דף מידע – מרץ 2015
סיום הארכת תאומי מס
החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 סיום הארכת תאומי מס;
 עדכוני המוסד לביטוח לאומי
למעסיקים;

דיני עבודה
 עדכון שכר מינימום מיום ;1.4.2015
 היעדרות עובדים בימים – 19.2.2015
 21.2.2015עקב סופת שלגים;

קופות גמל
 שינויים בדיווח לקופות גמל;
 משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה
צבורה נמוכה בקופות גמל – הארכת
תוקף הוראת שעה;

כפי שפורסם בדף מידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2015על פי הודעת רשות
המסים לציבור מיום  ,28.12.2014ניתנה אורכה לאישורים על תיאומי מס
הכנסה שתוקפם פג בתום שנת המס  .2014בהתאם לכך בוצעו במערכות
השכר של מלם שכר הארכות תיאומי המס באופן מרוכז .יוזכר כי תקופת
הארכה הייתה עד לתשלום שכר של חודש פברואר  ,2015או עד – 13.3.2015
המאוחר מבין השניים .עם סיום תקופת הארכה בוטלו במערכות השכר של
מלם שכר כל התיאומים לשנת המס  ,2014אשר הוארכו באופן מרוכז
בתחילת השנה וטרם חודשו.

עדכוני המוסד לביטוח לאומי למעסיקים
ביום  22.3.2015פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר למעסיקים עם הבהרות
לנקודות הדורשות ריענון ,שעלו משאלות חוזרות של מעסיקים ,וכן עדכונים
שוטפים ,להלן עיקרם:
.1

אישה שמקבלת פנסיה מוקדמת או אישה אלמנה ,תהיה פטורה מניכוי
דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ,בתנאי שהיא מקבלת קצבת שארים

שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון שכר מנהלים כלליים ,נושאי
תפקידים מקבילים ועובדים בכירים
המועסקים בחוזים אישיים במגזר
הציבורי;
 גמול מומחיות לעובדים סוציאליים,
הסכם קיבוצי מיום – 9.2.2015
הבהרה.

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.

פטור לאישה שמקבלת פנסיה מוקדמת או אישה אלמנה

כאלמנה ,ורק על פי אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלום קצבת
שארים.
.2

עדכון סטטוס עובד כמקבל קצבת זקנה  /נכות
לעדכון סטטוס עובד כמקבל קצבת זקנה  /נכות ,יש להפנות את
המבוטח למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי בטלפון  ,*6050או
לסניף הביטוח הלאומי אליו הוא שייך ,לצורך קבלת אישור על תשלום
הקצבה בהתאם.
במקרה של קבלת קצבת נכות כללית או נכות מעבודה ,ייחשב כנכה
לעניין הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי:
א .נכות כללית  -רק נכה העונה על כל התנאים הבאים:
 )1אחוז אי הכושר מ  75%ומעלה.
 )2תקופת הזכאות הינה לפחות  12חודשים רצופים.
 )3משתלמת קצבה בפועל.
ב .נכות מעבודה – רק נכה העונה על כל התנאים הבאים:
 )1דרגת נכות בשיעור .100%
 )2נכות לצמיתות.
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ג .מקבל נכות מעבודה בכל דרגת נכות ,הזכאי לקצבת זקנה ובחר להמשיך ולקבל נכות מעבודה ,ייראה
כמקבל קצבת זקנה ,לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
.3

עדכון עובד תושב חוץ כישראלי
חל איסור לדווח על עובד תושב חוץ כתושב ישראלי .יש לבדוק את פרטי העובד בטופס  ,101בתחילת כל שנת
מס או בתחילת העסקתו (המעסיק ידרוש מהעובד צילום תעודת זהות).

.4

דיווח עבור עובדים בני  70ומעלה
על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח גם עבור עובדים שגילם  70שנה ומעלה ,בין אם
הם מקבלי קצבת זקנה ובין אם אינם מקבלי קצבת זקנה .הדיווח יתבצע במסגרת טופס  102בשיעורי דמי
הביטוח המיוחדים לסוג האוכלוסייה האמורה.

.5

מעסיק /מייצג שטרם משתמש בדיווח ממוכן
המוסד לביטוח לאומי נערך לקראת חובת שידור דיווחים החל בשנת  .2016על המעסיק להתעדכן בנושא זה
באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ,או באמצעות עדכונים של בית התוכנה /לשכת השירות
שבאמצעותם הוא מנהל את מערכת דיווחי השכר של עסקו.
לתמיכה ניתן להתקשר ללימור ראובן בטלפון 02-6709814
ניתן לדווח באמצעות המערכת ולשלם באמצעות המערכת.
בדיווח מקוון ממערכת השכר וכן ממערכת ייצוג לקוחות ,ניתן להפעיל הרשאה לחיוב או לשלם באמצעות
כרטיס אשראי.
ניתן לשדר הדיווח ללא תשלום הדו"ח ,במקרה זה ניתן לשלם באמצעות הטופס בקוד דיווח  12באמצעות
הדואר (בקרוב יוכנס שובר תשלום).

.6

איגרת למעסיק לשנת 2015
בחודש ינואר  2015פורסמה איגרת למעסיק לשנת  ,2015כולל שעורי דמי ביטוח עפ"י סוגי העובדים והטורים

בטופס  ,102מידע בעניין שידור דיווחים ומידע על מי חל תיאום דמי ביטוח ,כולל טופס  - 644הצהרת עובד על
הכנסתו אצל המעסיק העיקרי לצורך קבלת אישור על ניכוי בשיעור מופחת .כמו כן כיצד מתבצע תיאום דמי
ביטוח למקסימליסטים.
להצגת האיגרת יש ללחוץ כאן.
יודגש כי מערכות השכר של מלם שכר עונות לכל הדרישות הנ"ל של המוסד לביטוח לאומי.

עדכון שכר מינימום במשק מיום 1.4.2015
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2015ביום  25.1.2015פורסם ברשומות חוק שכר מינימום
(העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) ,התשע"ה ,2015-לפיו בתוקף מ 1.4.2015-יעודכן שכר המינימום
כדלקמן:
שכר מינימום למבוגר
לחודש

לשעה

₪ 4,650

₪ 25.00

ליום
 6ימים בשבוע

 5ימים בשבוע

₪ 186.00

₪ 214.62
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שכר מינימום לנוער
גיל

אחוז משכר המינימום

לחודש

לשעה

עד 16

70%

₪ 3,255.00

₪ 18.81

עד 17

75%

₪ 3,487.50

₪ 20.16

עד 18

83%

₪ 3,859.50

₪ 22.31

חניך

60%

₪ 2,790.00

₪ 16.13

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
שיעור יכולת עבודה ב  %אחוז משכר המינימום

שכר חודשי

 19עד 30

30%

₪ 1,395

 30עד 40

40%

₪ 1,860

 40עד 50

50%

₪ 2,325

 50עד 60

60%

₪ 2,790

 60עד 70

70%

₪ 3,255

 70עד 80

80%

₪ 3,720

בהמשך לכך ,ביום  2.3.2015פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי בשכר המינימום החל באפריל ,2015
לפיו:


בעקבות עדכון שכר המינימום ,עודכן סכום דמי הביטוח המשולמים בעד עובד בחופשה ללא תשלום
(חודשיים ראשונים) ,אשר יעמוד בתוקף מיום  1.4.2015על  6.57%( ₪ 306מתוך שכר המינימום).



כמו כן ,עודכן הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף לסך של  1,163ש"ח ( 25%משכר המינימום).

היעדרות עובדים במהלך סופת שלגים
ביום  15.3.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא היעדרות עובדים בימים - 19.2.2015
 21.2.2015במהלך סופת השלגים ,לפיו:
לגבי עובדי המדינה ,אשר נעדרו מעבודתם במהלך התקופה שמיום  19.2.2015ועד ליום  21.2.2015עקב השיבושים
שנגרמו כתוצאה מסופת השלגים באזורים מסוימים במדינה  ,הוחלט ע"י הממונה על השכר והסכמי העבודה ונציב
שירות המדינה ,לנהוג כמפורט להלן:
.1

עובד מדינה ,המועסק בצפון המדינה
באזורים בהם ירד שלג במהלך שעות הבוקר והצהריים (באזור העיר צפת וצפונה ,כולל רמת הגולן) ,עובד
מדינה ,לרבות עובד שעתי ,שנעדר מהעבודה בשל סופת השלגים ביום חמישי  - 19.2.2015יחויב בגין יום
היעדרות בחצי יום ממכסת ימי החופשה וחצי יום ידווח כהיעדרות חריגה באישור (על חשבון המעסיק).

.2

עובד מדינה ,המועסק בכל אזורי הארץ בהם התחוללה סופת שלגים
עובד מדינה ,לרבות עובד שעתי ,שנעדר מהעבודה בשל סופת השלגים ביום שישי ( )20.2.2015או ביום שבת
( 21.2.2015ואשר אמור היה לעבוד בימים אלה  -יחויב בגין יום היעדרות בחצי יום ממכסת ימי החופשה
וחצי יום ידווח כהיעדרות חריגה באישור (על חשבון המעסיק).
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.3

מעסיקים ציבוריים אחרים רשאים לפעול בהתאם למה שהוחל על עובדי מדינה ,גם לגבי העובדים
המועסקים על ידם ,אשר נעדרו מעבודתם עקב סופת השלגים ,כאמור לעיל.

.4

הוראות כלליות:
א.

ההוראות הנ"ל חלות על עובדים כדלקמן:
 )1עובדים שמקום עבודתם או מקום מגוריהם באחד הישובים שבהם התקיימה סופת השלגים.
 )2עובדים שעתיים (ובכלל זה גם סטודנטים) .סטודנט יהיה זכאי לתשלום מחצית ממכסת השעות
שהיה אמור לעבוד באותם ימים ,בכפוף להצהרת הממונה הישיר ,כי העובד נדרש במקור להופיע
במועדים אלו לעבודה.

ב.

ההוראות הנ"ל אינן חלות על:
 )1עובד אשר נקרא להגיע למקום עבודתו ,על מנת לסייע לשירותי ההצלה או לפינוי השלג.
 )2עובד המועסק בחלקיות שבוע עבודה ,והימים המפורטים לעיל אינם חלק משבוע העבודה החלקי
המאושר לו (עובד אשר אינו מועסק בימים חמישי או שישי-שבת).

ג.

ההסדר הנ"ל יחול על עובדים בחלקיות משרה ,בהתאם לחלקיות משרתם.

ד.

ההסדרים שבנוגע לקיצור שעות להורה עובד יחולו בנוסף להסדר האמור ,ובלבד שהעובד עבד מינימום
 5שעות עבודה בפועל.

שינויים בדיווח לקופות גמל
ביום  16.7.2014פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד,2014-
אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים .בהתאם לתקנות ,החל
מינואר  2016כל מעביד המעסיק למעלה מ 10-עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים
דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד ,שנקבע על ידי משרד האוצר .בנוסף ,התקנות מחייבות את כל הגופים
המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.
בהמשך לכך ,פרסם אגף שוק ההון איגרת בנושא ,להלן עיקריה:
.1

החל מינואר  2016גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות.

.2

דיווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן תקין משתלם למעסיק כי:

.3

א.

דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים ,כנדרש;

ב.

דיווח תקין חוסך למעסיק זמן יקר;

ג.

דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות;

ד.

דיווח תקין מאפשר למעסיק יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהמעסיק מעביר עבור עובדיו;

ה.

דיווח תקין מאפשר למעסיק אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם מעביר תשלומים עבור עובדיו.

היערכות המעסיק לקראת כניסת התקנות לתוקף
לרשות המעסיק מגוון רחב של דרכים להעברת הדיווח בהתאם להוראות התקנות .מומלץ שהמעסיקים יפנו
כבר לגורמים הרלבנטיים ,כדי להשלים את ההיערכות הנדרשת .לצורך קבלת פרטים ,באפשרות המעסיק
לפנות לגופים המוסדיים ,למסלקה הפנסיונית ,או לגורם המפיק עבורו את תלושי השכר של עובדיו.
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יודגש כי למלם שכר פתרון ייחודי ,המאפשר למעסיק להיערך לדרישות הרגולציה ,כפי שהוצג בהרחבה בכנס
הלקוחות שהתקיים ביום  .12.3.2015לקוחות שמעוניינים בכך ,מתבקשים לפנות לרונן בכר  -סמנכ"ל מכירות
ופיתוח עסקי לקבלת פרטים נוספים בטלפון 02-6707861 :או .050-7911991

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה בקופות
גמל – הארכת תוקף הוראת שעה
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  ,2014ביום  24.3.2014פורסמו ברשומות תקנות
הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת
שעה) ,התשע"ד ,2014-לפיהם על אף הוראות סעיף  23לחוק האמור ,עמית שבכל חשבונותיו בקופת גמל מורשית
(קופת גמל לתגמולים ,קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית לפיצויים ,שאינן קופת ביטוח) ,קיימת
יתרה צבורה נמוכה מ ₪ 7,000 -רשאי למשוך כספים מחשבונותיו בקופה בסכום חד פעמי ,ע"י משיכה כדין ללא
מיסוי ,החל מיום  24.4.2014ועד ליום עד ליום  ,31.3.2015בהתקיים התנאים כאמור בהוראת השעה.
בהמשך לאמור לעיל ,ביום  26.3.2014פורסם על ידי אגף שוק ההון של משרד האוצר מסמך בנושא שאלות
ותשובות  -משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה ,המפרט בין היתר את מהות השינוי.
ביום  29.3.2015פרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר הודעה לפיה סעיף  38לחוק יסוד הכנסת קובע כי "כל חיקוק
שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת ,או תוך ארבעה חדשים לאחר
שהכנסת החליטה להתפזר ,או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת  -יעמוד
בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים .מאחר שהכנסת הנכנסת תחל את כהונתה ביום  ,31.3.2015הרי שנוכח
המפורט לעיל ,ולפי סעיף  38האמור ,מוארכת הוראת השעה בשלושה חודשים עד ליום  30.6.2015והיא תפקע ביום
.1.7.2015

עדכון שכר מנהלים כלליים ,נושאי תפקידים מקבילים ועובדים
בכירים המועסקים בחוזים אישיים במגזר הציבורי
בהתאם להוראות שפורסמו ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר ,בתוקף מיום  ,1.1.2015בוצע עדכון שכר עובדים
בכירים במגזר הציבורי המועסקים בחוזים אישיים ,מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים כדלקמן:

עדכון שכר לעובדים בכירים המועסקים על פי חוזים אישיים
 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי סגן שר ,אין עדכון שכר;
 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי שכר ממוצע ,עודכן השכר בשיעור של ;1.88%
 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי מדד ,עודכן השכר בשיעור של ;-0.2%
 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי תוספת יוקר ,אין עדכון שכר;
 ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד לפני  ,1.6.1996אין עדכון שכר;
 ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד החל מיום  ,1.6.1996ושכרם צמוד שכר ממוצע ,עודכן השכר בשיעור
של;1.88%
 ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד החל מיום ,1.2.2001ושכרם צמוד מדד ,עודכן השכר בשיעור של .-0.2%
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עדכון שכר מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים
 למנכ"ל שהתמנה לתפקיד לפני  ,1.6.1996אין עדכון שכר;
 למנכ"ל שהתמנה לתפקיד החל  1.6.1996ועד  ,31.1.2001עודכן השכר בשיעור של ;1.88%
 למנכ"ל שהתמנה לתפקיד החל מ ,1.2.2001-עודכן השכר בשיעור של .-0.2%

עדכון שכר בכירים ברשויות המקומיות
 לעובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע במשק המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום  ,30.4.2001עודכן השכר
בשיעור של ;1.88%
 לעובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום  ,1.5.2001עודכן השכר בשיעור
של .-0.2%

גמול מומחיות לעובדים סוציאליים ,הסכם קיבוצי מיום
 – 9.2.2015הבהרה
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר  ,2015ביום  1.2.2015נחתם הסכם קיבוצי 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".
ביום  11.3.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא גמול מומחיות לעובדים סוציאליים ,הסכם
קיבוצי מיום  - 9.2.2015הבהרה ,לפיו :מכיוון שמדובר בהסכם המיישם את יתרת העלות שנותרה מהסכם המסגרת
מיום ( 17.4.2008ההסכם שיצר זכאות לתוספת  )2009על העובדים הסוציאליים ,כפי שהוגדרה בסעיף  7להסכם
הקיבוצי אשר נחתם ביום  ,11.10.2009מובהר כי תוספת "גמול מומחיות" לא מהווה בסיס לכל תוספת אחוזית,
למעט לתוספת ( 2011וזאת  -כפי שתוספת  2009נכללת בבסיס לחישוב תוספת .)2011
להלן הדוגמא לחישוב גמול מומחיות לעובד סוציאלי מומחה לדרגה ו' עם וותק מרבי:
שם תוספת

שכר ערב תשלום הגמול

שכר לאחר תשלום הגמול

תוספת אחוזית

סמל

שכר משולב

6,144.24

6,144.24

תוספת סכומית

0534

תוספת מ.א / .ד"ר

430.10

430.10

7.00%

0654

גמול השתלמות

663.58

663.58

10.80%

0730

סוצ' 9.5% / 5%

583.70

583.70

9.50%

אחוזית 430.10

430.10

7.00%

297.06

3.60%
4.00%

0697

תוספת
עו"ס

4544

ת .שכר 3.6%

297.06

4934

תוספת 2009

330.07

330.07

5224

תוספת שקלית

1,032.00

1,032.00

תוספת סכומית

0695

תוספת מומחיות

245.77

4.00%

4994

תוספת 2011

643.72

661.53

7.25%

סה"כ שכר פנסיוני

10,554.56

10,818.15
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