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 ישוביםלחלק מהמס הגדלת הטבות 
ובמסגרתו הוגדלה הטבת המס לחלק מהישובים  (26/7/18לפקודת מס הכנסה תוקן ) 11סעיף 

אסד, חורפיש, -אבו סנאן, בית ג'ן, ג'ש )גוש חלב(, דייר אל הישובים הם: .2018רטרואקטיבית מינואר 
 סמיע, מסעדה, מעיליא,-ירכא, כסרא

 תרשיחא, נהרייה, נתיבות, סח'נין, עין קנייא, פסוטה, פקיעין )בוקייעה( בני דקלים.-מעלות
 

 : לשימוש בתוכנה

שסימן לכל מי  8/2018חודש ממשכורת התוכנה מעודכנת אוטומטית וחישוב המס יערך רטרואקטיבית 
  הנחה לפי כתובת.

לפי   Vשמסומן  וודא  פיתוח  יישוביבת, תחת הכותרת הנחת דפדפת כתו<פרטים אישיים <בחר עובד

 כתובת.
 והישוב עצמו מעודכן בשדה ישוב.

 

לפי כתובת,  Vדפדפת כתובת, לסמן <מתבקש לבחור פרטים אישיים " הנחה ידניתבעבר " מי שבחר

א , לווד01/2018את שדה סוג, ובשדה רטרואקטיבי לקלוט מתחילת העבודה לדוגמא    BSלמחוק ב

 ששם הישוב נבחר מהרשימה, לצאת לשמור . 
 

 תשלום על הקצאת מניות מסוג רווח הון.
 לבעל שליטה. 30%לעובד רגיל ו 25%כאמור המס על הכנסת רווח הון הוא 

 . מס יסף על הכנסות גבוהות על פי סעיף 9/15ע"פ הבהרת רשות המיסים בהוראות ביצוע  מס 
וזאת בנוסף למס הם יש מס קבוע/סופי  כמו הכנסות משוק ההון ב לפקודה, יחול גם על הכנסות ל121

 הקבוע.
 על הכנסת רווח הון אם הכנסה זו יחד עם ההכנסה החייבת 3%אי לכך, יגבה מס יסף בשיעור 

 .2018נכון לשנת המס  641,880ולשנה  53,490הרגילה של העובד עוברת את התקרה. לחודש: 
 על כל ההכנסה 3%בר עוברת את התקרה, יוצא מכך שיגבה מס לדוגמא :אם משכורת ללא רווח הון כ

אם השכר הרגיל לא עבר תקרת רווח הון אולם בתוספת ההכנסה  .  25%מרווח ההון בנוסף על ניכוי 

 החישוב אוטומטי.   על ההפרש מעל התקרה. 3%  ממניות זה עובר תקרה, יגבה מס
 יל ומאז ומתמיד נגבה מס יסף אם עבר תקרה.()כמובן שמניות מסוג הכנסת עבודה, החישוב הוא רג

 באור מיסים מעודכן בהתאם וניתן לראות את פירוט החישוב.
 

 

 תזכורת - ריענון והתרעות חדשות –של תשלום נוסףפריסה לביטוח לאומי 
 להלן ריענון להוראות הפריסה לביטוח לאומי והתרעות חדשות שנוספו לתוכנה

הננו מרעננים את הוראות הפריסה וכמו כן הוספנו התרעות  אומיעקב הבהרות של המוסד לביטוח ל
 .נוספות לנוחיות המשתמש

 שכר שנהוג לשלמו כל חודש  - שכר חודשי רגיל

שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר חודשי רגיל, לרבות בונוס, מענק רווחי מעביד, ולמעט  - תשלום נוסף

 הפרשים
 יותר משכר המינימום לביטוח לאומי.או  25%יש לפרוס כאשר התשלום הנוסף הוא 

 בנדון קרא פרטי הקישור הבא: 5לתקנה 
urance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95https://www.btl.gov.il/Ins

%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%

A1%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8.pdf 
 ! 100  דור טופס יוש גמלאותיש חשיבות גדולה להגדרה נכונה של מרכיבי הפריסה לצורך 

https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8.pdf
https://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8.pdf


 

 

 

על רכיבים שבשמם מופיעות המילים: התוכנה תתריע על אי הגדרה של פריסה 
 בונוס, ביגוד, הבראה, מענק

 , ביטוח רכב.,  השתתפות ברווחים, מענק יובל13רכיב משכורת 
במידה והרכיב שהגדרת מחייב פריסה אנא וודא שתפריט חברה, רכיבי שכר, בטור פריסה לב"ל מופיע 

V. 

 במידה והרכיב אינו דורש פריסה אנא שנה את שמו .
 

 מעל מקסימום לביטוח לאומי עלייה
מתבצע שיערוך של התשלום  משכר מינימום, ויש עלייה מעל מקסימום  ומעלה  25%אם יש עלייה ב

כאמור לפי העליה ביחס לשכר קודם ואם זה גבוה מרכיבים שמסומנים לפריסה סכום זה  /פריסההנוסף
  כדי שישולמו דמי ביטוח במקור. מחושב!

" השכר הנוסף הוא  "אישור שיערוך",: "שכר נוסף משוערך" במשכורת העובד לשדות ללשונית ב" נוספו 

מודגש המשתמש יידרש להיכנס ולסמן אישור. קיים שם הסבר  .בדיוק התשלומים שסומנו לפריסה"
האישור יידרש במידה ושיערוך גבוה מהסכומים  .ושהאישור נדרש ע"י ב"ל השערוךצהוב לאופן ב

 המסומנים לפריסה

קלוט ללסמן אם השכר הנוסף הוא בדיוק התשלומים שסומנו לפריסה, יידרש  לשערוךיסכים  מי שלא
 יש התרעות גם בחישוב. בערך פריסה או לבטל פריסה במשכורת לגמרי. אחרת המשכורת לא תחושב

  .בהעברת חודש ותמתאפסהגדרות אילו 

מקבל שכר כולל  יוליובחודש  2018 ביוני "חש 15,000או בעל שליטה יש שכר של  מסויםלעובד  :לדוגמא
שקל. והמשתמש במקרה זה לא סימן אף רכיב לפריסה. יש עליה מעל מקסימום לביטוח  100,000של 

שקל. ע"פ  85,000ולכן התוכנה תשערך תשלום נוסף של  משכר מינימום, 25%וכמובן יש עליה בלאומי, 
אשר סכום זה או לחילופין להגדיר באחריותו הבלעדית של המשתמש ל ההפרש ביחס לחודש קודם.

 אחרת.

ותאשר  שקל אנא תסמן רכיב זה לפריסה! 85000מורכב מבונוס/רווחים של  100,000אם ה :לדוגמא

 שיערוך.
בונוס/  ו הרגיל של העובד  +אם השיערוך של התוכנה ביחס לחודש קודם לא מתאים עקב עליה בשכר

וי על השכר הנוסף  תשלום נוסף מסומן לפריסה וסמןאו כל תשלום נוסף אחר. אנא וודא שהרכיב של 
 ידנית. אם סכום התשלום הנוסף הוא אחר ניתן לקלוט סכום בערך פריסה   הוא בדיוק התשלומים לפריסה.

 נא לשים לב, יש להתייעץ עם רו"ח לגבי מצב זה והחלטה על גובה הפריסה!!

 אינו דורש פריסה חודש בחודשורכיב המשולם  כאמור 

 .התרעהתצא על כך ה בדיקה שתשלום המסומן לפריסה שולם בחודש קודם ונוספ

 25%התוכנה אמנם לא פורסת אם התשלום הנוסף לא עובר  .משולמת הבראה כל חודש :לדוגמא

בשדה תשלום נוסף. במקרה זה  100בטופס  משכר מינימום, אולם הרכיב מסומן לפריסה ומופיע
וק .אם זה כן רכיב המחייב פריסה בבלון ירוק לסמן : פריסה אף נדרשים לבטל הגדרה לפריסה בבלון יר

 אם לא מחייב פריסה בבלון ירוק לסמן ביטול פריסה לביטוח לאומי. ששולם חודש קודם

 אם רוב העובדים מקבלים הבראה או כל רכיב חודשי אחר ברמה חודשית יש לבטל פריסה לב"ל
 !!מת משכורת בבלון ירוק לסמן פריסה.בחברה, רכיבי שכר. ולאילו שמחייבים פריסה בר

כאשר יש בונוס/מענק/רווחים שנחצה לחודשיים או שלושה עדיין הוא מחייב פריסה ואין לבטל ! לב  שימו

 פריסה.



 

 

 תזכורת מס שכר למלכ"ר הפטור מדמי שכר )מתחת לתקרת מס שכר(

 מלכ"ר שפטור מס שכר 102דיווח 

כורות שלא עברו תקרה, נדרשת לדווח מספר עובדים , חברה שהיא מלכ"ר הפטורה ממס שכר עקב מש
 .0חייבת מס שכר, ותשלום 

 למס הכנסה באתר בקישור הבא: 102והן מי שמדווח  הן מייצגים שמדווחים באתר מס הכנסה
https://secapp.taxes.gov.il/nikpay/#/sugNikuy 

 כמו כן בדיווח באתר, נדרשים לסמן אי העסקה על כל סוג ניכוי .
 ן גם אי העסקה.אין תשובה ברורה לגבי מלכ"ר פטור בנדון. יתכעולה כי בבדיקה עם מס הכנסה 

 , יהיו מספר עובדים , שכר102, בחישוב 0בכל זאת, החל מגירסה זו, אפילו אם אחוז מלכ"ר הוא 
 .0חייב במס שכר וניכוי: 

לשלוח גיבוי לאתר ולפנות למחלקת שירות  מתבקשחודשים קודמים, ל 102 טופסי מי שירצה לתקן
 לקוחות. 

 בברכה

 מחלקת שירות לקוחות

 "מעוקץ מערכות בע

https://secapp.taxes.gov.il/nikpay/#/sugNikuy
https://secapp.taxes.gov.il/nikpay/#/sugNikuy

