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 מטרת החוזר

 .1.1.2020 -פירוט השינויים החלים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח החל מ
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 פתח דבר

 ואישור שנתי למס הכנסה.  ,מקדמות חודשיות לתשלום 12מכיל דף התשלומים 

 .דמי הביטוח באמצעות האינטרנט, נשלח דף תשלומים למבוטחים הנוהגים לשלם את

 מבוטחים המשלמים את דמי הביטוח באמצעות הוראת קבע נשלחה הודעת מחליפת דף תשלומים.עבור 

 .2020לעצמאים לשנת שיעורי דמי הביטוח את ונציג את הבסיס לחישוב דמי ביטוח בחוזר זה 

 תקרת ההכנסה.1

שנה זו לעומת אותו מדד בשנה הקודמת, דהיינו חודש  31.12 -כשיעור הקידום של המדד הידוע בהנ"ל הינו שיעור קידום הבסיס 

 .2018לעומת חודש נובמבר  2019נובמבר 

 מכיוון שחל שינוי בסכום הבסיסי, חלו שינויים בסכומים התלויים בו.

 2020, התקרה המירבית לפיה חושבו דמי הביטוח בשנת 2012בהתאם לתיקוני החקיקה שחלו בחוק המדיניות הכלכלית בשנת 

 (. ₪ 8,804פעמים הסכום הבסיסי )=  5היא 

 לשנה(. ₪ 528,240לחודש )  ₪ 44,020לפיכך, תקרת ההכנסה לתשלום דמי ביטוח היא סך 

  

 לתוכן העניינים לחזרה

 1.1.2020 -החל מלחוק  2לפי סעיף השכר הממוצע . 2

 . ₪ 10,551 –הינו  1/1/2020 -החל מהשכר הממוצע לחודש 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 . שיעורי דמי הביטוח הלאומי3

 , השתנו שיעורי דמי הביטוח לעצמאים ונהיו פרוגרסיביים יותר. 2017-2018בהתאם לחוק ההסדרים לשנים 

 1.1.2017 -החל מלהלן שיעורי דמי הביטוח הלאומי 

 .מהשכר הממוצע( 60%)חל על הכנסה עד  2.87% –שיעור מופחת 

 מהשכר הממוצע במשק עד לסכום המירבי לתשלום דמי ביטוח(.  60%) חל על ההכנסה העולה על  12.83% –שיעור רגיל 

 

 בשיעורי דמי ביטוח בריאות לא חלו שינויים.
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 לחזרה לתוכן העניינים

 לפי ענפים פירוט שיעורי דמי הביטוח

 

עצמאי בגיל מותנה ללא  עצמאי 

 ותיקק. אזרח 

עצמאי מקבל ק. אזרח 

או מעל  ותיק מותנה

 הגיל

 הל"ע 

מופחת עד  ענף 

שכר  60%

 ממוצע

מופחת עד  רגיל

שכר  60%

 ממוצע

מופחת עד  רגיל

שכר  60%

 ממוצע

מופחת עד  רגיל

שכר  60%

 ממוצע

 רגיל

 0.16 0.11   0.94 0.24 0.94 0.24 אימהות

זקנה 

 ושארים

1.32 5.95 1.32 5.95   2.4 3.65 

 1.67 1.1   2.74 0.59 2.74 0.59 ילדים

 1.31 0.87     2.12 0.47 נכות

נפגעי 

 עבודה

0.17 0.78 0.17 0.78 0.17 0.78 -- -- 

נפגעי 

 תאונות

0.03 0.09     0.04 0.07 

 0.14 0.09   0.21 0.05 0.21 0.05 סיעוד

 סה"כ 

 ב. לאומי

2.87 

 

12.83 2.37 10.62 0.17 0.78 4.61 7.0 

 סה"כ

 ב. בריאות

3.1 5 3.1 5.0   5.0 5.0 

 5.97 סה"כ 

 

17.83 5.47 15.62 0.17 0.78 9.61 12 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 הבסיס לשיעור מופחת. 4

 מהשכר הממוצע. 60%עד ל הבסיס לשיעור מופחת חל על ההכנסה ש

 . ₪ 6,331יהיה הבסיס לשיעור מופחת ,  10,551₪הוא  1/1/2020-החל מכיוון שהשכר הממוצע 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 תוספת אחוזים לבסיס )קידום הכנסות(. 5

בסיס ההכנסה יקודם בתוספת אחוזים כפי שנקבע על פי השינוי שחל בין ממוצע המדדים של שנת הבסיס, לבין ממוצע המדדים 

 . 2020הראשון של שנת המס הצפוי ברבעון 

 

 להלן שיעורי התוספת

 

 שיעור התוספת שנת השומה

2010 1.0793 7.93% 

2011 1.0433 4.33% 

2012 1.0258 2.58% 

2013 1.0103 1.03% 

2014 1.0056 0.56% 

2015 1.0119 1.19% 

2016 1.0175 1.75% 

2017 1.0151 1.51% 

2018 1.0069 0.69% 

2019 0.9984 0.16% - 

 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 2020. נתונים עדכניים לשנת הביטוח 7

 

 

 תיאור

 

 סכום

  ₪ 6,331 השכר הממוצע( 60%)  לחודש סכום לשיעור מופחתה

  ₪ 31,656 לעובד עצמאי תשנתי סכום הכנסה מינימלית 

  ₪ 2,638 סה מינימלית חודשית לעובד עצמאי הכנסכום 

  ₪ 528,240 שנתית סכום הכנסה מקסימלית

 ₪  44,020 חודשית  סכום הכנסת מקסימלית

 ₪ 157 מקדמה חודשית מינימלית לעובד עצמאי

 ₪ 7,098 מקדמה חודשית מקסימלית לעובד עצמאי

  ₪ 104 מינימום דמי ביטוח בריאות

 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 . מועדי הפקה ומשלוח דף תשלומים 8

 . 13.1.2020מועד הפקת דף התשלומים יחל אי"ה ביום 

 לכל המאוחר. 27.1.2020ולהגיע עד לתאריך  21.1.20 -אמורים להישלח בדפי התשלומים 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 . הודעה למשלמי דמי ביטוח בהוראת קבע9

המשלמים את דמי הביטוח באמצעות הוראת קבע, תשלח הודעה מחליפת דף תשלומים הכוללת את הנתונים למבוטחים 

 האינפורמטיביים הבאים:
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עיסוק, הכנסה, שיעורי דמי הביטוח, סכום מקדמה ומועדי התשלום, פרטי הבנק בו יבוצע התשלום על פי הוראת הקבע ויתרת 

 החוב.

 רף להודעה שובר תשלום.אם החשבון מורה על יתרה לחובה יצו

 .2019להודעה יצורף אישור למס הכנסה על תשלומי דמי הביטוח בשנת 

 , למשלמים בהוראת קבע, מופיע שם הודעה זו:311במסך 

 "דף תשלומים לעצמאי בהו"ק".

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 . האישור השנתי9

 .2019השנתי למס הכנסה לשנת דף התשלומים כולל את האישור 

 בגין החיובים הבאים: 31.12.2019באישור יכללו תשלומים ששולמו עד 

  14.2.20חיוב רטרואקטיבי שמועד החיוב עד. 

  14.2.20הפרשי שומה שמועד החיוב עד. 

  15.1.2020שמועד תשלומה  12/2019מקדמת. 

  3.3.2020הגדלת מקדמות שמועד החיוב עד. 

  המשולמת באמצעות הוראת קבע ) בנק או אשראי(.  12/2019מקדמת 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

  

 

 בברכה,

 .מינהל הביטוח והגבייה

 


