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 דיווח חד פעמי על הוצאות שכר: הנדון

  

תאגיד בנקאי נדרש לדווח , )"שנתי(רווח והפסד " בדבר 855 את הדיווח לפיקוחבמסגרת הור .1

 ". מספר העובדים וההוצאות לפי רמות שכר שנתיות"על  26בלוח 

, בכדי לבחון את המתכונת הרצויה לדיווח על מספר העובדים וההוצאות לפי רמות שכר שנתיות .2

מתכונת התאם לב 2011שנרשמו בשנת על נתוני השכר הנכם מתבקשים להגיש דיווח חד פעמי 

 .)לא מאוחד(על בסיס בנק , נספחהמפורטת ב

הדיווחים . 30.9.2012לא יאוחר מיום ליחידה למידע ודיווח   יש לשלוחאת הדיווחים האמורים  .3

 .ג קובץ אקסל באמצעות הכספת המאובטחת"יישלחו ע

שם : לדוגמא,  קוד הבנק מייצג אתbbbbbכאשר , ITL1bbbbb.xls יש לשמור את הקובץ בשם  .4

לאחר מילוי הנתונים יש להעביר את הקובץ . ITL104001.xls ההב יהיהקובץ של הדיווח של בנק י

     :לספריה)  קוד הבנק-from-bank0bb) bb: באמצעות הכספת המאובטחת ל

Root\Pkbb_meyda. 

 .לדיווח כספימהיחידה , ניר מנזליבכל שאלה ניתן לפנות ל .5
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  ספחנ

ס"כ המשכורות מספר

וההוצאות הנילוות עובדים רמות שכר שנתיות באלפי ש"ח

2 1

01 0 0 מרכיבי שכר ונלוות ששויכו לעובדים פעילים במשרדים בישראל

02 0 0 מזה:  עד  60

03 0 0           מעל 60 עד 120

04 0 0           מעל 120 עד 210

05 0 0           מעל 210 עד 360

06 0 0           מעל 360 עד 720

07 0 0           מעל 720

08 0 0 מזה: הוצאות בגין עובדי כוח אדם

09 0 מרכיבי שכר ונלוות שלא שויכו לעובדים פעילים במשרדים בישראל 

10 0 מזה:  פיצויים, תגמולים, פנסיה, וחופשה

11 0           מס שכר

12 0           הוצאות נלוות אחרות

13 0           הוצאות בגין עדכון עתודות אקטואריות

14 0 0           הוצאות שכר בגין עובדי הבנק במשרדים בחו"ל

15 0           הוצאות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות שלא ניתנות לשיוך

16 (0) הוצאות שכר שהוונו לנכסים 

17 (0) הוצאות בגין עובדי כוח אדם שלא נכללו בהוצאות ומשכורות נלוות
18 0 0 סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות

מספר העובדים וההוצאות לפי רמות שכר שנתיות

  :הבהרות למילוי הטבלה

 במסגרת זו –) 01שורה (סך כל הוצאות שכר ונלוות ששויכו לעובדים פעילים במשרדים בישראל  .1

 :יכללו

 ;לפי תלושי השכר, כהגדרתן בהוראות הדיווח לציבור, משכורות .1.1

הפקדות ליעודה בגין : לדוגמא (שונותסוציאליות לקופות  הפקדות ותשלומי המעביד .1.2

 ;)הפקדות בגין קרן השתלמות, פיצויים ותגמולים, פנסיה

 ;)ביטוח לאומי ל המעבידתשלומי: לדוגמא(לרשויות שונות  המעביד תשלומי .1.3

 ;הוצאות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות הניתנות לשיוך .1.4

 ; ן עובדי חברות כוח אדםהוצאות בגי .1.5

 :  מספר עובדים– 1בטור  .2

שורה " (מרכיבי שכר ונלוות ששויכו לעובדים פעילים במשרדים בישראל"מספר העובדים בשורת 

שורה " (ל"הוצאות שכר בגין עובדי הבנק במשרדים בחו"בתוספת מספר העובדים בשורת ) 01

רות וההוצאות הנלוות בדוח רווח סך כל המשכו"יהיו שווים למספר העובדים בשורת , )14

 ).18שורה " (והפסד

 :כ המשכורות וההוצאות הנלוות" ס– 2בטור  .3

בתוספת מרכיבי שכר ) 01שורה (מרכיבי שכר ונלוות ששויכו לעובדים פעילים במשרדים בישראל 

בניכוי הוצאות שכר שהוונו  )09שורה (ונלוות שלא שויכו לעובדים פעילים במשרדים בישראל 

ובניכוי הוצאות בגין עובדי כוח אדם שלא נכללו בהוצאות ומשכורות נלוות ) 16שורה (ים לנכס

  ).18שורה (יהיו שווים לסך כל המשכורות וההוצאות הנלוות בדוח רווח והפסד ) 17שורה (

 .יתר הוצאות שכר וההוצאות הנלוות יוצגו במפורט במתכונת הדיווח .4

  


