תארי פרסו 30.10.2013 :

היערכות להפקת טופס  106לשנת 2013
החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• היערכות להפקת טופס 106
לשנת ;2013
שכר והסכמי קיבוציי
• דמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  2013לדירוגי אקדמאי
בשירות הציבורי;
דיני עבודה
• היתר כללי להפסקות בעבודה
לש תפילה;
• צו הרחבה לתשלו הבראה
במגזר הפרטי;
קופות גמל
• תקנות למשיכת כספי מקופת
גמל עבור חשבונות בעלי יתרה
צבורה נמוכה;

בימי אלו החלה היערכות במל שכר לקראת הפקת טופס  106לשנת ,2013
המתוכננת לחודשי ינואר – מר  ,2014במסגרתה תבוצע בי #היתר בדיקה
מדגמית של תקינות טפסי  106לאוכלוסייה מייצגת.
אנו מבקשי מכל הלקוחות להכי #את אוכלוסיית המדג שתכלול ,בנוס%
לעובדי פעילי רגילי  ,מקרי מיוחדי כגו:#
•

עובדי בעלי תאומי מס ,זיכויי  ,הנחות או פטורי מדווחי ;

•

עובדי מופסקי ופורשי במהל השנה;

•

עובדי שהחליפו קופות גמל במהל השנה;

•

נכי ;

•

עובדי זרי ;

•

גמלאי ושאירי .

לקוחות מערכת השכר הוותיקה )משכית( מתבקשי להעביר את אוכלוסיית
המדג במהל חודש נובמבר לגברת ריקי ארולקר בטלפו 02*6707921 #או
בפקס .02*6707751
לקוחות מערכת השכר החדשה  Pay-Rollמתבקשי להעביר את אוכלוסיית
המדג במהל חודש נובמבר למר גיא מיפנו בטלפו 02*6707917 #או בפקס
.02*6707751

דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים
אקדמאים
בהתא לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  ,16.9.2013בשכר
אוקטובר  2013בוצע תשלו דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדי בדרוגי
מהנדסי  ,אקדמאי ב*מח"ר ,פסיכולוגי ועיתונאי בשירות הציבורי בס
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 .

 , 795בכפו %לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגי המזכי
במהל שנת  .2013התשלו מגול לצרכי מס.
בנוס ,%לפי החוזר הנ"ל ,בתוק %מ* 1.10.2013עודכ #סכו ההשתתפות בדמי
חבר באגודות מקצועיות של לשכת המבקרי הפנימיי לס של . 425
לגבי עובדי בכל הדירוגי האחרי יש לפעול לעניי #החזר דמי החבר
באגודות מקצועיות לפי האמור בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו
 ,20.1.2013אשר פורס בהרחבה בד %מידע לחודש ינואר .2013
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היתר כללי להפסקות בעבודה לשם תפילה
ביו  17.09.2013פורסמה ברשומות הודעה על מת #היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה לש תפילה לפי חוק שעות
עבודה ומנוחה ,לפיה בימי שבה שעת הזריחה היא לאחר השעה  , 6.30עובד אשר יו עבודתו מתחיל בי #השעות
 8.00*7.00והוא מנוע מפאת דרישות דתו להתחיל את יו עבודתו בטר התפלל והוא אינו מתפלל בתחילת יו
העבודה במקו עבודתו כאמור בסעי 20 %לחוק ,זכאי לאחר למקו העבודה ב–  30דקות ,ובלבד שהשלי את זמ#
האיחור בתו אותו יו עבודה או בהסכמת המעביד ביו אחר שבאותו חודש עבודה.

צו הרחבה לתשלום הבראה במגזר הפרטי
כפי שפורס בד %המידע של מל

שכר לחודש יוני  ,2013לפי הסכ קיבוצי כללי שנחת ביו  20.6.2013בי#

הסתדרות העובדי הכללית החדשה לבי #לשכת התיאו של הארגוני הכלכליי  ,בעניי #עדכו #גובה דמי הבראה
לשנת  ,2013החל מיו  1.7.2013עודכ #תערי %יו הבראה לעובדי במגזר הפרטי/עסקי מ* 1 371ל* 1 374לכל יו
הבראה.
ביו  3.10.2013פורס ברשומות צו הרחבה בדבר תשלו דמי הבראה לפי חוק הסכמי קיבוציי לפיו הוראות
ההסכ הקיבוצי הנ"ל יחולו מיו  1ביולי  2013על כל העובדי והמעבידי בישראל ,למעט:
.1

עובדי ששכר משתל בהתא להוראות הסכמי קיבוציי החלי בשירות הציבורי;

.2

עובדי ששכר משתל על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

.3

עובדי במפעלי מוגני כאמור בסעי) 17 %א( לחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז * .1987

תקנות למשיכת כספים מקופת גמל עבור חשבונות בעלי יתרה
צבורה נמוכה
ביו  10.9.2013אישרה ועדת הכספי של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל()משיכת
כספי מקופת גמל()חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה()הוראת שעה( ,התשע"ג* ,2013אשר מאפשרות לחוסכי
בקופות גמל לפדות ללא תשלו מס ,חשבונות קטני ולא פעילי  ,ע יתרה צבורה של בס עד  1 7,000ולהל#
עיקר:#
 .1התקנות מתייחסות לכספי תגמולי במעמד עמית שכיר או עמית עצמאי ,אשר הופקדו בקופת גמל לתגמולי
לפני התארי .1.1.2008
 .2יצוי #כי התקנות אינ #חלות על מרכיב הפיצויי שבקופה.
 .3משיכת הכספי בסכו חד פעמי פטור ממס ,תתאפשר בהתקיי התנאי הבאי )במצטבר(:
א.

לא הופקדו בחשבו #כספי חדשי לאחר התארי .1.1.2012

ב.

לא בוצעה העברה אל הקופה או ממנה לאחר התארי .1.1.2013

ג.

היתרה הצבורה בגי #כספי תגמולי

שהופקדו לפני התארי  ,1.1.2008בכל חשבונותיו של העמית

בקופת הגמל ,לא עלתה על  1 7,000נכו #ליו .1.1.2013
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 .4במקרה של יותר מחשבו #אחד באותה קופת גמל ,נית #יהיה למשו את הכספי ובלבד שס ההפקדות אינו
עולה על סכו של  .1 7,000א ס ההפקדות בכל החשבונות באותה קופה עולה על הסכו של  ,1 7,000לא
נית #יהיה למשו את הכספי  ,אלא רק למזג את החשבונות בקופה לחשבו #אחד.
 .5במקרה של מספר קופות גמל שבכל אחת מה #ס ההפקדות לא עולה על הסכו של  ,1 7,000אפשר יהיה
למשו את הכספי מכל הקופות יחדיו.
 .6נית #למשו את הכס %מיד ע אישור התקנות ,א למש תקופה מוגבלת של  18חודשי בלבד ,דהיינו עד ליו
.31.3.2015
 .7בחלו 18 %חודשי  ,כלומר אחרי התארי  ,31.3.2015משיכת הכספי מקופות גמל אלה תחויב במס בשיעור
של  .35%יחד ע זאת ,החל משנת  2016קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימאליי בס  1 6מדי
חודש ,וזאת במקו שיעור מרבי של  1.05%לשנה .עוד קובעות התקנות ,כי לגבי חשבונות אבודי  ,שנפסק
הקשר ע בעליה  ,ייגבו דמי ניהול בשיעור של עד  0.3%מגובה הסכו בחשבו.#
 .8כדי לבצע את המשיכה ,כל שנדרש הוא ,לפנות אל הקופה באמצעות מוקד שירות הלקוחות או אתר
האינטרנט ,ולהגיש בקשה למשיכת הכספי  ,בצירו %צילו ת.ז .ואסמכתא על פרטי חשבו #הבנק אליו
מבקשי להעביר את הכספי .
 .9ב*  10.9.2013פרס משרד האוצר קוב שאלות ותשובות בנושא.
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