תארי פרסו 30.5.2013 :

החודש בדף המידע

שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות

מס הכנסה וביטוח לאומי
• שינויי ברשימת הישובי
המזכי בהטבות מס עפ"י
סעי  11לפקודה;
שכר והסכמי קיבוציי
• עדכו תערי יו קצובת
הבראה במגזר הציבורי;
• הסכ קיבוצי מיו 15.4.2013
' יישו פעימה שלישית
בהסכ מסגרת עובדי הוראה

מס עפ"י סעיף  11לפקודה
ביו  13.5.2013פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסי
בישראל הודעה על שינויי ברשימת הישובי המזכי בהטבות מס עפ"י סעי
 11לפקודה .להל עיקרי ההודעה:

כללי
•

בסעי או בתוספת הראשונה לפקודה ,ובלבד שהיו תושבי היישוב המזכה
במש  12חודשי רצופי לפחות .מי שבמהל שנת המס היה לתושב
ביישוב המזכה או חדל להיות תושב ביישוב כאמור ,זכאי להנחת מס לפי

בשירות המדינה;
• הסכ הרופאי – תשלו בגי
חצי תורנות בשבת ומועד;
עדכוני שכר בשלטו המקומי

סעי  11לפקודה מעניק זיכוי ממס לתושבי ביישובי מסוימי שנקבעו

סעי  11באופ יחסי לתקופת תושבותו ביישוב המזכה.
•

• הסכ מועדו רווחה ברשויות
המקומיות.

בהמש למספר עתירות שהוגשו לבג"צ בטענה כי הטבות המס בסעי 11
לפקודה ניתנו ,ועוד ניתנות ,מבלי שנקבעו לש כ אמות מידה אחידות,
שוויוניות וראויות ,באופ שפוגע בשוויו  ,ביו  22.5.2012פסק בית המשפט
העליו  ,כי יחולו שינויי ברשימת הישובי המזכי וקבע ,כפי שיפורט
בהמש ,אילו יישובי צריכי להיווס או לחלופי להיגרע מרשימת
היישובי המזכי בהטבת מס לפי סעי  11לפקודה.

•

עוד קבע בית המשפט כי השינויי ייכנסו לתוק בתו שנה ממת פסק
הדי  ,קרי מיו  ,23.5.2013אלא א הממשלה והכנסת יתקנו את הטעו
תיקו עד אז ,כ שהטבות המס לישובי יוענקו על פי קריטריוני

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 .

חקוקי  ,ברורי  ,ענייניי ושוויוניי .
•

היות והמחוקק טר קבע קריטריוני כאמור ,ביו  5.5.2013החליט בית
המשפט כי יישו ההחלטה על צירו היישובי לרשימת הישובי המזכי ,
יבוצע כפי שהוחלט ,קרי בתוק מיו  ,23.5.2013ואילו יישו ההחלטה על
גריעת היישובי מרשימת היישובי המזכי  ,יידחה עד ליו .23.2.2014
א עד ליו  23.2.2014תתוק החקיקה על פי הנחיית בית המשפט,
תפורסמנה הנחיות נוספות בהתא .

•

רשות המסי תפרס הנחיות לגבי שנת המס  2014לקראת סו שנת .2013
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הוראות הפעלה
 .1ישובי שייווספו לרשימת הישובי המזכי בהנחת מס לפי סעי  11לפקודה 
א.

ב.

לרשימת הישובי המזכי בהטבת מס לפי סעי  11ייווספו הישובי הבאי :
ש הישוב

הסעי הרלוונטי בפקודה

שיעור ההנחה במס

בית גיא
כיסרא  סמיע

סעי )11ב()(1

12%

מזרעה

סעי )11ב())(3ד(

15%

יחיד אשר היה תושב באחד היישובי הנ"ל ,לפני יו  ,23.5.2013יהיה דינו לעניי מניית  12חודשי
רצופי  ,כדי היחיד שהיה לתושב היישוב ביו  ,23.5.2013כלומר תקופת  12חודשי רצופי תימנה מיו
.23.5.2013

ג.

יחיד אשר יהיה תושב ישוב כאמור ,ביו  23.5.2013ואיל ,תקופת  12חודשי רצופי תימנה או מיו
 23.5.2013או מיו שבו היה לתושב היישוב המזכה ,המאוחר מבי השניי .

ד.

יודגש כי ,היות ולא ימלאו לו  12חודשי כתושב אחד הישובי הנ"ל ,במהל שנת המס  ,2013המעבידי
לא יורשו להעניק הטבת מס לתושבי היישובי הנ"ל בגי שנת המס .2013

ה.

תושב ישוב כאמור יהיה זכאי לזיכוי בשנת המס  ,2013רק באמצעות הגשת דוח לפקיד שומה.

 .2ישובי שיגרעו מרשימת הישובי המזכי לפי סעי  11לפקודה 
א.

מתו רשימת הישובי המזכי בהטבת מס לפי סעי  11ייגרעו הישובי הבאי :
מועצה אזורית אילות ,בית שא ,חצור הגלילית ,מועצה אזורית ערבה תיכונה ,ערד.

ב.

בשנת המס  2013לא יחולו שינויי בשלב זה .א יהיו שינויי חקיקה בנושא ,תפורסמנה הנחיות בהתא .

ג.

יחיד שהיה תושב ישוב כאמור לפני יו  ,23.2.2014וביו  22.2.2014או קוד לכ  ,מלאו לו  12חודשי
רצופי כתושב הישוב ,יהיה זכאי להטבת מס עפ"י סעי  11לפקודה ,עד ליו  22.2.2014בלבד.

ד.

יחיד אשר היה תושב ישוב כאמור ,לפני יו  ,23.2.2014א ביו  22.2.2014טר מלאו לו  12חודשי
רצופי כתושב הישוב ,לא יהיה זכאי להטבת מס עפ"י סעי  11לפקודה.

ה.

יחיד אשר יהיה תושב ישוב כאמור ,ביו  23.2.2014ואיל ,לא יהיה זכאי להטבת מס עפ"י סעי 11
לפקודה.

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי
על פי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מיו
ההבראה יעודכ לסכו של  + 423ליו )במקו  + 420בשנת .(2012

 ,23.5.2013החל מ'  1.6.2012תערי יו
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הסכם קיבוצי  -יישום פעימה שלישית בהסכם מסגרת עובדי
הוראה בשירות המדינה
ביו  12.1.2011נחת הסכ קיבוצי )מסגרת( ,בי המדינה ומעסיקי נוספי במגזר הציבורי ,לבי הסתדרות
העובדי הכללית החדשה ,אשר תוק בהסכ קיבוצי )מסגרת( בי הצדדי האמורי ביו .11.4.2011
בהתא להוראת סעי )155א( להסכ הקיבוצי מיו  25.12.08בי מדינת ישראל והסתדרות המורי בעניי
רפורמת "אופק חדש") ,להל " :הרפורמה"( ,אשר עניינה ביישו העלות של הסכמי או הסדרי מסגרת לגבי עובדי
הוראה המועסקי בשירות המדינה ,נחת בי הצדדי  ,ביו  15.4.2013הסכ קיבוצי .הסכ זה קובע הוראות
בדבר יישו של חלק ממסגרת עלות התוספות ,אשר נקבעה בהסכ המסגרת ,לגבי עובדי ההוראה המועסקי
בשירות המדינה.
בהמש לכ ביו  17.4.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע להסכ זה לגבי
עובדי המדינה וביו  29.4.2013פרס מינהל כוח אד בהוראה ,תיאו ובקרה של משרד החינו חוזר דומה
לבעלויות על החינו המפוקחות על ידי משרד החינו ולהל עיקרי ההסכ :

תחולה
 .1תוק ההסכ מיו ;1.4.2013
 .2האוכלוסייה הזכאית מונה:
א.

עובדי המדינה המדורגי בדירוג עובדי הוראה;

ב.

עובדי הוראה המועסקי בבעלויות שלא בחטיבה העליונה.

הוראות לעניי עובדי הוראה המועסקי בתנאי רפורמת "אופק חדש" ועובדי הוראה המועסקי
בתפקידי פיקוח ומטה:
עדכו טבלאות שכר יסוד
טבלאות שכר יסוד יעודכנו באופ ששיעור העדכו הכולל ,ביחס לטבלאות השכר ,אשר היו תקפות ערב העדכו ,
)שבוצע בתחולה מיו  1.1.2011בהתא להוראות ההסכ מיו  ,(25.1.2011יעמוד על  ' 5.75%דהיינו ,יעודכנו
בשיעור של .1.68269%
עדכו תוספות שכר שקליות אישיות
תוספות שכר אישיות שקליות יעודכנו בשיעור של  1.68269%לעובדי הוראה המועסקי בתנאי רפורמת "אופק
חדש" או עובדי הוראה המועסקי בתפקידי פיקוח ומטה )בהתא להסכ הקיבוצי מיו  (5.7.2010הזכאי
לתוספות שכר אלה ,ואשר לגביה נקבע כי ה יעודכנו לפי עדכו השכר המשולב.
יובהר ,כי שיעור העדכו הכולל ,ביחס לערכ של התוספות האמורות ערב העדכו  ,אשר בוצע בתחולה מיו
) 1.1.2011בהתא להוראות חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  (25.1.2011יעמוד על .5.75%

הוראות לעניי עובדי הוראה אשר אינ מועסקי בתנאי רפורמת "אופק חדש" ואינ מועסקי
בתפקידי פיקוח ומטה ואינ מועסקי בבעלויות על החינו( המפוקחות על ידי משרד החינו(
בחטיבה העליונה:
עדכו שיעור תוספת   2011שיעור "תוספת  "2011יוגדל ויעמוד על .5.75%
תוספת הסכ   '87סכו "תוספת הסכ  "'87יוגדל ויעמוד על  + 173.49לחודש.
תוספת הסכ ) '94תגבור הוראה(  סכו "תוספת הסכ  "'94יוגדל ויעמוד על  + 156.01לחודש.
ההוראות ,כפי שפורטו לעיל ,יושמו במערכות השכר של מל שכר במסגרות תשלו משכורות חודש מאי .2013
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הסכם הרופאים – תשלום בגין חצי תורנות בשבת ומועד
ביו  12.3.2013נחתמה החלטת ועדת מעקב ,המשנה את האמור בהחלטת ועדת מעקב מיו  ,23.4.2012באופ
שהתשלו בגי חצי תורנות בשבת ובמועד ,לגבי רופאי מומחי שאינ מנהלי מחלקות ,תהיה לפי  120%מתערי
תורנות מלאה בשבת או בחג כפי שנקבע בהסכ מיו  29.11.1976בהתאמה לסוג התורנות במחלקה או במיו .
בהמש לכ ביו  3.4.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע ולהל עיקר :
•

מש חצי תורנות בשבת ומועד הינו  8.5שעות בתחו השעות מ' 09:00ועד ;23:00

•

בתוק מיו  1.4.2012עודכנו תעריפי התמורה למומחי שאינ מנהלי מחלקות בגי חצי תורנות בשבת או
בחג כדלקמ :
סוג התורנות

•

תוק
1.4.2012

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

חצי תורנות במחלקה

682.5%

715.0%

747.5%

780.0%

חצי תורנות במיו

787.5%

825.0%

862.5%

900.0%

בתוק מיו  1.4.2012מנהלי מחלקה יהיו זכאי לתוספות חדשות כתמורה בגי חצי תורנות בשבת או בחג
כדלקמ :
תוק

סוג התורנות
1.4.2012

1.8.2012

1.8.2013

1.8.2014

חצי תורנות במחלקה

525%

550%

575%

600%

חצי תורנות במיו

630%

660%

690%

720%

עמוד  4מתו 5

עדכוני השכר בשלטון המקומי

הסכ מועדו רווחה ברשויות המקומיות
•

כפי שפורס

בד מידע של מל

שכר לחודש דצמבר  ,2012בנושא זכאות העובדי

ברשויות המקומיות

לחברות בקר לפעילות הרווחה שלגביה סוכ בהסכ שנחת ביו  ,15.11.2011החל מיו  1.1.2013העובדי
המדורגי בדירוג האחיד ומח"ר )למעט פסיכולוגי ( בלבד ,המועסקי ע"י המעסיקי של השלטו המקומי
מעל  3חודשי ובשיעור משרה מעל  25%בחודש מאי של אותה שנה יהיו זכאי להשתתפות בדמי חבר בקר
פעילות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות.
•

כמו כ בהתא להסכ הקיבוצי מיו  10.1.2013לגבי המש יישו ההסכ בדבר תוספת  7.25%שחל על
עובדי המועסקי ברשויות המקומיות בדירוג חינו ,נוער חברה וקהילה )החינו המשלי ( וכ על המדריכי
השעתיי אשר מיוצגי על ידי ההסתדרות ,החל משנת  2013ואיל ,ג עובדי אלו יהיו זכאי להשתתפות
המעסיק בדמי חבר במועדו הרווחה.

•

גובה ההשתתפות של המעסיק בדמי החבר ,לשנת  2013יעמוד על  .+ 83סכו ההשתתפות הינו צמוד לשיעור
עליית מדד המחירי לצרכ מחודש דצמבר  2010ועד לחודש דצמבר שלפני השנה שבגינה ישולמו דמי חבר.

•

מאחר והשתתפות המעסיק בדמי חבר לקר הרווחה מהווה הכנסה בידי העובד ,יש לבצע זקיפת שווי בשכר
העובדי בגינ בוצע התשלו לפי הסכו ששול .

•

את ההשתתפות בדמי החבר לשנת  2013יש להעביר לקר עד סו חודש יוני .התשלו יבוצע בהמחאה לפקודת
קר לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל בע"מ )חל"צ( מס' חברה  514746031מרח' ריב"ל  18ת"א,
ת.ד ,176 .מיקוד  67778או באמצעות זיכוי חשבו הבנק של הקר בבנק הפועלי סני  608ח' .491527

•

על הרשויות המקומיות להעביר לקר לכתובת המפורטת לעיל את רשימת העובדי אשר בגינ מועברי דמי
חבר לרבות ש עובד ,כתובתו העדכנית ,מספר ת.ז ,.תארי לידה ותארי תחילת העבודה ברשות המקומית.

•

יודגש כי חברת מל שכר ערוכה לבצע את חישוב גובה ההשתתפות וזקיפת השווי לעובדי במסגרת מערכות
השכר.
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