
ביטוח לאומי
מאמרים

ביטוח לאומי
מאמרים

2016 475  אפריל למידע ידע
>   59

ביטוח לאומי
מאמרים

ביטוח לאומי
מאמרים

הביטוח לענייני  ומרצה  יועצת חשבון, רואת צח-גלרט, אורנה  - הכותבים 
ארצי, ממשרד   - חיבה ישי (משפטן) ורו"ח חיטמן  חיים  ;ornazachcpa@gmail.comהלאומי

www.ahec-tax.co.ilבע"מ מיסוי כהן - פתרונות אלמקייס, חיבה,

הסכמת משפחתית –  דיווידנד מחברה
מעמד הפטור ל"שיקוף" – לאומי המוסד לביטוח

ישי חיבה (משפטן) חיטמן ורו"ח מר חיים צח-גלרט, רו"ח אורנה

למוסד החשבון  רואי לשכת פניית בעקבות 
אישר "המל"ל") (להלן: לאומי לביטוח
 2014 בשנת החל כי בכתב המל"ל לאחרונה
ליחיד המשויכות  משפחתית חברה הכנסות 
בהכנסות שמדובר וככל אופיין, על שומרות
היחיד הכנסות היו שאם המשפחתית החברה
ודמי לאומי ביטוח דמי  מתשלום  פטורות היו
יחול ביטוח"),  "דמי (להלן:  בריאות ביטוח 
של בהכנסות מדובר כאשר  גם דומה פטור

כאמור. לו המשויכות המשפחתית, החברה

החוק עיקרי תמצית

(נוסח  הלאומי הביטוח לחוק  103 בתיקון
משולב), התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח 
בסעיף השאר בין נקבע "החוק") או הלאומי"
המנויה משפחתית חברה הכנסות כי 373(א)
חדש), (נוסח הכנסה מס לפקודת 64א בסעיף
את  יראו "הפקודה"), (להלן: התשכ"א-1961 
מס שנת אותה בסוף  חולקה כאילו  ההכנסה

הרלוונטי. המניות לבעל

נקבע  הלאומי  הביטוח  לחוק   350 בסעיף
מס שיעור עליהן וחל מעבודה שאינן שהכנסות
ושכר ניכיון דמי ריבית, דיווידנד, כגון מוגבל,

בתשלום חייבות אינן בסעיף, כמפורט דירה
תחולתו מסייג את הסעיף זאת, ביטוח. עם דמי
מחברה דיווידנד על  יחול שלא  כך השאר בין

משפחתית.

המצב את לשנות הייתה החוק תיקון מטרת
שמקורן מדיווידנדים הכנסות היו שלפיו
בדמי חייבות בית וחברות משפחתיות בחברות

עם חלוקתן בפועל. רק ביטוח

כבר השינוי קובע החוק חבות בדמי ביטוח מאז
לשנת קשר ללא ההכנסות,  היווצרות  בשנת

החלוקה.

מדמי פטורות שאינן שונות פסיביות הכנסות
הביטוח דמי  שיעורי פי  על  מחויבות  - ביטוח
 -  9.61%) שאינן מעבודה על הכנסות שחלים

מלא). - 12% מופחת,

המל"ל עמדת

שבו באופן החקיקה  שינוי את פירש  המל"ל
כאשר גם ביטוח חייבות בדמי כאמור הכנסות
החייבות בשיעור הכנסות למעשה מהן הוא חלק

דיווידנד. או ריבית כגון מוגבל הכנסה מס



60   <
475  אפריל  2016 למידע ביטוח לאומיידע

מאמרים
ביטוח לאומי
מאמרים

ביטוח לאומי
מאמרים

ביטוח לאומי
מאמרים

החשבון רואי לשכת עמדת

שפרשנות רואי החשבון הייתה לשכת עמדת
בניגוד ועומדת החוק  את  סותרת המל"ל
אף ועוד, זאת החקיקה. שמאחורי לרציונל
גורמת היא נכונה, הייתה המל"ל פרשנות אם
ולא גבוהים ביטוח דמי ולגביית לעיוות

מטרת החקיקה. את מוצדקים ומסכלת

עם נעשו שכאמור שונות התכתבויות לאור
של תשובתה לאחרונה נתקבלה המל"ל,
המשפטי היועץ סגנית נאור, כרמית עו"ד

טענות את לקבל  הוסכם ולפיה המל"ל,  של
מתשלום הפטור בדבר החשבון רואי לשכת
משפחתית חברה הכנסות לגבי ביטוח דמי
מתקבלות היו שלו ככל ליחיד, שהועברו
פטור עליהן חל היה  - כיחיד  בידו במישרין

ביטוח. מדמי

כאמור המל"ל בהחלטת צוין הצער למרבה
טיעוני את המקבל המל"ל, של זו עמדתו כי
בתוקף משנת המס היא לשכת רואי החשבון,

בלבד. ואילך 2014

בתקופת שכר הטבות בגין ביטוח  דמי
לידה וחופשת תשלום ללא חופשה

ישי חיבה ורו"ח (משפטן) חיים חיטמן

www.ahec-tax.co.il בע"מ מיסוי פתרונות כהן - אלמקייס, ארצי, חיבה, ממשרד - הכותבים

לביטוח  המוסד פרסם  29.6.2015 ביום
את המבהיר חוזר "המל"ל"), (להלן: לאומי
הניתנות  שכר  הטבות בעבור הדיווח אופן
ללא בחופשה שוהים הם שבו בזמן לעובדים
לידה ובחופשת  "חל"ת") (להלן: תשלום 

"חל"ד"). (להלן:

החוק עיקרי תמצית

דמי ביטוח לעובד בחל"ת

הלאומי  הביטוח  לתקנות   6 תקנה פי  על
ביטוח), דמי תשלום בדבר מיוחדות (הוראות
בהסכמת הנמצא "עובד התשל"א-1971:

חודש לפחות תשלום, ללא בחופשה המעביד
מעביד אצל  עובד אינו זמן ובאותו קלנדרי 
המעביד חייב - עצמאי  עובד  ואינו אחר
התשלום כאמור במועדי ביטוח בתשלום דמי
תעלה  שלא תקופה בעד לחוק,  353 בסעיף
היה שבהם רצופים קלנדרים חודשים שני על

המבוטח בחופשה כאמור:

[...]

המגיע סכום מכל לנכות רשאי המעביד ג.
ששילם הביטוח דמי  את  לעובד ממנו

כאמור".
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בחל"ת העובד - השלישי מהחודש החל
פי על הביטוח דמי  את  בעצמו משלם
ואינו עובד שאינו מי  על  שחלים השיעורים

עצמאי.

דמי ביטוח בחל"ד

(נוסח הלאומי הביטוח לחוק 351(א) סעיף
או  "החוק" (להלן: משולב), התשנ"ה-1995 
ישולמו "לא קובע: הלאומי") הביטוח "חוק
שבעדו הזמן בעד עובד בעד ביטוח דמי
מהסכום אלא לידה... דמי לו... מגיעים
דמי כ... לו שהשתלם הסכום על העולה

לידה..."

החל"ד בתקופת המשתלמת הטבה כי מכאן
ביטוח. דמי ובתשלום בניכוי חייבת

החוזר שכר על פי הטבת

חודש מדי  לעובד  המשולמות שכר  הטבות 
שווי עיתון רכב, שווי טלפון, שווי בחודשו הן:

וכדומה.

בתקופת גם לעובד המשולמות הטבות
הכנסת בגדר הן  בחל"ד  או  בחל"ת  שהותו
דמי ובתשלום בניכוי חייבות ולכן עבודה

בריאות. ביטוח ודמי לאומי ביטוח

חל"ת בתקופת המשולמת שכר הטבת

של עבודתו תקופת מכוח משולמת ההטבה
לחודש תיוחס ולכן מעסיקו,  אצל העובד

העובד של  יציאתו למועד שקדם העבודה 
ההטבות כלל את לייחס המעסיק על לחל"ת.
לחודש החל"ת  בתקופת  לעובד  ששולמו 
יציאתו למועד שקדם  האחרון  העבודה

לחל"ת.

ויחולו נוסף שכר בגדר הוא ההטבות סכום
הפריסה. הוראות לגביו

לחישוב הבסיס ייחשב ההטבות סכום
שכר. מחליפות גמלאות

חל"ד בתקופת שכר הטבת

הביטוח  לחוק  351 סעיף פי על כאמור,
חל"ד בתקופת המשתלמת  הטבה  הלאומי,

ביטוח. דמי ובתשלום בניכוי חייבת

שיעורי לפי - יהיו הביטוח מהעובד דמי ניכוי
כמקובל. (מופחת ומלא) הניכוי

נחשבים אינם המלאים החל"ד חודשי
נוסף. שכר פריסת לעניין עבודה לחודשי

ניתן לעיל האמור לביצוע טכניות הנחיות
מיום   1458 מס' מעסיקים בחוזר למצוא

.29.6.2015

לגבי   7/2015 מחודש היא ההוראה תחולת
ואילך. 6/2015 חודש שכר


