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 ?מהו גילום 

 תשלום רכיב שכר או שכר מלא  •

 על בסיס נטו  •

 המעסיק לוקח על עצמו את תשלום   –כלומר •

 מס הכנסה•

 ביטוח לאומי•

 מס בריאות•

  הפרשות סוציאליות –ולעיתים •



 מה המשמעות של הגילום

 לגילום משמעות רבה  •

 השפעה על השכר ברוטו  •

 השפעה על תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות •



 ?מה לבדוק כאשר מגלמים 

 !!!!!!!!!!!  מה מבקש המעביד לגלם•

רק ביטוח לאומי ומס  , האם רק מס הכנסה •

 ?בריאות

קרן  ,האם המעביד מעוניין לגלם גם הפרשות גמל •

 ?השתלמות 

 ?האם כתוצאה מהגילום יש קפיצת מדרגה•

 האם במהלך השנה יוחזר חלק מהגלום•

 

 



 מה המשמעות של הגילום

 לגילום משמעות רבה  •

 השפעה על השכר ברוטו  •

 השפעה על תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות •



 ?יתכן  –גילום שלילי 

 :אפשרי במצב הבא –יתכן גילום שלילי •

 בדרך כלל גילום שלילי מגיע במהלך השנה •

 רק לאחר שהיה גילום חיובי•

כלומר הגילום החיובי היה בתחילת השנה על  •
 בסיס מדרגת מס גבוה 

 במהלך השנה השכר ירד למדרגה נמוכה יותר•

 נרשם גילום שלילי  –כתוצאה מכך מוקטן הגילום •

 אין שלילי – 0מקסימום גילום  –בסוף שנה •



 כללי הגילום  

 הכפלה= על מנת להפוך ברוטו לנטו •

 חילוק   –על מנת להפוך נטו לברוטו •

להפוך לברוטו במס  ₪ 2,000נטו של : דוגמא •

  ₪ 3,636=  2000/0.55=  45%שולי של 

 

להפוך לנטו באותה   ₪ 2,000ברוטו של : דוגמא •

  ₪ 1,100=  0.55*  2000= מדרגה 



 ?האם הגלום נחשב שכר 

 הגילום שכר לכל דבר ועניין•

ניתן להכניס את הגילום עצמו כשכר קובע •

 לפיצויים

מהגילום השנתי ולצרף לשכר   1/12ניתן לקחת •

  161הקובע לפטור של פיצויים בטופס 

( להטבה) יש להתייחס לגילום עצמו לא לשווי •

 .כאל שכר 



 כיצד לרשום את הגילום בתלוש

 הגילום עצמו נרשם בשכר לתשלום•

 לא לתשלום –ההטבה עצמה נרשמת כשווי •

אמור להספיק לתשלום המיסים   –הברוטו גילום •

 בניכויים

 



 שיטות לגילום  

 גילום שכר מלא . א•

 גילום רכיב שכר מתוך שכר מלא .ב•



 גילום שכר מלא 

 שכר מלא •

 הפוך   –השיטה לגשת מהנטו לברוטו •

ולפיו לחשב את כל  –כלומר לקחת את הנטו •

 הניכויים  

 חישוב מס הכנסה על הנטו  •

 חישוב ביטוח לאומי  ומס בריאות על הנטו •

 השיעורים של המס וביטוח לאומי+ סיכום הסכומים •

 את היתרה באחוזים יש לגלם•

 

 



 דוגמא 

 לרווק   ₪ 5,300גילום שכר של •

 14%מס שולי  – 5,300חישוב מס הכנסה על . א•

ביטוח לאומי   – 5,300חישוב ביטוח לאומי על .ב•

12%   

   26% –שיעור + חיבור התוצאות בסכום . ג•

 הגילום  =  1-26/ התוצאה . ד•

=  5,300+ סכום הגילום=  0.74/ התוצאה .ה•

 ברוטו מגולם  



 גילום של רכיב שכר  

 על מנת לגלם רכיב שכר  •

 יש להביא את כל הבסיסים לאותם מונחים•

 כלומר להביא הכול לנטו •

 לבדוק האם כתוצאה מהגילום יש קפיצת מדרגה•

יש לגלם את השארית   –במידה ויש קפיצת מדרגה •

 במדרגה הגבוה יותר

כך שבסופו של התהליך העובד יקבל את אותו  •

 רכיב נטו   



 תודה רבה על ההקשבה 

 יורם אזרד•

 יועץ מס ופרישה•

 מומחה לשכר וביטוח לאומי  •

 בניין אשדר ירושלים 8הרב קוק -:משרד•

 net.il012@1yorammas. –מייל •

  www.porhse.co.ilאתר•
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