תאריך פרסום28.3.2012 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 סיום הארכת תאומי מס;
 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
(מס'  ,)189התשע"ב;2012-
 ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח
בריאות מעובד שכיר בגיל הפרישה,
המקבל קצבת נכות מעבודה או
קצבת תלויים;

שכר והסכמים קיבוציים
 הסכם קיבוצי מיום – 7.3.2012
עדכון שיעור תוספת  2009לעובדים
המדורגים בדירוגים מהנדסים
וטכנאים/הנדסאים;

סיום הארכת תאומי מס
כפי שפורסם בדף מידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2012על סמך החוזר של
רשות המסים מיום  4.1.2012ניתנה אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה
שתוקפם פג בתום שנת המס  .2011בהתאם לכך בוצעו במערכות השכר של מלם
שכר הארכות תיאומי המס באופן מרוכז .יוזכר כי תקופת האורכה הייתה עד
לתשלום שכר בגין חודש פברואר  2012או עד  – 13.3.2012המאוחר מבין
השניים .עם סיום תקופת האורכה בוטלו במערכות השכר של מלם שכר כל
התיאומים לשנת המס  ,2012אשר הוארכו באופן מרוכז בתחילת השנה וטרם
חודשו.

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' )981
מתן אפשרות לדחיית מועד קבלת נקודות זיכוי בגין תואר
ראשון או שני בתחום עיסוק שבו נדרשת התמחות

 הקדמת תשלומים מכוח הסכם
רופאים שנחתם ביום ;25.8.2011

סעיף (40ג) לפקודת מס הכנסה מתייחס למתן נקודות זיכוי למסיימי לימודים
לקראת תואר אקדמי :נקודת זיכוי אחת בגין תואר אקדמי ראשון ,ומחצית
נקודת זיכוי בגין תואר אקדמי שני .הזכאות לנקודות הזיכוי מתממשת בשנת

עבודה לעובדים אשר נעדרו
מעבודתם בשל הוראות פיקוד
העורף החל מתאריך 11.3.12
(כתוצאה מירי הטילים מרצועת
עזה);

המס שלאחר שנת המס בה הושלמו כל ההתחייבויות האקדמיות לקראת קבלת
התואר.
ביום  14.3.2012פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ,)189
התשע"ב ,2012-על פיו בתוקף מיום  1.1.2012יחיד הזכאי לקבל תואר אקדמי
ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי
להתמחות (כגון ראית חשבון או עריכת דין) ,יהיה זכאי לבחֹור בין שתי חלופות
למועד תחילת המימוש של נקודות הזיכוי:

 תשלום מקדמות על חשבון שכר

עדכוני שכר בשלטון המקומי


הגדלת שיעור תוספת  2011עבור
מנהלי מחלקות חינוך;



עדכון תוספות שכר למצילים;

 .1כפי הנהוג ערב התיקון ,קרי בשנת המס שלאחר שנת המס בה הושלמו כל
ההתחייבויות האקדמיות לקראת קבלת התואר;
 .2בשנת המס שלאחר שנת המס בה הסתיימה ההתמחות.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכך אין בחוזר זה
כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך
על המידע בכל דרך שהיא ,עושה
זאת על אחריותו בלבד .האמור
בחוזר זה כפוף לאמור בחקיקה,
פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמים מחייבים אחרים.

יצוין כי הזכאות כאמור לעיל מותנית בכך שהנישום יחל את ההתמחות לא
יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הושלמו כל ההתחייבויות האקדמיות
לקראת קבלת התואר.
החוק קובע גם כי מי שבשנת  2012טרם סיים את תקופת ההתמחות בתחום
העיסוק יוכל לדחות מועד תחילת המימוש לשנת המס שלאחר שנת המס בה
יסיים את התמחותו ,ובלבד שטרם מימש את זכאותו לנקודות זיכוי על-פי סעיף
(40ג) לפקודה.
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ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מעובד שכיר בגיל
הפרישה ,המקבל קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים
בהמשך לשאלות המעסיקים שהופנו למוסד לביטוח לאומי בנושא חובת ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים בגיל
הפרישה ,המקבלים קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים ,ביום  13.3.2012פורסם חוזר עם פירוט הכללים שעל
פיהם יש לפעול כדלקמן:


עובד בגיל הפרישה שמשולמת לו קצבת נכות מעבודה (שאינה  100%לצמיתות) או קצבת תלויים ,ונמצא זכאי
לקבל קצבת זקנה (לאחר שהגיש תביעה לקצבת זקנה ועמד במבחן הכנסות) ,ובחר להמשיך ולקבל קצבת נכות
מעבודה במקום קצבת הזקנה ,יחולו עליו הכללים כאילו הוא מקבל קצבת זקנה ,ויהיה פטור מתשלום דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסתו ,ויחויב בתשלום דמי ביטוח בריאות מהקצבה בלבד .המעסיק
יעביר את חלקו בדמי ביטוח לאומי ,כאילו העובד מקבל קצבת זקנה.



לקבלת הפטור מתשלום דמי ביטוח מהכנסתו ,על העובד להמציא למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי על
זכאותו לקצבת זקנה (אישור התביעה לקבלת קצבת זקנה יהווה אישור למעסיק) .כל עוד העובד לא הגיש
למעסיק אישור זה ,יש להמשיך ולחייב אותו בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסתו.



אם העובד לא עמד במבחן הכנסות לקצבת זקנה ,ולא נמצא זכאי לקצבת זקנה בגיל המותנה ,הוא ימשיך
ויחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסתו כעובד שכיר ,וקצבת הנכות מעבודה או
קצבת התלויים המשולמת לו תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח.



עובד המקבל קצבת נכות מעבודה יציבה בשיעור  ,100%פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסתו ממשכורת
וחייב בדמי ביטוח בריאות בלבד .לקבלת פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ,על העובד כאמור להמציא
למעסיק אישור על זכאותו לקצבת זקנה.



במקרים הבאים על המעסיק להחזיר לעובד את דמי הביטוח שנוכו ביתר ולהגיש לביטוח לאומי את בקשת
הזיכוי בקובץ הזיכויים הממוכן )1( :מעסיק שקיבל באיחור אישור על זכאותו של העובד לקצבת זקנה,
( )2מעסיק שטעה וניכה דמי ביטוח ביתר מעובד שזכאי לקצבת זקנה.

לידיעת המעסיקים ,מומלץ לידע עובד שהגיע לגיל הפרישה על כדאיותו להגיש תביעה לקצבת זקנה ,גם אם הוא
מתכוון להמשיך לקבל קצבת נכות מעבודה ,כדי שיוכל לקבל את הפטור המגיע לו מהכנסת העבודה או מקצבת
הנכות מעבודה.

הסכם קיבוצי מיום  – 22027397עדכון שיעור תוספת 7331
לעובדים המדורגים בדירוגים מהנדסים וטכנאים/הנדסאים
בעקבות החתימה על הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום  17.4.2008ובהמשך להסכם מיום  ,14.1.2010ביום 7.3.2012
נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
הסתדרות המהנדסים בישראל והסתדרות ההנדסאים בישראל .ההסכם אושר גם על ידי מרכז השלטון המקומי.
להלן עיקרי ההסכם בהתאם לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מיום :11.3.2012


בתוקף מיום  1.12.2009עודכן שיעור תוספת  2009מ 4.7%-ל 5.0%-תוך הצמדה למדד כפי שיפורט בהמשך;



שאר הכללים וההוראות החלים על התוספת יישארו ללא שינוי;
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ההפרשים בעד הגדלת שיעור תוספת  2009ב( 0.3%-מ 4.7% -ל ,)5% -בעד התקופה מיום  1.12.2009ועד
לתחילת ביצוע התשלומים (שכר לחודש מרץ  )2012ישולמו רק לעובדים (לרבות לעובדים לשעבר) שהיו זכאים
לתוספת  ,2009בעד התקופה שמיום  1.12.2009ועד לתחילת תשלום תוספת  2009בשיעור  ,5%כולה או חלקה;



ההפרשים בעד הגדלת שיעור תוספת  ,2009עבור כל חודש וחודש בתקופה כאמור לעיל ,ישולמו לפי מכפלת
הערך הנומינלי של סכום ההפרשים במקדם מדד המתאים לאותו חודש כפי שפורסם בחוזר .להלן טבלת
שיעורי תוספת  2009לאחר הכפלת ההפרש ( )0.3%במקדמי מדד שנקבעו בחוזר:

חודש שכר

שיעור התוספת 2009

דצמבר 2009

5.015

ינואר 2010

5.017

פברואר 2010

5.018

מרץ 2010

5.017

אפריל 2010

5.015

מאי 2010

5.014

יוני 2010

5.013

יולי 2010

5.011

אוגוסט 2010

5.010

ספטמבר 2010

5.009

אוקטובר 2010

5.008

נובמבר 2010

5.008

דצמבר 2010

5.007

ינואר 2011

5.006

פברואר 2011

5.005

מרץ 2011

5.005

אפריל 2011

5.003

מאי 2011

5.001

יוני 2011

5.000

יולי 2011

5.001

מחודש אוגוסט  2011ואילך

5.000

ההפרשות לקופות גמל בגין ההפרשים  -בעקבות הגדלת תוספת  2009יש לבצע הפרשות לקופות הגמל השונות,
בגין ההפרשים על השכר הפנסיוני וההפרשים בגין העבודה הנוספת ,בהתאם לכללי הזכאות הקיימים.
יישום ההסכם הנ"ל בוצע במערכות השכר של מלם שכר לקראת תשלום שכר לחודש מרץ .2012
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הקדמת תשלומים מכוח הסכם רופאים שנחתם ביום
712827399
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר  ,2012בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה עם
שינוי שיטת הדיווח על שעות העבודה יוקדמו חלק מהתשלומים שהיו אמורים על פי ההסכם להשתלם באוגוסט
 2012למשכורת פברואר .2012
יודגש ,כי זכאות הרופאים להקדמת התשלומים לפי ההסכם מותנית בדיווח על שעות הפעילות באמצעות אחת
משתי חלופות בלבד:
 .1בשעון נוכחות,
 .2בטלפון סלולארי חכם ו/או חיוג סלולארי.
להלן פירוט התשלומים שיוקדמו לפי ההסכם לרופאים הזכאים:

עדכון שכר יסוד
בתוקף מיום  1.2.2012עודכנה טבלת השכר המשולב  -הושלם העדכון מ( 7.43% -כפי שבוצע בתוקף מ)1.8.2011 -
לשיעור של  11.14%לעומת טבלת השכר שהייתה קיימת ערב ההסכם;

המרת חלק מתוספת שקלית מרכיב שאינו נכלל בבסיס לחישוב ערך יום לרכיב שנכלל בבסיס
לחישוב ערך יום


בתוקף מיום  1.2.2012חלק מתוספת שקלית הומר מרכיב שאינו נכלל בבסיס לחישוב ערך יום לרכיב שנכלל
בבסיס לחישוב ערך יום ,לרופאים בטווח דרגות מדרגה  2ועד דרגה  .+9משמעות השינוי – הגדלת תשלומים
בגין עבודה נוספת לרבות תורנויות וכוננויות של רופאים;



לשם כך הוגדרה תוספת חדשה " -תוספת שקלית  ,"2012כדלקמן:
א.

בתוקף מיום  1.2.2012תשולם התוספת בסך של  ₪ 150לרופאים בדרות מ 2 -ועד  +7ובסך של ₪ 100
בדרגות מ 8 -ועד .+9

ב.

התוספת כפופה לחלקיות המשרה של העובד ,מהווה בסיס להפרשות פנסיוניות ולקרן השתלמות
ונכללת בבסיס לחישוב ערך שעה ,אך לא נכללת בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות;



כנגד הופחת סכום "תוספת שקלית ( "2000שמקורה בסעיף  3להסכם השכר מיום  )13.7.2000בסכומים של
"תוספת שקלית  ,"2012כך שבתוקף מיום  1.2.2012סכומי "תוספת שקלית  "2000יעודכנו כדלקמן:
דרגתו של הרופא סכום תוספת
(למעט רופא תחומי) שקלית 2000
1
מ 2 -עד 3+

₪ 920.69
₪ 3,401.24

מ 4 -עד 6+
מ 7 -עד 7+
מ 8 -עד 9+
מ 10 -ומעלה

₪ 1,822.91
₪ 1,165.27
₪ 1,215.27
₪ 1,315.28

רופא תחומי

₪ 1,822.91
עמוד  4מתוך 6

תוספת גלובאלית


בתוקף מ 1.2.2012 -רופאים מומחים בבתי חולים בטווח דרגות מדרגה  4עד דרגה ( +8למעט מנהלים) זכאים
לקבל תוספת חודשית גלובאלית של  10שעות נוספות ,בכפוף לחלקיות משרתו של הרופא ,לפי תעריף של
 125%מערך שעה.



יצוין כי ערך השעה לתוספת הגלובאלית מחושב על בסיס  179.83שעות עבודת בחודש;



התוספת הגלובאלית לא תהווה שכר לכל דבר ועניין ודינה יהיה כדין תשלום בעד עבודה נוספת (תורנויות
וכוננויות) לרבות הפרשות לקופת גמל בגין עבודה נוספת.



במשכורת לחודש פברואר  2012שולמה מקדמה על חשבון תוספת גלובאלית החדשה אשר נוכתה במשכורת
לחודש מרץ .2012

ערך שעה  /ערך יום


בעקבות המעבר לשבוע עבודה בן  5ימים ,בתוקף מ 1.2.2012 -שונה תקן השעות השבועי מ 45.00-שעות ל-
 41.5שעות ובהתאם התקן החודשי שונה ל 179.83-שעות;



מכאן ואילך ,פדיון חופשה צבורה יחושב לפי ערך יום המחושב לפי מכנה חלוקה  21.67ולא .25



לא חל שינוי בחישוב ערך יום לתשלום בגין כוננויות ותורנויות ,אשר ימשיך להיות מחושב לפי מכנה
חלוקה של .25

מענקים למתמחים


רופאים מתמחים אשר עמדו במבחני שלב א' או שלב ב' במהלך שנת  2011יהיו זכאים למענק חד פעמי בסך
 ₪ 15,000עבור כל שלב;



החל משנת  2012ואילך סכום המענק בגין עמידה במבחני שלב א' יעמוד על סך  ₪ 20,000ובגין מבחני שלב
ב' על סך ;₪ 40,000



למען הסר ספק המענקים הללו:
 .1לא יהוו שכר לשום דבר ועניין;
 .2לא ישולמו ,אלא לרופאים מתמחים בלבד;
 .3לא ישולמו יותר משני מענקים בכל תקופת העבודה של הרופא המתמחה.
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תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה לעובדים אשר נעדרו
מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף החל מתאריך 992027397
(כתוצאה מירי הטילים מרצועת עזה)
ביום  20.3.2012פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה
לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף החל מתאריך ( 11.3.2012כתוצאה מירי הטילים מרצועת
עזה) .להלן עיקרי החוזר:
 .1בשל הוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך ברשויות הנמצאות בטווח ה 7-40 -ק"מ מרצועת
עזה ,נעדרו מעבודתם עובדי מדינה ,המתגוררים באזורים אלו והינם הורים לילד שטרם מלאו לו  14שנים,
וכן ילד בעל צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד ,ועובדי מדינה שמקום עבודתם הינו במוסדות
החינוך שנסגרו ,בתקופה  .13.3.2012 – 11.3.2012האמור בחוזר זה מתואם עם מרכז השלטון המקומי.
 .2לנוכח האמור ,יש לשלם לעובדים האמורים במשכורת חודש מרץ מקדמות על חשבון שכר עבודה ,בגובה
שכר העבודה שהיה משתלם להם ,אלמלא נעדרו מעבודתם ,בעד שעות העבודה הרגילות בתקופה בה נעדרו
כאמור (לרבות ביצוע הפרשות סוציאליות לפי זכאות העובד) .תשלום זה נועד למנוע פגיעה בהשתכרותם
הקרובה של אותם עובדים ,חרף היעדרותם כאמור.
יודגש כי באחריות המשרדים למנוע ניכוי שכר בגין היעדרות מהעבודה לגבי עובדים העונים להגדרת החוזר.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון שיעור תוספת  2011למנהלי מחלקות חינוך
בהתאם להנחיה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי ,בתוקף מ 1.1.2012 -עודכן שיעור תוספת  2011מ 2.25% -ל-
 4%עבור עובדים בדרוג מנהלי מחלקות החינוך.

עדכון תוספות שכר למצילים
עפ"י העדכון שהתקבל ממרכז השלטון המקומי ,בתוקף מיום  1.1.2012עודכנו תוספות שכר למצילים כדלקמן:

תוספת מצילים ותיקים


זכאים לתוספת זו הינם מצילים ברשויות המקומיות ,אשר התקבלו לעבודה עד ליום  ,10.4.2000וכן מצילים
שלגביהם התקבלה החלטת ועדה פריטטית בעניין מעמדם.



בתוקף מ 01.1.2012-סכום תוספת מצילים וותיקים עודכן מ ₪ 3,380.00-ל.₪ 3,454.60-

תוספת מצילים חדשים


זכאים לתוספת זו הינם מצילים שהתקבלו לעבודה מיום  11.4.2000ואילך ,ואשר לא התקבלה לגביהם
החלטת ועדה פריטטית בעניין מעמדם.



בתוקף מ 1.1.2012-סכום תוספת מצילים חדשים עודכן מ ₪ 8.24-ל ₪ 8.42-לכול שעת עבודה.
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