תארי פרסו 29.2.2012 :

החודש בדף המידע

הכרה חלקית בהוצאות של עובד בגין דמי

מס הכנסה וביטוח לאומי
• הכרה חלקית בהוצאות של עובד
בגי דמי חבר ודמי טיפול ארגוני;

חבר ודמי טיפול ארגוני
•

• הארכת התקופה למת הטבות
במס לעובדי במשמרת שנייה
ושלישית במפעלי תעשייתיי ;

ביו  18.1.2012פורס ברשומות תיקו בתקנו מס הכנסה )ניכוי הוצאות
מסוימות( ,התשע"ב –  ,2012לפיו בתוק #מ 1.1.2011$יותרו כהוצאה 50%
מתשלו "דמי הטיפול הארגוני" ששיל עובד משכרו ,ולגבי עובד ששיל
"דמי חבר"  50% $מסכו דמי הטיפול שהיה משל אותו עובד אילו היה
מחויב בדמי טיפול.

שכר והסכמי קיבוציי
• עדכו שכר עובדי המועסקי
בחוזי אישיי במגזר הציבורי;

•

• עדכו תעריפי קצובת נסיעה במגזר
הציבורי;

•

סכו דמי טיפול ארגוני מרבי בשנת  . 117.22 $ 2012לחודש.

• עדכו תעריפי הוצאות נסיעה החל
מיו ;1.1.2012

•

סכו ניכוי ממס מרבי בשנת  . 58.61 – 2012לחודש.

•

• הקדמת תשלומי מכוח הסכ
רופאי שנחת ביו ;25.8.2011

יודגש כי לפי הנחיות רשות המסי  ,הניכוי לא יותר באמצעות המעביד בגי
שנת  ,2011אלא רק באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

•

בטופס  106לשנת  2011מוצג הניכוי בשל דמי חבר/דמי טיפול ארגוני בציו

על  . 14,652.30לחודש.

כי הניכוי לא הופחת מהשכר החייב במס )שדה .(158/178

תיקוני חקיקה
•

חוק עבודת נשי )תיקו מס' (49
התשע"ב;2012 $

•

•
•

עדכו תעריפי תוספת מנקו;

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 .

לפיכ במידה ויוגש דוח שנתי למס הכנסה ,יתכ ויתקבל החזר מס בגי
הניכוי בשל דמי חבר/דמי טיפול ארגוני אשר מוצג בטופס  106לשנת המס
.2011

עדכוני שכר בשלטו המקומי
עדכו החזר בגי אחזקת רכב
לעובדי במשרה חלקית;

תקרת הכנסה לצור חישוב דמי חבר/דמי טיפול ארגוני בשנת  2012עומדת

הגדרות:
•

"דמי חבר"  $דמי חבר שמשל עובד שהוא חבר בארגו עובדי  ,לארגו
העובדי  ,אשר מותר למעבידו לנכות מהשכר לפי סעי)25 #א() (3לחוק
הגנת השכר ,התשי"ח."1958$

•

"דמי טיפול ארגוני"  $תשלו המשול לארגו עובדי יציג על ידי עובד
שאינו חבר בארגו עובדי אשר מותר למעבידו לנכותו מהשכר לפי סעי#
)25א()3ב( לחוק הגנת השכר".

•

"עובד"  $לרבות מי שמנוכה מהכנסתו מקצבה ממעבידו לשעבר ,תשלו
דמי חבר על ידי מעבידו לשעבר.

יודגש כי ניכוי ממס בגי דמי חבר/דמי טיפול ארגוני החל משנת מס 2012
ואיל הופעל במערכות השכר של מל שכר לקראת שכר פברואר .2012
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הארכת התקופה למתן הטבות במס לעובדים במשמרת שנייה
ושלישית במפעלים תעשייתיים
•

ביו  13.2.2012אישרה ועדת הכספי של הכנסת תקנות המאריכות לשנת  2012את תוקפ של הטבות במס
לעובדי במשמרת שנייה ושלישית במפעלי תעשייתיי .

•

בהתא לכ ,בשנת המס  2012יקבלו העובדי  ,המועסקי במפעלי תעשיה ,אשר עיקר פעילות היא פעילות
יצרנית ,זיכוי ממס בשיעור של  15%מהמס על הכנסה מעבודה במשמרת שנייה ושלישית.

•

סכו הזיכוי בשנת המס  2012לא יעלה על ס  . 10,920לשנה.

•

תקרת ההכנסה בגינה תינת ההטבה עומדת על .. 124,320

עדכון שכר עובדים המועסקים בחוזים אישיים במגזר הציבורי
ביו  5.2.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכו שכר עובדי המועסקי בחוזי אישיי
בשירות המדינה ולהל עיקריו:
•

שכר עובדי בחוזי אישיי וותיקי יעודכ בשיעור של  $ 2.17%שיעור עליית מדד המחירי לצרכ לשנת
) 2011מדד לחודש דצמבר  2011מול מדד לחודש דצמבר .(2010

•

שכר עובדי  ,שתחילת העסקת הינו מיו  15.2.2003ואיל ,המדורגי בדירוג ודרגה של חוזה אישי חדש,
המקבילי לדירוג ודרגה של חוזה אישי וותיק ,יושווה לשכר שבדירוג חוזה אישי וותיק )בשיעור של .(5.87%

•

שכר עובדי שתחילת העסקת הינו מיו  15.2.2003ואיל ,המדורגי בדירוג של חוזה אישי חדש ,המקביל
לדירוג חוזה אישי וותיק ,א בדרגה שאי לה דרגה מקבילה בדירוג חוזה אישי וותיק ,יעודכ בשיעור של
 $ 2.17%שיעור עליית מדד המחירי לצרכ לשנת ) 2011מדד לחודש דצמבר  2011מול מדד לחודש דצמבר
.(2010

•

שכר עובדי שתחילת העסקת הינו מיו  15.2.2003ואיל ,המדורגי בדירוג של חוזה אישי חדש ,שאי לו
דירוג מקביל לדירוג חוזה אישי וותיק ,יעודכ בשיעור של  $ 2.17%שיעור עליית מדד המחירי לצרכ לשנת
) 2011מדד לחודש דצמבר  2011מול מדד לחודש דצמבר .(2010

•

עוד מצוי בחוזר ,כי עדכו זה אשר אינו מתחייב מחוזה העבודה של העובדי המדורגי בדירוגי של חוזה
אישי ,בא על חשבו של כל עדכו אחר מכוח חוזה העבודה ,ככל שיתחייב.

•

מובהר ג כי לא יינת כפל עדכו בגי התקופה שמיו  1.1.2011ועד ליו .31.12.2011
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הקדמת תשלומים מכוח הסכם רופאים שנחתם ביום
25.8.2011
כזכור ,ביו  25.8.2011נחת הסכ קיבוצי בי המדינה ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה
לבי ההסתדרות הרפואית בישראל ,לפיו החל ממשכורת חודש אוגוסט  ,2011חלו בשכר הרופאי השינויי  ,כפי
שפורטו בד #המידע של מל שכר לחודש ספטמבר .2011
בהתא להסכ בתוק #מיו  1.2.2012חלה על הרופאי החובה לדווח על שעות פעילות באמצעות אחת משתי
חלופות בלבד:
 .1שעו נוכחות,
 .2בטלפו סלולארי חכ ו/או חיוג סלולארי.
ביו  8.12.2011חתמו הצדדי על הצעת המסייעי שבעקבותיה צפויי הצדדי לחתו על החלטת ועדת מעקב
בכדי לעג את ההחלטות.
בעקבות חתימה של הצעת ההסכ שצפוי להיחת בקרוב ,ביו  14.2.2012פרס הממונה על השכר והסכמי
עבודה טיוטת חוזר לפיו ע שינוי שיטת הדיווח על שעות העבודה יוקדמו חלק מהתשלומי שהיו אמורי על פי
ההסכ להשתל באוגוסט  2012למשכורת פברואר  ,2012כדלקמ:

עדכו שכר יסוד
•

בתוק #מיו

 1.2.2012עודכנה טבלת השכר המשולב  $הושל

העדכו מ) 7.43% $כפי שבוצע בתוק #מ$

 (1.8.2012לשיעור של  11.14%לעומת טבלת השכר שהייתה קיימת ערב ההסכ ;

המרת חלק מתוספת שקלית מרכיב שאינו נכלל בבסיס לחישוב ער יו לרכיב שנכלל בבסיס
לחישוב ער יו
•

בתוק #מיו  1.2.2012חלק מתוספת שקלית הומר מרכיב שאינו נכלל בבסיס לחישוב ער יו לרכיב שנכלל
בבסיס לחישוב ער יו  ,לרופאי בטווח דרגות מדרגה  2ועד דרגה  .+9משמעות השינוי – הגדלת תשלומי
בגי עבודה נוספת לרבות תורנויות וכוננויות של רופאי ;

•

לש כ הוגדרה תוספת חדשה " $תוספת שקלית  ,"2012כדלקמ:
א.

בתוק #מיו  1.2.2012תשול התוספת בס של  . 150לרופאי בדרות מ 2 $ועד  +7ובס של . 100
בדרגות מ 8 $ועד .+9

ב.
•

התוספת כפופה לחלקיות המשרה של העובד ,מהווה בסיס להפרשות פנסיוניות ולקר השתלמות
ונכללת בבסיס לחישוב ער שעה ,א לא נכללת בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות;

כנגד הופחת סכו "תוספת שקלית ) "2000שמקורה בסעי 3 #להסכ השכר מיו  (13.7.2000בסכומי
"תוספת שקלית  ,"2012כ שבתוק #מיו  1.2.2012סכומי "תוספת שקלית  "2000יעודכנו כדלקמ:

של
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דרגתו של הרופא סכו תוספת
)למעט רופא תחומי( שקלית 2000
1
מ!  2עד 3+
מ!  4עד 6+
מ!  7עד 7+

. 920.69
. 3,401.24
. 1,822.91
. 1,165.27

מ!  8עד 9+
מ!  10ומעלה

. 1,215.27
. 1,315.28

רופא תחומי

. 1,822.91

תוספת גלובאלית
•

עפ"י ההסכ רופאי מומחי בבתי חולי בטווח דרגות מדרגה  4עד דרגה ) +8למעט מנהלי ( צפויי לקבל
תוספת חודשית גלובאלית של  10שעות נוספות ,בכפו #לחלקיות משרתו של הרופא ,לפי תערי #של 125%
מער שעה.

•

התוספת הגלובאלית לא תהווה שכר לכל דבר ועניי ודינה יהיה כדי תשלו בעד עבודה נוספת.

•

במשכורת לחודש פברואר שולמה מקדמה על חשבו תוספת גלובאלית החדשה.

יודגש ,כי התשלומי הנ"ל משולמי כמקדמה למי שלא דיווח נוכחות באמצעי הטכנולוגיי  ,כפי שפורטו לעיל.
אחרי שההסכ ייחת וייוש במערכת השכר של מל שכר ,נפרס בהרחבה את סעיפי ההסכ  ,הוראות הביצוע
ואופ היישו במערכת השכר.

עדכון תעריפי קצובת נסיעה
בעקבות העלאת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית בשיעור של  ,3.3%החל מ 1.1.2012$עודכנו תעריפי קצובת
נסיעה לעובדי בשירות המדינה.
כמו כ ביו  16.1.2012נחת הסכ קיבוצי כללי בי לשכות התיאו של הארגוני הכלכליי לבי הסתדרות
הכללית החדשה בדבר עדכו הסכו המרבי להשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה של עובדו למקו העבודה וחזרה
ממנו ,לס של  . 25.20בתוק #מ) 1.1.2012$במקו  . 24.40בתוק #עד ליו .(31.12.2011
יצוי כי טר פורס צו הרחבה המחיל את ההסכ על כלל המשק.
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חוק עבודת נשים )תיקון מס'  (49התשע"ב2012 -
ביו  27.2.2012פורס ברשומות תיקו מס'  49לחוק עבודת הנשי  ,אשר עוסק בהארכת חופשת לידה במקרה של
אשפוז ילוד.
ערב התיקו ,חלה הבחנה בי אור חופשת הלידה לא שתינוקה אושפז ליותר משבועיי לבי א שתינוקה
אושפז ליותר משישה שבועות ועד  12שבועות לפחות ,כדלקמ:
•

א שתינוקה אושפז ליותר משבועיי  ,הייתה זכאית להארי את חופשת הלידה לתקופה בהתא לתקופת
האשפוז ,א לא יותר מאשר ב 4$שבועות.

•

א שתינוקה אושפז ליותר מ 6$שבועות ,ועד  12שבועות לפחות ,הייתה זכאית להארי את חופשת הלידה
בתקופה נוספת הנעה בי שבוע אחד לבי ארבעה שבועות ,בהתא לאור תקופת האשפוז.

•

הווה אומר ,א שתינוקה אושפז לתקופה של  12שבועות לפחות הייתה זכאית להארי את תקופת חופשת

הלידה שלה ב 8$שבועות נוספי לכל היותר.
בעקבות התיקו א שתינוקה אושפז זכאית להארי את תקופת חופשת הלידה שלה בהתא לתקופת אשפוזו
של הילד ,א לא יותר מ! 10שבועות.
יודגש כי במהל התקופה בה זכאית העובדת לדמי לידה לרבות תקופת הארכה כפי שתוארה לעיל ,על המעסיק
להמשי ולהפריש בעבורה הפרשות פנסיוניות.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
אחזקת רכב לעובדי במשרה חלקית
בהתא להבהרה שנתקבלה ממרכז השלטו המקומי ,בתוק #מיו
המועסקי בחלקיות משרה יהיה כדלקמ:

 ,1.1.2012תשלו

אחזקת רכב לעובדי

•

תשלו ביטוחי ורישוי לעובדי בחלקיות משרה יהיה עפ"י חלקיות משרת והעסקת ;

•

דיווח פרטני של נסיעות יבוצע בהתא לחלקיות המשרה ,קרי על העובד המועסק בחצי משרה לדווח דיווח
פרטני מהק"מ ה ,251$על העובד המועסק בשיעור משרה  75%לדווח דיווח פרטני מהק"מ ה 376$וכ הלאה;

•

הוצאות משתנות וקבועות ישולמו בהתא למכסת הק"מ שנקבעה;

•

עובד המועסק אצל כמה מעסיקי  ,יקבל החזר הוצאות רכב ,מכל מקומות העבודה יחדיו ,א לא יותר
מהסכו הנית בגי רכב ברמת ניידות ד'.

•

כל שנה תבוצע בדיקה הנסיעות שביצע העובד בפועל למול המכסה שאושרה לאותו עובד והתשלו בגי החזר
הוצאות יבוצע לפי מכסת הנסיעות בפועל.

לקוחות המבקשי לבצע שינויי במערכת השכר בהתא להנחיה זו מתבקשי לפנות למנהל הלקוח במל שכר
לצור הסדרת הנושא.
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עדכו תערי +של תוספת מנקו
עפ"י ההנחיה שהתקבלה ממרכז השלטו המקומי בתוק #מיו  1.2.2012עודכ תערי #של תוספת מנקו כדלקמ:
קוד

תערי+

1
2
3

. 48.52
. 69.33
. 111.08

4

. 177.60
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