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 המוסד לביטוח לאומי
 01.01.2017 

 
 אגף ביקורת ניכויים - נוהל הגשת השגה לפקיד השגות

 

במכתב רשום  לחייבימים מהיום בו נמסרה  30וגש תוך ת לפקיד השגות השגה .1

 לחוק.   359והכל כאמור בסעיף  ל קביעת דמי הביטוח שעליו לשלמם,הודעה ע

 02-6709114 , באמצעות פקס:אגף ביקורת ניכוייםלוגש ההשגה ת .2

  .ירושלים 13ויצמן אגף ביקורת ניכויים, שדרות אר לכתובת: ובדאו 

 
פוי יבצירוף טופס י)כוחו -או בא המשיג יביד מה, חתותדפסוגש מוההשגה ת .3

 .(אם אינו רשום כמייצג חוכ

 
 : ההשגה שתכלוללה הפרטים א .4

ופרטי איש הקשר:  , מספר תיק הניכוייםהמשיג המעסיקם ש (1)

ודעות ה להמצאת כתובת המשרדו , כתובת מיילפקסו מספר טלפון

 ומסמכים.

 .השגה לפי שניםהציון סעיפי החיוב שעליהם מוגשת  (2)

 .נימוקי ההשגה לכל סעיף וסעיף פירוט הטענות ו (3)

להוכחת  המשיגמסמכים שעליהם מסתמך והעתק של כל ה השימר (4)

  .טענותיו

 סעד המבוקש. ה (5)

 

 בקשה בכתב  לפקיד השגות, יגיש השגההמבקש להאריך מועד להגשת  משיג .5

פקיד ההשגות יודיע  .נימוקיו, ויפרט בה את הקביעהיום מיום קבלת  30תוך 

 לו על החלטתו.

 
כתב ממיום שהומצא לו  ה חודשיםשלושמלמשיג לא יאוחר פקיד השגות ישיב  .6

לפי או מיום שהומצאו כל המסמכים הדרושים לטיפול בהשגה  ההשגה

 שיפורט להלן.כפי המאוחר מביניהם 
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בשלושה האמורה להאריך את התקופה  מטעמים מיוחדיםפקיד השגות רשאי  .7

 הודעה על הארכת מועד תשלח למשיג. חודשים נוספים.

 
פקיד השגות רשאי לדרוש מהמשיג להמציא מסמכים נוספים הדרושים  .8

 לטיפול בהשגה, ולקבוע את המועד האחרון להגשתם.

 

הגשת המסמכים, יגיש לפקיד השגות משיג המבקש להאריך את המועד ל .9

פקיד  בקשה בכתב  תוך פרק הזמן שנקבע להגשתם, ויפרט בה את נימוקיו.

 ההשגות יודיע לו על החלטתו.

 

להגשת  לאפשר למשיג ארכה נוספתפקיד השגות רשאי עפ"י שיקול דעתו  .10

 לעיל. 9המסמכים גם אם לא הוגשה בקשה כאמור בסעיף 

 
ישיב פקיד השגות למשיג לא יאוחר משלושה נדרשה השלמת מסמכים,  .11

או מתום התקופה שנקבעה  חודשים מיום שהוגשו כל המסמכים שנדרשו

 .7כאמור בסעיף 

 
 8-10תוך פרק הזמן שנקבע כאמור בסעיפים המסמכים את לא הגיש המשיג  .12

חודשים מהמועד  3-לא יאוחר מ לעיל, תידחה ההשגה בשל היעדר מסמכים

 .7או מתום התקופה שנקבעה כאמור בסעיף  האחרון שנקבע להגשתם

 
 


