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הארכת הנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך
לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
יש לשים לב לשינויים האמורים בסעיף  4להנחיה
 .1התקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך) ,התשע"ז – ( 2017להלן "התקנות")
פורסמו ביום  .31.7.2017לאור זאת ,ביום  30.4.2018פגה ההוראה שנקבעה בתקנה  12לתקנות שבה נקבע
כך" :עד תום תשעה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה ,יראו ברואה חשבון כמי שעומד בדרישות
תקנות אלה לעניין סעיף (40א)( )1ו )3(-לחוק".
 .2נכון ליום הוצאת ההנחיה הקודמת ביחס לאכיפת הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך מיום ,11.7.18
שיעור בודקי השכר המוסמכים בהתאם לתקנות ולחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ,התשע"ב –
( 2011להלן "החוק") היה נמוך ,ולכן ניתנה הנחיה במסגרת האכיפה הפלילית והמינהלית שבמינהל
ההסדרה והאכיפה  ,לפיה יראו ברואה חשבון כמי שעומד בדרישת התקנות לעניין סעיף (40א)( )1ו)3(-
לחוק בנוסף לבודקי השכר שקיבלו תעודות הכרה בהתאם לחוק ולתקנות .ההנחיה הקודמת ניתנה למשך
שישה חודשים עד לתאריך .10.1.19
 .3יובהר כי על פעולות רואה חשבון כאמור חלות הוראות תקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של רואה-
חשבון) ,תשל"ג 1973-בשינויים הנדרשים ,הקובעות בין השאר הוראות בעניין "אי תלות" כדלהלן:
א" .רואה חשבון יהיה בלתי-תלוי במבוקר ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וישמור בעבודתו המקצועית על
אי-תלות.
ב .לא יחווה רואה חשבון דעה על דו"ח כספי של מבוקר ,אם רואה החשבון הוא פקידו של המבוקר,
פקיד של חברה-אם ,של חברה-בת או של חברה שלובה של המבוקר ,או פקידו של בעל ענין במבוקר;
האמור בתקנת-משנה זו בא להוסיף על תקנת-משנה (א)".
 .4לאור העובדה כי על פי הגורמים המקצועיים במשרד ,שיעור בודקי השכר נמוך ,מוארכת בזאת ההנחיה
מיום  11.7.2018בשישה חודשים נוספים ,עד לתאריך .10.7.2019
ההנחיה הקודמת תוחל רק על רואה חשבון ששימש כבודק שכר מכוח החוק וההנחיות הקודמות ועומד
בתנאים הבאים  -סיים את ההכשרה הנדרשת העומדת בתנאים הקבועים בתקנות לצורך ההכרה כבודק
שכר והגיש בקשה לתעודת הכרה וטרם נענה או נרשם או משתתף במועד הוצאת הנחייה זו בהכשרה
כאמור .מובהר ,כי ההנחיה לא תחול על רואה חשבון שהגיש בקשה לקבלת תעודת הכרה ונדחה מטעמים
הקבועים בחוק.
 .5יובהר ,כי ההנחיה לא תוארך פעם נוספת מעבר לתאריך  10.7.2019וכי לאחר תאריך זה יוכלו לשמש
כבודקי שכר רק רואי חשבון שקיבלו תעודת הכרה לפי החוק.
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