תאריך פרסום29.11.2011 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה
 קביעת מס הכנסה (ניכוי
הוצאות מסוימות) (הוצאות
אש"ל בארץ) (תיקון) ,התשע"ב-
;2011

תיקוני חקיקה
 תיקון מס'  5לחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל)
– הוראת שעה;

שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון תקרת דמי חבר הסתדרות

קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות
מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ) (תיקון),
התשע"ב3122-
ביום  20.11.2011פורסמה ברשומות קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות
מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ) (תיקון) ,התשע"ב ,2011-לפיה עודכנו,
בתוקף מיום  1.3.2009בדיעבד ,סכומי ניכוי הוצאות אש"ל בארץ כדלקמן:
הוצאות אש"ל לעניין נישומים שהוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות:
התקופה הרלוונטית

ארוחת בוקר

ארוחת צהריים

ארוחת ערב

עד :0.:.:882

₪1

₪4

₪2

מ9.;.:882-
;9.9:.:882

עד ₪ 11

₪ 44

₪ 22

מ9.9.:898-
;9.9:.:898

עד ₪ 12

₪ 46

₪ 23

המורים;

עדכונים בשלטון המקומי
 יישום הסכם שכר "עוז
לתמורה" :הבהרות לגבי תוספת
שחיקה  ;2011הגדלת שיעור
הפרשות פנסיוניות; צירוף
תשלומי גמולים לברוטו פנסיוני;

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.

הוצאות אש"ל לעניין נישומים שלא הוכיחו הוצאותיהם באמצעות קבלות
אך ניהלו רישום לפי תקנה  6לתקנות:
התקופה הרלוונטית

ארוחת בוקר

ארוחת צהריים

ארוחת ערב

עד :0.:.:882

₪1

₪3

₪1

מ9.;.:882-
;9.9:.:882

עד ₪ 11

₪ 33

₪ 11

מ9.9.:898-
;9.9:.:898

עד ₪ 12

₪ 35

₪ 12

כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר לחודשים דצמבר  2010וינואר ,2011
ביום  20.12.2010פורסם ברשומות תיקון לתקנה  2לתקנות מס הכנסה (ניכוי
הוצאות מסוימות) לפיו החל משנת המס  2011ואילך ,לא תינתן הכרה
בהוצאות אש"ל בארץ כהוצאה מותרת בניכוי.
ההשלכה הנוספת של התיקון הנ"ל הינה שלא ניתן יותר לשלם לשכירים
הוצאות אש"ל בארץ בתשלום שהוא פטור ממס.
אי-לכך העדכון האחרון מתייחס אך ורק לתקופה שמיום  1.3.2009ועד ליום
.31.12.2010
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תיקון מס'  5לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) –
הוראת שעה
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר  2010במסגרת התיקון מס'  5לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) פורסמה הוראת שעה לעניין אפשרות משיכת כספים שהופקדו בקופות גמל שלא משלמות
קצבה .כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר  2008לאור תיקון מס'  3לחוק הפיקוח על
השירותים הפיננסיים (קופות הגמל) ,החל משנת  2008ואילך הפקדות לקופות גמל שלא משלמות קצבה הפכו
להפקדה לצורכי קצבה בלבד.
יוזכר כי ,התיקון מס'  5לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל) מתייחס לכספים שהופקדו בקופות
גמל בשלושת המקרים הבאים:
 .1כספי ההפקדות שהופקדו החל מינואר  2008ואילך בקופות גמל לא משלמות קצבה (הוניות) כעמית
עצמאי.
 .2הכספים שהצטברו בקופות גמל לא משלמות קצבה (הוניות) הן במעמד עצמאי והן במעמד שכיר עבור
עמית שנפטר ,אשר הועברו לחשבונו של המוטב היורש בקופת גמל לא משלמת קצבה.
 .3הכספים שהצטברו בקופות גמל אישיות לפיצויים שלא נמשכו במועד המזכה ,קרי בסיום יחסי עובד
מעביד ,אף אם שולם עליהם המס במקור בהתאם לסעיף 7(9א) לפקודת מס הכנסה.
לפי הוראה השעה נקבע חלון הזמן שנמשך עד ליום  31.12.2011שבמסגרתו ניתנה לזכאים האפשרות לקבל מקופות
גמל שלא משלמות קצבה את ההחזר של היתרה הצבורה לאחר ניכוי מס על רווחים ריאלים שנצברו בקופה.
עם אוכלוסיית הזכאים נמנים כל אחד מהבאים:
 מי שעד ליום  31.12.2007מלאו לו  60שנים ,ביום  31.12.2007היה עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים /
הונית והמשיך להפקיד לקופה זו החל מיום  1.1.2008ואילך.
 מי שעד ליום  31.12.2007מלאו לו  60שנים ,וביום  15.11.2010היה עמית עצמאי בקופת גמל לא משלמת
קצבה.
 מי שהיה מוטב של עמית שנפטר והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר הועברו לחשבונו של
המוטב בקופת גמל לא משלמת קצבה.
 מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים ,היה זכאי למשוך כספים מקופה זו ,אך לא משך וכתוצאה
מכך הועברו הכספים הללו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת קצבה.
יש להדגיש כי ,ניתן למשוך את הכספים עד ליום  .;9.9:.:899אם לא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזרת
כספים עד ליום  ;9.9:.:899יופקדו הכספים בקופת גמל לא משלמת קצבה.

עדכון תקרת דמי חבר הסתדרות המורים
עפ"י ההסכם הקיבוצי ,אשר נחתם בין המדינה לבין הסתדרות המורים ביום  ,21.3.1995מנוכים בשכר עובדי
הוראה דמי חבר בשיעור של .0.9%
ביום  20.11.2011פרסמה הסתדרות המורים על עדכון תקרת השכר לניכוי דמי חבר מ ₪ 5,222.25 -ל₪ 5,900.00 -
בתוקף מיום  .1.11.2011לפיכך בתוקף מיום  1.11.2011עודכנו סכומי דמי החבר כך שלא יעלו על  ₪ 53לחודש ולא
יפחתו מ ₪ 30-לחודש .שיעור דמי החבר לגמלאים יעמוד על .₪ 15
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עדכוני שכר בשלטון המקומי
תשלום תוספת שחיקה בשיעור של  :.9%במסגרת יישום הסכם שכר "עוז לתמורה"
בדפי המידע של מלם שכר לחודשים ספטמבר ואוקטובר  2011פורסמו בהרחבה הוראות בנושא יישום הדרגתי של
רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות החל משנת הלימודים תשע"ב ועד תשע"ה לרבות תשלום תוספת
שחיקה  2011בשיעור של  2.1%בתוקף מיום  1.9.2011למורים המועסקים בחטיבות העליונות.
בשכר לחודש ספטמבר  2011ייושמו ,בתאום עם המעסיקים ,הוראות הנוגעות לכלל עובדי ההוראה המועסקים
אצל אחד המעסיקים החתומים על ההסכם כולל תשלום תוספת שחיקה בשיעור של  2.1%על בסיס השכר
המשולב ,תוספת  ,'87תוספת  ,'94תוספת  2001ותוספת  2008ללא הבאתה בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד
לשכר המינימום כמשמעו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – .1987
לאחרונה פרסם מרכז השלטון המקומי הבהרה לפיה תוספת שחיקה  2011כן תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת
השכר עד לשכר המינימום כמשמעו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  .1987כמו כן במסגרת יום עיון בנושא יישום
הנחיות ההסכם מטעם מרכז השלטון המקומי ניתנה הבהרה לפיה תוספות הסכם מסגרת  87ו 94 -יילקחו בבסיס
לחישוב תוספת השחיקה בערכם השיקלי ערב חתימת ההסכם כלהלן:


תוספת הסכם מסגרת ₪ 164.07 - 87



תוספת הסכם מסגרת ₪ 147.53 - 94

השינויים בתוספת השחיקה הופעלו במערכות השכר של מלם שכר.

הגדלת שיעורי הפרשות פנסיוניות במסגרת יישום הסכם שכר "עוז לתמורה"
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,2011שיעור הניכוי מהעובד ושיעור הפרשת המעסיק
לתגמולים בקופות גמל לקצבה ,אשר אינם קרנות פנסיה וותיקות – כל אחד יוגדל בשתי פעימות באופן הבא:
 )1הגדלה של  0.5%בתוקף מ.1.1.2011-
 )2הגדלה נוספת של עוד  0.5%בתוקף מ ,1.1.2013-כלומר בתוקף מ 1.1.2013-תהיה הגדלה של  1%לעומת
המצב שנכון ליום .31.12.2010
בהתאם להבהרה שניתנה במסגרת יום עיון בנושא יישום הנחיות ההסכם מטעם מרכז השלטון המקומי ,הנחיה זו
לא תחול על קופות גמל בגין השכר שמשולם בגין העסקת עובד הוראה מעל משרה מלאה ,כגון קופות גמל "דפנה",
"כלנית" ו"-הילה".
השינויים יישומו במערכות השכר של מלם שכר.
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צירוף תשלומי גמולים לברוטו פנסיוני במסגרת יישום הסכם שכר "עוז לתמורה"
לפני הפעלת הסכם השכר "עוז לתמורה" על מרבית תשלומי הגמולים בוצעו הפרשות לקופות גמל לתגמולים עם
ניכוי מהעובד בשיעור  5%והפרשת המעסיק בשיעור של  .5%לפי הסכם השכר "עוז לתמורה" מכאן ואילך,
לאוכלוסייה הזכאית נדרש לצרף את תשלומי הגמולים לברוטו המבוטח ברובד הראשון (ברוטו פנסיוני) כך שעל
רכיבים אלה יבוצעו הפרשות לקופות גמל לקצבה (קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים) בשיעורים שנקבעו בהסכם.
להלן רשימת הגמולים לדוגמא שלהבנתנו נדרש לצרפם לברוטו הפנסיוני ברובד הראשון:


שעות ממלא מקום;



גמול פיצול;



גמול לווי תלמיד;



גמול שפה זרה;



גמול ריכוז מקצוע;



גמול חינוך מיוחד;



גמול חינוך חברתי;



גמול ליווי תלמיד;



גמול שכבה;

יצוין כי ,יישום ההוראה הנ"ל לא יבוצע ,אלא בתיאום מלא עם הלקוח ובהנחיה מפורשת מהלקוח לגבי הגמולים
שנדרש לצרף לברוטו הפנסיוני ברובד הראשון .על כן ,הלקוחות שמפעילים את הוראות הסכם השכר "עוז לתמורה"
מתבקשים לפנות למנהלי הלקוחות במלם שכר לצורך הסדרת העניין.
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