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 :החוזרפרטי 

 טתשע" שבט יא,  17/1/2019 :תאריך

 1444 : 'מסגלש  חוזר

 מקדמות דמי ביטוח לתלמידים ולמי שאינם עובדים וללא הכנסות: נושא

  .(10/2018-9/2019) 2019מקדמות ושיעורי דמי ביטוח ללא עובד ולתלמיד לשנת : החוזר שם

 תכני החוזר:
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 1 .................................................................................................................................................................................. דבר פתח

 2 .................................................................................................................................. לרבעון ביטוח ידמ לחישוב המזערי הבסיס

 2 ................................................................................................................................................................... הביטוח דמי שיעורי

 2 ................................................................................................................ 2019 לשנת למינימליסטיים ביטוח דמי מקדמות נתוני

 3 ............................................................................................................................................................................ תשלום מועדי

 3 ............................................................................................................................................... תשלום דפי ומשלוח הפקה מועדי

 3 ................................................................................................................................... קבע בהוראת ביטוח דמי למשלמי הודעה

 

 מטרת החוזר

 .1/1/2019 -מ החל הביטוח דמי ובשיעורי המקדמות בחישוב החלים השינויים פירוט

 פתח דבר

 למבוטחים השנהגם  .לתשלום רבעוניות מקדמות 4 מכיל, שלישיתה השנה זו התשלומים פנקס את מחליף אשר התשלומים דף

 . תשלומים דף מחליפת הודעה במקום תשלומים דף נשלח, האינטרנט באמצעות הביטוח דמי את לשלם הנוהגים

 . תשלומים דף מחליפת הודעה נשלחה קבע הוראת באמצעות הביטוח דמי את המשלמים מבוטחיםל

 לשנת לתשלום הביטוח דמי מקדמות נתוני, הביטוח דמי שיעורי, למינימליסטים ביטוח דמי לחישוב הבסיס את נציג זה בחוזר

2019 . 
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 לרבעון ביטוח דמי לחישוב המזערי הבסיס

 .₪ 10,273 -ל נקבע הממוצע השכר 1/1/2019 -מ החל

 15% לפי, לרבעון ₪ 4,623 יהיה הכנסות וללא, עצמאי עובד ואינו עובד שאינו למבוטח הביטוח דמי מחושבים לפיו המינימום בסיס

 .ממוצע משכר

 .הממוצע משכר 5% לפי, לרבעון ₪ 1,541 מקצועית בהכשרה שמצוי ולמי, ישיבה לתלמיד, גבוהה להשכלה במוסד לתלמיד

 לחזרה לתוכן העניינים

 שיעורי דמי הביטוח

 :הבריאות ביטוח ודמי הביטוח דמי שיעורי פירוט להלן .שינויים חלו לא הבריאות ודמי הביטוח דמי בשיעורי
 

/ גבוהה להשכלה תלמיד(,  ממוצע שכר 15% ) לע"לע ענף

 ( ממוצע שכר 5%)  ישיבה תלמיד

 0.11% אימהות 

 2.4% אזרח ותיק ושאירים

 1.1% ילדים

 0.87% נכות 

 0.04% נפגעי תאונות

 0.09% סיעוד

 4.61% סה"כ ביטוח לאומי

 ₪ 104 ביטוח בריאות

 
 לחזרה לתוכן העניינים

 2019 לשנת למינימליסטיים ביטוח דמי מקדמות נתוני

 סכום תיאור

 128 תשלום חודשי לתלמיד

 384 תשלום רבעוני לתלמיד

 175 תשלום חודשי ללעל"ע

 525 תשלום רבעוני ללעל"ע

 4.61%*  15%או  5%+ שכר ממוצע *  104 חישוב המקדמה החודשיתאופן 
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 לחזרה לתוכן העניינים

 מועדי תשלום

 הם: 2019מועדי התשלום בשנת 

 25/2/2019  2018בעד אוקטובר עד דצמבר 

 15/4/2019  2019בעד ינואר עד מרץ 

 15/7/2019  2019בעד אפריל עד יוני 

 22/10/2019  2019בעד יולי עד ספטמבר 

 לחזרה לתוכן העניינים

 הפקה ומשלוח דפי תשלוםמועדי 

 .  21/1/2019 ביום ה"אי יחל תשלומים דף הפקת מועד

 .המאוחר לכל 130//1920 לתאריך עד ולהגיע 162//1920 -ב להישלח אמורים התשלומים דפי

 לחזרה לתוכן העניינים

 קבע בהוראת ביטוח דמי למשלמי הודעה

 הנתונים את הכוללת תשלומים דף מחליפת הודעה תשלח, קבע הוראת באמצעות הביטוח דמי את המשלמים למבוטחיםמועדי 

 :הבאים האינפורמטיביים

 .חוב ויתרת הקבע הוראת פי על התשלום יבוצע בו הבנק פרטי, התשלום ומועדי מקדמה סכום, עיסוק

 .תשלום שובר להודעה יצורף לחובה יתרה על מורה החשבון אם

 ".ק"בהו למינימליסט תשלומים דף" :בשם זו הודעה המופיע, קבע בהוראת םלמשלמי,  311 במסך

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 בברכה,

 מינהל הביטוח והגביה


