
  יווחים מקוונים ופרטניים חדשים, למעסיקים ד

  גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי  -הכותבים: רו“ח אורנה צח 

  ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ  -מר חיים חיטמן, רו“ח (משפטן) ישי חיבה 

, פרסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל)  11/2020לחוק הביטוח הלאומי מחודש    355בעקבות תיקון סעיף  

תחולה   חודש.  מידי  ופרטני  כללי  מקוון  דיווח  לדווח  מוקדמת,  פנסיה  ומשלמי  מעסיקים  נדרשים  לפיהן  הנחיות 

  תתואר להלן: –ותחילה על המעסיקים/משלמי פנסיה מוקדמת 

  חילה לחבויות דיווח אלו תחולה ומועד הת

  . 15/6/2021, קרי בתאריך 5/2021הדיווח יהא החל מחודש שכר  –עובדים   180 -מי שמעסיק יותר מ

  .15/11/2021, קרי בתאריך 10/2021הדיווח יהא החל משכר   –עובדים   180מי שמעסיק עד 

  עיקרי השינוי 

  ):126יווח של טופס לחוק נקבעה חובה דיווח מקוון (נוסף על הד 355בתיקון לסעיף 

  ביחס לסך כל העובדים.  –דיווח חודשי כללי 

דמי  וסך  מוקדמת,  פנסיה  עובדיו/מקבלי  לכלל  ששילם  המוקדמת  הפנסיה  או  העבודה  שכר  סך  יפורטו  בדיווח 

חודשי למשלמי פנסיה  617חודשי למעסיקים ובטופס   102הביטוח שעליו לשלם בעדם (כל האמור יבוצע בטופס  

  ).12ווח רק בטפסים מקוונים. התשלום, עדיין ניתן בפנקסים בציון קוד דיווח מוקדמת. הדי

ועבור כל אחד ממקבלי פנסיה מוקדמת    102עבור כל אחד מהעובדים שמפורטים בטופס    –דיווח חודשי פרטני  

חודשי. מקוון    100, ובו יפורטו נתוני שכר וסיווג העובד/מקבל הפנסיה המוקדמת (בקובץ  617שמפורטים בטופס  

  בלבד). 

ייעודי, המכיל מידע פרטני ורחב.   100בנוסף, ורק על פי דרישה של המל"ל, ישודר (באופן מקוון בלבד) טופס  

טופס זה עדיין בפיתוח. תיאום דמי ביטוח יש לבצע בשלב זה בפנייה יזומה למוסד לביטוח לאומי, לפי ההוראות  

  באתר הביטוח הלאומי. 

  בדוחות ייכללו גם עובדים המוגדרים כעובדים לפי צו סיווג מבוטחים.  –על פי פרסום המל"ל 

חודש   ולא  העבודה  חודש  לפי  ייעשה  מבוטחים  סיווג  צו  לפי  המוגדרים  עובדים  בעד  הדיווח  כי  מודגש  כן  כמו 

  התשלום. 

  המל"ל מתריע כי אי קיום חובות דיווח אלו ייצור קביעות בהיעדר דוח. 

  השלכות השינויים 

  מידע עדכני חודשי של השכר עשוי להשפיע על שינוי מעמד ועל זכאות או שלילת זכאות לגמלאות. אין ספק ש

  לדוגמא: מבוטחים שזכאותם לגמלה מותנית במבחני הכנסות אישיות: 

  קצבת אזרח ותיק, נכות כללית, קצבת שאירים לאלמן וכד'. 

עלול מחד לשלול זכאות לגמלה, אך מאידך עדכון ויידוע המל"ל על הכנסותיו החודשיות בזמן אמת של המבוטח,  

ימנע מהמבוטחים צבירת חובות. כיום נדרשים נכים ואחרים להחזיר חובות בעקבות קליטת נתוני הכנסות במל"ל  

  בדיעבד. 

  

  

  

  

  

  


