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הצהרתך בעניין מיהו מעסיקך העיקרי
ﻲ
ﺕﺼﺮیﺤﻚ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﻐّﻠﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴ ّ
טופס  101ובו פרטי עובד המדווח למעסיק ,כולל את הצהרת העובד בעניין עבודה יחידה או נוספת .בניכוי דמי הביטוח הלאומי ודמי
ביטוח הבריאות משכרו של העובד ,ינהג המעסיק עפ"י הצהרת העובד ואין להפנותו אל הביטוח הלאומי לצורך קבלת אישור על ניכוי
כמעסיק עיקרי.
اﻻﺳﺘﻤﺎرة  101اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇّﻒ اﻟﻤﻘﺪﻣّﺔ ﻟﻠﻤﺸ ّﻐﻞ ،ﺕﺘﻀﻤّﻦ أﻳﻀﺎ ﺕﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻮﻇّﻒ ﺣﻮل ﻣﺰاوﻟﺘﻪ ﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ .ﻋﻨﺪ ﺥﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻲ ﻣﻦ راﺕﺐ اﻟﻤﻮﻇّﻒ ،ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﻐّﻞ وﻓﻖ ﺕﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻮﻇّﻒ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺕﻮﺝﻴﻬﻪ ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻲ ورﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤ ّ
اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻲ.
ﺑﺸﺄن ﺥﺼﻢ اﻟﺮﺳﻮم ،ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴ ّ
"מעסיק עיקרי" הוא המעסיק שהעובד אצלו הצהיר בטופס  ,101שאצלו הוא משתכר
"משכורת חודש" .כלומר ,אותו מעסיק מנכה מס הכנסה משכר העובד עפ"י לוח הניכויים של
מס הכנסה.
ن هﺬا اﻟﻤﺸﻐّﻞ ﻳﺨﺼﻢ ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺥﻞ ﻣﻦ
ﻲ" هﻮ اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺬي ﺕﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ،101ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻮﻇّﻒ " راﺕﺐ ﺵﻬﺮي" .أي أ ّ
" اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴ ّ
راﺕﺐ اﻟﻤﻮﻇّﻒ وﻓﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺥﺼﻮﻣﺎت ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺥﻞ.
"מעסיק משני" הוא המעסיק שהעובד אצלו הצהיר בטופס  ,101שאצלו הוא משתכר
"משכורת נוספת" ,ולכן המעסיק מנכה משכרו את שיעור המס המקסימלי או כל שיעור מס אחר שקבע פקיד השומה.
על העובד חלה החובה והאחריות לעדכן את מעסיקיו בכל שינוי בהצהרתו בטופס .101
ﻲ "  ،وﻟﻬﺬا ﻳﺨﺼﻢ اﻟﻤﺸﻐّﻞ ﻣﻦ راﺕﺒﻪ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ي" هﻮ اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺬي ﺕﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ، 101ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻮﻇّﻒ " راﺕﺐ إﺽﺎﻓ ّ
" اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺜﺎﻥﻮ ّ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴّﺔ اﻟﻘﺼﻮى ،أ ّو أي ﻧﺴﺒﺔ أﺥﺮى ﺕﺤﺪّد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇّﻒ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
اﻟﻤﻮﻇّﻒ یﻠﺘﺰم ویﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إﺑﻼغ ﻣﺸﻐّﻠﻴﻪ ﻋﻦ أي ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪ یﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺕﺼﺮیﺤﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة .101
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