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 גביית דמי ביטוח נושא:

   ודמי ביטוח בריאותלאומי ניכוי דמי ביטוח  שם החוזר:

 תלוייםקצבת המקבל קצבת נכות מעבודה או  הפרישה,מעובד שכיר בגיל 

 

שכירים בגיל הפרישה, יכוי דמי ביטוח מעובדים ב שאלות שהגיעו אלינו בנושא חובת נקע

  להלן תזכורת לכללים שעל פיהם יש לפעול:המקבלים קצבת נכות מעבודה או קצבת תלויים, 

 

 מי זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח?

או לצמיתות(,  433 % )שאינה ת לו קצבת נכות מעבודהשמשולמ *פרישה בגיל עובד

זקנה קצבת תביעה ל שהגיש)לאחר  בת זקנהלקבל קצ זכאינמצא ו קצבת תלויים

קצבת את  ובחר להמשיך ולקבל קצבת נכות מעבודה במקום ,מבחן הכנסות(ב עמדו

דמי   ויהיה פטור מתשלום ,הזקנה, יחולו עליו הכללים כאילו הוא מקבל קצבת זקנה

, ויחויב בתשלום דמי ביטוח בריאות המשכורתודמי ביטוח בריאות מלאומי ביטוח 

 ה בלבד.מהקצב

 .כאילו העובד מקבל קצבת זקנהבדמי ביטוח לאומי, עביר את חלקו יהמעסיק 

 

על המעסיק להמשיך לנכות  ,ת זקנהזכאי לקצב נמצא שלא  בגיל הפרישהעובד 

ודמי ביטוח בריאות מהכנסתו כעובד שכיר, וקצבת הנכות לאומי דמי ביטוח  משכרו

 . בריאות דמי ביטוחתשלום טורה מפ תהיההמשולמת לו תלויים קצבת ה מעבודה או 

 

 איך ניתן לקבל את הפטור?

ממשכורת  מהכנסתולקבלת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 

 הזכאות לקבלת קצבת זקנה.אישור את על העובד להמציא למעסיק , של העובד

 לנכותיש להמשיך ו, על זכאותו לקצבת זקנה אישור גיש למעסיקהעובד לא הכל עוד 

 ממשכורת. ודמי ביטוח בריאות מהכנסתולאומי דמי ביטוח 

 

, פטור מתשלום 433%להזכירכם, עובד המקבל קצבת נכות מעבודה יציבה בשיעור 

 דמי ביטוח לאומי מהכנסתו ממשכורת וחייב בדמי ביטוח בריאות בלבד.

א למעסיק אישור לקבלת פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, על העובד כאמור להמצי

 על זכאותו לקצבת זקנה.
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 החזר דמי ביטוח

על המעסיק להחזיר לעובד את דמי הביטוח שנוכו ביתר ולהגיש  מקרים הבאיםב

 לביטוח לאומי את בקשת הזיכוי בקובץ הזיכויים הממוכן:

 מעסיק שקיבל באיחור אישור על זכאותו של העובד לקצבת זקנה 

 יתר מעובד שזכאי לקצבת זקנהמעסיק שטעה וניכה דמי ביטוח ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ה לגיל הזכאות לקצבת זקנהשבין גיל הפרי *

 

 ,תביעה לקצבת זקנה שחשוב שיגיש עובד שהגיע לגיל הפרישהלע ידהומומלץ ל 

קבל את גם אם הוא מתכוון להמשיך לקבל קצבת נכות מעבודה, כדי שיוכל ל

 בודה או מקצבת הנכות מעבודה.מהכנסת הע הפטור המגיע לו

 


