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 .לחוק 355תיקון סעיף -

 .פנסיה מוקדמת-

 .  תיאום דמי ביטוח והגשת תביעה לגמלה-

 .100ידור טופס ש –



מעסיק מקוון ח"דו–לאומיביטוח : 'פרק ו 

 (  הביטוח הלאומי חוק –פרק זה ב)  1995–ה"התשנ, [נוסח משולב]בחוק הביטוח הלאומי
................ 

(17)  355בסעיף –  

  

(א)  יבוא( א)אחרי סעיף קטן: 

 (1א) 

(1) [כפי שיורה המוסד]יגיש למוסד באופן מקוון , מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת     ,
ששילם למי שבעדו  ( א)ב345דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 

 :במועדים אלה, (ב)342הוא חייב או היה חייב בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 

 



 
גבי החודשים ינואר  ל –ביולי בכל שנה  18עד יום (     א

 ;עד יוני של אותה שנה
  
גבי החודשים  ל –בינואר בכל שנה  18 וםעדי (   ב) 

 ;ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה
  
גבי שנת המס ל –כל שנה  באפרילב 30עדי יום (    ג) 

ניתנה לכלל המעסיקים ארכה להגשת  ; שקדמה לה
יוארך המועד  , לפקודת מס הכנסה 166דוח לפי סעיף  

 ; להגשת דין וחשבון לפי פסקת משנה זו בהתאם
 



 גמלאי בפרישה מוקדמת
 'ב 345אסמכתא חוקית סעיף 

 :תשלום דמי ביטוח לענין -"פנסיה"
חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה  מכחקצבה המשתלמת    

קצבת אובדן  )לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית , עובד
סעיף זה חייבת גם בתשלום דמי   מכחכושר עבודה המשתלמת לעובד 

 (.  ביטוח ודמי ביטוח בריאות
 

 , גמלאי בפרישה מוקדמת
חייב בתשלום דמי ביטוח  , או שניהם גם יחד, העובד כשכיר או כעצמאי   

 . ודמי ביטוח בריאות מכל מקורות ההכנסה שלו
,  עבודה כעצמאי, הכנסה מעבודה כשכיר: הפנסיה לפי הסדר הבאכולל 

 .פנסיה
להוראות מיוחדות בדבר תשלום  )' ג 15-ו' א 15תקנה : אסמכתא חוקית

 .1971-א"תשל(דמי ביטוח



  החייביםגמלאים 
 בתשלום דמי ביטוח מהפנסיה

גמלאי שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה. 

גמלאית שאינה נשואה. 

 גמלאית נשואה העובדת כשכירה או כעצמאית וטרם
 .הגיעה לגיל הפרישה

 

הפנסיה חייב לנכות במקור מן הפנסיה את דמי משלם 
למקסימום תשלום הביטוח ודמי ביטוח בריאות עד 

 .לביטוח לאומילמוסד ולהעבירם , דמי ביטוח



   הפטוריםגמלאים 
 מתשלום דמי ביטוח מהפנסיה

גם אם עדיין אינם מקבלים קצבת )ת בגיל הפרישה /גמלאי1.
 (זקנה

 .שאיריםהמקבלת מהמוסד לביטוח לאומי קצבת אלמנה 2.

 .ת/שארים המשולמת לשאיריו של גמלאי פנסית3.

מהמוסד ( שמשתלמת לו בפועל)מבוטח נכה המקבל 4.
לפחות   75%לביטוח לאומי קצבת נכות כללית בשיעור  

לצמיתות   100%או קצבת נכות מעבודה בשיעור  , לצמיתות
זמנית לתקופה של שנה  75%או קצבת נכות כללית בשיעור 

 .  לפחות



   הפטוריםגמלאים 
 מתשלום דמי ביטוח מהפנסיה

 .ישראלמי שחדל להיות תושב 5.

נשואה  שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ובעלה  אישה 6.
הפנסיה תמסור למשלם , מבוטח בביטוח זקנה ושאירים 

הצהרה על כך ותהיה פטורה מדמי ביטוח  מהפנסיה 
 (619טופס ). המשולמת לה

ידועה בציבור שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי אינה 7.
 .ביתהעובדת מחוץ למשק 

 .ומשתכר מעל המקסימוםעצמאי /העובד כשכיר גימלאי8.
 

אישור מהמוסד  המצאת על סמך  ינתןהפטור  2,4,5,7המבוטחים בסעיפים  לגבי
 .618/לביטוח לאומי על גבי טופס בל

 



 טופס
 618/בל 



 619/טופס בל



 החזר דמי ביטוח
 החוקי "עפבמקרים של ניכוי שלא 

הפנסיה באמצעות בקובץ  על ידי משלם ההחזר יתבצע     
 ,המבוטח סטטוסבעדכון , זיכויים

 .למעט החזר בעקבות ביטול תושבות
 

החזר דמי ביטוח במקרים של ניכוי מעל המקסימום     
למי שמקבל הכנסות ממספר מקורות יבוצע בסניף  

מודפסים  100י טופסי "של המבוטח עפבאזור מגוריו 
 .וחתומים בלבד



 טופס  
 100/בל



להלן ההדגשים וחידושים בנושא תיאום  

 דמי ביטוח
 :תיאום דמי ביטוח לעניין השיעור המופחת

 01/15-נכון ל. השכר הממוצע  60%-שכר נמוך מה –כאשר אצל המעסיק העיקרי )
5,556 ₪) 

 
 .י הצהרת העובד"פע – 644תיאום יתבצע באמצעות טופס ה –בשנה הנוכחית 

יזין מטופס זה את  , המעסיק המשני, את הטופס ניתן להדפיס ממערכת הטפסים
הכנסתו של העובד אצל המעסיק העיקרי ובכך יתבצע התיאום כולל עדכון בקובץ  

 .זיכויים
  

 י הצהרת העובד  "יצוע ההחזר יתבצע באינטרנט עפב –לשנים קודמות 
   126י טופסי  "הפנסיה שלו והחישוב יתבצע עפ/על מקומות עבודתו

למי  -מוקד תיאום דמי ביטוח. משלמי הפנסיה/י המעסיקים"המדווחים ע  
 .02-6463474' פקס–: שמתקשה לבצע התיאום באינטרנט



 סוגי מבוטחים נוספים להם ניתן לבצע החזר  
 באינטרנט   126י טופסי "עפ -לעניין השיעור המופחת 

 

 עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת, מבוטח שכיר-

 (פטור מביטוח בריאות)חייל עובד לשנים קודמות -

 אישור על מעסיק עיקרי -

 . אינו מנפיק אישור מסוג זה, המוסד לביטוח לאומי

 .מיהו מעסיקו העיקרי, עובד כרטיס – 101העובד יצהיר בטופס 

 .לחוק הביטוח הלאומי( 1)ה  342י סעיף "עפ

 תקופת החזר -

 .שנים לאחור 7עד  

 



 תיאום דמי ביטוח לבעלי ההכנסות הגבוהות

 מעל המקסימום -
 :אישור על פטור חלקי או מלא על ניכוי יתר בשל הכנסות  גבוהות מהמקסימום

  12-כשהם מודפסים וחתומים בלבד ובתנאי שבכל  100טופסי י "יעשה עפ
 .המשכורות האחרונות השתכר העובד מעל המקסימום 

 
 :החזר ניכוי יתר בשל הכנסות גבוהות מעל המקסימום

,  מכל המעסיקים 100טופסי י "עפ, י כתובת המבוטח"ההחזר יתבצע בסניף עפ
ל בעל הכנסה "מבוטח של צה-ש"למעט לקוחות מת. כשהם מודפסים וחתומים 

 . אחת או עצמאי שהכנסתו כעצמאי עברה את המקסימום וחברי קיבוץ עובדים
 

י בקשה יזומה לצורך טיפול בתביעת  "עפ 100דור טופס שי –שירות חדש בעוקץ 
לעדכן  יש –גמלה מהביטוח הלאומי או לצורך בקשת החזר מעל המקסימום 

 .  גרסאות במערכת
 
 
 
 



 !תודה על ההקשבה
 

 .עיון מוצלחהמשך יום 

 

 
 רותי מור

 מנהל אגף גביה ממעסיקים/ס

 ר"המוסד לביטוח לאומי המ


