תאריך פרסום28.11.2018 :

מס הכנסה
סעיפים (3ה) ו(3-ה )3לפקודת מס הכנסה
החודש בדף המידע

הפקדות המעסיק לקופת גמל

מס הכנסה
 סעיפים (3ה) ו(3-ה )3לפקודת מס
הכנסה  -הפקדות המעסיק לקופת
גמל;
שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון שכר למנהלים ב" -עוז
לתמורה" לפי הסכם קיבוצי מיום
;14.3.2018

סעיפים (3ה) ו(3-ה )3לפקודת מס הכנסה קובעים כי סכומי ההפרשות
ששילם המעסיק לקופת גמל בעבור עובדו ,העולים על התקרות הקבועות
בסעיפים כאמור ,יראום כהכנסת עבודה של העובד במועד התשלום לקופת
הגמל ,דהיינו יש לזקוף סכומי הפרשות אלה להכנסתו של העובד (זקיפת
הכנסה) .לפי סעיף  )2(2לפקודת מס הכנסה ,דין זקיפת הכנסה הינו כדין
הכנסת עבודה החייבת במס לכל דבר ועניין.
ביום  29.10.2018פרסמה רשות המסים חוזר בנושא סעיפים (3ה) ו(3-ה)3
לפקודת מס הכנסה הפקדות המעסיק לקופת גמל ולהלן עיקריו:

עדכוני שכר בשלטון המקומי

א.

ככלל ,חישוב זקיפת ההכנסה על ידי מעסיקים הינו על בסיס חודשי.

 החלטת וועדת מעקב מיום 18.11.18
לגבי עובדים בדרוגים מהנדסים,
הנדסאים טכנאים ולבורנטים
המועסקים ברשויות מקומיות.

ב.

יחד עם זאת ,במקרה של שינויים בגובה המשכורת מחודש לחודש,
רשאים המעסיקים לערוך חישוב חודשי מצטבר של זקיפת ההכנסה
בהתאם לחודשי העבודה שבעדם בוצעו ההפקדות באותה שנת מס.
יצוין כי מערכות השכר של מלם שכר תומכות בכך.
במקרה כזה ,סכום שישלם המעסיק לקרן השתלמות בעבור עובדו,
ייחשב כ"הפקדה מוטבת" וזאת בכפוף לעמידה בהגדרת המונח
"הפקדה מוטבת" ,כאמור בסעיף 16(9א)(ג) לפקודת מס הכנסה ובכפוף
לכך שהמעסיק העביר לקרן ההשתלמות דיווח ביחס לכל אחד
מהחודשים שבגינם בוצעה ההפקדה לחשבון העובד.

ג.

כמו כן ,במקרים בהם המעסיק לא העביר דיווח כאמור לעיל ,המעסיק
או העובד רשאים לפנות לקרן ההשתלמות ,בבקשה לייחוס ההפקדות
כאמור ,בהתאם לחודשים שבגינם בוצעה הפקדה כאמור .לבקשה יש

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.

לצרף את המפורט להלן:


אישור מהמעסיק ובו יפורטו המשכורות החודשיות ,סכום הפרשות
המעסיק והעובד לקרן השתלמות בכל חודש וכן מועדי ההפקדות
בפועל או לחילופין תלושי שכר של החודשים שלגביהם נעשו
ההפרשות ותלוש השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה
רטרואקטיבית לגבי אותה שנת מס.
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הצהרת העובד כי בחודשי העבודה שבעדם בוצעה ההפקדה רטרואקטיבית ,לא בוצעו הפקדות נוספות
לקרן השתלמות על ידי מעסיק אחר או לקרן נוספת.

ד.

לאחר מסירת כל המפורט לעיל ,קופת הגמל תייחס את סכומי ההפקדות בהתאם ,תוך התייחסות להפקדה
המוטבת.

שכר והסכמים קיבוציים
עדכון שכר למנהלים ב"-עוז לתמורה" לפי הסכם קיבוצי מיום
14.3.2018
בדפי המידע של מלם שכר לחודשים אפריל וספטמבר  ,2018פרסמנו בהרחבה על אודות ההסכם הקיבוצי שנחתם
ביום  ,14.3.2018בדבר 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.
לפי ההסכם ,עודכנה ,בין השאר ,תוספת  – '87מעבר לרפורמה ,המשולמת למנהלים קיימים ולמנהלים חדשים
מכוח סעיף (24ג )1להסכם "עוז לתמורה" וסעיפים  11ו 12-להחלטת ועדת ההיגוי מיום  .28.5.2013סעיף (4ד)
להסכם המקורי מיום  23.3.2017וסעיף  8.2להסכם המתקן מיום  14.3.2018קובעים מנגנון עדכון תוספת – '87
מעבר לרפורמה.
בהמשך לכך ,ביום  6.11.2018פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות על מוסדות החינוך בחטיבות העליונות בנושא
עדכון שכר למנהלים בעוז לתמורה לפיו ,בתוקף מיום  ,1.1.2018יש לעדכן תוספת  – '87מעבר לרפורמה ,לפי מדד
חודש דצמבר ( 2017שהתפרסם בחודש ינואר  )2018לעומת מדד חודש דצמבר ( 2015שהתפרסם בחודש ינואר
 .)2016להלן סכום התוספת לפי החוזר ,לעומת הסכום שפורסם בהסכם:
תוקף

סכום התוספת לפני העדכון

סכום התוספת אחרי העדכון

1.1.2018

₪ 88.52

₪ 88.70

1.9.2018

₪ 548.52

₪ 549.62

העדכון הנ"ל בוצע במערכות השכר של מלם שכר.

עדכוני השכר בשלטון במקומי
החלטת וועדת מעקב מיום  18.11.18לגבי עובדים בדרוגים
מהנדסים ,הנדסאים טכנאים ולבורנטים המועסקים ברשויות
מקומיות
בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2017פורסמו בהרחבה הוראות הביצוע להסכם קיבוצי שנחתם ביום
 16.2.2017בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות ,לבין הסתדרות העובדים
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החדשה ,הסתדרות המהנדסים והסתדרות ההנדסאים והטכנאים ,בעניין הקצאת מסגרת עלות נוספת בשיעור של
 2%לעובדים בדירוג מהנדסים ,דירוג הנדסאים וטכנאים ודירוג הלבורנטים (להלן" :ההסכם").
בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2017פורסמו בהרחבה ההחלטות ועדת המעקב ,אשר התכנסה ביום
 ,3.8.2017בהתאם להוראות סעיפים  14 – 12להסכם (להלן" :החלטה .)"2017
בהמשך לסעיף  5להחלטה  2017והסכם מעו"ף ( 2018פורסם בהרחבה בדף המידע לחודש פברואר  ,)2018ביום
 18.11.2018התקיימה ועדת המעקב ולהלן עיקר החלטותיה:
נקבעו מועדי הקצאת עלות חדשים ,אשר לאורם ועל אף האמור בהחלטה  2017ובהסכם מעו"ף  2018והסכמי
מסגרת שנחתמו לגבי העובדים בדירוג מהנדסים ,הנדסאים ,טכנאים ולבורנטים ,ישונו ההוראות העוסקות במועדי
תשלום התוספות כדלקמן:

תוספת אחוזית 2016
להלן טבלה מעודכנת המפרטת שיעור תוספת אחוזית :2016
דירוג מהנדסים

דירוג הנדסאים טכנאים

דירוג לבורנטים

מועדים
נכון למאי 2018

1.375%

1.375%

4.025%

מ 1.8.2019-עד 30.11.2019

1.755%

2.575%

4.775%

מ 1.12.2019-ואילך

2.295%

3.075%

6.225%

תוספת שקלית 2018
להלן טבלה מעודכנת המפרטת סכום תוספת שקלית :2016
דירוג מהנדסים

דירוג הנדסאים טכנאים

דירוג לבורנטים

מועדים
נכון למאי 2018

₪ 131.30

₪ 97.13

₪ 263.43

מ 1.6.2018-עד 30.11.2019

₪ 257.35

₪ 121.86

₪ 288.16

מ 1.12.2019-ואילך

₪ 384.36

₪ 208.04

₪ 374.34

תוספת ענפית 2017
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2017בהמשך להסכם מיום  ,14.7.2016החל מיום ,1.1.2017
משולמת תוספת ענפית  2017בשיעור של  10%מהשכר המשולב ,לעובדים המועסקים אצל המעסיקים ברשויות
המקומיות בתפקידים המזכים ,כמפורט בהסכם האמור.
החל מיום  1.6.2018יתווספו לרשימת התפקידים המזכים בתוספת ענפית  ,2017התפקידים כדלהלן:


עובד ביחידה לרישוי העסקים ,המקבל שכר לפי דירוג מהנדסים;



עובד מחשוב ,המקבל שכר לפי דירוג מהנדסים.

תוספת ניהול
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2017בהמשך להחלטה  ,2017החל מיום  ,1.7.2017משולמת
תוספת ניהול לעובדים חדשים ,כהגדרתם בהסכם הקיבוצי בין הצדדים ,מיום  ,3.3.1999בנושא התוספות
המקומיות ,הממלאים תפקידי ניהול ,בדירוג מהנדסים ובדירוג ההנדסאים והטכנאים.
החל מיום  1.6.2018גם עובדים בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ,יהיו זכאים לתוספת ניהול ובכפוף ליתר כללי
הזכאות.
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