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 מנהלי הסניפים:  אל
   מנהלי אגפים ותחומים במינהל הביטוח והגבייה          
 גבייה וביטוח בסניפים –לי תחומים בכירים מנה         
 מנהלי סניפי משנה          

 
 

 0202חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת : הנדון
 
 

 כללי.   א
 

 במכתב זה יפורטו השינויים החלים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח       
 .1.1.2010-בתחולה מ  

 
 חתקרת ההכנסה לתשלום דמי ביטו.   ב
 

 ל הינו כשיעור הקידום של המדד "ום הבסיס הנשיעור קיד 2006החל מינואר 
  2009דהיינו נובמבר , ו לעומת אותו מדד בשנה הקודמתזשנה  31.12 -הידוע ב

  .2008לעומת נובמבר 
 .חלו שינויים בסכומים התלויים בו, בשל השינוי שחל במדד הבסיסי

 
               שום התוכנית יתיקוני חקיקה לי)בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית       
    . ח לחודש"ש 57,92,תקרת ההכנסה לתשלום דמי ביטוח היא סך   ,(הכלכלית      
          (.לשנה₪   59,7222)       

 
  0.0.0202-שכר ממוצע החל מ   .ג 

         
 (.31/12/09ח עד "ש 7,928במקום )ח "ש 8,015        

 
 דמי הביטוח שיעור   .ד
 

 רטים בטבלת דמי הביטוחפובשיעורי דמי הביטוח לא חלו שינויים והם מ             
 . 2לקטגוריות השונות בעמוד              

 
 בסיס לשיעורים מופחתים.    ה

  
 מהשכר 60%הבסיס לשיעורים מופחתים חל על ההכנסה שעד  1.1.06 -החל מ     
 .הממוצע     
 יהיה הבסיס לשיעורים , ח"ש 8,015, כאמור, ר הממוצע הינוכיון שהשכ     
 .לחודש ח"ש 4,809מופחתים      

  
  (קידום הכנסות)תוספת אחוזים לבסיס .     ו
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 י השינוי שחל בין "בסיס ההכנסה יקודם בתוספת אחוזים כפי שנקבע עפ       
   הראשון ון ברבעלבין ממוצע המדדים הצפוי , ממוצע  המדדים של שנת הבסיס 
 .2010המס של שנת  

 
 :להלן שעורי התוספת       

 
       

 שעור התוספת שנת השומה
2002 14.90% 
2003 14.14% 
2004 14.61% 
2005 13.11% 
2006 10.78% 
2007 10.21% 
2008 5.37% 
2009 1.96% 

 
 שיעורי דמי הביטוח.  ז
 

      
 : 0.0.0202 -יטוח בריאות התקפים החל מלהלן פירוט שיעורי דמי הביטוח ודמי ב

 עובד עצמאי 
  

עובד עצמאי בגיל  ע"לעל
המותנה שאינו 

 .ז.מקבל ק

עובד עצמאי מעל 
 .ז.לגיל מקבל ק

 מופחת רגיל ענף
 02%עד 

 מ"ש

מופחת  רגיל
 02%עד 

 מ "ש

מופחת  רגיל
 02%עד 

 מ"ש

מופחתת  רגיל
 02%עד 

 מ"ש
 זקנה

 ושאירים
9.00 9.25 9.09 0..2 9.00 9.25  ---- ----

---- ----  2.00 2.00 2.25 .2.0 2.00 2.00 סיעוד
---- ---- ---- ----  ,2.0 0.90 0.00 0.00 נכות

---- ---- ---- ----  .2.2 ,2.2 2.20 2.20 תאונות
נפגעי 
 עבודה

2.00 2.95  ---- ----2.00 2.95 2.00 2.95 

---- ----  0.95 2..0 0.02 ,0.0 0.95 2..0 ילדים
---- ----  2.90 2.00 2.00 2.00 2.90 2.00 אמהות

כ "סה
לענפי 

 ל"ב

00.09 0.,0 ,.22 ..00 5.05 9.99 2.00 2.95 

ב "ד
 בריאות

9.22 9.02 9.22 9.22 9.22 9.02  ---- ----

כ "סה
 כללי

00.09 5.00 00.22 5.00 0..05 0.09 2.00 2.95 

 
 

  משלמי דמי ביטוח בריאות בלבד.  ח
 

 .ח לחודש"ש 95לי הוא אסכום דמי ביטוח בריאות מינימ.  א         
 הוא  זקנה  סכום דמי ביטוח בריאות למבוטח מעל הגיל שאינו מקבל קצבת   . ב       

 .ח לזוג"ש 261-ח ליחיד ו"ש 180             
            תכולת הפנקס.   ט
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אישור , שוברים לתשלום המקדמות 12לים פנקסי המקדמות גם בהפקה זו הינם שנתיים וכול      
 .ספח בקשה להחזר יתרת זכות ושני שוברים רזרביים, שנתי למס   הכנסה

בכל פנקס נכלל טופס הצטרפות לתשלום דמי ביטוח בהוראת קבע כחלק  אינטגראלי והוא 
 .15, 13, 11מופיע בעמודים 

 
 הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי.    י

       
 .באמצעות כרטיס אשראילכל פנקס מצורף טופס הוראה לחיוב חשבון       

ינים לשלם את המקדמות בדרך זו יוכל להחזיר את הטופס החתום באמצעות ימבוטח המעונ
 .המעטפה פטורת הביול המצורפת לפנקס

המעניינת את המבוטח בדבר אפשרות , בעמוד הפתיחה של הפנקס צוינה הערה בולטת באדום      
 .תשלום חדשה זאת

 
  מועדי הפקה ומשלוח.   יא

 
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שאחרוני , 25.1.10חל ביום ימשלוח הפנקסים           

 .5.2.10הפנקסים יגיעו אל המבוטחים עד לתאריך 
   

  האישור השנתי למס הכנסה.   יב
 

משלם את דמי ש גבי מיל .סה כמקובלהפנקסים כוללים את האישורים השנתיים למס הכנ          
למרות שהחיוב בבנק ) .2009האישור יכלול גם את מקדמת דצמבר  ,הביטוח בהוראת קבע

 (.22.1.10 -הוא ב
 

  הודעה למשלמי דמי ביטוח בהוראת קבע.    יג
 

תשלח הודעה מחליפת פנקס , למבוטחים המשלמים את דמי הביטוח באמצעות הוראת קבע        
 :את הנתונים האינפורמטיביים הבאיםהכוללת 

שם הבנק בו יבוצע התשלום , עדי התשלוםוסכומים ומ, שיעורי דמי הביטוח, הכנסה, עיסוק         
 .יתרה, י הוראת הקבע"עפ

  
 .אם החשבון מורה על יתרה לחובה יצורף להודעה שובר תשלום         
יצורף להודעה אישור שנתי  למס הכנסה י הכנסה "למבוטח המשלם את דמי הביטוח עפ         

 .2009לשנת 
 

 .עצמאי-מקדמות עם הוראת קבע: מופיע שם הודעה זו 311במסך          
עצמאי -מקדמות עם הוראת קבע: "למשלמים בהוראת קבע בחיוב בכרטיס אשראי ירשם

 ".כרטיס אשראי
 

 ,ב ב ר כ  ה

 
 עמית.מ

 שכירים-מנהל אגף הגבייה מלא
 

 דוידוביץ.ו' ברזני             גב.מר י: העתק
 רוזנבאום -פולק.מ' ברג               גב.ר' גב             
 סעדון.ס' גברא            גב.ב' גב             
 סימון-בן.גייבל           מר ר.א' גב             
         ש"גל            


