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מטרת החוזר
פירוט חובת דיווח טופס  210מדי חצי שנה – תיקון סעיף  533לחוק.

חובת שידור טופס 621
למוסד לביטוח לאומי

מועדי הדיווח

הדרכים לשידור קובץ
טופס 621

סנקציה על אי
דיווח /דיווח חלקי

דיווח מס'
קבצי -621
חוזה דיווח

תמיכה

מקרים בהם אין חובת
דיווח טופס 621

נספחים
תיקון סעיף  533לחוק הביטוח הלאומי
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המוסד לביטוח לאומי
אגף גבייה ממעסיקים
שידור טופס 621
למוסד לביטוח לאומי
החל מינואר  1620חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח למוסד לביטוח לאומי ,באופן
מקוון ,בטופס  -210דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת .וזאת עפ"י תיקון סעיף 533
לחוק הביטוח הלאומי (בחוק ההסדרים נוב' )1623
הדיווח יתבצע ב 5-מועדים כפי שיפורט בהמשך.
כמו-כן ,מבנה הקובץ לדיווח טופס  621יהיה זהה למבנה הקובץ במס הכנסה.
(תיקונים במבנה קובץ במס הכנסה וביטוח לאומי יעשו בתיאום)
במקביל לתיקון החוק ,התקבלה החלטה בעניין ביטול הדיווח הפרטני של עובדים בגב טופס 261
עד  1עובדים למעט בעלי שליטה בחברה.
מעסיקים שאין באפשרותם לשדר טופס  210ידווחו בטופס מקוון באתר האינטרנט .הטופס שיתקבל
ירשם בהמתנה עד לברור מול המעסיק מהי סיבת הדיווח הידני .במקרים שבהם יתברר שהיה
באפשרות המעסיק לשדר ולא עשה זאת -הדיווח הידני יבוטל והמעסיק יידרש לשדר את הטופס.
עדכון באמצעות טופס מקוון יתאפשר מחודש אוקטובר  ,1620לפיכך ניתנה ארכה למדווחים בטופס
מקוון.

חזרה

מועדי הדיווח



עד יום  21ביולי בכל שנה -עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.



עד יום  21בינואר בכל שנה -עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.



עד יום  56באפריל בכל שנה -לגבי שנת המס שקדמה לה; נתנה לכלל המעסיקים ארכה
להגשת דו"ח לפי סעיף  200לפקודת מס הכנסה.
(דיווח זה הינו תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם ע"י רו"ח /יוע"מ/
החשב של המעסיק).

את הדיווח הראשון של טופס  621ניתן לשדר לביטוח הלאומי החל מיום ראשון ( 3/0/2761 -וזאת
משום שה 2/0/1620-הינו יום שישי ולא נוכל לבצע בדיקות קליטה ביום זה).

חזרה
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המוסד לביטוח לאומי
אגף גבייה ממעסיקים

הדרכים לשידור קובץ
טופס 621
להלן פירוט הערוצים באמצעותם ניתן לשדר את קובץ טופס  210לביטוח הלאומי:
 .2דיווח באמצעות מערכת השכר ( - WCFמול בתי תוכנה /לשכות שירות הערוכות לכך)-
ניתן לשדר מעסיק יחיד בכל דיווח (ניתן לדחוס באמצעות  zipבמידה והקובץ מכיל כמות
גדולה של עובדים).
 .1באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות" למייצגים מקושרים (כפתור חדש בתפריט המסך
הראשי)-
ניתן לשדר יותר ממעסיק אחד בקובץ (ניתן לדחוס באמצעות  zipלפני שידור).
 .5במערכת  B2Bלמעסיקים /לשכות שירות /מייצגים המקושרים למערכת-
ניתן לשדר יותר ממעסיק אחד בקובץ (ניתן לדחוס באמצעות  zipלפני שידור).
*ניתן לסמן אישור לקבלת  SMSלקבלת עדכון על קליטת הקובץ.
 .4מערכת כספת לגופים גדולים (לשכות שירות)-
ניתן לשדר יותר ממעסיק אחד בקובץ (ניתן לדחוס באמצעות  zipלפני שידור).
 .3טעינת קובץ באתר האינטרנט-
ניתן לשדר מעסיק אחד בקובץ (ניתן לדחוס באמצעות  zipלפני שידור).
 .0דיווח בטופס מקוון באמצעות אתר התשלומים-
נועד למקרים חריגים ויהיה ניתן לביצוע החל מחודש אוקטובר .1620
לסוג דיווח זה ,ניתן ארכה למועד הדיווח בהתאם.

חזרה

סנקציה על אי
דיווח /דיווח חלקי
אי הגשת הטופס במועדים שפורטו יצור הודעת תזכורת למעסיק לפני רישום קנס עבור כל דו"ח
בנפרד.
כמו כן ,בתיקון החוק נוספה האפשרות לקבוע קביעה בהעדר דיווח.

חזרה
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המוסד לביטוח לאומי
אגף גבייה ממעסיקים

תמיכה



תמיכה לדיווח באמצעות ערוצי הדיווח הבאים:
אתר התשלומים ,מערכת קשרים עסקיים ( ,)B1Bכספת ובאמצעות מערכת השכר
()WCF
ניתן לקבל בטלפון 72-1413242 :שלוחה .2



תמיכה לדיווח טופס  210באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות" ,בטלפון72-1413246 :

חזרה

מקרים בהם אין חובת
דיווח טופס 621

 .6אי דיווח  621לתקופה בה דווחו בתיק הניכויים דוחות אי העסקה-
אם בכל תקופת דיווח טופס  ,210לא היתה העסקה עובדים (הוגשו דוחות אי העסקה או
שהתיק נסגר) אין חובת דיווח טופס .210

 .2דיווח עבור מקבלי פנסיה מעל לגיל הפרישה-
משלם פנסיה למבוטח שמעל לגיל הפרישה ,שאינו משלם פנסיה למבוטחים בפרישה
מוקדמת ,ואינו משלם ומדווח בדיווח חודשי לביטוח הלאומי (לא קיים תיק ניכויים בביטוח
הלאומי) לא יהיה חייב בדיווח טופס .210

חזרה
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המוסד לביטוח לאומי
אגף גבייה ממעסיקים
דיווח מס' קבצי -621
חוזה דיווח

חוזה דיווח מיועד למעסיק המדווח יותר מדו"ח אחד בחודש ,לדוגמה:


מעסיק המדווח דיווח נפרד עבור בכירים ודיווח נפרד עבור שאר העובדים.



מעסיק המדווח תחת אותו מס' תיק ,דיווח עבור סניפים שונים.



פיצול דיווחים המדווחים על ידי בתי תוכנה שונים.

במקרים אלה יש להקפיד ולדווח בכל דיווח חודשי את מס' חוזה הדיווח.
הדיווח החודשי וטופסי  210ידווחו כמספר חוזי הדיווח הקיימים בתיק.
מעסיק שעד היום היה מאחד באופן ידני את  261בדו"ח אחד ,מתבקש לפנות אל סניף הביטוח
הלאומי בבקשה לפתיחת חוזי דיווח בהתאם.
במקרה שבו לא ניתן לפצל את קובץ  210למס' חוזי דיווח .יש לדווח את ה 210-בקובץ אחד עם
מס' חוזה דיווח .62

חזרה
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המוסד לביטוח לאומי
אגף גבייה ממעסיקים
נספחים -תיקון סעיף  344לחוק הביטוח הלאומי

חזרה
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