שידרוג דוחות עתודה לפיצויים  ,חופשה ,הבראה
בהתאם לבקשות שקיבלנו בחודשים האחרונים מהחברה למתנסים ובכדי להתאים את דוחות העתודה ליציאתם של עובדים רבים לחל"ת בשנת 2020
ביצענו החודש מספר שידרוגים לדוחות העתודה.
בנוסף ,הוספנו  2דוחות חדשים כעזר לביצוע בקרות עבורכם :
דוח עזר חדש לעתודה לפיצויים – תקופות חלת
דוח לבדיקת זכאויות בתקופות חל"ת
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מצ"ב דגשים לשינויים שבוצעו בכל אחד מהדוחות :
דוח עתודה לפיצויים :
מתפריט עיבודים  >-דוחות עזר  > -דוחות בקרה חדשים  >-עתודה לפיצויים :
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הורחבה בדוח הגדרת האוכלוסיה .מעתה נכללים בדוח גם עובדים שמוגדרים בשדה מצב = חלת  /חלת קורונה בחודש הרצת הדוח ועבדו השנה.
להלן הסבר על הטורים החדשים שנוספו לדוח :
 טור  - Mסה"כ שנות עבודה – חישוב וותק עשרוני מול תחילת העבודה עד חודש הרצת הדוח. טור  - Nחודשי הקפאה – חודשים שבהם העובד היה מוקפא במהלך עבודתו להפחתה מהותק. טור  - Oסה"כ ימי חל"ת – חישוב תקופות החל"ת בימים . טור  - Pסך חודשי חל"ת – תרגום ימי החלת לחודשים . טור  - Qימי חל"ת להפחתת ותק – על כל שנת מס שבה העובד היה בחל"ת מעל  14ימים  ,מפחיתים מסך ימי החלת (טור  14 )Oימים . טור  - Rחודשי חל"ת להפחתת ותק  -תרגום ימי החלת להפחתה לחודשים . טור  - Sותק בשנים לפיצויים – ותק מחושב לפיצויים לאחר הפחתת חודשי חלת והפחתת חודשי הקפאה. טור  - Wשכר אחרון לחודשי  -ילקח השכר האחרון הקבוע במונה  . 42הטיפול נותן מענה למקרה של עובד חודשי הנמצא בחלת בחודש הרצת הדוח .דוח עזר חדש לעתודה לפיצויים – תקופות חלת :
הדוח מציג את תקופות החל"ת+חלת קורונה של כל עובד בחלוקה לפי שנת מס וכן את החודשים שבהם העובד היה מוקפא.
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הדוח גם מציג את סיכום ימי החל"ת לכל עובד – כעזר לבדיקת דוח עתודה לפיצויים.

דוח לבדיקת זכאויות בתקופות חל"ת :
בעקבות בדיקה שביצענו ,בחודש שבו העובד החודשי נכנס לחל"ת או חזר לעבודה מחל"ת נצברו זכאויות מלאות לחופשה /מחלה  /הבראה .
דוח העזר שנבנה עבורכם מציג את תקופות החלת+חלת קורונה של כל עובד לשנת המס שעבורה רץ הדוח וכן את הזיכוי חופשה /הבראה /מחלה  -לכל חודש בתקופה זו
 +מכסה שנתית לעובד .

בעקבות הוצאתם לחל"ת של העובדים יש לבצע בקרה :

4

 .1להריץ דוח בקרה זה לשנת  2020ולבדוק האם בחודשי החלת הזיכויים אכן תקינים.
 . 2יש לשים לב שבחודשי התפר ייתכן וניתן לעובד החודשי זיכוי מלא .
 .3לתקן את הצבירה בהתאם לחלק היחסי בו עבד העובד באופן ידני  ,במקרים בהם נצברה זכאות מלאה בחודשים בהם עובד יצא חל"ת או חזר מחל"ת.

שימו לב !!! החל משכר  02/21בוצע תיקון לנושא הזכאויות והעובד החודשי שיצא לחלת יקבל זכאות יחסית בהתאם לחלק מהחודש שבו הוא עבד.

דוח עתודה לחופשה :
הורחבה בדוח הגדרת האוכלוסיה .מעתה נכללים בדוח גם עובדים שמוגדרים בשדה מצב = חלת  /חלת קורונה בחודש הרצת הדוח ועבדו השנה.
אנו ממליצים להעזר בדוח האמור לתיקון צבירת זכאות מלאה לחופשה בחודשי יציאה וחזרה מחל"ת ..כמוכן טרם התיקון יש לידע את העובד בעובדה זו.
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דוח עתודה להבראה :
הורחבה בדוח הגדרת האוכלוסיה .מעתה נכללים בדוח גם עובדים שמוגדרים בשדה מצב = חלת  /חלת קורונה בחודש הרצת הדוח ועבדו השנה.
אנו ממליצים להעזר בדוח האמור לתיקון צבירת זכאות מלאה להבראה בחודשי יציאה וחזרה מחל"ת ..כמוכן טרם התיקון יש לידע את העובד בעובדה זו.
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