דוגמא לתלוש שכר
ש.ל.ה שרותי רפואה בע"מ ,ירמיהו  11תל אביב – יפו 63507
תלוש שכר לחודש99/9999 :

 .2ריכוז הנתונים לתלוש שכר
זה
נתוני פירוט התשלומים
סה"כ ברוטו
ניכויים

 .1פרוט התשלומים

סמל

מידע

תאור

תעריף

אחוז

כמות

סכום לתשלום

תשלומים בגין משרה

___________
שכר נטו

001

שכר מפעלי ( ₪ 5830לחודש ₪ 33.66 ,לשעה)

1040

תוספת תפקיד (לבעלות תפקיד על פי טבלת תוספות התפקיד בהסכם)

1041

תוספת סמייל  2.7% -לעובדי מרפאות כללית סמייל

1043

תוספת השכלה  7% -לעובדי מינהל בעלי תואר ראשון ומעלה 7% ,לסייעות
מוסמכות ע"י משרד הבריאות ו 3%-לסייעות שלמדו במוסד מוכר ללימודי סייעות

1044

תוספת גודל מרפאה (לבעלות תפקיד  4%למרפאות  5-8.99חדרים ו 6%-למרפאות
 9חדרים ומעלה)

1045

תוספת ניהול (מנהלות אדמי וסגניות בסמייל  ,10% -מנהלות אדמי' וסגניות
במשלימה ואסתטיקה  ,7% -סייעות אחראיות וסגניות  ,5% -מנהלות ש"ל )4% -

1042

תוספת ותק ( 1%עבור כל שנת ותק עד  20שנה אחורה ו 1%עבור כל שנה קדימה
שנה אחורה ותוספת של  1%עבור כל שנת ותק קדימה)

 .3פרטי חשבון בנק
במשבצת זו מוצגים פרטי חשבון
הבנק שאליו הועבר הנטו לתשלום
 .4תעריפים

 .5נתונים נוספים
הנתונים האישיים כגון:
• מספר ת .זהות
• ילדים עד גיל 19
• בן זוג עובד (לעובד נשוי
בלבד)
• קופת חולים
• ארגון עובדים
נתוני העסקה כגון:
• תאריך תחילת עבודה
• מעמד – חודשי/שעתי
• אחוז משרה
נתונים חודשיים כגון:
• ברוטו למס הכנסה
• ברוטו לביטוח לאומי

תשלומים בגין שעות נוספות ומאמץ מיוחד
120

משמרות

178

תגמול ש.ל.ה  /משלימה  /אסתטיקה

190

תגמול ניהול (לבעלות תפקיד)

תשלומים אחרים
027

שיחות טלפון (לבעלות תפקיד)

157

שעות נוספות גלובליות (לבעלות תפקיד על פי גודל מרפאה)

202

נסיעות

2100

תוספת שנ"ג ( *2015לבעלות תפקיד  ₪ 6.5לכל שעת שנ"ג)

 .7סכומים מצטברים לשנת המס
סכומים מצטברים מתחילת שנת
המס (חודשים ינואר-דצמבר)
כגון :ביטוח לאומי ,מס הכנסה

זקיפות שכר
בטבלה זו מוצג שווי ההטבות אשר ניתנו לעובד (כגון :שי לחגים) לצורך חישוב המס.
 .6ניכויי חובה  -מסים
מס הכנסה

ביטוח לאומי הפרשי ב .לאומי מס בריאות הפרשי ב .בריאות

ניכויים אשר נובעים מהוראות החוק:
מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות

במשבצת זו מוצגים תעריפים
שונים ,כגון :תעריף שכר חודשי,
תעריף שכר שעתי

סה"כ

 .8יחידות מס

סה"כ
ברוטו

סה"כ הניכויים
יחידות המס משקפות את מספר ימי העבודה בכל חודש
מתחילת השנה :לעובד שעבד לפחות  18יום בחודש
ויותר בחודש מסוים ,או הצהיר שזו עבודתו היחידה,
ניתנות  25יחידות מס ,שהן היחידות הניתנות בגין חודש
עבודה מלא .לעובד שעבד פחות מ 18-יום בחודש
מסוים ,משקפות יחידות המס את מספר ימי העבודה
באותו חודש

יחידות המס משפיעות על גובה
מס ההכנסה המנוכה משכר
העובד
 .9פירוט נקודות זיכוי
נקודת זיכוי הינה הפחתה מגובה
המס על שכר העובד .בסעיף זה
יופיע פירוט הנקודות להן זכאי
העובד על פי מאפייניו האישיים,
כגון :מצב משפחתי ,מספר ילדים
וכו'

דוגמא לתלוש שכר
 .10ניכויים והפרשות לקופות גמל
קופה שם

סוג הקופה

מספר חשבון

סכום בסיס

הפרשת מעסיק

בטבלה זו מוצגים ניכויים
והפרשות לקופת גמל

הסכום
שמפריש
המעסיק
לקופה

בסיס השכר ממנו
מחושבת
ההפקדה לקופת
הגמל

סה"כ

סכום הניכוי

סה"כ הפרשת מעסיק

הסכום שנוכה
מהעובד לשם
הפקדה בקופה

סה"כ ניכוי מהעובד

 .11ניכויי התחייבות
תיאור הניכוי

סמל

כמות

מתאריך

יתרה

תקופה

סימוכין

סכום הניכוי

ניכויים נוספים עליהם מחויב העובד :דמי חבר הסתדרות סכום השווה ל0.90%-
מהשכר ברוטו לביטוח לאומי ,מס ארגון סכום השווה ל 0.75%-מהשכר ברוטו
לביטוח לאומי ,דמי ועד סכום השווה ל 0.4%-מגובה השכר הפנסיוני.
ניכויים נוספים במידה ויש :סמייל לעובד ,מקדמה ,עיקול וכדומה
 .12נתונים מצטברים של קופות גמל וקרן השתלמות
שכר בסיס

פרטים

שווי

הפרשה

אחוז

הצגת נתונים מצטברים מתחילת השנה עבור הפרשות המעביד
לקופות גמל וקרן השתלמות
 .13היעדרויות
פרטים

מכסה שנתית

סה"כ שעות
זכאות
לחופשה/מחלה
לשנה ,בהתאם
לאחוז משרה
וותק

יתרה קודמת

זיכוי החודש

יתרת שעות
חופשה/
מחלה
שהועברה
מחודש קודם

ניצול החודש

זיכוי שעות
חופשה /
מחלה לחודש
הנוכחי בהתאם
לאחוז משרה

שעות
חופשה/
מחלה שנוצלו
בחודש
הנוכחי

יתרה חדשה

יתרת שעות חופשה/
מחלה מעודכנות
לחודש נוכחי,
העומדות לזכותך

 .14נתונים נוספים ע"פ חוק הגנת השכר
התקופה בעדה בוצע ניתוח נוכחות :החודש עבורו בוצע ניתוח הנוכחות
זמן התקן בתקופת ניתוח הנוכחות :מספר ימי העבודה ומספר שעות העבודה הנדרשים לעבוד
בהתאם לסידור העבודה
עבודה בפועל בתקופת ניתוח הנוכחות :מספר ימי העבודה ומספר שעות העבודה שהעובד עבד
בפועל בתקופת ניתוח הנוכחות
ותק אצל המעביד :בשנים ובחודשים
שכר מינימום :שכר המינימום במשק לחודש ולשעה ,בהתאם לחוק שכר מינימום
 .15הודעה לעובד
שים לב! במידה וישנה הודעה חשובה עבורך ,היא תופיע כאן

