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 .הב זמכתב 5סעיף   - (ות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרותקנת .1.4

 .הב זמכתב 6סעיף  - תביעה לתשלום דמי פגיעה דיווחטופס  .1.5

 תזכורת   - דמי ביטוח לאומי בחל"תישוב ם בחנויייש .2

  224מי )תקנה נכנס לתוקפו חוק ביטוח לאו 15/3/21בתאריך  בחודש שעבר,כפי שפרסמנו 
 : באופן הבאשל העובד  שכרועל  וח הלאומי יתבססמי הביטחישוב דוהוראת שעה(, על פיו 

כר המינימום  היה נמוך מש ת" יציאה לחללחודש הבחודש שקדם עובד של ה ואם שכר .1
 .ורמשכ 6.57%ור  היה בשיעלאומי י וח דמי ביט יוב בחה,(5300)

היה נמוך משכר המינימום  לא  ת" יציאה לחללחודש הבחודש שקדם אם שכרו של העובד  .2
 ימום.נימשכר המ 6.57% –החיוב בדמי ביטוח יהיה כפי שהיה עד היום   ,(5300)

 7/2021  לחודש  בגין חל"ת דמי ביטוח לאומי דיווח ותשלום  .3

לתאריך   2021לי ת של חודש יולום של דוחות חל" ה את מועד הדיווח והתשלאומי דחהביטוח ה
לפיכך נתבקשתם . בחקיקהים תת זמן למערכות המחשוב להתארגן לשינויעל מנת ל 15.9.2021

 . 15/09/2021עד הדיווח בגין יולי יבוצע  .07/2021"ת של חודש לא לדווח את דיווחי החל

 . 102ד עם טפסי  יח  םלדווח במועד  ואילך יש 2021את דיווחי אוגוסט 

 : (שהנכם רגילים לדווחכפי שה, מעול) הבאותרכים דה צע באמצעות אחתיש לבח הדיוואת 

לסמן את  יש  ,(לבי"ל 102דור שיקובץ < יצוא < ) ומיר הביטוח הלאישירות לאתשידור  א.
 )בצידו השמאלי של המסך(.  הנדרשת "פעולה"בחור בלו 2021יולי השורה המתייחסת לחל"ת 

ם או תשלומיבאתר השלו יבוא ו (לבי"ל 102 קובץצוא < קובץ < י) הפקת קובץבאמצעות ב. 
 . כבר דווחושל יולי ד מכיוון ששאר הדיווחים בדווח את החל"ת בל . יש לשים לב להמייצגים

 )דיווח ותשלום חופשה ללא תשלום( דיווח ידני באתר התשלומיםג. 

פקת וח ממסך הפיס את הדעליכם להד ת.ידניווחי החל"ת באתר התשלומים, את די  ווחלדניתן 
 לדווח את הנתונים שבו במסך הדיווח באתר התשלומים. והקובץ )ראה סעיף ב' לעיל( 

 "ת קופות חלת בגין מי ביטוח לאומי ד חישוב הפרשי  .4

פני חודש  לש  או הפרש שיוחס לחודש  ונפרס חל"תופת החרי תקף ששולם אתשלום נוס
 "ת.היציאה לחל

. חודשי החל"תשל  יס לחישוב דמי הביטוחחודש הבסהשכר של מתעדכן הללו,  בשני המקרים
דמי   הפרשייחושבו נמצא מתחת לשכר המינימום, , חיובי או שלילי, רףוצההפרש המם א
 .חודשי החל"תגין ב יטוחב

 ות חיובית בלבד.יכולה להי תשלום הנוסףפריסת 

   9.0129עדכונים לתוכנת השכר בחלונות מהדורה 
 



 .יכול להיות חיובי או שליליהקודם לחודש היציאה לחל"ת, לחודש המיוחס  הפרש 

  חיוביהפרש 

יגרום לחישוב הפרשי חל"ת חיוביים   ,שכר המינימום()מתחת ל ס או שכר שנפר י הפרש חיוב
 . 6 דיווח דוקב (" 102" ) 613-בדוחות השר ידווחו א

   שליליהפרש 

בקשה   וצרותיו יםשליליהפרשי חל"ת חישוב יגרום ל, נימום()מתחת לשכר המי שליליהפרש 
 . (7וד דיווח ק) (" 102" ) 613-בדוחות הלזיכוי 

ולא לפני   8/2021כולים להיווצר החל משכר חודש יליים, יהפרשי חל"ת חיוביים או שלהערה: 
 כן.

 ( ות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרותתקנ .5

את השעה עד ליום  רהוטבות שבהתוקפן של וארכו  וק יסוד הכנסת הלח 38הוראות סעיף בהתאם ל
ראה   .כוי בגין משמרותהזיתקרות בטבלת המיסים  בוטלו, 8/2021. לפיכך, החל מחודש 6.7.2021

 . 0212וח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר בל 4סעיף 

 , נשארות בתוקף. 2021ין ינואר ליולי התקרות ב

   התביעה לתשלום דמי פגיע  דיווח טופס  .6

ה  עתביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיל המיועד  211ל/ טופס בכן תר הביטוח הלאומי עוד בא
 .עבודהב

נושאים בביטוח לאומי  < דוחות אחרים < דוחות  :ראה – מיכפלבפס התביעה כן טו , עודהתאם לשינוייםב
 יעה בעבודה(אישור המעביד על עבודה ועל השכר )פג - 5< 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/income-tax-monthly-deductions-booklet/he/itc_itc_necuyim2021-1.pdf
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