
1 

 המוסד לביטוח לאומי

 מינהל הביטוח והגבייה

 אגף ביקורת ניכויים
 יגאל אלקובי: מגיש

 ניכוייםביקורת ' מנהל אגף א

 

 מתוך יום עיון טסטמי ועוקץ מערכות
www.kariera.co.il 

 



 ההרצאה מטרת –פתח דבר 

רצוי להכיר את הליכי  , לצורך מתן מענה יעיל ושירות ראוי

הביקורת על כל שלביהם והמשמעויות הנובעות  

 .מתוצאות ביקורת הניכויים

 .  בהרצאה זו נכיר את אגף ביקורת ניכויים וסמכויותיו

 .נסקור את תהליכי עבודת ביקורת הניכויים

 .דגשים ודרכי התמודדות בעבודת הביקורת יצויינו

 .נזכיר את ההשלכות הנובעות מתוצאות הביקורת

 .תודגש חשיבות המייצגים במהלך הביקורת

 .  נעדכן מספר עדכונים מקצועיים בתחום הביקורת
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 א"מבנה ארגוני ומצבת כ

ל ביטוח "סמנכ

 וגביה

מנהל אגף 

 ביקורת ניכויים

 ממונה מחלקת

 מעסיקים גדולים

 סגן מנהל אגף

 

 

 מזכירת האגף
 

 
ממונה מחלקת 

 צפון

ממונה מחלקת 

 מרכז

ממונה מחלקת 

 ם -דרום וי

 מבקרים 5  מבקרים 3

 

 מבקרים 4

 
 מבקרים 4
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 :סניפים בתחום האחריות האזורי של כל  מחלקה

 :מחלקת מעסיקים גדולים  

  עובדים ומעלה 250  -כל הארץ 

 :אזור צפון    

,  נצרת, עפולה, קריות, ס"כ, חיפה, נתניה, חדרה 
  .כרמיאל, צפת, נהריה, טבריה

 :אזור מרכז    

 .ת "פ, ב"ב, ג"ר, א"ת 

 :אזור דרום וירושלים    

,  אשדוד ,רחובות, צ"ראשל, יפו, רמלה, ירושלים 
 .ש ואילת"ב, חולון, אשקלון

 

 



 מקורות סמכות
נוסח  )לחוק הביטוח הלאומי ' א 384, 384, 383סעיפים 

מסמיכים את עובד המוסד  ( 1995-ה"התשנ, משולב

 .חקירות וקבלת מידע , בעריכת ביקורות

הסמכות לעריכת הביקורת אינה מוגבלת למקום ניהול  

העסק או משלח היד והיא חלה גם על מקום הימצאם של 

 .החשבונות או המסמכים, פנקסי העסק

או מבוטח  /הסמכות לקביעת דמי הביטוח של מעסיק ו

לחוק הביטוח   358, 357י סעיפי "חייבים הינה עפ

 ( .1995-ה"התשנ, נוסח משולב)הלאומי 

עובד שהמוסד מינהו כפקיד גבייה ראשי רשאי לקבוע  

 .  את הסכום המגיע כדמי ביטוח שיש לשלמם
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שומה על המוסד לביטוח לאומי לגבות את דמי הביטוח  "
ולו  , ולא להסכים, מהשכר האמיתי המשולם לעובדים

שמטרתן להביא  , בשתיקה לקנוניות בין העובד והמעביד
לדיווח בלתי נכון על ההכנסה המשמשת בסיס לתשלום  

נובע בראש  ל"המלתפקידו זה של . דמי ביטוח
מהחובה המוטלת בחוק לשלם לזכאים  , ובראשונה

."  ..גמלאות המבוססות על שכרו האמיתי של העובד
 (.ל"והמלשלום גל ' נ ירת'חוגיוסף , 3-146/מז ע"דב)

בהתקיים נימוקים וטעמים לכך רשאי המוסד לסטות  "
מה דין ביקורת של , למשל,מקביעת פקיד השומה

הנתבע המגלה כי שכר העובד שדווח אינו השכר  
הרי אין חולק כי הנתבע יהיה רשאי לגבות את  , האמיתי

דמי הביטוח האמיתיים גם ללא תיקון השומה אצל פקיד  
 (.ל"המל' מ נ"סגנון הכרך בע,3881-05/ בל..").השומה
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 תכלית ביקורת ניכויים

 

דיווח ותשלום דמי ביטוח על הכנסות אמיתיות 

 .בפועל לעניין הגמלאות הביטוח והגבייה

 

 .הרתעה והסברה
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 תחומי אחריות האגף

 :ביצוע ביקורות ניכויים אצל מעסיקים . א

בחינת נכונות הניכויים וההפרשות משכר      . 1
 .י החוק והתקנות"העובדים עפ

זיהוי ואיתור הטבות בכסף או בשווה כסף      . 2
שניתנו לעובדים במישרין או בעקיפין בלא דיווח  

 .ותשלום

 .בדיקת התאמות בין הדוחות לבין התשלומים. 3

 .איתור תשלומים לאוכלוסיות שונות בלא דיווח. 4

 . למידה  והנחייה -ביקורת בונה. 5

 .   איתור בעלי דיווח כוזבים. 6
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 תחומי אחריות האגף

 :גמלה -ביטוח-ביצוע ביקורות בתחומים נושקים לגבייה.   ב

, חברות משפחתיות ובית -ביקורת גבייה מלא שכירים1.

 .בעלי שליטה

 .ביקורת תאום דמי ביטוח2.

 .ביקורת תביעת גמלאות3.

 .ביקורת ניכויים משכר מינימום4.

 .ביקורת תביעות החזר תשלומי יתר ותיקון דוחות5.

 .עדכון פרטים ונתונים של מעסיקים6.

 .  מעביד-ביקורת בחינת יחסי עובד7.

 .ביקורות בקיבוצים ומושבים שיתופיים8.
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 :דגשים וסדרי עדיפות לתכנון ביקורות
טיפול  -תיקים פתוחים והשגות פתוחות :עדיפות ראשונה

 .יום  90/60וסיום בתוך 

ושל אחרים לעריכת   ל"במלפניות של גורמים  :עדיפות שנייה
 .  גמר טיפול בתוך חודשיים -ביקורת

תיקים , תיקים שלא נערכה בהם ביקורת :עדיפות שלישית
בהתאמה  -שנים 3, שנים 4, שנים ומעלה 5שלא בוקרו  

 . ולכמות מועסקים לסטטוס

חריגי  ,ממצאים חוזרים :תיקים בעלי פוטנציאל גבייה גבוה
חברות  , בעלות רכב, 126=102אי התאמות , מעל למקסימום

 .שיוך ענף כלכלי, מעכבי תשלום/לפני סגירה

גילום  , חלוקת הטבות, ה"שומות מ :תיקים עם מידע מוקדם
 .תביעת גמלאות, מעסיקים חשודים, פיקציות, קיבוצי

, בעלי שליטה, בית/משפחתיות-ש"גל :תיקים נוספים אחרים
סיווג מבוטחים , חקירות, שכר מינימום, תיאום דמי ביטוח

 . 22מעסיקים בתקנה , קיבוצים, וקביעת מעמד
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 תקופות ביקורת ניכויים

 5ביקורת ניכויים תיערך לתקופה של , ככלל

,  השנים האחרונות 7השנים המוקדמות מתוך 

 .להוציא מקרים מיוחדים

השנים תימנה  7השנה המוקדמת מתוך 

 .  ודוח כספי מבוקר 126ממועד דיווח טופס 

השנה הקודמת לשנה השוטפת אינה בת 

 ביקורת למעט מקרים מיוחדים באישור ממונה

 .שנים 6-באישור ממונה ניתן לערוך ביקורת ל
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 שנים 5/7מעל  -חריגי תקופת ביקורת

 .מעסיקים שתבעו החזרים מביטוח לאומי מעל לתקופה

 .חות באופן עצמאי מעל לתקופה"מעסיקים שתקנו דו

מעסיק או עובד אצל מעסיק שתבע את הביטוח הלאומי  

 .בבית הדין מעל לתקופה

מעסיקים שלגביהם קיים מידע כלשהו במוסד הצריך  

 .גמלאות וגבייה של מבוטח, בירור לענין רציפות ביטוח

 .ביקורת שהליקוי נגרר בשנה השישית ותוקן בשביעית

ביקורת שהחלה בתקופה ומתעכבת עקב הליכים  

 .'משפטיים וכד/ מנהליים

 .מעסיקים חריגים אחרים בהתאם להחלטת מנהל אגף
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 תהליך הביקורת

 .הכנות המבקר לקראת ביקורת: 'שלב א

 .תאום מוקדם והודעות הכנה לביקורת: 'שלב ב

 .ביצוע הביקורת: 'שלב ג

 .סיכום הביקורת: 'שלב ד

 .השגה על ביקורת: 'שלב ה

 .    בית הדין: ' שלב ו
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 חשיבות המייצג בשלבי הביקורת

 :תאום מוקדם והודעות הכנה לביקורת  -' בשלב ב

 .מעורבות בהיערכות הכנת המסמכים הנדרשים

 .ה והשלכותיהן"התייחסות להצהרת קיום שומות מ

 .למייצג כחטופס ייפוי 

קביעת כתובת הביקורת כמקום יעיל המרכז את  

 .המערכות הדרושות ובעלי התפקידים הדרושים

 .היכרות עם תהליך הביקורת וספרי המעסיק

 .תאום השתתפות המייצג במועד הביקורת

 .דרוג שיתוף פעולה במהלך הביקורת
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 חשיבות המייצג בשלבי הביקורת

 :סיכום והשגה , ביצוע הביקורת -ואילך ' שלב ג

 .היכרות ספרי המעסיק והצגתם ביעילות ובמקצועיות

 .מתן הבהרות ואסמכתאות מקצועיות במקום ובזמן

 .החתמת גורמים מוסמכים כנדרש

בחינה מקצועית של הממצאים מבחינה מהותית  

 .ואריתמטית

 .  מתן הסברים על הממצאים למנהלי החברות

 .צמצום ומניעת השגות ופניות לבית הדין

 (.B2B)השגה באמצעות מערכת ייצוג לקוחות 
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 תהליך חישוב החיוב בביקורת ניכויים

 .הטבה החייבים בדמי ביטוח/זיהוי תשלום

הטבה בגין בעלי הכנסה מעל  /הפחתת תשלום

 .או הפטורים מדמי ביטוח/למקסימום ו

 .ההטבה לחישוב חיוב דמי ביטוח/בסיס התשלום

 .ההטבה לחיוב דמי ביטוח/גילום התשלום

 .שיעורי דמי הביטוח הרלוונטיים

 .קרן דמי הביטוח לתשלום

 .הצמדה לתשלום

 . פטור מקנס/ קנס לתשלום
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 רכיבי שכר והטבות לעניין ביטוח לאומי
 .שכר משמרות, שכר, משכורת :שכר יסוד

 חופשה    תמורת,ופיצויגילום , כוננות, שעות נוספות, פרמיות :תוספות שונות

 .  טלפון, ל"ל בארץ ובחו"אש, רכב, חניות, נסיעות :החזרי הוצאות

,  מענק, 13משכורת , בונוס (:פריסת שכר נוסף)מענקים וחלוקת רווחים 
 .פרסים

,  אירועים ונופש, טלפון נייד, ריבית, מתנות, ארוחות, רכב :שווי הטבות 
 .השתלמות, שכר דירה, שכר לימוד ומלגות, פרסים, הנחות טובין

 .ה"במומסלול הוני לפני ואחרי הרפורמה  פירותימסלול  :מניות ואופציות

 .דמי הבראה, ביגוד :קצובות

 .שמירת זכויות, ועד עובדים, ביטוחים, ש"קה, ג"קופ :הפרשות מעסיקים

 פיצוי הוני, דירה שכר,מניות,ח"אג, פקדוןריבית -הכנסות פיננסיות :רווחי הון

 .אובדן כושר עבודה, מוקדמת/ פנסיה :פנסיה מוקדמת ותגמולי ביטוח

דמי  , מחלה/ פדיון ימי חופשה, דמי הסתגלות, פיצויים :תשלומי פרישה
 .פיצויי הלנת שכר, הודעה מוקדמת/אי

 .מילואים, דמי לידה, פגיעה בעבודה :קצבאות וגמלאות
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 סוגיות נוספות לעניין חבות דמי ביטוח
משכורות , 1/1/04-מעמד ביטוחי החל מ  :בעלי שליטה

 .דמי ניהול,  חלוקת רווחים,  הלוואות,  משיכות,  קרובים

 .קודם ואחר הרפורמה  :חברות משפחתיות ובית

 .תאום דמי ביטוח

 .מדריכים ואחרים, מרצים  :צו סיווג מבוטחים

 .יחידים, חברה, ניכויים :שומות מס הכנסה

, תוספת ותק, נ"חודש לא כולל ש/יום/לשעה :שכר מינימום
מענקים על בסיס שנתי אלא תשלומים , החזרי הוצאות
 .קבועים בלבד 

ד "פס, (10)2הכנסה לפי  ,חוק החברות: שכר דירקטורים
 .   103שינוי בתיקון , ע"לעלרק  ב"דמחייב , סריגי ארצי

 .אופציות לעובדים / מניות
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 פוטנציאל לביקורת-חריגי דיווח ותשלום
 .מועסקים משתנה' תיקי דיווח בעלי גובה שכר ומס

 (.פטורים',מעל למקס)תיקי דיווח בעלי שכר חריג 

 .'גילום וכד-102מעסיקים ששילמו בשוברי קבלה ללא 

 (. 86)מעסיקים שדווחו תיקון רטרואקטיבי מעל שנה 

 ?ה"האם גם במ-(05)מעסיקים המדווחים אי העסקה 

 ...  בעלי שליטה מועדים -מעסיקים בעלי חוב מצטבר

 .חשדות בנתוני תביעות לגמלאות

 .הצהרות ועדויות עובדים כנגד מעסיקים

 .מידע גלוי אודות הטבות שכר לעובדים
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 השלכות ממצאי ביקורת ניכויים

 .ה"חיוב מעסיקים בהפרשי דמי ביטוח והפרשי מ

תיקון דיווח ותשלומי מעסיקים על בסיס ממצאי 

 .נכונות הדיווח והתשלום -ביקורת

 .תוספת הצמדה וקנסות

 .הענקת גמלאות= זקיפת רכיבי שכר לתלושי משכורת

 .הרתעה ואכיפה -איסוף מידע רלוונטי לגבייה ולביטוח

 .שליטה בעל,מייצגנישום  -ב"דמחיוב יחידים בהפרשי 

 .השלכות לעניין חוק הגנת השכר והליכים פליליים

 . תשלום הפרשי גמלאות בעקבות ביקורת
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 שומות מס הכנסה 
הפסקת מבצע ביטול קנסות בעקבות דיווח 

 .2013ה החל משנת "על שומות מ

 

תהליך טיפול בביקורת ניכויים בממצאי 
 .  ה"שומות מ

 

 .ה ולאחריה"ביצוע ביקורת במקביל לשומת מ

 

 .ה "לעניין שומות מ ב"דהתיישנות חבות 

 

 .הודעות לפני קביעת דמי ביטוח
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ביקורת  –כללים לביטול קנסות 

 רגילה
 100% -ר "מלכ/ממצאים בביקורת ראשונה למעסיק קטן

 50%      -ר "מלכ/ממצאים בביקורת שניה למעסיק קטן

 50%  -ממצאים בביקורת ראשונה ושנייה למעסיק גדול

 -בביקורת עם ממצאים חוזרים בפעם השלישית ואילך 

 .אין הפחתת קנסות

 

 

 



23 

  תשלומי יתר והשלכות לביקורת ניכויים

 .קיזוז תשלומי יתר מטעויות בשכר בדוח ביקורת

 .בקשות החזרי תשלומי יתר וחובת ביקורת

 .126, 102, תיקוני תלושי שכר

 .התחשבנות בין המעביד לעובד

 .השלכות לעובד ולמעביד –קיזוזי גמלאות 

 .עדכוני הכנסות רטרואקטיביות במס הכנסה

 .וקובץ זיכויים( 15/7/12עד )דוחות שליליים 

שנים ממועד   7 -התיישנות החזרי דמי ביטוח

 .הבקשה
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 עדכונים ודגשים נוספים

 . 1.6.2014 -שינויים החל מ –פריסת שכר נוסף 

 .  ל"המלהודעות –ה "שווי רכב לפי תקנות מ

 .פטור מדמי ביטוח למקבלי קצבאות זקנה ונכות

 .איסור דיווח בשיטת גילום הטבות גלובלי

 .102' תשלום דמי ביטוח בשוברי זיכוי ללא ט

 .  ה"סיום ביקורת בשלב התדיינות משפטית מול מ

 .פניות לביטול קנסות בעקבות ביקורת

 .  יום ממועד קבלת קביעה 30הגשת השגה בתוך 
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 תודה על ההקשבה

 

 


