תארי פרסו 28.11.2012 :

החודש בדף המידע

הקלות לתושבי הדרום ולחיילי המילואים

מס הכנסה וביטוח לאומי

במטרה להקל על תושבי הדרו ועל חיילי המילואי לנוכח המצב הביטחוני
ששרר באזור הדרו במהל המבצע "עמוד ענ" ,ביו  19.11.2012פרסמה רשות

• הקלות לתושבי הדרו ולחיילי
המילואי ;

המסי הודעה לפיה הורה מנהל רשות המסי  ,מר דורו ארבלי ,לפקידי השומה
לנקוט צעדי הבאי :

• הארכה בשנה נוספת את הטבות
המס לתושבי שדרות וליישובי קו
העימות הדרומי;
• תיקו  190לפקודת מס הכנסה;
• קליטת קבצי החזרי במוסד
לביטוח לאומי ' קוד ;7
• הקלות בזכאות לדמי אבטלה
לעובדי יומיי ולעובדי במשרה
חלקית;
• הקלות נוספות בעניי חישוב מס
מאוחד /נפרד;

עדכוני שכר בשלטו המקומי
• הסכ שכר לכבאי באיגודי
הערי לכבאות והצלה ובמחלקות
העירוניות לכיבוי והצלה;

 .1מת ארכה נוספת עד ליו  27.11.2012למועדי הדיווח והתשלו של
הדוחות התקופתיי למע"מ ,מקדמות מס הכנסה וכ ניכויי מס הכנסה,
למי שמתגורר באזור של עד  40ק"מ מרצועת עזה.
 .2דחיית המועד להגשת דוחות שנתיי לכלל הנישומי והמייצגי בכל האר%
מיו  30.11.2012ליו  .31.12.2012הקלה זו חלה לגבי מייצגי אשר נקבע
לה התארי  30.11.2012כמועד הגשת דוחות .כמו'כ ,דחיית המועד
האמורה תחול ג לגבי כל נישו  ,אשר ביקש וקיבל ארכה להגשת הדוח עד
ליו .30.11.2102
 .3להפעיל שיקול דעת רחב ,תו גילוי הבנה ורגישות בכל הנוגע לטיפול
בבקשות לביטול קנסות ,הפרשי הצמדה וריבית של עוסקי /נישומי אשר
גויסו בצו  8או שמיצגיה גויסו במסגרת מבצע "עמוד ענ" ועקב כ נבצר
מה לדווח ולשל את הדוחות התקופתיי במועד.

הארכה בשנה נוספת את הטבות המס

כללי
• המעבר למיקוד  7ספרות ברשות

לתושבי שדרות וליישובי קו העימות הדרומי

הדואר והפעלת קוד החלוקה
בדברי הדואר;

כפי שפורס בד* המידע של מל שכר לחודש אוגוסט  ,2011ביו 11.8.2011
פורס תיקו מס'  3לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו תושבי

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 .

שדרות וישובי הנגב המערבי ,זכאי להנחה ממס בשיעור של  20%עד לתקרה
של ) - 233,400תקרה מעודכנת לשנת  (2012על הכנסת מיגיעה אישית,
בהתא לתנאי האמורי בסעי*  11לפקודת מס הכנסה.
ביו  30.10.2012פרסמה רשות המסי הודעה לפיה שר האוצר ,באישור ועדת
הכספי של הכנסת ,הארי את תוק* הטבות המס לשנת  2013לאור המצב
הביטחוני ששורר ביישובי קו העימות הדרומי .לפיכ בהתא להוראות סעי* 11
וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה ,מי שיהיה במש כל שנת המס
 2013תושב אזור קו העימות הדרומי ,יהי זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור
של  20%מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכו של ) - 233,400נכו לשנת
המס .(2012
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תיקון  190לפקודת מס הכנסה
ביו  14.5.2012פורס ברשומות חוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  190והוראת שעה( ,התשע"ב–
 .2012התיקו קובע שורה ארוכה של שינויי בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקי פרישה
בתחולה מיו ) 1.1.2012פורס בהרחבה בד* המידע של מל שכר לחודש יוני .(2012
ביו  25.10.2012פרס המשנה למנהל רשות המסי )בפועל( חוזר בנושא תיקו  190לפקודת מס הכנסה
ע הוראות הביצוע ,לרבות הוראות ביצוע לגבי הגמלאי שפרשו לפני ואחרי מועד הפרסו של החוזר
) ,(25.10.2012ולהל עיקריו:

 .1יחיד שהגיע לגיל הזכאות לפני יו 1.1.2012
 .1.1ליחיד שהגיע לגיל הזכאות לפני יו  ,1.1.2012החל מיו  1.1.2012יוענק הפטור המרבי כלהל:
מועד תשלו הקצבה

שיעור הפטור

תקרת הקצבה לחישוב הפטור

עד ליו 31.12.2011

35%

קצבתו החודשית של הגמלאי עד תקרת
הקצבה המזכה*

החל מיו  43.5% 1.1.2012מ' 1.1.2012ועד 31.12.2015
ואיל

 49%מ' 1.1.2016ועד 31.12.2019
 52%מ' 1.1.2020ועד 31.12.2025
 67%החל מ' 1.1.2025ואיל

תקרת הקצבה המזכה* ללא קשר לגובה
הקצבה החודשית שמקבל הגמלאי

* גובה תקרת הקצבה המזכה נכו לשנת המס  2012הינו  - 8,190לחודש

 .1.2למי שקיבל מענקי פרישה פטורי  ,החל מיו

 1.1.2012שיעור הפטור שהוקט עפ"י נוסחת

השילוב הישנה יעלה ב' .8.5%לדוגמא :שיעור הפטור המוקט עפ"י נוסחת השילוב הישנה נכו
ליו  31.12.2011היה  .20%החל מיו  1.1.2012שיעור הפטור הזה יעודכ ל'.28.5%
 .1.3סכו הפטור לא יעלה על סכו הקצבה החודשית.
 .1.4במקרה של קבלת קצבה ממספר משלמי  ,יש לפנות לפקיד השומה לעריכת תיאו מס .על
משל הקצבה לפעול בהתא להוראות פקיד השומה כפי שיפורטו בתיאו המס.

 .2יחיד שהגיע לגיל הזכאות לאחר פרסו הנחיה זו )(25.10.2012
 .2.1יחיד שהגיע לגיל הזכאות לאחר פרסו הנחיה זו ) (25.10.2012יזוכה בפטור לפי השיעור והתקרה
כפי שפורטו בטבלה שלעיל בשורה המתייחסת לשני מ' 2012ואיל ובלבד שהוא יענה לתנאי
הבאי :
.2.1.1מקבל קצבה יחידה;
.2.1.2לא ביצע היוו קצבה;
.2.1.3לא מש מענקי פטורי ;
 .2.2יחיד שהגיע לגיל הזכאות לאחר פרסו הנחיה זו ) (25.10.2012ואיננו עונה לאחד התנאי שלעיל,
לא יקבל פטור אוטומטי ע"י משל הקצבה ,אלא לש מימוש זכאותו לפטור בהתא לנוסחת
השילוב החדשה יופנה לפקיד השומה תו המצאת המסמכי הבאי :
 .2.3טפסי  161מכל מעבידיו אשר שילמו לו מענקי

ב' 15השני

שקדמו למועד קבלת הקצבה

הראשונה;
 .2.4אישור ממשל הקצבה על גובה קצבתו ו/או יתרת הצבירה בקופת הגמל.
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 .3יחיד שהגיע לגיל הזכאות מיו  1.1.2012ועד מועד פרסו הנחיה זו )(25.10.2012
 .3.1יחיד שהגיע לגיל הזכאות מיו  1.1.2012ועד מועד פרסו הנחיה זו ) (25.10.2012יוכל לבחור א
יחולו עליו הנחיות בסעיפי  1או  2לעיל ,לפי בחירתו.
 .3.2בחירתו ,כאמור ,תהיה סופת והנישו לא יוכל לחזור בו מבחירתו זו.

 .4הבהרות נוספות:
 .4.1חישוב הסכומי הפטורי כהו או כקצבה נקבעי בגיל הזכאות ואינ ניתני לשינוי מעבר ל'
 90ימי מיו הבחירה;
 .4.2כל היוו קצבה שיבוצע לאחר תו  90ימי מיו שבו נית לנישו לראשונה פטור על הקצבה
המזכה ,ובלבד שההיוו אינו בניגוד לסעי*  23לחוק הפיקוח על השירותי הפיננסיי )קופת
גמל( ,התשס"ה –  ,2005יחושב לגביו הפטור לפי יתרת ההו הפטורה ,אשר נותרה לאחר משיכות
אחרות שבוצעו;
 .4.3הנתוני המשמשי לחישוב הפטורי כהו או כקצבה בהתא לנוסחת השילוב החדשה ,יומצאו
לפקיד השומה פע אחת בלבד במועד ההגעה לגיל הזכאות;
 .4.4בימי אלה החלו פקידי השומה להנפיק ולהעביר למשלמי הקצבאות במרוכז את תיאומי המס
החדשי  ,במקו התיאומי שהונפקו במהל השנה ,בנוגע לאחוז הפטור המגיע על הקצבה,
בהתחשב במענקי הפרישה הפטורי שקיבל הגמלאי .השוני בי נוסח תיאומי המס החדשי
לעומת הישני הינו שבתיאומי המס החדשי שהונפקו  /יונפקו אחרי  25.10.2012יופיע משפט:
"אחוז הפטור מתקרת הקצבה המזכה) "...בתיאומי
הקצבה עד גובה קצבה מזכה.("...
ההוראות הנ"ל יושמו במערכות שכר של מל שכר במסגרת תשלומי קצבה לחודש נובמבר .2012
לקוחות מל שכר המשלמי קצבאות קיבלו הסבר מפורט לגבי אופ יישו הנחיות רשות המסי
הישני

נכתב "אחוז הפטור מגובה

במערכת השכר ורשימת גמלאי בעלי תאו מס הקובע אחוז הפטור על הקצבה ע שיעורי הפטור לפני
ואחרי פרסו הוראות רשות המסי .

קליטת קבצי החזרים במוסד לביטוח לאומי  -קוד 7
כפי שפורס בהרחבה בד* מידע של מל שכר לחודש יולי  ,2012החל מחודש יולי  2012יש להגיש דוחות
 102שליליי )קוד  (7באופ ממוחשב באמצעות קוב %זיכויי בלבד ולא באמצעות טופס ידני.
בימי אלה המוסד לביטוח הלאומי החל בקליטת כל קבצי הזיכויי של לקוחות מל שכר ושליחה
אוטומטית של הודעות למעסיקי .
אנו במל שכר מרכזי את הטיפול בכל סוגי השגויי מול המוסד לביטוח הלאומי .ישנ שגיאות
הנובעות מפרטי אישיי שגויי או לא תואמי את מרש האוכלוסי ,בשגיאות מסוג זה נפנה לכל
לתיקו הפרטי

האישיי

על פי נתוני תעודת הזהות ולאחר מכ נשדר שוב את

לקוח באופ יזו
הקבצי .
לקוחות המקבלי הודעות בגי אי'קליטת קבצי זיכויי או בגי שגויי בקבצי מתבקשי ליידע את
מנהל השירות במל שכר להמש טיפולנו.
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הקלות בזכאות לדמי אבטלה לעובדים יומיים ולעובדים
במשרה חלקית
בתחילת חודש נובמבר  2012פורסמה באתר המוסד לביטוח לאומי הודעה לעיתונות לפיה התקבל בכנסת
חוק לתיקו חוק ביטוח אבטלה באשר לזכאות עובדי יומיי ועובדי במשרה חלקית לדמי אבטלה .עד
לתיקו החוק האמור ,כדי להיות זכאי לדמי אבטלה ,היה על המובטל להוכיח שעבד לפחות  300ימי
עבודה בפועל .לפי התקנות החדשות שאושרו ,תקופת ההכשרה לדמי האבטלה לכל סוגי העובדי
השכירי תימנה בחודשי ולא בימי  .בעקבות התיקו ,על פי חישובי המוסד לביטוח הלאומי ,יתווספו
כ' 6,000איש למעגל הזכאי לדמי אבטלה ,אשר יכללו מכא ואיל ג :
• עובדי יומיי שעבדו אפילו מספר ימי בודדי בחודש ולא חודש מלא;
• עובדי יומיי המועסקי באופ חלקי.
דמי האבטלה שישולמו יהיו מבוססי על ממוצע ההכנסות של העובד בששת החודשי שקדמו להפסקת
העבודה.

הקלות נוספות בעניין חישוב מס מאוחד /נפרד
ביו  25.11.2012פרסמה רשות המסי הודעה לפיה הורחבו ההקלות לבני זוג העובדי בעסק בבעלות
המשותפת או בבעלות אחד מה  ,שדרשו חישוב נפרד .לפיכ תתאפשר החלת סעי* )66ה( לפקודת מס
הכנסה ביחס לשני הקודמות לשנת המס  2012וכ לגבי תיקי "פתוחי " ,בה עלתה סוגיית חישוב
מאוחד /נפרד ,לרבות תיקי התלויי ועומדי בבית המשפט.
לאחרונה קבע בית המשפט העליו בבקשה לדיו נוס* בסוגיית חישוב מס נפרד /מאוחד לבני זוג )הלכת
מלכיאלי ואח'( כי בהתא ללשו החוק ולתכליתו ,חזקת התלות לגבי בני זוג העובדי בעסק בבעלות
המשותפת או בבעלות של אחד מבני הזוג ,היא חזקה חלוטה ,ובשל כ אינ רשאי לערו חישוב נפרד
על הכנסותיה מהעסק.
לאור אי הבהירות ששררה בנושא זה ,עד הכרעת בית המשפט העליו ,ועקב פניית ועדת הכספי ופניות
רבות נוספות להקלות בעקבות החלטת בית המשפט העליו ,החליטה רשות המסי להרחיב את
ההקלות עליה הוחלט בתארי ה' 4.7.2012לנישומי שדרשו חישוב נפרד )פורס בהרחבה בד* המידע
של מל שכר לחודש אוגוסט .(2012
להל כל ההקלות באשר לחישוב נפרד:
א.

תתאפשר החלת סעי* )66ה( לפקודת מס הכנסה ,המאפשר חישוב נפרד בתנאי מסוימי ועד
לסכו של  48,960ש"ח )נכו לשנת  (2012ביחס לשני קודמות עד לשנת המס ) 2012כולל( .הקלה
זו תחול לגבי כל התיקי "הפתוחי " בה עולה סוגיית חישוב מאוחד /נפרד ,לרבות תיקי
התלויי ועומדי בבית המשפט ,לנישומי העומדי בתנאי הסעי* ,ג א לא הודיעו על בקשת
במועד.

ב.

יבוטלו קנסות וריבית בגי המס הנובע מסוגיית חישוב נפרד /מאוחד.

ג .תינת פריסת חוב המס הנובע מסוגיית חישוב מאוחד /נפרד עד ל' 12תשלומי .
יודגש ,כי כל ההקלות הללו ,מותנות בהגשת בקשה לפקיד השומה לתיקו הדוחות השנתיי לשני
הרלוונטיות עד ליו .1.3.2013
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בנוס* ,הקי מנהל הרשות ,מר דורו ארבלי ,צוות שבוח בימי אלה פתרו בסוגיית החישוב מאוחד/
נפרד לשני  2013ואיל.

עדכוני השכר בשלטון המקומי

הסכ שכר לכבאי באיגודי הערי לכבאות והצלה ובמחלקות
העירוניות לכיבוי והצלה
בהתא להסכ הקיבוצי שנחת ביו  15.7.2012בי מדינת ישראל לבי הסתדרות וארגו הכבאי ,
במשכורת לחודש נובמבר  2012שול החלק הראשו של המענק החד פעמי בס  - 9,400כדלקמ:
התשלו בוצע לכל הכבאי שהתקבלו באיגוד ערי לכבאות והצלה או במחלקות העירוניות לכיבוי

•

והצלה לפני יו .31.12.2010
•

סכו החלק הראשו של המענק הינו בס של  - 4,700למשרה מלאה ,כאשר הוא מחושב בכפו*
לחלקיות משרה בחודש התשלו .

•

כבאי זכאי ,אשר מכל סיבה שהיא ,לא עבד באיגוד הערי או במחלקה עירונית ,בחודש תשלו
המענק הראשו ,יהיה זכאי למענק בכפו* לשובו לעבודה באיגוד הערי או במחלקה עירונית או
ברשות לכבאות לפי העניי ,וזאת בהתא לאחוז משרתו.
המענק החד פעמי איננו שכר לכל דבר ועניי ולא יובא בחשבו לפיצויי פיטורי  ,ער שעה לעבודה

•

נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,שכר עידוד ,תורנויות ומשמרות ,ולא
יבוצעו בגינו הפרשות כלשה לקופות גמל ,לרבות קרנות פנסיה ,ביטוחי מנהלי קרנות השתלמות.

המעבר למיקוד  7ספרות ברשות הדואר והפעלת קוד
החלוקה בדברי הדואר
בימי אלו נער דואר ישראל לשינויי בתהליכי הדיוור וחלוקת דברי הדואר ,כדלקמ:
•

החל מיו ד'  05.12.2012ואיל – שדה מיקוד ב  5ספרות מתבטל .מחלי* אותו שדה מיקוד ב 7
ספרות;

•

לשדה המיקוד ב  7הספרות מתווס* פריט מידע נוס* ,קוד חלוקה )שדה ב  9ספרות(;

•

קוד החלוקה מיועד למיו דברי דואר המדוורי באמצעות סניפי הדואר ומקני הנחה לשולח;

•

קוד החלוקה הינו מידע חיצוני למערכות השכר של מל

שכר המתעדכ מעת לעת ע"י דואר

ישראל;
• בתהלי הממוחשב של עריכת הכתובת מתבצע הקשר בי שדה מיקוד  7ספרות לקוד החלוקה
הרלוונטי.
במערכות השכר של מל שכר בוצעו ההתאמות הנדרשות לקראת המעבר האמור.
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