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0541חוזר מעסיקים:    
040חוזר הוצל"פ:   

                         כ"ג בשבט התשע"גתאריך:                         

  /02/020/30  

 הסדר תשלומים נושא:

 מעסיק שהוא גם ספק של בטוח לאומי שם החוזר:

 מניעת פעולות אכיפה וביצוע הסדר תשלומים

 מטרת החוזר

ריונים לביצוע הסדרי תשלומים ומניעת פעולות אכיפה והוצאה לפועל על חובות השינויים בקריטפירוט 

 .אחרים מעסיקיםוכן על חובות של שהוא גם ספק של בטוח לאומי מעסיק של 

 

 פתח דבר

 

 

 

 

 

 

 רשימת תפוצה

 

 

 

 

 

 

 

 פתח דבר

, כגון: ספקי ציוד, שירותי ניקיון , כידוע משלם כספים רבים לספקים שונים ח לאומיהמוסד לביטו

 אחזקה וכו'.

נקודת המוצא היא, שאישור העברת תשלומים לספקים של המוסד, יהיה מותנה בבדיקת חובות 

של הספקים בתיק הניכויים, וזאת כדי למצות עד תום את גביית דמי הביטוח ולחסוך לאחר מכן 

עיקולים וגביית חובות מספק אשר חלק מהכספים המועברים לו נמצאים ממילא בידי  ביצוע

 המוסד לביטוח לאומי.

 

 
 חזרה

 קריטריונים
 לביצוע

 הסדר תשלומים

קריטריונים למניעת 
פעולות אכיפה 

 והוצאה לפועל
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 מעסיק רגיל 

בקשות חריגות  יום פעם אחת בחצי שנה. /0ניתן לאשר למעסיק מניעת פעילות אכיפה עד 

 יועברו בכתב לאגף גביה ממעסיקים.

 

 מעסיק שהוא גם ספק של בטוח לאומי 

מניעת פעולות אכיפה כולל ₪,  ///,/3מעסיק שהוא ספק של בטוח לאומי, שחובו מעל 

 קיזוזים ועיקולים בתיקו, יעשה באישור משרד ראשי בלבד!

 .564מידע על היות המעסיק ספק של הבטוח הלאומי נמצא במסך לידיעתכם, 

 
 חזרה

 

 

 

₪ יליון הסדר תשלומים ראשון למעסיק חייב, שהוא גם ספק של ביטוח לאומי, אשר יתרת חובו מעל מ

 יעשה באישור של במשרד הראשי בלבד.

 

לו הסדר  לא יערךמעסיק שהוא ספק של המוסד לבטוח לאומי, ואשר לא עמד בהסדר התשלומים, 

 י המוסד לבטוח לאומי.ל ידלהשתלם לו ע תשלומים נוסף, אלא לאחר ניכוי כל הכספים האמורים

 

 הסדר שלישי מופר למעסיק במהלך השנה

 54%של דרית, ההסדר יערך  לאחר תשלום נהוחלט לבצע למעסיק הסדר שלישי במהלך השנה הקל

 מגובה החוב בחשבון )כולל חוב מהסדרים קודמים(.

 התשלום יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי.

על חשבון התשלום הראשון, כאשר התאריך של הצ'ק הוא יום ביצוע במקרה שהמעסיק נתן צ'ק 

 .יש להמתין עד לרישום הזיכוי בחשבון ורק אז להזין את ההסדרההסדר. 

 חזרה

 רשימת תפוצה

 וגביה ביטוח פקידי :לביצוע נמענים

 חזרה

 מניעתל קריטריונים
פעולות אכיפה 

 והוצאה לפועל

 יםקריטריונ
 לביצוע

 הסדר תשלומים


