תאריך פרסום1.11.2018 :

מס הכנסה וביטוח לאומי
החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 היערכות להפקת טופס  106לשנת
;2018
 עדכוני המוסד לביטוח לאומי
למעסיקים;
שכר והסכמים קיבוציים
 דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת
 2017לדירוגים אקדמאים;
 עדכון תוספות שקלית ואחוזית
 2016לדירוגים השונים במועצות
הדתיות;
קופות גמל
 תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה
נבחרות;
בחירות לרשויות מקומיות
 הבהרות בנושא תשלום שכר ביום
הבחירות לרשויות המקומיות ;2018

היערכות להפקת טופס  106לשנת 2018
בימים אלו החלה היערכות במלם שכר לקראת הפקת טופס  106לשנת ,2018
המתוכננת לחודשים ינואר – מרץ  ,2019במסגרתה תבוצע בין היתר בדיקה
מדגמית של תקינות טפסי  106לאוכלוסייה מייצגת.
אנו מבקשים מכל הלקוחות להכין את אוכלוסיית המדגם שתכלול ,בנוסף
לעובדים פעילים רגילים ,גם מקרים מיוחדים כגון:


עובדים בעלי תאומי מס ,זיכויים ,הנחות או פטורים מדווחים;



עובדים מופסקים ופורשים במהלך השנה;



עובדים שהחליפו קופות גמל במהלך השנה;



נכים;



עובדים זרים;



גמלאים ושאירים.

לקוחות מערכת השכר הוותיקה (משכית) מתבקשים להעביר את אוכלוסיית
המדגם ,במהלך חודש נובמבר ,לגב' ריקי ארולקר בטלפון  02-6707788או
בפקס .02-6707751
לקוחות מערכת השכר החדשה ( )Pay-Rollמתבקשים להעביר את
אוכלוסיית המדגם ,במהלך חודש נובמבר ,לגב' זיוה זמיר ,בטלפון 02-
 6707090או בפקס .02-6707751

דיני עבודה
 חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' )33
התשע"ט.2018-

עדכוני המוסד לביטוח לאומי למעסיקים
ביום  29.10.2018פרסם אגף הגבייה ממעסיקים שבמוסד לביטוח לאומי,
עדכונים עבור המעסיקים כדלהלן:

הודעות על חוסר דיווח שנשלחו בטעות
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.

מעסיקים ,אשר שידרו למוסד לביטוח לאומי דיווח ממוכן של טופס 126
לחודשים ינואר – יוני  2018ולמרות זאת קיבלו הודעה שהדיווח טרם
התקבל ,יכולים שלא להתייחס להודעה זו .הודעות אלה נשלחו למעסיקים,
שלהם יותר מדיווח שוטף אחד חודשי .החל מעתה ,בוצע תיקון ולא יישלחו
יותר הודעות על חוסר דיווח במקרים כאלה.
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עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה
בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב  ,)2019התשע"ח( 2018-להלן:
החוק) נקבע חיוב חדש נוסף לדמי ביטוח לאומי בשיעור של  ,0.1%בהפרשת המעסיק משכר העבודה של עובד
שכיר .יצוין כי החיוב החדש לא יחול על הכנסת עצמאים .החיוב ייגבה החל מינואר  2019וזאת בהוראת שעה ל5-
שנים ,קרי עד ליום  .31.12.2023על התשלום האמור יחולו הוראות חוק הביטוח הלאומי ,החלות על תשלום דמי
ביטוח ,במספר שינויים קלים המפורטים בחוק .בחוק נקבע כי המוסד לביטוח לאומי יבנה מודל דיפרנציאלי
לגביית "פרמיית סיכון בעבודה" וזאת בטווח שינוע בין  0.1%ל ,0.35%-על בסיס מספר אמות מידה וביניהן:


רמת הסיכון של כל מעסיק;



הענף שבו פועל המעסיק;



מספר תאונות עבודה שאירעו במפעלו.

לכשתיבנה הנוסחה ויותקנו התקנות ,יתעדכנו גם דמי הביטוח בהתאם.
להלן שיעורי דמי הביטוח בתוספת החיוב החדש שייכנסו לתוקף מיום :1.1.2019
שיעור מופחת
סה"כ

עובד

שיעור רגיל
מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

ביטוח לאומי
עד 31.12.2018

3.85

0.40

3.45

14.50

7.00

7.50

מ1.1.2019-

3.95

0.40

3.55

14.60

7.00

7.60

ענף נפגעי עבודה
עד 31.12.2018

0.37

0.00

0.37

1.96

0.00

1.96

מ1.1.2019-

0.47

0.00

0.47

2.06

0.00

2.06

שיעור דמי הביטוח ,בתוספת החיוב החדש לענף נפגעי עבודה ,למעסיקים בהנחה יהיו כדלקמן


שיעור מופחת – 0.40%



שיעור רגיל 1.76% -

שכר והסכמים קיבוציים
דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת  2018לדירוגים אקדמאים
בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,17.9.2018בשכר אוקטובר  2018מבוצע תשלום דמי חבר
באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים ,אקדמאים ב-מח"ר ,פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי,
בסך של  ,₪ 794בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת .2018
התשלום מגולם לצרכי מס.
בנוסף ,לפי החוזר הנ"ל ,בתוקף מ 1.10.2018, -עודכן סכום ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות של לשכת
המבקרים הפנימיים לסך של .₪ 425
לגבי עובדים בכל הדירוגים האחרים ,יש לפעול לעניין החזר דמי החבר באגודות מקצועיות לפי האמור בחוזר
הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,16.1.2018אשר פורסם בהרחבה בדף המידע לחודש ינואר .2018
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עדכון תוספות שקלית ואחוזית  2016לדירוגים השונים
במועצות הדתיות
ביום  5.9.2018פרסם אגף השכר והסכמי עבודה הוראות ביצוע לעדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית ,אשר
נקבעו בהסכם המסגרת מיום  ,18.4.2016בתיקון להסכם מיום  8.8.2016ובתיקון להסכם מיום  .9.1.2018עדכון זה
כולל בנוסף ,את שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן בשיעור של .0.2%
לפי ההוראות האלה בתוקף מיום  1.6.2018יעודכנו תוספות השכר השקלית והאחוזית  2016לעובדים בדירוגים
השונים המועסקים במועצות הדתיות ואשר ההסכם הקיבוצי (מסגרת) חל עליהם ,כדלקמן:
סכום תוספת שקלית

שיעור תוספת אחוזית

שם הדירוג
עובדי מינהל ושירותים

₪ 128.68

2.125%

מח"ר ורבני שכונות והתיישבות

₪ 181.12

2.125%

קופות גמל
תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות
בהתאם להוראות חוזר רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,מיום  ,13.3.2016לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל
(פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,)2016התקיים לאחרונה הליך קביעת קרנות פנסיה
נבחרות ,במסגרתו הוגשו הצעות של מספר חברות.
כפי שפרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ביום  ,14.10.2018לאחר בחינת ההצעות ,נמצא כי הצעותיהן של
החברות המנהלות הבאות דורגו בארבעת המקומות הראשונים ולכן ייקבעו כקרנות נבחרות החל מיום 1.11.2018
ועד ליום :31.10.2021
 %דמי ניהול מהצבירה

 %דמי ניהול מהפקדות

חברות מנהלות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

0.10%

1.49%

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

0.10%

1.49%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.05%

2.49%

0.0905%

1.68%

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

יודגש כי ,במהלך התקופה האמורה ( ,)1.11.2018 – 31.10.2021מעסיק שעובדו לא בחר בקופת גמל לפי סעיף 20
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,תשס"ה ,2005-והוא לא ערך הליך תחרותי לבחירת קופת ברירת
מחדל ,יהיה חייב המעסיק להפקיד בשל עובדו כספים לאחת מארבע הקרנות הנבחרות הנ"ל.
כמו כן ,במהלך התקופה האמורה ,דמי הניהול שישלם כל עמית שיצטרף אל קרנות אלה ,לא יעלו על שיעורי דמי
הניהול שפורטו לעיל ,למעט עמיתים שיצורפו לקרן שאיתה התקשר המעסיק בהסכם פרטני ,אחרי שקיים הליך
תחרותי .שיעורי דמי הניהול שתיגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת מעמית חדש שהצטרף אליה או צורף אליה
במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת ,יהיו בתוקף למשך  10שנים לפחות ממועד הצטרפותו לקרן ,למעט
עמית בקרן נבחרת שאיתה התקשר המעסיק בהסכם פרטני אחרי שקיים הליך תחרותי.
בנוסף ,דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת ,בשל מקבלי קצבת זקנה חדשים ,לרבות עמיתים קיימים
בקרן ,שיפרשו במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת ,לא יעלו על שיעור של .0.03%
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הבחירות לרשויות מקומיות
הבהרות בנושא שתחום שכר ביום הבחירות לרשויות המקומיות
2018
לאור שאלות חוזרות ונשנות ,פרסם מרכז השלטון המקומי הבהרות בנושא תשלום שכר ביום הבחירות כלהלן:
א.

עובד שנדרש להגיע לעבודה ביום הבחירות ,יהיה זכאי לתשלום שכרו הרגיל (שכר שהיה מקבל אלמלא היה
נדרש להגיע לעבודה)  100% +תוספת שכר לכל שעת עבודה או לחלופין לשעת חופש .מי שיעבוד מעבר לתקן
של  8.5שעות ,יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות (שעתיים ראשונות  125%ולאחר מכן .)150%

ב.

עובד בשכר בכירים עד דרגת סגן מנהל אגף (כולל) ,אשר זכאי על פי הסכם העסקתו ב"שכר בכירים" לתגמול
שעות נוספות ,יהיה זכאי לתגמול כמפורט בסעיף א לעיל .עובד בדרגת מנהל אגף ומעלה ,לא יהיה זכאי
לתגמול בגין עבודה ביום הבחירות.

ג.

עובדים ,המועסקים כמזכירי ועדת הקלפי ,אשר מקבלים תוספת של  70%בשכר וכל בעל תפקיד אחר ,אשר
מקבל תוספת שכר בהתאם למודל תגמול לעובדי מטה ברשויות המקומיות ,שפורסם על ידי משרד האוצר ,לא
יהיו זכאים לתגמול נוסף ביום הבחירות עצמו ,כמפורט בסעיף א לעיל.

ד.

עובדים ,אשר אינם עובדי מטה ,כגון סדרנים ,לגביהם המדינה הוציאה הנחיות נפרדות לתשלום תוספת שכר
ביום הבחירות ,לא יהיו זכאים גם לתגמול המפורט בסעיף א לעיל .הרשות רשאית לבחור אחת מבין שתי
אפשרויות התגמול.

ביום  15.10.2018פרסם אגף א' תנאי שירות ויחסי עבודה בנציבות שירות המדינה חוזר בנושא יום שבתון ביום
הבחירות לרשויות המקומיות ,לפיו ,עובד מדינה יהיה זכאי ליום שבתון בהתאם לכללים המפורטים להלן:
א.

עובד הנמצא במהלך כל יום הבחירות בגבולות מדינת ישראל ,ומתקיימים לגביו אחד מאלה:


מקום עבודתו נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה בחירות.



רשום בפנקס בוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה בחירות ,אף אם מקום עבודתו
הוא ברשות מקומית או מועצה אזורית שלא חל בה יום שבתון.

ב.

עובד אינו נמנה על שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים ,כמפורט בהודעת שר הפנים בנושא.

ג.

עובד מדינה המועסק  14ימים רצופים לפחות ,סמוך ליום הבחירות ,זכאי ליום שבתון – יקבל שכר כערך יום
היעדרות בחופשת מנוחה ,ולא ינוכה על כך יום חופשה ממכסת החופשה השנתית הצבורה .אם נדרש לעבוד
ביום הבחירות ,יקבל שכר עבור שעות עבודתו וכן זכאות לשעת חופשה בתמורה לכל שעת עבודה ביום
הבחירות (חופשה זו לא ניתנת לפדיון).
ימי חופשת לידה מתוך תקופת חופשת לידה בת  26שבועות ,שהם חלק מ 14 -ימים אלה ,יחשבו כימי עבודה
לצורך זכות זו.

ד .עובד מדינה המועסק בהעסקה שעתית ,יהיה זכאי ליום שבתון ,אם עבד לפחות  14ימים במהלך חודש
אוקטובר  2018והיה אמור לעבוד ביום הבחירות; אם לא היה אמור לעבוד ביום הבחירות ,אינו זכאי לשום
תשלום בעד אותו יום ; אם נדרש לעבוד באותו יום ,יהיה זכאי לקבל שכר רגיל בעד הזמן שבו עבד.
בהמשך לכך ,ביום  21.10.2018פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הודעת מנהל אגף א' תנאי
שירות ויחסי עבודה בנציבות שירות המדינה  -יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות לפיו ,ניתן לנהוג כלפי
עובדים במגזר הציבורי ,כאמור בחוזר נציבות שירות המדינה הנ"ל.
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יובהר לעניין סעיף ג' שלעיל ,כי עובד ששבת ביום הבחירות יהיה זכאי לשכר ,בערך יום היעדרות בחופשת מנוחה
ולא ינוכה על כך יום חופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה .עובד שלא שבת ונדרש לעבוד ביום הבחירות,
יקבל שכר עבור שעות עבודתו וכן שעת חופשה בתמורה לכל שעת עבודה ביום הבחירות (חופשה זו לא ניתנת
לפדיון).

דיני עבודה
חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס'  ,)33התשע"ט2018-
ביום  29.10.2018פורסם ברשומות חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס'  ,)33התשע"ט ,2018-לפיו עובד קבלן יוכל
לדרוש פיצויי פיטורים ,לאחר חילופי קבלנים ,גם אם הוא נשאר לעבוד תחת הקבלן החדש .לפי הוראות החוק:


לגבי קבלני כוח אדם בכל התחומים וכן לגבי קבלני שירות בענפי הניקיון והשמירה והאבטחה ,נקבע כי
במקרה בו מתחלף הקבלן ,אך עובדו ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה כעובד של הקבלן החדש ,יהיה אותו
עובד זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם ,גם אם הקבלן הקודם הציע לו להמשיך לעבוד אצלו במקום
עבודה אחר.



הזכאות לפיצויי פיטורים אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק או לפי כל דין ,וכן כי עובד
שלא היה זכאי לפיצויי פיטורים ,בגלל משך תקופת העסקתו ,לא יאבד את זכותו לפיצויי פיטורים המחושבים
לפי הוותק במקום העבודה.
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