החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 שינויים ברשימת היישובים המזכים
בהטבות מס לפי סעיף  11לפקודה;

שכר והסכמים קיבוציים
 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים
הסכם קיבוצי מיום ;1.2.2015
 עדכון משכורת היסוד לנושאי משרה
שיפוטית מ;1.1.2015 -

שינויים ברשימת היישובים המזכים
בהטבות מס לפי סעיף  11לפקודה
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר ,2014
בהמשך להחלטת בג"צ ,בתוקף מיום  ,1.2.2015מתוך רשימת הישובים
המזכים בהטבת מס לפי סעיף  11היו אמורים להיגרע הישובים הבאים:
מועצה אזורית אילות ,בית שאן ,חצור הגלילית ,ערד,
מועצה אזורית ערבה תיכונה.

דיני עבודה
 תיקון חוק שכר מינימום;
 עובדים זרים  -שיעור הניכויים
מהשכר בעד מגורים ושיעור ניכוי
מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי –
;2015

הבחירות לכנסת ה20-
 שבתון ביום הבחירות לכנסת;
 תשלומים לעובדים המועסקים
בתקופת הבחירות – היבטי מיסוי;

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 הסכם שכר לעובדים בדרוג מנהל
מחלקת חינוך מיום .12.1.2015

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.

ביום  2.2.2015פרסמה רשות המסים חוזר בנושא שינויים ברשימת הישובים
המזכים בהטבות מס על פי סעיף  11לפקודה ,לפיו נתקבלה החלטה נוספת
בעניין זה ,בבג"ץ מספר  6880-05מיום  28.1.2015לפיה מועד גריעת
היישובים הנ"ל מרשימת הישובים המזכים יידחה מ 1.2.2015-ל.1.8.2015-
משמעות ההחלטה הינה:
 יחיד אשר היה/יהיה תושב ישוב כאמור ,לפני יום  ,1.8.2015אך ביום
 31.7.2015טרם מלאו/ימלאו לו  12חודשים רצופים כתושב הישוב ,או
יחיד אשר יהיה לתושב ישוב כאמור ,החל ביום  1.8.2015ואילך ,לא
יהיה זכאי להטבת מס.
 יחיד שהיה/יהיה תושב ישוב כאמור לפני יום  ,1.8.2015וביום
 31.7.2015או קודם לכן ,מלאו/ימלאו לו  12חודשים רצופים כתושב
הישוב ,יהיה זכאי להטבת מס בגין שנת  2015עד ליום .31.7.2015
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גמול מומחיות לעובדים סוציאליים הסכם קיבוצי מיום
1.2.2015
ביום  1.2.2015נחתם הסכם קיבוצי (להלן :ההסכם) בדבר תשלום תוספת שכר לעובדים סוציאליים בעלי תעודת
מומחיות ,בין הסתדרות העובדים החדשה לבין ממשלת ישראל ,מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות,
מרכז המועצות האזוריות ,שירותי בריאות כללית ,ההסתדרות המדיצינית "הדסה".
בהמשך לכך ,ביום  11.2.2015פרסם הממונה על השכר חוזר עם הוראות ביצוע להסכם הנ"ל כמפורט להלן:

תחולה


ההסכם חל על העו בדים המועסקים בשירות המעסיקים ,בתקופות בגינן משולמות תוספות השכר מכוח
ההסכם ,אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג העובדים הסוציאליים
והמיוצגים על ידי ההסתדרות.



ההסכם חל על עובדים סוציאליים מומחים שהם כל אחד מאלה:
 עובד סוציאלי שהוכר כעובד סוציאלי בכיר;
 עובד סוציאלי שהוכר כעובד סוציאלי מומחה במסגרת "מתוקף בכורות";
 עובד סוציאלי שהוכר או יוכר כעובד סוציאלי מומחה ,שהינו בעל תואר שני ואשר הציג אישור זכאות
למעמד עובד סוציאלי מומחה ,כמפורט בהסכם.



רשימת העובדים הסוציאליים ,אשר הוכרו כעובדים סוציאליים מומחים למועד חתימת הסכם זה ,המזוהים
על פי תעודות זהות ,מצורפת בנספח א' להסכם.



ככל שתעלה טענה לפיה נגרע שמו של עובד סוציאלי מומחה בטעות מנספח א' ,יועבר הנושא לבדיקת המועצה
ויידון ויוחלט בועדת המעקב.



ההסכם יחול מיום  1.12.2009ואילך.

גמול מומחיות


עובד סוציאלי מומחה ,יהיה זכאי לתוספת שכר בשיעור  4%מהשכר המשולב (להלן :גמול מומחיות) ,בתחולה
למפרע מיום  1.12.2009ואילך ,או מיום שהתקיימו לגביו כל התנאים הקבועים להכרה במומחיות או בכירות,
כפי שרשום באישור הזכאות  -המאוחר מבין השנים.



גמול המומחיות מהווה שכר לכל דבר ועניין ,והוא יובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים ,חישוב ערך שעה
לצורך עבודה נוספת ,לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,תורנויות ,משמרות ,קריאות פתע ,שכר עידוד,
לצורך הפרשות לקופת גמל לקצבה ,ולצורך חישוב הבסיס להפרשות לקרן השתלמות ,אך הוא לא יובא
בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר המינימום.



מדינת ישראל תפעל להכיר בתוספת כתוספת קבועה ,כמשמעות מונח זה בחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח
משולב) ,התש"ל.1970-



לפי הבהרה שפורסמה ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר ביום  ,22.2.2015מכיוון שמדובר בהסכם המיישם
את יתרת העלות שנותרה מהסכם מסגרת מיום ( 17.4.2008הסכם שיצר זכאות לתוספת  )2009על העובדים
הסוציאליים ,כפי שהוגדרה בסעיף  7להסכם הקיבוצי אשר נחתם ביום  ,11.10.2009מובהר כי תוספת "גמול
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מומחיות" לא מהווה בסיס לכל תוספת אחוזית למעט תוספת ( 2011וזאת כפי שתוספת  2009נכללה בבסיס
לחישוב תוספת .)2011

איסור כפל גמולים


לצורך קביעת הזכאות לקבלת גמול מומחיות ,ועל פי בחירת העובד ,יוכרו לימודים אשר הובאו בחשבון לצורך
קביעת זכאותו של העובד לגמול השתלמות עד לגובה של שלוש יחידות גמול ( 336שעות לימוד) .במקביל -
תוספת גמול ההשתלמות עד לגובה של שלוש יחידות גמול ( 336שעות לימוד) תבוטל ותפסיק להשתלם לעובד.



לכל אישור זכאות או תעודת מומחיות יתווסף אישור של הגורם המאשר במועצה או הגורם המאשר במשרד
הרווחה ,לפי העניין ,בנוגע להכללת שעות שנלקחו בחשבון לצורך תשלום גמול השתלמות – לצורך אישור גמול
מומח יות .באישור יצוין כמה שעות לימוד נלקחו בחשבון .בהתאם יש לגרוע את יחידות הגמול משכרו של
העובד ,החל מיום תשלום גמול המומחיות.



ככל שישלים העובד הסוציאלי את יחידות הגמול ,בהתאם לכללים לעניין גמול השתלמות ,יהא זכאי לקבלת
גמול ההשתלמות – לפי הכללים לתשלום הגמול.



יודגש כי האמור לעיל בנוגע לאיסור כפל גמולים ,לא יחול על רשימת העובדים המצורפת בנספח א' להסכם.

ביצוע תשלומים


התשלומים הנובעים מהסכם זה ישולמו החל מהמשכורת המשתלמת בגין חודש פברואר  2015ולא יאוחר
מהמשכורת המשתלמת בגין חודש מרץ .2015



הפרשים המגיעים בגין התקופה שמיום  1.12.2009ועד למועד חתימת ההסכם ,ישולמו במשכורת/גמלה
המשתלמת בגין חודש פברואר  2015ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בגין חודש מרץ .2015



מובהר כי בכלל ההפרשים יבוצעו גם הפרשי הפרשות לקופות גמל בגין התשלומים הנובעים מההסכם.

גמישות ניהולית
מובהר כי בסעיף  12להסכם הקיבוצי מיום  9.2.2015נקבע כי אין בזכאות לגמול המומחיות או בעובדה כי העובדים
עליהם חל הסכם זה מוגדרים כעובדים סוציאליים מומחים ,כדי למנוע מהמעסיקים להעסיק את העובדים
הסוציאליים המומחים בתחומי עיסוק השונים מתחום התמחותם המוגדר.

עדכון משכורת היסוד לנושאי משרה שיפוטית מ1.1.2015 -
בתוקף מיום  1.1.2015בוצע עדכון משכורת היסוד לדירוגים ששכרם צמוד לשיעור עליית שכר ממוצע במשק,
כדלקמן:


רשמים בבי"מ;



שופטים;



דיינים;



קאדים;



שופט בי"ד לעבודה;



מחקר משטרתי.
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תיקון חוק שכר מינימום
ביום  25.1.2015פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) ,התשע"ה,2015-
לפיו גובה שכר המינימום במדינת ישראל יעלה בהדרגה כדלקמן:
פעימה

תקופה

שיעור  /סכום שכר מינימום לחודש

א.

מ 1.4.2015-עד 31.3.2016

 ,₪ 4,650מוגדל בהתאם לסעיף  4לחוק*.

ב.

מ 1.4.2016-עד 30.6.2016

הגבוה מבין השניים:

ג.

מ 1.7.2016-עד 31.12.2016

ד.

מ 1.1.2017-ואילך



סכום של פעימה א;



 47.5%מהשכר הממוצע במשק אשר יהיה נכון ליום ,1.4.2016
מוגדל בהתאם לסעיף  4לחוק*.

הגבוה מבין השניים:


סכום של פעימה ב;



 ,₪ 4,825מוגדל בהתאם לסעיף  4לחוק*.

 ,₪ 5,000מוגדל בהתאם לסעיף  4לחוק*.

* על פי סעיף  4לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-שעניינו הגדלת שכר המינימום לפי שיעורי תוספת היוקר,
פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת אשר נקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי
עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים ,יתווספו לסכומי שכר המינימום המוצעים ,ההגדלות ההסכמיות
האמורות.

תוספות שכר מוחרגות
בתיקון לחוק שכר המינימום נקבע ,כי רכיבי שכר אשר אמורים לבוא בחשבון לצורך חישוב שכר המינימום עפ"י
החוק ,אך אינם נלקחים בחשבון שכר המינימום מכוח חוזה עבודה ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי – כן
יבואו בחישוב שכר המינימום לפי התיקון .רכיבי שכר אלה מוגדרים כ"תוספת מוחרגת".
לפי התיקון לחוק העובד יהיה זכאי לתשלום "הפרשי הוראת השעה" כהפרש חיובי בין שכר המינימום לחודש כפי
שנקבע בתיקון לחוק (כמפורט בטבלה לעיל) לבין שכר עבודה רגיל הכולל תוספות מוחרגות וכולל השלמת שכר לפי
החוק העיקרי שהיה המעסיק משלם ,אילולא התיקון לחוק.
דין "הפרשי הוראת השעה" כדין השלמת שכר אשר הייתה משתלמת לעובד לפי חוק זה כתוצאה מחישוב שכר
המינימום אלמלא הוראת השעה.
הוראות הסעיף אשר קובעות שתוספות מוחרגות תבואנה בחשבון בחישוב שכר מינימום ,יחולו על אף האמור בכל
דין ,לרבות הוראות סעיף  11והוראות מכוח חוזה עבודה ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי.

תחילת התיקון לחוק
תחילת התיקון לחוק הינה מיום  1.4.2015והוא יעמוד בתוקף עד היום בו שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם
לפי החוק העיקרי יעלה על שכר מינימום לחודש לפי הוראת השעה.
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עובדים זרים  -שיעור הניכויים מהשכר בעד מגורים ושיעור ניכוי
מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי – 2015
סכום הניכוי המרבי כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים
הולמים) ,התש"ס ,2000-קובעות את הסכום המרבי שמותר למעסיק לנכות משכרו של עובד זר כהחזר הוצאות
המעביד למגורים הולמים.
ביום  19.2.2015פורסמה ברשומות בקובץ התקנות הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים)(שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים),התשע"ה ,2015-לפיה עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם
בחודש דצמבר  2014לעומת מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר  ,2013בתוקף מיום  1.1.2015עודכן הסכום
המרבי שרשאי מעסיק לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1ה
לחוק כדלקמן:
אזור מגורים

סכום

ירושלים

₪ 393.68

תל אביב

₪ 447.99

חיפה

₪ 298.69

מרכז

₪ 298.69

דרום

₪ 265.52

צפון

₪ 244.31

יצוין כי אם המגורים בבעלות המעסיק ,אזי סכום הניכוי משכר עובד זר בגין מגורים הולמים לא יעלה על מחצית
הסכומים הנ"ל .לעניין זה יראו מגורים כנמצאים בבעלות המעסיק כל עוד לא הציג המעביד למפקח חוזה שכירות
לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר דירה בעדה.
בנוסף ,עקב שינוי מדד שכר הדירה ,בתוקף מיום  1.1.2015עודכן הסכום המרבי שרשאי מעסיק לנכות משכרו
החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות כדלקמן:


לכלל עובדים זרים הסכום המרבי שמותר לנכות הינו ;₪ 92.27



לגבי עובד זר בסיעוד המתגורר בבית מעסיקו ,הסכום המרבי שמותר לנכות הינו .₪ 79.33

סכום הניכוי המרבי בעד דמי ביטוח רפואי
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח
רפואי) ,התשס"ב , 2001-קובעות את שיעור הסכום המרבי שמותר למעסיק לנכות משכרו של עובד זר בעד ביטוח
רפואי .נכון לעכשיו ,טרם פורסם עדכון סכום הניכוי המרבי משכרו של עובד זר בעד דמי ביטוח רפואי והוא נותר על
סך של ( ₪ 124.73בתוקף מיום .)1.1.2014
בכל מקרה ,השיעור המרבי שרשאי מעסיק לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות שהוציא המעביד בעד
דמי ביטוח רפואי או שהתחייב להוציאן ,לא יעלה:


בעובד זר שאינו עובד סיעוד  -על שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו;



בעובד סיעוד  -על מחצית הסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו.

יודגש כי סך כל הניכויים המותרים לפי התקנות הנ"ל ,לא יעלה על  25%משכרו החודשי של
עובד זר.
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שבתון ביום הבחירות לכנסת ה17.3.2015 – 20-
סעיף  10לחוק יסוד :הכנסת ,קובע כי :יום הבחירות יהיה יום שבתון ,אך שירותי התחבורה הציבורית ושאר
שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.
סעיף 71א לחוק יסוד :הכנסת ,קובע כי :לא יאוחר מהיום ה 45-שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את
סוגי השירותים שייראו כשירותים ציבוריים לעניין סעיף  10לחוק-יסוד :הכנסת ואת שעות הפעלתם; הועדה
תפרסם הודעה בדבר הקביעה האמורה ,בדרך הנראית לה ,לא יאוחר מהיום ה 35-שלפני יום הבחירות.
ביום  15.1.2015פרסמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 20-הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות בזו הלשון:
בהתאם לסעיף  10לחוק-יסוד :הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ,1969-קובעת
בזאת ועדת הבחירות המרכזית את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:
 .1עובדי ועדת הבחירות המרכזית ,מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות ,וכן ,לצרכי יום הבחירות
בלבד ,עובדי המפלגות ,מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 .2שירותי תחבורה ,חניונים ותחנות דלק.
 .3בתי אוכל ומסעדות ,בתי קפה וקיוסקים ,בתי מלון ופנסיונים.
 .4מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 .5שירותי התקשורת.
 .6מפעלי מים וחשמל.
 .7אספקת דלק והעברתו.
 .8תיאטראות ,בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 .9עיתונות ,רדיו וטלוויזיה.
 .10הובלת לחם ,פירות ,ירקות ותוצרת חלב ,ביום הבחירות עד השעה  11:00לפני הצהריים.
 .11חנויות לממכר מזון בין השעות  06:00בבוקר עד  12:00בצהריים (עד  6שעות).
 .12אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 .13בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת ,יפעלו באותה מתכונת ביום
הבחירות.
 .14כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 .15שירותי קבורה.
 .16שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת ,יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.
לפי סעיף  136לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,תשכ"ט ,1969-קובע כי :עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14
ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ,וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14
ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות ,ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום
הבחירות אילולא שבת.
יצוין כי אין בחוק איסור על העסקת עובדים ביום הבחירות מרצונם ,ואין כל הנחיה באשר לגובה התשלום שינתן
לעובד שעבד בפועל ביום הבחירות .יחד עם זאת ,קיימת פרשנות משפטית והמלצה של התאחדות התעשיינים,
ביחס ליום בחירות ,לפיה יש לשלם לעובד את שכרו כאמור בסעיף  136האמור ,בתוספת שכר יום עבודה רגיל ,קרי
תשלום שכר יומי בשיעור של .200%
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תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות לכנסת ה20-
– היבטי מיסוי
ביום  17.3.2015יתקיימו בישראל בחירות לכנסת ה .20-בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות ,התשנ"ו,1996-
ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות ,התשנ"ו 1996-שהוצאו מכוחו ,נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי
תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד) .ביום  18.12.2014פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה
וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא "הבחירות לכנסת העשרים שיתקיימו במרץ  "2015עם הוראות הן לגבי
תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.
למען הסר ספק יודגש כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו ,משלח
ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
בנוסף ,ביום  11.1.2015פרסם אגף הגביה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דווח ותשלום דמי
ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת העשרים.
להלן פירוט ההוראות לפי שני החוזרים הנ"ל:

הגדרת תקופת הבחירות
תקופת הבחירות לעניין הדין המיוחד הינה כל אחד מאלה:
.1

תקופה בת  30ימים ,המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות הבחירות המוקדמות למועמדי המפלגות,
כמשמעותן בסעיף  17לחוק המפלגות (בחירה בהליך שהוגדר בתקנון המפלגה).

.2

תקופה בת  30ימים המסתיימת  3ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות לכנסת .יום הבחירות נקבע ל-
 17.3.2015ולפיכך תקופת הבחירות תהיה מ 19.2.2015-ועד .20.3.2015

הגדרת התשלומים
הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
.1

התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות ,שנעשו ב"תקופת הבחירות" ,בעד הסעת נוסעים ,הובלה,
או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו ,לפי העניין ,אך לא בעד דמי השכירות.

.2

המשלם הוא אחד מאלה:
א.

מפלגה;

ב.

מועמד לבחירות מוקדמות ,כמשמעותו בסעיף  16לחוק המפלגות;

ג.

רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.

.3

יודגש כי חברות כוח אדם אינן נחשבות למשלם.

.4

העבודה או השירות בוצעו אך ורק ב"תקופת הבחירות".

.5

מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות ב"תקופת הבחירות" בלבד ,דהיינו אינו נמנה על
עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם .לעניין זה ,מקבל לרבות מזכיר ועדת הקלפי המועסק על ידי הרשות
הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין ,גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.

.6

התשלום הינו תמורה בכסף ,או בשווה כסף ,בעד עבודה או שרות בשל הבחירות שהוצאו על ידי המשלם
בתקופת הבחירות ,בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות ובלבד שלא נעשו במהלך
עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל.

.7

התשלום הכולל למקבל אינו עולה על  .₪ 8,800יודגש כי אין להעניק כפל תקרה בגין תשלומים למקבל אחד
ממקורות שונים בתקופת הבחירות .התקרה הינה לכל התשלומים בתקופת הבחירות.
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.8

להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות ,שהוראת הדין המיוחד חלות עליהם:


פרסום ,לרבות מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.



הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר ,הדבקת מודעות וכרזות בדרכים העירוניות והבינעירוניות.



תשלומים לפעילי הרשימות ולנציגיהן בקלפיות ובמרכזים לספירת הקולות ,לפעילים המועסקים רק
ב"תקופת הבחירות" ,למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים ע"י הרשות הממונה על ביצוע הבחירות באופן
קבוע.



תשלומים לטלפנים/טלפניות.



תשלומים לשמירה וסדרנות.



ייעוץ לסוגיו.



תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים.



תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.

 הסעות והובלות.
מודגש כי אין מדובר ברשימה סגורה אלא בדוגמאות בלבד ,וכן מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום
עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל.
.9

להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות ,אך הוראת הדין המיוחד אינן חלות עליהם ,גם
אם סכומם המצטבר נמוך מ:₪ 8,800-


תשלום לבתי דפוס.



רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפונים ,מחשבים ,ציוד משרדי.



שכירת מבנים.



רכישת מוצרי מזון וכיבוד עבור הפעילים הבוחרים.

יודגש כי גם רשימה זו אינה רשימה סגורה ומכילה דוגמאות בלבד.

פתיחת תיק ניכויים
כל מי שמעסיק עובדים "בתקופת הבחירות" יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו ,או באזור בו מתנהל
מטה הבחירות .אם קיים תיק ניכויים ישתמש בתיק הקיים ,ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות
.1

על תשלום ב"תקופת הבחירות" כאמור לעיל יחול מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה.

.2

שיעור המס המיוחד הוא  ,25%והוא מוטל על מלוא התשלום ,בלא זכות לניכוי ,קיזוז ,פטור או הפחתה
כלשהם ,וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה ,או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.

.3

מאחר ומדובר במס שאיננו מס הכנסה יחולו ההוראות הבאות לגבי התשלום האמור:
א .התשלום אינו "הכנסה" ,כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ,לכן עצם קבלתו אינה מחייבת את מקבלה בהגשת
דוח למס הכנסה.
ב .התשלום אינו "הכנסה" או "שכר" ,לעניין חוק מע"מ ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי
 -למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.

.4

יודגש כי הוראות הדין המיוחד אינן ניתנות להתניה ,דהיינו המקבל אינו רשאי לדווח על התשלומים
כהכנסה רגילה ולשלם בגינה מס הכנסה עפ"י הפקודה.

דיווח ותשלום המס המיוחד
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.1

המשלם יגיש לפקיד השומה עד ה 15-לחודש דין וחשבון על תשלומים שביצע בין ה 14-לחודש הקודם עד ה13-
בחודש הדיווח.

.2

הדוח יוגש על גבי טופס  102מיוחד שיונפק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים
בגין "תקופת בחירות" בלבד.

.3

את התשלום בעד עבודה ב"תקופת בחירות" יש לכלול בדוח השנתי  856 ,0126ובטופסי  106ו ,806-כפי
שמפורט בהנחיה נפרדת שפורסמה בעניין הדיווחים השנתיים.

יודגש כי הוראות הפקודה בדבר שומה ,גבייה ,ועונשין יחולו על המס המיוחד כאילו היה מס
הכנסה.
מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות ב"תקופת הבחירות"
עפ"י הוראות הדין המיוחד ,תשלומים המבוצעים ב"תקופת הבחירות" והעונים על הכללים כמפורט לעיל ,אך
סכומם המצטבר למקבל עולה על  ,₪ 8,800וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל,
נחשבים כ"תשלומים אחרים" ויחולו לגבי כל התשלום האמור הכללים הבאים:
.1

הוא ייחשב כהכנסה לצורך פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניין.

.2

במידה וחלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום הנדון ,יחולו הוראות הניכוי במקור כאמור ,לפי סוג
ואופי התשלום.

.3

בכל מקרה בו אין הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום ,קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של
 ,25%מכוח תקנות הדין המיוחד .הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס  102עד ה 15-לחודש ,לגבי
התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.

.4

חשוב להדגיש כי הניכוי האמור אינו מס סופי ולכן על המקבל חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על
הכנסותיו ולהשלים את המס המגיע .מאידך ,רשאי המקבל לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי
במקור האמור אם קיימת הצדקה לכך.

מיסוי תשלומים לנערים
על אף האמור לעיל ,על תשלומים המשולמים לנער ,יחולו ההוראות הבאות:
.1

"תשלום" ,כהגדרתו בחוק ,שניתן ל"נער" ב"תקופת הבחירות" ,יראוהו כהכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף
 )2(2לפקודה ,ויחולו עליה חובות הניכוי לפי סעיף  164לפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר
עבודה) ,התשנ"ג ;1993-לעניין זה" ,נער"  -ילד או צעיר שטרם מלאו להם  18שנים.

.2

על "תשלום" המשולם ל"נער" לא תחול החבות במס בשיעור של  ,25%ללא זכות לניכוי ,לקיזוז ,לפטור או
להפחתה כלשהי.

.3

"תשלום" ל"לנער" ב"תקופת הבחירות" שרואים אותו כהכנסת עבודה לצורכי הפקודה ,לא יחשב כהכנסה
לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ,למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה ,וכן לא ייחשב
כשכר לעניין חוק מע"מ (לצורך מס שכר).

מיסוי תשלומים עבור בחירות על פי הדין הרגיל
על תשלומים בגין פעילות בחירות שאינם "תשלומים מיוחדים" ואינם "תשלומים אחרים" כאמור לעיל ,יחולו לפי
העניין הוראות פקודת מס הכנסה ,הצווים והתקנות בהתאם לסוג ההתקשרות עם מקבל התשלום :עובד שכיר,
נותן שירות ,משכיר או מוכר נכס וכדומה  .יודגש כי כאשר התשלום אינו חייב בניכוי במקור מכוח הוראות הדין
הרגילות  -אין חובת ניכוי גורפת ,רק בשל העובדה שמדובר בתשלומי בחירות.
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דיווח ותשלום מס הכנסה
גם על "תשלומים אחרים" ב"תקופת בחירות" ועל תשלומים בגין פעילות בחירות שלא ב"תקופת בחירות" יחולו
כל כללי הדיווח החודשי והשנתי הרגילים .המשלם ידווח עליהם בטופסי  - 806 ,856 ,126 ,106 ,102לפי העניין,
וסכומי הניכוי יועברו במועדים הנקובים בתקנות הניכוי במקור.

שיעורי דמי הביטוח
עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות ,כמפורט בחוזר ,ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל
חשבון המעסיק:


בשיעור מופחת  0.37%עד לתקרה של  60%מהשכר הממוצע ( ₪ 5,556נכון ל.)1.1.2015-



בשיעור מלא  1.80%על הסכום שמעל התקרה של  60%מהשכר הממוצע ועד לסכום של .₪ 8,800

דיווח ותשלום של דמי הביטוח
על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב 15-בחודש ,עבור החודש שקדם לו.
דיווח עבור עובדים ב"תקופת הבחירות" יתבצע בדרכים הבאות:


טופס דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו;1996-



בקובץ.

תשלום דמי הביטוח יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:


על גבי שובר ( 102רזרבי) ובקוד הדיווח יצוין קוד ;12



על גבי שוברי תשלום שאותם ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי בו מתנהל חשבון דמי הביטוח של
המעסיק או בפניה טלפון למספר .02-6709948

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק
עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות ,גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י החוק כ"תקופת הבחירות" ,ישלם
המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים כלומר ,עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח
ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם שכר לעובדים בדרוג מנהלי מחלקות חינוך מיום 12.1.2015
ביום  12.1.2015נחתם השכר שכר קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות
האזוריות לבין הסתדרות המורים בישראל ,בדבר עדכון שכר עובדי הוראה בדירוג מנהלי מחלקות חינוך
המועסקים ע"י רשויות מקומיות .לפי ההסכם עודכנו טבלאות שכר לדרוג מנהלי מחלקות חינוך בשיעור 0.5673%
בתוקף מ 1.7.2013 -בדיעבד.
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