סטניסלב  -מלם שכר:
עלויות שכר מהוות חלק מהותי במבנה העלויות של כל ארגון .ישנו סיכון של טעויות בחישוב שכר עלולות
להשפיע באופן מהותי על דוח רווח והפסד ,מאזן ולהביאלתביעות מצד העובדים .יש להביא בחשבון
התפתחויות בדיני עבודה – תיקון  24לחוק הגנת השכר ,חוק עבודת נשים ותקנותיו ,חוק פיצויי פיטורין  ,פיצוי
בגין הלנת שכר וחוק הודעה לעובד.
ארגונים רבים מפעילים את תהליך הפקת השכר באמצעות לשכת שירות ,ולכן נדרשים לקבל את אותה רמת
הביטחון גם על התהליכים המתבצעים בלשכת השירות .דוח לפי תקן ביקורת)  SSAE16מחליף ( SAS70
הניתן ללשכת השירות ,מספק בטחון סביר אודות אפקטיביות הבקרות בתהליכי עיבוד השכר ,המבוצעים על
ידי לשכת .שירות ,לרבות תהליכי ניהול שינויים במערכות המידע ,אבטחת מידע ,יישום חוקים ,רגולציות
וגיבויים.
בתחום הבקרה המונעת בתחום השכר המערכת מבצעת מידור הרשאות לדיווח במערכת השכר כגון גורמי
משאבי אנוש אחראים לדיווח נתונים אישיים ,ואילו חשבי שכר אחראים לדיווח נתוני השכר ,הרשאות לסוגי
דיווחים שונים לפי תחום הטיפול .נוהל חשב/מבקר בעת דיווח למערכת דוגמאות כגון הפעלת  WFבתוך
המערכת לדיווח ואישור תנועות לשכר ,תהליך מבוקר של קליטת עובד חדש למערכת ,תהליכים מונחים לדיווח
במערכת ,חתימות חשב/מבקר על חישובים מורכבים לפני ההזנה.
נקודה נוספת היא מעקב אחר פעילות של המשתמשים במערכת דוגמאות :דגימה אקראית של הדיווחים ,
בדיקה כוללת של לוג הדיווחים לכל משתמש באופן תקופתי ,בדיקת דיווחים חריגים.
תהליכי בקרה מונעת קורים בעת קליטת עובדים חדשים שחייבים לגביו את מינימום הנתונים להפקת
משכורת ,למשל קרן השתלמות וקופות גמל .דוגמה נוספת לבקרה מונעת היא החלטה שדיווחים מסוג מסויים
לא קלטו .כמו כן ,אפשר למנוע דיווח של שעות נוספות מעבר למגבלה שנקבעה .בצורה כזאת ניתן לצמצם את
הטעויות בצורה משמעותית .בדיקה חושבה נוספת היא בדיקת מספר תעודת הזהות מול רשות המסים.
בדיקה נוספת חשובה היא בדיקת תקינות חשבון בנק .בכל חודש הבנקים שולחים את החשבונות אליהם ניתן
לדווח והמערכת בודקת זאת .המערכת מאפשרת להפעיל התרעה על דיווחים חריגים ,לדוגמא עובד שעזב אך
ממשיך לקבל משכורת .בקרה נוספת היא דיווח לגבי עובדים עם חשבון בנק כפול.
רובד נוסף של בדיקות אלה בדיקות פוסט – לאחר מתן המשכורת .כגון :תלוש השכר – מבנה ורכיבים חדשים
שהוגדרו ,התאמות נתונים בטופסי  102למס הכנסה וביטוח לאומי לפקודה להנהלת חשבונות ,השוואת שכר
חייב במס הכנסה מול שכר חייב בביטוח הלאומי ,התאמת דו"חות מוטבים לפקודה להנהלת חשבונות,
התאמת דו"ח תמחיר  /עלויות לפקודה להנהלת חשבונות) חובה  +זכות( ,בדיקת קובץ פקודה להנהלת
חשבונות ,עובדים בעלי נטו שלילי ,עובדים בעלי נטו/ברוטו גבוה ונמוך לפי סוגי עובדים ,ובדיקת דוח ניכויים
והפרשות לקופות גמל.

בדיקות פוסט חשובות נוספות שמהערכת מאפשרת הן בדיקת עלות שכר חודשית מול תקציב השכר ,השוואת
עלויות מעביד לעומת חודש קודם וניתוח פערים ,בדיקת גידול/קיטון מעל אחוז/סכום מוגדר ברכיב מסוים
לרבות העמסת עלויות מעביד לעומת חודש קודם ,השוואת אשכולות נתונים)פנסיוני ,החזר הוצאות ,דיווחי
תעסוקה(.
בנוסף יש גם תהליכי בקרה שנתיים שכדאי למעסיק לבצע אותם בכדי לעבקוב אחר הנתונים :הפקת טופס
ממוכן מאפשר לעשות טיוב נתונים ,בדיקת אישורי מס במערכת השכר ,וידוא ניכויים ועדכון הסכמי שכר,
הגדרות עפ"י חוק פנסיה חובה .בסוף שנה נדרש המעסיק לוודא התאמה בין הדיווחים השונים לביטוח לאומי
ולרשות המסים.

