תאריך פרסום3.9.2018 :

מס הכנסה וביטוח לאומי
עדכונים ודגשים חשובים בחוזר המוסד

החודש בדף המידע

לביטוח הלאומי – אוגוסט 2018

מס הכנסה וביטוח לאומי

 עדכונים ודגשים חשובים בחוזר
המוסד לביטוח הלאומי – אוגוסט
;2018
 הטבות מס בישובים – חוק לתיקון
פקודת מס הכנסה (מס' ,)249
התשע"ח;2018-
 תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד
זר)(תיקון) ,התשע"ח;2018-

ביום  21.7.2018פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר לבתי תוכנה  /לשכות
שירות עם עדכונים ודגשים חשובים ולהלן עיקריהם:
החזר דמי ביטוח באמצעות קובץ הזיכויים (קוד )7


מתשלום דמי ביטוח ,אלא באישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח
לאומי.


הפחתת שכר החייב בדמי ביטוח  -לא ניתן לבצע החזר דמי ביטוח
באופן ממוכן ,בגין פטור שניתן בדיעבד ,על רכיבי שכר ששולמו בעדם
דמי ביטוח .לשם כך ,יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ,על ידי פנייה
מנומקת בכתב.



תאום דמי ביטוח  -ניתן לבצע תיאום דמי ביטוח בדיעבד רק מתחילת

קופות גמל

 חוזר מבנה אחיד להעברת מידע
ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני
מיום ;6.8.2018

הגדרת רכיבי שכר פטורים מדמי ביטוח  -אין להגדיר רכיב שכר פטור

שכר והסכמי עבודה

השנה בלבד וזאת בהתאם להצהרת העובד בטופס  101של רשות המסים

 תשלום תמריץ התמדה לעובדי מנהל
ומשק בבתי החולים במשרד
הבריאות.

או בטופס  644של המוסד לביטוח הלאומי .תיאום דמי ביטוח מלפני
השנה הנוכחית ייעשה על ידי העובד באינטרנט.


דיווח ביטול עובד  -דיווח ביטול מלוא השכר ודמי הביטוח בחודש
מסוים (ביטול עובד) ,יגרום לביטול עיסוק כשכיר בביטוח הלאומי,
בחודש הדיווח ,אצל המעסיק המדווח .בקבצי הזיכויים ,דיווח זה
מוגבל לתקופה של עד  5חודשים בדיעבד.



משוב שגויים ובלתי מזוהים  -חובה לתקן במערכת השכר את השגויים
והבלתי מזוהים שנשלחו במשוב מהביטוח הלאומי ,ולשדר מאותה
מערכת השכר את הדיווח המתוקן .כל עוד המשוב המתוקן לא התקבל
בביטוח לאומי ,הזיכוי בגין בקשת ההחזר לא יעודכן בחשבון המעסיק.

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.



שירות טיוב נתוני העובדים במוסד לביטוח הלאומי  -נזכיר שעל מנת
למנוע שגיאות בקליטת קבצי הזיכויים של דמי ביטוח (קוד  )7וגם קבצי
טופס  ,126חברת מלם שכר בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ,מציעה
ללקוחותיה שירות טיוב נתוני העובדים/מקבלי קצבה במערכות השכר,
על פי מאגר הנתונים של המוסד לביטוח לאומי .במסגרת השירות אנו
מאתרים את העובדים/מקבלי קצבה ,עם חוסר התאמה בנתוניהם
האישיים והמידע על כך מועבר למעסיק לצורך בדיקה וביצוע התיקון.
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במסגרת השירות מבוצעת בדיקה של נתוני כל העובדים/מקבלי קצבה לפי הפרמטרים הבאים:


מספר תעודת זהות;



שם משפחה;



שם פרטי;



תאריך לידה;



מגדר;



מצב משפחתי;



בדיקה האם העובד/מקבל קצבה בחיים;

בדיקת סטטוס העובד בביטוח הלאומי (רגיל /מקבל קצבת נכות /מקבל קצבת זקנה /חייל /תושב מדינת
אמנה) – בדיקה משמעותית מאד ,אשר נוספה לאחרונה והיא יכולה לחסוך למעסיקים אלפי שקלים
שמשולמים ביתר בגין עובדים מסוג מיוחד שלא דווחו בהתאם וכעת ישולמו בגינם פחות דמי ביטוח מדי חודש
וכן עשוי להתקבל בגינם החזר דמי ביטוח משמעותי לתקופה רטרואקטיבית של עד  7שנים .בנוסף ,זה יאפשר
להימנע משגיאות בקובץ ההחזרים לגבי עובדים שזכאים להחזר דמי ביטוח בגין סיבות אחרות כמו הקטנת
שכר ,תיאום דמי ביטוח וכדומה אך לא מדווחים עם סוג העובד הנכון ועל כן נדחים כ"שגויים".



קבצי פירוט תוצאות הבדיקה המועברים ללקוחות כוללים ,בין היתר:


פירוט השדות שאינם תקינים;



הצעה לתיקון חלק מהמקרים ,המבוססת על בדיקות לוגיות מתוחכמות;



הצגת הנתון הנכון לגבי חלק מהמקרים.

מעסיקים שמעוניינים בשירות זה ,מתבקשים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר.
שכר נוסף


כל רכיב שבמהותו איננו שכר חודשי רגיל ,יש להגדירו במערכות השכר כ"שכר נוסף".

 לפיכך יש להקפיד על מתן הנחיה למתאם הלקוח ,במלם שכר ,על הגדרת רכיבים רלוונטיים כ"שכר נוסף" ,גם
אם הסכומים שישולמו בהם צפויים להיות נמוכים.
דיווח רבעוני על מקבלי פנסיה מוקדמת


מקבלי פנסיה מוקדמת מדווחים בטופס  126החציוני הממוכן ,לפיכך מתייתר הדיווח הרבעוני.



לפיכך ,החל מרבעון שלישי של שנת  ,2018אנו במלם שכר נפסיק לשדר למוסד לביטוח הלאומי את הקבצים

הרבעוניים על מקבלי פנסיה מוקדמת .הדיווחים הרבעוניים על עובדים השוהים בחופשה ללא תשלום –
ימשיכו כרגיל.
הצגה בתלושי השכר


בתלושי השכר ,בנוסף למספר תיק הניכויים של מס הכנסה ,חובה להציג גם מספר תיק הניכויים של הביטוח
הלאומי .בתלושי השכר של מלם שכר שני תיקי הניכויים מוצגים כנדרש.

 בתלושי השכר ,המוסד לביטוח הלאומי ממליץ למעסיקים להוסיף הודעה הבאה" :למען מיצוי זכויותיך
בביטוח הל אומי נא לוודא שפרטיך האישיים הרשומים בתלוש השכר זהים לפרטים המופיעים
בתעודת הזהות".


לפיכך מעסיקים שמעוניינים להציג את ההודעה לעובדים ,מתבקשים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר.
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הטבות מס בישובים – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'
 ,)249התשע"ח2018-
ביום  26.7.2018פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)249התשע"ח ,2018-לפיו בתחולה מיום
 1.1.2018בדיעבד ,בוצעו מספר שינויים בטבלת הישובים המזכים בהטבות המס מכוח סעיף  11לפקודת מס
הכנסה.
להלן רשימת הישובים שבהם חלו השינויים כאמור לעיל:
שם יישוב

סמל
יישוב

שיעור ההטבה

תקרת השכר להטבה

לפני התיקון

אחרי התיקון

לפני התיקון

אחרי התיקון

אבו סנאן

473

7%

10%

₪ 132,000

₪ 162,000

בית ג'ן

480

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

בני דלקים

1368

7%

10%

₪ 132,000

₪ 162,000

ג'ש (גוש חלב)

487

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

דייר אל-אסד

490

7%

10%

₪ 132,000

₪ 162,000

חורפיש

496

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

ירכא

502

7%

10%

₪ 132,000

₪ 162,000

כסרא-סמיע

1296

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

מסעדה

4203

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

מעיליא

518

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

מעלות-תרשיחא

1063

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

נהרייה

9100

10%

12%

₪ 162,000

₪ 204,000

נתיבות

246

13%

16%

₪ 174,000

₪ 204,000

סח'נין

7500

7%

10%

₪ 132,000

₪ 162,000

עין קנייא

4502

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

פסוטה

535

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

פקיעין
(בוקייעה)

536

12%

14%

₪ 192,000

₪ 234,000

בהמשך לתיקון הנ"ל ,ביום  7.8.2018פרסמה רשות המסים חוזר בנושא עם הנחיות למעסיקים ולשכות השירות,
לפיו לצורך קבלת החזר המס שנוכה בעודף ,על המעסיקים לפנות למשרדי השומה ,בבקשה לתיקון דוחות  102בגין
החודשים הקודמים ,מתחילת שנת המס הנוכחית.
במערכות השכר של מלם שכר בוצע עדכון טבלת הישובים המזכים בהתאם לאמור לעיל.
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תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר)(תיקון) ,התשע"ח2018-
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2018ביום  1.1.2017פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס
הכנסה (זיכויים לעובד זר) ,לפיו החל משנת המס  2018ואילך ,בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף  )1(2או ( )2של
עובד זר חוקי (שאינו בתחום הסיעוד) ,תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת ,לפי סעיף  34לפקודה ובלבד שעובד זר זה
שהה בארץ במשך כל שנת המס.
ביום  12.8.2018פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר)(תיקון) ,התשע"ח ,2018-לפיהן עובד זר
חוקי (שאינו בתחום הסיעוד) ששהה בארץ רק חלק משנת המס ,זכאי לנקודת זיכוי לפי סעיף  34לפקודה באופן
יחסי לתקופת שהותו בארץ במהלך שנת המס ,זאת בדומה לעובד זר חוקי בתחום סיעוד.
תוקף התיקון הנ"ל משנת המס .2019

קופות גמל
חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון
הפנסיוני מיום 6.8.2018
ביום  6.8.2018פרסם אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון
הפנסיוני – ממשק מעסיקים ולהלן עיקריו:
כללים לעניין העברת מידע מבעל רישיון (לייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני) למעסיק ,לעניין אופן חלוקת כספים
בין קופות גמל


על מנת לפשט את הליך התפעול הפנסיוני ולצמצם את מספר הטפסים המועברים למעסיק ,בעת הצטרפות
עובד למקום עבודה או בעת ביצוע שינויים במוצרי החיסכון הפנסיוני של עובד ,נקבע בחוזר טופס אחיד למתן
הנחיות למעסיק ,לעניין אופן פיצול הכספים בין קופות הגמל השונות של העובד ,כמוצג להלן:

עמוד  4מתוך 8



נוסף על כך ,ומאחר שמעסיק איננו נדרש בהתאם להוראות הדין לפצל כספים בין פוליסות שונות של מבוטח
בקופת ביטוח ,נקבעו בחוזר כללים לעניין אופן מתן הנחיות מבעל רישיון לגוף מוסדי ,לעניין אופן פיצול
הכספים בין פוליסות שונות הרשומות לזכות מבוטח בגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח .בתוך כך ,נקבע כי
בתכוף לסיום פגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני ,ימסור בעל רישיון לגוף מוסדי הנחיות לעניין אופן פיצול
הכספים וזאת באופן ממוכן בפורטל הגוף המוסדי.



עוד נקבע ,כי גוף מוסדי ימסור לבעל הרישיון אישור לכך שהוא ערוך לפיצול הכספים בין הפוליסות ,בהתאם

להנחיות שהזין בעל הרישיון בפורטל הגוף המוסדי .בדרך זו ניתן יהיה להבטיח כי הגוף המוסדי ערוך לקליטת
הכספים ,במתכונת שנקבעה בפגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני.
הוראות לעניין שימוש בהרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ


על מנת להבטיח כי קיימת התאמה מלאה בין דיווח המעסיק בקובץ ממשק מעסיקים על פרטי ההפקדה
לקופת הגמל ,לבין הסכום המופקד בפועל לחשבון הגוף המוסדי ,נקבע בחוזר כי גוף מוסדי מחויב לאפשר
למעסיק לבחור בביצוע הרשאה לחיוב חשבון על בסיס המידע הקיים בקובץ הדיווח .אימוץ חלופה זו יאפשר
שיוך כספים לחשבון העובד באופן מידי ומדויק.



נוסף על כך ,ובמטרה להבטיח כי הכספים ישויכו לחשבון קופת הגמל של העובד ,בסמוך למועד העברת קובץ
הדיווח ,נקבע כי חיוב חשבון המעסיק יתבצע בתוך שני ימי עסקים מהמועד שבו התקבל הדיווח מהמעסיק.

העברת כספים לגוף מוסדי באמצעות חשבון נאמנות


בחוזר בוטלה האפשרות לבצע הפקדת כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון .הפקדת כספים
באמצעות חשבון נאמנות ,איננה תואמת את העקרונות שנקבעו בהוראות חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת
גמל ,לפיהם העברת הכספים נעשית במישרין מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי .במטרה לאפשר
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לגורמים הנוגעים בדבר פרק זמן מספק להיערך לשינוי ,מוצע לפרוס את ההוראה על פני מספר שנים ,בהתאם
לגודל המעסיק.
כללים לעניין חלוקת אחריות לטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח מעסיק


בחוזר נקבעו הוראות המבהירות את חלוקת האחריות בין גוף מוסדי למעסיק ,לעניין הטיפול בליקויים
שנמצאו בדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ,זאת מבלי לגרוע מהחובות המוטלות כבר כיום על הגורמים
האמורים ,מכוח הוראות הדין .כיום ,במקרים שבהם קיימים ליקויים ,נוצרת לעיתים עמימות לעניין הגורם
האחראי על הטיפול בליקוי .כתוצאה מעמימות זו אף גורם אינו נוטל על עצמו את האחריות לטיפול בליקוי
ונוצר עיכוב בהליך שיוך הכספים.



להלן פירוט סוגי הליקויים שבאחריות הגוף המוסדי לטפל והוא לא רשאי להעביר את הטיפול בליקוים אלו
למעסיקים:
 .1אי פתיחת קופת גמל לעובד ,כתוצאה מאי מילוי המסמכים אגב הליך הצטרפות לקופה או אי השלמת
הליך חיתום רפואי;
 .2אי קליטת כספים בקופת גמל קיימת של עובד המבקש להמשיך הפקדות בקופה אצל מעסיק חדש;
 .3אי התאמה בין דיווח המעסיק ,לבין התנאים הקבועים בפוליסה;
 .4גידול בשכר או בשיעורי הפרשה ,שלא בהתאם לתנאי הפוליסה;
 .5פיצול כספים בין פוליסות שונות של העמית באותו גוף מוסדי;
 .6הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסה;
 .7הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה הליך הפקת הפוליסה.

שכר והסכמי עבודה
תשלום תמריץ התמדה לעובדי מנהל ומשק בבתי החולים
במשרד הבריאות
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר  ,2016ביום  14.9.2016נחתם הסכם קיבוצי בדבר
הענקת תמריץ התמדה לחלק מעובדי כוחות העזר ובדבר התחשבות במשמרות ביניים ,לעניין חישוב מענק שנתי
בגין עבודה במשמרות בעת שהות בחופשה.
לפי ההסכם האמור ,תשלום תמריץ התמדה משולם בשתי פעימות ,כאשר פעימה ראשונה משולמת כל שנה בחודש
אוגוסט .להלן תזכורת לגבי הוראות ביצוע ,לעניין קביעת הזכאות ותשלום תמריץ התמדה לעובדי מנהל ומשק
בבתי החולים הממשלתיים:

אוכלוסייה זכאית
לתמריץ התמדה זכאים עובדי מינהל ומשק בבתי החולים ,אצל המעסיקים החתומים על ההסכם שמועסקים
במשרת "עובד כוח עזר" או "עובד כוח עזר מיומן" (להלן" :עובדי כוח עזר") ,אשר עונים לכל תנאים הבאים
במצטבר:


משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים ומיוצגים ע"י ההסתדרות.



מועסקים במסגרת העסקה של  39שעות שבועיות ,בהתאם להחלטת ועדת המעקב מיום ;6.6.1993



מועסקים מעל ל 50%-משרה;
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התחייבו לעבוד במקום עבודתם שנת עבודה מלאה (להלן" :תקופת ההתחייבות") ,בהתאם לכתב ההתחייבות,
והשלימו שנת עבודה מלאה לפי כתב ההתחייבות האמור שעליו חתמו;



אינם זכאים לשכר עידוד.

תקופת ההתחייבות


תקופת ההתחייבות לקבלת תמריץ התמדה מלא הינה שנת עבודה – תקופת עבודה ברצף ב 12-חודשי עבודה,
מ 1-בספטמבר עד  31באוגוסט שנה עוקבת.



לעניין בדיקת רצף העסקה במהלך תקופת ההתחייבות ,לא יובאו בחשבון תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר,
מכל סיבה שהיא ,בחופשה ללא תשלום או בחופשה שדינה כדין חופשה ללא תשלום (להלן" :חופשה ללא
תשלום") .למען הסר ספק ,תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר במהלך תקופת ההתחייבות בשירות מילואים,
בחופשת לידה ,לפי חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1954-או בחופשה ללא משכורת בשל מחלה ,ייחשבו כאילו
העובד הגיע לעבודה.



בגין תקופות חופשה ללא תשלום ,לא יהיה העובד זכאי לתמריץ והחלק היחסי של תקופות אלו ,בהשוואה
לתקופת ההתחייבות יופחת מגובה התמריץ.



במקרה של יציאה לחופשה ללא תשלום במהלך תקופת ההתחייבות ,כתנאי לזכאות לתמריץ ,יהיה על עובד
כוח עזר השב לעבודה לאחר חופשה ללא תשלום ,להתחייב לעבוד עם סיום תקופת התחייבותו ,תקופת עבודה
נוספת ,ברצף ,שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום.



לא השלים עובד כוח עזר תקופת עבודה נוספת שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום ,כאמור ,הוא לא יהיה
זכאי לתמריץ כלל ,והסכום ששולם לו יהיה חוב למעסיק ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ,כפי
שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום השבתו בפועל של סכום התמריץ ,והמעסיק יהיה רשאי
לקזזו מכל סכום שלו זכאי העובד.



עובד כוח עזר שיתחייב לעבוד לאחר ה 1-בספטמבר ,יחתום על כתב התחייבות לעבוד בתקופה שעד ה31-
באוגוסט שלאחר מועד התחייבותו (להלן" :תקופת התחייבות חלקית") .בנוסף ,וכתנאי לזכאות לתמריץ לפי
ההסכם ,יהיה על עובד כוח עזר כאמור להתחייב ,באותו מועד שבו התחייב לעבוד תקופת התחייבות חלקית,
לעבוד שנת עבודה מלאה נוספת ,בשנת העבודה העוקבת המתחילה באחד בספטמבר הסמוך למועד סיום
התחייבותו החלקית.



בעד עבודתו בתקופת התחייבות חלקית ,יהיה זכאי עובד כוח העזר האמור ,לתמריץ חלקי.



לא השלים עובד כוח עזר עבודה בשנת התחייבות מלאה ,העוקבת לתקופת ההתחייבות החלקית כאמור ,לא
יהיה עובד כוח העזר זכאי לתמריץ כלל ,אף לא בעד תקופת ההתחייבות החלקית ,והסכום ששולם לו יהיה
חוב למעסיק ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ביום השבתו בפועל של סכום התמריץ ,והמעסיק יהיה רשאי לקזזו מכל סכום שלו זכאי
העובד.

סכום תמריץ התמדה


סכום תמריץ התמדה המלא לעובד כוח עזר במשרה מלאה הוא  .₪ 6,000סכום זה יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש
ינואר ,החל מחודש ינואר  ,2017לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.



הסכום המלא ישולם למי שיעבוד ברצף במשרה מלאה ,במהלך שנת עבודה ,מראשון בספטמבר עד שלושים
ואחד באוגוסט שנה עוקבת.



הסכום הנ"ל משוקלל לפי שיעור חלקיות משרתו של העובד ובחלקיות העסקתו בתקופת ההתחייבות.
עמוד  7מתוך 8



חופשות ללא שכר במהלך תקופת ההתחייבות יקטינו ,את סכום התמריץ באופן יחסי.

מועדי תשלום תמריץ התמדה


מחצית אחת של התמריץ תשולם במשכורת חודש אוגוסט (המשולמת בחודש ספטמבר) ,שבו הסתיימה
תקופת ההתחייבות ,והמחצית השנייה תשולם במשכורת חודש פברואר (המשולמת בחודש מרץ) ,בשנה
העוקבת לשנה שבה הסתיימה תקופת ההתחייבות.



עובד כוח עזר שהעסקתו תסתיים טרם חודש פברואר ,בשנה העוקבת לשנה בה הסתיימה תקופת התחייבותו,
יהיה זכאי לקבל את המחצית השנייה של התמריץ במשכורתו האחרונה.

אופי תמריץ התמדה
תמריץ התמדה אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין חישוב:


פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-



ערך שעה לעבודה נוספת ,לרבות לגמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות או משמרות;



משכורת קובעת לעניין פנסיה תקציבית;



הפרשות קרן השתלמות.

בגין תמריץ התמדה כן יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה ,בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בעניין המעבר
לפנסיה צוברת מיום  ,3.3.1999,כפי שעודכן ויעודכן מעת לעת ,בשיעורים הנהוגים להפרשות כאמור בגין תגמול
עבור עבודה בשעות נוספות.
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