תמרורי
אזהרה

בקרות וכלים
לחשב

שי פורת ,רו"ח
מנהל תחום מיסוי ובקרה

מערכות שכר – פתרונות ופילוח השוק
לשכות שירות
חילן ומלם שכר

ניהול 'חכם' של תהליכי שכר
בבית הלקוח
הר-גל

מוצר מדף
מיכפל ,יוניק,
שיקלולית...

צעדים לבחירת מערכת שכר
 .1התאמה לצרכי חשב/ת השכר.
 .2הגדרת צרכי הארגון וקביעת קריטריונים לבחירת תוכנת שכר.
 .3תשתיות ואבטחת מידע.
 .4בחירת הפרמטרים ,הביצועים והמודולים ההכרחיים הנדרשים מהתוכנה ,שחסרונם פוסל
את השימוש בה ויתרונות התוכנה.
 .5בדיקת תכונותיהן של תוכנות השכר המוצעות כיום בהתייחס לפרמטרים הרלוונטיים

ולקריטריונים שנקבעו.
.6

המלצות מלקוחות קיימים.

 .7שירות  ,הדרכות  ,תמיכה מקצועית וטכנית.

 .8ממשקים.
 .9עלויות חד פעמיות ושוטפות.
 .10לוחות זמנים.

חריגות
בשכר

אופן גילוי חריגות שכר
ביקורת פנימית
17%

מידע או הלשנה
42%

במקרה
17%

ביקורת חיצונית
10%

בקרות
14%

חריגות נפוצות


רישום עובדים פיקטיביים.



המשך תשלום לעובדים שעזבו.



גמר חשבון מנופח.



תשלום שכר כפול.



שינוי תעריפי שכר.



שינוי היקף שעות העבודה.



החזר הוצאות כוזב.



אי העברת ניכויים לקופות הגמל השתלמות ורשויות המס

עובדים ונתונים פיקטיבים  -דוגמאות
.1

הקמת עובד פיקטיבי המשוייך לחשבון בנק של המועל או גורם
מטעמו.

חשיפה בעיקר בארגונים בהם ישנה תחלופה בתדירות גבוהה

כדוגמת :רשתות שיווק ,חברות כ"א וכו'.
כיצד לבדוק
 דוח המציג חשבונות בנק כפולים או יותר.

 הצלבת חשבונות בנק בשכר מול חשבונות בנק בקובץ מס"ב
 הצלבת כמות עובדים במערכת משאבי אנוש מול מערכת השכר.
 בדיקת דיווח נוכחות לעובדים בעלי שכר.

עובדים ונתונים פיקטיבים  -דוגמאות
.2

תוספת או דיווח נתונים פקיטיבים לעובדים המזכאים בהטבות מס וביטוח
לאומי כדוגמת :ילדים ,יישוב מגורים ,קבלת תואר אקדמי ,נכות וכו'

כיצד לבדוק

•

דוח המציג שינויי בסכום מס הכנסה וביטוח לאומי בין חודש קודם לשוטף.

•

דוח המציג שינוי באישורי מס הכנסה וביטוח לאומי בין חודש קודם לשוטף

•

דוח המציג את השינוי בנטו בין חודש קודם לשוטף.
מומלץ לקבוע פרמטר של אחוז השינוי.

•
•

שימוש בדיווח מקוון לביטוח לאומי.
אימות נתונים מול המוסד לביטוח לאומי.

המשך תשלום לעובדים שעזבו  -דוגמאות
.1

השארת עובד שעזב במערכת השכר תוך שינוי חשבון הבנק.

.2

השארת עובד שעזב במערכת השכר ללא שינוי בנתונים וחלוקת
הכסף ביניהם.

כיצד לבדוק
 דוח המציג חשבונות בנק כפולים או יותר.
 הצלבת כמות עובדים בין מערכת שכר למשאבי אנוש.
 בדיקת שינוי סטאטוס בחודש העוקב לעובד שעזב.


בדיקת דיווח נוכחות למקבלי שכר.

גמר חשבון מנופח  -דוגמאות
תשלום מנופח לעובד שעוזב בגמר חשבון וחלוקת הכספים העודפים ביניהם.
דגשים:
 תחשיב סכום הפיצויים מחושב באחריות חשב השכר ללא פיקוח.
 אפשרות להוספת רכיבים כדוגמת ימי חופשה מוגדלים ,הבראה וכו'.
 מתן הודעה מוקדמת מעבר לנקבע בחוק.

כיצד לבדוק


דוח המציג חשבונות בנק כפולים או יותר.



דוח המציג את כמות הקליטות ועזיבות העובדים.



דוח המציג תאריך תחילה עבודה וסיום  +משכורת בסיס מול תשלום הודעה מוקדמת.



הצלבה בין יתרת ימי החופשה בחודש קודם לתשלום ימי החופשה בפועל.

תשלום החזר הוצאות כוזב -
דוגמאות
תשלום החזרי הוצאות באופן כוזב או מנופח כדוגמת :ארוחות,
דלק ,חנייה ,הוצאות טלפון וכו' לחשבון המועל או/ו לעובדים

נוספים וחלוקת הכספים ביניהם.
כיצד לבדוק
 הצלבה בין התשלום במערכת הנה"ח למערכת השכר.
 ניהול רישום דוחות החזרי הוצאות הכולל חתימת מנהל ישיר.

בקרת השכר ממוחשבת
בקרה נכונה מתבצעת בשלושה רבדים שמשלימים לתמונה כוללת:
•

רובד  – 1בדיקת עלות העסקה ותשלומים חריגים בהשוואה של חודש קודם
לעומת חודש נוכחי באחוז פרמטרי ומעלה.
לדוגמא :עלות מעסיק ,שינוי בנטו וכו'.

•

רובד  - 2מידע מפורט בדבר שינויים מהותיים בתשלומים לעובד ,בחישוב
המיסים ומניעת חשיפה בהשוואה של חודש לפני לעומת חודש נוכחי.
לדוגמא :שינוי בסכום ניכוי המס מעל אחוז פרמטרי ,שינוי בשיעור המס
השולי ,שינוי באחוז משרה ,שינוי באחוז ההפרשה לתגמולים ,קרן השתלמות
ופיצויים וכו'.

•

רובד  – 3בקרת איכות בדבר סטאטוס העובד ומניעת שגיאות בעת הדיווח
לדוגמא :רכיבי שכר כפולים ,ת.ז כפולות בין מפעלים ,חשבונות בנק כפולים,
עובדים בעלי נטו שלילי ,הצלבה של נתוני חשבון הבנק מול קובץ מס"ב וכו'.

המלצות
.1

'הפרדת רשויות' – תפעול המערכות :שכר ,נוכחות ,משאבי אנוש
והנה"ח יבוצע על ידי בעלי תפקיד שונים.

.2

הרשאות – מנגנון הרשאות קשיח שאינו מאפשר גישה לבעלי
התפקיד השונים למערכות שאינן תחת אחריותו.

.3

הטלת אחריות על בדיקות השכר באופן היררכי מראש צוות והלאה.

.4

הקמת מערך בקרת שכר ממוחשבת המפיק דוחות בקרה באופן
אוטומטי בהתאם לצרכי הארגון במערכת השכר או באמצעות
מערכת .BI

.5

בקרת שכר חיצונית.

.6

עירנות ויצרתיות.

פתרונות ממוחשבים

בקרות אוטומטיות במערכת השכר
בעת תהליך איפיון הקמת מערכת השכר (או לאחר מכן) ,ניתן להגדיר מראש בקרות
אוטומטיות בהתאם לחוקת השכר בארגון ודיני העבודה כדוגמת:

 עצירת ימי מחלה מעבר למכסה של  90יום.
 מניעת צבירת ימי חופשה במינוס.
 השלמה אוטומטית לתשלום שכר שאינו פחות משכר המינימום.

 התראה על אי הפרשה לקופות גמל לאחר וותק של חצי שנה או  3חודשים או
סוף שנת המס.
 בדיקת שיעורי הפרשה לקצבה ופיצויים שאינם נמוכים מהנקבע בחוק.

 תשלום נסיעות בהתאם לכתובת המגורים וכתובת הארגון תוך בדיקה של חופשי
יומי מול חופשי חודשי.
 תשלום קרן השתלמות עד התקרה בחוק.

 מודולים לחישוב :עיקול שכר ,תאונת עבודה ,שמירת היריון ,לידה ומילואים.

כלי המערכת לבדיקה ובקרה

הר-גל BI

הר-גל BI

דוחות מחולל

דוחות מחולל

ביקורת סוף שנה
מעבר לביקורת השוטפת ,החודשית ,לפני תום שנת המס עליכם לבצע
ביקורת סוף שנה.
מטרות הביקורת טרם שידור קובץ  126ו/או :856

– לוודא שישנה התאמה בין נתוני טופסי  102החודשיים לבין נתוני
טופס  126חלק א' .
– לוודא שנתוני  102במערכת השכר זהים לדיווח המקוון או הדיווח
בפנקסים.
– להשלים פרטי עובדים חסרים ו/או לתקן פרטי עובדים שגויים.

בקרת השכר בחוק

חוק הגברת האכיפה
•

מטרתו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הינה להגביר
ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה על-ידי הנהגת הליך מינהלי
להטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירות.

•

המרכיב המרכזי בחוק הוא הוספת האכיפה המנהלית על גבי האכיפה

הפלילית .השוני יחול על ידי הנהגת התראות מנהליות והטלת עיצומים
כספיים על מעסיקי כלל העובדים ולא רק על מעסיקי עובדי קבלן
ומזמיני שירותים של עובדי קבלן.

•

סכומי העיצום הכספי נעים בין  2,520ש"ח לבין  35,280ש"ח ,בשים
לב לסוג ההפרה או לסוג המפר .עיצומים כספיים יוטלו בגין הפרתן
של הוראות חוקי העבודה ,הוראות שבצווי הרחבה בנושא פנסיה
והוראות שבהסכמים קיבוציים בדבר שכר מינימום ענפי.

חוק הגברת האכיפה
•

במקרה של מזמין שירות ,בתחומי השמירה ,האבטחה ,הניקיון וההסעדה החוק

מאפשר:
– הטלת עיצום כספי על ידי המפקח מטעם משרד הכלכלה;
– הגשת תביעה על ידי העובד נגד מזמין השירות במשפט אזרחי

– הגשת כתב אישום גם כנגד מזמין השירות באותה עבירה בה מואשם הקבלן
המעסיק את העובד.
•

במקרה שמזמין השירות פועל כאמור בחוק על מנת לבדוק את קיומן של זכויות עובדי

הקבלן ,מוענקת למזמין השירות הגנה מפני אחריות להפרות של זכויות עובדי קבלן
אצלו.
•

כמו כן החוק מאפשר הליך של עיצום כספי נגד מנהל כללי בתאגיד שהעסיק עובד
והפר הוראה לפי החוק .נקבעה עבירה פלילית של אחריות מנהל רשות ציבורית שהיא
מעסיקה מפרה זכויות וכן נקבעה אחריות פלילית של מנהל מזמין שירות שהוא תאגיד
או רשות ציבורית.

•

תחילת החוק  -ביום 19.6.2012

בודק שכר מוסמך – מקצוע חדש...
"בודק שכר מוסמך" תפקידו הינו לערוך בדיקות תקופתיות כדי לוודא
את התאמת תנאי העבודה והשכר של העובדים למשפט
העבודה בישראל ולגלות חריגים והפרת זכויות עבודה .לכן,
מוטלת על כתפיו של בודק שכר מוסמך אחריות עצומה לאור העובדה
שהחוק להגברת אכיפה מעניק משקל רב להסתמכות על הדוחות
התקופתיים של בודק השכר ,הן בהיבט של מזמין השירות והן בהיבט
של המעסיק.

בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך),
התעש"ז  2017נקבעו קריטריונים אישיים ומקצועיים לקבלת תעודת
"בודק שכר מוסמך".

בודק שכר מוסמך
בעלי המקצועות הבאים זכאים לקבל תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך במידה שיעברו
השתלמויות או שיבחנו בבחינה עיונית ובחינה מעשית:


חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת רואי
החשבון בישראל ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש;



רואה חשבון ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה
נדרש ,או שוכנעה שערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בבדיקות לפי
סעיפים  )2(27לחוק להגברת אכיפה ו–(33ב)( )4לחוק להגברת אכיפה במשך  12חודשים
לפחות;



עורך דין ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש;



מבקר פנימי ,כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ,1992-אם ועדת קבלה שוכנעה כי
עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש;



יועץ מס מייצג ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני
עבודה בהיקף עבודה נדרש;



כלכלן או מי ששימש בעבר מפקח עבודה ,אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו
בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש.

בודק שכר מוסמך
בודק שכר מוסמך יכול לערוך בדיקות מדגמיות על חלק מהעובדים ולא על כלל עובדי הקבלן
המצויים אצל מזמין השירות .בהתאם לתקנות בדיקות תקופתיות היקף הבדיקות יהיה כדלקמן:


בדיקת היכרות  10% -או  4מעובדי הקבלן בתקופה שבין הבדיקות ,הגבוה מבניהם.



בדיקה חוזרת  8% -מעובדי הקבלן בתקופה שבין הבדיקות או  2עובדי הקבלן ,הגבוה מבניהם.



בדיקה לאחר גילוי ליקויים  8% -מעובדי הקבלן בתקופה שבין הבדיקות או  2עובדי קבלן ,הגבוה
מבניהם.



בדיקת תשלומים לקופת גמל  -כל העובדים המועסקים בתקופה שבין הבדיקות.

יודגש כי בודק השכר צריך לכלול בבדיקות המדגמיות שלו סוגי אוכלוסיות שונות כגון :עובדי קבלן
בעלי ותק של שישה חודשים לפחות אצל אותו קבלן או באותו מקום עבודה.
עובדי קבלן בעלי ותק של שנה לפחות אצל אותו קבלן או באותו מקום עבודה.
עובדי קבלן שהועסקו בתקופה בין הבדיקות וסיימו את העבודה אצל מזמין השירות ואצל הקבלן ערב
תחילת ביצוע הבדיקה.

גילום שכר
גילום או “גילום מס” –הינו מושג המתייחס לסכומים המופיעים בתלוש השכר

של העובד ומשמעותו הינה ,חישוב השכר ברוטו הנחוץ כדי להשאיר בידי
העובד את השכר נטו בהתאם למה שנקבע בינו לבין מעבידו.

כשהמעביד מבצע חישוב גילום מס עליו להתחשב בתשלום למס הכנסה
ותשלום למוסד לביטוח לאומי.
מבחינת המעסיק משמעות המונח “גילום מס” הינה ,שעליו לשלם את
המיסים בגין הטבות הניתנות לעובד בהתאם לשיעור המס השולי ושיעור
ביטוח לאומי המוטל על שכר העובד.

כיצד מגלמים ??
נושא הגילום אינו מוסדר בחקיקה כלשהי ,הגילום נולד לצרכי המעסיק על מנת
שרכיב נטו יתקבל במלואו.
נוסחת הגילום מחושבת כך*t :רכיב נטו
 = tשיעור המס השולי

)(1-t

לדוגמא :שכר עבודה ₪ 9,000
מתנה לחג נטו ₪ 500
שיעור המס השולי – .23%
שיעור ביטוח לאומי – .12%
פתרון :חישוב גילום 500*0.35/(1-0.35)=269
ברוטו למס9,000+500+269 = 9,769 :

חישוב גילום בין שתי מדרגות מס
השלבים:
.1

מציאת סכום השלמה לתקרה על מרכיב השכר.

.2

חישוב המס על סכום ההשלמה (סכום השלמה נטו).

.3

הפחתת סכום השלמה נטו מהסכום לגילום.

.4

חישוב גילום ליתרה המתקבלת בסעיף .3

.5

סה"כ גילום הוא סכום סעיף  + 2סעיף .4

לדוגמא ....
נתונים :שכר עבודה –  ₪ 7,500אחזקת רכב נטו – ₪ 2,800
פתרון:
מציאת סכום השלמה לתקרה על מרכיב השכר.
.1
(8,950-7,500)=1,450
.2

חישוב המס על סכום ההשלמה (סכום השלמה נטו).
1,450*14%=203
סכום השלמה נטו 1,450-203=1,247 :

.3

הפחתת סכום השלמה נטו מהסכום לגילום.
2,800-1,247=1,553

.4

חישוב גילום ליתרה המתקבלת בסעיף . 3
1,553*0.20/(1-0.20)=338

.5

סה"כ גילום הוא סכום סעיף  + 2סעיף . 4
203+338=541

סה"כ ברוטו למס7,500+2,800+541=10,841 :
מדרגות המס לשנת 2018

גילום במצטבר

היבטים ושינויים בשכר

עובד 'יקר'
2010

2018

הערות

₪ 3,800

₪ 5,300

פעימה אחרונה ב12/2017-

העלאת שכר מינימום שעתי – קיצור שבוע
העבודה

20.43

29.12

פעימה אחרונה 4/2018

דמי ביטוח לאומי – חלק מעסיק מלא

5.43%

7.5%

מתוכננת פעימה נוספת
בינואר 2019

פיצויים

2.5%

6%

עודכן לאחרונה ב1/2017 -

הפרשה לקצבה – חלק מעסיק

2.5%

6.5%

עודכן לאחרונה ב1/2017 -

הפרשה לקצבה – חלק עובד

2.5%

6%

עודכן לאחרונה ב1/2017 -

ניצול ימי מחלה – ימי שני ושלישי

37.5%

50%

חוק דמי מחלה החל 4/2011

ניצול ימי מחלה – יום רביעי ואילך

75%

100%

חוק דמי מחלה החל 4/2011

10

12

עודכן לאחרונה ב1/2017 -

קיצור שעות העבודה

-

שעה אחת פחות
בשבוע

תחולה אפריל 2018

הקלה לנשות מילואימניקים

-

היעדרות של שעה
אחת ביום

תחולה מאי 2017

שכר מינימום

מסכת ימי חופשה

תלוש שכר במייל
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר) ,התשע"ז – 2017

בתאריך  27.6.17אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר),
התשע"ז –  2017לפיהן מעסיק רשאי להציע לעובד לקבל את תלוש השכר שלו לא כתלוש מודפס ,אלא באמצעות אתר
אינטרנט מאובטח או דואר אלקטרוני פרטי או מטעם המעסיק.
להלן עיקרי התנאים למסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים:
 .1הסכמת העובד  -העובד הסכים בכתב ,לפי טופס ההסכמה שבתוספת שלא לקבל את תלוש השכר בדרך של דפוס.
במקרה כזה המעסיק יהיה רשאי למסור לעובד את תלוש השכר באמצעים אלקטרונים לפי אחת או יותר מן הדרכים
הקבועות בתקנות.
 .2אפשרות הדפסה  -בכל אחת מן הדרכים תלוש השכר ניתן להדפסה.
 .3חזרה של העובד מהסכמה -העובד יהיה רשאי ,בכל עת ,לחזור בו בכתב (לרבות באמצעות הודעת דואר אלקטרוני)
מהסכמתו למסירת תלוש השכר והמעסיק יפעל לפי הודעת העובד החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור;
 .4מתן אפשרות לקבל תלוש מודפס  -מעסיק שמסר לעובד את תלוש השכר באמצעים אלקטרונים יאפשר לעובד
לקבל את תלוש השכר באופן מודפס לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.
 .5מועד מסירת התלוש  -מסירת תלוש השכר באמצעי אלקטרוני תעשה במועד מסירת תלוש מודפס (דהיינו היום
הקובע ה 9-לחודש).
 .6שמירה על פרטיות העובד– מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים תעשה תוך שימוש באמצעים סבירים שיבטיחו
כי הגישה לתלוש השכר והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד ,או בהרשאתו ,ולכל הפחות תוך שימוש בהצפנה של
המידע ולאחר שיחתום העובד על ההצהרה המפורטת בחלק א' לטופס שבתוספת.

 .7שמירה על אמיתות המידע  -המעסיק ינקוט בטכנולוגיה שמונעת שינויים בתלוש השכר הנמסר בדרכים הקבועות
בתקנות אלו.

תלוש שכר במייל
דרכי המצאה באמצעים אלקטרוניים:

 .1שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק ,באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני;
המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל מערכת הדואר האלקטרוני ,אם המערכת אינה מופעלת על ידו
 .2באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה אישית
ראשונית שמסר לו המעסיק ,ושבו יוכל לצפות בתלוש השכר; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל

אתר האינטרנט המאובטח כאמור ,אם האתר אינו מופעל על ידו.
מעסיק שמסר תלוש שכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח יאפשר גישה לתלוש השכר ,לתקופה שלא תפחת
מ 12-חודשים מהמועד הקבוע למסירת התלוש לפי החוק.
 .3שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני פרטית של העובד; העובד ימסור למעסיק את כתובת הדואר

האלקטרוני הפרטית ,ורשאי הוא להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת ,ובלבד שהעובד חתם מחדש על טופס
ההסכמה שבתוספת.
העובד יודיע בכתב ,ובכלל זה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני בסמוך לאחר קבלת התלוש ולא יאוחר מ5-
ימים מהיום הקובע ,על הגעה של תלוש השכר לידיו.

לא קיבל מעסיק ,הודעה ,באמצעות מערכת הדואר האלקטרונית או בכתב מהעובד ,על הגעה של תלוש השכר
לידי העובד ,בתוך  5ימים מהיום הקובע ,ימסור המעסיק לעובד את תלוש השכר מודפס במסירה חוזרת בתוך 5
ימים נוספים ,ולא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע.

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים
רשות המיסים פרסמה הנחיה אשר נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות
גיבוש לעובדים ,כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד.
להלן ההנחיה:
במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן ,ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעביד
גוברת על טובת העובד ,ולכן ,אין צורך לזקוף שווי לעובדים:
צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים ,כגון :מקומות עבודה בעלי
א.
מספר רב של עובדים ,נדרשת עבודת צוות וכיוצ"ב.
ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.
ב.
ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
ג.
העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו
ד.
פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה .במידה וחלק מהפעילות נערכת
ה.
בסוף שבוע ו/או במהלך חופשות ,יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.
לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
ו.
הפעילות נערכת בישראל.
ז.
מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים .כמו כן,
ח.
הפעילות חייבת לכלול הרצאה מקצועית או פעילות העשרה.

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים
הבהרות ודגשים נוספים
●על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל.
●העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה.
לעניין זה ,העלויות הינן עלויות סבירות ,נכון להיום:

 400 ש"ח לפעילות של יום שלם ללא לינה.
 700 ש"ח ליום לפעילות הכוללת לינה.
●בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו ,יש לזקוף שווי הטבה.

עליה בשיעור ביטוח לאומי – ינואר 2019

הגבלת תשלום שכר במזומן
סעיף (2א) לחוק הגנת השכר ,התשי"ח – , 1958קובע כי" :שכר-עבודה ישולם במזומנים ,אך מותר
שישולם בשיק או בהמחאת-דואר" .ביום  18.3.18נכנס לתוקפו חוק לצמצום השימוש במזומן,
התשע"ח.2018-
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב ,כי מטרת חוק זה הינה ,בין היתר ,לגבש מתווה פעולה לצמצום

השימוש באמצעים אלה כאמצעי תשלום במשק הישראלי .מתווה הפעולה האמור נועד להביא
לצמצום תופעת הכלכלה השחורה בישראל ,להיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון ,למנוע העלמת מס
ולאפשר שימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים.
במסגרת חוק זה ,עודכן סעיף (2א) לחוק הגנת השכר ,והוסף לו המשפט" :אין בהוראות סעיף קטן זה

כדי לגרוע מהאיסורים הקבועים בסעיפים  2ו 4-לחוק לצמצום השימוש במזומן ,התשע"ח."2018-
סעיף (2ז) לחוק צמצום השימוש במזומן קובע כדלקמן:
"(ז) לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה ,כתרומה או כהלוואה ,אם סכום שכר
העבודה ,התרומה או ההלוואה עולה על הסכום הנקוב בפרט ( )1לתוספת הראשונה"..

סעיף  1לתוספת הראשונה לחוק כאמור ,מגביל את הסכום אותו ניתן לשלם לעובד במזומן כשכר
עבודה ל.₪ 11,000 -
יודגש ,כי תחולתו של חוק צמצום השימוש במזומן הינו ביום .1/1/2019

כדאי לדעת
ביטוח לאומי מקוון –
 טופסי .102
 קובץ .126
 תביעות מילואים.
 תביעות לידה.
טופס  101אלקטרוני
קרנות ברירת מחדל
ממשק מעסיקים

שי פורת ,רו"ח – מנהל תחום מיסוי ובקרה
טל 08-8511000 :נייד054-7400492 :

shay@hargal.co.il
www.hargal.co.il

