תאריך פרסום30.6.2019 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע

ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים
למעסיק מאת קופת גמל

מס הכנסה וביטוח לאומי
 ניכוי מס במקור בגין סכומים
המוחזרים למעסיק מאת קופת
גמל;
 הארכת תוקף תקנות מס רכוש וקרן
פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק
מלחמה ונזק עריף)(הוראת שעה),
התשע"ט 2019-לעניין מסלול שכר
בגין ימי היעדרות בשנת ;2018

ביום  8.11.2017פרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון חוזר בנושא אופן
הפקדת תשלומים לקופות גמל (להלן :החוזר) ,המסדיר את אופן העברת
הכספים ואופן העברת הדיווח על הפקדות תשלומים לקופות גמל על ידי
מעסיקים לחברות המנהלות.
סעיף  11לחוזר מתייחס לבקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר .לפי הסעיף:


ביתר.

שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת
;2019
 תשלום מענק יובל לעובדי הוראה;
 עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי
הוראה בחינוך יסודי וחטיבות
ביניים מיום ;1.6.2019
דיני עבודה
 העסקה נכונה של בני נוער בקיץ.

מעסיק רשאי להגיש בקשה לחברה מנהלת להשבת סכום שהופקד בה



בקשה ,כאמור ,תוגש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף

בצירוף תצהיר; תצהיר כאמור יוגש לכל הפחות אחת לשנה.
בתוך כך ובהתאם להוראות החוזר ,מעסיקים אינם רשאים לבצע קיזוז בין
הסכום השוטף המופקד לקופות הגמל לבין התשלומים שהופקדו ביתר
בחודשים הקודמים.
ביום  3.6.2019פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא ניכוי מס במקור
בגין סכומים המוחזרים למעסיק מקופת גמל ,לפיו תשלומים שהופקדו
ביתר ,אשר יושבו על ידי קופת גמל למעסיק בהתאם לסעיף  11לחוזר ,לא
ייחשבו "סכומים שמקורם בתשלומי מעסיק" לעניין תקנות מס הכנסה
(ניכוי מסכומים ששולמו למעסיק מאת קופת גמל) ,התשמ"ב( 1981-להלן:
תקנות מס הכנסה) ולא ינוכה מהם מס במקור וזאת בהתקיים כל התנאים
המצטברים שלהלן:


בקשת מעסיק להשבת תשלומים שהופקדו ביתר ,תתייחס לסכומים
שהופקדו על ידו במהלך שנת המס ולא יאוחר מיום  13לינואר של שנת
המס העוקבת והסכומים כאמור יושבו למעסיק עד ליום  31לינואר
לשנת המס העוקבת.

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.

 בקשת מעסיק להשבת תשלום שהופקד ביתר תתייחס לסכומים
הרשומים לזכות עובד בקופת הגמל .כמו כן ,נדרש כי הדיווח על
סכומים כאמור יועברו לקופת הגמל בקובץ דיווח ממוכן ובמבנה אחיד
כאמור בסעיף  12לחוזר.
יובהר כי מדובר בתנאים מצטברים .אי עמידה באחד מהם תחייב ניכוי מס
במקור בשיעור של  ,40%בהתאם לתקנות מס הכנסה.
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למען הסר ספק ,מעסיק לא יוכל לדרוש כהוצאה את התשלומים שהופקדו על ידו ושהושבו לו מאת קופת הגמל.
יצוין כי ,ניכוי מס במקור ניתן לקיזוז  /החזר במסגרת שומה על בסיס דוחות שנתיים של מעסיק.

הארכת תוקף תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום
פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עריף)(הוראת שעה) ,התשע"ט2019-
לעניין מסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש מאי  ,2019ביום  13.5.2019אישרה ועדת הכספים של הכנסת את
הארכת מתווה הפיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה במסלול שכר .בהתאם
לכך ,ביום  30.5.2019פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)
(הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ט( 2019-להלן :התקנות).
ביום  12.6.2019פרסמה רשות המסים בישראל חוזר לציבור המייצגים והמעסיקים בנושא זה ,לפיו ניתנה ארכה
להגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת  2018וזאת בהתאם לתקנות ,עד ליום 30.6.2019
(במקום עד ליום .)22.5.2019
מתווה הפיצויים במסלול שכר ,מאפשר לפצות מעסיקים ועצמאים בגין הוצאות השכר עבור הימים בהם עובדיהם
נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך ברשויות מקומיות ו/או בשל סגירת
מקום עבודה שבטווח של  40ק"מ מרצועת עזה ,לרבות יום .6.5.2019
בהמשך לכך פרסמה רשות המסים באתר האינטרנט שלה ,את התקנות ,ההנחיות וטופס התביעה המעודכנים
לבקשת פיצויים בגין נזק עקיף ,שנגרם לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה ,מ 1.5.2018-עד .31.12.2019
הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים:


מסלול מחזורים לענף הדבורים;



מסלול מחזורים לענף התיירות;



מסלול שכר לענפי המסחר ,התעשייה ,השירותים ,החקלאות ,התיירות והדבורים;

בהתאם לתקנות ,וכדי לאפשר תשלום פיצויים סמוך ,ככל הניתן ,למועדי הנזקים ,יש להגיש את התביעות,
כמפורט:


נזקים עקיפים שנגרמו מ 1.5.2018-עד  – 31.12.2018התביעה תוגש עד .30.6.2019



נזקים עקיפים שנגרמו מ 1.1.2019-עד  – 30.6.2019התביעה תוגש עד .31.10.2019



נזקים עקיפים שנגרמו מ 1.7.2019-עד  – 31.12.2019התביעה תוגש עד .30.4.2020

ניזוק מענף התיירות והדבורים יכול לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר או במסלול מחזורים.
הגשת תביעה לפיצויים תתאפשר בתנאי ששולמה משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם ,בשל המצב הביטחוני.
כמו-כן ,מתוך רצון להקל על עסקים ולאפשר להם לשוב במהרה לשגרת העסקים הרגילה ,נקבע כי עד להשלמת
הטיפול בתביעה ,ובמידה והתביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה ולא הודיע המנהל על החלטתו בתוך 45
יום מיום הגשת התביעה במלואה ,תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של  50%מסכום הפיצויים שדרש ,וזאת בכפוף
לתנאים שנקבעו בתקנות.
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הרשות מעמידה לרשות הניזוקים מרכז מידע ושירות טלפוני בו ניתן לקבל מענה בנוגע לפיצויים בגין נזק עקיף
שמספרו  ,03-7400703הפועל בימים ראשון ,שני ,רביעי וחמישי בשעות  .15:00 – 8:30כמו כן ,ניתן לפנות באמצעות
דוא"ל  nezekakif@taxes.gov.ilאו באמצעות הפקס.076-8093570 :

שכר והסכמי עבודה
עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת 2019
תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,26.5.2019החל מ 1.6.2019 -התשלום ליום הבראה במגזר
הציבורי עודכן מסכום של  ₪ 426לסכום של .₪ 432
תעריף קצובת הבראה בקצבת גמלאים במגזר הציבורי שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד
בשנת  2019ערך יום הבראה המשולמת לגמלאים המקבלים פנסיה תקציבית ,אשר הוקפאה והוצמדה למדד ,עודכן
מסכום של  ₪ 429לסכום של .₪ 431
תעריף קצובת הבראה במגזר הפרטי – טרם עודכן .התעריף לשנת  2018הינו  ₪ 378ליום הבראה.

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה
כמידי שנה ,עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה,
לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".
בדירוגי ההוראה ,הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על  25שנה.
הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי תואר שני ,שלישי ,לימודי תעודה וכד'.
המענק מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות.
מענק היובל אינו מהווה שכר לשום עניין ,ולא משמש בסיס להפרשות סוציאליות כגון :קופת גמל וקרן השתלמות.

עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה בחינוך יסודי
וחטיבות ביניים מ1.6.2019 -
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  ,2019ביום  8.4.2019פרסם משרד החינוך חוזר
לבעלויות תשע"ט 4/בנושא עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה ,לפיו ,החל מיום  1.1.2019עודכנה תוספת
שקלית  2016לעובדי הוראה ,המועסקים על ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך ,בין
אם מועסקים לפי תנאי רפורמת אופק חדש ובין אם לאו ,ואשר מועסקים בשלבי החינוך הבאים (להלן :עובדי
הוראה):


גני ילדים;



בתי ספר יסודיים;



חטיבות ביניים;



מכללות להכשרת עובדי הוראה.

החל מ 1.6.2019-עודכנה תסופת שקלית  2016לעובדי הוראה כאמור ,כמוצג בטבלה שלהלן:
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דרגת מורה אקדמאי המועסק בתנאי רפורמת "אופק חדש"

עד  31.5.2019מ1.6.2019-

דרגה 1

₪ 343.58

₪ 654.98

דרגה 1.5

₪ 322.98

₪ 634.38

דרגה 2

₪ 302.39

₪ 613.79

דרגה 2.5

₪ 248.99

₪ 560.39

דרגה 3

₪ 195.58

₪ 506.99

דרגה 3.5

₪ 195.58

₪ 506.99

דרגה 4

₪ 195.58

₪ 506.99

דרגה 4.5

₪ 195.58

₪ 506.99

יתר הדרגות ברפורמת "אופק חדש"

₪ 195.58

₪ 506.99

עובדי הוראה שאינם מועסקים לפי תנאי הרפורמה "אופק חדש"

₪ 195.58

₪ 506.99

דיני עבודה
העסקה נכונה של בני נוער בקיץ
לקראת חופשת הקיץ הקרבה ,להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער:

גיל העסקה







אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל .14
נער שמלאו לו  14וטרם מלאו לו  ,15ניתן להעסיקו רק בחופשות רשמיות מלימודים ורק בעבודות קלות שאין
בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
אין להעסיק נערים (גם אם מלאו להם  15שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה) בעבודות מסוכנות מסוימות,
כגון  :עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות ,ייצור ועיבוד חומרים מתלקחים במהירות ,עבודה במקומות
שהטמפרטורה אינה בין  4ל 40-מעלות.
לגבי העסקת נוער בהופעה ובפרסומת ,ישנם כללים מיוחדים ,ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל ,15
קבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה והרווחה ,וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

מסמכים ואישורים
המעסיק נדרש להחזיק במקום העבודה של הנער/ה מסמכים ואישורים הבאים:


צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה.



אישור רפואי להעסקתו מטעם רופא המשפחה .על המעסיק לשמור את האישור הרפואי ,או העתקו ,במשך כל
תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר תום ההעסקה.



בעבודות מסוימות ,יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי ,כתנאי להעסקתו של הנער.

חוק הודעה לעובד
חובה למסור לכל נער ונערה ,הבאים לעבוד למשך  30ימים לפחות ,תוך  7ימים מיום תחילת העבודה ,טופס בנוסח
הקבוע בתקנות ,שבו מפורטים בין היתר :זהות המעסיק והעובד ,תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה בה יועסק,
עיקרי התפקיד של העובד ,שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד ,גובה השכר לשעה של העובד ,אורכו של יום
העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שיוכלו לסייע לעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת
עבודתו.
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שעות עבודה
שעות עבודה ביום  /בשבוע  -נער יועסק לכל היותר  8שעות ביום חול ו 7-שעות ביום שישי או ערב חג ולא יותר מ-
 40שעות שבועיות .ניתן להעסיק בני  16ומעלה עד  9שעות ביום ולא יותר מ 40-שעות שבועיות.
הפסקות  -לאחר  6שעות עבודה ,חובה לתת הפסקה של  45דקות ,מתוכן לפחות חצי שעה רצופה .ביום שישי או
ערב חג יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות .ההפסקה ככלל היא על חשבון העובד ,אלא אם כן שהות העובד
במקום העבודה בזמן ההפסקה נדרשה על ידי המעסיק.
עבודת לילה  -בין השעות  20.00בערב ל 08.00 -בבוקר ,אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל .16 -ניתן להעסיק בני
נוער מגיל  16עד  18עד השעה  .24:00אם ההעסקה הסתיימה לאחר  23:00,על המעסיק לדאוג להסעת הנערים
הביתה.
יום המנוחה השבועי  -אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת .בן
דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי ,שבת וראשון).
שעות נוספות  -העסקה בשעות נוספות אסורה.
רישום שעות העבודה
חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער ,ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או
אלקטרוני (שעון נוכחות) ,יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה ,בחתימה של הנער
ומעסיקו.

נסיעות לעבודה
בנוסף למשכורת ,ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד  ₪ 22.60ליום
עבודה) .על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.

תשלום שכר בגין "תקופת התלמדות"" ,תקופת ניסיון"
כל תקופת העסקתו של הנער ,מחייבת תשלום שכר בעד העבודה ,לרבות תקופת "התלמדות" או ",תקופת "ניסיון".
יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה ,החל מן השעה הראשונה.
על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם ,לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים .כל ניכוי מהשכר ,בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור,
כל עוד לא הותר על פי החוק.

שכר המינימום לבני נוער עובדים
המחוקק קבע את הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד  40שעות
שבועיות ,ולא יותר מ 173 -שעות בחודש) ,אף אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר .שכר המינימום
לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
להלן פירוט תעריפי שכר מינימום לבני נוער לפי גילאים ,לשנת :2019
הסכום לחודש

תעריף שעה

גיל

 %משכר מינימום

₪ 18.38

חניך

60%

₪ 3,180.00

עד 16

70%

₪ 3,710.00

₪ 21.45

עד 17

75%

₪ 3,975.00

₪ 22.98

עד 18

83%

₪ 4,399.00

₪ 25.43
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הפקדה לקופות גמל
צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קובע כי חובת ההפקדה ,כאמור בצו ,לא תחול על עובדים שטרם הגיעו
לגיל הזכאות  -גיל  21לגבר וגיל  20לאישה .הווה אומר ,אין חובה להפריש לקופות גמל עבור בני נוער.

מס הכנסה וביטוח לאומי
הכנסתו של הנער העובד חייבת במס הכנסה לפי מדרגות המס הרגילות ,כאשר נער עובד ,בגילאים  16או ( 17לא
בשנה שמלאו לו  ,)18זכאי לנקודת זיכוי ,נוסף על נקודות הזיכוי הרגילות .כלומר ,נער עובד בגילאים כאמור לעיל,
זכאי ל 3.25 -נקודות זיכוי ,ונערה עובדת זכאית ל 3.75 -נקודות זיכוי.
נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות .המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו
של הנער העובד ("חלק המעסיק") .בשנת המס  2019חלק המעסיק עומד על  0.48%עד לסכום של  ,₪ 6,164ו-
 2.12%מסכום זה ועד לסכום של .₪ 43,890

סנקציות כנגד מעסיקים מפרי החוק
המעסיק נער בניגוד להוראות החוק ,דינו מאסר או קנס כמפורט להלן:


העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק  -מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך .₪ 43,800



העסקה ללא אישור רפואי/העסקה ,שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות  /אי מתן הפסקות  :מאסר עד 6
חודשים או קנס מרבי בסך .₪ 29,200



ניתן להטיל קנסות מינהליים הנעים בין  ₪ 1,500עד  ₪ 5,000לכל עבירה ,לפי העניין ,על פי תקנות העבירות
המינהליות (קנס מינהלי  -עבודת נוער) ,התשנ"ד.1994-



עיצום כספי על הפרת הוראות חוק יכול לנוע בין  ,₪ 5,120 – ₪ 35,800לכל הפרה לכל עובד ,כך שהעיצום
הכספי בגין הפרות של חוקי העבודה ,עלול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים .בגין עבירות חמורות אף
מוגש כתב אישום פלילי.
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