

































































































































































































	הגדרות סוגי מבוטחים במוסד לביטוח לאומי
	הגדרות לסוגי מבוטחים (נכון ל-1.1.92)
	סוגי מבוטחים בקיבוצים ומושבים שיתופיים
	סוגים נוספים של עובדים
	חובות וזכויות של סוגי מבוטחים בענפי המוסד לבטוח לאומי
	מקור הסמכות בחוק לשנות שיעורי דמי ביטוח
	המבוטחים במוסד לביטוח לאומי לפי סוגים (נתונים כמותיים)

	שיעורי דמי הביטוח הנגבים כאחוז משכר/הכנסה בעד סוגי מבוטחים
	מעסיק עובד(כולל ניכוי משכר העובד)
	מעסיק עובד (דמי הביטוח ממעסיק בלבד)
	העובד
	המעסיק עובד מעל גיל 65 בגבר, 60 באישה, שאינו מקבל גצבת זקנה
	עובד בגיל 65 בגבר ו-60 באישה מקבל/ת קצבת זקנה
	עובד השוהה בחופשה ללא תשלום עבור 2 חודשים ראשונים
	עובד במשק בית
	שוהה בהכשרה מקצועית
	עובד תושב חוץ-לארץ ועבדי השטחים המוחזקים
	כבר משק מעל גיל 18 (כולל עלית נוער מעל גיל 18), (סוג 01), חבר משק במעמד הורה, אורח השוהה במשק (סוג 03)
	חבר משק המקבל קצבת זקנה (סוג 02) בעד נער,הורה מעל גיל הביטוח או תושב חוץ (סוג 04) השוהה בשירות ללא תשלום
	חבר משק מעל גיל 65 בגבר, 60 באשה, שאינו מקבל קצבת זקנה (כולל בסוג 01)
	חייל/ת חבר/ת משק לכל תקופת השירות
	שוטר (כולל ניכוי מהשוטר)
	המדינה כמעסיקת השוטר
	ניכוי משכרו של השוטר
	שוטר בגיל פרישה שאינו מקבל קצבת זקנה
	שוטר בגיל הפרישה שמקבל קצבת זקנה
	שוטר השוהה בחופשה ללא תשלום
	חייל בשירות קבע (כולל ניכוי מהחייל)
	חייל בשירות קבע - חובת המדינה כמעסיק
	ניכוי משכרו של חייל בשירות קבע
	מבוטח שפרש לגמלאות לפני גיל פרישה
	עובד עצמאי (סוג 33)
	עובד עצמאי בגיל פרישה או מתחת לגיל הביטוח
	לא עובד ולא עובד עצמאי (סוג 29)7
	תלמיד הלומד במוסד להשכלה גבוהה, ותלמיד המסווג בסווג 17
	במוטח השוהה בחוץ לארץ (סוג 31)
	מבוטח ברשות (סוגים 14-12)
	תשלומי אוצר המדינה לפי ענפי הביטוח
	שיפוי האוצר עמפים עפ"י התוספת (סעיף 3)

	שיטת חישוב דמי ביטוח ועדכון בסיסי התשלום לדמי ביטוח
	הכנסות ושכר החייבים בדמי ביטוח
	מרכיבי השכר וגמלאות הפטורים מתשלום דמי ביטוח
	שומות ומקדמות לצורך חישוב דמי ביטוח
	חישוב דמי הביטוח עבור עובדים
	לעובדים עצמאים
	למבוטחים שאינם עובדים ואינם עובדים עץ
	לסוגים שונים של שוהים בפנסיה מוקדמת
	לסוגי עולים
	לעובדים בחופשה ללא תשלום
	לחיילים ובנות בשירות לאומי
	סוגי עובדים אצל מעסיקים בשל נתינות זרה
	סוגי תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה ויש
	סוגי שוהה בהכשרה מקצועית
	סוגי מצויים במעצר או מאסר
	סוגי תושבים ישראליים השוהים בחו"ל
	מבוטחים ביל פרישה
	מבוטחים בביטוח ברשות
	מעמד המבוטחים באזור יהודה, שומרון עוזה
	סוגים של אנשים הפטורים כליל בעד עצמם (סוג 78)
	ביטוח מתנדבים
	סוגי עובדים ישראלים המבוטחים במסגרת אמנות בינלאומיות
	חישוב דמי ביטוח במוטחים אזרחי מדינות שעימן נחתמה אמנה בנ"ל
	סוגי בני אדם שאינם עובדים ואינם מבוטחים לפי חוקי המוסד

	סעיפים מתוך פקודת מס הכנסה הנוגעים לחישוב הכנסה לצורך גביית דמי ביטוח לאומי
	מקורות ואסמכתאות בחוק
	תקנות בדבר רישום
	תקנות בדבר גביה ממעבידים
	תקנות גבית דמי ביטוח בעד חברי אגודות שיתופיות וקיבוצים
	תקנות בדבר גביה מעובדים עצמאים
	תקנות בדבר גביה מלא עובד ולא עובד עצמאי
	ביטוח עובד במשק בית
	ביטוח במוטח ברשות
	תקנות בדבר תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים
	ביטוח סוגי חיילים
	ביטוח מתנדבים
	פטור והנחות בדמי ביטוח
	תקנות בדבר סוגים שונים מיוחדים של מבוטחים
	תקנות בדבר זכויות וחובות לשאינם תושבי ישראל
	חוקי גבית מקביל


