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 מר חיים חיטמן: מרצה
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 תוכן עניינים
הביטוחית הזיקה - ל"ובחו בארץ ישראלית תושבות 

   .ביטוח דמי וחבות

 .פסיקות עדכוני•
 

וקביעת מבוטחים סיווג צו - הלאומי הביטוח צו 
   .מעבידים

 .הלאומי לביטוח השלכות ,הכנסה מס מול שונה מעמד•

   .הדיווח אופן•

 .פסיקות עדכוני•

 .במבוטחים לטיפול הנחיות•
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של לביטוחו הכרחית תשתית מהווה - ישראלית תושבות 
  לגמלאות זכות לו המקנה דבר ,הגמלאות ענפי ברוב אדם

 שהמוסד החוקים שאר י"ועפ הלאומי הביטוח חוק י"עפ
 .ביצועם על מופקד

 

בחינה ומחייב בחוק להגדרה ניתן אינו - "תושב" המונח 
 .בפסיקה שנקבעו כללים י"עפ מקרה כל של פרטנית

 

 חוק לעניין ישראל כתושב יחשב אדם שבו מצב יתכן 
 שאין יקבע הלאומי הביטוח חוק שלעניין בעוד מסוים

 .כתושב לראותו
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 ל"תושב ישראל בחו
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התושבות בחינת תהליך לתחילת הכרחי תנאי. 

הלאומי הביטוח לעניין "תושב שאינו מי" - לחוק א2 סעיף: 

לא הבאות מהאפשרויות אחת י"עפ בישראל השוהה אדם  
 :ישראל כתושב יוכר

 .זמנית לעבודה - 1/ב-

 למעט ,בלבד קצרה שהות המצריכה מטרה לכל - 2/ב-
 .(תייר) עבודה מטרת

 .ימים חודש על תעלה שלא לתקופה בישראל ישיבה - 3/ב-

  בשכר שלא זמנית לעבודה לישראל להיכנס אשרה - 4/ב-
 .(מתנדב)
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 אשרת שהייה חוקית בישראל
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השבות חוק י"עפ עולה לתעודת או עולה לאשרת שזכאי מי - 1/א  
  והתנאים אפשרות לבדוק כדי בישראל שנים 3 עד לשהות ורוצה

 .בישראל להשתקע

השתלמות או לימודים למטרת בישראל לשהות שרוצה מי - 2/א 
 .(ישיבה תלמיד ,תלמיד ,סטודנט)

עדתו בקרב דתי תפקיד מילוי לשם בישראל השוהה דת איש - 3/א  
 .ישראל כתושב יוכר לא - בישראל

2/א אשרה בעלי וסטודנטים דת אנשי של משפחה קרוב - 4/א. 

ארעית לישיבה רישיון י"עפ בישראל לשהות שרוצה מי - 5/א 
 או משפחות איחוד - לעיל המטרות על נמנית שאיננה למטרה

 .הומניטריים מטעמים
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 'אשרות מסוג א
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5/א -ו ,4/א ,2/א ,1/א מסוג באשרה שהחזיק מי כה עד - 
  ובלבד בישראל החיים שמרכז לכך בכפוף כתושבים הוכרו

 קבלת מיום ימים 183 לפחות בישראל שהתגוררו
 .האשרה

 

183 מניין ספירת מאפשר החוק שינוי - 1.1.2018 מתאריך 
 האשרה ליום שקדמה חודשים 6 של תקופה גם הימים

  כדין התגורר שהמבוטח ובלבד כתייר שהייה כולל
 .בישראל
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 1.1.2018שינוי החוק מתאריך 
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לחוק 76 סעיף - 

 הוא אם זה פרק לפי מבוטח לארץ בחוץ העובד" (א)
  נקשר העבודה וחוזה ישראל תושבי הם ומעבידו
 בישראל נקשר לא העבודה חוזה אם אף או בישראל
 לפי חובה עבודה נפגעי ביטוח אין העבודה ובמקום

 שנקבע כפי החוזה של קיומו על הודעה ונמסרה החוק
 ."בתקנות

  בחוץ העובד שהה אם (א) קטן סעיף הוראות אף על" (ב)
  יהיה לא ,רצופות שנים חמש על העולה תקופה ,לארץ

  שהשר מי או השר התיר לא אם זה פרק לפי מבוטח
 לארץ בחוץ עבודתו בתקופת ביטוחו את לכך הסמיך
 ."שנים חמש שלאחר
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 י מעסיק ישראלי"ל ע"תושב שמועסק בחו
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את ולהעסיק להמשיך מבקש הישראלי המעסיק אם  
 תחילת מיום שנים 5 שחלפו לאחר גם ל"בחו העובד

  לאומי לביטוח למוסד לפנות המעסיק על ,ל"בחו עבודתו
 .מתאים אישור ולבקש

שלו תצהיר ויצרף 105 טופס ימלא הישראלי המעסיק 
  מעסיק-עובד יחסי להתקיים ממשיכים לפיו ,עובדו ושל
 .ל"בחו השהייה בתקופת גם

בישראל עובד שמבוטח הביטוח ענפי בכל מכוסה המבוטח 
  ביטוח ,עבודה תאונות ,ר"פש ,אבטלה ביטוח :לרבות

 .ועוד ממלכתי בריאות
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 י מעסיק ישראלי"ל ע"תושב שמועסק בחו
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אמנה עמה כרתה שישראל במדינה השוהה ישראל תושב  
 .מדינה באותה ביטוח דמי ומשלם סוציאלי לביטוח

לשלם חייב - כלל הכנסות לו ואין אמנה במדינת שמבוטח מי  
 103) המינימום בשיעור בלבד בריאות ביטוח דמי עצמו עבור

 .(1.1.2018 לתאריך נכון - לחודש ₪

(עליו חלה שהאמנה עצמאי כולל) אמנה במדינת שכיר עובד - 

דמי מתשלום פטור ,האמנה במדינת ביטוח דמי ששילם  
  הביטוח דמי תשלום על אישור להצגת כפוף ,בישראל ביטוח

 .ל"בחו

5% בשיעור בריאות ביטוח דמי בתשלום חייב המבוטח  
 .ל"בחו המופקת מההכנסה
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 עובד במדינת אמנה
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המדינות עם הסוציאלי בתחום רחבות אמנות על חתמה ישראל  
 :הבאות
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 עובד במדינת אמנה

אורוגוואי אוסטרליה   

בולגריה איטליה 

גרמניה בריטניה   

הולנד דנמרק 

פינלנד נורבגיה 

צרפת כיה'צ 

שוויץ רומניה 
 שוודיה 
 הרוסית הפדרציה 
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זקנה קצבת 
באותה הקצבה לו תשולם אמנה במדינת ל"בחו ששוהה מי  

 .האמנה ובכללי בחוק הקבועים לכללים בהתאם מדינה
 
כפל מניעת - קנדה עם מצומצמת אמנה על חתומה ישראל - קנדה  

 .ביטוח דמי תשלום
 
ב"ארה -  

על (סוציאלי לביטוח הסכם לא) וספנות ידידות הסכם לישראל  
 בארץ ותיק אזרח קצבת לקבל שהתחיל ישראל שתושב נקבע פיו

  ב"בארה שהותו בזמן הקצבה לו תשולם ,הברית לארצות ויצא
 .ישראל תושב להיות חדל אם גם
לפני ישראל תושב שהיה בכך מותנה הקצבה תשלום המשך  

 .ב"בארה להתגורר שעבר
נדרש ל"מהמל ותיק אזרח קצבת ומקבל  ל"בחו ששוהה מי  

  חתום בישראל ל"למל "חיים אישור" בשנה פעם טופס להמציא
 מוסד או מקומית רשות / מוכר נוטריון / הקונסוליה י"ע

 .ב"בארה סוציאלי
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 עובד במדינת אמנה
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המיסוי שיטת ושינוי 1.1.2003 מיום הכנסה במס הרפורמה בעקבות  
 ל"בחו המופקות ישראל תושב הכנסות גם ,הפרסונאלית לשיטה
 .ותקנותיו הלאומי הביטוח חוק י"עפ ביטוח בדמי חיובן לעניין נבחנות

 
זר מעסיק אצל ,אמנה במדינת שלא ל"בחו המועסק ישראל תושב -  

 כל על ,עצמאי עובד ואינו עובד שאינו מי של כהכנסה ההכנסה מסווגת
  לתאריך נכון - מלא שיעור - 12% ,מופחת שיעור - 9.61%) המשתמע
1.1.2018) 

 
שאינו כמי הן והגמלאות פסיבית כהכנסה הוא הביטוח דמי שיעור  

  דמי ,עבודה נפגעי בביטוח מבוטח אינו המבוטח ,כלומר .כלל עובד
 .(שכר מחליפות גמלאות) וכדומה היריון לשמירת גמלה ,לידה

 
על להצהיר חייב הוא ,ל"בחו עיסוק על ל"למל מודיע מבוטח כאשר 

 .השומה לפי תתעדכן זו הכנסה ,ההכנסה
 
ישראל כתושב באדם להכיר ממשיך ל"המל כ"בד - ל"בחו תושב  

 .מהארץ ליציאתו ראשונות שנים 5 במשך
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 לא במדינת אמנה -ל "שכיר בחו
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בדמי חייבים - טיולים למטרות שוהים ,ל"בחו סטודנטים  
  בארץ ההכנסות י"עפ בריאות ביטוח ודמי לאומי ביטוח

  דמי כולל ,מינימליים ביטוח דמי משלמים הכנסות בהיעדר
 .(1.1.2018 לתאריך נכון - ל"ש 172) בריאות ביטוח

 
שהה תושב אם - (חוזר תושב ,תשלום אי) המתנה תקופת 

  ביטוח דמי שילם ולא יותר או רצופים חודשים 18 ל"בחו
  להיות חדל או רצופים חודשים 12 של תקופה עבור בריאות

 של במשך בריאות שרותי לקבלת זכאי יהא לא - ישראל תושב
 .היותר לכל חודשים 6
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 לא במדינת אמנה -ל "שכיר בחו
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(4606-10-17 ל"עב הארצי ד"ביה) ל"המל 'נ דלאל מיל'ג ד"פס 

 .לגמלאות פרש 2007 משנת ,בהוראה עבד ,1948 יליד המבוטח•

 .בקנדה בנק לחשבון מועברים הפנסיה כספי•

 ,בקנדה מהזמן 70% -כ ל"בחו שהה 4/2015 - 12/2008 בתקופה•
 משנת בקנדה קבע למגורי אשרה לו יש ,בישראל הזמן ויתרת

2006. 

  מתגורר כאן שהותו בזמן ,בישראל דירתו מכר 2014 בשנת•
 .האח שבבעלות בדירה

  שרכש בדירה מתגורר בקנדה ,בארץ ונכסים דירה אין למבוטח•
 .ובנו אשתו עם
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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 אזרח לקצבת תביעה הגיש הפרישה לגיל בהגיעו ,28/5/2015 ביום•

 .ישראל תושב היה שלא מהטעם ל"המל י"ע שנדחתה ותיק

  לגיל המבוטח הגיע בו ביום כי קבעו והארצי האזורי ד"ביה•

  מחוץ היו המהותיות הזיקות ,ישראל תושב היה לא ,המזכה

 .לישראל
 

 קצבת לקבלת המסד הוא התושבות עקרון" : ד"ביה קבע לסיכום

 נעשית התושבות בחינת "...די לא האכשרה ובתקופת ותיק אזרח

 והתגורר עבד חייו שמרבית רלוונטית ואין התביעה הגשת בזמן

 .בישראל
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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 (37165-12-14 ל"ב) ל"המל 'נ חנקין תמרה ד"פס 

 18/11/99 - ב ילדיה ושני בעלה עם מרוסיה ארצה עלתה המבוטחת•
  חזר השני ,בארץ מתגורר אחד בן .ישראלית אזרחות נושאת

 .לרוסיה

 העלייה מיום בה והתגוררו 1997 -ב בארץ דירה רכשו הזוג בני•
  .ארצה

  ,לרוסיה ישראל בין לסירוגין זמנה חילקה ,12/2013 - 2007 משנת•
 .מהזמן 58% שהתה לישראל מחוץ

 חדלה היא שבידו המידע י"עפ כי ל"המל הודיע 15/10/13 ביום•
 הארץ את ועזבה מאחר 15/7/2007 -מ ישראל תושבת להיות
 .ל"בחו ושוהה
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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 .מהזמן 90% - 16/10/13 מיום בישראל שהה הזוג בן•

 לטפל ,היתר בין הייתה מישראל ההיעדרות ,המבוטחת לטענת•
  .ברוסיה הקשישים בהוריה

 הייתה לא שבה הזקנה קצבת את להשיב מהמבוטחת דרש ל"המל•
 .תושבת

 בהשוואה די לא" – לפיהם הארצי ד"בביה ד"פס על נשען ד"ביה•
  החודשים מספר ובין ל"בחו פלוני שהה בהם החודשים מספר בין

 ."בארץ שהה שבהם

 כתנאי התושבות מעמד בבחינת התגמשות יש כי קובע ד"ביה•
  רבים ,גוברת הניידות ,משתנה החיים סגנון" זקנה קצבת לקבלת
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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  להגדירה יש .שונות מסיבות מבוגר בגיל מארצם נודדים
 דרישת את להגמיש יש וכי" התכלית י"עפ (התושבות)

  הסוציאלי המשפט מתחום זכויות לעניין התושבות
 .(דוידי ,נוסייבה הלכת) "זקנה לקצבת באשר ובעיקר

 ישראלית זהות תעודת הייתה למבוטחת ,בענייננו•
 הנטל ולכן הרלוונטית התקופה טרם תושבת והייתה

 .תושבת אינה כי להוכיח ל"המל על היה

 לסייע יצאה כי המבוטחת הסברי את קיבל ד"ביה•
  שגר ולבנה קבועה לעזרה שנזקקה הקשישה לאמה

 .נכדותיה 2 - ב לטיפול ,במוסקבה
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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  ובנכדות באם הטיפול מטרת כי למסקנה הגיע ד"ביה•
 .מישראל חייה מרכז מנתקת שאינה ,זמנית הייתה

דוגמה 

o25 בן בהיותו 1970 בשנת .1945 -ב בישראל נולד משה  
   .בבריטניה מאז ומתגורר ,מהארץ ירד

oאזרח לקצבת זכאי אינו הלאומי הביטוח חוק י"עפ 
 .אכשרה תקופת צבר לא מאחר (זקנה) ותיק

oהוא ,אמנה במדינת מתגורר ומשה מאחר ,זאת עם  
 הביטוח תקופות כל צירוף י"עפ - חלקית לקצבה זכאי

  ובריטניה שישראל האמנה מכוח ,המדינות 2מ
 .חתומות
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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(12546-06-16 ל"עב) ל"המל 'נ – פייגין מיכאל ד"פס 

  נולדו בארץ ,אשתו עם 1991 בשנת ארצה עלה המבוטח•
 .ילדים 2

 למפרע תושבות לביטול בקשה הגיש 14/3/2013 ביום•
  החוב את לבטל ביקש ,מזה יוצא כפועל ,2003 משנת

 .ביטוח דמי תשלום אי עקב

  מהזמן 70% בממוצע שהה במחלוקת השנויה בתקופה•
 .ל"בחו

 ואין בנק חשבון ללא ,בישראל מתגוררים ואמו ילדיו•
 .זניחה תקופה עבד בארץ .הנדונות בשנים הכנסה לו
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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  שירותי לקבלת זכאותו מימש 2013-2003 השנים בין•
 ) ציבורי במימון ממלכתי בריאות חוק מכוח בריאות

 .במכונים ובדיקות ביקורי לרבות (פעמים 75 -כ
  לנוכח ,2003 משנת למפרע התושבות לבטל יש ,לטענתו•

 שהותו במשך ביטוי לידי שבאו לישראל זיקותיו מיעוט
 .'וכו הכנסה ,בנק חשבון ללא ,בארץ

 בארץ ניתוח לעבור נדרש 2011 בשנת כי הוסיף עוד•
 .פרטי במימון זאת ועשה

  תושבותו וביטל חלקי באופן בקשתו קיבל ל"המל•
 .(2013) הבקשה ממועד
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 ל"תושב ישראל בארץ ובחו
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האזורי ד"ביה החלטת  
oחיים מרכז על נתונים והיעדר אמינה לא עדות בשל נדחתה תביעתו  

 .ישראל את עזיבתו למועד ברורה גרסה לרבות
oחוק מכוח בריאות שירותי קיבל שהמבוטח לכך משקל נתן ד"ביה  

  היה לא כבר שבה בתקופה פעמים עשרות במשך ממלכתי בריאות
   .לטענתו תושב

 
 הארצי ד"ביה והחלטת דיון   

o אותם של בגדר הוא המקרה כי שוכנע לא ד"ביה ,נדחה הערעור  
 .ערעור ערכאת של התערבות המצדיקים חריגים מקרים

oבריאות וחוק הלאומי הביטוח חוק לצורך תושבות כי סבר ד"ביה  
 .וחובות זכויות עמו הנושא סטטוס הינה ממלכתי

oאת לנתק ל"המל את לחייב מקום אלה בנסיבות מוצא אינו ד"ביה  
   .זה מסטטוס הנובעות והזכויות החובות בין הקשר

oפעמים עשרות מימש למפרע התושבות את לבטל ביקש שבה בתקופה  
 .ציבורי במימון בריאות לשירותי זכאותו את
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 ל"בארץ ובחותושב ישראל 
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   -צו הביטוח הלאומי 
סיווג מבוטחים צו 

 וקביעת מעבידים  
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"1972 -ב"התשל - "מעבידים וקביעת מבוטחים סיווג צו. 
 
הביטוח חוק לעניין שכיר עובד של מעמדו קביעת 

 :נקבעת הלאומי
 

 .מעסיק - עובד מבחני י"עפ(1)
 .מעבידים וקביעת מבוטחים סיווג צו(2)

 

בצו שנקבעו התנאים בגדר נכלל מבוטח אם ,ככלל -
 כמי או עצמאי כעובד ,שכיר כעובד המבוטח ייחשב
 צורך ללא (ע"לעל) עצמאי עובד ואינו עובד שאינו

 .נוספים במבחנים
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 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
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הצו בקיום ואין ,בלבד לאומי לביטוח המוסד עבור מחייב הצו 

  לעניין כהלכתם עבודה יחסי שמתקיימים לכך אסמכתא

 .('וכו מחלה ,פנסיוניות הפרשות) אחרת עבודה חקיקה

נותני המעסיקים בתים וועדי ,בית משקי ,עסקים על חל הצו 

 .מראש נקבעו ביצועה וזמני העבודה שתחום ,שירותים
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 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
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 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
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 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
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בצו הראשונה התוספת 

שחייב זה הוא מעסיקם ,בצו הרשומים העבודה תנאי מתמלאים עוד שכל המבוטחים מפורטים  

 .שכיר עובד המבוטח היה כאילו הביטוח דמי ובתשלום בדיווח וכן העבודה גמול בתשלום

בצו השניה התוספת 

עצמאיים כעובדים נחשבים הצו שבתנאי מבוטחים מגדירה: 

oזמן יחידת בסיס על משתלם אינו העבודה שגמול ובלבד ,העסקה תנאי בכל מונית נהג :לדוגמא. 

oתמורה כנגד הזמנה י"עפ בביתו עבודות המבצע עובד :נוספת דוגמא (HOME- WORKER) בכל 

 .(הארצי ד"ביה ,לוי אורה ד"פס) בבית ורק אך שעובד ובלבד ,העסקה תנאי

בצו השלישית התוספת 

(ע"לעל) כעצמאיים ולא כשכירים נחשבים שאינם ספורטאים מעמד מגדירה. 
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 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים
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22.2.2007 לעבודה האזורי ד"ביה 066545/05 ל"ב - ד"פס - 
 ל"המל 'נ דוידוביץ צביקה

 
 :נקבע ד"בפס

 
 משכרו לקזז מקום אין ,כשכיר הצו י"עפ מבוטח משמוגדר•

  לצורך השנתי ח"בדו בניכוי לו שהותרו ההוצאות את
 .הביטוח דמי חישוב

  לדמי שכיר היותו מכוח זכאי יהא ,יזדקק אם ,המבוטח•
 .ר"פש וגמלת אבטלה
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 פסקי דין בעניין הצו
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בן נעמה - לעבודה האזורי ד"ביה 24829-07-15 ל"ב - ד"פס 
 ל"המל 'נ שלמה

 
 .ריקודים חוגי כמדריכת ס"במתנ עבדה המבוטחת•
 .מהצו כמתחייב שכירה כעובדת עבורה דיווח ס"המתנ•
  ולא ס"במתנ ההכנסות מחזור י"עפ חושבו הביטוח דמי•

 .(הוצאות ניכוי אחרי) בפועל הרווחים י"עפ
 של בסך ביתר תשלומים ל"למל שילמה המבוטחת לטענת•

 .₪ 58,000 מעל
 הזכאים מעגל את להרחיב נועד הצו כי טען ל"המל•

  מכריע אינו המס לרשויות והדיווח עובדים לזכויות
  סיווג לצורך מעסיק-עובד יחסי של קיומם בשאלת

 .המבוטח
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 פסקי דין בעניין הצופסקי דין 
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פישלזון לירן - לעבודה האזורי ד"ביה 18390-08-14 ל"ב - ד"פס 
 ל"המל 'נ
 

 .מוניות בחברת מונית כנהג עבד המבוטח•
 אמת בזמן שכר תלושי לו הופקו ,5/2014 - 12/2010 בתקופה•

 .כדין ביטוח דמי ונוכו
 י"ע נקבעו - העבודה ושעות החברה של הייתה שנהג המונית•

 .החברה
 שנסעו הנוסעים וכמות בפדיון תלוי והיה קבוע היה לא שכרו•

 .זמן יחידת לפי ולא
  קיבל לא נוסעים היו שלא ובימים מינימום שכר לו הובטח לא•

 .שכר
 .חלקי באופן לו שולמו ,וכדומה חופשה ,הבראה דמי•
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ממעסיקו עבודה הפסקת מכתב המבוטח קיבל 20.4.2014 ביום. 

מאחר ,אכשרה תקופת בהיעדר - נדחתה אבטלה לדמי תביעתו  

 ."עצמאי כעובד מעמדו" :קבע ל"והמל

 

ד"ביה החלטת 
 

מעגל להרחיב החקיקה תכלית ,קודמות הלכות לפי כי קבע ד"ביה 

 .לצמצמו ולא העובדים

שלפי אלה של ממעמדם לגרוע כוונה היתה לא ,מקום מכל  

 .שכירים כעובדים ממילא מסווגים העבודה משפט של הקריטריונים

הדלק בעלויות נשא לא :המבוטח עדות את סתר לא ל"המל 

  היכן שידע כך GPS באמצעות שליטה היתה למעסיק ,והתיקונים

 .נמצא
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בסיס י"עפ שולם המבוטח ששכר העובדה ,ד"ביה לדעת 

 לקוחות היו מהלקוחות שחלק העובדה או ,המונית פדיון

 הייתה שלמעסיק מהעובדה לשנות כדי בה אין ,שאיתר

 ושימשה המעסיק בבעלות הייתה המונית :פיקוח יכולת

 .אמת בזמן תלושים הונפקו ,לעבודה הקשורות לנסיעות

שכיר במעמד היה המבוטח כי קבע ד"ביה ,אלו בנסיבות  

 .אבטלה לדמי וזכאי

מבחני לפי קודם מונית נהג מעמד לבחון יש כי קבע ד"פסה  

 .בצו התנאים לפי המעמד בחינת בטרם העבודה
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הגבייה לפקיד להעביר יש - ביטוח דמי כפל של ממצב להימנע כדי 

 שיפחית כדי ביטוח דמי ניכוי על השרות מקבל אישור את

 .הביטוח דמי נוכו שמהן ההכנסות את מהשומה

פירסם 27.11.11 ביום :רבעון מידי העובדים פרטי דיווח חובת 

 הדיווח - מרס - ינואר בעד :רבעוני דיווח חובת בדבר חוזר ל"המל

 .וכדומה באפריל 15 - ב יהיה

הבאות מהדרכים באחת יעשה הדיווח: 

התשלומים באתר (אלקטרוני) מקוון טופס מילוי. 

מדווח נתוני אימות לצרכי: 

 .התשלומים פנקס גב על המופיע (פנקס מזהה) הקוד את לציין יש•

 .מבוטחים 20 עד לפרט ניתן טופס בכל•

 .חדש טופס ליצור יש נוספים מבוטחים עבור•
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 בפועליישום  -סיווג מבוטחים צוצו 
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עסקיים קשרים מערכת באמצעות קובץ שידור: 

 .למערכת כניסה לצורך מראש להירשם יש•

 ל"המל של "לקוחות ייצוג" למערכת המקושרים מייצגים•

 ."לקוחות ייצוג" אתר באמצעות קובץ לשדר יוכלו
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 יישום בפועל -סיווג מבוטחיםצו 
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כולה או  , טוען כי הכנסה זו, מבוטח שהתקבלה עבורו שומה כעובד עצמאי•
על פי הגדרת  , הינה הכנסה שכבר שולמו בעבורה דמי ביטוח כשכיר, חלקה

 .צו סיווג מבוטחים

אישור על  "של מס הכנסה  0857המבוטח יתבקש להמציא העתק מטופס •
שהוגש למס   -" ניכוי מס הכנסה מתשלומים החייבים בניכוי מס במקור

 .הכנסה

 :  לדוגמא 

המבוטח  ₪  300,000 -הכנסתו כעצמאי כ, 2016התקבלה שומה לשנת . א
 . ₪ 200,000המאשר כי שולמו דמי ביטוח מהכנסה של  0857המציא טופס 

, ₪ 200,000 -השומה במקור עצמאי תבוטל ותזוכה שומה חדשה כשכיר•
 .₪ 100,000וכעצמאי 

המבוטח המציא טופס  ₪  150,000עם  2014התקבלה שומה כעצמאי לשנת . ב
 .  ₪ 160,000המאשר כי שולמו דמי ביטוח מהכנסה של  0857

אינו עובד בכלל  )אם עיסוקו של המבוטח אך ורק מעבודה כשכיר לפי הצו •
ממקור עצמאי תבוטל ותוזרם שומה  ₪  150,000אזי השומה בסך , (כעצמאי

 . ₪ 160,000וכל הכנסתו כשכיר בסך , יבוטל עיסוקו כעצמאי. חדשה
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 תודה רבה
 מ"מיסוי בעפתרונות  -כהן , אלמקייס, חיבה, ארצי

 03-6133113פקס , 03-6134111טלפון : רמת גן
 04-9118188: פקס, 04-9118181: חיפה

 www.ahe-tax.co.il 


