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?מי אנחנו
3+נ 46 ,ח"רו-פטל אריאל   

 .משרד ובעל חשבון רואה1.

  ,לאומי ביטוח ,עבודה בדיני מרצה2.

  מזה ובביקורת דירקטורים בהכשרת

 .שנה 20-כ

  ותוכנות מקצועית ספרות מחבר3.

 .ד"ועו ח"לרו

 רואי בלשכת ועדות במספר חבר4.

 .חשבון

.השקעות בבית דירקטור5.

 חוק בנושא הבינלאומי הארגון חבר6.

 .הון הלבנת איסור

 ם"האו של 2019 וינה בכנס השתתף7.

.הון הלבנת איסור חוק בנושא

www.honrisk.co.il



שאלות ונושאים לדיון     

 ?של חשב השכר במתן שירותי שכר אחריותוו תפקידומה 1.

לדוחות  מהותיתהאם אי עמידה בדיני עבודה היא 2.
 ?הכספיים

 6%בשיעור (מה משמעות הפקדות כחוק -פנסיה חובה3.
בעת פיטורי עובד בעל ותק הזכאי ) פנסיה חלק מעסיק

 ?לפיצויי פיטורים

 .סוגיות חשבונאיות מרכזיות לדיון4.
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מה תפקידו ואחריותו של חשב השכר  
?במתן שירותי שכר

 

 :2חוק השליחות קובע בסעיף 

לרבות , ופעולת השלוח שלוחו של אדם כמותו
מחייבת ומזכה לפי העניין , ידיעתו וכוונותיו

 .  את השולח
 

 !מנהל כללי בלבד-החוק להגברת אכיפה

 ?גם השלוח? מיהו מעסיק! למעסיק מאסר שנה-חוק שכר מינימום
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מה תפקידו ואחריותו של חשב השכר  
?במתן שירותי שכר

לקוחותיו  /להבהיר למעסיק הן כשכיר והן כעצמאי , חובת חשב השכר
 :על תפקידו ומסגרת אחריותו) בכתב או בדואר אלקטרוני(
וחישובים נלווים כגון דמי  מסייע בהכנת תלושי שכר בלבד1.

 .פדיון חופש, הבראה
 .אינו מחליף את סוכן הביטוח2.
לחובת התשלומים למוסדות ולחברות הביטוח   שכירכ] כן שותף[3.

 .במועד
חובת מעקב לגבי זכאות עובדים לפנסיה   חיצוניאין לחשב שכר 4.

 .חובה
 .  חשב שכר אינו מחליף עורך דין בתחום דיני עבודה5.

 
,  זהירות בתשובות. כתיבת מחברת מקצועית, )ווטסאפקבוצות (סיוע מעמיתים למקצוע , השתלמויות, עדכונים שבועיים, מנוי למחלקה משפטית: דיון

זכויות חיילי  , הסכמי עבודה ותלושים הכוללים תגמולים בגין תוצאות עסקיות-איסור שימוש במידע פנים, הקלטת חשב השכר בסתר חוק השליחות
הפועל תל  -שימוע, פסק דין ביטוח לאומי קייטנה ומציל בבריכה, יומי/נסיעות לעובד חודשי-גן ילדים, בודק שכר? מה אופן החישוב-שבת-מילואים שישי

 .שתבע אותו עובד+דירקטור+מניותבעל -רואה חשבון שהוא גם מנהל חשבונות שנתבע, פיטוריםעובד שהתפטר ומבקש מכתב , חשב שכר שלא יודע מהו שימוע, אביב
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האם אי עמידה בדיני עבודה היא מהותית  
 ?לדוחות הכספיים

   ?הכספיים לדוחות מהותיות מהי .1
  34 חשבונאות תקן ,ואיכותי כמותי בהיבט דיון              

 .מהותי לא-נסיעות הפרשי .2

  .לחופשה הפרשה ביצוע אי .3

 הכמותי הסכום רק לא-פנסיה תשלומי ביצוע אי .4
 היבט גם אלא הכספיים לדוחות מהותי אינו שאולי

 .איכותי
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 לזכאים הפרש ותשלום 6% בשיעור מעסיק חלק בחסר הפקדות משמעות•
   .)8.33% הכל סך( 2.33% בשיעור פיטורין לפיצויי

  !לא היתרה ועל 14 סעיף קיים 6%-ה על•
 .מתפטרים בהם למקומות מתאימה 6% בשיעור הפנסיה למרכיב הפקדה•
  ולא )2019( ₪ 10,273 "תקרה"ה עד חובה לפנסיה מפקידים רבים מעסיקים•

 .]מבקר ח"לרו וגם בחשבונאות גם מורכב חישוב[ השכר עד
 %6 ולא חדש לעובד %33.8 חובה-2016 חובה פנסיה הרחבה לצו 3.3 סעיף•

 !!!פיצויים/פנסיה מרכיב

 6%מה משמעות הפקדות כחוק בשיעור -פנסיה חובה
פנסיה חלק מעסיק בעת פיטורי עובד בעל ותק הזכאי  

 ?לפיצויי פיטורים
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?מהן הסוגיות החשבונאיות המרכזיות לדיון
 :מעסיק-עובד יחסי לסיום לעתודה הכספיים בדוחות לדיון החשבונאי הטיפול

IAS פי על - מדווחת ישות1.  בגין לרבות שונות הנחות הכולל( מלא אקטוארי בסיס על מעביד-עובד יחסי לסיום העתודה של חישוב לבצע יש 19

   .)בעתיד עובדים לפיטורי הסתברות

 הישראלי 39 חשבונאות לתקן בהתאם מדווחות שאינן ישויות מחייבת אינה אך אפשרית גישה הינה האקטוארית הגישה - מדווחת שאינה ישות2.

  על חישוב ביצוע או מלא אקטוארי מודל בין ,פרישה בפיצויי החשבונאי הטיפול בגין לבחור ניתן הישראלי לתקן בהתאם .)1.1.2018-מ תחילה(

  מודל(" שנה מעל של ותק בעלי הם הדיווח תקופת תום לתאריך שנכון עובדים לגבי ותק שנות x אחרון שכר פי על פיטורין פיצויי חוק פי

   .")הסגירה

 ממה נמוכים פיטורין פיצויי שקובע עבודה הסכם על עובד להחתים ניתן לא .עליו להתנות ניתן לא כלומר ,קוגנטי חוק הוא פיטורין פיצויי3.

  .פיטורין פיצויי בחוק שנקבע

 פיצויי כלל לקבל לא מסכימים העובדים החברה אליה שנקלעה הכלכלית המצוקה שעקב כך על פיטורים בפני שעומד עובד להחתים ניתן לא4.

.פיטורים

.העוקבת בשנה לפטר כוונה יש כן אם אלא ,ארוך לזמן ההתחייבויות במסגרת נכלל הסעיף5.
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תודה על 
!!ההקשבה
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