תאריך פרסום31.12.2018 :

החודש בדף המידע

מס הכנסה

מס הכנסה
 הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת
הפטור למענק פרישה על פי סעיף
7(9א)(א) לפקודת מס הכנסה;
 מתווה פיצויים בגין נזקים עקיפים
שנגרמו לעסקים ביישובי הדרום
ועוטף עזה;
שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון שכר רופאים בהתאם להסכם
הקיבוצי מיום  25.8.2011ולהחלטת
ועדת המעקב מיום ;11.3.2012
 עדכון שכר לעובדי הוראה בחטיבות
עליונות בהתאם להסכם שכר מיום
;14.3.2018
 הפחתת שיעורי דמי חבר ודמי טיפול
בהסתדרות הכללית החדשה החל
מ;1.1.2019 -
קופות גמל
 חובת דיווח על הפרשות פנסיוניות
באמצעות קבצים במבנה אחיד עבור
מעסיקים של פחות  20עובדים;
דיני עבודה
 נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם
מסתננים מיום .3.12.2018

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.

הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת
הפטור למענק פרישה על פי סעיף
7(9א)(א) לפקודת מס הכנסה
סעיף 7(9א)(א)( )1לפקודת מס הכנסה (להלן :הסעיף) מעניק פטור ממס
למענק הון שנתקבל עקב פרישה ,בסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה
כפול שנות עבודה ועד לתקרה הקבועה בסעיף.
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2010ביום 15.8.2010
פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בדבר סמכות המנהל להגדלת הפטור על
מענק פרישה ,לפיו ניתנה סמכות למנהל רשות המסים להגדיל את הפטור,
כך שהמשכורת החודשית האחרונה תוגדל עד ל ,150%-לצורך חישוב המענק
הפטור ,ובלבד שלא תעלה על התקרה הקבועה בסעיף .הענקת הפטור
המוגדל רלוונטית לגבי עובדים שמשכורתם החודשית האחרונה נמוכה
מסכום התקרה הקבועה בסעיף  -נכון לשנת  ,2018סך של  .₪ 12,230חישוב
הפטור המוגדל נעשה עד עתה על ידי פקיד השומה.
ביום  24.12.2018פרסמה רשות המסים הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת
הפטור למענק פרישה על פי סעיף 7(9א)(א) לפקודת מס הכנסה בנושא ,לפיו
במטרה לשפר את השירות לציבור ,הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור
המוגדל ,כאמור לעיל ,מבלי להפנות את העובד למשרד השומה .על כן,
מעסיק האחראי לחישוב סכום המענק הפטור ,יעשה כן ,תוך הגדלת
המשכורת החודשית האחרונה עד ל 150%-או התקרה הקבועה בסעיף ,לפי
הנמוך מביניהם .תוקף ההנחיה מיום פרסומה.
הנחיה הנ"ל לא תחול במקרים בהם מענק הפרישה משולם לעובד שהינו
"בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף  )9(32לפקודה ,או לעובד שהוא "קרוב"
כהגדרתו בסעיף (76ד) לפקודה (קרובו של המעסיק או של בעל שליטה
במעסיק) .במקרים אלו ,יש להפנות את מקבלי המענק למשרדי השומה.
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מתווה פיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים ביישובי
הדרום ועוטף עזה
ביום  17.12.2018אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה הפיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים
ביישובי הדרום ועוטף עזה .המתווה מציע מסלולי פיצויים כדלקמן:


מסלול מחזורים לענף הדבורים  -לתקופה מיום  1.5.2018ועד .28.2.2019



מסלול מחזורים לענף התיירות הכפרית  -לתקופה מיום  1.5.2018ועד .30.4.2019



מסלול שכר לענפי המסחר ,התעשייה ,השירותים ,החקלאות ,התיירות והדבורים – לתקופה מיום 1.5.2018

עד .28.2.2019
עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו ,נקבע מנגנון פשוט וישים לפיצויים כמפורט:


בענף התיירות והדבורים  -הפיצויים לענפים אלו יינתן במסלול מחזורים .הניזוק יוכל להגיש תביעה לקבלת
החזר בגין ירידה במחזור העסקי ,בשל המצב הביטחוני ,בהשוואה למחזור העסקי בתקופה המקבילה
אשתקד .עם זאת תינתן אפשרות לניזוק לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר ,חלף מסלול מחזורים.



כל הענפים  -שכר בגין היעדרות מעבודה ,בשל הוראות פיקוד העורף בטווח של עד  40ק"מ מרצועת עזה.

המסלול מפצה מעסיקים ועצמאים בגין הוצאות השכר בעבור הימים בהם עובדים נעדרו ממקום עבודתם,
בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך ברשות מקומית או בשל הוראה על סגירת מקום
עבודה .המסלול מבחין בין תקופת היעדרות של עד  10ימים במהלך התקופה המזכה (החל ב 1.5.2018-ועד
 ,)28.2.2019בגינה יינתנו פיצויים "במסלול מהיר" בסך של  ₪ 370ליום ,לבין היעדרות של יותר מ 10-ימים,
בגינה יינתנו פיצויים בהתאם לנוסחה שנקבעה בתקנות ,בדומה למבצעים קודמים.
יצוין כי המתווה טרם פורסם בתור תקנות ברשומות .לאחר פרסום התקנות ברשומות ,תפרסם רשות המסים
בישראל הוראת ביצוע וטפסים להגשת התביעות .לפי הודעת רשות המסים ,ניתן יהיה להגיש את התביעות עד תום
 4חודשים מיום פרסום התקנות ברשומות.

שכר והסכמים קיבוציים
עדכון שכר רופאים בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011
ולהחלטת ועדה המעקב מיום 11.3.2012
בהמשך להסכם קיבוצי בין המדינה ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה ,לבין ההסתדרות
הרפואית בישראל שנחתם ביום  ,25.8.2011והחלטת ועדת מעקב מיום  ,11.3.2012במשכורת חודש דצמבר ,2018
בוצע בשכרם של הרופאים המועסקים אצל המעסיקים בשירות הציבורי ,שמשכורתם נקבעת בהסכמים קיבוציים
החלים על דירוג הרופאים ,יישום פעימה אחרונה להסכם האמור .לפיכך בתוקף מיום  ,1.12.2018סכומי שכר יסוד
עלו בשיעור מצטבר של  ,132%לעומת סכומי שכר יסוד שהיו בתוקף ביום  – 1.8.2011ערב ההסכם.
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עדכון שכר לעובדי הוראה בחטיבות עליונות בהתאם להסכם
שכר מיום 14.3.2018
בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  2018,פרסמנו בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.3.2018
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.
ביום  1.12.2018חל מועד יישום פעימה שנייה להסכם כמפורט להלן:

עדכון שכר יסוד למורים ברפורמה
בתוקף מיום  ,1.12.2018עודכן גובה שכר היסוד של המורים ברפורמה בשיעור של .1.2%

התוספת השקלית 2016
בתוקף מיום  ,1.12.2018עודכנה תוספת שקלית  2016לסך של  ,₪ 1,022.40עבור המורים ברפורמה ולסך של
 ₪ 808.97עבור המורים שאינם ברפורמה ומנהלים.

תוספת הסכם  '94למורים שאינם ברפורמה ומנהלים
בתוקף מיום  ,1.12.2018עודכנה תוספת הסכם ( '94תוספת תגבור הוראה) ,עבור המורים שאינם ברפורמה
ומנהלים ,מסך של  ₪ 162.56לסך של .₪ 164.51

תוספת מיזוג רכיבים
בתוקף מיום  ,1.12.2018עודכן שיעור תוספת מיזוג רכיבים ,המשולמת בשכרם של מורים שאינם ברפורמה
ומנהלים ,מ 18.951%-ל.20.378%-

הפחתת שיעור דמי חבר ודמי טיפול בהסתדרות הכללית
החדשה החל מ1.1.2019 -
בהתאם להודעה של ההסתדרות הכללית החדשה למעסיקים ,לשכות שכר ,ראשי איגודים מקצועיים ,ראשי
מרחבים וראשי ועדים שפורסמה ביום  , 1.11.2018בית נבחרי ההסתדרות החליט לאשר את הצעתו של יו"ר
ההסתדרות ,לבצע הפחתה בשיעור דמי חבר ודמי הטיפול החודשיים.
בהתאם להצעה שאושרה ,בתוקף מינואר  2019יופחתו דמי החבר מ 0.95%-מהשכר ל 0.9%-עד לגובה תקרת השכר
שמתעדכנת אחת לשנה .דמי הטיפול הארגוני יופחתו מ 0.8%-ל 0.75%-מהשכר עד לגובה תקרת השכר שמתעדכנת
אחת לשנה.

קופות גמל
חובת דיווח על הפרשות פנסיוניות באמצעות קבצים במבנה
אחיד עבור מעסיקים של פחות מ 20 -עובדים
כפי שפורסם בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר ,ביום  11.8.2014פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד ,2014-אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים
עמוד  3מתוך 5

לחיסכון הפנסיוני של העובדים .בהתאם לתקנות ,החל משנת  ,2016חייבים המעסיקים מעל  100עובדים ,לדווח על
הפקדות לחיסכון פנסיוני ,באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד ,שנקבע על ידי משרד האוצר .בנוסף,
התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של
הגופים.

מעסיקים המעסיקים פחות מ 20-עובדים
ביום  8.11.2017פרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון חוזר בנושא אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל ,לפיו
נקבע בין היתר כי לגבי המעסיקים ,אשר מעסיקים פחות מ 20-עובדים ,חובת הדיווח ,כאמור לעיל ,תחול החל
מיום .1.2.2019

מעסיקים המעסיקים פחות מ 10-עובדים
למרות האמור לעיל ,ביום  27.12.2018פרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ההודעה על כך שהממונה על רשות
שוק ההון החליט על מתווה הדרגתי ביישום הרפורמה בהפקדת כספי המעסיקים לקופות גמל .לפיכך ,חובת
הדיווח לפי התקנות הנ"ל לא תחול עדיין על מעסיקים ,אשר מעסיקים פחות מ 10-עובדים .לגבי מועד הטלת חובת
הדיווח האחיד על מעסיקים אלה יוחלט בהמשך.

דיני עבודה
נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים מיום 3.12.2018
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר  ,2014ביום  17.12.2014פורסם ברשומות חוק
למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) ,התשע"ה( ,2014-להלן:
החוק) במסגרתו תוקן ,בין היתר ,חוק עובדים זרים ,תשנ"א ,1991-בדבר הפקדת פיקדון בגין עובדים זרים
מסתננים.
להלן עיקרי החוק:


מעסיק של עובד זר ,שהוא מסתנן ,חייב להפקיד עבור עובד זר כזה ,מדי חודש ,פיקדון כספי על חשבון
תשלומים סוציאליים שעל המעסיקים לשלם לקרן פנסיה ,לקופת תגמולים או כפיצויי פיטורים.



ה פיקדון נועד להבטיח את זכאותו של המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים וכן לתת למסתנן נקודת
פתיחה ראויה להתחלת החיים החדשים מחוץ לישראל ,ולצד זאת למנוע השתקעות בישראל בתום תקופת
השהייה בישראל.



שיעור הפיקדון הינו  36%מגובה השכר המובא בחשבון ,לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף  13לחוק
פיצויי פיטורים ,תשכ"ג .1963-סכום כסף בשיעור  16%משכר המסתנן ישולם על יד המעסיק כהפרשה (מדובר
בהכנסה לכל דבר ועניין ,ועל כן יוטל עליה מס הכנסה בשיעור סופי של  15%במועד משיכת הכסף) ,ועוד 20%
ינכה המעסיק משכר המסתנן לאחר ניכוי המס במקור.



הכספים המופקדים מדי חודש ייצברו בחשבון המתנהל על שם המסתנן ,עד למועד שבו יידרש לצאת מישראל,
והוא יהיה זכאי לקבלם ,במידה וייצא מישראל במועד יציאת קבע – יציאה שאינה זמנית.



לעניין הוראות החוק" ,מסתנן" הנו מי שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים:


שוהה בישראל.



שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע.



נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים ,לפי סעיף  7לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב.1952-
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מחזיק ברישיון לפי סעיף (2א)( )2או (2א)( )5לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב.1952-

בהמשך לכך ,ביום  3.12.2018פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים ,אשר
נועד לפרט את אופן הפקדת כספי הפיקדון ,לחשבון הבנק ,על ידי המעסיקים ,עבור כל עובד מסתנן המועסק על
ידו ,וכן את אופן תשלום הפיקדון ,לעובד המסתנן ,עם יציאתו מישראל יציאה של קבע או לאחריה ,או
במקרה של פטירת העובד המסתנן ,בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.
הנוהל נקבע על ידי ראש רשות האוכלוסין וההגירה ,שהנו "הממונה" לפי חוק עובדים זרים ותקנותיו ,ובין
השאר אמון על יישום הוראות פרק ד' לחוק עובדים זרים .נוהל זה עשוי להתעדכן בעתיד ,בהתאם לשינויים
שעשויים לחול במדיניות הממשלה ,לפרסום צו בדבר שיעורי הפקדה מופחתים ועוד.
הנוהל מפרט בין היתר את הנושאים הבאים:


אופן הפקדת הפיקדון בחשבון הבנק וחובת הדיווח;



קביעת גובה סכום הפיקדון;



אופן תשלום הפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן;



אופן תשלום הפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן אשר עומד לצאת מישראל;



אופן תשלום הפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן אשר יצא מישראל;



אופן תשלום הפיקדון לעובד זר שהוא מסתנן אשר נפטר;



אופן תשלום כספי פיקדון למסתנן שמעמדו שודרג.
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