תאריך פרסום1.5.2016 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר

 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת
ומשכר עבודה (טופס  )0126ועל
ניכויים מתשלומים שאינם משכורת

עבודה (טופס  )0126ועל ניכויים
מתשלומים שאינם משכורת או שכר

או שכר עבודה (טופס  )0856לשנת
המס  - 2015הארכת מועד הגשה;
 הבהרות למעסיקים מטעם המוסד
לביטוח הלאומי;
 דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור
עובדים זרים ממדינות אמנה;
שכר והסכמים קיבוציים
 שכר מינימום  -עדכון הסכום
הבסיסי;
 רפורמה בתחבורה הציבורית –
עדכונים בקצובת הנסיעה;
 תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה;
 עדכון אגרות רישוי לבעלי רכב שירות
מיום ;1.4.2016
עדכוני שכר בשלטון המקומי
 תשלום מענק חד פעמי למנהלי
מחלקות חינוך;
 עדכון תוספת מנקו.

עבודה
(טופס  )0856לשנת המס  - 2015הארכת
מועד הגשה
לפי סעיף  166לפקודת מס הכנסה ,על המעסיק/המנכה להגיש דוח שנתי לגבי
תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס  )0126ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי
(טופס  ,)0856באופן מקוון ,עד ל 30-באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש
הדוח ,בצירוף הצהרה שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הינם נכונים
ומלאים ,ושבידיו פלט חתום של הדוח האמור.
דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון ,לפי העניין ,הינו דוח ששודר ישירות
לשע"מ באמצעות מייצגים המקושרים למחשב שע"מ או באמצעות אתר
האינטרנט של רשות המסים בישראל שכתובתוwww.mof.gov.il/taxes :
יודגש כי דוח כאמור ,נחשב כדוח שהוגש ,רק אם הוגש טופס ההצהרה חתום
על ידי המעסיק/משלם או מייצגו למחלקת תפעול (מוקד הניכויים)
שבחטיבת שירות לקוחות שברשות המסים בישראל.
את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול באחת מהדרכים הבאות:


בדואר ישראל לכתובת :מוקד הניכויים במחלקת תפעול ,ת.ד2648 .
(בית דניאל) ,ירושלים.9102601 ,

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.



במשרדי השומה /בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.



לכתובת דואר אלקטרוני126.856@taxes.gov.il :



לפקס שמספרו .02-5019418

ביום  30.3.2016פרסמה רשות המסים הודעה לפיה הוארך מועד הגשת
הדוחות השנתיים ,לחייבים בהגשת דוחות  126ו 856 -לשנת המס  2015עד
לתאריך  ,31.5.2016וטופסי ההצהרה לשנת  2015אפשר להגיש במועדים
כדלקמן:
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מעסיק/מנכה אשר ישדר את הדוח לשנת המס  2015עד ליום  , 31.5.2016רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד
ליום  31.10.2016ויראו את הדוח כדוח שהוגש במועד החוקי ,על כל המשתמע מכך.



מעסיק/מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום  , 31.5.2016אך שידר אותו עד ליום  30.6.2016וגם הגיש את
טופס ההצהרה עד ליום זה ,לא יוטל עליו עיצום כספי.



מעביד /מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום  30.6.2016יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד ,מועד
ההגשה במקרה זה ,יהיה המועד בו הגיש את טופס ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדוח.

הבהרות למעסיקים מטעם המוסד לביטוח לאומי
ביום  7.4.2016פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר למעסיקים עם מספר עדכונים והבהרות כדלקמן:


ביטול חובת דיווח עובדים בגב טופס  - 102החל מינואר  ,2016למעט בעלי שליטה ,אינו חל על דיווחי תשלום
הטבה בחופשת לידה (קודים  55 ,36 ,35ו.)56-



עדכון עובד תושב ארעי כישראלי  -בהמשך להבהרות למעסיקים מחודש  ,3/2015בעדכון עובד תושב חוץ
כישראלי ,חובה לוודא שבתעודת הזהות ירשם "תושב ארעי" או מעמד של "רישיון לישיבת ארעי".



פטור מתשלום דמי ביטוח לנכה  -החל מחודש ינואר  2016עובד שמשולמת לו קצבת נכות כללית בשיעור
 100%לשנה לפחות ,יקבל הודעה ,בנוסף לאישור הזכאות בנכות ,לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסת
העבודה שלו ,או פטור מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה המוקדמת.

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות
אמנה
ביום  31.3.2016פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים
ממדינות אמנה ,לפיו:
דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות אמנה
מעסיק המעסיק תושב זר שאינו בעל תעודת זהות ישראלית מאחת המדינות שנכרתה עמן אמנה לביטחון סוציאלי,
חייב לדווח לביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי (לא דמי ביטוח בריאות) עבורו כאילו היה תושב ישראל.
כלומר :דמי ביטוח לאומי לפי האחוזים המלאים ,פחות אחוזי דמי ביטוח בריאות .רשימת המדינות מפורטת
בחוזר.
לצורך דיווח וניכוי דמי ביטוח כחוק עבור עובד שהינו תושב זר של אחת מהמדינות שעמן נכרתה אמנה ,יש להנפיק
לו מספר מזהה ,שישמש לצורכי הביטוח הלאומי בלבד.
דוגמת חישוב דמי ביטוח ואופן הדיווח בטופס 102
מר פיטרסון ,תושב נורבגיה ,הינו בעל שליטה בחברה ישראלית ושכרו שחייב בדמי ביטוח לאומי הינו ₪ 6,500
לחודש ינואר :2016
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שיעור

עובד

מופחת

הכנסה בשיעור מופחת  Xאחוזי דמי ביטוח 5,678 * 0.4% = 22.71
לאומי מופחת חלק עובד ()0.4%

מעסיק הכנסה בשיעור המופחת  Xאחוזי דמי ביטוח 5,678 * 3.45% = 195.89
לאומי מופחת חלק מעסיק ()3.45%
שיעור
מלא

עובד

הכנסה בשיעור מלא  Xאחוזי דמי ביטוח )6,500 – 5,678( * 7% = 57.54
לאומי מלא חלק עובד ()7%

מעסיק הכנסה בשיעור המלא  Xאחוזי דמי ביטוח )6,500 – 5,678( * 7.5% = 61.65
לאומי מלא חלק מעסיק ()7.50%
סה"כ דמי ביטוח לאומי₪ 338 :
דיווח בטופס  102במקרה זה יהיה כדלקמן:

יצוין כי מערכות השכר של מלם שכר תומכות בדרישות המוסד לביטוח הלאומי בעניין זה.
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שכר והסכמים קיבוציים
שכר מינימום – עדכון הסכום הבסיסי
להזכירכם ,ביום  21.1.2015פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה),
התשע"ה( 2015-להלן :הוראת השעה) ,אשר נכנס לתוקף ביום  .1.4.2015בהמשך לכך ,ביום  1.4.2015פרסם
הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין הוראת השעה.
עיקרי הוראת השעה:


שכר המינימום לפי הוראת שעה במשק עודכן ל ₪ 4,650 -לחודש ובהמשך יעלה ל ₪ 5,000 -ב;1.1.2017 -



בחישוב השלמה לשכר המינימום לפי הוראת שעה ,לא יילקחו בחשבון תוספות מוחרגות לפי החוק בלבד,
כגון :תוספת משפחה ,תוספת ותק ,תוספת בשל עבודה במשמרות ,פרמיה מדודה ,מוסכמת קבועה או
קבוצתית ,משכורת י"ג ,מענקים על בסיס שנתי (כמו ביגוד ,הבראה ומענק יובל) והחזר הוצאות לרבות
הוצאות כלכלה ,אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.



נקבע הסכום הבסיסי לשכר המינימום שהוא סכום שכר המינימום על פי החוק ,אילולי הוראת השעה.

בחישוב השלמה לשכר המינימום לפי הסכום הבסיסי ,נוסף על תוספות מוחרגות לפי החוק ,לא יילקחו
בחשבון תוספות מוחרגות אשר נקבע לגביהן בחוזה עבודה ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי ,כי הן לא
יובאו בחשבון לצורך חישוב השלמה לשכר המינימום .לדוגמא :תוספת הסכם  ,2009תוספת הסכם  2011וכד'.
ביום  29.3.2016פורסמה ברשומות הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן ,ובהמשך לכך ביום  11.4.2016פרסם
הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע ,לפיהן בתוקף מיום  1.4.2016עלה הסכום הבסיסי מ-
 ₪ 4,333.43ל ₪ 4,433.65-לחודש .יודגש כי שכר המינימום לפי הוראת השעה נותר ללא שינוי  ₪ 4,650 -לחודש.
להלן השלכות העדכון של הסכום הבסיסי:


היות והשלמה לשכר המינימום לפי הסכום הבסיסי משולמת בעיקר בשכרם של עובדי המגזר הציבורי,
העדכון האמור רלוונטי בעיקר לגביהם.



לגבי עובדים שעתיים/יומיים – אין שינוי שכן ערך שעה וערך יום מינימום נגזרים מסכום שכר המינימום לפי
הוראת שעה.



לא חל שינוי בסכום הקובע לפריסת שכר נוסף לביטוח הלאומי –  25%( ₪ 1,163משכר המינימום לפי הוראת
שעה).



לא חל שינוי גם בדמי הביטוח למעסיקים ,בעד עובד השוהה בחופשה ללא תשלום –  ₪ 306לחודש (6.57%
משכר מינימום לפי הוראת שעה).

רפורמה בתחבורה הציבורית – עדכונים בקצובת הנסיעה
כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר לחודשים ינואר ופברואר  ,2016בתוקף מיום  1.1.2016נכנסה לתוקף
רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית.
בהמשך לכך ,ביום  31.3.2016פורסמו ברשומות שני צווים לעניין זה כדלקמן:


צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)(תיקון מס'  ,)6התשע"ו 2016-הכולל:


פירוט דמי נסיעה בכרטיסים תקופתיים לנסיעה משולבת ברכבת ובאוטובוס לפי אזורי נסיעה בתוך
מטרופולינים ,כהגדרתם ברפורמה האמורה;
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פירוט דמי נסיעה בעד כרטיסים תקופתיים ל 30-ימים לנסיעה משולבת ברכבת ,באוטובוס וברכבת
המקומית ,או לנסיעה ברכבת בלבד ,באזורי הנסיעה חוצי מטרופולינים.




תוקף התעריפים החדשים הינו מיום .1.4.2016

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית)(תיקון מס'  ,)5התשע"ו 2016-הכולל:


הגדרת אזורי נסיעה שונים בתוך המטרופולינים ומחוץ להם;



פירוט אזורי כיסוי שלגביהם יכובדו ויימכרו כרטיסי מנוי מסוג חופשי יומי ,חופשי שבועי וחופשי חודשי,
תוך ציון תעריפים לפי סוג המנוי;



פירוט מחירי הנסיעה בקווים השונים של נותני השירותים בתחום התחבורה הציבורית.

תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה
בהתאם להחלטת שר האוצר לבחון את תשלום החזר קצובת נסיעה לעובדים בשירות המדינה לאור השלכות
הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית ,ביום  ,19.4.2016הוציא מנכ"ל משרד האוצר הוראה לשלם מקדמות החזר
קצובת נסיעה לפי כללים המפורטים להלן:
תחולה
עובד המדינה יהיה זכאי למקדמות החזר קצובת נסיעה ,אם הוא עומד בכל התנאים במצטבר כדלקמן:


עובד שאינו מדורג בדרוג עובדי הוראה ,נקלט לעבודה בשירות המדינה לא יאוחר מיום  1.12.2015והועסק
לפחות חודש אחד במהלך שנת  2015בשירות המדינה .לגבי עובדי הוראה – מי שנקלט לעבודה לא יאוחר מיום
 1.12.2015והועסק לפחות חודש אחד בשנת הלימודים תשע"ו;



זכאי לתשלום קצובת נסיעה לפי הוראת תכ"מ מס'  13.4.2בין החודשים אפריל ומאי ;2016



בשנת  2015שולם לו החזר קצובת נסיעה לפי שילוב של נסיעה בתעריף חופשי חודשי עירוני בצירוף תעריפי
נסיעה בתחבורה ציבורית לפי נסיעות בדיווח יומי בקו בין-עירוני ,או לפי נסיעות בודדות בקו בין-עירוני,
והחזר קצובת הנסיעה הוחלף בתשלום לפי חופשי חודשי מרחבי ,בעקבות הרפורמה בתעריפי התחבורה
הציבורית;



מקום עבודתו ו/או מקום מגוריו לא שונו במהלך שנת .2016

תשלום המקדמות


מקדמות בגין החזר קצובת נסיעה תשולמנה לעובדים זכאים ,במשכורת חודש אפריל  2016המשתלמת ביום
 1.5.2016ובמשכורת חודש מאי  ,2016המשתלמת ביום ;1.6.2016



למען הסר ספק ,המקדמה אינה מהווה שכר לשום דבר ועניין ולא תובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורין,
ערך שעה לעבודה נוספת ,ברוטו להפרשות לפנסיה וקרן השתלמות .על סכום המקדמה ,כן יופרש לקופת גמל
כנהוג במדינה לגבי הפרשות בגין קצובת נסיעה ובהתאם לכללים הנהוגים;



על המקדמות ינוכו מיסים על פי כל דין;



הוראות בעניין המקדמות (לרבות ניכוין) יינתנו בהמשך לאחר השלמות הבחינה כאמור לעיל;

אופן חישוב המקדמה
מקרא לנוסחה:


 = Zגובה המקדמה;
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 = Xלגבי עובד שאינו בדרוג עובדי הוראה  -סכום קצובת נסיעה החודשי הממוצע כפי ששולם בשנת ,2015
ולגבי עובדי ההוראה – סכום קצובת נסיעה החודשי אשר היה משולם לעובד לו החישוב היה נעשה על פי
תעריפי נסיעה בתחבורה ציבורית שהיו בתוקף לפי הרפורמה בתחבורה ציבורית;



 = Yסכום קצובת הנסיעה החודשי לו זכאי העובד על פי הוראות תכ"מ ועל פי התעריפים המעודכנים בעקבות

הרפורמה בתחבורה ציבורית בגין חודשים אפריל ומאי ;2016
להלן נוסחת חישוב המקדמה:
85.50% * X – Y = Z

עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי
בתוקף מיום  1.4.2016עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב ,עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב.
לפי העדכון ,בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכבם הינו מיום  1.4.2016ואילך ,יהיו זכאים להשתתפות בסכום
אגרת הרישוי נטו ,אך לא יותר מהסכומים המרביים (קבוצת מחיר  )3כלהלן:
סוג הרכב

סכום מרבי לתשלום בעד אגרת רישוי

מכונית

 ₪ 1,611נטו (במקום )₪ 1,657

אופנוע

 ₪ 303נטו (במקום )₪ 306

השתתפות המעביד באגרת הרישוי לבעל רכב שירות תהיה על-פי סוג הרכב ,למעט התוספת עבור אגרת הרדיו –
רשות השידור.
יודגש כי הסכום לתשלום המופיע באגרת רישוי כולל סך של  ₪ 153בעד אגרת הרדיו ,ולפיכך לצורך חישוב
ההשתתפות ינכה המעביד מאגרת הרישוי ששולמה בידי העובד סכום של  .₪ 153בכל מקרה ,הסכום המרבי בעד
אגרת הרישוי ,ללא אגרת הרדיו ,הינו .₪ 1,611

עדכוני שכר בשלטון המקומי
תשלום מענק חד פעמי למנהלי מחלקות חינוך
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2016ביום  22.2.2016פרסם הממונה על השכר
והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדי ההוראה בשירות המדינה ,לפיו במשכורת חודש מרץ
 ,2016שולם מענק חד פעמי בסך  ,₪ 1,000בכפוף לחלקיות המשרה לעובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה.
ביום  14.4.2016נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות
האזוריות לבין הסתדרות המורים בישראל ,לפיו ישולם מענק חד פעמי האמור גם למנהלי מחלקות חינוך.
כללי הזכאות למענק דומים לכללי הזכאות לגבי עובדי הוראה ,כמפורט להלן:
קביעת הזכאות למענק:


מנהלי מחלקות חינוך שהיו מועסקים ברצף מיום  1.9.2015ועד ליום  1.1.2016כולל (להלן :התקופה הקובעת)
יהיו זכאים למענק חד פעמי בסך  .₪ 1,000הפסקת עבודה אפילו של יום אחד בתקופה הנ"ל מבטלת את
הזכאות למענק ,למעט הפסקות עבודה הבאות בלבד :חופשת לידה ,שמירת הריון ,מחלה בתשלום ,מילואים,
תאונת עבודה ,השעיה עם תשלום שכר.
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יצוין כי לפי חוק עבודת נשים ,תקופת חופשת הלידה הינה  26שבועות מתוכם  14שבועות עם זכויות
סוציאליות ועוד  12שבועות ללא זכויות (בתנאים מסוימים) .עובדת ,אשר בתום חופשת הלידה נושאת זכויות
סוציאליות ,המשיכה ברצף את החופשה ללא זכויות סוציאליות בתקופה הקובעת ובתנאי שסה"כ אורך
תקופת חופשת הלידה לא יעלה על  26שבועות ,תהיה זכאית גם היא למענק חד פעמי בסך של ,₪ 1,000
בהתאם לכללי הזכאות האחרים.



למען הסר ספק ,מי שפרש לגמלאות במסגרת הסדר פנסיה תקציבית לפני  1.1.2016לא זכאי למענק.

קביעת סכום המענק לתשלום:


סכום המענק למשרה מלאה הינו .₪ 1,000



סכום המענק כפוף לחלקיות המשוקללת המחושבת על בסיס תקופת העבודה מ 1.12.2014 -או מתחילת
העבודה (המאוחר מבין השניים) ועד .30.11.2015



שקלול חלקיות המשרה מבוצע על בסיס תקופות העבודה בלבד ,כך שאם העובד היה בהפסקה או שהתחיל

לעבוד במהלך התקופה ,שקלול החלקיות יבוצע על פי התקופה בה היה פעיל.
אופי המענק:


המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב ערך שעה ,לעבודה
נוספת ,לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות ,משמרות ,או שכר עידוד ,ולא יבוצעו
בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל לרבות ,קרן השתלמות ,קרן פנסיה ,או ביטוח מנהלים.



המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום ,כמשמעותו בחוק שכר המינימום,

התשמ"ז.1987-
יצוין ,כי תשלום המענק למנהלי מחלקות חינוך יבוצע במשכורת חודש מאי  2016שתשולם ביום .1.6.2016

עדכון תוספת מנקו
לפי הודעת מרכז השלטון המקומי בישראל ,החל מיום  1.2.2016עודכנו סכומי "תוספת מנקו" המשולמת בשכר
עובדי גבייה כדלקמן:
סכום הגבייה השנתי

גובה תוספת מנקו לחודש

מ ₪ 21,834-עד ₪ 40,977

₪ 50.05

מ ₪ 40,978-עד ₪ 82,003

₪ 71.53

מ ₪ 82,004-עד ₪ 163,757

₪ 114.69

מ ₪ 163,758-ומעלה

₪ 183.12

"תוספת מנקו" נכללת בבסיס להפרשות לקופות גמל מפעליות הפועלות על ברוטו החזרי הוצאות עם הפרשת
המעסיק בשיעור של .,5%
"תוספת מנקו" איננה נכללת בבסיס לחישוב:


השלמה לשכר מינימום;



תוספת קבועה ,כהגדרתה בסעיף  2.3בהסכם ה"בלתי ייחודיים" ( )22%מיום .4.8.2003
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