תאריך פרסום30.5.2018 :

מס הכנסה וביטוח לאומי
החודש בדף המידע

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

מס הכנסה וביטוח לאומי
 זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש
לעובדים;
 צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי
(הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ח;2018 -
שכר והסכמי עבודה
 עדכון תעריף קצובת הבראה במגזר
הציבורי לשנת ;2018

ביום  9.4.2018פרסמה רשות המסים חוזר בנושא זקיפת שווי הטבה בגין
ימי גיבוש לעובדים ,לפיו במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן ,ניתן
לראות בפעילות גיבוש לעובדים ,כפעילות שבה טובת המעביד גוברת על
טובת העובד ולכן אין צורך לזקוף שווי לעובדים:


עבודה בעלי מספר רב של עובדים ,נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב.



ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.



העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש ,או לחלק ממנו,

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 עדכון גובה השתתפות המעסיק
ב"מועדון שלך" לשנת  2018לעובדים
בדירוג מנהלי ,מח"ר וחינוך ונוער.

ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים
מוזמנים לאירוע.

קופות גמל
 מרכיבי חשבון בקופת גמל;

צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים ,כגון :מקומות

לרבות כל קרוב ,כהגדרתו בסעיף (76ד) לפקודת מס הכנסה.


פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה .במידה וחלק
מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות ,יש לזקוף שווי מלא
על כל הפעילות.



לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.



הפעילות נערכת בישראל.



מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים.
כמו כן ,הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

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.

הבהרות והדגשים נוספים


על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל.



העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ,ביחס לפעילות ולמטרתה .נכון
להיום תקרת עלויות סבירות הינה –  ₪ 400לפעילות של יום שלם ללא
לינה ,או  ₪ 700ליום ,לפעילות הכוללת לינה.



לכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו ,יש לזקוף שווי הטבה.
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צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)
(תיקון) ,התשע"ח2018 -
חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) ,התשס"ז( 2007-פורסם ברשומות ביום ( )8.8.2007להלן:
החוק) קובע הטבות שונות לתושבי "אזור קו עימות דרומי" ולמעסיקים תושבי האזור .לפי החוק בהגדרת "אזור
קו עימות דרומי" נכללים היישובים אשר בתיהם ,כולם או חלקם ,שוכנים עד  7קילומטרים מגדר המערכת
המקיפה את רצועת עזה ,וכן יישובים ואזורים נוספים כפי שיקבע שר האוצר בצו ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה ,בשל סמיכותם לגדר
המערכת המקיפה את רצועת עזה.
לפי סמכותו האמורה ,התקין שר האוצר ביום  19.9.2007צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה),
התשס"ח ,2007-לפיו נוספו לרשימת היישובים הנכללים בהגדרת "אזור קו עימות דרומי"  7הישובים הבאים:
דורות ,ברור חיל ,מבקיעים ,צוחר ,אוהד ,תלמי אליהו ,שדה ניצן.
לאחרונה פרסם שר האוצר צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ח ,2018 -לפיו
בתוקף מיום  ,1.1.2019יתווספו ל 7-ישובים הנ"ל ,שני יישובים נוספים :נווה ובני נצרים ,אשר מתקיימים בהם,
אותם מאפיינים ביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה ,המצדיקים הוספתם ליישובי קו עימות דרומי.
יצוין כי צו זה טרם פורסם ברשומות.

שכר והסכמי עבודה
עדכון תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי לשנת 2018
ביום  16.5.2018פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ,לפיו החל מ 1.6.2018-התשלום ליום הבראה במגזר
הציבורי יעודכן מסכום של  ₪ 424לסכום של .₪ 426

קופות גמל
מרכיבי חשבון בקופת גמל
ביום  1.5.2018פרסמה הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון חוזר בנושא מרכיבי חשבון בקופת גמל (להלן:
החוזר) ובו ההוראות לעניין ייחוס ורישום מרכיבי חשבון בקופת הגמל ,על מנת לשפר ולהבטיח ניהול תקין של
זכויות המבוטחים .החוזר מחיל חובת רישום של הפעולות השונות בחשבון קופת הגמל ,כאשר לרישום זה ,בין
היתר ,השלכות לעניין זכאות החוסכים לכספים ,לרבות לעניין חבות המס .כמו כן ,הוראות חוזר זה מחליפות את
הוראות פרק שביעי  1של תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,התשכ"ד ,1964-שעניינן ניהול
חשבון קופת גמל.
להלן סקירת עיקרי השינויים ,מתוך דברי ההסבר בחוזר:
חלוקת מרכיבי חשבון בקופת גמל


מרכיבי חשבון בקופות גמל יחולקו בהתאם למעמד העמית  -עמית שכיר ,או עמית עצמאי ,וזאת בשונה
מתקנה  49א(א) לתקנות מס הכנסה ,המתייחסות לחלוקת מרכיבי קופת גמל לעמית שכיר בלבד .חלוקה
למרכיבי חשבון בעבור עמית עצמאי נוספה ,בין היתר ,בשל הצורך בייחוס ורישום תשלומים לקופת גמל
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במרכיב חיסכון למצב אבטלה וזאת נוכח פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו ,)2018-התשע"ז 2016-שעניינו חיסכון וסיוע לעצמאים.


אשר על כן ,על החברות המנהלות של קופות הגמל לנהל רישום נפרד של המרכיבים השונים ,כגון תגמולי

עובד ,תגמולי מעסיק ומרכיב הפיצויים בעבור עמית שכיר ומרכיבי תגמולים וחסכון למצב אבטלה בעבור
עמית עצמאי.
ניהול רשומות נפרדות בקופת גמל לקצבה


תקנות  34ו 38-לתקנות מס הכנסה מסדירות תשלום מקופת גמל לקצבה ,שלא בדרך של קצבה ,לגבי עמית
שכיר ולגבי עמית עצמאי ,בהתאמה.



על החברות המנהלות של קופות גמל לקצבה לנהל רישום וייחוס של תשלומים ,בהתאם לתקנות האמורות,
וזאת על מנת לאפשר משיכת כספים אלו בידי עמית ,באופן תקין ובהתאם להוראות הדין.



בנוסף ,על החברות המנהלות של קופות גמל לקצבה לנהל רישום וייחוס נפרד של תשלומים פטורים (המהווים
בסיס לקצבה מוכרת) ,כהגדרתם בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה ותשלומים שאינם פטורים .מטרת ייחוס
ורישום תשלומים פטורים ושאינם פטורים היא לאפשר לעמית למצות את זכויותיו לתשלום קצבה פטורה
ממס ולמנוע כפל מס ,ככל שהמבוטח ביצע תשלומים פטורים כאמור.

ניהול רשומות נפרדות בקרן השתלמות


על החברות המנהלות של קרנות השתלמות לנהל רישום וייחוס תשלומים ,שלגביהם חייב העמית בתשלום מס

בעת המשיכה וזאת בהתאם לפקודת מס הכנסה ,ולתשלומים שלגביהם לא חייב העמית בתשלום מס בעת
המשיכה.
רישום תשלומים מקופת גמל


על הגופים המוסדיים לבצע רישום של תשלום מקופת גמל לעמית ,תוך פירוט הרשומות הנפרדות מהן שולמו
התשלומים והמס שנוכה .וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי לעקוב ולבקר אחר הפעולות שבוצעו
בחשבון העמית במהלך השנים.

ייחוס ורישום רווחים והוצאות


על הגופים המוסדיים לבצע ייחוס רווחים והוצאות של קופת הגמל ,לפי חלקן היחסי של היתרות ,בכל אחד
ממרכיבי חשבון קופת הגמל והרשומות הנפרדות בכל מרכיב ,במטרה לאפשר ניהול תקין של זכויות העמית
בקופות הגמל.

 נוסף על כך ,על הגופים המוסדיים לנהל רישום רווחים והוצאות קופות הגמל ,בהתאם למרכיבי קופות הגמל
והרשומות הנפרדות וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי לעקוב ולבקר אחר ייחוס הרווחים וההוצאות,
למרכיבים השונים ולרשומות כאמור.
ייחוס ורישום הפקדות


על הגופים המוסדיים לבצע ייחוס הפקדות לקופות הגמל ,למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות ,בהתאם
לדיווח המעסיק ,במטרה לאפשר ניהול תקין של זכויות העמית בקופות הגמל .ככל שהמעסיק לא דיווח לגבי
ייחוס תשלומים כתשלומים פטורים ,ייחס הגוף המוסדי תשלומים כפטורים ,תשלומים העולים על הסכומים
המרביים שנקבעו בהגדרה "תשלומים פטורים" בסעיף 9א בפקודת מס הכנסה .מטרת הוראה זו היא למנוע
מצב שבו תשלומים פטורים יסווגו כלא פטורים ויגרמו לתשלום מס כפול על ידי העמית.
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כמו כן ,נקבעו הוראות לעניין הסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים וההיפך במטרה לאפשר
לעמית שיש בידו יותר מקופת גמל אחת את האפשרות לבצע משיכה של התשלומים הפטורים בכל קופת גמל
שיבחר.



נוסף על כך ,על הגופים המוסדיים לנהל רישום ההפקדות לקופות הגמל ,בהתאם למרכיבי קופות הגמל

והרשומות הנפרדות וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי לעקוב ולבקר את ייחוס ההפקדות למרכיבים
ולרשומות כאמור.
ייחוס ורישום דמי ביטוח


נקבעו הוראות לעניין ניכוי דמי ביטוח ,בהתאם למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות בכל מרכיב ,במטרה
לאפשר ניהול תקין של זכויות העמית בקופות הגמל .לפי ההוראות ,על הגופים המוסדיים לנהל רישום דמי
הביטוח שנוכו בהתאם למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי
לעקוב ולבקר את ייחוס ההוצאות בהתאם למרכיבים ולרשומות כאמור.

תחולה ותחילה


החוזר לא חל על קרנות פנסיה ותיקות וגם לא על פוליסות ביטוח מנהלים ישנות – לפני .1.1.2004



תחילת ההוראות שבחוזר הינה מיום  .1.9.2018לגבי הבקשות של העמיתים לסווג כספים כפטורים או
כחייבים ,בשונה ממה שנרשם במקור – התחולה הינה מיום .1.7.2019

יודגש כי מערכות השכר ומערכות הסליקה של מלם שכר מעבירות מידע מדויק לגבי מרכיבים שונים בקופת גמל
לרבות הפרדה בין תשלומים פטורים ותשלומים שאינם פטורים שישמשו את הגופים המוסדיים בהפרדה של
החשבונות לחוסכים ,כנדרש בחוזר.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון גובה השתתפות המעסיק ב" -מועדון שלך" לשנת 2018
לעובדים בדירוג מנהלי ,מח"ר וחינוך ונוער
ביום  3.5.2018פרסם מינהל שכר והסכמי עבודה של מרכז השלטון המקומי חוזר בנושא השתתפות המעסיק ב-
"מועדון שלך" – שנת  2018דירוג מנהלי ,מח"ר וחינוך ונוער .לפי החוזר:


בהתאם לסעיפים  27ו 28-להסכם הקיבוצי מיום  ,14.7.2016גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר לעובד בדירוג
מנהלי ומח"ר ,המועסק מעל  3חודשים ומעל רבע משרה ,יעמוד בשנת  2018על  ₪ 384לשנה קלנדרית.



בהתאם לסעיף  13להסכם הקיבוצי מיום  ,18.5.2017גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר בדירוג חינוך ונוער,
יעמוד בשנת  2018על  ₪ 384לעובד זכאי ,כאמור לעיל.



את ההשתתפות בדמי החבר בגין שנת  2018יש להעביר לקרן עד סוף יוני .2018
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