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    2102 -חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת 

 

 3.1.2012 :תאריך 1380/  'ש מס"חוזר גל

 מקדמות דמי ביטוח :נושא

 פנקס מקדמות :תת נושא

 2012  -חישוב מקדמות ופנקסים לעצמאיים לשנת  :שם החוזר

 מטרת החוזר
 1.1.2012 -בחישוב המקדמות ובשעורי דמי ביטוח החל מפירוט השינויים החלים 

 

 

 

 כללי 

 בחוזר זה יפורטו השינויים שחלו בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח בתחולה 
 .1.1.2012-מ 

  

 

 

 תקרת ההכנסה

 

 ל הינו כשיעור הקידום של המדד הידוע "שיעור קידום הבסיס הנ 2006החל מינואר 

לעומת  2011דהיינו נובמבר ,שנה זו לעומת אותו מדד בשנה הקודמת 31.12-ב

 .חלו שינויים בסכומים התלויים בו,הבסיסיבשל השינוי שחל במדד . 2010נובמבר 

, 2012 -ו 2011בהתאם לתיקוני החקיקה שחלו בחוק המדיניות הכלכלית בשנים 

פעמים הסכום  5היא  2012התקרה המירבית לפיה חושבו דמי הביטוח בשנת 

 .הבסיסי

 502,200)לחודש  ₪  41,850תקרת ההכנסה לתשלום דמי ביטוח היא סך , לפיכך 

 (לשנה₪ 

                                                                                                                   

  
  02022102-השכר הממוצע החל מ   

         



 (31.12.2011-עד ל₪  8,307במקום )לחודש ₪  8,619    

 

 

 שיעורי דמי הביטוח

 ו שינויים והם מפורטים בטבלת דמי הביטוחבשיעורי דמי הביטוח לא חל           ב
 .     4לקטגוריות השונות בעמוד              

                                                                                                                                 

                                                                                                                               

 

 

 הבסיס לשיעורים מופחתים

 

מהשכר  60%הבסיס לשיעורים מופחתים חל על ההכנסה שעד  1.1.2006 –החל מ 

 .הממוצע

 יהיה הבסיס לשיעורים מופחתים, ₪ 8,619כאמור , כיוון שהשכר הממוצע הינו

 5,171 ₪. 

                                                                                                        

  (ם הכנסותקידו)תוספת אחוזים לבסיס 

 י השינוי שחל בין "בסיס ההכנסה יקודם בתוספת אחוזים כפי שנקבע עפ       
 לבין ממוצע המדדים הצפוי ברבעון הראשון   , ממוצע  המדדים של שנת הבסיס 

 .2012של שנת המס  
 

 :     להלן שעורי התוספת       

 שעור התוספת שנת השומה

2004 20.26% 

2005 
 

18.68% 

2006 16.23 
 

2007 15.63% 

2008 10.56% 

2009 7.01% 

2010 4.20% 

2011 0.71% 

                                                                                                   

                                                                                                               



 שיעורי דמי הביטוח 

     
 : 02022102 -להלן פירוט שיעורי דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות התקפים החל מ

 עובד עצמאי 
  

עובד עצמאי בגיל  ע"לעל
המותנה שאינו 

 2ז2מקבל ק

עובד עצמאי מעל 
 2ז2לגיל מקבל ק

 מופחת רגיל ענף
עד 
%41 
 מ"ש

מופחת  רגיל
עד 
%41 
 מ "ש

 רגי
 

מופחת 
עד 
%41 
 מ"ש

מופחתת  רגיל
 %41עד 

 מ"ש

 זקנה
 ושאירים

5.21 3.09 3.65 2.40 5.21 3.09 ---- ---- 

 0.09 0.14 0.12 0.18 סיעוד
 

0.18 0.12 ---- ---- 

 ---- ---- ---- ---- 0.87 1.31 1.11 1.86 נכות

 ---- ---- ---- ---- 0.04 0.07 0.06 0.08 תאונות
נפגעי 
 עבודה

0.68 0.39 ---- ---- 0.68 0.39 0.68 0.39 

 ---- ---- 1.39 2.40 1.10 1.67 1.39 2.40 ילדים

---  0.56 0.82 0.11 0.16 0.56 0.82 אמהות
 

---- 

כ "סה
לענפי 

 ל"ב

11.23 6.72 7.00 4.61 9.29 5.55 0.68 0.39 

ב "ד
 בריאות

5.00 3.10 5.00 5.00 5.00 3.10 ---- ---- 

כ "סה
 כללי

04221 22.2 02211 2240 02222 .243 124. 1212 

 

                                                                                                               

 

  סכומי דמי ביטוח בריאות

 

   .ח לחודש"ש 100מינימאלי הוא סכום דמי ביטוח בריאות .  א       
 סכום דמי ביטוח בריאות למבוטח מעל הגיל שאינו מקבל זקנה.  ב       

 .ח לזוג"ש 273-ח ליחיד ו"ש 189הוא              
                                                                                                       

 

 תכולת הפנקס      

אישור שנתי   , שוברים לתשלום המקדמות 12פנקסי המקדמות  הינם שנתיים וכוללים 

 .ספח בקשה להחזר יתרת זכות ושני שוברים רזרביים, למס   הכנסה

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

השנה הוספנו לפנקס גם טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי 

                                                                                            .17,19בעמודים 

  

 



 מעטפה פטורת ביול           

 
לכל פנקס מצורפת מעטפה פטורת ביול באמצעותה יכול מבוטח המעונין  לשלם את       

לשלוח את הטופס החתום ישירות אל ,המקדמות בהוראת קבע בחיוב כרטיס אשראי 
 .המוסד

 

המעניינת את המבוטח בדבר , ס צוינה הערה בולטת באדוםבעמוד הפתיחה של הפנק      
 .אפשרות תשלום זו

                                                                                                                       

                                                                                                           

      

  מועדי הפקה ומשלוח הפנקסים       
 

 אנו עושים את מירב המאמצים על , 18.1.12ה ביום "משלוח הפנקסים יחל אי        

 .לכל המאוחר,1.2.12מנת שאחרוני הפנקסים יגיעו אל המבוטחים עד לתאריך         
   

                                                                                                              

 
 האישור השנתי למס הכנסה       

 
 לגבי מי . 2011הפנקסים כוללים את האישורים השנתיים למס הכנסה לשנת           
 האישור יכלול גם את מקדמת דצמבר, שמשלם את דמי הביטוח בהוראת קבע          

 (.15.1.12 -למרות שהחיוב בבנק הוא ב. )2011          
  

                                                                                                                   

 
 הודעה למשלמי דמי ביטוח בהוראות קבע        

 
תשלח הודעה , למבוטחים המשלמים את דמי הביטוח באמצעות הוראת קבע        

 :מחליפת פנקס הכוללת את הנתונים האינפורמטיביים הבאים

שם הבנק בו יבוצע , סכומים ומועדי התשלום, שיעורי דמי הביטוח, הכנסה, עיסוק         
 .יתרה, י הוראת הקבע"התשלום עפ

  

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

 .2011הכנסה לשנת 

 
 .עצמאי-מקדמות עם הוראת קבע: ודעה זומופיע שם ה 311במסך          
 מקדמות עם : "למשלמים בהוראת קבע בחיוב בכרטיס אשראי ירשם         

 ".עצמאי כרטיס אשראי-הוראת קבע         
                                                                                                                   

 

 ,בברכה

 מינהל הביטוח והגבייה


