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   5210לשנת   016ו 026טופס  6102  מרץ פברואר עדכון משכרת : הנדון

  5-4דיווח דפים  652וטופס  656טופס             
 6עמ  ביטוח לאומי  –הנחיות למעסיקים             

 
  להפקה ומסירה לעובדיםים מאושר 016טפסי 
 2-40.6 -טריוגירסת בומשלוח לנציבות להפקה  ים מאושר 656ו 026 טופס

 
 היטל זרים בחקלאות

לתקופה . 0%בענף החקלאות יהיה  לפי היתר העסקת עובד זר פ הודעת רשות המיסים היטל על עובדים זרים המועסקים "ע
 .2.0.0..1.2עד  0.1.....

 .מתוקן לרכז הניכויים במשרד בו מתנהל תיק הניכויים .0.עובדים אילו בחודש ינואר יגיש טופס מעסיק ששילם היטל על 
 בשדה משכורת בגינה חייבת חובת תשלום היטל יש עדיין לדווח את המשכורת   .0.לפי הוראת רשות המיסים בדיווח 

 .0החייבת ובשדה תשלום ההיטל לדווח 
 .התוכנה מעודכנת בהתאם

 
 .פ עידכון רשות המיסים"מעודכן עקב שינויי זקיפה לחלק מהרכבים ע 2106לשנת קובץ רכבים 

 
 מאושר למסירה לעובדים 5210לשנת  016טופס 

 :להלן ריענון . אין שינויים בטופס למעט תקרות לעיניין הגשת דין וחשבון 
 

 ותשלומים החייבים במס רגיל משכורת :  /7.2.1.בקוד  .שדה : ישנה ההדגשה הבאה 0.2.לשנת המס  01.טופס החל מ
 . דמי טיפול מקצועי2מציג את השכר לאחר הפטור שהוענק בגין דמי חבר

 .טיפול מקצועי ישנה הערה שהפטור בגין דמי חברה מופחת משדה זה2סעיף ניכוי לדמי חבר, 2.בשדה 
 .י התוכנה בהתאם לחישוב"ההפחתה היא אוטומטית ומבוצעת ע

 !טיפול מקצועי2וגבל בחישוב ובתקרה לכן יכול להיות נמוך מסכום הניכוי בפועל לדמי חבראנא שימו לב שגובה הפטור מ
 

 1..נוסף שדה סוג משרה בהתאמה לסוגי המשרה בטופס 
 

 .הכנסה ממשכורת בתחום אילת. עובד תושב אילת שקיבל הנחת ישובי פיתוח בגין עבודה בתחום אילת יוצג סכום השכר בתחום אילת
 

 0.2.ד "סה פטור מהגשת דין וחשבון תיקון התשעתקנות מס הכנ
 ב...פ סעיף "נוספה חובת הגשת דוח שנתי ליחיד או בן זוגו שחייבים במס נוסף ע 0.2../.7מיום  7201בקובץ תקנות 

נכון לשנת המס ) שקלים חדשים 810,720 עלתה על הכנסתו החייבת בשנת המס יחיד אשר( א. )ב121פ "ע. ואילך 0.1.בתוקף משנת המס . לפקודה
 . %. של נוסף במס חייב 2105

 
 .01.ב לטופס "יציג את תקרת הפטור ויציין חבות להגשת דוח שנתי  בסעיף י 01.בהתאם לכך טופס 

 תקרות 1וזאת לפי 
 ב לעיל ...תקרת סעיף 

 'פ  תוספת א"תקרת משכורת ע –לשנה  121,000תקרה של 
  00/,/7  סכום תקרת הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח

 
 .התוכנה מעודכנת בהתאם

 
 
 . בלבד (דרך האינטרנט)תבצע בצורה מקוונתי  5021לשנת המס  656/ 026 טופס 
 

אישור  תקבל <אינטרנט מ ב"אתר שעב דיווח מקוון: ירשם כמדווח אך ורק אחרי השלמת התהליך הבא 026טופס 
נציבות מס : לרשות המיסים לפי הכתובת בדואריש לשלוח  חתוםטופס הצהרה <במייל חוזר המיסים  מרשות
 !!!אין דיווח רב חברתי. בקובץ נפרד דווחכל חברה ת    . 60126ירושלים  2646ד .מוקד ניכויים  ת, הכנסה

 
 

  5021לשנת  026טופס 
 

 :להלן השינויים.  10וברשומה   0.חלו שינויים ברשומה  0.1.לשנת המס  1..בטופס 
 

 :0.רשומה  1..טופס 
 

 .'ה...אלקטרוני שדה  .0.נוסף שדה האם מולא טופס  0.מה ברשו
 .כלל .0.לא מילא טופס  , אלקטרוני .0.לא מילא טופס  , אלקטרוני .0.מילא טופס  :האופציות הן

 
 .0.1.כאשר חובה לנהל זאת החל מ. .0.התוכנה מעודכנת בהתאם ובפרטים אישיים יש שדה מילא טופס 

 .0.1.החל מ למעשהבדק יאבל י 0.1.יים בדיווח רשות המיסים הודיעה שהשדה ק
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 התוכנה מעודכנת בהתאם 

 
 10רשומה  1..טופס 

 
מחושבת ' התוכנה מעודכנת בהתאם ובתדפיס חלק א. נוסף שדה משכורת בגין היטל עובדים זרים 10ברשומה 

 .משכורת זו וכן בקובץ
 

 .ן בפרטי העובדיםוה .0.הן בסיכום . 1..ד הטבה מדווחים בטופס "ת הטבה וחל"חל
 
 

 1..לקוח שקיבל אישור מרשות המיסים  על דיווח מפוצל של 
 

 .לדוגמא קיבל אישור לפיצול החברה (.לא שכיח)בכמה דיווחים משלימים  1..לקוח שקיבל אישור על דיווח 
 ם שדור הקובץדיווח משלים טרוי  ויסמן   20רשומה , הכנת הטופס בהצגה ,הצגה והדפסה , 1..טופס , דוחותיכנס ל

 ..לצאת ולשמור
 !!!!!יקלט כחלקי בלבד 026מאחר וה. אין לסמן שדה זה בכל מצב אחר, אנא שימו לב

 
 תזכורת הנחיה כללית

 
 11/ו 1..רשות המיסים הודיעה על ההנחייה הבאה לעיניין דיווח על נפטרים בטופס 

 .המס המדווחת על שכר נפטרים שניפטרו לפני תחילתה של שנת 11/ו 1..אין לדווח ב
 .גם אם מדובר על הפרשים בגין שנים קודמות, לפי העיניין, יש לדווח על מקבל התשלום בפועל או מנהל העיזבון 

 ,אשר נפטרו לפני תחילת שנת המס המדווחת, לא יתאפשר דיווח על נפטרים  0.1.החל מהדיווחים לשנת המס 
 א תהיה בעייה עם רשומות שגויותכדי של 2105ויש  לפעול בהתאם בעת ביצוע תשלומים ב

 
 

 הכנת ובדיקת הטופס
 

 . !!!!!מחדש עם קבלת הגירסה 026חובה להפיק את טופס 
  ח"לפני הכנת הדו 2-40.6 ה גירסשהתוכנה מעודכנת לאנא בדוק 

 .הצגה והדפסה 1..ופס ט, דוחות, 0.1.בחר חודש משכורת דצמבר     .
 .(נשאלת השאלה אם) מחדש בחר בהצגה והכן את הטופס .2
 .יש לתקנן ולהכין את הטופס מחדש, אם קיימות הודעות שגיאה .3
.   שבוצעו במהלך השנה .0.השווה את הנתונים לדיווחי טפסי  (  .0.ריכוז טפסי )'  יש לבדוק תדפיס חלק א .4

לאומי   בחודש  אנא  וודא שתשלום ביטוח 1וקוד  .במידה ובוצעה פריסה לביטוח לאומי והדיווח נעשה בקוד 
 .  1וקוד  .של קוד סיכום הפריסה הוא 

 .('לטור ז 26הפרש שדה )  2.במיוחד את ההפרש בשדה (  .סעיף )יש לבדוק את הסיכומים  .5
         
  .פיצויים, פדיון חופש, משכורות עובדים תושבי חוץ: אם קיים הפרש הוא עשוי לנבוע ממספר סיבות       
ח הפרשים והשווה לנתון "דו2' לטור ז .1ח הפרש שדה "דו וצרף להצהרה הנשלחת למס הכנסה את אנא הדפס        

 . זה
, 1..טופס , דוחות .למס הכנסה   לבין השכר לביטוח לאומי זה מפרט את סיבת ההפרש  בין המשכורת   ח "דו        

 .דוח הפרשים, 1..טופס , תפריט דוחות .דוח הפרשים
        
אם יש הפרש שלילי  .אם יש הפרש בדוק את סיבתו(  1 -ו 1הפרש בין שדות )אינו חיובי  7ודא ששדה יש לו .6

אחרת לא תהיה  – הנובע מהחזר מס אנא בדוק אפשרות לבצע דוחות מתקנים כדי להזדכות מול מס הכנסה
 .התאמה מול הדיווחים

 . /. לשדה' הפרש בין טור ד:  ..יש לוודא שאין הפרש בשדה   .7
 (.'לטור ז 1.הפרש שדה ) 2.והשווה מול שדה , 11טור  –. ל .פטור ב – 1.אנא בדוק שדה   .8

 . , מעביד  - עובד פדיון חופש בעת ניתוק יחסי, פיצויים, קיימים מספר מועט של רכיבים פטורים מביטוח לאומי כמו  
 . ..0.אנא שימו לב אשל פטור לעובדים ישראלים בוטל החל מ

 .0.עובדים והשווה לדיווחים של טפסי ' בחלק ב 17ושדה ' בחלק א( 2.שדה )אנא בדוק שדה מעל המקסימום  .9
 . 3כולל קוד לביטוח לאומי 

עם זאת . שורה זו מפורטת בנפרד 1..בהצגת . .0.בפירוט  1.אנא בדוק שורה  1.מי ששילם משכורת חודש  .01
 . ..חודש היא תצטרף לשורה של  10ברשומה  1..בקובץ 

 .לאחר בדיקה ותיקונים צא ושמור את הטופס האחרון .00
  .דיווח ץלהמשך יצירת קוב  1..טופס תפריט שוב ל להיכנסההתאמות יש אחר כל הבדיקות ו .02
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לאחר יצירת הקובץ דרך התוכנה למחיצה יש לשדר אותו לנציבות לפי  .נעשה כאמור בצורה מקוונת 026דיווח 

 .בהמשך הקישור הרשום
 

מייצגים . (מערכת להעברת נתונים) בדיווח דרך כספת מחויביםרשומות  011 -המכילים יותר מ 026טפסי 
 .ראה הוראות להגדרת כספת בהמשך  .בכך יכולים לדווח דרך כספת גם כן המעונייניםומעסיקים 

שם הקובץ בדיווח שאינו  .נהעם סיומת ש ,ולאחר מכן מספר תיק הניכויים A126יקרא  שייווצרבמקרה זה הקובץ 
יווצר שם הקובץ  (הגדרות כלליות, פרטי חברה, בחברה)בתוכנת טריו ברגע שיסומן כספת  .כספת הוא ללא שינוי

 . אוטומטית
 
דרך דפדפן    רשום או בחר 1..בשדה מחיצה לקובץ דיווח . הגדרות כלליות, פרטי חברה, בחר חברהטריו  בתוכנת  

 .צא ושמור. סמן אם ברצונך דיווח דרך כספת . את קובץ הדיווח רמואת המחיצה אליה תש

  ח הפרשים"דו , יצירת קובץ, הנדרשהגדר את  –פרטי שולח : ועבוד לפי הסדר הבא,  1..ט , בחר  דוחות. 

 https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx  :מ לפי הקישורית הבאה"שדר את הקובץ לאתר שע
 

בצע הדבק למקום .  ניתן להדביק את שם הקובץ ומיקומו לתוכנת השידור  דרך תוכנת טריו בעת יצירת קובץ הדיווח
 . או בחר דרך הדפדפן בתוכנת השידור בחירת הקובץ

 
יש לפנות לטלפון של התמיכה המפורסם , אתר זה אינו אתר של עוקץ ולכן במקרה של תקלה או שאלה! שימו לב  

 באתר
 .דור קבצים ולעבוד לפני ההנחיות הרשומות באתר זהמ לשי"יש לקרוא את הנחיות שע

 : לנציבות מס הכנסה לפי הכתובת ושלח חתימה כנדרש+ מלא את הטופס  , טופס הצהרה במייל חוזר קבלתאחרי 
 . 2.0.1ירושלים  /12.ד .מוקד ניכויים  ת ,נציבות מס הכנסה

 .המשודרים רשומות אלו יצורפו לקבצים. או תדפיסים נלווים אחרים, 6416581לטופס ' אין לצרף חלק א 
ואת  .ח הפרשים"דו, 1..ט , דוחות  – תפריט. ('לטור ז 1.שדה ) יםח הפרש"את דו( אם קיים כזה )  יש לצרףכאמור  

   .יש לחתום במקום הרלבנטי  !!טופס ההצהרה שנתקבל במייל
 

 .ודווח מחדש אנא תקן את הדרוש תיקון  ,דחה השיגור וקיבלת דוח שגוייםלאחר שידור הקובץ המקוון אם נ
 

 .למקרה שלא בוצע עדייןלשימוש בתוכנה אילו  הוראות , אנא שימו לב :ותזכורות להלן הנחיות כלליות
 

אלי עובד ישר' כן'ל שמסומן ב"יש לוודא בתפריט פרטים אישיים של העובד הישראלי בחו:  ל "עובדים ישראלים בחו
 .ל"בחו

 .   21או , .2,.2תשלום זה מדווח בסוג משרה . את שם המדינה בה עובד  בעבריתיש לכתוב  עיר2 ישובבשדה 
 

  עובדים זרים 
 . 

 , לשימוש בתוכנה . יש לדווח את מספר הדרכון של העובדים הזרים כפי שהוא נכתב בדרכון – מספר דרכון עובד זר
ובשדה דרכון רשום את המספר המלא כולל ,  ל"דפדפת מעמד לב,  0.1.שנת  .. בחר פרטים אישיים חודש: טריו

 . אותיות זרות
 

  :לשימוש בתוכנה. יש לדווח על קוד מדינת המוצא של העובד הזר – קוד מדינת מוצא
מה בחר מתוך הרשי, בשדה קוד מדינה, ל "דפדפת מעמד לב, בחר פרטים אישיים,  0.1.שנת  ..חודש  – טריוהכנס ל

 . את המדינה הרצויה
או שקיבל מספר מזהה מביטוח לאומי , ( 11-מתחיל ב)עובד זר שקיבל מספר ישות מפקיד השומה .  - מספר עובד זר

 ל יהיה"במקרה זה סטטוס לב. ולבדוק אם שייך למדינת אמנה .יש להזין מספר זה , (  77או  71 -מתחיל ב)
 .נהובמדינת המוצא יש לבחור את המדי. עובד זר

 . (שדה חובה . )לבחור כן או לא –אישור העסקה  .שדה מספר עובד זר, ל"דפדפת מעמד לב, בפרטים אישיים: טריו
 
 
 
 

 היטל עובדים זרים
 

אנא הכן  .20כמו כן ידווח בתדפיס רשומה .  ' א1.ובשדה ' בטור ג 1..ח "בדו' היטל עובדים זרים ידווח בחלק א
 . .0.יטל בשדות לעיל והשווה לדיווחי טופס מחדש בדוק את סכום הה 1..טופס 

https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx
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 656טופס 
 

 . . ומעלה 2-40.6מאושר להפקה בגירסת  656טופס 
 .0.1.לא חלו שינויים לשנת המס   11/בטופס 

 
 

 . בלבד( דרך האינטרנט)יתבצע בצורה מקוונת 5210לשנת המס  656טופס 
קבלת אישור < מ באינטרנט "דיווח מקוון באתר שע: ירשם כמדווח אך ורק אחרי השלמת התהליך הבא 656טופס 

נציבות מס : טופס הצהרה חתום יש לשלוח בדואר לרשות המיסים לפי הכתובת<מרשות המיסים במייל חוזר 
 !!!אין דיווח רב חברתי. כל חברה תדווח בקובץ נפרד    . 60126ירושלים  2646ד .מוקד ניכויים  ת, הכנסה

 
 זכורתת לביטוח לאומי 652טופס 

פ "חל שינוי בקובץ הדיווח לביטוח לאומי ובהוראות הדיווח  למבוטחים המסווגים כשכירים ע 0.0.החל משנת כבר 
 . אמנים, מרצים : צו הביטוח הלאומי

יהיה כמובן  כל חודש במועד ללא כל  .0.תשלום טופס ) .כל רבעוןידווחו פרטי העובדים האלו לביטוח לאומי  כאמור
 (שינוי

 .בהמשך 2105ולשנת המס  2106ראות לדיווח לשנת המס ראה הו
 
  5210לשנת  656טופס  

 .כאמור אין שינויים במבנה הקובץ 0.1.לשנת המס  11/בטופס 
 656דיווח משלים טופס 

 ח על אותו תיק"לקוחות המדווחים משכורות של מרצים ואמנים דרך משכורת עוקץ וספקים דרך תוכנת הנה
 !!!מצב זה מחייב אישור מוקדם מטעם רשות המיסים .ר דיווח משלים באחת התוכנותניתן להגדי. ניכויים
אנא סמן דיווח משלים טרם שדור  70 לאחר הפקת הטופס ברשומה. הצגה והדפסה,  11/טופס , תפריט דוחותלביצוע 
 .ושמור את הקובץ. הקובץ

 
 . !!!!!הגרסהמחדש עם קבלת  656חובה להפיק את טופס 

 ח "לפני הכנת הדו 2-40.6תה בגירסת  טריו אנא בדוק שא
 .הצגה והדפסה 11/טופס , דוחות, 0.1.תוכנת טריו בחר חודש משכורת דצמבר  . .  

 (.אם נשאלת השאלה) מחדש בחר בהצגה והכן את הטופס .2
 .יש לתקנן ולהכין את הטופס מחדש, אם קיימות הודעות שגיאה .3
.  שבוצעו במהלך השנה .0.השווה את הנתונים לדיווחי טפסי  (  .0.פסי ריכוז ט)'  יש לבדוק תדפיס חלק א .4

מ ומס הכנסה "סיכום המע.  .0.מ שבוצע בטפסי "בריכוז זה יש הפרדה בין תשלום מס הכנסה ותשלום מע
                                           ".           א1פ "מ ע"ניכויים שלא ממשכורת כולל מע" – .0.צריך להתאים לחיובים לתשלום בשורה השניה בטופס 

. 

' לאותם נתונים בחלק ב 012מ בטפסי "ה ומע"מ, אנא בדוק שאין הפרש בין שכר. יש לבדוק את הסיכומים   .5
 (סיכומי מקבלי התשלומים)

                         .מ עבור עוסקים מורשים"כולל את השכר למס הכנסה והמע –מ "שכר כולל מע: אנא שים לב
מ מוטלת חובת התשלום על "א לתקנות מע6אשר לפי תקנה  – 012מ המדווח בטופס "מ כולל רק את המע"מע

 .        המשלם
        
 עצמאי  - .קוד , הוא עוסק מורשה 1קוד : חיווי סטטוס, עיסוק: אנא בדוק את נתוני מקבלי התשלומים .6
 .ושמור את הטופס האחרון לאחר בדיקה ותיקונים צא  .7
 . להמשך יצירת קובץ דיווח  11/אחר כל הבדיקות וההתאמות יש לבחור שוב בתפריט טופס  .8

 
לאחר יצירת הקובץ דרך התוכנה למחיצה יש לשדר אותו לנציבות לפי . נעשה כאמור בצורה מקוונת 656דיווח 

 .הקישור הרשום בהמשך
 (026מחיצה לקובץ דיווח -הגדרות כלליות-י חברהפרט-חברה—להגדרת מיקום הקובץ הנוצר)
 

מייצגים (. מערכת להעברת נתונים.)בדיווח דרך כספת מחויביםרשומות  011 -המכילים יותר מ 656טפסי 
 . ומעסיקים המעונינים בכך יכולים לדווח דרך כספת גם כן

שם הקובץ בדיווח שאינו . מת שנהעם סיו, ולאחר מכן מספר תיק הניכויים A856במקרה זה הקובץ שיווצר יקרא 
יווצר שם הקובץ ( הגדרות כלליות, פרטי חברה, בחברה)בתוכנת טריו ברגע שיסומן כספת.  כספת הוא ללא שינוי

 . אוטומטית
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דרך דפדפן   רשום או בחר  1..בשדה מחיצה לקובץ דיווח . הגדרות כלליות, פרטי חברה, טריו בחר חברהבתוכנת   
: אם במחיצה רשום .צא ושמור. סמן אם ברצונך דיווח דרך כספת . את קובץ הדיווח מורתשאת המחיצה אליה 

t126\ הקובץ 
 (.מחיצת התוכנה) MASTRIOיועבר לתת מחיצה זו הנמצאת במחיצת 

  יצירת קובץ, הגדר את כל הדרוש  הגדרה –פרטי שולח : ועבוד לפי הסדר הבא,  11/ט , בחר  דוחות , 

 /frmLogin2.aspxhttps://www.misim.gov.il/shdochnik:  מ לפי הקישורית הבאה"אתר שעשדר את הקובץ ל
 בעת יצירת הדיווח מתוכנת עוקץ ניתן להדביק הקובץ לתוכנת השידור

 
יש לפנות לטלפון של התמיכה המפורסם , אתר זה אינו אתר של עוקץ ולכן במקרה של תקלה או שאלה! שימו לב  

 באתר
 .מ לשידור קבצים ולעבוד לפני ההנחיות הרשומות באתר זה"יש לקרוא את הנחיות שע

: ושלח לנציבות מס הכנסה לפי הכתובת , חתימה כנדרש + מלא את הטופס  , אחרי קבלת טופס הצהרה במייל חוזר
 . 2.0.1ירושלים  /12.ד .מוקד ניכויים  ת, נציבות מס הכנסה
 .המשודרים רשומות אלו יצורפו לקבצים. או תדפיסים נלווים אחרים 581לטופס ' אין לצרף חלק א

 .  יש לחתום במקום הרלבנטי !! את טופס ההצהרה שנתקבל במייל  יש לצרףכאמור  
 

 .אנא תקן את הדרוש תיקון ודווח מחדש, לאחר שידור הקובץ המקוון אם נדחה השיגור וקיבלת דוח שגויים
 

 תזכורת 6210לביטוח לאומי  לשנה שוטפת  652טופס 
יש לדווח  –עבור חודשים ינואר עד מרץ   .ווגים כשכירים כמו מרצים ואמנים כל רבעוןיש לדווח על מבוטחים המס 

 .'ביולי  וכו, 1. -יש לדווח ב -עבור חודשים אפריל עד יוני   באפריל, 1.ב
 אמנים יש לדווח כרגיל בכל חודש/משכר מרצים 012דיווח ותשלום חודשי של : הערה חשובה

 
 . .רבעון , ל"לב .11טופס , 11/טופס , דוחות, 1חודש , 0.1.בחר שנת , מרץלביצוע דיווח רבעון ינואר עד 

 .נתוני שכר  וניכוי ביטוח לאומי , בדוק את העובדים המבוטחים . הכן מחדש
 .י התוכנה"יבוצע אוטומטית ע –. 211ואמנים בסוג עובד  212מרצים ידווחו בסוג עובד 

 .1וקוד  .אם נעשתה פריסה לדיווח לאומי בדוק סיכום קוד . והתאמתו לדיווחים .0.אנא בדוק את פירוט 
 .צא ושמור את הקובץ

 . 12/11..הקובץ יועבר לאותה מחיצה בה נשמר טופס . הגדרת מחיצה אליה יועבר הקובץ
 .(1..מחיצה לקובץ דיווח -הגדרות כלליות, פרטי חברה, חברה)

 .לדוגמא .רבעון . יצירת קובץ דיווח .11פס טו, 11/טופס , בחר  דוחות. לשידור הקובץ לביטוח לאומי
 oketz652_01.016 – :יהיה 0.1.לשנת  .לדוגמא רבעון : שם הקובץ כולל את חיווי הרבעון. אנא שים לב

  .oketz652_02.016 – 6רבעון :  4רבעון 
 

 .י התוכנה"מבוצע אוטומטית ע –ניתן לשדר מרצים ואמנים באותו קובץ , אנא שימו לב
 https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogon.asp: ראה את הקישור הבא. קובץ לביטוח לאומילשידור ה

 .ל"באתר זה ולקבל סיסמא של ב להירשםשימו לב יש 
 .כל שאלה לגבי אתר ביטוח לאומי יש לפנות לתמיכת האתר שלהם ולא לעוקץ

 
  2105לשנת המס  652טופס 

 .שנתי, ל"לב .11טופס , חר דוחותב, במידה ולא בוצע  דיווח רבעוני,  0.1.מ לשדר את דיווחי המבוטחים לשנת "ע
 .oketz652_12.015 – : אנא שים לב שם הקובץ יהיה

 .שאר ההוראות ללא שינוי
 .לעיללפי אותו קישור . אנא שדר את הקובץ השנתי

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

https://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx
https://b2b.btl.gov.il/b2b/framesetlogon.asp
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 ביטוח לאומי –הנחיות למעסיקים      

 
הנחיות . למוסד לביטוח לאומי 026חלה חובת דיווח דו שנתית של טופס  2106החל משנת 

 .ישלחו בעידכונים הקרובים
 
 

 הנחיות כלליות ביטוח לאומי תזכורת
 

 .הגעת עובד לגיל פרישה
 יש להפנות את העובד לקבלת אישור על גימלה, עובד שהגיע לגיל פרישה וזכאי לקבלת קיצבת זיקנה

 .בסניף הביטוח הלאומי או בטלפון איתם
 .מעמד לביטוח לאומי, קבל קיצבת זיקנה בפרטים אישייםעם קבלת אישור זה לשימוש בתוכנה יש לציין מ

 .בדיקת פרטי עובדים באתר הביטוח הלאומי, ניתן לבדוק את סטטוס העובד בביטוח לאומי בתפריט עובד
 

 .המקבל קיצבת נכות מביטוח לאומי עיוור2עובד בסטטוס נכה
 .ות כללית גם תקופת הנכותיש לבדוק אחוזי נכות ובמקרה של נכ, עובד הזכאי לקבלת קיצבת נכות 

 או קיצבת נכות כללית בלתי יציבה ( 71)00%.קיצבת נכות יציבה מעבודה או קיצבת נכות כללי יציבה בשיעור 
 .לתקופה של שנה אחת לפחות 00%.בשיעור של 

 .לשימוש בתוכנה בחר סטטוס נכה עיוור רק עם מילוי תנאים אילו
או בשמירת  בדיקת פרטי עובדים באתר הביטוח הלאומי, תפריט עובדקוד אוכלוסיה ניתן לבצע ב2בדיקת סטטוס

 .פרטים אישיים של העובד
 

 עובד תושב חוץ
ל אין לבחור רגיל אלא "סוג לב, היינו בדפדפת מעמד לביטוח לאומי .אין לעדכן תושב חוץ בסטטוס חישוב כישראלי

 . תושב חוץ
 .ל בחר תושב חוץ"סוג לב, מעמד לביטוח לאומי , פרטים אישיים: לשימוש בתוכנה

 עם בחירת המדינה בשדה מדינה בפרטי העובד הזר תהיה אינדיקציה לכך, עובד חוץ שהוא עובד אמנה
 .והעובד יחושב בהתאם

 .ז.יש לציין שעובד אמנה מקבל מספר יישות מביטוח לאומי אותו יש לרשום בשדה ת
בדיקת פרטי עובדים באתר הביטוח , תפריט עובדקוד אוכלוסיה של עובד אמנה ב2כמו כן ניתן לבדוק סטטוס

 .הלאומי
 

 . ומעלה 70עובדים בני 
 .בין אם הם מקבלים קיצבת זיקנה או לא .0.עובדים אילו מדווחים לביטוח לאומי בטופס 

 .רגיללשימוש בתוכנה יש לבחור בדפדפת מעמד לביטוח לאומי סטטוס 
 ,אם העובד מקבל קיצבת זיקנה יש לסמן  זאת

 .נה תחשב בהתאם לגיל ומעמדהתוכ
 

 בן בת שירות לאומי 
 ,משרתים בשירות לאומי העובדים כשכירים נחשבים כשכירים רגילים ולא חל עליהם פטור מדמי בריאות

  .וזאת בשונה מחייל בעת שירותו שעובד כשכיר
ן להזין תאריך ואי. לשימוש בתוכנה יש להזין תאריך שיחרור מצהל רק כאשר העובד השתחרר משירות לאומי

 .שיחרור עתידי
 

 פנסיה מוקדמת
 תהיה פטורה מביטוח לאומי ובריאות רק, מקבלת פנסיה מוקדמת שמצבה המשפחתי אלמנה

 .ת שאריםבכנגד אישור קבלת קיצ
מצב משפחתי אלמנה ובשדה מקבלת קיצבה בפרטים אישיים מסומן , אם סוג המשרה הוא פנסיה. לשימוש בתוכנה

 .התאםכן החישוב יהיה ב
       
 

 ידנית .0. ומשלם  מדווחשעדיין מעסיק 
  0.1.לקראת  2WCFהמוסד לביטוח לאומי נערך לחיוב דיווחים ממוכנים 

 לשימוש בתוכנה
 .לביטוח לאומי  WCFשידור ותשלום  במסגרת , מאפשרת דווח ממוכןו כמובן מעודכנת התוכנה 

 
 מ"עוקץ מערכות בע –השירות  תמחלק


