תארי פרסו24.9.2012 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• הפקה אלקטרונית של טופס ;101
• עדכו שיעור מס שכר ל! 17%
למוסדות כספיי;
• הגדלת הטבות מס עבור תרומות;

דיני עבודה
• עדכו שכר מינימו במשק מיו
;1.10.2012

שכר והסכמי קיבוציי
• תשלו מענק יובל במגזר
הציבורי;
• תמרי* אחיות;
• מענק חד פעמי בס 0 2,000
לעובדי הוראה בחטיבות עליונות;
• הסכ מיו  2.7.2012בדבר מעבר
הרנטגנאי עובדי המדינה לשבוע
עבודה ב  5ימי.

הפקה אלקטרונית של טופס 101
כפי שפורס בד המידע של מל שכר לחודש יוני  ,2012לפי החוזר של רשות
המסי מיו  ,20.5.2012בנושא כללי והוראות להפקת טופס  101אלקטרוני
והוראות מיוחדות לעניי משלמי קצבה ! :2012
 .1מעסיק המעוניי להיכלל בכללי למילוי טופס  101אלקטרוני ולהשתמש
במערכת שאושרה לשימוש על ידי רשות המסי יגיש על כ בקשה לרשות
המסי  ,לא יאוחר מ!) 31.10.2012חודשיי לפני תו שנת המס(;
 .2מעסיק המעוניי לפתח בעצמו מערכת ממוחשבת למילוי טופס 101
אלקטרוני יגיש על כ בקשה לרשות המסי  ,לא יאוחר מ!4) 31.8.2012
חודשי לפני תו שנת המס(;
 .3בית תוכנה המעוניי להפי* מערכת לניהול אלקטרוני של טופס  101יגיש
לרשות המסי את בקשתו לרישו המערכת ,לא יאוחר מ!4) 31.8.2012
חודשי לפני תו שנת המס(;
 .4נקבעו הוראות אודות אופ מילוי והפקה האלקטרונית של טופס 101
הכוללות ,בי היתר ,דרישות שונות ממערכת אלקטרונית להפקת טופס .101
יודגש כי חברת מל שכר משלימה בימי אלה היערכות להקמת מערכת
לניהול אלקטרוני של טופס  101וא הגישה בקשה לרשות המסי לרישו
המערכת כנדרש בהנחיות.
לקוחות המעונייני להשתמש במערכת האלקטרונית של מל שכר לקראת
שנת מס  ,2013מתבקשי להגיש בקשה לרשות המסי עד תארי
 31.10.2012וג לפנות למנהלי שירות במל שכר להסדרת העניי.

עדכון שיעור מס שכר ל 17% -למוסדות
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.

כספיים
ביו  30.8.2012פורס ברשומות צו מס ער מוס )שיעור המס על מלכ"רי
ומוסדות כספיי()תיקו( ,התשע"ב! ,2012לפיו בתוק מיו  1.9.2012יעלה
שיעור מס שכר ורווח שישול על פעילות בישראל של מוסד כספי ,מ! 16%ל!
 17%מהשכר ששיל והרווח שהפיק.
העלייה בשיעור מס השכר למוסדות כספיי נובעת מעלייה בשיעור המע"מ ,כפי
שפורס בד המידע של מל שכר לחודש אוגוסט .2012
יודגש כי ,אי שינוי לגבי שיעור מס שכר על מלכ"רי העומד כיו על .7.5%
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הגדלת הטבות מס עבור תרומות
ביו  7.8.2012פורס ברשומות חוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  ,(194התשע"ב! .2012בהמש לכ,
ביו  8.8.2012פרסמה רשות המסי הודעה בנושא הגדלת הטבות מס עבור תרומות ,לגבי שנת המס :2012
•

סכו התרומה המזערי המאפשר קבלת זיכוי ממס ירד מ! 0 420ל!;0 180

•

סכו מרבי המאפשר זיכוי יעלה מ! 0 4,351,000ל!.0 9,000,000

עדכון שכר מינימום במשק מיום 1.10.2012
ביו  3.9.2012פורסמה באתר של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה הודעה בנושא עדכו שכר מינימו
לפיה בתוק מ! 1.10.2012יעודכ שכר המינימו כדלקמ:
שכר מינימו למבוגר
לחודש

לשעה

$ 4,300

0 23.12

ליו
 6ימי בשבוע

 5ימי בשבוע

0 172

0 198.52

שכר מינימו לנוער
גיל

אחוז משכר המינימו

לחודש

לשעה

עד 16

70%

0 3,010

0 17.40

עד 17

75%

0 3,225

0 18.64

עד 18

83%

0 3,569

0 20.63

חני

60%

0 2,580

0 14.91

שכר מינימו לבעלי יכולת עבודה מופחתת
שיעור יכולת עבודה ב  %אחוז משכר המינימו

שכר חודשי

 19עד 30

30%

0 1,290

 30עד 40

40%

0 1,720

 40עד 50

50%

0 2,150

 50עד 60

60%

0 2,580

 60עד 70

70%

0 3,010

 70עד 80

80%

0 3,440

בהמש לכ פרס המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי בשכר המינימו החל באוקטובר ,2012
לפיו בעקבות עדכו שכר המינימו ,עודכ סכו דמי הביטוח המשולמי בעד עובד בחופשה ללא
תשלו ,אשר יעמוד בתוק מיו  1.10.2012על  6.57%) 0 282.51מתו שכר המינימו(.
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תשלום מענק יובל במגזר הציבורי
עובדי פעילי
•

עפ"י הסכמי השכר הקיבוציי ,במשכורת חודש ספטמבר משול מענק יובל למרבית הדירוגי
במגזר הציבורי ולמעט העובדי בדרוג חוזה אישי .העובדי המדורגי בדירוג אחיות זכאי
לתשלו מענק יובל במשכורת נובמבר ואילו לעובדי ההוראה שול המענק בשכר יוני.

•

בדירוגי רופאי ומשפטני ,הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו  30שנה .בשאר הדירוגי הוותק
המינימאלי הוא  25שנה .הוותק לצור תשלו מענק יובל אינו כולל שנות ותק מוא* כגו :לימודי
תואר שני  /שלישי ,לימודי תעודה וכדומה.

•

סכו מענק יובל מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לער שעה ובהתא לחלקיות המשרה וימי
העבודה בשנת הזכאות .מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניי ,ולא מהווה בסיס להפרשות
סוציאליות כגו :קופת גמל וקר השתלמות.

עובדי בדירוג מנהלי בשירות המדינה
•

בהתא לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מיו  3.5.2012בדבר הוראות ביצוע להסכ
הקיבוצי מיו  ,17.4.2012החל מהשנה חל שינוי בקביעת הוותק המזכה במענק יובל כדלקמ:
 השינוי חל לגבי עובדי בדרוג מנהלי בשירות המדינה ולא חל לגבי עובדי בדרוג אחיד ,הנהוג
ברשויות בשלטו המקומי.
 עד כה עובד בדירוג מנהלי היה זכאי למענק יובל א צבר ותק לשכר של  25שני )וותק רגיל +
וותק צה"ל( נכו לראשו באפריל בשנת התשלו – כלומר וותק של  24.75שני נכו לראשו
בינואר.
 החל משנת  2012ואיל ,עובד בדירוג מנהלי יהיה זכאי למענק יובל א צבר ותק לשכר של 25
שני נכו לראשו בספטמבר בשנת התשלו ! כלומר וותק של  24.25שני נכו לראשו בינואר.

•

יובהר כי אי שינוי ביתר כללי תשלו המענק בדרוג זה ,לרבות תקופת הזכאות אשר נשארת
מחודש אפריל של השנה השוטפת ועד לחודש מר* של השנה שלאחריה.

גמלאי שקצבת הוקפאה והוצמדה למדד
•

סכו מענק יובל המשול לגמלאי ,אשר היו זכאי לו ערב הפרישה ,משול בסכו קבוע שקלי.
בדומה לתשלו הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד מחירי לצרכ ,סכו מענק היובל מעודכ
בהתא למדד בחודש ינואר של כל שנה.

•

בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלו מענק יובל בתור עובד פעיל ,עבור כל השנה .בשנה העוקבת
לשנת הפרישה מתבצעת ההצמדה לעליית המדד מחודש הפרישה ועד חודש דצמבר של שנת הפרישה.

•

מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואיל מוצמד סכו מענק יובל למדד חודש דצמבר לעומת חודש
ינואר.

•

בתו כ ,בקצבת חודש ספטמבר  2012משול מענק יובל לגמלאי בפנסיה תקציבית שפרשו עד
סו שנת  2011כולל .סכו מענק יובל מחושב כסכו המענק ששול בשנה שעברה ) (2011בתוספת
הפרשי הצמדה למדד לחודש ינואר  2012זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד כחלק
מהבסיס לתשלו המענק.
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תמריץ אחיות
• בשכר אוגוסט  2012שולמה "השלמת התמרי*" בדרוג אחיות לפי נתוני העסקה בשנה שחלפה מ!
 1.9.2011ועד ל! 31.8.2012בניכוי המקדמה ששולמה בשנת .2011
• בשכר חודש ספטמבר  2012תשול מקדמת התמרי* לשנה מ!  1.9.2012ועד  31.8.2013בהתא לאחוז
המשרה והשכר המשולב בחודש ספטמבר .2012

מענק חד פעמי בסך  ₪ 2,000לעובדי הוראה בחטיבות
עליונות
לפי חוזר משרד החינו מיו  12.8.2012בדבר הקצאה חליפית למענקי בשנת הלימודי תשע"ב,
בהתא להסכ קיבוצי כללי "עוז לתמורה" שנחת ביו  14.8.2011בי מרכז השלטו המקומי ושלושת
הערי הגדולות ,לבי ארגו המורי העל!יסודיי ,ישול מענק חד פעמי )בגובה  0 2,000למשרה מלאה(
לכל עובדי הוראה אשר הועסקו בשנת הלימודי תשע"ב בחטיבה העליונה כדלקמ:
•

לעובד הוראה אשר הועסק בשנת הלימודי תשע"ב ,במשרה חלקית ו/או רק בחלק משנת הלימודי
תשע"ב ,לרבות מורה אשר שהה בחל"ת או בשבתו בחלק משנת הלימודי ולמעט מורה בחופשת
לידה ,ישול המענק לפי החלק היחסי של הסכו האמור בהתא לחלקיות משרתו ו/או לחלק
היחסי של התקופה בה הועסק מתו שנת הלימודי )מספטמבר  2011ועד יוני  2012כולל(.

•

למע הסר ספק ,המענק ישול לפי חלקיות העסקת עובד ההוראה בחטיבה העליונה בלבד.

•

הסדר זה חל על החטיבות העליונות כול ללא קשר להצטרפות להסכ "עוז לתמורה".

•

המענק החד פעמי לא ייכלל בבסיס לחישוב ער שעה ,פיצויי פיטורי או תוספות אחוזיות ולא
יבוצעו בגינו הפרשות לקר השתלמות.

•

בגי המענק האמור יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה בגי החזרי הוצאות בשיעורי של ! 5%
הפרשת מעסיק לתגמולי ו! 5%ניכוי ממשכורת המורה לתגמולי.

הסכם מיום  2.7.2012בדבר מעבר הרנטגנאים עובדי
המדינה לשבוע עבודה בן  5ימים
בהמש להסכ קיבוצי מיוחד שנחת ביו  2.7.2012בי ממשלת ישראל לבי הסתדרות העובדי
החדשה והסתדרות עובדי המדינה בדבר מעבר עובדי המדינה המדורגי בדירוג הרנטג לשבוע עבודה ב
 5ימי ,ביו  8.7.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע להסכ זה.
להל עיקרי השינוי בתוק מיו :1.7.2012

שינוי שבוע עבודה מ* 6ימי ל* 5ימי
 .1כל העובדי המועסקי בשירות המדינה ,המיוצגי על ידי ההסתדרות ואשר משכורת מחושבת
לפי ההסכמי הקיבוציי החלי על דירוג הרנטגנאי יועסקו בשבוע עבודה ב חמישה ימי .ימי
העבודה יהיו הימי א'! ה' והיו הפנוי יהיה יו ו'.
 .2מכסת שעות העבודה היומית והשבועית של רנטגנאי המועסקי במשרה מלאה תהיה כדלקמ:
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א .לבעלי ותק מקצועי מוכר של פחות משנתיי !  8שעות עבודה רצופות יומיות בימי א'!ה'
ובסה"כ  40שעות שבועיות;
ב .לבעלי ותק מקצועי מוכר של שנתיי ומעלה !  7שעות עבודה רצופות יומיות בימי א'!ה'
ובסה"כ  35שעות שבועיות;
ג .למע הסר ספק ,מכסת השעות השבועית עבור עובד המועסק בחלקיות משרה תחושב ביחס
לחלקיות משרתו.
 .3ער השעה של עובדי ,יחושב על ידי חלוקת השכר הקובע לער שעה במספר שעות העבודה בחודש,
כדלקמ:
א .לבעלי ותק מקצועי מוכר של פחות משנתיי ! חלוקת השכר הקובע ב!;173.3
ב .לבעלי ותק מקצועי מוכר של שנתיי ומעלה ! חלוקת השכר הקובע ב!.151.67

תוספת תמורת מחויבות לעבוד ביו ו'
 .1ייפסק תשלו "תמורה בגי עבודה נוספת" ובמקו זה תשול תוספת חדשה "תמורת מחויבות
לעבוד ביו ו'" כדלקמ:
א .מחויבות העובד ל! 2ימי ו' בחודש קלנדרי יזכה בתשלו לפי  16שעות כל חודש ;
ב .מחויבות העובד ל! 6ימי ו' בשנה קלנדרית יזכה בתשלו לפי  4שעות כל חודש;
ג .מחויבות העובד ל! 30ימי ו' בשנה קלנדרית יזכה בתשלו לפי  20שעות כל חודש;
ד .התשלו יבוצע לפי  100%מער השעה של העובד.
 .2התמורה בגי מחויבות לעבודה בימי ו' דינה כדי תמורה בעד עבודה נוספת ,אינה שכר קובע לכל
דבר ועניי ולא תובא בחשבו לחישוב ער שעה ,תגמול עבור עבודה נוספת ,פיצויי פיטורי ,פיצוי
בגי אי ניצול ימי מחלה ,פדיו חופשה ,הפרשות לקר השתלמות ,תוספות אחוזיות ,המשכורת
הקובעת לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,תש"ל! ,1970וינהגו לגביה בהתא
להוראות הסכ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיו  3.3.1999לגבי הפרשה לפנסיה
צוברת בשל רכיבי שאינ נכללי בבסיס השכר הפנסיוני ואשר אינ בגדר החזר הוצאות ,גילו
מס וזקיפת הטבה למס.

תוספת בגי עבודה נוספת
 .1לעובדי ,המועסקי במשרה מלאה ביחידת פיקוח הקרינה בשירות המדינה ,שאינ זכאי
לתמורה בגי מחויבות לעבודה ביו ו' כאמור לעיל ,תשול תוספת בגי עבודה נוספת כדלקמ:
א .תשול תוספת של  20שעות לחודש ,לפי ער שעה של .100%
ב .עובד בעל ותק מקצועי מוכר של פחות משנתיי יהיה זכאי לתוספת בגי עבודה נוספת במידה
ועבד  25שעות ומעלה באותו חודש מעבר למכסת  40השעות בשבוע ! קרי עבד  198שעות ומעלה
באותו החודש;
ג .עובד בעל ותק מקצועי מוכר של שנתיי ויותר יהיה זכאי לתוספת בגי עבודה נוספת במידה
ועבד  25שעות ומעלה באותו חודש מעבר למכסת  35השעות בשבוע! קרי עבד  177שעות ומעלה
באותו חודש.
ד .חישוב שעות העבודה מעבר למכסות כאמור לעיל ייעשה בחישוב חודשי.
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 .2תשלו התוספת בגי עבודה נוספת כמפורט לעיל מותנה בחתימת שעו נוכחות ע כניסה לעבודה
ויציאה ממנה.
 .3יובהר כי ,עובדי הזכאי לתמורה בגי מחויבות לעבודה ביו ו' אינ זכאי לתוספת בגי עבודה
נוספת ,ואילו העובדי הזכאי לתוספת בגי עבודה נוספת אינ זכאי לתמורה בגי מחויבות
לעבודה ביו ו'.
 .4התוספת בגי עבודה נוספת אינה שכר קובע לכל דבר ועניי ולא תובא בחשבו לחישוב ער שעה,
תגמול עבור עבודה נוספת ,פיצויי פיטורי ,פיצוי בגי אי ניצול ימי מחלה ,פדיו חופשה ,הפרשות
לקר השתלמות ,מענק יובל ,תוספות אחוזיות ,המשכורת הקובעת לפי חוק שירות המדינה
)גימלאות( ]נוסח משולב[ ,תש"ל! ,1970וינהגו לגביה בהתא להוראות הסכ המעבר מפנסיה
תקציבית לפנסיה צוברת מיו  3.3.1999לגבי הפרשה לפנסיה צוברת בשל רכיבי שאינ נכללי
בבסיס השכר הפנסיוני ואשר אינ בגדר החזר הוצאות ,גילו מס וזקיפת הטבה למס.

מענק חד פעמי
 .1כל העובדי הזכאי למשכורת בגי חודש יוני  ,2012לרבות העובדי המועסקי ביחידת פיקוח
הקרינה ,יהיו זכאי למענק חד פעמי בהתא למפורט להל:
א .עובד במשרה מלאה יהיה זכאי למענק בסכו השווה להפרש שבי  20שעות כפול ער שעה של
 100%של העובד במועד תשלו המענק לבי תוספת "התמורה בגי עבודה נוספת" ששולמה
לעובד בגי חודש יוני .2012
ב .מובהר כי ככל שעובד לא היה זכאי לתוספת ה"תמורה בגי עבודה נוספת" עבור חודש יוני ,2012
יעמוד סכו המענק עבורו על ס השווה ל! 20שעות כפול ער שעה של  100%של העובד במועד
תשלו המענק.
ג .עובד במשרה חלקית יהיה זכאי למענק כאמור בהתא לחלקיות משרתו.
 .2המענק אינו שכר קובע לכל דבר ועניי ולא יובא בחשבו לחישוב ער שעה ,תגמול עבור עבודה
נוספת ,פיצויי פיטורי ,פיצוי בגי אי ניצול ימי מחלה ,פדיו חופשה ,הפרשות לקר השתלמות,
מענק יובל ,תוספות אחוזיות ,המשכורת הקובעת לפי חוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[,
תש"ל! ,1970וינהגו לגביה בהתא להוראות הסכ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיו
 3.3.1999לגבי הפרשה לפנסיה צוברת בשל רכיבי שאינ נכללי בבסיס השכר הפנסיוני ואשר
אינ בגדר החזר הוצאות ,גילו מס וזקיפת הטבה למס.

מכסת ימי מחלה והצהרה
 .1אי שינוי במכסת ימי המחלה הקיימת של העובדי ,במספר ימי המחלה שנצברו לרשות ביו
 ,30.6.2012ובהסדרי הקיימי לגבי חישוב ער יו מחלה.
 .2מכסת ימי הצהרה ,היעדרות לרגל מחלה במש יו עבודה אחד או במש שני ימי עבודה רצופי,
ללא קבלת טיפול מרופא ,על סמ הודעה אישית ,יהיה כמפורט בסעי  13להסכ  '89ובהתא
לכללי הקבועי בסעי  33.22לתקשי"ר ,כפי שיהיו מעת לעת.

ימי חופשה
 .1העובדי יהיו זכאי לחופשה שנתית של  32ימי עבודה בשנה.
 .2מתו המכסה האמורה  10ימי חופשה לא יהיו ניתני לצבירה.
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 .3המספר המרבי של ימי חופשה שעובד רשאי לצבור ביו  31בדצמבר של שנה יוקט כלהל:
המכסה הקודמת

המכסה החדשה

26

22

המכסה המרבית
הקודמת לצבירה
65

המכסה המרבית
החדשה לצבירה
55

 .4מספר ימי החופשה הצבורה של כל עובד ביו  1.7.12יוקט בשישית.
 .5מתו המכסה השנתית של החופשה שלו ,יהיה חייב עובד לנצל בכל שנה או בשנה שאחריה מספר
ימי חופשה כמפורט להל ,ואי הוא רשאי לצבור מספר ימי חופשה העולי על המפורט להל:
מכסה שנתית
של ימי חופשה
22

המספר המזערי של ימי
חופשה מתו המכסה
השנתית שעובד חייב
לנצל באותה שנה
14

המספר המרבי של
ימי חופשה מתו
המכסה השנתית
שמותר להעביר
8

המספר המרבי של ימי
חופשה שעובד רשאי
לצבור ביו  31בדצמבר
של שנה
55
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