תארי פרסו 29.4.2012 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101
והחלת כללי חדשי למילוי טופס
 101אלקטרוני;
• דחיית המועד האחרו' להגשת הדוח
השנתי במס הכנסה ליחידי לשנת
המס ;2011
• טופס  126וטופס  856לשנת המס
 ! 2011הארכת מועד הגשה;
• טופס  126וטופס  856בגי' שלישו' א'
של שנת המס  ! 2012דחיית מועד
הגשה;

שכר והסכמי קיבוציי
• רופאי ! תוספת גלובלית ! החלטת
ועדת מעקב מיו ;22.3.2012
• הסכ קיבוצי מיו – 18.3.2012
עדכו' שיעור תוספת  2009לעובדי
המדורגי בדירוג מקצ"ט;
• יישו פעימה שנייה בהסכ
המסגרת לגבי עובדי הוראה בשירות
המדינה ! הסכ קיבוצי מיו
;29.2.2012

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס  101מידי
שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101
אלקטרוני
לפי תקנה )2ה( לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( ,התשנ"ג!
 ,1993מעביד יכול היה לקבל אישור מרשות המסי לאי מילוי טופס ) 101כרטיס
העובד( .לש כ היה עליו להוכיח ,להנחת דעתו של הנציב ,כי הוא מנהל את
חישובי המשכורת ואת הניכויי ממנה באמצעי ממוכני  ,לרבות מעקב על
השינויי במצב המשפחתי של עובדיו ,על גיל הילדי שבעד זכאי העובד
לנקודת זיכוי ועל הצהרת העובד על עבודת ב' זוגו.
הנציב קבע בזמנו כללי להפעלת התקנה הנ"ל אשר על פיה הוצאו אישורי
למעבידי .
ביו  20.2.2012פרס סמנכ"ל בכיר שומה ובקורת של רשות המסי חוזר
בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס  101מידי שנה והחלת כללי חדשי
למילוי טופס  101אלקטרוני ,לפיו:
לנוכח המאמצי הנעשי על ידי רשות המסי לשפר ולייעל את תהליכי העבודה
הקיימי מול גורמי חו( בכלל ומול ציבור המעבידי בפרט ,ובהתחשב בעובדה
שרוב המעבידי במשק עוברי לניהול כוח אד ושכר ממוחשב ,נוצרה אפשרות
להקל על מעבידי בתפעול ומילוי טופס  101על נספחיו.
לפיכ ,הוחלט ברשות המסי לעדכ' את הדרישות בהתא לשינויי שחלו
במשק כאמור ,ולקבוע כללי חדשי שיאפשרו למעבידי שיעמדו בתנאי
שייקבעו ,להפיק את טופסי  101ונספחיה בצורה אלקטרונית ,ולחסו את
מילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה )2א( עד )2ד( לתקנות .בהתא לכ,

• הפרשות פנסיוניות בגי' החזרי
הוצאות לעובדי בחוזה אישי;

ברוב המקרי מתייתר הצור במת' פטור ממילוי טופס  101מידי שנה.

עדכוני שכר בשלטו המקומי

לאור הנאמר לעיל ,מודיעה רשות המסי כי:

•

תשלו פעימה שנייה של תוספת
השכר במגזר הציבורי לעובדי
הוראה המועסקי בבעלויות.

 .1כל האישורי שהוצאו למעבידי בנושא שבנדו' תוקפ יפוג בתו שנת
המס  2012והחל מיו  1.1.2013יהיה על המעבידי לדרוש מעובדיה
מילוי טופסי  101עפ"י תקנה  2לתקנות.
 .2מכא' ואיל לא יאושרו פטורי נוספי ממילוי טופס  101מידי שנה.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכ'
כי נפלו בו טעויות ו/או השמטות.
לפיכ אי' בחוזר זה כדי להוות תחלי0
לחוות דעת מקצועית פרטנית וכל
המסתמ על המידע בכל דר שהיא,
עושה זאת על אחריותו בלבד .האמור
בחוזר זה כפו 0לאמור בחקיקה,
פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמי מחייבי אחרי .

 .3הכללי שנקבעו ע"י הנציב בנושא בטלי
כללי חדשי .

ובמקומ

יפורסמו בהמש
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דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה
ליחידים לשנת המס 2011
בהתא לסעי)131 0ב (2לפקודת מס הכנסה ,החל מדוחות לשנת המס  2008נדרשי כל היחידי  ,החייבי בהגשת
דוח שנתי למס הכנסה ,להגיש את הדוח באופ' מקוו' ,למעט אלו שקיבלו פטור מחובת הגשת דוח מקוו' על פי
תקנות מס הכנסה מיו .18.7.2010
בהתא לסעי)132 0ב()1א( לפקודת מס הכנסה:
•

לגבי היחידי החייבי בדוח מקוו' ,המועד החוקי האחרו' להגשת הדוח הינו ה!  31במאי לאחר שנת המס
שלגביה מוגש הדוח.

•

לגבי היחידי שאינ חייבי בהגשת דוח מקוו' ,המועד החוקי להגשת הדוח הינו ה!  30באפריל לאחר שנת

המס שלגביה מוגש הדוח.
ביו  15.4.2012פרסמה רשות המסי הודעה לפיה יידחה המועד האחרו' להגשת הדוח השנתי למס הכנסה
ליחידי לשנת המס  2011כמפורט להל':
•

לגבי היחידי החייבי בהגשת הדוח המקוו' נדחה המועד האחרו' מיו  31.5.2012ליו ;28.6.2012

•

לגבי היחידי שאינ חייבי בהגשת הדוח המקוו' נדחה המועד האחרו' מיו  30.4.2012ליו ;31.5.2012

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה )טופס (126
ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה )טופס
 (856לשנת המס  - 2011הארכת מועד הגשה
ביו

 16.4.2012פרסמה רשות המסי

הודעה לפיה" :בהתחשב בזמ' הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של

הדוחות המקווני  ,בשל חג הפסח ובשל העיצו הכספי המוטל על המאחרי בהגשה ,החליטה הנהלת רשות
המסי לדחות את מועד הגשת הדוחות השנתיי  ,לחייבי בהגשת דוחות  126ו! 856לשנת המס  2011עד ליו
".31.5.2012
להזכירכ  ,במסגרת תיקו' מס'  161לפקודת מס הכנסה תוק' סעי 166 0כ שהחל משנת המס  2007ואיל חלה
חובת הגשה של דוחות הניכויי באופ' "מקוו'" בלבד באמצעות אתר האינטרנט של שע" .
יודגש כי ,דוח ייחשב כדוח שהוגש רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתו על!ידי המעביד  /המשל בלבד למחלקת
תפעול )מוקד הניכויי ( שבחטיבת שירות לקוחות .תארי הגשת הדו"ח הינו התארי שבו התקבל טופס ההצהרה
כאמור ,במוקד הניכויי .
לאור האמור לעיל ,במטרה לאפשר הגשת הדוחות המקווני לרשות המסי בזמ' והעברת טפסי ההצהרות
למעסיקי לצור חתימה והגשה למחלקת תפעול )מוקד הניכויי ( שבחטיבת שירות לקוחות ,נבקש להעביר
בהקד למנהל הלקוח במל שכר את טופס  126/856חלק א' לשנת  2011חתו ע"י המעסיק.
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דיווח שלישוני לשנת המס  2102על ניכויים ממשכורת ומשכר
עבודה )טופס  (126ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או
שכר עבודה )טופס  - (856דחיית מועד הגשה לדוח שלישון א'
על פי הוראת השעה לשנת המס  ,2012בעקבות התיקו' מס'  ,178התווס 0לפקודת מס הכנסה סעי) 166 0ב (1לפיו:
"מעביד או מנכה ,למעט מעביד או מנכה שה עוסק פטור או מעביד שמעסיק לכל היותר ארבעה עובדי במועד
כלשהו בתקופת הדיווח ,יגיש ,בטופס שקבע המנהל ,דוח לגבי תשלו הכנסת עבודה לעובד ולגבי תשלו הכנסה
חבת ניכוי ,בשל כל ארבעה חודשי רצופי בשנת המס ,באופ' מקוו' ,כפי שיורה המנהל ,עד תו שלושה חודשי
לאחר תקופת הדיווח שלגביה מוגש הדוח ,כשה חתומי בחתימה אלקטרונית מאושרת או בחתימה אלקטרונית
מאובטחת ,כפי שיורה המנהל".
ביו  16.4.2012פרסמה רשות המסי הודעה לפיה" :בהתחשב במורכבות ובזמ' הנדרש להיערכות לצור הגשת
דוחות השלישוניי המקווני  ,החליטה הנהלת הרשות בשלב זה ,לדחות את מועד הגשת הדוח השלישוני
) ,(1.5.2012לחייבי בהגשת דוחות השלישוניי לשנת המס  .2012על מועד המחייב בהגשת הדוחות ,תפורס
הודעה".

רופאים  -תוספת גלובלית  -החלטת ועדת מעקב מיום
22.3.2012
ביו  22.3.2012נחתמה החלטת ועדת מעקב לשינוי סעי 10 0להסכ קיבוצי בי' המדינה ,שירותי בריאות כללית
וההסתדרות המדיצינית הדסה לבי' ההסתדרות הרפואית בישראל שנחת ביו .25.8.2011
בהמש לכ ,ביו  17.4.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע ליישו החלטת
ועדת המעקב להל' עיקר':
 .1החל מיו  1.2.2012רופאי מומחי  ,בבתי חולי בדרגות  4עד ) +8במקו דרגה  +7בהסכ הקיבוצי(,
למעט מנהלי )מקבלי כוננויות על ,או כוננויות מינהל ו!  11ימי ער( ,יהיו זכאי לתוספת גלובלית חודשית,
שתשול לה באופ' קבוע מדי חודש ,בגובה  10שעות ,בכפו 0לחלקיות משרתו של הרופא המומחה שיחושבו
לפי מקד  1.25מער השעה ,וזאת כתמורה עבור עבודה ,ככל שתידרש מה  ,של עד  10שעות נוספות באותו
חודש.
 .2מובהר כי מומחי המקבלי כוננויות כאמור בשל היות ממלאי מקו  ,לא יהיו זכאי לתוספת גלובלית
ולכונניות בגי' אותו חודש עבודה ,או חלקו ,במהלכו קיבלו כוננויות.
 .3התוספת הגלובלית החודשית אינה מהווה שכר לכל דבר ועניי' ודינה כדי' תשלו בעד עבודה נוספת .התוספת
תשול ג בעת היעדרות ,אשר בגינה משול שכר.
 .4יובהר ,כי רופאי הזכאי לתוספת גלובלית חודשית ,כאמור לעיל ,יהיו זכאי לקבל תגמול נוס 0בגי' כל
שעת עבודה ,החל מהשעה הנוספת ה!  11ואיל בכל חודש.
יצוי' כי בהתא להבהרות מהמחלקה להסכמי שכר במשרד האוצר – כל התשלומי לרופאי בגי' עבודה נוספת
מכוח ההסכ שנחת ביו  ,25.8.2011לרבות תוספת גלובלית ותשלומי בגי' שעות נוספות החל מהשעה ה! 11
ואיל ,יהוו בסיס להפרשות לקופות בגי' עבודה נוספת בדומה לתשלומי עבור כוננויות ותורנויות לרופאי .
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הסכם קיבוצי מיום  – 7.3.2012עדכון שיעור תוספת 2009
לעובדים המדורגים בדירוג מקצ"ט
בעקבות החתימה על הסכ קיבוצי )מסגרת( מיו  17.4.2008ובהמש להסכ מיו  ,10.3.2010ביו 18.3.2012
נחת הסכ קיבוצי בי' המדינה ומעסיקי נוספי במגזר הציבורי לבי' הסתדרות העובדי הכללית החדשה
ומחזיק תיק עובדי המקצ"ט במערכת הביטחו' .להל' עיקרי ההסכ בהתא לחוזר הממונה על השכר במשרד
האוצר מיו :1.4.2012
•

בתוק 0מיו  1.12.2009עודכ' שיעור תוספת  2009מ! 4.7%ל! 5.0%תו הצמדה למדד כפי שיפורט בהמש;

•

שאר הכללי וההוראות החלי על התוספת יישארו ללא שינוי;

•

ההפרשי

בעד הגדלת שיעור תוספת  2009ב!) 0.3%מ!  4.7%ל!  ,(5%בעד התקופה מיו

 1.12.2009ועד

לתחילת ביצוע התשלומי )שכר לחודש מר(  (2012ישולמו רק לעובדי )לרבות לעובדי לשעבר( שהיו זכאי
לתוספת  ,2009בעד התקופה שמיו  1.12.2009ועד לתחילת תשלו תוספת  2009בשיעור  ,5%כולה או חלקה;
•

ההפרשי בעד הגדלת שיעור תוספת  ,2009עבור כל חודש בתקופה כאמור לעיל ,ישולמו לפי מכפלת הער
הנומינלי של סכו ההפרשי במקד מדד המתאי לאותו חודש כפי שפורס בחוזר .להל' 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

מר 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

מר 2011

5.005

אפריל 2011

5.003

מאי 2011

5.001

יוני 2011

5.000

יולי 2011

5.001

מחודש אוגוסט  2011ואיל

5.000
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ההפרשות לקופות גמל בגי ההפרשי ! בעקבות הגדלת תוספת  2009יש לבצע הפרשות לקופות הגמל השונות,
בגי' ההפרשי על השכר הפנסיוני וההפרשי בגי' העבודה הנוספת ,בהתא לכללי הזכאות הקיימי .
יישו ההסכ הנ"ל בוצע במערכות השכר של מל שכר לקראת תשלו שכר לחודש אפריל .2012

יישום פעימה שנייה בהסכם המסגרת לגבי עובדי הוראה
בשירות המדינה  -הסכם קיבוצי מיום 29.2.2012
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 להסכ הקיבוצי בי' מדינת ישראל והסתדרות המורי בעניי' רפורמת "אופק חדש" ,מיו ,25.12.2008
אשר עניינו יישו העלות של הסכמי או הסדרי מסגרת לגבי עובדי ההוראה בשירות המדינה ,נחת בי' הצדדי ,
ביו  ,29.2.2012הסכ קיבוצי ,הקובע ,בי' השאר ,הוראות בדבר יישו של חלק ממסגרת עלות התוספות ,אשר
נקבעה בהסכ המסגרת ,לגבי עובדי ההוראה המועסקי בשירות המדינה.
ביו  21.3.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע לגבי יישו פעימה שנייה בהסכ
המסגרת לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה ובתוק! מיו  1.1.2012בדיעבד .להל' עיקרי החוזר:
לגבי עובדי ההוראה המועסקי לפי ההסכמי הקיבוציי בדרוג "עובדי הוראה":
•

שיעור תוספת  2011יגדל מ! 2.25%ל!;4%

•

סכו תוספת הסכ  87יעודכ' ל!;4 170.62

• סכו תוספת הסכ  94יעודכ' ל!;4 153.43
לגבי כל עובדי הוראה המועסקי בתנאי רפורמה "אופק חדש" ובתפקידי פיקוח ומטה:
•

תעודכ' טבלת שכר היסוד בשיעור של ) 1.7115%השלמה מ! 2.25%ל!;(4%

•

יעודכנו סכומי תוספות שכר שקליות אישיות אשר שולמו במשכורת חודש דצמבר  2011ואשר ממשיכות
להשתל לעובדי ההוראה האמורי )במשכורת חודש ינואר  2012לכל הפחות( בשיעור של .1.7115%

יישו ההסכ הנ"ל בוצע במערכות השכר של מל שכר לקראת תשלו שכר לחודש אפריל .2012

הפרשות פנסיוניות בגין החזרי הוצאות לעובדים בחוזה אישי
•

ביו  16.2.2012פורס חוזר מטע נציבות שירות המדינה לפיו בהתא להחלטת ממונה על השכר והסכמי
עבודה ,נציבות שירות המדינה ואג 0התקציבי  ,החל משנת  2012עובדי המדינה המועסקי בחוזה אישי )שכר
כולל( לרבות עובדי בחוזה בכירי יהיו זכאי להפרשות לקופות גמל על רכיבי שכר אשר שולמו לכיסוי
הוצאותיו של העובד )החזר הוצאות(.

•

שיעור הפרשת המעסיק יעמוד על  ,5%שיעור הניכוי מהעובד יעמוד על  5%ע אפשרות הגדלה עד ל!.7%

•

יודגש כי ,ביצוע ההפרשות כאמור לעיל מותנה בהסכמה בכתב על ידי העובד ודיווח על בחירת קופת הגמל.

•

במהל שנת  2012תינת' לעובדי האפשרות לבצע הפרשות בגי' החזר הוצאות בדיעבד ,א לא לפני .1.1.2012

•

במערכות השכר של מל שכר בוצעו ההתאמות הנדרשות לצור יישו ההחלטה הנ"ל.
עמוד  5מתו 6

עדכוני שכר בשלטון המקומי
תשלו פעימה שנייה של תוספת השכר במגזר הציבורי לעובדי הוראה המועסקי
בבעלויות
ביו  28.3.2012פרס סמנכ"ל ומנהל מינהל כא"ב ,תיאו ובקרה במשרד החינו חוזר בדבר תשלו פעימה שנייה
של תוספת השכר במגזר הציבורי לעובדי הוראה המועסקי בבעלויות ,לפיו בתוק 0מיו  1.1.2012בדיעבד סכומי
התוספות הסכ תגבור הוראה  '94והסכ  '87יעודכנו כדלקמ':
סכו תוספת הסכ
סכו תוספת הסכ
אוכלוסייה
תגבור הוראה '94

'87

עובדי הוראה ,המועסקי ביישו
מלא של רפורמת "עוז לתמורה"

4 215.40

4 239.53

ביישו

4 176.67

4 196.46

עובדי הוראה ,המועסקי

חלקי של רפורמת "עוז לתמורה",
עובדי הוראה ,אשר אינ מועסקי
על!פי תנאי רפורמת "עוז לתמורה"
מנהלי

המועסקי

על פי תנאי

4 153.43

4 170.62

4 153.43

4 170.62

רפורמת "עוז לתמורה",
יודגש כי במערכות השכר של מל שכר לעובדי הוראה בבעלויות עודכ' שיעור תוספת הסכ  2011מ! 2.25%ל!4%
במסגרת תשלו משכורת לחודש ינואר  2012בהתא להנחיות ממרכז השלטו' המקומי אשר פורסמו בד 0המידע
של מל שכר לחודש ינואר .2012
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