכו קבוע )/ 452
נכו #לשנת  (2013כשהוא מעודכ #בהתא לשיעור שינוי בי #מדד המחירי לצרכ #של חודש דצמבר האחרו#
שלפני העדכו) #שהתפרס ב& 15לינואר( לבי #מדד המחירי
)שהתפרס ב& 15לחודש ינואר בשנה הקודמת(.

לצרכ #של חודש דצמבר בשנה שקדמה לו

 .2לדוגמא :לצור התשלו בגי #שנת  2013אשר יבוצע בחודש ינואר  ,2014יעודכ #הסכו המוסכ בגובה 452
 ,/בהתא לשיעור השינוי בי #מדד המחירי לצרכ #של חודש דצמבר  2013לבי #מדד המחירי לצרכ #של
חודש דצמבר .2012
 .3להל #פירוט הסכו המוסכ ואופ #ההצמדה בגי #השני :2013 – 2008
שנה

הסכו המוסכ

חודש בסיס להצמדה

חודש הצמדה

2008

/ 393

דצמבר ) 2007פורס ב&(15.1.2008

אוגוסט ) 2013יפורס ב&(15.9.2013

2009

/ 393

דצמבר ) 2007פורס ב&(15.1.2008

דצמבר ) 2013יפורס ב&(15.1.2014

2010

/ 393

דצמבר ) 2007פורס ב&(15.1.2008

דצמבר ) 2014יפורס ב&(15.1.2015

2011

/ 393

דצמבר ) 2007פורס ב&(15.1.2008

דצמבר ) 2015יפורס ב&(15.1.2016

2012

/ 451

ללא הצמדה

2013

/ 452

דצמבר ) 2012פורס ב&(15.1.2013

דצמבר ) 2013יפורס ב&(15.1.2014

עמוד  3מתו 7

המועד להעברת הסכו הכולל בכל שנה החל משנת  2013וניכויי
הסכו הכולל ,בגי #כל שנה ,יועבר בחודש ינואר של השנה העוקבת ולכל המאוחר בחודש פברואר של השנה
העוקבת ,לאחר ניכוי מס במקור בשיעור של  15%או כל מס אחר ,או תשלו חובה אחר החל לגביו לפי כל די ,#כפי
שיהיה מעת לעת ,לטובת עמותות הרווחה.
להל #פירוט מועדי העברת הסכו הכולל לפי השני שבגינ #יועבר הסכו הכולל:
שנה

מועד להעברת הסכו הכולל

2008

בחודש ספטמבר  ,2013ולא יאוחר מחודש אוקטובר 2013

2009

בחודש ינואר  ,2014ולא יאוחר מחודש פברואר 2014

2010

בחודש ינואר  ,2015ולא יאוחר מחודש פברואר 2015

2011

בחודש ינואר  ,2016ולא יאוחר מחודש פברואר 2016

2012

יועבר עד ליו 17.4.2013

2013

בחודש ינואר  ,2014ולא יאוחר מחודש פברואר 2014

הודעה בתלוש הגמלה
כל מעסיק יפרס הודעה לגמלאיו אשר תצור לתלוש הגמלה הקרוב ,בנוסח הבא:

"לידיעת ,בתארי  18.3.2013התקבלה החלטת ועדת מעקב לפיה הגו המשל את קצבת נדרש
להעביר כספי לעמותת רווחה לגמלאי המבוטחי בפנסיה תקציבית .העמותה תאפשר לכל גמלאי ,ג
א אינו חבר בהסתדרות ,ליהנות מפעולות אשר יוצעו על ידה ,בתחומי רווחה שוני כגו" בתחומי
התרבות ,הבריאות ,הנופש והפנאי".
==================================================================
לקוחות שמעונייני לקבל סיוע בהפקת דוחות מידע עבור הגמלאי הזכאי שבגינ נדרש לבצע את התשלו –
מוזמני לפנות למתא הלקוח במל שכר.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכ מעבר מנהלי מחלקת חינו! לאופק חדש מיו 28.6.2012
ביו  28.6.2012נחת בי #הסתדרות המורי בישראל לבי #מרכז השלטו #המקומי בישראל ,שלוש הערי הגדולות
ומרכז המועצות האזוריות ,הסכ קיבוצי בעניי #הסדרת תנאי שכר של מנהלי מחלקות החינו ולהל #עיקריו:

תחולת ההסכ
ההסכ מתייחס למנהלי מחלקות החינו העוני לקריטריוני הבאי )במצטבר(:
 .1משכורת משולמת בהתא להסכמי הקיבוציי החלי על עובדי בדירוג עובדי הוראה;
 .2הגיעו לתפקיד של מנהל מחלקת חינו מתחו הוראה והינ בעלי תעודת הוראה ו/או רישיו #הוראה קבוע;
 .3משובצי באחד התפקידי כדלקמ:#
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גודל הרשות המקומית

הגדרת התפקיד

רשות מקומית המונה עד

ראש המערכת ההירארכית של החינו והאחראי/ת על  15גני ילדי לפחות

 15,000תושבי
רשות מקומית המונה בי#

ראש המערכת ההירארכית של החינו ,מנהלי המחלקות לחינו יסודי ולחינו

 15,001לבי 30,000 #תושבי

על&יסודי והאחראי/ת על גני ילדי  ,א לא יותר מארבעה בעלי תפקידי בס&
הכל

רשות מקומית המונה בי#
 30,001לבי 80,000 #תושבי

ראש המערכת ההירארכית של החינו ,מנהלי המחלקות לחינו יסודי ולחינו
על&יסודי והאחראי/ת על גני ילדי  ,מנהל המחלקה לחינו מיוחד )פרט(

רשות מקומית המונה מעל
 80,000תושבי

ראש המערכת ההירארכית של החינו ,סגנו ,מנהלי המחלקות לגני הילדי ,
לחינו יסודי ולחינו על&יסודי ומנהל המחלקה לחינו מיוחד )פרט(

שלוש הערי הגדולות

ראש המערכת ההירארכית של החינו ,סגנו ,מנהלי המחלקות לגני הילדי ,
לחינו יסודי ולחינו על&יסודי והסגני למנהלי המחלקות האמורי ומנהל
המחלקה לחינו מיוחד )פרט(

תקופת ההסכ
תקופת ההסכ הינה מיו  1.9.2011ועד ליו .1.9.2013

שכר מנהל מחלקת החינו!
שכר הבסיס של מנהל מחלקת חינו ישול בהתא לטבלאות השכר )הכוללות ג דרגות ביניי להמרה( שעודכנו
החל מ&  1.4.2013כלהל:#

טבלת שכר עבור ראש ההירארכיה – מנהל מחלקת החינו!
גודל רשות

דרגה 1

דרגה 1.5

דרגה 2

דרגה 2.5

דרגה 3

דרגה 3.5

דרגה 4

עד 15,000

13,289

13,870

14,451

15,084

15,716

16,403

17,091

מ( 15,001עד 30,000

14,181

14,746

15,311

15,876

16,441

17,007

17,572

מ( 30,001עד 80,000

15,598

16,220

16,842

17,463

18,085

18,706

19,328

מ( 80,001עד 100,000

17,016

17,638

18,260

18,937

19,613

20,349

21,084

מ( 100,001עד 17,962 250,000

18,678

19,394

20,109

20,825

21,541

22,257

18,907

19,661

20,414

21,168

21,921

22,674

23,428

מעל 250,000

טבלת שכר עבור סג ראש ההירארכיה ,מנהלי מחלקות לחינו! יסודי ולחינו! על(יסודי
גודל רשות

דרגה 1

דרגה 1.5

דרגה 2

עד 15,000

דרגה 2.5

דרגה 3

דרגה 3.5

דרגה 4

לא קיי

מ( 15,001עד 30,000

12,763

13,272

13,780

14,289

14,797

15,306

15,815

מ( 30,001עד 80,000

14,039

14,598

15,157

15,717

16,276

16,836

17,395

מ( 80,001עד 100,000

15,314

15,874

16,434

17,043

17,652

18,314

18,976

מ( 100,001עד 16,166 250,000

16,810

17,454

18,098

18,743

19,387

20,031

17,016

17,695

18,373

19,051

19,729

20,407

21,085

מעל 250,000
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טבלת שכר עבור מנהל/ת מחלקת גני ילדי /אחראי/ת יל גני ילדי  /מנהלי מחלקות חינו! מיוחד )פרט(
גודל רשות

דרגה 1

דרגה 1.5

דרגה 2

דרגה 2.5

דרגה 3

דרגה 3.5

דרגה 4

עד 15,000

10,402

10,857

11,312

11,807

12,302

12,841

13,379

מ( 15,001עד 30,000

11,101

11,543

11,986

12,428

12,870

13,313

13,755

מ( 30,001עד 80,000

12,210

12,697

13,184

13,670

14,157

14,643

15,130

מ( 80,001עד 100,000

13,320

13,807

14,294

14,824

15,353

15,929

16,505

מ( 100,001עד 16,166 250,000

16,810

17,454

18,098

18,743

19,387

20,031

17,016

17,695

18,373

19,051

19,729

20,407

21,085

מעל 250,000

טבלת שכר בשלוש הערי הגדולות עבור סגני מנהלי מחלקות לחינו! יסודי  /לחנו! על(יסודי ולסג מנהל/ת
מחלקת גני ילדי
גודל רשות

דרגה 1

דרגה 1.5

דרגה 2

עד 250,000
מעל 250,000

דרגה 2.5

דרגה 3

דרגה 3.5

דרגה 4

לא קיי
14,464

15,040

15,617

16,193

16,770

17,346

17,922

טבלאות השכר הנ"ל יעודכנו במועדי ובשיעורי כדלקמ:#
•

בהתא לעדכו #טבלאות השכר המהוות נספחי להסכ "אופק חדש" ,מכוח סעי )155א( להסכ האמור,
לאחר מועד תחילתו של הסכ זה ,ככל שיבוצעו עדכוני כאמור.

• בהתא לעדכו #תוספת יוקר.
שכרו של מנהל מחלקת חינו המועסק במשרה חלקית ישול באופ #יחסי בהתא לשיעור משרתו.

שיבו ,מנהלי מחלקות חינו! קיימי בטבלאות השכר – המרת שכר
מנהל מחלקת חינו קיי ישוב 3באחת מטבלאות השכר של מנהלי מחלקות החינו ,המצורפות להסכ  ,בהתא
לתפקידו ולגודלה של הרשות המקומית בה הוא מכה ,#בדרגת השכר הקרובה ביותר לשכרו הקובע כפי המתואר
בסעי  7להסכ .

שמירת רכיב שעות נוספות גלובאליות
מנהל מחלקת חינו קיי  ,אשר הינו עובד וותיק כהגדרתו בהסכ ההסדרה ואשר היה זכאי ,במועד ביצוע המרת
השכר לתשלו רכיב של שעות נוספות גלובאליות בשכרו ,מכוח הוראות הסכ ההסדרה ,ימשי להיות זכאי
לתשלו האמור ,בערכו השקלי כפי שהיה במועד ביצוע המרת השכר.
סכו רכיב שעות נוספות גלובאליות יעודכ:#
•

בשיעורי של תוספות היוקר ,במועדי התשלו שלה #למנהלי מחלקות החינו;

•

בשיעורי של תוספות השכר המשולמות בכלל במגזר הציבורי ,במועדי התשלו של תוספות אלה למנהלי
מחלקות החינו.
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שיבו ,מנהלי מחלקות חינו! חדשי בטבלאות השכר
מנהל מחלקת חינו חדש ישוב 3בטבלת השכר של מנהלי מחלקות החינו ,המצורפות להסכ  ,בהתא לתפקידו,
אליו התמנה ולגודלה של הרשות המקומית בה הוא מכה ,#בדרגת השכר הקרובה ביותר לשכרו הקובע כפי
שמתואר בסעי  9להסכ .

קידו בדרגות שכר
קידו מנהלי מחלקות חינו בדרגות שכר יתבצע בהתא לתנאי המצטברי המתוארי כפי המתואר בסעי 10
להסכ .

וותק למענק יובל
על מנהלי מחלקות חינו ימשיכו לחול הכללי בעניי #מענק יובל ,החלי בדירוג עובדי הוראה.
החל ממשכורת חודש ספטמבר  ,2011הוותק המצטבר הנדרש לצור זכאות לתשלו מענק יובל יהיה  25שנה,
במקו  30שנה.
אי #שינוי ביתר כללי הזכאות למענק יובל.

קצובת ביגוד
החל בקצובת הביגוד המשולמת במשכורת חודש יולי  ,2012יהיו כל מנהלי מחלקות החינו זכאי לקצובת ביגוד
בהתא לתערי של רמה  ,4ללא קשר לוותק המקצועי.
אי #שינוי ביתר כללי הזכאות לקצובת ביגוד.

רציפות ימי מחלה לצור! פיצוי בגי ימי מחלה שלא נוצלו
החל בשנת הלימודי תשע"ב יחולו על מנהלי מחלקות חינו הכללי בעניי #רציפות ימי מחלה לצור פיצוי בגי#
ימי מחלה שלא נוצלו ,אשר חלי על עובדי בדירוג עובדי הוראה העוסקי בהוראה בפועל ובהתא ליתר הכללי
כפי המתואר בסעי  13להסכ .

תקרת שכר למנהל מחלקת חינו!
משכורתו של מנהל מחלקת חינו לא תעלה על השיעור המרבי משכר מנכ"ל ברשות המקומית בה הוא מכה ,#לפי
גודלה של הרשות המקומית ,בהתא לטבלת השכר ,הצמודה למדד ,למנכ"לי חדשי )אשר מונו לתפקיד מנכ"ל
מיו  (1.1.2003ברשויות מקומיות ,כפי שהיא בחודש בגינו משולמת המשכורת ,בהתא לעדכונה מעת לעת בחוזר
מנכ"ל משרד הפני .
תקרת השכר מחושבת לפי המשכורת החודשית )ללא החזרי הוצאות ,תשלומי שאינ חודשיי  ,גילו מס וזקיפת
הטבה( כפול השיעור המרבי הנקבע כפי המפורט בטבלה שלהל:#
תפקיד

השיעור המרבי

ראש המערכת ההירארכית של החינו!

82%

סג ראש המערכת ההירארכית של החינו! ,מנהלי המחלקות לגני ילדי ,לחינו! יסודי 72%
ולחינו! על(יסודי
האחראי/ת על גני הילדי ומנהל המחלקה לחינו! מיוחד )פרט(

65%

בשלוש הערי הגדולות – סגני מנהלי המחלקות לחינו! יסודי ,על(יסודי וגני ילדי

62%
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