תאריך פרסום27.7.2017 :

החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי

מס הכנסה וביטוח לאומי
 עדכון תאום מס לאור החקיקה
של תכנית 'נטו משפחה;
 תיקוני דוחות  102בעקבות
חקיקת "נטו משפחה";
 הוספת הישוב בני דקלים
לרשימת הישובים המוטבים על
פי סעיף  11לפקודת מס הכנסה;

שכר והסכמים קיבוציים
 קצובת ביגוד לשנת ;2017
 קצובת הבראה במגזר הפרטי
לשנת ;2017
 עדכון תשלום קצובת אש"ל ודמי
כלכלה ולינה לעובדי המדינה;
 עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי
רכב שירות במגזר הציבורי;

דיני עבודה
 חישוב פיצויי פיטורים לעובד
שעתי שהיקף העסקתו משתנה.

עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית
"נטו משפחה"
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מאי  ,2017ביום
 16.5.2017פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים –
הוראת שעה) ,התשע"ז ,2017-לפיו בשנות המס  2017ו 2018-תוגדל כמות
נקודות הזיכוי שיינתנו להורים עובדים (אם ואב) ,עבור ילדיהם עד גיל .5
בהמשך לכך ,ביום  3.7.2017רשות המסים בישראל פרסמה חוזר בנושא
עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית "נטו למשפחה" ,לפיו כתוצאה
מהוראת שעה זו ,ייתכן כי מי שערך תיאום מס השנה ( ,)2017יצטרך לעדכן
את תיאום המס שברשותו ,כדי ליהנות מאותן נקודות זיכוי נוספות בגין
ילדיו.
במקרים מסוימים ,רשות המסים תעדכן את אישורי תיאומי המס ותשלח
בדואר את האישורים המעודכנים ,ללא צורך בהגעה למשרדי השומה.
במקרים הבאים כן נדרש להגיע למשרדי פקיד השומה ,לצורך עריכת תיאום
מס מעודכן:


תיאומי מס ליותר ממעסיק אחד ,אשר נערכו בתקופה שבין  1.1.2017ל-
 13.6.2017במשרדי השומה ,שבהם נקבע ניכוי מס גדול מ.0%-



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.

תיאומי מס ליותר ממעסיק אחד ,אשר נערכו בתקופה שבין  1.1.2017ל-

 19.6.2017באמצעות האינטרנט ,שבהם נקבע ניכוי מס גדול מ.0%-
יצוין כי במקרים הנ"ל הנישום נדרש להגיע למשרדי פקיד השומה ,לצורך
עריכת תיאום מס מעודכן ,רק אם הוא נמנה עם אחד מאלה:


גבר נשוי ,אב לילד שמלאו לו  4-5שנים במהלך שנת .2017



הורה במשפחה חד הורית ,לילד שמלאו לו  4-5שנים במהלך שנת ,2017
אשר אינו/ה מקבל/ת עבורו קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.



אם לילד שנולד במהלך שנת  ,2017אשר מבקשת להעביר נקודת זיכוי
אחת בגין הילד ,לשנה הבאה.
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תיקוני דוחות  102בעקבות חקיקת "נטו משפחה"
ביום  17.7.2017פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא תיקוני דוחות  102בעקבות חקיקת "נטו משפחה" ,לפיו
בעקבות חקיקת "נטו משפחה" ,שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים ,ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר
מעובדיהם בחודשים ינואר עד מאי ,גבוה מסכום המס השוטף שעליהם להעביר בחודש יוני.
מעסיקים אלה זכאים להחזר ,בגין אותו המס העודף שנוכה מהעובדים והועבר לרשות המסים בחודשים ינואר עד
מאי ,אשר הוחזר לעובדים במשכורת חודש יוני ולא ניתן לקזזו במלואו כנגד חבות המס השוטף בחודש זה.
לצורך קבלת ההחזר ,על המעסיקים לפנות למשרדי פקיד השומה בבקשה לתיקון דוחות  ,102בגין החודשים
הקודמים ,החל מחודש מאי ואחורה.

הוספת הישוב בני דקלים (במועצה האזורית לכיש) לרשימת
הישובים המוטבים על פי סעיף  11לפקודת מס הכנסה
ביום  5.7.2017פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא הוספת הישוב בני דקלים (במועצה האזורית לכיש)
לרשימת הישובים המוטבים על פי סעיף  11לפקודת מס הכנסה ,לפיו על סמך האשכול הכלכלי – חברתי לשנת
 ,2017נוסף היישוב בני דקלים (סמל ישוב )1368 :לרשימת הישובים הזכאים להנחה ממס ,בהתאם לסעיף 11
לפקודת מס הכנסה.
בהתאם לכך ,החל מיום  1.1.2017תושבי הישוב בני דקלים רשאים לקבל הנחה בשיעור של  7%על הכנסה מיגיעה
אישית ,עד לתקרה של  ,₪ 132,000ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף  11לפקודת מס הכנסה.

שכר והסכמים קיבוציים
תשלום קצובת ביגוד לשנת 2017
כמידי שנה ,במשכורת חודש יולי  ,2017שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים ,בגין התקופה שמחודש ינואר ועד
חודש דצמבר  ,2017באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה ,כמפורט להלן:

כללי
בהתאם לסעיף  28.425בתקשי"ר ,רמות הביגוד הן:


רמה  - 3לעובדים בדרגות עד הדרגה ( 16כולל) בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים;



רמה  - 4לעובדים בדרגות מדרגה  17ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים ,וגם
לעובדי הוראה ומנהלי מחלקות חינוך.



רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל ,תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה בה הוא
משובץ ,או לפי דרגתו ,אם הוענקה לו דרגה אישית ,הגבוהה משיא דרגתו בתקן.

תעריפי ביגוד לשנת 2017
תעריפי קצובת הביגוד עודכנו בכ 0.81%-ונכון לשנת  2017עומדים על:


 ₪ 1,510לשנה ,לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,108לשנה ,לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;4
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 ₪ 4,314לשנה ,למנכ"לים ולמוקבלים להם וגם לראשי רשות מקומית וסגניהם בשכר;



 ₪ 1,800לשנה למשפטנים ,הזכאים לתוספת הופעה ,בעבור מדי משפט;



 ₪ 673לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני ,בשיעור משרה מ 30%-ועד ;50%



 ₪ 1,342לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני ,בשיעור משרה מ 50%-ומעלה;



 ₪ 0.71לכל שעת עבודה לסטודנטים.

עקב המדד השלילי אין שינוי בתעריפי קצובת ביגוד לשנת  ,2017עבור גמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם
הוקפאה והוצמדה למדד ,אשר פרשו לגמלאות לפני שנת  2017והם ימשיכו לעמוד על:


 ₪ 1,520לשנה ,לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,120לשנה ,לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה .4

עדכון תעריף הבראה לשנת  2017במגזר הפרטי
על פי ההסכם הקיבוצי הכללי ,בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית החדשה ,בדבר חישוב
קצובת הבראה ,גובה קצובת ההבראה (השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו) לשנת ,2017
יעמוד על סך של  ₪ 378לכל יום הבראה (ללא שינוי לעומת שנת .)2016


כל עובד שהשלים שנת עבודה ,זכאי לקצובת ההבראה בהתאם להיקף משרתו ,ועל פי הוותק שלו במקום
העבודה כדלקמן:
שנות וותק בעבודה

ימי הבראה (למשרה מלאה)

1

 5ימים

3–2

 6ימים

10 – 4

 7ימים

15 – 11

 8ימים

19 – 16

 9ימים

מ 20-ואילך

 10ימים



עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה ,רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו .לאחר שנת
העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.



בקביעת תקופת הזכאות ,לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא
מתקיימים יחסי עובד מעסיק .למען הסר ספק ,חופשת לידה עפ"י החוק ,כן מובאת בחשבון לעניין צבירת
הוותק להבראה.



יצוין כי ,עובד לא נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת ,כתנאי לתשלום
קצובת הבראה.



קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספטמבר) ,אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום
העבודה.



לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
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עדכון תשלום קצובת אש"ל ודמי כלכלה ולינה לעובדי המדינה
ביום  5.7.2017פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר ,לפיו בתוקף מיום  ,1.6.2017עודכנו תעריפי קצובת
אש"ל ,דמי כלכלה ,בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה ,כמפורט להלן:
מס"ד שם התוספת
אש"ל ארוחות:
.1
ארוחת בוקר
ארוחת צהרים
ארוחות ערב ולילה
דמי כלכלה לעובד המועסק ב 2-שעות נוספות לפחות
.2
שחל עליו הסכם סבסוד הארוחות
.3
.4
.5
.6

שלא חל עליו הסכם סבסוד הארוחות
דמי כלכלה לעובד המועסק בתחום המשמרת השלישית  4שעות לפחות
הוצאות לינה בחדר שכור – ללילה
הוצאות לינה ללא קבלות – ללילה
הוצאות לינה בחדר שכור על בסיס חודשי ללילה

תעריף קודם

תעריף חדש

18.00
52.00
23.00

19.30
55.70
24.60

16.00

17.10

18.00
11.00
עד 38.00
עד 23.00
עד 28.00

19.30
11.80
עד 40.70
עד 24.60
עד 30.00

כמו כן ,ביום  26.6.2017פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר ,לפיו בהתאם לכללי העדכון בסעיף ,5
להחלטת ועדת השרים לענייני שכר מיום  ,24.12.1976בתוקף מ ,1.6.2017-עודכן תעריף דמי הכלכלה ,להם זכאים
מנהלים כלליים במשרדי הממשלה ונושאי תפקידים מקבילים ,מסכום של  ₪ 944לחודש ,לסכום של ₪ 1,011
לחודש.
בנוסף ,במשרדי הממשלה בלבד ,בתוקף מיום  1.6.2017עודכנו תעריפי קצובת אש"ל בתפקיד ,בשיטה החדשה,
כדלקמן:
סוג תעריף

משך שהות בתפקיד

תעריף קודם

תעריף חדש שחל עליו
הסכם סבסוד הארוחות
₪ 29.50

תעריף א

מעל  4שעות (כולל)

₪ 29.50

תעריף ב

מעל  8שעות (כולל)

₪ 59.00

₪ 58.90

תעריף ג

מעל  12שעות (כולל)

₪ 88.50

₪ 88.30

להזכירכם ,השיטה החדשה בתשלום קצובת אש"ל הונהגה לגבי עובדי המדינה במשרדי הממשלה בלבד ,החל מ-
 1.6.2009ואילך .עפ"י השיטה החדשה ,הוחלף תשלום קצובת אש"ל ,ששולם לפי תעריפים שנקבעו בהתאם לסוג
הארוחה (בוקר ,צהריים ,ערב או לילה) ,בתשלום לפי תעריף אחיד לארוחה אחת ובהתאם לכמות השעות בהן שהה
העובד מחוץ למשרד בתפקיד ,ללא קשר לעיתוי (בוקר ,צהריים ,ערב או לילה).
למען הסר ספק ,יתר התנאים לתשלום קצובת אש"ל ,כגון :מרחק נסיעה ,אישור ממונה ,עמידה בשעות נוספות
וכו' – נשארו ללא שינוי.
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עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי
בתוקף מיום  ,1.4.2017עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב ,עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב.
לפי העדכון ,בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכבם הינו מיום  1.4.2017ואילך ,יהיו זכאים להשתתפות בסכום
אגרת הרישוי נטו ,אך לא יותר מהסכומים המרביים (קבוצת מחיר  )3כדלהלן:
סוג הרכב

סכום מרבי לתשלום בעד אגרת רישוי

מכונית

 ₪ 1,626נטו (במקום )₪ 1,611

אופנוע

 ₪ 299נטו (במקום )₪ 300

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  ₪ 161בעד אגרת הרדיו ,ולפיכך לצורך חישוב
ההשתתפות ינכה המעביד מאגרת הרישוי ששולמה בידי העובד ,סכום של  .₪ 161בכל מקרה ,הסכום המרבי בעד
אגרת הרישוי ,ללא אגרת הרדיו ,הינו .₪ 1,626

דיני עבודה
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי שהיקף העסקתו משתנה
בתקנות פיצויי פיטורים אין הגדרה מדויקת כיצד לחשב שכר לעניין תשלום פיצויי פיטורים עבור עובד שעתי,
שעבד בהיקפי העסקה שונים.
לפני כ 20-שנה פסק בית הדין הארצי לעבודה ,בפסק דין "סנונית" ,שיש לערוך את חישוב פיצויי הפיטורים לעובד
המועסק בשכר שעתי ,על בסיס ממוצע השעות שעבד ב 12-החודשים שקדמו לסיום עבודתו.
ביום  04.06.2017ניתן פסק-דין בבית הדין הארצי לעבודה (ע"ע  44824-03-16י.ב שיא משאבים בע"מ נ' Adhenom
 ,)Berh Teamiלפיו חישוב פיצויי הפיטורים לעובד המקבל שכר שעתי צריך להתבצע בהתחשב בכל השעות שעבד
בכל תקופת עבודתו ולא רק על בסיס ממוצע השעות שעבד ב 12-החודשים שקדמו לסיום העבודה.
בפסק הדין נכתב ,כי שיטה זו מבטיחה כי פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של
העובד ,ותמנע תוצאה ,שבמקרה מסוים עשויה לקפח את המעסיק ובמקרה אחר את העובד .כך למשל ,במקרה
שהיקף ההעסקה של העובד השעתי עלה דווקא ב 12-החודשים האחרונים ,הוא יזכה לפיצויי פיטורים מוגדלים ,גם
בעד התקופה שבה הועסק בפועל בהיקף ההעסקה נמוך יותר ,ואילו עובד שב 12-החודשים האחרונים חלה הפחתה
בהיקף העסקתו ,יקבל פיצויי פיטורים בחסר ,על כל תקופת העסקתו.
פסק הדין האמור יוצר הלכה חדשה לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי ששעות העבודה שלו משתנות כל הזמן.
יצוין כי אין כל קביעה חדשה לעניין אופן חישוב פיצויי פיטורים לעובדים המועסקים בשעות קבועות ,אך שכרם
משתנה עקב פרמטרים אחרים ,ולגביהם יש להמשיך לעשות חישוב כקבוע בפסק הדין בעניין "סנונית".
לקוחו ת המעוניינים ליישם את שיטת החישוב החדשה לגבי עובדים שעתיים בהתאם לפס"ד האמור ,מתבקשים
לפנות למנהל הלקוח במלם שכר.
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