
 הנחיות להעברת זיכויים ודיווחים לקופות
שבניהול הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע“מ

חשבון לזיכוי סניף בנק מס’ אישור באוצר פרטי הקופה סוג מוצר

420455 574 20 1032 הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה
קרנות פנסיה

280475 574 20 1177 הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית

400446 574 20 410 הלמן-אלדובי גמל

 קופות גמל
וקרנות השתלמות

400594 574 20 411 הלמן-אלדובי השתלמות

687253 573 20 1488 הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי

687210 573 20 1489 הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי

267169 574 20 7997 הלמן-אלדובי להשקעה

651936 600 12 2098 אי.בי.אי גמל בניהול אישי קופות גמל וקרנות 
השתלמות שמוזגו 
מאי.בי.אי גמל ביום 

*01.07.2018
651952 600 12 2100 אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי

678842 600 12 7973 אי.בי.אי גמל להשקעה

ולקרנות הפנסיה שבניהול הלמן-אלדובי  ודיווחים לקופות הגמל  להלן פרטים הדרושים לצורך העברת תשלומים 
קופות גמל ופנסיה בע“מ.

הנחיות להפקדת כספים
1. הפקדת כספים באמצעות העברה בנקאית:

 *קופות גמל וקרנות ההשתלמות שמוזגו מאי.בי.אי. גמל, מוזגו לקופות בבנק מזרחי החל מיום 01.01.2019.
הודעה על המיזוג נמצאת כאן.

2. הפקדת כספים באמצעות המחאה
,D יש לשלוח לכתובת החברה המחאה לפקודת “הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע“מ“ - הרוקמים 26, בניין 

מרכז עזריאלי חולון, 5885849
 

 הנחיות להעברת דיווח )רשימת פירוט( עבור העובדים
 1. למעסיקים המעבירים דיווח באמצעות מבנה אחיד )ממשק המעסיקים( - יש לוודא כי הקופה הרלוונטית מוגדרת

.)KOD-MEZAHE-KUPA-H-P( 30 בדיווח האחיד בשדה    
 2. למעסיקים המעבירים דיווח שלא באמצעות ממשק המעסיקים - לאחר ביצוע התשלום יש לשלוח את המסמכים

:maasik@gemel.co.il הבאים לפקס שמספרו 03-6116114 או לדוא“ל    
    • אסמכתא לביצוע התשלום.

     • רשימת פירוט הכוללת את הפרטים הבאים: שם העמית, מס‘ ת“ז, חודש שכר, שכר מדווח ברוטו, פירוט שיעורי
       וסכומי ההפקדה בחלוקה לרכיבי ההפרשה )עובד, מעביד, פיצויים(, סה“כ הפקדה.

    • למפקידים בהמחאה - יש לצרף להמחאה את רשימת הפירוט.

http://www.hag.co.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-5.docx


שירות מעסיקים עומד לשירותך | 03-6000111
s-maasik@gemel.co.il :בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00 ועד 16:00, בפקס: 03-611146 או בדוא״ל

במידת הצורך אנא הפנה את עובדיך לקבלת שירות ממחלקת שירות לקוחות בטלפון: 03-6000100

 חשוב לדעת!
 • ע”פ תקנה 20 לתקנות מס הכנסה, על תשלומי המעסיק להתקבל בקופה לא יאוחר מהמועדים הבאים )המוקדם 
    מביניהם(: שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד או חמישה-עשר ימים מתום החודש שבעדו 

   על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 • בהפקדה בהמחאה עבור עובד במעמד שכיר, על המעסיק לוודא כי ההמחאה תתקבל במשרדי החברה לא יאוחר 

   מיום 14 לכל חודש, וזאת על מנת להימנע מהפקדה לאחר המועדים הקבועים בתקנות ובחיוב בריבית פיגורים.
 • מאחר וכל קופה מושקעת במסלול השקעה ייחודי, יש להקפיד על משלוח תשלום נפרד עבור כל קופה  בה 

   מתנהלים חשבונות העמיתים )גמל/השתלמות/פנסיה(.
 • בכל הפקדה לקופת גמל / קרן השתלמות בניהול אישי, חובה לציין באופן בולט על גבי רשימת הפירוט המצורפת 

   לתשלום: עבור קופת גמל בניהול אישי.
 

לתשומת לבכם:
• שיעור ההפרשות לפנסיית חובה לשנת 2017 ואילך:

   ניכוי עובד: 6%, הפרשת מעביד: 6.50%, הפרשה לפיצויים: 6%, סה”כ: 18.5%.
• תקרת שיעורי ההפקדה בקופות גמל לשכירים:

   בהפרשות עובד ומעביד עד 5%, צריכה להיות התאמה בין שיעורי ההפקדה.
• היחס בין מרכיבי ההפרשה בקרנות השתלמות לשכירים:

   ניכוי עובד: לפחות 1/3 מהפקדת המעביד; הפרשת המעביד: עד פי 3 מהפקדת העובד.

בברכה,
הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע“מ


