תאריך פרסום28.2.2018 :

מס הכנסה וביטוח לאומי
טופס  106לשנת 2017
החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 טופס  106לשנת ;2017
 עדכון תקרות ושיעורי הטבה
לחלק מהישובים המוטבים על פי
סעיף  11לפקודת מס הכנסה;
 שיבושים בקליטת דיווחים בקבצי
 126במוסד לביטוח לאומי;
עדכוני שכר בשלטון המקומי
 עדכון שכר בכירים ונבחרים
ברשויות המקומיות;
 הסכם מסגרת מתוקן שני מיום
;1.2.2018
 הסכם שכר בעניין עמותת מעו"ף
לעמית מיום ;1.2.2018
 עדכון תוספת שקלית 2016
לדירוגים :מנהלי ,מח"ר
ולבורנטים;
 עדכון תוספת שקלית  2017לדירוג
עובדים סוציאליים;
 הסכם אחים ואחיות מיום
 28.2.2017ליישום הסכם המסגרת
;2016
 עדכון תוספת מצילים.

ביום  18.2.2018פרסמה רשות המסים חוזר בנושא טופס  106לשנת המס
 2017ועדכונים נוספים ,לפיו ,בטופס  106לשנת המס  ,2017יש לבצע את
השינויים הבאים:


בפרטי העובד/ת יש לציין האם העובד/ת הינו/ה חבר/ה בקיבוץ.



יש לרשום בשורה נפרדת את הפרשי השכר בגין שנים קודמות ,גם
במקרה שבו חישוב המס בגין הפרשים אלה ,בוצע לפי שנת המס
השוטפת (בסיס מזומן) .יצוין כי המס ששולם בגין הפרשים אלה ימשיך
להיות כלול בסך המס השוטף.



בפירוט ההפרשות לקופות גמל לקצבה ,נוסף על פירוט ההפרשות לרכיב
התגמולים ,יש לפרט גם את הסכומים ששולמו על ידי המעסיק בכל
קופה ,לרכיב הפיצויים .כמו כן נדרש לפרט את סכום השווי למס בגין
הפרשה לפיצויים מעל התקרה שנקבעה בפקודת מס הכנסה.



נדרש לשנות את שדה/סעיף של כל התשלומים הפטורים מסעיף  37או
 ,39לשדה .209



במקרה של עובד זר ,יש לציין את תחום עיסוקו של העובד.



יש לשנות את הנוסח של הצהרת המעסיק.

יודגש כי ,חוזר רשות המסים פורסם ב 18.2.2018-ואנו ,במלם שכר ,עושים
כל מאמץ להטמיע את השינויים הנ"ל בטפסי  106בגין שנת המס ,2017
בהקדם האפשרי.

עדכון תקרות ושיעורי הטבה לחלק
מהישובים המוטבים על פי סעיף 11
לפקודת מס הכנסה
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.

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2016ביום 9.12.2015
תוקנו סעיף  11לפקודת מס הכנסה והחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב
המערבי .במסגרת התיקון נקבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים.
ישוב אשר עונה על הקריטריונים ,שנקבעו ,מוגדר כ"-ישוב מוטב".
לפי חוזר רשות המסים בנושא טופס  106לשנת המס  2017ועדכונים נוספים
מיום  18.2.2018עודכנו תקרות ושיעורי הטבה לשנת המס  2018עבור
"הישובים המוטבים" הבאים:
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שם יישוב

סמל היישוב

שיעור הזיכוי

תקרת ההכנסה השנתית לזיכוי

אחיהוד

785

10%

₪ 162,000

בן עמי

712

12%

₪ 192,000

משאבי שדה

421

10%

₪ 162,000

נמרוד

4035

12%

₪ 192,000

עין חצבה

1053

12%

₪ 192,000

עיר אבות

1187

12%

₪ 192,000

מחנה יוכבד

1416

10%

₪ 162,000

שיטים

1267

10%

₪ 162,000

יוזכר כי ,ההטבה בגין המגורים ב" -ישוב מוטב" תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד.
רשות המסים מדגישה כי על עובד המבקש הטבה עפ"י סעיף  11לפקודה או על פי סעיף  11לחוק אזור סחר
חופשי באילת ,להמציא למעסיקו בכל שנה טופס  1312א' ולמלא טופס  .101רק במקרים אלו ,רשאי המעסיק
להעניק לעובד את ההטבה ,בכפוף להוראות החוק וללא צורך להפנותו למשרדי השומה.

שיבושים בקליטת דיווחים בקבצי  126במוסד לביטוח לאומי
ביום  5.2.2018פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה ללשכות השירות ,בתי התוכנה והמעסיקים ,לפיה:


בעקבות ה שיבוש שחל בקליטת הדיווחים של כמה מאות מעסיקים (טופס  )126לשנת  ,2016חלק מהעובדים
קיבלו הודעת חיוב או הודעת בירור עיסוקם ,החל מ.1.1.2016-



המוסד לביטוח לאומי פועל לתיקון התקלה ומבקש מהמעסיקים שיודיעו לעובדים שיש לראות את ההודעות
כבטלות.



בנוסף ,מעסיק שקיבל הודעה בעניין עובדים בלתי מזוהים בקובץ  ,126נדרש לתקן הקובץ ולדווח מחדש.



המוסד לביטוח לאומי מנחה להוסיף בתלוש המשכורת הקרוב ,את מספר תיק ביטוח לאומי ,כדי למנוע
תקלות נוספות בקליטת טופס .126

עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון שכר בכירים ונבחרים ברשויות המקומיות
ביום  5.2.2018פרסם המנהל הכללי של משרד הפנים חוזר בנושא עדכון שכרם של הנבחרים והבכירים  ,2018לפיו
בתוקף מיום  1.1.2018עודכן שכר יסוד של הנבחרים כדלקמן:

טבלת שכר יסוד חודשי לראשי רשויות וסגניהם בשכר:
אוכלוסיית הרשות

ראש רשות

סגן ראש רשות

מ 250,001-ומעלה

₪ 44,223

₪ 35,378

מ 100,001-ועד 250,000

₪ 42,896

₪ 34,317

מ 50,001-ועד 100,000

₪ 40,685

₪ 32,548
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מ 30,001-ועד 50,000

₪ 39,801

₪ 31,841

מ 20,001-ועד 30,000

₪ 38,916

₪ 31,133

מ 10,001-ועד 20,000

₪ 38,032

₪ 30,425

מ 5,001-ועד 10,000

₪ 37,147

אין זכאות לשכר

עד 5,000

₪ 35,378

אין זכאות לשכר

טבלת שכר יסוד חודשי לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר ,לצורך חישוב קצבת הפרישה:
סוג הרשות המקומית

ראש רשות

סגן ראש רשות

רמת הרשות
א1

ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע

₪ 44,223

₪ 42,896

א

עיריות שלהן מעל  100,000תושבים

₪ 42,896

₪ 40,685

ב

עיריות שלהן פחות מ 100,000-תושבים

₪ 40,685

₪ 38,474

ג

מועצות מקומיות ואזוריות

₪ 38,474

₪ 36,263

תוספת יוקר – סכום תוספת היוקר המרבי נשאר ללא שינוי ועומד על סך של .₪ 3,408.29
עדכון שכר עובדים בכירים בשלטון המקומי  -בתוקף מיום  1.1.2018עודכן שכרם של העובדים הבכירים
בשלטון המקומי כלהלן:


עובדים המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום  ,30.4.2001ששכרם צמוד לשכר הממוצע במשק– בשיעור .2.7%



עובדים המועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום  1.5.2001ועד  31.12.2002ששכרם צמוד למדד המחירים –
בשיעור .0.2%



עובדים המועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום  1.1.2003ששכרם צמוד למדד המחירים– בשיעור .0.2%

הסכם מסגרת מתוקן שני מיום 1.2.2018
רקע להסכם


ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) ,בו הוסכם ,בין היתר ,על הקצאת מסגרת עלות תוספות השכר
וההטבות הכספיות ,בגין התקופה מיום  1.1.2013ועד ליום  31.12.2017בשיעור של ( 7.5%להלן :הסכם
המסגרת).



ביום  8.8.2016נחתם הס כם לתיקון הסכם המסגרת בו הוסכם ,בין היתר ,על הגדלת מסגרת עלות הסכם
המסגרת ב 0.25%-ל( 7.75%-להלן :הסכם המסגרת המתוקן).



ביום  9.1.2018נחתם הסכם לתיקון הסכם המסגרת המתוקן בו הוסכם ,בין היתר ,על הגדלת מסגרת עלות
הסכם המסגרת המתוקן ב 0.15%-ל( 7.9%-להלן :הסכם המסגרת המתוקן השני).



ביום  1.2.2018נחתם הסכם בעניין יישום הסכם המסגרת המתוקן השני (להלן :ההסכם) ולהלן עיקריו:

תחולה
ההסכם חל על העובדים המועסקים באחד הדירוגים שלהלן ,אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים
הקיבוציים החלים על הדירוגים האלה:


מנהלי;
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חינוך ונוער;



מח"ר (למעט פסיכולוגים);



טכנאים והנדסאים;



לבורנטים.

מועדי עדכון תוספות שקלית  2016ותוספת אחוזית 2016
מועדי וגובה תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית  2016יהיו כמפורט בטבלה שלהלן:
דירוג
מועד

דירוג החינוך המשלים

דירוג מנהלי  /מחר ,למעט פסיכולוגים
שקלית 2016

אחוזית 2016

שקלית 2016

אחוזית 2016

נכון לינואר 2018

₪ 37.47

0.925%

₪ 109.41

1.375%

החל מ1.6.2018-

₪ 84.69

1.675%

₪ 160.23

1.875%

החל מ1.9.2019-

₪ 130.66

2.425%

₪ 224.32

2.625%

החל מ1.2.2020-

₪ 167.43

3.025%

₪ 275.60

3.225%

החל מ1.3.2020-

₪ 193.28

3.300%

₪ 311.92

3.500%

טבלת תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית  2016לדרוג הנדסאים וטכנאים ולדרוג לבורנטים ,תיקבע ע"י ועדת
מעקב שתתכנס עד סוף חודש אפריל .2018

עדכון תוספת מעו"ף  /תוספת מח"ר
החל מיום  1.2.2018תעודכן תוספת המעו"ף  /תוספת מח"ר ,כמפורט להלן:
דרגה

סכום התוספת מיום 1.2.2017

סכום התוספת מיום 1.2.2018

38 / 8

₪ 750

₪ 825

+38 / +8

₪ 750

 - ₪ 750ללא שינוי

39 / 9

₪ 600

₪ 650

+39 / +9

₪ 600

 - ₪ 600ללא שינוי

40 / 10

₪ 400

₪ 460

+40 / +10

₪ 400

 - ₪ 400ללא שינוי

41 / 11

₪ 200

₪ 220

+41 / +11

₪ 200

 - ₪ 200ללא שינוי

יובהר כי עדכון תוספת מעו"ף  /תוספת מח"ר משולמת לעובדים המועסקים בדירוג המנהלי והמח"ר ,למעט:
פסיכולוגים; עובדים המועסקים בבתי החולים; עובדים המועסקים בתפקידי לבורנטים בביה"ס.

תוספת חינוך מיוחד בינוני וקשה 2018


החל מיום  1.2.2018לסייעת לגננת בגן לחינוך מיוחד בינוני  /קשה ולסייעת למורה בכיתת חינוך מיוחד בינוני /
קשה ,אשר מועסקת  31ימים בפגרות החגים והקיץ ,תשולם תוספת שכר (תוספת חינוך מיוחד בינוני וקשה
 )2018בשיעור ,כמפורט בטבלה שלהלן ,מהשכר המשולב כהגדרתו בסעיף  8להסכם הקיבוצי מיום :14.7.2016
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זכאות לתוספת אופק חדש מכוח הסכם קיבוצי מיום 21.10.2010



שיעור התוספת מהשכר המשולב

כן

10.0%

לא

12.5%

תוספת חינוך מיוחד בינוני וקשה  2018הינה תוספת צמודה לתפקיד והיא תשולם לעובדת כל עוד היא
מועסקת בתפקיד של סייעת בחינוך המיוחד הבינוני או הקשה.



תוספת חינוך מיוחד בינוני וקשה :2018


לא תהווה תוספת קבועה כהגדרת תוספת קבועה בסעיף  2.3בהסכם הבלתי ייחודיים וזאת על אף האמור
באותו הסכם.



לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום ,לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-



תהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה),
התשע"ה .2015-



תהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לחישוב ערך השעה לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת ,כוננויות,
משמרות ,קריאות פתע ,לעניין גמלאות ולעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה  ,הפרשות לקרן השתלמות
ולפיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג.1963-



תהווה בסיס לחישוב תוספת  3.6%המשולמת מכוח הסכם מיום  ,31.1.2001אך לא תהווה בסיס לכל
תוספת קיימת אחרת.

תוספת ענפית 2017


כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2017בהמשך להסכם מיום  ,14.7.2016החל מיום
 ,1.1.2017משולמת תוספת ענפית  2017בשיעור של  10%מהשכר המשולב ,לעובדים המועסקים אצל
המעסיקים ברשויות המקומיות בתפקידים המזכים ,כמפורט בהסכם.



תיקון טעות סופר בהסכם  -מתח הדרגות התקני ,הצמוד לתפקיד פקחי חניה (עובדים שעוסקים בפועל
באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית) המזכה בתוספת ענפית  2017יהיה ,)+(38 - 35 / )+( 8 – 5 :ולא 6
–  ,)+(38 - 36 / )+( 8כפי שפורסם בהסכם מיום .14.7.2016



החל מיום  1.2.2018יתווספו לרשימת התפקידים המזכים בתוספת ענפית  2017התפקידים שלהלן:


פקח בשיטור העירוני  /משולב – עובד שבמסגרת עבודתו בשיטור העירוני עוסק בפועל גם באכיפת דיני
החניה ברחבי הרשות המקומית ,המועסק במתח הדרגות התקני הצמוד לתפקידו.



עובד ביחידת רישוי עסקים – עובד המועסק ביחידה לרישוי עסקים ,העוסק בתחומי רישוי העסקים,
באחד התפקידים הבאים:


מנהל שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא מרמה של מנהל מדור ועד לרמה של מנהל מחלקה (כולל).



פקח רישוי עסקים  /פקח שילוט עסקים  /פקח תברואתי.



תברואן.



עובד בדירוג הנדסאים טכנאים המועסק ביחידה לרישוי העסקים.
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עובד מחשוב – עובד במערכת החינוך באחד הדירוגים :המח"ר ,הנדסאים טכנאים ולבורנטים ,הממלא
אחד מהתפקידים הבאים:





לבורנט מחשבים;



טכנאי רשת מחשבים;



טכנאי מחשבים.

מנהל ביחידת משאבי אנוש – עובד בדירוג המנהלי ,בדרגה עד  12לכל היותר ,המועסק ביחידה לניהול
משאבי אנוש שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הינו כשל אחד מאלה :מנהל מחלקה ,סגן מנהל מחלקה,
מנהל מדור ,אחראי נושא במחלקה ,אשר עומד באחד מהתנאים הבאים לפי העניין:


עובד המועסק ערב חתימת ההסכם ,אשר במהלך התקופה שמיום  1.1.2014ועד ליום ,31.12.2018
השלים לפחות  40שעות לימוד בקורסים בתחומי משאבי אנוש המוכרים לגמול השתלמות.



בעל תעודות סיום של שני קורסים בהיקף מצטבר של  80שעות לפחות או קורס אחד בהיקף של 80

שעות לפחות בתחומי משאבי אנוש ,שמקיימת יחידת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי.
מנהל ביחידת משאבי אנוש יהיה זכאי לתוספת ענפית  2017כדלקמן:
מועד תחילת התשלום



שיעור התוספת מהשכר המשולב

1.2.2018

5%

1.11.2020

10%

יודגש כי ,אין שינוי ביתר הכללים החלים על תשלום תוספת ענפית  2017והם יחולו גם על התפקידים
המפורטים לעיל.

הגדלת תוספת אקדמאית פרופסיונאלית 2017


כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2017בהמשך להסכם הקיבוצי מיום  ,25.12.2016החל
מיום  ,1.3.2017עובד אקדמאי בדירוג המח"ר המועסק באחד מהתפקידים המזכים ,מקבל תוספת אקדמאית
פרופסיונאלית  ,2017בשיעור של  5%מהשכר המשולב ובכפוף ליתר כללי הזכאות.



לפי ההסכם המתוקן השני שיעור התוספת יעלה מ 5%-ל 10%-החל מיום ( 1.11.2020ולא מיום .)1.5.2019

שינוי טבלת חלקיות משרה
החל מיום  1.2.2018תחול על עובד שהתקבל לעבודה מיום  1.1.2017ואילך ,טבלת חלקיות משרה חדשה ,כמפורט
בסעיף  15להסכם.

הסכם שכר בעניין עמותת מעו"ף לעמית מיום 1.2.2018
ביום  1.2.2018נחתם הסכם בעניין עמותת מעו"ף לעמית (מס' העמותה  )58060559להלן עיקרי ההסכם:

תחילה
תוקף ההסכם מיום .1.2.2018
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תחולה
ההסכם חל על כל עובד ,המועסק ברשות המקומית מעל  3חודשים ומעל רבע משרה בחודש מאי בשנת הזכאות,
ששכרו משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על אחד הדירוגים הבאים:


מנהלי;



חינוך ונוער;



מח"ר (למעט פסיכולוגים);



טכנאים והנדסאים;

 לבורנטים.

השתתפות המעסיק בדמי חבר בעמותת מעו"ף לעמית


החל מיום  ,1.2.2018עובד הרשות המקומית ,כמפורט לעיל ,יהיה זכאי להשתתפות המעסיק בדמי החבר
השנתיים בעמותת מעו"ף לעמית ,בסך של  ₪ 105לשנה קלנדרית .סכום ההשתתפות יעודכן אחת לשנה.



בגין דמי ההשתתפות תבוצע זקיפת הטבה ,כלומר ,דמי ההשתתפות יצורפו לברוטו החייב במס הכנסה
ובביטוח הלאומי לכל עובד זכאי.



דמי ההשתתפות יועברו ישירות לעמותה עד לסוף חודש יוני בגין אותה שנה קלנדרית.



כמו כן ,יש להעביר לעמותה את רשימת העובדים שבגינם מועברים דמי השתתפות .הרשימה תכלול את שם
העובד ,מס' תעודת הזהות ותאריך הלידה.

הוראת שעה בעניין דמי ההשתתפות לשנת 2018


בשנת  2018יהיה זכאי לדמי ההשתתפות ,כל עובד המועסק ברשות המקומית מעל  3חודשים ומעל רבע משרה
בחודש ינואר בשנת הזכאות ,ששכר משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על אחד הדירוגים
שפורטו לעיל.



את דמי ההשתתפות לשנת  ,2018יש להעביר לעמותה בחודש פברואר  2018ולא יאוחר מחודש מרץ .2018

עדכון תוספת שקלית  2016בדירוגים :מנהלי ,מח"ר ולבורנטים
בהתאם להסכמים הקיבוציים מיום  14.7.2016ומיום  25.12.2016וסעיף 9ב' להחלטת ועדת מעקב מיום ,16.2.2017
החל מ 1.1.2018-עודכן גובה תוספת שקלית  2016כדלקמן:
דירוג

גובה תוספת שקלית 2016

מנהלי

₪ 37.47

מח"ר

₪ 37.47

לבורנטים

₪ 166.30

עדכון תוספת שקלית  2017בדירוג עובדים סוציאליים
בהתאם להסכם הקיבוצי לעובדים הסוציאליים מיום  ,3.9.2017החל מיום  1.1.2018תוספת שקלית  2017לעובדים
הסוציאליים תעמוד על סך של .₪ 181.39
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הסכם לדירוג אחים ואחיות מיום  28.2.2017ליישום הסכם
המסגרת 2016
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2017ביום  28.2.2017נחתם בין המעסיקים במגזר הציבורי
לבין ההסתדרות הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות ,הסכם ליישום הסכם המסגרת  ,2016על העובדים
אצל המעסיקים אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים ,החלים לגבי דירוג האחים והאחיות ,אשר
מיוצגים על ידי ההסתדרות .לאחרונה התקבלה הוראה ממרכז השלטון המקומי ליישם את ההסכם גם לגבי
עובדים המועסקים ברשויות המקומיות בדירוג אחים ואחיות כדלקמן:

הגדלת תוספת שקלית 2016


סכום תוספת שקלית  ,2016אשר החלה להיות משולמת החל מיום  ,1.7.2016בגובה  ,₪ 99.66יגדל בהדרגה
במועדים ובסכומים המפורטים להלן:
תוקף



סכום התוספת

1.3.2017

₪ 227.62

1.1.2018

₪ 228.07

1.6.2018

₪ 377.11

1.8.2019

₪ 551.52

אין שינוי ביתר הכללים החלים לגבי התוספת.

הגדלת תוספת מינהל


החל מיום  ,1.3.2017יוגדל שיעורה של תוספת מינהל ,מ 5.1%-ל ,6.3%-מהשכר המשולב ההתחלתי של אחות
מוסמכת ברמה .10



למען הסר ספק ,אין שינוי ביתר הכללים לתשלום תוספת מינהל ,אשר חלו ערב חתימת ההסכם.

עדכון תוספת מצילים
על פי סעיף 2ב' להסכם המצילים מיום  ,11.4.2000בתוקף מ ,1.1.2018 -עודכנה תוספת מצילים לפי שיעור עליית
המדד לשנת  2017בסך  0.2%כדלקמן:
דור המצילים

סכום תוספת מצילים

מצילים ותיקים

 ₪ 3,537.40לחודש

מצילים חדשים

 ₪ 8.62לשעה

מצילים ותיקים הינם מצילים ברשויות המקומיות ,אשר התקבלו לעבודה עד ליום  ,10.4.2000וכן מצילים
שלגביהם התקבלה החלטת ועדה פריטטית בעניין מעמדם.
תוספת מצילים חדשים הינם מצילים שהתקבלו לעבודה החל מיום  11.4.2000ואילך ,ואשר לא התקבלה לגביהם
החלטת ועדה פריטטית בעניין מעמדם.
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