תארי פרסו 28.11.2013 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• קביעת מעמד של מבוטחי

קביעת מעמדם של מבוטחים המדווחים
כשכירים בחברות בבירור

המדווחי כשכירי בחברות
בבירור;

ביו  30.10.2013פרס המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא קביעת מעמד של
מבוטחי המדווחי כשכירי בחברות בבירור במטרה לפרט את ההנחיות
שנקבעו לעניי קביעת מעמד של מבוטחי המדווחי כשכירי באחת

הכנסה  ,חישוב נפרד לבני זוג;
שכר והסכמי קיבוציי

מהחברות שבבירור .ההנחיות ,כפי שיפורטו בהמש ,נקבעו בהמש לפסק דינו
של בית הדי לעבודה ,שהתקבל ביו  13.5.2013בתל אביב בתיק בל 5062/06
חברת במה ותקשורת בע"מ ואחרי נ' המוסד לביטוח לאומי ,וזאת במסגרת

• הצעת חוק לשינוי פקודת מס

• הפחתת שכר בגי מענק יובל
לדרוג אחי ואחיות;
• תגמול בגי התייצבות בבית
חולי עקב קריאה שלא בכוננות
מתוכננת;
עדכוני השכר בשלטו המקומי
• תוספת חינו לבריאות ;2012
שירותי מל שכר
• מוקד הסיוע הטכני  ,מל שכר;

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,
ביצוע
הוראות
פסיקה,
מנהליות ,והסכמי מחייבי
אחרי .

תביעה שהגישו חמש חברות ומבוטחי שהיו רשומי בחברות אלה כעובדי
שכירי כנגד החלטת המוסד לא לראות בעובדי שדווחו על יד כעובדי
שכירי אלא כעצמאיי .
ביה"ד לעבודה בח והכריע לראשונה בסוגיה ג מבחינה עקרונית וג מבחינה
פרטנית את מערכת היחסי בי אות חברות שמהות התאגדות היא הנפקת
תלושי שכר למבוטחי שאינ עובדי שלה ,אלא שוכרי את שירותיה לצור
הנפקת תלושי שכר ודיווחי לרשויות המס .ביה"ד לעבודה קיבל את עמדת
הביטוח הלאומי שאי המדובר בעובדי שכירי של אות חברות.
הכלל המנחה בהנחיות שפורסמו בחוזר ,הוא שיש לשמור על העיקרו הבסיסי
להימנע ככל הנית מסרבול של העברת כספי מחשבו לחשבו עקב שינוי
מעמד בדיעבד ועל כ ,וכנהוג במקרי דומי  ,אי משני מעמד בדיעבד .כמו
כ בקביעת ההנחיות הובאו בחשבו ג עקרונות של נוחות מנהלתית ,צמצו
שיקול דעת לכדי קביעת הנחיות אחידות ,וקבלת העיקרו שחלק גדול
מהמבוטחי העצמאיי פעלו בתו לב ,תו הסתמכות על מצגי שווא לכאורה
שיצרו לה אות חברות.
יודגש כי ההנחיות נוגעות ה לגבי חמשת החברות בפסק הדי וה לגבי כל
החברות הנוספות המסומנות ע"י המוסד לביטוח לאומי כ"חברות בבירור".
יובהר כי כל עוד יש צור לבחו מעמד ,יש להמשי ולהיעזר במבחני שנקבעו
בחוזר ביטוח ) 1391חוזר זה אינו רלוונטי יותר למעט כאמור המבחני
שנקבעו בו(.
בחוזר פורסמו בהרחבה הוראות ביצוע פנימיות של המוסד לביטוח לאומי לגבי
הסדרת מעמד של מבוטחי המדווחי כשכירי בחברות בבירור.
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הצעת חוק לשינוי פקודת מס הכנסה  -חישוב נפרד לבני זוג
סעי 65 -לפקודת מס הכנסה קובע את העיקרו הכללי לגבי מיסוי הכנסות בני זוג ,אשר לפיו יש למסות בני זוג
כיחידה אחת ,באופ מאוחד ,כ שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד מה והיא תחויב על שמו.
סעי 66 -קובע את המקרי שבה תהיה חריגה מ הכלל ויותר חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג .סעי) 66 -ד(
עוסק בבני זוג שמקור ההכנסה של האחר תלוי במקור ההכנסה של האחר )מקור הכנסת משות.(-
ביו  10.9.2013פורסמה ברשומות הצעת חוק מטע הממשלה לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  ,(198התשע"ד –
 ,2013לפיה החל מיו  1.1.2014יתאפשר חישוב המס הנפרד לזוגות הנשואי שעובדי באותו עסק.
להל עיקרי ההצעה:
התיקו המוצע בהצעת חוק

מס' סעי

מצב כיו

) 66ד(

הסעי -קובע חריג לאפשרות לבקש חישוב מס הסעי -יקבע כי החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני זוג
נפרד ,ולפיו ב זוג לא יוכל לבקש חישוב נפרד אלה בנסיבות המוצעות ,ובה נחיצות עבודתו של כל
אלא א כ "הכנסת ב הזוג האחד באה אחד מבני הזוג לייצור הכנסה באותו עסק וקבלת
ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור הכנסה ממקור ההכנסה המשות -באופ התוא את
ההכנסה של ב הזוג השני" .כלומר ,נית מידת תרומתו של כל אחד מה  ,וכ שעבודת בני
הזוג אינה מתבצעת מבית מגוריה אלא א כ זהו
לבקש חישוב נפרד לבני זוג רק במצבי
שבה אי תלות בי מקורות ההכנסה של בני מקו העיסוק הקבוע והעיקרי של אותו עסק .אי,
הזוג .בהמש הסעי -מתוארי מצבי שבה
יראו את הכנסות בני הזוג כתלויות זו בזו

התקיימות התנאי האמורי תמנע מבני הזוג את
האפשרות לערו חישוב מס נפרד.

באופ שלא מאפשר חישוב נפרד.
) 66ד(1

אי

) 66ה(

קובע הוראה שלפיה נית לערו חישוב מס

שר האוצר ,באישור ועדת הכספי של הכנסת ,יהיה
רשאי לקבוע הוראות לעניי ביצוע סעי66 -
לפקודה ,לרבות לעניי חובת הגשה של הודעות
ודוחות.
יבוטל

נפרד לבני זוג ,ג במצבי שבה קיימת
תלות כאמור בי מקורות ההכנסה של בני
הזוג .החישוב הנפרד ייעשה רק על ההכנסה
שעד לסכו

של  48,960ש"ח ובהתקיי

התנאי המנויי
מוטל על בני הזוג.

בסעי ,-שהנטל להוכחת

בנוס ,-על מנת להבטיח כי ההטבה תינת בנסיבות המצדיקות זאת ,הקבועות בסעי)66 -ד( לפקודה וכדי לצמצ
את המקרי של ניצול לרעה של ההטבה בידי אלה שאינ זכאי לה ,מוצע ,במסגרת הוראות סעי 191 -לפקודה,
להטיל סנקציה כלפי בני זוג שתבעו חישוב נפרד לפי סעי) 66 -ד( לפקודה ונמצא כי אינ זכאי לו ,כ שבשל
גירעו המס שייווצר כתוצאה מדיווח כאמור ,יוטל עליה קנס בשיעור של  30%מהגירעו האמור .עוד מוצע
להבהיר כי לא יוטל בשל אותו גירעו קנס נוס.-
יודגש כי מדובר בהצעת חוק בלבד ,אשר חייבת לעבור תהלי %חקיקה ,שבמסגרתו עשויי לחול בה שינויי.
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הפחתת שכר בגין מענק יובל לדרוג אחים ואחיות
עפ"י הסכמי השכר הקיבוציי  ,במשכורת חודש נובמבר משול מענק יובל לעובדי המדורגי בדירוג אחי
ואחיות .במקביל ,בהתא להסכ קיבוצי ע ההסתדרות הכללית החדשה מיו  ,8.5.2013כפי שפורס בהרחבה
בד -המידע של מל שכר לחודש יולי  ,2013תבוצע הפחתת שכר זמנית מסכו מענק יובל בשיעור כמפורט להל:
•

לעובדי בדרוג אחי ואחיות המועסקי ברשויות בשלטו המקומי  ,שיעור ההפחתה הינו .0.9324%

•

לעובדי בדרוג אחי ואחיות המועסקי במגזר הציבורי  ,שיעור ההפחתה הינו היחס שבי סכו ההפחתה
בגי רובד פנסיוני ראשו ) 78ש"ח( לבי ברוטו לער שעה של העובד )שאינו מושפע מההפחתה(.

תגמול בגין התייצבות בבית חולים עקב קריאה שלא בכוננות
מתוכננת
הסכ

קיבוצי בי המדינה ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבי

ביו  25.8.2011נחת
ההסתדרות הרפואית בישראל ,אשר פורס בהרחבה בדפי המידע הקודמי של מל שכר .בהתא לסעי24 -
להסכ האמור בתחולה מיו  1.2.2013ישול לרופאי במגזר הציבורי תגמול בגי התייצבות בבית חולי עקב
קריאה שלא בכוננות מתוכננת כמפורט להל:
•

תגמול בגי התייצבות במחלקה מהכוננות הראשונה ועד הכוננות הרביעית ,כולל;

•

תגמול בגי התייצבות במיו מהכוננות הראשונה ועד הכוננות הרביעית ,כולל;

אחוזי התגמול בגי התייצבות בבית חולי עקב קריאה שלא בכוננות יהיו כדלקמ:
סוג רופא

תערי חול

תערי ערב חג

תערי חג

רופא מומחה

240%

300%

360%

רופא מנהל

200%

250%

300%

רופא מנהל שירות

220%

275%

330%

תוספת חינוך לבריאות 2012
בהמש להסכ קיבוצי לרופאי מיו  ,25.8.2011שתי החלטות ועדת מעקב מיו  22.5.2012וחוזר הממונה על
שכר והסכמי עבודה מיו  28.5.2012בנושא רופאי בריאות הציבור והמינהל הרפואי במשרד הבריאות ,ביו
 3.11.2013אישר מרכז השלטו המקומי כי תוספת חינו לבריאות ,הקבועה בסעי 5 -להחלטת ועדת המעקב מיו
 ,22.5.2012תשול בהתאמה לרופאי המועסקי במרכז השלטו המקומי ובשלוש הערי
חודש נובמבר  2013ולא יאוחר ממשכורת חודש ינואר .2014

הגדולות במשכורת

על פי סעי 5 -להחלטת ועדת מעקב מיו  ,22.5.2012בתחולה מיו  ,1.2.2012רופאי תחנות א וילד ורופאי בתי
הספר זכאי לתוספת חינו לבריאות  2012ששיעורה יעלה בהדרגה מ 11%,ל 22%,מהשכר המשולב כדלקמ:
החל מיו 1.2.2012

החל מיו 1.2.2014

החל מיו 1.2.2016

11%

השלמה ל16.5%,

השלמה ל22%,
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תוספת חינו לבריאות  2012תהווה שכר לעניי חישוב:
•

פיצויי פיטורי;

•

הפרשות לפנסיה;

•

הפרשות לקר השתלמות;

•

פנסיה תקציבית.

תוספת חינו לבריאות  2012לא תהווה שכר לעניי חישוב:
•

ער יו ;

•

בסיס לתוספות אחוזיות.

יצוי כי תוספת חינו לבריאות  2012תשול ג בעת היעדרות ,אשר בגינה משול שכר.

מוקד הסיוע הטכני  -מלם שכר
החל מיו  ,17.11.2013כחלק מתהלי שיפור השירות במל שכר והרחבת הפעילות בעולמות תוכ חדשי ומגווני ,
שודרגה פעילות מוקד הסיוע הטכני באמצעות צוות תומכי מורחב ומקצועי.
מוקד הסיוע הטכני יספק מענה בנושאי הבאי :
 תקלות טכניות;
 תקלות תקשורת;
 סיוע בהתקנות;
 שינויי בהגדרות;
 סיוע בכל בעיה טכנית אחרת.
מוקד הסיוע הטכני האמור זמי לשירות לקוחותינו בכל יו חול ,החל מהשעה  8:00ועד השעה  17:00ובימי שישי
החל מהשעה  8:00ועד השעה  .13:00טלפו ,02,6707077 :שלוחה  ,2תת שלוחה .1
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