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עדכונים ושינויים במס הכנסה
שינויים במערך הניכויים לשנת 2010
רשות המסים הודיעה בימים אלה על העדכונים השנתיים במערך הניכויים לשנת  .2010השינויים הם
בנושאים הבאים :
•

עדכון תקרות הכנסה ושיעורי מס.

•

עדכון הסכומים המתואמים של ההנחות הסוציאליות.

•

עדכון סכומי שווי רכב.
להלן תקרות ההכנסה ושיעורי המס החדשים לשנת המס :2010
תקרות הכנסה

תקרות הכנסה

שיעורי

מס מצטבר

מס מצטבר

ברמה חודשית

ברמה שנתית

המס

חודשי

שנתי

4,770

57,240

10%

477

5,724

8,470

101,640

14%

995

11,940

12,720

152,640

23%

1973

23,670

18,250

219,000

30%

3,632

43,578

39,340

472,080

33%

10,591

127,094

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

45%

עדכון הסכומים המתואמים של ההנחות הסוציאליות
להלן רשימה חלקית של סכומים בתוקף מחודש ינואר ) 2010פירוט מלא של הסכומים ניתן למצוא
בלוח הניכויים של מס הכנסה או באתר האינטרנט ( WWW.mof.gov.il
לתשומת לבכם :הסכומים שלא הודגשו לא השתנו לעומת שנת 2009
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פרטים

סכום

חודשי /שנתי

נקודת זיכוי

205

חודשי

הכנסה מזכה -בשל הכנסת עבודה

8,100

חודשי

הכנסה מזכה בשל הכנסה שלא מעבודה

11,400

חודשי

משכורת מרבית שהפרשה בעדה לקצבה פטורה ממס בעת

32,060

חודשי

ההפרשה לפי סעיף )3ה (3לפקודה )שכר ממוצע (4 X 8,015
משכורת מרבית לקה"ש שההפרשה בעדה פטורה ממס בעת

15,712

חודשי

ההפרשה לפי סעיף )3ה( לפקודה.
פיצויי פרישה פטורים ממס ששולמו מחודש 1/2010

11,390

לשנת עבודה

פיצויים כאמור ששולמו במקרה של מוות

22,800

לשנת עבודה

קצבה מזכה

7,810

חודשי

תקרת ההכנסה המזכה בזיכוי אזור פיתוח – לקריית שמונה:

222,480

שנתי

פג תוקפה של הוראת השעה המקנה הנחה ליישובי קו עימות
דרומי ביום 31/12/2009
תקרת ההכנסה המזכה בזיכוי אזור פיתוח – לתושבי ישובים

148,200

שנתי

אחרים המופיעים בסעיף  11ובחלק ב' של התוספת הראשונה
יתרת הלוואה שחל עליה רק שיעור עליית המדד על פי סעיף )3ט ( 7,200
שווי השימוש ברדיו טלפון נייד )רט"ן(

95

חודשי

הוצאות מותרות בניכוי – מתנות

200

שנתי

זיכוי בשיעור  35%בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים אם

300

שנתי

התרומה עולה על :
הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחו"ל

300

ליממה

משכורת מומחה חוץ

12,300

חודשי

הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות –תקרת הכנסה ותקרת

9,880

חודשי

זיכוי בשיעור 15%

865

חודשי

משכורת מרבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר

166,107

לשנה
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עדכון סכומי שווי רכב
קבוצת מחיר

סכום

קבוצת מחיר

סכום

קבוצה 1

2,140

קבוצה 5

5,220

קבוצה 2

2,330

קבוצה 6

6,750

קבוצה 3

3,120

קבוצה 7

8,650

קבוצה 4

3,770

אופנוע ) L3נפח מעל  125סמ"ק

840

והספק מעל  33כוח סוס(

שינוי שיטת חישוב השווי של רכב צמוד מינואר 2010
ועדת הכספים אישרה את הצעת משרד האוצר לשינוי שיטת חישוב השווי ,ולעבור מפונקצית מדרגות ,שערכיה
נקבעים לפי קבוצת המחיר של הרכב ,לפונקציה ליניארית ,שערכיה נקבעים לפי מחיר הרכב.
השיטה החדשה תחול רק על כלי רכב שיעלו לכביש בשנת  2010ואילך.
בשנת  2010יהיה השווי בשתי רמות:
•

 2.04%ממחיר הרכב בעת עלייתו לכביש ,לרכב שמחירו עד . ₪ 130,000

•

 2.48%ממחיר הרכב בעת עלייתו לכביש ,לרכב שמחירו מעל . ₪ 130,000

בשנת  2011יהיה השווי  2.5%ממחיר הרכב בעת עלייתו לכביש )ייתכן שאחוז זה ישתנה(.
לחישוב השווי נקבעה תקרה ממחיר המחירון לרכב בגובה של . ₪ 467,180
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הטבה לרכב היברידי
כאשר הרכב הוא רכב היברידי )בעל מנוע בנזין רגיל ומנוע חשמלי ( ,ללא תלות בשנת עלייתו לכביש ,יופחתו
 ₪ 520מהשווי שחושב.

פירוט והרחבה בנושא שווי הרכב ניתן למצוא במצגת שפורסמה באתר הר-גל בכתובת .www.hargal.co.il
לאחר כניסה לאתר יש להקיש בלשונית פרסומים מקצועיים ← מצגות ← רפורמות חדשות .
חברת הר-גל פעלה בחודשים האחרונים מול רשות המיסים ובתאום עם הרשות נערכנו ליישום מלא ואוטומטי
של הרפורמה בשווי הרכב ובאופן שיבטיח תפעול קל ומהיר של הנושא.

אי לכך החל מהחודש )ינואר  (2010מערכת הר-גל נותנת מענה ותמיכה מלאים לשתי שיטות החישוב הקיימות
לנושא שווי הרכב בהתאם להנחיות רשות המיסים.

אישור הארכת תוקף תאום מס לשנת 2010 -
רשות המיסים הודיעה על הארכת תוקף אישורי המס עד ליום . 31.3.2010
נדגיש כי האישורים שתוקפם עד ליום  ,31.12.09הם האישורים שיוארכו.

שיעור המע"מ החל ב1.1.2010 -
ביום  30.12.09אישרה מילאת הכנסת כי שיעור מס ערך מוסף ירד לשיעור של ל 16% -במקום  16.5%עד כה.
הוראת השעה בתוקף מיום  1בינואר  2010ועד ליום  31בדצמבר . 2010

מס שכר החל ב1.1.2010 -
ביום  30.12.09אישרה מילאת הכנסת כי שיעור מס ערך מוסף ירד לשיעור של ל 16% -במקום  16.5%עד כה.
הצו בתוקף מיום  1בינואר  2010ועד ליום  31בדצמבר . 2010
במקום  16.5%עד כה .שיעור מס שכר למלכ"ר לא השתנה נותר בסך . 7.5%
הוראת השעה בתוקף מיום  1בינואר  2010ועד ליום  31בדצמבר . 2010
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היטל עובדים זרים
בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים  2009ו , ( 2010
שיעור היטל בגין עובדים זרים הוכפל.
החל מיום  1.1.2010שיעור היטל עובדים זרים יהיה  20%במקום , 10%
למעט הענפים הבאים :
•

ענף החקלאות – . 10%

•

ענף התעשייה והבניין – .15%

•

ענף המסעדות האתניות – היטל עולה באופן הדרגתי :
 oשנת המס . 10.75% – 2010
 oשנת המס .13.75% – 2011
 oשנת המס  2012ואילך – . 15%

הערה  :מעסיקים אשר היו פטורים מהיטל עובדים זרים בהתאם להנחיות להוראות רשות המיסים ממשיכים
להיות פטורים גם שנת  , 2010אין כל שינוי בנושא.

הקלת מס ליישובי עוטף עזה – פג התוקף
בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( ,התשס"ז 2007-אישרה הכנסת מתן זיכוי ממס
בשיעור  25%מההכנסה ,לתושבים של יישובי עוטף עזה עד תקרה.
ביום  1.1.2010פג התוקף של הוראת השעה ועל כן אין להעניק הטבת מס לתושבים של יישובי עוטף עזה.
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שינויים בכללי מס הכנסה ) -בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל(
ביום  31/12/2009התפרסם במסגרת קובץ התקנות שמספרו . 6846
קובץ התקנות כולל תיקון לתקנה "כללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ( .
התיקון כולל טבלאות חדשות לעניין קביעת סכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש.

לתשומת לבכם:
•

רק לחלק מהארצות המפורטות בתקנה בוצע עדכון של סכום הוצאות דיור חודשיות.

•

התיקון שבוצע הינו רטרואקטיבי מיום .1/12/2009

לנוחיותכם תקנה ) 6846התיקון ניתן למצוא בעמודים  ,(404-410פורסמה באתר הר-גל בכתובת:
. www.hargal.co.il
התקנה נמצאת במדור פרסומים מקצועיים < עדכוני פסיקה וחקיקה .
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עדכונים ושינויים ביטוח לאומי
שינויים בביטוח לאומי לשנת 2010
המוסד לביטוח לאומי הודיע על השינויים הבאים בתחולה מחודש ינואר :2010

השינויים בתשלום דמי ביטוח
•

השכר הממוצע במשק עלה מ ₪ 7,928 -ל. ₪ 8,015 -

•

כתוצאה מעליית השכר הממוצע  ,עלתה גם ההכנסה החייבת בשיעור מופחת מ₪ 4,757-
ל. ₪ 4,809 -

•

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות הינה – .₪ 79,750

•

שכר מינימום לעובד ע"פ חוק שכר מינימום –  , ₪ 3,850ללא שינוי החל מ. 1/7/08 -

•

בשיעורי דמי הביטוח – לא חל כל שינוי.
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שינויים בביצוע תיאום דמי ביטוח ע"י המעסיק המשני או משלם
הפנסיה המוקדמת עפ"י משכורת ינואר 2010
החל מחודש ינואר  2010על המעסיק המשני וכן משלם הפנסיה לבצע את תיאום דמי הביטוח.
תיאום דמי הביטוח יתבצע במקרים הבאים:
 .1עובד אצל שני מעסיקים.
 .2מקבל פנסיה שגם עובד שכיר במקום עבודה אחד.
 .3מקבל פנסיה משני מקורות.
וזאת בתנאי שהכנסתו של העובד אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ 60%-מהשכר הממוצע במשק ) ₪ 4,809נכון
ליום . ( 1/10
החל מחודש ינואר  2010על המעסיק המשני וכן משלם הפנסיה לקבל מהעובד או מקבל הפנסיה טופס בל644 /
"הצהרת עובד או מקבל פנסיה על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי".
בהתאם להצהרת העובד יבצע חשב השכר את תיאום ביטוח לאומי או שהעובד עצמו יפיק אישור לתיאום דמי
ביטוח באתר הביטוח הלאומי באינטרנט בכתובת. www.btl.gov.il :
דגשים:

•

חובת המעסיק המשני לביצוע התיאום חלה רק בתנאי שמשכורת העובד אצל המעסיק העיקרי
אינה עולה על סכום של  60%מהשכר הממוצע במשק.

•

משכורת העובד גבוהה מסכום של  60%מהשכר הממוצע במשק יש להפנות את העובד למוסד
לביטוח לאומי להמצאת תיאום ביטוח לאומי.

•

המעסיק המשני אינו מחויב לבדוק את סכום הכנסתו של העובד אצל המעסיק העיקרי אלא
מסתמך על הצהרת העובד בטופס בל. 644/

•

חובת המעסיק לשמור את הצהרת העובדים )טופס בל. (644/

•

העובד יגיש למעסיק המשני את טופס ההצהרה בכל שנת מס ,במקרה של עובד חדש מיום תחילת
עבודתו.

•

האישור הוא שנתי  ,יש לחדשו כל תחילת שנה.
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דוגמא לחישוב תיאום:
שכר העובד אצל המעסיק העיקרי . ₪ 3,000
לאחר המצאת העובד למעסיק המשני טופס ההצהרה על גובה הכנסתו אצל המעסיק העיקרי )טופס בל(644 /
כי הכנסתו אצל המעסיק העיקרי . ₪ 3,000
המעסיק המשני יבצע את התיאום הבא:
4,809-3,000=1,809
הסכום המופחת לו זכאי העובד אצל המעסיק המשני הינו  ₪ 1,809בלבד.

חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים
 2009ו) 2010 -הוראת שעה( התשס"ט –  – 2009הבהרה.
בחוזר לקוחות לחודש ספטמבר  2009פרסמנו כי הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם הבהרה בגין
תשלום דמי ביטוח לאומי חלק המעביד והעובד עבור דמי ההבראה שהופחתו מכוח הוראות סעיף (6) 7
בחוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים  2009ו) 2010 -הוראת שעה( ,התשס"ט –
. 2009
בהמשך להנחיית הממונה על השכר והסכמי עבודה ,המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה ביום 28.12.09
בדבר ניכוי ותשלום דמי ביטוח ממלוא דמי הבראה .
להלן עקרי הדברים:
בהתאם להנחיות החוק מעסיקים מהמגזר הציבורי מחויבים לשלם לעובדיהם מחצית מדמי ההבראה אבל
לנכות ולשלם דמי הביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלוא דמי ההבראה שהיו מגיעים לעובדיהם.
מעסיקים שטרם יישמו את הנחיות החוק  ,עליהם לשלם את דמי הביטוח עד ליום ) , 15.02.09באמצעות
דו"ח הפרשים – קוד . (3
מעסיקים שלא שילמו או שלא ישלמו את דמי הביטוח כמפורט לעיל ,יחויבו בתשלום דמי הביטוח כולל קנס
והצמדה החל מיום תשלום דמי הבראה בפועל.
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חוק בריאות ממלכתי )תיקון  ,(47התש"ע 2010 -
התיקון לחוק מעניק פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה שיקבע שר הבריאות בתקנות  ,לאדם שמוכן
לתרום איבר מאבריו ,בחייו ,לצורך השתלה בגופו של אדם אחר שזקוק לאיבר מסיבות רפואיות.

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינת
אמנה
ביום  28.12.09פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות לתשלום דמי ביטוח לאומי עבור תושבים זרים )שאינם
בעלי תעודת זהות ישראלית ( ממדינות שחתמו על אמנה לביטחון סוציאלי עם מדינת ישראל.
חובת המעסיק לדווח לביטוח לאומי אודות העסקתם של עובדים זרים ממדינת אמנה ולשלם עבורם כאילו היו
תושבי ישראל ,כלומר דמי ביטוח מלאים ,הכוללים ביטוח עבור כל ענפי הביטוח הלאומי ,למעט דמי בריאות.
להלן המדינות שעמן חתמה ישראל על אמנה לביטחון סוציאלי:
אוסטריה ,אורוגוואי ,בלגיה ,בריטניה ,גרמניה ,הולנד ,קנדה ,צ'כיה ,צרפת ,שוויץ ,פינלנד ,שוודיה ,נורווגיה
ודנמרק.

בנוסף לצורך דיווח דמי ביטוח כחוק יש לפנות למחלקה לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי  ,להנפקת מספרים
מזהים.
בטלפונים הבאים 02-6709637 ,02-6709942 , 02-6709913 , 02-6706997 :ו. 02-6709709 -
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הקמת קרן סיוע לעסקים במצוקה – הוראת שעה
במסגרת החוק חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו,(2010-
התשס"ט) 2009-להלן" :החוק"(  ,הוחלט להקים קרן שתפעל למתן סיוע כלכלי לעסקים שנקלעו למצוקה בשל
המצב הכלכלי.
ביום  11.1.10פורסם צו התייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית לשנים  2009ו) ( 2010דחיית
מועד( ,התש"ע. 2009-
בהתאם לצו ,המועד לתשלום החד-פעמי יידחה למועד תשלום דמי הביטוח הלאומי שמשלם מעביד בעד עובדו
בעבור חודש פברואר . 2010
נדגיש כי נכון להיום המוסד לביטוח לאומי טרם פרסם הוראות ליישום העברת התשלום.
בעת פרסום הוראות ביצוע ניידע אתכם .
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עדכונים ושינויים בדיני עבודה ונושאים נוספים
חוק פיצויי פיטורים – תיקון
ביום  31.12.09התפרסם תיקון לסעיף  (9)2לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג. 1963-
סעיף  2לחוק דן בנושא רציפות בעבודה ,מצב שבו עדיין לא נותקו יחסי עובד ומעביד.
על פי התיקון לחוק ,הוארכה תקופת הנתק כאמור משלושה חודשים לשישה חודשים ,כך שלעניין זכאות לפיצויי
פיטורים ,יראו כרציפות בעבודה גם הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד מעביד ,שאינה עולה על שישה חודשים.
.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
ביום ה 19/11/2007-נחתם הסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות
הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה ,ביטוח ושוק ההון ,המחייב מעבידים לבטח את עובדיהם
בפנסיה מקיפה .עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6
חודשים מתחילת העסקתו .

החל מיום  1.1.10שיעורי הפרשה לקצבה ופיצויים משתנים בהתאם לצו הרחבה.
להלן פירוט שיעורי ההפרשה מהשכר במשך שש שנים:
החל מיום

הפרשת

הפרשת

הפרשת מעביד

מעביד

עובד

לפיצויים

סה"כ

1/1/2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1/1/2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1/1/2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1/1/2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1/1/2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1/1/2013

5%

5%

5%

15%
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צו ההרחבה לא יפגע או יגרע מזכויות עובדים עליהם חל הסדר פנסיה מיטיב במועד הקובע.
כמו כן צו ההרחבה לא יפגע בזכותו של עובד ,שמופרשים בגין רכיבי שכרו שאינם פנסיוניים ,כספים לקופת גמל,
קרן השתלמות או כל ביטוח אחר שאינו ביטוח פנסיוני.

תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני
ביום 10/1/2010פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני.
החל מיום  1.1.2010תקרת השכר תהיה  ₪ 13,625.5לחודש ,במקום . ₪ 13,477.6
דמי חבר
•

שיעור ניכוי דמי החבר הינו  0.95%משכרו של העובד.

•

תקרת השכר לניכוי דמי חבר היא  ,₪ 13,625.5הסכום המקסימאלי יעמוד ע"ס . ₪ 129.44

דמי טיפול ארגוני
•

שיעור ניכוי דמי החבר הינו  0.8%משכרו של העובד.

•

תקרת השכר לניכוי דמי חבר היא  ,₪ 13,625.5הסכום המקסימאלי יעמוד ע"ס . ₪ 109.00
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פרסומים נוספים
•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם ביום  13/12/2009עדכון בנוגע להשתתפות
בדמי חבר בלשכת עורכי הדין.

•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פורסם ביום  14/12/2009עדכון בדבר גמול
השתלמות – קורסים שהוכרו ע"י הוועדה שליד משרד החינוך.

•

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2009פורסם ביום  30/12/2009סכום השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד
לראש רשות מקומית ולסגנו בשכר לשנת . 2009

•

בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2009פורסם ביום  30/12/2009עדכון תנאים נלווים – מתנות פרק י' –
השתתפות במתנות לראש רשות מקומית וסגניו בשכר.

•

קצבאות הביטוח לאומי יעודכנו ב 3.8%-החל ינואר  . 2010הקצבאות מעודכנות כבכל שנה בשיעור
עליית המדד.

•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם ביום  5/1/2010הודעה בדבר הסכם
המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג עובדי הוראה מיום . 30.12.09

•

בחוזר מנכ"ל מס'  480מדצמבר  2009של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר דמי חבר לארגון
הקב"טים והממונים על שירותי חירום – . 2010

•

בחוזר מנכ"ל מס'  480מדצמבר  2009של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר דמי חבר לאיגוד
מנהלי משאבי אנוש לשנת . 2010

•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם ביום  5/1/2010תיקון לחוק שירות המדינה
)גמלאות()נוסח משולב( ,התש"ל –  – 1970הצמדה למדד – תיקון הנחיות הביצוע בנוגע לדירוג
הרופאים.

לקוחות שהמידע רלוונטי עבורם ומעוניינים לקבל העתק מהחוזרים מתבקשים לפנות למחלקת
השירות בהר -גל.
ט.ל.ח
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