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מטרת החוזר
עדכון השינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה.23-

פתח דבר

ביום ( 02/03/2020ו' באדר תש"פ) צפויים להתקיים הבחירות לכנסת ה.23-
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בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות ,התשנ"ו – ( 1996להלן" :החוק") ,ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות התשנ"ו –
 1996נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראות הדין המיוחד).
הוראה זו כוללת הנחיות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד ,והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.
לחזרה לתוכן העניינים

הגדרת "תקופת הבחירות"

"תקופת בחירות" – היא כל אחד אחד מאלה:
.1

תקופה של  30ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות הבחירות המוקדמות למועמדי המפלגות כמשמעותן בסעיף 17
לחוק המפלגות (בחירה בהליך שהוגדר בתקנון המפלגה).

.2

תקופה של  45ימים המסתיימת ביום פרסום תוצאות הבחירות לפי סעיף  11לחוק יסוד הכנסת ,דהיינו ביום  ,10/3/2020לכל
המאוחר .לפיכך "תקופת הבחירות" תהיה מיום  26.01.2020ועד ליום .10.03.2020

לחזרה לתוכן העניינים

הגדרת "תשלומים"
הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
 .1התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות ,שנעשו ב"תקופת הבחירות" ,בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר
הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו לפי העניין ,בתקופת הבחירות ,אך לא בעד דמי שכירות ,אך לא בעד דמי שכירות.
 .2המשלם הוא אחד מאלה:


מפלגה כהגדרתה בסעיף  1לחוק המפלגות.



מועמד לבחירות מוקדמות ,כמשמעותו בסעיף  16לחוק המפלגות.



רשות הממונה על-פי דין על ביצוע הבחירות.

חברות כח אדם אינן נחשבות כמשלם.
 .3העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות" כמוגדר לעיל.
 .4מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות "בתקופת הבחירות" בלבד ,דהיינו אינו נמנה על עובדיו או ספקיו
הקבועים של המשלם .לעניין זה ,מקבל לרבות מזכיר ועדת הקלפי המועסק ע"י הרשות הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין,
גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.
2

המוסד לביטוח לאומי – מינהל ביטוח וגביה
אגף גביה ממעסיקים
 .5תקרת התשלום החייב בדמי ביטוח למי שהועסק "בתקופת הבחירות" :
 .5.1לגבי בחירות לכנסת ה - 23-התשלום הכולל למקבל אחד אינו עולה על .₪ 11,700
 .5.2לגבי בחירות מוקדמות  -התשלום הכולל למקבל אחד אינו עולה על  ₪ 8,800נכון לשנת  ,2019או סך של ₪ 8,900
נכון לשנת .2020
 .6עובד המועסק בתקופת הבחירות מבוטח לענף נפגעי עבודה בלבד.
לחזרה לתוכן העניינים

פתיחת תיק ניכויים
כל מי שמעסיק עובדים "בתקופת הבחירות" יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
אם קיים תיק ניכויים ישתמש בתיק הקיים ואין צורך לפתוח תיק נוסף.
לחזרה לתוכן העניינים

אופן הדיווח והתשלום של דמי הביטוח
 .1עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות כמפורט במכתב זה ישולמו דמי ביטוח :
א .בגין תקופת הבחירות המוקדמות :
 בשיעור מופחת  0.47%עד לסכום  60%מהשכר הממוצע ₪ 6,164 -נכון ל ,1.1.2019 -ו ₪ 6,331 -נכון ל.1.1.2020
 בשיעור מלא  2.06%עד לסכום ההכנסה של ( ₪ 8,800הכנסה זו נקבעה על ידי מס הכנסה) נכון לשנת  2019וסך של
 ₪ 8,900נכון לשנת .2020
ב .בגין תקופת הבחירות לכנסת ה:23-
 בשיעור מופחת  0.47%עד לסכום  60%מהשכר הממוצע ₪ 6,331 -נכון ל.1.1.2020
 בשיעור מלא  2.06%עד לסכום ההכנסה של ( ₪ 11,700הכנסה זו נקבעה על ידי מס הכנסה) נכון לשנת .2020
 .2על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב 15 -בחודש עבור החודש שקדם לו.
 .3דיווח עבור עובדים ב"תקופת הבחירות" יש לבצע בדרכים הבאות:


טופס דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו( 1996 -ראו נספח)
את הטופס יש להעביר לסניף הביטוח הלאומי בו מתנהל תיק הניכויים.



בקובץ

 .4תשלום דמי הביטוח יתבצע באופן הבא:
את דמי הביטוח יש לשלם ע"ג שובר ( 102רזרבי) ובקוד הדיווח יש לציין קוד 12
לבירורים ניתן לפנות לטלפון02-6709948 :
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לחזרה לתוכן העניינים

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק
עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י חוק כ"תקופת הבחירות",
ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים כלומר ,עפ"י הבסיס
לתשלום דמי הביטוח ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.
לחזרה לתוכן העניינים

הנחיות הפקיד לקליטת הדוח
עם קבלת הטופס המיוחד המצ"ב כנספח לחוזר זה,
על פקיד הגבייה להזין את סכום דמי הביטוח ששולמו באמצעות מסך  ,307בקוד " 15עובדי בחירות".
את רשימת העובדים שהועסקו בתקופת הבחירות יש להעביר לגברת אסתר שבת מהמשרד הראשי לצורך תיוק אופטי.
לחזרה לתוכן העניינים

נספחים
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בברכה,
מנהל הביטוח והגבייה
אגף מעסיקים
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