תאריך פרסום1.5.2018 :

מס הכנסה וביטוח לאומי
החודש בדף המידע

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר

מס הכנסה וביטוח לאומי
 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת
ומשכר עבודה (טופס  )0126ועל ניכויים
מתשלומים שאינם משכורת או שכר
עבודה (טופס  )0856לשנת המס - 2017
הארכת מועד הגשה;
 עדכון למעסיקים מהמוסד לביטוח
הלאומי;
 רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של
עובדים ישראלים בחו"ל;
שכר והסכמי עבודה
 עדכון שכר מינימום לשעה מ1.4.2018-
בעקבות קיצור שבוע עבודה במשק;
 הסכם שכר קיבוצי עם ארגון המורים
בחטיבות העליונות מיום ;14.3.2018
 עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב
שירות במגזר הציבורי לשנת ;2018

עבודה (טופס  )0126ועל ניכויים
מתשלומים שאינם משכורת או שכר
עבודה (טופס  )0856לשנת המס – 2017
הארכת 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 מעסיק 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 שכתובתו:

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 עדכון תוספת מנקו מ;1.2.2018-
דיני עבודה
 פס"ד בית הדין הארצי לעבודה – תשר
למלצר ייחשב כשכר עבודה.

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.

https://www.misim.gov.il/shdochnik
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.
תאריך הגשת הדוח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה ,כאמור,
במוקד הניכויים.
את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול באחת מהדרכים הבאות:


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



במשרדי השומה /בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.



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

ביום  4.2.2018פרסמה רשות המסים הודעה ,לפיה הוארך מועד הגשת
הדוחות השנתיים ,לחייבים בהגשת דוחות  126ו 856 -לשנת המס  ,2017עד
לתאריך  .31.5.2018את טופסי ההצהרה לשנת  2017אפשר להגיש במועדים
כדלקמן:
.
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מעסיק/מנכה ,אשר ישדר את הדוח לשנת המס  2017עד ליום  ,31.5.2018רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד
ליום  31.10.2018ויראו את הדוח ,כדוח שהוגש במועד החוקי ,על כל המשתמע מכך.



מעסיק/מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום  , 31.5.2018אך שידר אותו עד ליום  28.6.2018וגם הגיש את
טופס ההצהרה עד ליום זה ,לא יוטל עליו עיצום כספי.



מעסיק/מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום  ,28.6.2018יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד .במקרה
כזה ,מועד ההגשה יהיה המועד בו הגיש את טופס ההצהרה ,לאחר שהשלים את שידור הדוח.

עדכון מהמוסד לביטוח לאומי עבור המעסיקים הרשומים
למערכת B2B
החל מעתה ,מעסיק ,הרשום למערכת  ,B2Bיכול לקבל משוב לשידור טופס  ,126בנוסף למקור המדווח שהוא
לשכת שירות .ש ינוי זה ,בין היתר ,מאפשר למעסיק להיכנס למערכת ולבצע תיקון רשומות שגויות ,בהתאם
למפורט במשוב.

רפורמה במיסוי הכנסת עבודה של עובדים ישראלים בחו"ל
ביום  10.4.2018אישרה ו עדת הכספים של הכנסת את התיקון לכללי מס הכנסה ,שמשמעותו רפורמה מקיפה
במיסוי הכנסת עבודה של עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקיהם לתקופות ארוכות ,שביניהם
נמנים ,בין היתר ,עובדי הנציגויות הישראליות בחו"ל (שגרירים ,שליחים וכדומה).
עד כה ,על הכנסת עבודה של עובדים ישראלים בחו"ל חלו כללי חישוב מס מיוחד  -מדרגות מס דולריות והטבות
מס בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור ,טיפול רפואי וחינוך.
חישוב המס לפי המדרגות הדולריות ,יצר במרבית המקרים חיוב מס גבוה ,ביחס לחיוב המס בישראל .מצב זה
נוצר לאור השינויים בשער החליפין של הדולר ,לעומת השקל לאורך השנים ,ובשל השינויים במיסוי היחיד,
שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל .בנוסף לכך ,ההבדלים בחישוב המס ,יוצרים מורכבות ובעיות רבות
ביישום החישוב.
להלן עיקרי הרפורמה:


השוואת חישוב המס ,לפי הכללים לחישוב המס הרגיל בישראל:
 מדרגות מס
 נקודות זיכוי



עדכון סכומי ההוצאות המותרות בניכוי (דיור ושכר לימוד).



ביטול ההוראה המקלה הקובעת שווי רכב מופחת ל"עובד הבכיר".



הארכת משך התקופה המינימלית לשהייה בחו"ל בגינה יחולו הכללים ,מ 4 -חודשים ל 8 -חודשים.

מטרת הרפורמה הינה לפשט את יישום כללי המיסוי לאוכלוסייה האמורה ולתקן את העיוותים שנוצרו לאורך
השנים בחישוב המס לעובדים שנשלחו לביצוע עבודתם בחו"ל.
הכללים החדשים יחולו החל מיום .1.1.2018
אנו ,במלם שכר ,נערכים ליישום הרפורמה.
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שכר והסכמי עבודה
עדכון שכר מינימום לשעה בעקבות קיצור שבוע עבודה במשק
ביום  ,17.4.2018באגרת מידע מיוחדת על אודות קיצור שבוע עבודה במשק ,פרסמנו ,בין השאר ,כי ביום 29.3.2017
נחתם ,בין נשיאות הארגונים העסקיים ,לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסכם קיבוצי כללי לקיצור
שבוע העבודה במשק הישראלי.
בהמשך לכך ,ביום  15.3.2018פרסם שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,צו הרחבה בדבר קיצור שבוע
העבודה במשק (להלן :צו ההרחבה) .בצו ההרחבה נקבע בין היתר כי:


היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת ,כך ששבוע העבודה יעמוד על  42שעות עבודה ,ללא הפחתה
בשכר.



קיצור שבוע העבודה ל 42-שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ 42 -שעות בשבוע ,אך
פחות מ 43-שעות עבודה.



בהתאמה לקיצור שבוע העבודה ,כמפורט בצו ההרחבה ,שכר השעה יחושב על בסיס של  182שעות לחודש
עבודה.



הפחתת שעת העבודה לפי צו ההרחבה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או
לשינויים בתנאי העבודה של עובדים המועסקים ,לפני תחילת צו ההרחבה  ,42שעות או פחות.

בהמשך לכך ,ביום  24.04.2018נחתמה החלטת צוות ההיגוי שהוקם מכוח סעיף  5להסכם הקיבוצי לקיצור שבוע
העבודה במשק הישראלי.
ביום  26.4.2018פרסם הממונה על השכר במשרד האוצר חוזר בנושא קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה  -שכר
מינימום לשעה ,לפיו:


החל מיום  ,01.04.2018שכר מינימום לשעה יעלה מ ₪ 28.49-לשעה ,ל ₪ 29.12-לשעה ( ₪ 5,300חלקי 182
שעות) ,והסכום הבסיסי (כהגדרתו בסעיף (3ב)( )5לחוק שכר מינימום) יעלה מ ₪ 25.03-לשעה ,ל₪ 25.58 -
לשעה ( ₪ 4,655.95חלקי  182שעות).



מובהר על כן ,כי ערך השעה של עובד במשכורת חודשית ,כמו גם השכר לשעה של עובד שעתי ,לא יפחת
מהאמור לעיל (.)₪ 29.12



יצוין כי הנחיה זו עולה בקנה אחד עם הסכמת משרד האוצר מיום  ,09.01.2018לתמוך בקידום תיקון חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-בהתאם לאמור.



הנחיות משלימות נוספות בדבר קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה יופצו בתקופה הקרובה.

הסכם שכר קיבוצי עם ארגון המורים בחטיבות העליונות
בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר  2017פרסמנו בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי שנחתם ביום ,5.9.2017
בדבר שינוי בתנאי השכר של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (לרבות בכיתות י"ג – י"ד) ,המפוקחות על ידי
משרד החינוך ,בין אם מועסקים על פי רפורמת "עוז לתמורה" ובין אם מועסקים שלא לפי תנאי הרפורמה (להלן:
ההסכם הקודם).
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ביום  14.3.2018נחתם הסכם שכר חדש (להלן :ההסכם המתקן) .ובהמשך לכך ,ביום  26.3.2018פרסם משרד
החינוך חוזר לבעלויות ,עם הוראות ביצוע להסכם המתקן .להלן עיקרי השינויים והעדכונים בהסכם המתקן
לעומת ההסכם הקודם:

כללי
ההסכם המתקן מסדיר את תנאי העבודה והשכר של עובדי ההוראה ,המפורטים להלן ,מיום  1.9.2017ועד ליום
 28.2.2022וכן מעדכן את ההסכם הקודם.

הגדרות


מורים ברפורמה  -מורים המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.



מורים שאינם ברפורמה  -מורים המועסקים שלא לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.



מנהלים  -מנהלים ברפורמה ומנהלים שאינם ברפורמה.



מנהלים ברפורמה – מנהלי בתי ספר המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.



מנהלים שאינם ברפורמה –מנהלי בתי ספר המועסקים שלא לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה.



עובדי הוראה – מורים ברפורמה ,מורים שאינם ברפורמה ומנהלים.

מענק חד פעמי
עובדי הוראה ,אשר היו מועסקים במשרה מלאה בכל התקופה שמיום  1.9.2017עד יום ( 30.11.2017להלן:
התקופה למענק) ,יהיו זכאים למענק חד פעמי בסכום של ( ₪ 1,000להלן :המענק) ,כדלקמן:


עובד הוראה אשר הועסק במשרה מלאה ,בחלק מהתקופה למענק ,יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק המשולם,
ביחס לתקופת העבודה של עובד ההוראה בתקופה למענק.



עובד הוראה אשר הועסק במשרה חלקית בכל (מלוא) התקופה למענק יהיה זכאי לחלקו היחסי של המענק,
ביחס לחלקיות משרתו (המשוקללת) בתקופה למענק .בכל מקרה ,בחישוב חלקיות משרתו של עובד הוראה
בכל חודש ,לצורך החישוב כאמור ,לא יילקחו בחשבון היקפי משרה שמעבר ל.100%-



עובד הוראה אשר הועסק במשרה חלקית בחלק מהתקופה למענק ,יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק ,ביחס
לחלקיות משרתו ולתקופת העבודה של עובד ההוראה בתקופה למענק .בכל מקרה ,בחישוב חלקיות משרתו
של עובד הוראה בכל חודש ,לצורך החישוב כאמור ,לא יילקחו בחשבון היקפי משרה שמעבר ל.100%-



בחישוב תקופת העבודה במסגרת התקופה למענק ,לא יילקחו בחשבון תקופות בהן שהה עובד ההוראה ,מכל
סיבה שהיא ,בחופשה ללא תשלום לרבות שבתון או בחופשה שדינה כדין חופשה ללא תשלום לרבות חופשה
ללא תשלום ,שהיא לאחר תום תקופת הלידה וההורות ,כמשמעותה בחוק עבודת נשים .מוסכם כי יובאו
בחשבון תקופות בהן שהה עובד ההוראה בשירות מילואים או בתקופת לידה והורות ,לפי חוק עבודת נשים,
התשי"ד 1954-או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.



המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,לעניין חישוב התמורה עבור
ביצוע שעות מילוי מקום ,לעניין הפחתת שכר בשל שעת היעדרות ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק
פיצויי פיטורים ,התשכ"ג , 1963-ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות ,קרן
פנסיה או ביטוח מנהלים).



המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר ,עד לשכר המינימום ,כמשמעותו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז.1987-



אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר ,על פי טבלאות השכר המשולב.

השכר המשולב
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לגבי המורים שאינם ברפורמה והמנהלים – בוטל למפרע העדכון שבוצע במסגרת יישום ההסכם הקודם,
כלומר סכומי השכר המשולב בתוקף מ ,1.9.2017 -חזרו לערכים שהיו בתוקף ערב היישום של ההסכם הקודם.



לגבי המורים ברפורמה  -העדכון שבוצע בשכר המשולב לפי ההסכם הקודם בשיעור של  18.212%נותר על כנו
ומיום  1.12.2018יבוצע עדכון נוסף בשיעור של .1.2%



בנוסף ,לפי ההסכם המתקן ,בתוקף מיום  ,1.9.2018יבוצע עדכון נוסף בשכר המשולב עבור עובדי ההוראה,
אשר צברו וותק מ 1-עד  7שנות וותק.

התוספת השקלית 2016


לפי ההסכם הקודם ,החל מיום  ,1.9.2017שולמה לעובדי ההוראה תוספת שקלית  2016בסך של  ₪ 601ומיום
 1.1.2018בסך של .₪ 712.62



לפי ההסכם המתקן שונו סכומי התוספת ,נוספו מועדי העדכון ובנוסף נקבע סכום שונה למורים ברפורמה,
לעומת מורים שאינם ברפורמה ומנהלים ,כמפורט בטבלה שלהלן:
תוקף

מורים ברפורמה

מורים שאינם ברפורמה ומנהלים

1.9.2017

( ₪ 601.00אין שינוי)

₪ 387.57

1.1.2018

₪ 832.62

₪ 619.19

1.6.2018

₪ 963.11

₪ 749.68

1.12.2018

₪ 1,022.40

₪ 808.97

1.1.2019

₪ 1,122.40

₪ 908.97

1.9.2019

₪ 1,142.40

₪ 928.97

1.1.2020

₪ 1,222.40

₪ 1,008.97

1.9.2020

₪ 1,262.40

₪ 1,048.97

1.1.2021

₪ 1,342.40

₪ 1,128.97

1.9.2021

₪ 1,382.40

₪ 1,168.97



יצוין כי ,עדכון תוספת שקלית  2016לפי ההסכם המתקן ,כמפורט בטבלה לעיל ,מבטל את הוראות ההסכם
הקודם.



למעט עדכון סכומים ומועדי העדכון של תוספת שקלית  ,2016כמפורט לעיל ,לא חלו שינויים נוספים בנוגע
לתוספת זו ,המפורטים בהסכם קיבוצי מיום ( 23.3.2017פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל .)2017

תוספת  '94למורים שאינם ברפורמה ומנהלים


לפי ההסכם הקודם ,החל מיום  ,1.9.2017בוטל בשכר עובדי ההוראה תשלומן של תוספות השכר הבאות,
לרבות לכל זכות ,אשר נבעה מתשלומן :תוספת  ;'87תוספת  ,'94תוספת  ;2001תוספת  ;2008תוספת
 ;2011תוספת שחיקה  ;2011תוספת אחוזית .2016



לפי ההסכם המתקן ,החל מיום  ,1.9.2017למורים שאינם ברפורמה ולמנהלים יוחזר תשלומה של תוספת
( '94תוספת תגבור הוראה) ,וכל זכות שנובעת ממנה ,והיא תעודכן בסכומים ובמועדים כדלקמן:
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תוקף

סכום

1.9.2017

₪ 162.56

1.12.2018

₪ 164.51

תוספת מיזוג רכיבים


החל מיום  ,1.9.2017מורים שאינם ברפורמה ומנהלים ,יהיו זכאים לתוספת שכר אחוזית חדשה בשיעור
אחיד עבור כולם ,מהשכר המשולב בלבד (להלן :תוספת מיזוג רכיבים) ,כדלקמן:



תוקף

שיעור התוספת

1.9.2017

18.951%

1.12.2018

20.378%

תוספת מיזוג רכיבים תובא בחשבון לחישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב ,וכן לעניין חישוב
ערך שעה ,לצורך חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" (בין אם במקום שעה תומכת הוראה ובין
אם לאו) ,לעניין הפחתת שכר בשל היעדרות ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצוי פיטורים,
התשכ"ג , 1963-לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף  46להסכם עוז לתמורה ,לקרן השתלמות
ולקרן דפנה (או לקופה אחרת שבאה במקומה).



תוספת מיזוג רכיבים לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר ,עד לשכר המינימום ,כמשמעותו בחוק
שכר מינימום ,התשמ"ז .1987-למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" ,לעניין הוראות
חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראה שעה) ,התשע"ה.2015-

תוספת מעבר לרפורמה
החל מיום  ,1.9.2017תוספת מעבר לרפורמה ,כמשמעה בסעיף  24להסכם עוז לתמורה ,תחושב למנהלים ברפורמה
על בסיס רכיבים הבאים בלבד:


השכר המשולב;



תוספת ( '94תוספת תגבור והוראה)



תוספת מיזוג רכיבים

הוראות מיוחדות בדבר יישום ההסכם המתקן


כל העדכונים והשינויים שפורטו לעיל ,המתייחסים למורים שאינם ברפורמה ולמנהלים ,חייבים להתבצע
ביחד בו-זמנית .אין לבצע עדכון  /שינוי אחד מבלי שיבוצעו כל שאר העדכונים והשינויים שפורטו לעיל.



מורים שאינם ברפורמה ומנהלים שהשכר ברוטו שלהם ,בגין התקופה שמיום  1.9.2017ועד ליום 31.1.2018
לפי ההסכם הקודם ,היה גבוה יותר לעומת השכר ברוטו שלו הם זכאים לפי ההסכם המתקן ,לא יידרשו
להשיב את הסכום העודף ששולם להם בגין התקופה האמורה.



עד להשלמת ההתאמות הנדרשות במערכות השכר ,בהתאם להוראות ההסכם המתקן ולא יאוחר ממשכורת
חודש אוגוסט  ,2018המשולמת בחודש ספטמבר  ,2018תשלומי יתר שישולמו לעובדי הוראה כתוצאה מטעות
ביישום ההסכם ,ככל שישולמו ,ייחשבו כמקדמות על חשבון שכר עבודה ,לעניין הוראות סעיף (25א)( )7לחוק
הגנת השכר ,התשי"ח.1958-
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לעובד הוראה ,אשר שולמו  /ישולמו לו תשלום יתר ,כאמור לעיל ,תישלח הודעה בכתב 30 ,יום לפני תחילת
ביצוע הניכוי ממשכורתו  ,בדבר פרטי הסיבה לניכוי האמור ,ותינתן לו אפשרות פרטנית להתייחס לניכוי לפני
ביצועו .תשלומי היתר האמורים ,ינוכו בחלקים שווים מ 12-משכורות חודשיות של עובדי הוראה.



יצוין כי ,ארגון המורים מודיע כי אין באמור לעיל כדי להוות הודאה בקיומה של טעות בשכר ששולם לעובד
הוראה כלשהו.



מובהר כי לגבי מורים ברפורמה ,השינויים לפי הסכם זה ,להסכם מיזוג רכיבים ,אינם יוצרים חבות בתשלום
למפרע .למען הסר ספק מובהר כי תשלומים שכבר בוצעו (בהתאם להסכם הקודם) לא יבוצעו בשנית ולא יהיה
כפל תשלומים.



האמור בהסכם זה יבוצע החל ממשכורת המשולמת בעד חודש אפריל  ,2018המשתלמת בחודש מאי  2018ולא
יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד חודש מאי  2018המשתלמת בחודש יוני  . 2018במסגרת משכורת החודש
שבו יחל הביצוע ,ישולמו גם ההפרשים שמיום .1.9.2017

גמולים
בנוסף לנאמר לעיל ,מתייחס ההסכם המתקן לעדכון ותשלום הגמולים הבאים :גמול יעוץ חינוכי ,גמולי תפקיד
חדשים ,גמול מורה חונך ,גמול השתלמות .לגבי גמולים אלה נפרסם בהמשך את המועדים שבהם יחולו העדכונים
כאמור.

החזר ימי לימודים ושעות לימודים בחטיבה העליונה בשל שביתה
כמו כן ,מפרט ההסכם המתקן ,אופן ביצוע החזר ימי לימודים ושעות לימודים בחטיבה העליונה ,בשל שביתה
ותשלום המקדמה ,בגין ימי שביתה שנוכו מהשכר.

עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי


בתוקף מיום  ,1.4.2018עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב ,עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב.



לפי העדכון ,בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכבם הינו מיום  1.4.2018ואילך ,יהיו זכאים להשתתפות
בסכום אגרת הרישוי נטו ,אך לא יותר מהסכומים המרביים (קבוצת מחיר  )3כדלהלן:
סוג הרכב

סכום מרבי לתשלום בעד אגרת רישוי

מכונית

 ₪ 1,632נטו (במקום )₪ 1,626

אופנוע

 ₪ 301נטו (במקום )₪ 299



השתתפות המעביד באגרת הרישוי לבעל רכב שירות תהיה על-פי סוג הרכב ,למעט התוספת עבור אגרת הרדיו.



יודגש כי הסכום לתשלום המופיע באגרת רישוי ,כולל סך של  ₪ 171בעד אגרת הרדיו ,ולפיכך לצורך חישוב
ההשתתפות ינכה המעביד מאגרת הרישוי ששולמה בידי העובד ,סכום של  .₪ 171בכל מקרה ,הסכום המרבי
בעד אגרת הרישוי ,ללא אגרת הרדיו ,הינו .₪ 1,632
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עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון תוספת מנקו
לפי הודעת מרכז השלטון המקומי בישראל מיום  ,12.4.2018החל מיום  1.2.2018עודכנו סכומי "תוספת מנקו"
המשולמת בשכר עובדי גבייה ,כדלקמן:
סכום הגבייה השנתי

גובה תוספת מנקו לחודש

מ ₪ 21,856-עד ₪ 41,018

₪ 51

מ ₪ 41,019-עד ₪ 82,085

₪ 72

מ ₪ 82,086-עד ₪ 163,921

₪ 115

מ ₪ 163,922-ומעלה

₪ 184

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

דיני עבודה
פס"ד בית הדין הארצי לעבודה  -תשר למלצר ייחשב כשכר
עבודה בין אם עבר דרך הקופה ובין אם לאו
ביום  26.3.2018פסקו שופטי בית הדין הארצי לעבודה בירושלים (עב"ל  44405-10-15ע"ע  ,)28480-02-16כי החל
מיום  1.1.2019תשרים (טיפים) ,אשר ניתנים למלצרים במסעדות ובתי הקפה על ידי לקוחותיהם ,ייחשבו כהכנסת
העסק וישולמו כשכר עבודה לעובדי השירות שמועסקים במקום בלבד.
בדברי ההסבר לפסק הדין האמור נכתב ,בין השאר ,כי המציאות כיום היא שהתשר ניתן על ידי הלקוח עבור כל
שרשרת השירות ,החל מטיב האוכל ואופן הגשתו ,וכלה באווירת המסעדה ואופייה .לשרשרת השירות חוליות
רבות נוסף על מלצרים ,ביניהן גם ברמנים ,עובדי מטבח ונותני שירות אחרים .על פי ההסדר השכיח ,התשר נחלק
בין עובדי השירות באופן כזה או אחר ,כמוסכם בין כל אחד מהם לבעל העסק ,כשכר עבודה עבור עבודתם הרגילה.
אשר על כן ,פסק בית הדין ,כי:


מחייב סיווג התשר כהכנסת עבודה של עובדי שרשרת השירות מאת המעסיק ,הן לעניין משפט העבודה והן
לעניין דיני הביטוח הלאומי ,ולכן כספי התשר בענף המסעדנות ,צריכים להיחשב כהכנסת המסעדה ,וכל
הכנסה של המלצר מתשר צריכה להיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו .זאת ,גם אם התשר שולם
ישירות למלצר ,גם אם הוא לא עבר דרך הקופה ,גם אם שולם באמצעי תשלום נפרד מזה שבאמצעותו שולמה
הארוחה ,וגם אם הוא לא נרשם בספרי המסעדה או ביומן השירות.
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המעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר אך ורק לשם תשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות ,ואינו רשאי
לשלם באמצעות כספי התשר ,תשלומי חובה ,הפרשות לפנסיה או זכויות סוציאליות אחרות .תשלומים אלה,
שהמעסיק חב בתשלומם ,עליו לשלמם בגין מלוא השכר המשולם לעובד ,לרבות כספי התשר.



יחד עם זאת המעסיק רשאי להגיע להסכמה עם עובדי שרשרת השירות כי הוא יוכל להשתמש בכספי התשר,
העולים על שכר המינימום או על שכר בשיעור גבוה יותר שסוכם עליו ,לתשלום תשלומי החובה החלים עליו,
כגון חלקו בדמי הביטוח הלאומי ובהפרשות לפנסיה או תשלום הזכויות הסוציאליות של עובדי שרשרת
השירות.



יודגש כי ,בכל מקרה ,לא ישולם לעובד שכר ,בשיעור הנמוך משכר המינימום על פי חוק או מהשכר החוזי ,לפי
הגבוה.



במקרה המזכה בתשלום גמלה מטעם המוסד לביטוח לאומי ,יחשב המוסד את הגמלה על יסוד הכנסת המלצר
האמיתית והמלאה ,הכוללת את כספי התשר.
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