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 מטרת ההוראה .1

 

תהליך המעקב אחר זקיפת שווי לשכר עובדים בגין הטבות מטרת ההוראה לתאר את 

 שמעניקה להם מועצה מקומית שהם.

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל.

 

 תוכן ההוראה .3

 כללי .3.1

המועצה המקומית  מעניקה הטבות שונות לעובדיה כגון: טיולים, מסיבות  .3.1.1

 גיבוש, הזמנת מופעים וכיו"ב.

עפ"י מס בידי העובדים כאילו היו שכר. המס מחושב הטבות אלה חייבות ב .3.1.2

 שווי ההטבה שקיבל כל עובד )חלק יחסי של עלות הטיול, המסיבה וכו'(.

בו נהנו עובדים מהטבות כנ"ל והמעביד לא זקף שווי לשכרם,  בכל מקרה .3.1.3

 מהסכום שלא נזקף. 90%בשיעור של  מחוייב המעביד במס

 נוהל זקיפת השווי .3.2

ירוע, תרשם ע"ג טופס ההזמנה )או בדף שיצורף אליו( בעת הכנת הזמנה לא .3.2.1

עובדת היות ההזמנה אירוע מטיב לעובדים ושמות העובדים הנהנים מאותו 

אירוע )אם החלוקה לא שווה בין העובדים, ירשם החלק היחסי של כל עובד 

 בהטבה(.

במועצה, אשר תקבע את  משאבי אנושעותק מההזמנה יועבר לידי מנהלת  .3.2.2

פות הכספית של כל עובד ואת השווי שיש לזקוף לשכרו )סכום סכום ההשתת

ההטבה העודף על השתתפות העובד(. עותק ממסמך זה יועבר לחשב/ת השכר, 

 לצורך ניכוי חלקו של העובד ומעקב אחר זקיפת שווי.

הספק/ים, יועבר צילום  –לאחר אישור חשבונית/ות המס ממארגן/י האירוע  .3.2.3

ה ינכה מהעובדים את חלקם במימון האירוע החשבונית לידי חשב השכר וז

 ויזקוף לשכרם את השווי.
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 רו"חבדוק יאחת לרבעון, בתהליך הכנת הדוח הרבעוני,  –מעקב שלמות הזקיפה  .3.3

התאמה בין כרטיסי ההוצאות בהם רשומים סכומי ההטבה לשווי ההטבות שנזקף 

 .תלעובדים עד לתום הרבעון. במקרה של הפרש יתוקן השווי בתקופה העוקב

אם האירוע משותף למספר מעסיקים, יבוצע חיוב של  –מספר מעסיקים באירוע אחד  .3.3

עסיקים האחרים המעסיקים האחרים, ע"י המעסיק המשלם, בחלקם היחסי של המ

 בעלויות האירוע.

 

 אחריות ביצוע .3

 

 גזבר המועצה .3.1

 

 מסמכים ישימים .5

 

 (. 862-1151)מסמך מספר  8/4/12ראשי פרקים לדיון בנושא מתאריך – 1מסמך ישים  .5.1

 נספחים .6

 

 א.מ.ל. .6.1

 

 תפוצה .7

 

 ראש המועצה המקומית .7.1

 מנכ"ל המועצה .7.2

 מבקר המועצה .7.3

 מנהלת משאבי אנוש .7.3

 רו"ח .7.5
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