 1ביוני 2020

עדכוני מעסיקים והערכות עקב מחלת הקורונה
שלום רב,
משרדנו ממשיך להעניק שירותים שוטפים ללקוחותינו ,בעודנו עובדים בהתאם להנחיות משרד
הבריאות והתקנות לשעת חירום.

להלן מידע שריכזנו עבורכם הרלוונטי למעסיקים אשר עובדיהם הוצאות לחל"ת:
 .1הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לפי תקנות החירום המתוקנות ,מובטל חדש שפוטר או שהוצא לחל"ת כפוי מיום  1.3.2020ועד
 ,31.5.2020שסיים את מכסת ימי האבטלה שלו לפני  ,31.5.2020ימשיך לקבל דמי אבטלה עד סוף
חודש מאי ) 2020ככל שהוא עדיין מובטל(.
כמו כן ,לפי תקנות החירום המתוקנות ,מובטל שהחל את תקופת האבטלה לפני חודש מרץ  ,2020וסיים
את מכסת ימי האבטלה שלו החל מיום  1.3.2020ולפני , 31.5.2020וטרם סיים את תקופת האבטלה,
תוארך תקופת האבטלה שלו עד ליום ) 31.5.2020ככל שהוא עדיין מובטל(.

תשומת לבכם ,כי ההארכה היא אוטומטית רק למי שלא סיים את שנת האבטלה שלו )שנה מהחודש
שבו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה( .אם הסתיימה שנת האבטלה ,יש להגיש תביעה חדשה לדמי
אבטלה לצורך בדיקת זכאות מחדש.

כמו כן ,עובד שהוצא לחל"ת כפוי בשל הקורונה ,ניתן להאריך את תקופת החל"ת והוא זכאי לדמי
אבטלה ,גם לאחר ה 31/5/2020 -בכפוף לזכאותו לדמי אבטלה ולימי האבטלה להם הוא זכאי,
כמפורט בחוק.
על העובד לבדוק את זכאותו )מעבר ל (31/5/2020-באיזור האישי של המוסד לביטוח לאומי ,ולעדכן
את המעסיק בכך.

 .2עדכון על חזרה לעבודה
עם חזרתם של העובדים שהוצאו לחל"ת ,על העובד לדווח באופן מקוון באתר של ביטוח לאומי על מועד
החזרה ,בקישור שלהלן:
https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/EndHalat
וכן יש לדווח באתר לשכת התעסוקה ,באופן מקוון בקישור שלהלן:
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/backToWorkReport.aspx

 .3עדכון על חזרה לעבודה לבני  67ומעלה
בני  67ומעלה שיצאו לחופשה ללא תשלום )חל"ת( בעקבות משבר הקורונה ,יעדכנו המוסד לביטוח לאומי
על מועד החזרה לעבודה באופן מקוון ללא צורך לצרף מסמכים.

מי שמילא בטופס הבקשה למענק הסתגלות תאריך חזרה לעבודה בחודש מאי ,ועדיין לא חזר לעבודה -
מתבקש למלא שוב בקשה למענק ,כדי שתיבדק זכאותו למענק עבור חודש מאי .
יש לעדכן חזרה לעבודה בקישור שלהלן
https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/EndHalat67

 .4דחיית דיווח ותשלום המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל"ת כפוי בכל חודש אפריל 2020
ביום  15.5.2020המעסיקים אמורים לדווח ולשלם את דמי הביטוח בעד המשכורות לחודש אפריל 2020
לעובדים הרגילים בטופס .102
המוסד לביטוח לאומי ,דחה את הדיווח ואת תשלום דמי הביטוח בעד כל העובדים שהיו בחל"ת במשך
כל חודש אפריל ליום .15.7.2020
לגבי חודש מאי  ,2020טרם התקבלה החלטה בנושא.

 .5תיאום מס לעובד שקיבל דמי אבטלה וחזר לעבוד
בהתאם לחוזר שפרסמה רשות המיסים ,באחריות המעסיק לערוך תיאום מס במערכת השכר בגין דמי
האבטלה שהעובד קיבל בעת ששהה בחל"ת.
על מנת שהמעסיק יוכל לערוך תיאום בגין דמי האבטלה ,עובד שחזר לעבודתו לאחר ששהה בחל"ת
וקיבל דמי אבטלה ,נדרש להציג למעסיקו את האישור מביטוח לאומי על סה"כ דמי האבטלה שקיבל
וסכום המס שנוכה .האישור ניתן להורדה על ידי העובד באתר האישי של העובד בקישור שלהלן:
https://ps.btl.gov.il/#/login
מובהר כי בכל האישורים מופיעה ההבהרה" :אישור זה אינו סופי" ,כיוון ששנת  2020טרם הסתיימה.

עם קבלת אישור/ים אלו מהעובדים ,מתבקשים המעסיקים לערוך תאום מס באופן עצמאי ולהתייחס
להכנסה מדמי האבטלה בתוכנת השכר כ"הכנסה ממקור אחר" )הכנסה ברוטו והמס שנוכה על ידי ביטוח
לאומי( וזאת לצורך חישוב המס השנתי המצטבר.
הנחיה זו רלוונטית גם למי שערך תיאום מס טרום היציאה לחל"ת ,אולם רק עבור המעסיק שתיאום המס
מתייחס לחישוב הזיכויים ,הניכויים ומדרגות המס מהכנסת העובד.

 .6תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל"ת בעקבות הקורונה
המוסד לביטוח לאומי הודיע כי כדי להקל על המשרתים במילואים שיצאו לחל"ת ועל מעסיקיהם  -משרתי
המילואים יוכלו לקבל את תגמול המילואים ישירות מהביטוח הלאומי באמצעות הגשת תביעה אישית.
אם כבר שולמו דמי אבטלה ,תתקבל השלמה לתגמול המילואים ,כיוון שתגמול המילואים מחושב לפי
 100%מההכנסה ודמי אבטלה מחושבים באחוזים נמוכים יותר מההכנסה.

 .7מענק לעידוד התעסוקה
במטרה לתמרץ מעסיקים במשק להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר ,הפיץ משרד האוצר
את תזכיר החוק הכולל מתן מענק לעידוד התעסוקה .על פי המתווה )אשר אינו סופי( ,יינתן מענק
לכל עסק שעובדיו הוצאו לחל"ת )מעל ל 30-יום( ,בגין כל עובד שיוחזר החל מה 1.6.2020-בסכום כולל

של  7,500שקל .בגין עובדים שהוחזרו לתעסוקה החל מה ,1.5.2020-יקבל העסק מענק בסכום כולל
של  3,500שקל.

נקודות עיקריות מתזכיר החוק:
עיקרי הנושאים שצריכים להתקיים לגבי עובד נוסף במצטבר:
א .תזכיר החוק ,חל לגבי עובד )בהתאם להגדרה המפורטת התזכיר החוק( ,אשר שכרו אצל המעסיק
הינו  ₪ 3,300לחודש או יותר ,בעבור כל חודש שעבורו מתבקש המענק לפי חוק זה.
ב .מועד תחילת העבודה של העובד )היום הראשון לעבודה אצל המעסיק או יום חזרתו של העובד
מחל"ת של לפחות  30יום( ,אצל המעסיק הוא לא יאוחר מה 15-לחודש הראשון והוא עבד ברציפות
עד לסוף אותו חודש.
ג .לגבי העובד צריך גם להתקיים אחד מאלה:
 (1העובד יצא לחל"ת ונרשם כדורש אבטלה בתקופה שבין  1.1.2020ועד  30.4.2020ולא
עבד החל ממועד הרישום ועד .30.4.2020
 (2העובד זכאי למענק הסתגלות מיוחד לבני  67ומעלה )כמשמעו בתקנות חירום נגיף
הקורונה החדש( ,בעד חודש מאי .2020
 (3העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה ,בעד חודש מאי .2020
 (4העובד זכאי לדמי אבטלה בהתאם לחוק ביטוח לאומי ,בעד חודש מאי .2020
ד .לגבי העובד אסור שיתקיים אחד מאלה:
 (1הוא מעסיק ,קרובו של המעסיק ,בעל שליטה או קרובו ,כמוגדר בתזכיר החוק.
 (2הוא חבר באגודה שיתופית.
 (3הוא עובד זר.
 (4שולמו בעדו למעסיק מהמדינה כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית עבור
החודש שבשלו מבוקש המענק.

סכום המענק:
בשל כל אחד מהחודשים יוני ,יולי ,אוגוסט וספטמבר  ,2020המעסיק יקבל מענק חודשי
באופן הבא:
 עבור כל עובד שנוסף למצבת העובדים של המעסיק בחודש אפריל ) 2020העובדים
ששהו בחל"ת בחודש אפריל  2020לא יכללו במצבת העובדים( שהתחיל לעבוד
בחודש מאי  2020ושולם לו שכר של לפחות  ₪ 3,300בעד החודש שבשלו משולם
המענק ,יקבל  ₪ 875לחודש.
כך למשל ,עובד נוסף שהתחיל לעבוד במאי ) 2020לפני  (15/5ובהתאם להגדרות
לעיל ,והמשיך לעבוד עד ספטמבר  ,2020המעסיק יקבל בכל חודש בגינו ₪ 875
וסה"כ יקבל .₪ 3,500
 עבור כל עובד שנוסף למצבת העובדים של המעסיק בחודש מאי ) 2020העובדים
ששהו בחל"ת בחודש מאי  2020לא יכללו במצבת העובדים( שהתחיל לעבוד באחד
מהחודשים יוני-ספטמבר  2020ושולם לו שכר של לפחות  ₪ 3,300בעד החודש
שבשלו משולם המענק ,יקבל  ₪ 1,875לחודש.
כך למשל ,עובד נוסף שהתחיל לעבוד ביוני  ,2020בהתאם להגדרות לעיל ,והמשיך
לעבוד עד ספטמבר  ,2020המעסיק יקבל בכל חודש בגינו  ₪ 1,875וסה"כ יקבל
.₪ 7,500
כך למשל ,עובד נוסף שהתחיל לעבוד ביולי  ,2020בהתאם להגדרות לעיל ,והמשיך
לעבוד עד ספטמבר  ,2020המעסיק יקבל בכל חודש בגינו  ₪ 1,875וסה"כ יקבל
 3*1,875חודשים=.₪ 5,625

פרטים נוספים:


עובד ,שעובד אצל  2מעסיקים או יותר ,תהיה זכאות למענק בשל חודש מסוים למעסיק
אחד בלבד ,לפי בחירת העובד.



המענק לא ייחשב כחלק ממחיר העסקאות לצורך מע"מ ואין צורך להוציא בגינו חשבונית.

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למשרדנו.
מאחלים בריאות איתנה לכולכם!

בברכה,
הוגן גינזבורג יודלביץ ושות'
רואי חשבון

