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 התשע"ה סןב' בני                 תאריך:

 2102מרס  22

 

 גביית דמי ביטוח נושא:

 2102מרס  -עדכונים למעסיקים שם החוזר:

 

 מטרת החוזר

שעלו משאלות חוזרות של מעסיקים, וכן עדכונים  ןלהבהיר למעסיקים נקודות הדורשות ריענו

 למעסיקים. 

 

 

 -מקבלת פנסיה מוקדמת ואלמנה .1

טורה מניכוי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתנאי שהיא מקבלת קצבת שארים כאלמנה, תהיה פ

 ורק על פי אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלום קצבת שארים. 

 

 -עדכון סטטוס עובד כמקבל זקנה/ נכות .2

לעדכון זה יש להפנות את המבוטחים לקבל אישור על תשלום גמלה מהמוקד הטלפוני של 

 *, או בסניף הביטוח הלאומי אליו שייך המבוטח. 0121ח לאומי המוסד לביטו

יחשב כנכה לענין הפטור מתשלום דמי , מעבודה נכותנכות כללית או במקרה של קבלת קצבת 

 : ביטוח לאומי

  רק נכה העונה על כל התנאים הבאים -כלליתנכות: 

 ומעלה. 52%-אי הכושר מאחוז  .א

 ם.ופיצחודשים ר 02 הזכאות הינה לפחותתקופת  .ב

 קצבה בפועל.משתלמת  .ג

  נה על כל התנאים הבאיםרק נכה העו-מעבודהנכות: 

 .011%בשיעור נכות דרגת  .א

 לצמיתות.כות נ .ב

  הזכאי לקצבת זקנה ובחר להמשיך ולקבל בכל דרגת נכות שהיא נכות מעבודהמקבל 

יראה כמקבל קצבת זקנה לענין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי  -מעבודהנכות 

 ביטוח בריאות.
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 -עדכון עובד תושב חוץ כישראלי .3

 ח על עובד תושב חוץ כתושב ישראלי.חל איסור  לדוו

)המעסיק בתחילת כל שנת מס או בתחילת העסקתו  010יש לבדוק את פרטי העובד בטופס 

 ידרוש מהעובד צילום תעודת זהות(.

 

 -ומעלה 07דיווח עבור עובדים בני  .4

שנה  51על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח גם עבור עובדים שגילם 

 מעלה בין אם הם מקבלי קצבת זקנה ובין אם אינם מקבלי קצבת זקנה.ו

 .בשיעורי דמי הביטוח המיוחדים לסוג האוכלוסיה האמורה 012הדיווח יתבצע במסגרת טופס 

 

 -מעסיק/ מייצג שטרם משתמש בדיווח ממוכן .5

 .2100המוסד לביטוח לאומי נערך לקראת חובת שידור דיווחים החל בשנת 

על המעסיק להתעדכן בנושא זה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או 

באמצעות עדכונים של בית התוכנה/ לשכת השירות שבאמצעותם הוא מנהל את מערכת דיווחי 

 השכר של עסקו.

 

 .12-0519006לתמיכה ניתן להתקשר ללימור ראובן בטלפון 

 המערכת. ניתן לדווח באמצעות המערכת ולשלם באמצעות

בדיווח מקוון ממערכת השכר וכן ממערכת ייצוג לקוחות, ניתן להפעיל הרשאה לחיוב או לשלם 

 באמצעות כרטיס אשראי.

 02ופס בקוד דיווח ניתן לשדר הדיווח ללא תשלום הדו"ח , במקרה זה ניתן לשלם באמצעות הט

 )בקרוב יוכנס שובר תשלום(. באמצעות הדואר

 

 -2715גרת למעסיק לשנת יא .6

כולל שעורי דמי ביטוח עפ"י סוגי  2102גרת למעסיק לשנת יפורסמה א 2102בחודש ינואר 

 מידע  על מי חל תיאום דמי ביטוחומידע בעניין שידור דיווחים , 012העובדים והטורים בטופס 

הצהרת עובד על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי לצורך קבלת אישור על ניכוי  -066כולל טופס 

 .מתבצע תיאום דמי ביטוח למקסימליסטיםכיצד כמו כן  פחת.בשיעור מו

 להצגת האיגרת יש ללחוץ כאן

 

 -שכר המינימוםשינוי  .0

 .להצגת החוזר יש ללחוץ כאן 2102פורסם שינוי בשכר המינימום החל מאפריל 

 

     

http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%d7%90%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%aa%20%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a1%d7%99%d7%a7%202015.pdf
http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%d7%90%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%aa%20%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a1%d7%99%d7%a7%202015.pdf
http://www.btl.gov.il/Insurance/HozrimBituah/Hozrim/%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%20%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%a8%20%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d%20-%20%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%202015.pdf

