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 22.11.2017 אחיד ממשק
 והשימוש השינויים עיקרי להלן  .2017 נובמבר, 22מ בתוקף השתנה אחיד ממשק מבנה

 :בתוכנה
 

 מדווח פרטי
  -14 קוד ניכויים תיק סוג - מעסיק מזהה סוג/שולח ורםג סוג של ברשימה בוטל
 (14' מס בשורה ברשימה היה) ניכויים תיק מספר

 

 
 

  הן אחר לזיהוי יחליף 14 בקוד שבחר מי
 מדווח פרטי מסך<שוטף דיווח<אחיד ממשק<גמל קופות< דוחותב
 

 



 
 מעסיק מזהה סוג <כלליות הגדרות מסך <חברה פרטי<חברהב והן 

 

 
 

 חברה פרטי
 . רשות ולא חובה הינו למסלקה פונה של  EMAIL שדה

 . האלקטרוני הדואר פרטי את לרשום< כתובת< חברה פרטי< חברהב
 

 
 

 סוגים לגבי בנפרד תיעשה מוסדי לגוף  ודיווח כספים הפקדת כספים העברת פרטי
 (. גמל קופת, פנסיה קרן, השתלמות קרן, ביטוח קופת) מוצרים של שונים

 .המוסדי הגוף לחשבון שהופקד הכולל הסכום של 35.1 חדש שדה נוסף
 

 . תשלום לאחר רק לדווח חובה לכן!! התשלום רטיפ את לכלול חייב הדיווח
  .תשלום הכוללת פנסיונית במסלקה שימוש יש כן אם אלא

 
 
 
 
 



  -בפועל תשלום שדה -כספים העברת-אחיד ממשק-גמל קופות-דוחותב
 .קופה סוג לפי המוסדי לגוף הכולל התשלום להיות אמור שם

 שהופקד סכום-בפועל םתשלול המעסיק הפקדת סכום בין התאמה להיות וחייבת
 .המוסדי הגוף לחשבון

 

 
 

 נצבעים השדות, שהוגדר בפועל התשלום לסכום מתאים מעסיק הפקדת וסך במידה
 בפועל תשלום שדות איןש למצב להגיע יש. אדום צבועים הם הפרש יש אם. לבן

 .דוםאב צבועים
 

 גמל ספקי מסב
 ספקים ב"מס דרך תשלום בהעברת תמשלהש ניתן בתוכנה

 -ספקים מסב דרך תשלום העברת -אחיד ממשק-גמל קופות-דוחותב
 קופה סוג לפי ריכוז לבחור 

 
 
 -אישור- לתשלום הרלבנטיות הקופות את-גמל קופות בלשונית ולסמן 
 msv.kg קובץ יווצר 

 . האחיד לדיווח גם ויעבור אוטומטית יעשה הקופה סוג לפי הכספים של הניתוב

 
 

  . השקעה מספר: קופה זיהוי קוד בוטל
 
 
 
 
 



 אחיד לממשק דיווח הגדרות
  ע.כ.וא, פרט -לדיווח סוג ברשימה בוטל

 
 קופות של במקרה -לדיווח סוג שדה -דיווח הגדרות-אחיד ממשק-גמל קופות-דוחותב

 ( 1' מס בשורה רשימהב מופיע-1 קוד) ביטוח קופת לבחור יש ע.כ.וא פרט
 .לראשונה מגדירים או חדשה קופה מקימים כאשר

 

 
 

 -ל לדיווח הסוג את תאוטומטי חליףת התוכנה לדיווח בסוג ע.כ.וא פרט קופת שבחר מי
 1קוד ביטוח קופת

 
 עובד פרטי

  EMAIL, המבוטח כתובת של לדיווח חדשים שדות נוספו אישיים פרטים-עובד ב
 בפרטים שמדווח למה אםבהת , לממשק אוטומטית  יועברו הפרטים כל. טלפוניםו

 .העובד של אישיים
 

   עובד וסטטוס משכורת חודש
 .תיקונים של במקרה שונים משכורת וחודשי, שונים שכר רבדי על לדווח ניתן
 שהמשכורת לוודא יש נוספות תשעו או הבראה על נעשית ההפקדה כאשר תקבול סוג

 .  בלבד זה רכיב על היא לתגמולים
 .הבראה או נוספות שעות, שוטפת הפקדה אוטומטית ידווח תקבול סוג בשדה כך עקב

 
  עובד סטטוס

  עובד סטטוס -תלוש נתוני לשונית -העובד במשכורת
  הריון ושמירת דהלי חופשת -  עובד סטטוס ברשימה בוטל
 (יומי) 2 או (חודשי) 1 דיווח בקוד יעשה ד"בחל הפקדה המשך

 
 

 למעבר הכוונה :למשרד משרדמ מעבר ל לחברה מחברה מעבר של סיבהה נוסח שונה
 אם חברת אותה תחת לחברה מחברה או ממשלתיים משרדים שני בין

 .בהתאם מעודכנת התוכנה
 



 בדעו יחסי ניתוק אין אולם כלל  עובד לא העובד כאשר להשתמש יש שכר העדר סטטוס
 מעביד

 עונתי עובד היותו בגין עבודה סיים העובד כאשר להשתמש יש עונתי סטטוס
 מחדל ברירת לקופת לו שמפקידים לעובד רק מיועד חדש עובד סטטוס

 
  (רכיב) השכר מרבדי לאחד הפקדה הפסקת

 (רכיבים) מהרבדים לאחד הפקדה והופסקה שכר רבדי לכמה הפקדה יש כאשר
 . שוטפת הפקדה המשך שיש יבתנא  פסקהה סיבת לדווח צורך אין

 יש אבל, נ.ש עבד לא העובד כי נוספות לשעות הפקדה אין םימסו בחודש לדוגמא
 תידרש ולא קופה באותה שימוש ויש במידה בהתאם מעודכנת התוכנה. שוטפת הפקדה
 .הפסקה סיבת קליטת

 
 ברכהב

 לקוחות שירות מחלקת
 מ"בע מערכות עוקץ


