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ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ח  תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ן תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 / אני מתקי

, התשמ״ד—1984 2 (להלן — התקנות ת) (מקדמו מי  תיקון תקני.1 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאו

א: בו  העיקריות), אחרי הגדרת ״תקנות הגביהי׳ י

ן; ״רבעון״ — תקופה  ״ ״מקדמה רבעונית״ — מקדמת דמי ביטוח בעד כל רבעו
נ ביולי, ב־1 באוקטובר י  של שלושה חדשים רצופים שתחילתה ב־1 באפריל, ב־

ת כספים.״  וב־1 בינואר של כל שנ

ות העיקריות —  תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 לתקנ

א: בו  (1) : במקום תקנת משנה (א) י
 ״(א) (1) חישובה של הכנסה לשנה השוטפת, לצורך תשלום המקדמות,
ת ה״כפפיס ת המתייחסת לשנ  יהיה על בסיס שומה או שומה עצמי
י ה־1 באפריל שלי  הסמוכה ביותר לשנה השוטפת, שנתקבלה לפנ
 אותה שנה שוטפת, והוראות תקנה ד יחולו על הכנסה שחושבה

ר;  כאמו

 (2) המוסד רשאי, על אף האמור בפסקה (1), לחשב אתי ההכנסה
 לצורך תשלום המקדמות בשנה השוטפת על בסיס הכנסה שלפיה
 חושבו מחדש מקדמות, כאמור בתקנה 4 ובלבד ששומה או שומה
 עצמית שנתקבלה לאחר מועד השינוי, תובא בחשבון, והוראות תקנה 7

; ״ ו  יחולו גם על הכנסה שחושבה על פי פסקה ז

 (2) בתקנת משניה (ב), אחרי ״מקדמה״ יבוא ״הרבעונית״.

א: בו ה (ג) י  (3) במקום תקנת משנ

 ״(ג) נמסרה הצהרה, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונית על בסיס ההכנסה
טח; נמסרה הצהרה על ההכנסה בחודש אפריל של אותה  שעליה הצהיר המבו
ה שוטפת, תחושב המקדמה הרבעונית הראשונה על בסיס ההכנסה שהוצהר  שנ

 עליה, כפול 3, ותקנות 7 עד 9 יחולו.״

 (4) בתקנת משנה (ד), במקום הקטע המתחיל במלים ״תחושב המקדמה״ יבוא
 ״תחושב המקדמה הרבעונית על בסיס ההכנסה שנקבעה, ואם ההכנסה נקבעה

 . לשנת כספים כלשהי הקודמת לשנה השוטפת, יחולו הוראות תקנות 6 עד 9.״

 תיקו! תקנה 3 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי ״מקדמה״ יבוא ״רבעונית״, ובמקום הסיפה

 המתחילה במלים ״מקסימום ההכנסה״ יבוא ״הכנסת המקסימום שלפיה משתלמים דמי
 ביטוח כפי שהיא בתחילתו של רבעון״,

 תיקון תקנה 4 4. בתקנה 4 לתקנות העיקריות —

ה (א) —  (1) בתקנת משנ

ות״; י נ  (1) בדישה, במקום ״המקדמות״ ייבוא ״המקדמות הרבעו

 1 ם״ה התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1470.
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 (2) בפסקה (3), במקום ״של 30%״ יבוא: ״של 20%״, במקום ״ארבעה
 חדשים״ יבוא, ״שלושה חדשים״ ובמקום ״באותם ארבעה החדשים״ יבוא:

; ם״  ״באותם שלושת החדשי
;  ; .־. .(3) בפסקה (4), במקום ״ב־30%״ יבוא ״ב־20%״

ה (ב) — תימחק.  (2) תקנת משנ

י 5 ד נ ? ז ת ו ק י ; ות העיקריות — י  5. בתקנה 5 לתקנ

ות״; י נ  "י(1) אחרי ״המקדמות״ יבוא ״הרבעו

 (2) במקום ״מקדמה לפני ד,־1 במאי 1985״ יבוא ״המקדמה הרבעונית לפני ה־1
/  בינואר של השנה השוטפת׳

6 , י נ ק מ ז י ק י ות העיקריות — . . . ת  6. בתקנה 6 לתקנ

 ; .(1) בתקנת משיגה.(א), אחרי ״המקדמות״ יבוא ״׳הרבעוניות״;

א: בו ה (ב) י  (2) במקום תקנת משנ

״(ב) לענין תשלום המקדמות הרבעוניות שחושבו מחדש, כאמור בתקנת . 
ו בתוקף  משפה (א), יראו כאילו המועד לתשלומן חל במועדי התשלום שהי

 לגבי אותה תקופה של השפה השוטפת.״

 7. במקום תקפה 7 לתקנות העיקריות יובויא: החלפתתקנד,7.

 ״תוספת אחוזים. 7. השר יקבע בהודעה שתפורסם ברשומות, את האחוזים שבהם.תקודם

ות כספים שקדמו לשנה השוטפת, לצודד תשלום  ההכנסה של שנ
דות שחלו ו ניות בשנה השוטפת, בשים לב לשיעור התנ  המקדמות הרבעו
 בין ממוצע המדדים של אותן שנות הכספים הקודמות לשנה השוטפת
ה שוטפת.״ י ברבעון הראשון של אותה שנ  לבין ממוצע המדדים הצפו

א: בו ות העיקריות י  8. במקום תקפה 8 לתקנ

נית יהיה כאחוז דמי הביטוח שמשלם  ״שיעור המקדמי, 8. (א) שיעור מקדמה רבעו

 מבוטח שהוא: עובד עצמאי או מי שאינו עובד ואינו עובד י עצמאי, לפי
:  הענין, מהכנסה כדלקמן

 (1) ברבעון הראשון של כל שנת כספים — מהכנסה שחושבה
;4  כאמור בתקפה 2 (א)(1) או (2), וכשהיא: מחולקת ב־

 (2) לגבי כל רבעון אחר — מהכנסה כאמור בפסקה (1),
 שהוגדלה או הוקטנה, לפי הענין, לגבי אותו רבעון, בשיעור
צע בין תחילת אותו רבעון לבין  השינוי שחל בשכר הממו

לת ׳הרבעון הראשון.  תחי

 (ב) מקדמה: רבעונית המשתלמת מהכנסת מינימום לפי פרט 3 של
 לוח י״א לחוק, תחושב לגבי כל רבעון מהכנסת המינימום האמורה כפי

 ״ שהיא בתחילת הרבעון האמור.״
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א: בו  במקום תקנה 9 לתקנות העיקריות י

ות אלה למבוטח שאינו  9. (א) מקדמה רבעונית שנקבעה על פי תקנ
 עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסה העולה על הכנסת המינימום לפי
 פרט 3 של לוח י״א לחוק, תחולק לשלוש מקדמות שוות, לכל אחד
י ביטוח לפי  מהחדשים שברבעון שישולמו במועדים שבהם משתלמים דמ

 תקנה 2 (א)(1) לתקנות הגביה.

נו  (ב) מקדמה רבעונית שנקבעה לפי תקנות אלה למבוטח שאי
נימום ולפי פרט 3 של לוח י״א  עובד, המשלם דמי ביטוח מהכנסת המי
 לחוק, תשולם במועדים בהם משתלמים דמי ביטוח לפי תקנה, 2 (א)(2)

ות הגביה.״  לתקנ

 החלפת תקנד, 9 9.

 ״מועדי תשלום

ות העיקריות —  תיקון תקנה !! 10. בתקנה 11 לתקנ

א: בו ה י י ה (ג) תסומן (ד) ולפנ  (1) תקנת משנ

 ״(ג) חושבה מחדש מקדמה לפי תקנה 4 או נקבעה הכנסה כאמור בתקנה 10,
ה חושבו מחדש המקדמות או ההכנסה  ולאחר מכן התברר כי ההכנסה שלפי
 שנקבעה כאמור שימשו או עשויים לשמש יסוד לחישוב גימלה והזכות
ה (א)  לגימלה נוצרה לפני שינוי או קביעה כאמור יחול האמור בתקנות משנ

; ״ . ן י נ ע  ו־(ב), לפי ה

ות אלה״ יבוא ״בתקנה זו״. ן תקנ י ה (ד), במקום ״לענ  (2) בתקנת משנ

 במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:

 12. (א) גימלה, למעט גימלה כאמור בתקנה 11, תחושב מחדש על פי
 ההכנסה שנקבעה בשומה עצמית לגבי אותה שנה שוטפת.

ה (א), חושבה מחדש מקדמה לפי  (ב) על אף האמור בתקנת משנ
 תקנה 4, וההכנסה שעל פיה חושבה המקדמה משמשת יסוד לחישוב
 תגמולי מילואים שטרם שולמו, יחושבו מחדש תגמולי המילואים על פי

 ההכנסה האמורה.״

.11 

 ״חישוב מחדש
 של גימלד,

 החלפת תקנה 12

 12. (א) על אף האמור בתקנה 2 (א)(1) לתקנות הגביה, לא יגבה חלקה הראשון של
 המקדמה הראשונה, והחל ב־10 ביולי 1985 יווסף בכל מועד תשלום שנקבע בתקנה

וה ל־10% של אותה מקדמה שתשלומה חל אותה שעה.  האמורה סכום השו

ת נה א יה ושי ות הגבי  (ב) מבוטח ששילם דמי ביטוח לפי תקנה 2 (א)(1) לתקנ
ה (א) ובעת מהאמור בתקנת משנ  סוגו בשנת הכספים 1985, ישלם את כל יתרת חובו הנ
ת מועד תשלומה לענין סעיף 179 לחוק כאילו  על פי הודעה שימסור לו המוסד, ויראו א

ו געשה השינוי.  חל במועד התשלום הסמוך שלאחר המועד שלגבי

 13. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 5(2), ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1
 באפריל 1985).

 (ב) תחילתה של תקנה 5 (2) ביום י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985).

 תחילה

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 י׳ באייר התשמ״׳ה (1 במאי 1985)
 (חמ 601—3)
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 תקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח) (תיקון מסי 2),

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

־242 לחוק הביטוח הלאומי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163, 164, 171, 177 ו
ן תקנות אלה —  [נוסח משולב] אני מתקי

ן __ תיקיו תקנה 2 ! ? ה ^ 2 1 9 ות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי״ד-—54  1. בתקנה 2 לתקנ

 התקנות העיקריות) —

א: בו ה (א) י  (1) במקום תקנת משנ

 ״(א) (1) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד הם:

 (א) 10 בחודש של כל אחד מהחדשים מאי עד מרס של אותה שנה
 שוטפת — בעד החודש שקדם למועד התשלום;

 (ב) 10 בחודש אפריל של כל שנה שוטפת — בעד חודש מרס של
; ת פ ט ו ה ש  שנת הכספים שקדמה לאותה שנ

 (2) מועדי תשלום דמי ביטוח בידי מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי,
 המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום האמורה בפרט 3 של לוח י״א

 לחוק הם:

; י נ ו  (א) 10 ביוני — בעד החדשים אפריל עד י

 (ב) 10 בספטמבר — בעד החדשים יולי עד ספטמבר;

;  (ג) 10 בדצמבר — בעד החדשים אוקטובר עד דצמבר

 (ד) 10 במרס — בעד החדשים ינואר עד מרס.

ה (ב) —  (2) בתקנת משנ

 (1) בפסקה (1) — במקום ״מ־10• בנובמבר״ יבוא ״מ־10 בספטמבר״
; ל״  ובמקום ״עד 10 במרס״ יבוא ״עד 10 באפרי

 (2) בפסקה (2) — במקום ״מ־125 שקלים״ יבוא ״מ־100 שקלים״.

 2. בתקנה 5ב לתקנות העיקריות — תיקי! תקנה 5

; ״  (1) בתקנת משנה (ב)(2), אחרי ״תוגדל״ יבוא ״או תוקטן

א: בו ה (ג) י  (2) במקום תקנת משנ

ה (ב), תוגדל או  ״(ג) הכנסתו של חבר קיבוץ שחושבה לפי תקנת משנ
:  תוקטן במהלך השנה השוטפת, לפי העניו, כדלקמן

 (1) ב־1 באפריל — בשיעור השווה למחצית משיעור השינוי שחל
1 באפריל האמור לבין ה־1 במרס שקדם לו. ־  בשכר הממוצע בין ה

 (2) ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 ביגואר של השנה השוטפת
 (להלן — מועד העדכון) — בשיעור השינוי שחל בשכר הממוצע בין
עד העדכון שקדם לו, הכל לפי האמור בלוח ב׳ ן ובין מו  מועד העדכו

 שבתוספת הראשונה.״

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמי 649; התשמ״ד, עמי 1465; התשמ״ה, עמי 514.
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א: בו  (3) במקום תקנת משנה, (ד) י

ה (ב) ו־(ג), ה פלונית בהתאם לתקנות משנ  ״(ד) שולמו דמי הביטוח לשנ
 ולאחר מכן נערכה שומה, והסטיה בחישוב ההכנסה המתקבלת, בהתחשב
 בשומה, היתה בשיעור של 15% לפחות, ישולמו או יוחזרו ההפרשים בין
ה זו, כשהם מחושבים לפי  דמי הביטוח שהיה על הקיבוץ לשלם לפי תקנ
ה (א), לבין דמי הביטוח ששילם הקיבוץ, ולענין זה יחולו  תקנת משנ
 הודאות סעיפים 164(ג) ו־(ד) ו־178 לחוק, בשינויים המחוייבים לפי

 הענין.

וחדת בהתאם לסעיף ד  (ה) נערכה שומה לקיבוץ לפי תקופת שומה מי
 לפקודה, ובתוך אותה תקופת שומה חלה תחילתה של השנה השוטפת, יראו
 את השומה האמורה כאילו היא השומה לשנה השוטפת, ולצורך האמור
ה זו תוגדל או תוקטן ההכנסה שחושבה לפי שומה כאמור בשיעור  בתקנ
 השינוי שחל בממוצע החדשי של השכר הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסמה
צע השכר) בשנה, השוטפת,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן — ממו

 לעומת ממוצע השכר בתקופת השומה המיוחדת.״

ות העיקריות —  בתקנה 7 לתקנ

ה (א) במקום ״ב־15 באפריל״ יבוא ״ב־1 במאי״, והסיפה  (1) בתקנת משנ
 המתחילה במלה ״וכן״ — תימחק.

א: בו  (2) תקנת משגה (ב) תסומן (ג) ולפניה י

 ״(ב) במקום הצהרה כאמור בתקנת משנה (א) יקבל המוסד הצהרה על
ה שוטפת או בחלק ממנה, ובלבד שהודיע כי  ההכנסה הצפויה באותה שנ

ה שוטפת.״ נ  ניתן למסור הצהרה כאמור עד ה־1 במאי של אותה ש

ה (א) ה (א)״ יבוא ״בתקנות משנ ה (ג), במקום ״בתקנת משנ  (3) בתקנת משנ
 או (ב)״.

 בתוספת השניה, במקום חלק א׳ יבוא:

ד : טופה הפכפ תשלומים לגבי מעבי ׳  ״חלק א

 תיק מס׳

 תאריך

 סניף המוסד

ה ת ש ל ו מ י פ כ פ  ה

י הח״מ, מצהיר בזה כי הוסמכתי לפי תקנות החברה/האגודה לחייב בחתימתי  1. אנ
ת החברה בהתחייבויות כספיות ומשפטיות.  א

 2. מוסכם בזה כי (להלן — המעביד)
 שם המעביד/המפעק,
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ב לשלם את החוב המסתכם ליום בסך שקלים י  מתחי

 ( שקלים) בתוספת ריבית שנתית בשיעור %

 וב־ תשלומים (כולל התשלום הראשון) כמפורט בסעיף 3.

 3. מועדי התשלום וסכומי הפרעון הם:

; ה  (א) תשלום ראשון בסך שקלים עם חתימת הסכם ז
 תשלומים נוספים:

 (ב) ביום סך שקלים;

ם; . סך שקלי . . ום.  (ג) . בי

 (ד) ביום סך שקלים;

ם;  (ה) ביום סד שקלי

ם;  (ו) ביום סך שקלי

ב לא לפגר מעתה ואילך בהגשת הדו׳׳חות ובהעברת י  4. (א) המעביד מתחי
ו למוסד לביטוח לאומי לפי הוראות חוק הביטוח גיעו ממנ  התשלומים שי

 הלאומי [נוסח משולב], התשב״דו—1968 (להלן — החוק).

ר כי ידוע לו שבהתאם להוראות סעיף 179 לחוק, במקרה  (ב) המעביד מצהי
ו לפי החוק בתקופת ההסכם, יחוייב  של פיגור בתשלום כלשהו המגיע ממנ

 בתשלום קנסות והפרשי הצמדה על פיגור כאמור.

 (ג) המעביד מצהיר שידוע לו כי לפי הוראות סעיף 172 לחוק, במקרה של
 פיגור בתשלום דמי ביטוח כלשהם, לרבות לפי הסכם זה — יהיה המוסד
ת התשלומים על פי הסכם זה כנגד כל חוב שנוצר כתוצאה  רשאי לזקוף א

 מפיגור, כאמור.

 5. (א) לא שולם תשלום במועד כאמור בסעיף 3 יחולו הוראות סעיף 179 לחוק
ה כדין חוב  בשינויים המחוייבים, ואולם לענין זה דין ריבית לפי הסכם ז

 בדמי ביטוח.

 (ב) (1) חל פיגור בשני תשלומים לפי הסכם זה, רצופים או שאינם רצופים
 לרבות פיגור שנוצר בשל זקיפת התשלומים כאמור בסעיף 4(ג) לעיל,

; ה  יהיה המוסד רשאי לבטל הסכם ז

 (2) בוטל ההסכם, רואים כאילו לא נערך ההסכם, והוראות סעיף 179
 לחוק יחולו על סכום החוב שלגביו נערך ההסכם, ותשלומים ששולמו
 על חשבון הסכם זה, כולל על חשבון ריבית שחושבה לפי סעיף 2

 לעיל, ייזקפו כנגד חוב דמי ביטוח קנס ותוספת לפי הסעיף האמור.

ד בידי המוסד לביטוח ד המעבי  6. (א) להבטחת התשלומים לפי הסכם זה מפקי
 לאומי המחאות למועדי פרעון ובסכומים כמפורט בסעיף 3.

 (ב) לא מילא המעביד התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיה המוסד רשאי לפרוע
 את ההמחאות שנמסרו לו או לגבות את הסכומים המגיעים לו, בדרכי הגביה
 לפי פקודת המסים (גביה), כאמור בסעיף ,183 לחוק, והודעה על ביטול
 ההסכם כאמור בסעיף 5, יראו אותה כדרישה בכתב שנמסרה לפי הפקודה

 האמורה.
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 הסכם תשלומים זה הינו בר תוקף עם ביצוע התשלום הראשון לפיו.

 ולראיה! באנו על החתום היום. המקום

 שם החותם תפקידו

 שם עורך ההסכם מטעם המוסד תפקידו.

 חתימה ותותמת המוסד

 אושר בידי(שט, תפקיד וחתימה). ״

 י״יייי־ 5. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985).

ב צ ה ק ש  י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985) מ
0 ״ שר העבודה והרווחה - 2 9 מ 9 ח ) 

 תקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי גיטוח) (תיקון מס׳ 3),

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 163 ו־242 להוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ות אלה: ן תקנ  התשכ״ח—1968 י, אני מתקי

 החלפת לוח א׳ 1. . במקום לוח א׳ בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דומי ביטוח),
א: בו  התשי״ד—1954 2 (להלן — התוספת הראשונה), י

׳  לוח א

 שנת המאזן שיעור הגידול

 התש״ם 20,530.29%

 התשמ״א 7,987.77%

 התשמ״ב 3,804.56%

 התשמ״ג 1,527.03%

 התשמ״ד 400.87%״

 החלפת לוח ב׳ 2. במקום לוח ב׳ בתוספת הראשונה יבוא :

 ״לוח ב׳

 מועד והעדכון שיעור השינוי

 1.4.85 5.0%״

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 1. ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 946; התשמ״ד, עמי 1664; התשמ״ה, עמ׳ 514 ועמי 1231.

 י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985)
 (חמ 289—3)
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ם דמי ביטוח) א ש  תקנות הביטוח הלאומי(הוראות מיוחדות בדבר ת

ן 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34, 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח !משולב],
: ן תקנות אלה י מתקי  התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), אנ

י החיפת יןקנד, 2 מ ות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות ובדבר תשלום ך  1. במקום תקנה 2 לתקנ

: א בו (להלן — התקנות העיקריות), י 2  ביטוח), התשל״א—1971

 ״הישוב ההכנסה 2. לשם קביעת דמי הביטוח יראו כהכנסתו השנתית בשנה השוטפת

: ו  של כל אחד מהמבוטחים המפורטים להלן את ההכנסה שצוייגה לצד

 (1) לגבי עובד לשעה כאמור ובתקנה 1(1) או (2) ולגבי עובד
 כאמור בתקנה 1(4) או (5) — הכנסתו מהמקורות המפורטים
; אין לעובד 3  בסעיף 2(2) לפקודת מם הכנסה (להלן — הפקודה) 1
 עה למי י נה מג  לשעה או לעובד כאמור הכנסה, או שהכנסתו אי
 נימום האמור בפרט 2 של לוח י״א לחוק, יראוה לענין קביעת
 דמי ביטוח כאילו הגיעה למינימום האמור, ואולם, בהכנסתו של
 עובד כאמור ,בתקנה 1(4) יכללו לענין זה !תשלומים המשתל
די מעבידו על פי חוזה שנעשה בחוץ לארץ;  מים בחוץ לארץ על י

 (2) לגבי עובד בחופשה ללא תשלום כאמור בתקנה, 1(3) —
דה;  הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2(4) עד (7) לפקו
 אין לעובד הכנסה כאמור או שהכנסתו אינה מגיעה למינימום
 האמור !בפרט 3 של לוח י״א !לחוק, יראוה לענין קביעת דמי

 ביטוח כאילו הגיעה הכנסתו למינימום האמור.״

 הוספת תקנות
 2א ו־2ב

 החלפת, תקנה 3

 2. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא :

ה 2 ישולמו  ״תשלום מקדמות 2א. כל עוד לא נקבעה הכנסה למבוטחים כאמור בתקנ

 מקדמות לפי תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ״ד—1984 1
ות המקדמות).  (להלן — תקנ

 מועדי תשלום 2ב. מועד תשלום דמי ביטוח של מבוטחים כאמור בתקנה 1 הוא כמועדי

מי (גביית  תשלום, דמי הביטוח האמורים בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאו
ות הגביה), לפי העניין.״  דמי ביטוח), התשי״ד—1954 5 (להלן — תקנ

א: בו  3. במקום תקנה, 3 לתקנות העיקריות י

 ״הפדשדמי 3. הוראות סעיפים 164 (ג) ו־(ד) ו־178 לחוק יחולו בשינויים המחו־

מ ייבים לגובי מבוטחים כאמור׳ בתקנה 1.״ ת י ז ח , ד 1 " ״י ' 2 

 תיקון תקנה 9

; ימחקו  י

 בתקנה 9 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), המלים ״ולפי הוראות סעיף 178 לחוק״

.4 

 1 ס״ת התשכ״וו, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשל״א, עמי 1458.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
 4 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1470.

 5 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 649.
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א: בו ה (ב),בסופה י  (2) בתקנת משנ

 ״או סך הניכויים השנתיים לפי סעיף 161 (ג)״;

א: בו  (3) האמור בתקנת משנה (ד) יסומן(1) ואחריו י

 ״(2) על החזרת סכום לפי אישורים חדשיים לפי סעיף 161 (ג) לחוק
 כאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות סעיף 178 לחוק בשינויים המחויי־
 בים, ולעניו זה יראו כיום בו שולם תשלום היתר את מועד התשלום האמור

 לגבי עובד לפי סעיף 171 לחוק.

י השנתי לפי סעיף תי על סך הניכו  (3) על החזרת סכום לפי אישור שנ
 161(ג) לחוק יחולו ההוראות האמורות בפסקה (2), ואולם על אף האמור
 בסעיף 178 (א)(1) לחוק, יוחזר הסכום ששולם בצירוף תוספת לפי שיעור
י היום שבו הוחזר !התשלום היתר  עליית המדד שפורסם: לאחרונה לפנ
 לעומת ממוצע המדדים בכל רבעון, כמשמעותו ובתקנות המקדמות, בשנת

 הכספים שבה שולם התשלום היתר.״

ה (ה) — תימחק.  (4) תקנת משנ

: א ו ב  החלפת תקנות 5. במקום תקנות 10 ו־ 11 לתקנות העיקריות י
 10 ו־11

 10. הרשום כמחוסר עבודה בלשכת שירות התעסוקה כמשמעותה בחוק
, ובידו אישור בכתב על כך מאת  שירות התעסוקה, התשי״ט—1959 6
 הלשכה האמורה, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח, למעט דמי ביטוח
 המגיעים מדמי אבטלה כאמור בסעיף 167 (ד) לחוק, בעד תקופה, שאינה
 עולה על 12 חדשים מתוך שתי שנות כספים רצופות שבה היה רשום
ות הכספים לא חלה  כאמור כמחוסר עבודה ובלבד שתקופת שתי שנ

(1 !באפריל 1966). ו  לפני י״א בניסן התשכ״

ת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה או מ ח  11. ,(א) מבוטח שלא עבד מ
דו כל תשלום בעד התקופה שבה לא  אבל במשפחה, ולא קיבל ממעבי
 עבד מאחת הסיבות האמורות, יהיה פטור מתשלום דמי־ביטוח לתקופה
י חדשי עבודה בשנת כספים אחת, ולאחר תום התקופה  שלא תעלה על שנ
 האמורה •ישלם המבוטח דמי ביטוח בשיעורים ,ובמועדים כאמור בתקנת

ה (וב).  משנ

ה (א),  (ב) מבוטח שלא עבד מסיבה שאינה מנויה בתקנת: משנ
דו כל תשלום בעד התקופה האמורה, ישלם דמי ביטוח  ולא קיבל ממעבי
 במועדי התשלום ;הואמורים בתקנה 2 לתקנות הגביה, לגבי מבוטח
בד עצמאי המשלם דמי ביטוח מהכנסת המינימום  שאינו עובד ואינו עו

 האמורה בפרט 3 של לוח י״א לחוק.״

 ״פטור מתשלום
 דמי ביטוח

 למחוהר עבודה

 פטור והנחה
 מתשלום דמי
 ביטוח לעובד

 6. בתקנה 12 לתקנות העיקריות, במקום המלה ״על״ יבוא ״על מי שאינו טבוטת לפי
 פרק ב׳ לחוק ועל״.

 תיקון תקנה 12

 6 פ׳״ח התשי״ט, עמי 33.
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 7. בתקנה 13 לתקנות העיקריות _ תיקון תקנה 13

ה (ב) —  (1) 1 בתקנת משנ

 (א) בפסקה (1), אחרי ״(א)״ יבוא ״ובנוסף לכל דין וחשבון שעליו להגיש
; ״  לפי החוק״ ובמקום ״ב־15 באפריל״ יבוא ״עד ה־1 במאי

 (ב) במקום פסקה (2) יבוא :

ה (א) יראו  ״(2) (א) כהכנסתו השנתית של מבוטח כאמור בתקנת משנ
  את הכנסתו האמורה בסעיף 164 לחוק, !באותה שנה שוטפת, מהמקו

 רות המפורטים בסעיף 2(1), (2) ו־(8) לפקודה,

ה (א), ישולמו  (ב) כל עוד לא נקבעה ההכנסה כאמור בפסקת משנ
ן זה יראו את הסכום שהוצהר י  מקדמות על חשבון דמי הביטוח, ולענ

 עליו בדין וחשבון —

ה  (1) לגבי מי שנעשה גם לעובד וגם לעובד עצמאי באותה שנ
ת סוגו, והוראות  שוטפת, כהכנסה שעליה הצהיר מי ששינה א

ייבים •, ה 23 יחולו.בשינויים המחו  תקנ
ה מבוטח גם  ׳(2) לגבי מי שבשנה שקדמה לשנה השוטפת הי
 כעובד וגם כעובד עצמאי, כהכנסה שעליה הצהיר מבוטח שאינו

 עובד, המגיש הצהרה לפי תקנה ד לתקנות הגביה.״

א: בו  (ג) במקום פסקה (3) י

נוי בשכרו של מבוטח, יודיע על כך המבוטח למוסד,  ״(3) חל שי
״ ;  ושינוי זה יובא בחשבון לענין פסקה(2).

 (ד) בפסקה (5), במקום הסיפה המתחילה במלה ״לתקופות״ יבוא ״לכל
 רבעון, כמשמעותו בתקנות המקדמות, של אותה שנת כספים״.

א: בו ה (ב) י  (2) אחרי תקנת משנ

ה זו יהיה במועדי התשלום  ״(ב1) מועד תשלום דמי הביטוח לפי תקנ
ה 2 לתקנות הגוביה, לפי הענין.  האמורים בתקנ

 (ב2) מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) ישלם מקדמות דמי ביטוח לפי
 תקנות המקדמות ובשינויים שנקבעו בתקנה זו.״

ה (ג), במקום ״והוראות סעיף 178 (א)(3) לחוק יחולו על היתרה ת משנ  (3) בתקנ
 האמורה בשינויים המהוייבים״ יבוא ״והוראות סעיף 178 לחוק יחולו על היתרה
 האמורה ׳כאילו היא יתרה לפי סעיף 178 (א)(3) לחוק״ ובמקום ״לפי הוראות
 סעיף 164 (ג) לחוק״ יבוא ״ויראו יתרה זו כאילו היא יתרה לפי סעיף 164 (ג) או

. ך י נ ע  164 (ד) לחוק, לפי ה

 (4) תקנת משנה (ד) — תימחק.

ה 14 לתקנות העיקריות — תיקון תקני, 14  8. בתקנ

 (1), בתקנת משנה (א)(2), במקום ״2(3)״ יבוא ״2(4)״.
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א: ״במועדי התשלום האמורים בתקנה 2 בו ה (ב), בסופה י  (2< בתקנת משנ
 לתקנות הגביה, לפי העניו.״

א: בו  (3) אחרי תקנת משגה (ג) י

 ״(ד) לשם קביעת דמי ביטוח של מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) יראו
 את הכנסתו מהמקורות המפורטים !בסעיף 2(1) ו־(4) עד (7) לפקודה, למעט

 הכנסתו מפנסיה, כהכנסתו השנתית באותה שגה שוטפת.

ה (ד) ישולמו מקדמות  (ה) כל עוד לא נקבעה הכנסה כאמור בתקנת משנ
ה זו. ות המקדמות ובשינויים שנקבעו בתקנ  על חשבון דמי ביטוח לפי תקנ

 (ו) מועדי תשלום דמי ביטוח לפי תקנה זו יהיו מועדי התשלום האמורים
 בתקנה 2 לתקנות הגביה, לפי הענק.

ה 13 (ב)(4) ו־(ג) וכן תקנה 2(ב) לתקנות הגביה יחולו  (ז) הוראות תקנ
 על הפרש דמי ביטוח כאמור בסעיף 164 (ג) ו־(ד) לחוק ועל הפרש דמי

 ביטוח בשל סכומי המקסימום האמורים בסעיף 167ב לחוק.״

1 9. בתקנה 15 לתקנות העיקריות — י 5 ד נ ?  ״יקיז ת

ה (א)(1), במקום ״׳ישלם דמי ביטוח :בשיעור״ יבוא ״ישתלמו  (1) !בתקנת משנ
 דמי ביטוח בשיעור החל על עובד מהכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2)

; ר״ עו  לפקודה ובשי

ומא:  (2) אחרי תקנת משנה (ג) י

 ״(ד) הוראות תקנה 14 (ד) עד (ז) יחולו על מבוטח כאמור בתקנת משנה
 (א)(1) בשינויים המחריבים״.

א: בו  הוספת!!ק״־, 15ב 10. אחרי תקנה 15א לתקנות העיקריות י

) סכום שנוכה מהכנסה העולה על המקסימום לפי סעיף 167ב א  ״החזר ״שלום 15 ב. (

י לחוק ממבוטח כאמור .בתקנות 12 א עד 15 יוחזר למבוטח, ובלבד שנוכו ת  י

ה עולה על המקסיומום 1האמור. נ  דמי הביטוח המגיעים מאותה הכנסה שאי

 .(:ב) סכום כאמור בתקנת משנה (א) יוחזר על פי הוראות תקנה
 9, בשינויים המחוייבים.״

א: בו  החלפת תקנת 9! 11. במקום תקנה 19 לתקנות העיקריות י

) בתקנה זו — א  ״מבוטח תלמיד 19. (

 ״תלמיד״ — מבוטח לפי פרק ב׳ לחוק למעט אשד. נשואה,
 הרשום כתלמיד ובמוסד להשכלה, בתנאי שהיה מבוטח ביום
 תחילת הלימודים או ביום שנרשם ללימודים, לפי ׳המאוחר

תר; ו  י

; ה ל  ״מוסד להשכלה״ — מוסד ששמו נקוב בתוספת לתקנות א

ת לימודיים״ — תקופה: של שנים עשר חדשים רצופים  שנ
 שתחילתה ביום תחילת הלימודים במוסד להשכלה שבו רשום

 והתלמיד.
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 (ב) (1) מוסד להשכלה חייב בתשלום דמי ביטוח בעד כל תלמיד
ת לימודים כשיעור דמי הביטוח שמשלם מבוטח נ  לכל ש
נו עובד עצמאי לפי הכנסת מינימום האמורה נו עובד ואי  שאי
 בפרט 3 בלוח י״א לחוק, כפי שהיא ב־1.באוקטובר של שנת
 הכספים שבה החלה שנת הלימודים שובעדה משולמים דמי

 הביטוח.

 י(2) תשלום דמי הביטוח ייעשה לא יאוחר מיום 1 ביולי של
ד למועד תשלום דמי הביטוח טפת; ע ת הלימודים השו  שנ
 יעביר המוסד להשכלה מקדמה שתחושב; על פי מספר התל
ו במוסד להשכלה ב,־1 ביולי של שנת• הלימודים  מידים שהי
טפת; מקדמה זו תועבר למוסד ת הלימודים השו  שקדמה לשנ

ת הלימודים. נ  עד יום 15 בדצמבר של ש

 (3) לתשלום המקדמה !ולתש לום דמי הביטוח יצורפו רשי
 מות התלמידים שבעדם שולם התשלום, בציון מספרי הזהות

 שלהם.

 (4) המוסד להשכלה יגבה מהתלמיד את סכום דמי הביטוח
גבה סכום  שהוא חייב בתשלומם לפי תקנה זו, ובלבד שלא י
י •ה;1 בדצמבר של שנת הלימודים השוטפת, ואם  זה לפנ
ד לאחר מועד זה, לא לפני ה־15 ביוני של  נרשם התלמי

 אותה שנת לימודים.

ת הלימודים שולמו בעדו דמי ביטוח, נ  (ג) תלמיד שבמשך כל ש
ת ה זו, יחזיר לו המוסד, לאחר ,תום שנ  למעט דמי ביטוח על פי תקנ
ל פי בקשתו של ת הסכום שהמוסד להשכלה גבה ממנו, ע  הלימודים, א
 התלמיד שתוגש למוסד, בצירוף אישורים על תשלום דמי ׳הביטוח;
 היחזרת הסכום תיעשה לא יאוחר משלושה חדשים מיום הגשת הבקשה
 ולפי הוראות סעיף 178 לחוק, ולעניו זה יראו את ה־1 ובדצמבר ואת

 ה־1 ביזולי, לפי הענין, כיום שבו נגבה תשלום היתר.

 (ד< חובת המוסד להשכלה לשלם דמיי -ביטוח כאמור בתקנת משנה
דו לשלם דמי ביטוח על פי ד או מעבי  (ב) היא בנוסף לחובת התלמי
 החוק, ובנוסף לחובת המוסד להשכלה לשלם דמי ביטוח כאמור בתקנה
י פגיעה בעבודה),  16(1) (א) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפנ

״ .  התשי״ד—1954 ז

ות העיקריות, אחרי ״דמי ביטוח״ יבוא ״החדשיים״ תיקון ״קנה 19*  12. בתקנה 19א(ב)(2) לתקנ
 ובמקום ״מחולק ב־12״ יבוא ״מחולק ב־3״.

 13. ובתקנת 20 לתקנות העיקריות — תיקון תקני, 20

ת כספים  (1) בתקנת משנה (א), במקום ״כפי שהוא ב־1 באפריל של כל שנ
 שבעדה משתלמים דמיי ביטוח״ ייבוא ״׳כפי שהוא ב־1 בחודש הראשון שלי כל

; ת״  רבעון כמשמעותו בתקנות המקדמו

 7 ק״ת התשי״ד, עמי 650.
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 (2) בתקנת משנה (ב), אחרי פסקה (3) יבוא :

 ״(4) נמצא מבוטח במאסר או במעצר בחוץ לארץ, ישלם דמי ביטוח בעד
נו עובד  תקופת שהותו במאסר או!במעצר כאמור, בשיעור החל על מי שאי
 ואינו עובד עצמאי מהכנסת המינימום האמורה בפרט 3 של לוח י״א לחוק;״

; ך י נ ע ה >ג) בסופה יבוא ״לפי ה  (3) בתקנת משנ

 (4< אחרי תקנת משנה, (ג) יבוא :

ה ב(1) יראו כאילו חל מועד ת משנ  ״(ד) נדרשו דמי ביטוח כאמור בתקנ
עדי התשלום האמורים בתקנה 2 לתקנות הגבייה לגבי התקופה  תשלומם במו

 שבה שהה המבוטח בחוץ לארץ.״

א: בו (א) ואחריו י מן סו  האמור בתקנה 21 לתקנות העיקריות י

עד תשלום דמי ביטוח לפי תקנה זו יהיה מועד התשלום החל לגבי עובד  ״(ב) מו
 לפי סעיף 171 לחוק.״

 תיקו! תקנה 21 14.

א: בו 2 15. במקום תקנה 23 לתקנות העיקריות י ׳ 3 ד נ ו י ת ת פ י ח  ה

 23. (א)! בתקנה זו —

 ״ההכנסה המשוערת״ — ההכנסה ׳המשוערת של החודש
 הראשון לתחילת הביטוח או של החודש הראשון ישבו חל
  שינוי בסוג (להלן — החודש הראשון) שהצהיר עליה המבו

 טח בדין וחשבון שהגיש בטופס שקבע לכך המוסד;
 ״שומה״ — כמשמעותה בתקנות המקדמות, לרבות ״שומה

ת; ו  עצמית״ כמשמעותה באותן תקנ
ת; ות המקדמו  ״רבעון״ — כמשמעותו בתקנ

 ״שינוי!בסוג״ — שינוי כאמור בסעיף 166 לחוק.

ו מבוטח כעובד בשנה הראשונה לביטוחו או חדל נ  (ב) מי שאי
ת כספים פלונית, יצהיר למוסד עד תום החודש  להיות מבוטח כעובד בשנ
י שהיה לעובד עצמאי כאמור  הראשון על הכנסתו המשוערת, ואולם מ
 בסעיף 33 לחוק, יצהיר למוסד על הכנסתו המשוערת מיד עם היותו

 לעובד עצמאי.

ה (ב) ת משנ  (ג)ז קביעת דמי הביטוח לגבי מבוטח כאמור בתקנ
 בשנת הכספים הראשונה שבה החל הביטוח או בשנת הכספים שבה חל
 השינוי בסוג (להלן — השנה הראשונה) תהיה על פי הוראות סעיף 166
יבים; י  לחוק — והוראות סעיף 164(א), (ב) ו־(ה) יחולו בשינויים המחו
ת כספים נ  החל הביטוח או חל שינוי בסוג לאחר חודש אפריל של ש
 פלונית, יובא בחשבון, לעניו זה, החלק היחסי של ההכנסה שנקבעה

 לשנה הראשונה.

ה (ג),  (1) כל עוד לא נקבעה ההכנסה כאמור בתקנת משנ
ה הראשונה לפי תקנות המקדמות,  ישולמו מקדמות בשנ
 וכהכנסה ברבעון יראו את ההכנסה המשוערת כפול שלוש;

 (ד)

 ״תחילת ביטוח
 ושינוי סוג
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 תיקון יתקנה 24׳

 (2) החל הביטוח או חל השינוי בסוג לאחר ד.־1 בחודש,
דש;  תשולם מקדמה גם בעד אותו חו

 (3) התל הביטוח או חל השינוי בסוג לאחר החודש הראשון
 של הרבעון, ישולמו מקדמות דמי ביטוח בעד אותו.חלק יחסי
נוי בסוג כאמור;  מהרבעון שבו החל הביטוח או שבו תל השי

 (4) לגבי שנת הכספים שלאחר השנה הראשונה יחולו
ן זה במקום הצהרת י  הוראות תקנה 7 לתקנות הגביה, ולענ
 על שנת כספים קודמת, יצהיר המבוטח על ההכנסה הצפויה
ת הכספים האמורה ומקדמות דמי  בחודש הראשון של שנ

 .ביטוח בעד אותה שנה ישולמו לפי תקנות המקדמות.

ת לפי תקנה׳ זו, יהיו במועדי התשלום  (ה) מועדי ׳תשלום מקדמו
 האמורים בתקנה 2 לתקנות הגביה, לפי הענין.

 (ו) (1) לא הצהיר מבוטח על הכנסתו המשוערת כאמור בתקנת
ה הראשונה, אם המוסד ה (ב), יהא .רשאי להצהיר בשנ  משנ
ן עד  הסכים לכך, על ההכנסה שהיתה לו מהחודש הראשו
 החודש שקדם למועד מתן ההצהרה, והמקדמות יחושבו
עד •לתשלומן  וישולמו לפי תקנות המקדמות, ויראו כאילו המו

ו בתוקף בתקופה שלגביה הצהיר.  חל במועדי התשלום שהי
ת ההצהרה כאמור בפסקה י(1),  (2) סירב המוסד לקבל א
ד גביה ראשי לקבוע את מקדמות דמי הביטוח  רשאי פקי

 המגיעים, כאמור בסעיף 166 לחוק.

 (ז) הוראות סעיף 164 (ג) ו־(ד) לחוק, לפי הענין, יחולו על הפרש
ה (ב).״  דמי ביטוח הנובע משומה שנערכה למבוטח כאמור בתקנת. משנ

ד 1 ע  16. בתקנה 24(א)(1) לתקנות העיקריות, במקום ״לפני 15 באפריל״ יבוא ״
 במאי״.

. הוספת תקני. 25» א ו ב ות העיקריות י  17. אחרי תקנה 25 לתקנ

 ״שיעורים 25א. מבוטח המשלם לפי תקנות אלה דמי ביטוח כעובד עצמאי או

ו עובד ואינו עובד עצמאי, למעט מבוטח כאמור בתקנה 20(א), נ ט כמי שאי י ת ח פ י  מ

 ישלם דמי ביטוח ובהתחשב בשיעורים שנקבעו לפי סעיף 60י1א לחוק.״

 ביטול תקנות
 20» ו־20ב

 תחילה

ות 20א ו־20ב לתקנות, העיקריות — בטלות.  18, תקנ

 19. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985).

ב צ , ק ה ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985)
 (חמ 912—3)
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ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות) (תיקון), ה

־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 9 ו
ן תקנות אלה:  התשכ״ח—1968 י, אני מתקי

 1. בתקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), התשל״ט—1979 2 (להלן —
א: בו ת העיקריות), אחרי הגדרת ״תקופת אכשרה״ י ו  התקנ

ות המקדמות״ — תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ״ד—1984 י.  ״ ״תקנ

נימום המחושבות לפי  ״מקסימום״ ו״מינימום״ — הכנסת מקסימום והכנסת מי
 לוח י״א לחוק, ב־ ו באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר של כל

 שנת כספים.״

 תיקון תקנה 1

ת: ו  2. בתקנה 9 לתקנות העיקרי

ה (א) —  (1) בתקנת משנ

 (א) בפסקה (3) — הסיפא המתחילה במלים ״ודין תשלומים אלה״ —
מחק;  תי

 (ב) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) נקבעה הכנסה כאמור בפסקה (3) יחושבו מקדמות כאמור
ות האמורות למעט האמור בתקנה  בתקנות המקדמות, והוראות התקנ
 4 (א)(1) ו־(2), יחולו בשינויים המהוייבים לגבי עקרת בית שבעלה
 עובד, ואת האמור בתקנה 4 (א)(3) לתקנות המקדמות יראו כאילו

 נאמר לגבי הכנסה; מעבודה.״

ה (ה)׳ — תימחק.  (2) תקנת משנ

 תיקון תקנה 9

א: בו  3. אחרי תקנה 10 לתקנות העיקריות י

ות אלה,  ״מועדי תשלום י 10א. מועדי תשלום דמי ביטוח לגבי מי שמבוטח לפי תקנ

 יהיו מועדי התשלום האמורים בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית
 דמי ביטוח), תתשי״ד—954! 4 (להלן — תקנות הגביה), בשינויים

 המחריבים.״

 הוספת תקנה
 10א

 4. בתקנה 11 (א) לתקנות העיקריות, במקום ״עד ד.־15 באפריל״ יבוא ״עד ה־1
 במאי״.

 5. בתקנה 13 (ד) לתקנות העיקריות, במקום ״ה־15. לאפריל״ יבוא ״ה־1 במאי״.

 6. בתקנה 14 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א), בסופה יבוא ״לעניין זה לא יראו תוספת וקנס לפי סעיף
 179 כדמי ביטוח״.

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 526; התשמ״ד, עמי 1414.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1470.
 4 קי״ת התשי״ד, עמי 649.

 תיקון תקנה 11

 תיקון תקנה 13

 תיקון תקנה 14
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א: בו ה (ב) י ת משנ  (2) אחרי תקנ

 ״(ג) דמי ביטוח המגיעים לפי תקנות אלה ׳בעד תקופות למפרע, יראו אותם
 כאילו המועד לתשלומם חל במועד שבו היה על המבוטח לשלמם, והוראות

 סעיף 179 לחוק יחולו עליהם בשינויים המחוייבים.״

 7. בתקנה 19 לתקנות העיקריות, !בסופה יבוא : ״והוראות סעיף 178 לחוק יחולו על תיקו! תקנה 19
 הסכומים שיוחזרו.״

ת להצהיר על הכנסה, תהיה פטורה הוראת שעד, ות המקדמו יבת לפי תקנ  8. מבוטחת ברשות החי
ת הכספים 1985 מלהצהיר על הכנסותיה, והוראות תקנה 2 (ד) לתקנות המקדמות  בשנ
 יחולו על בסיס ההכנסה האחרון שבידי המוסד, ואולם אם מסרה הצהרה כאמור, יראו

 הצהרה זו כאילו נמסרה לפי תקנה 7 לתקנות הגביה.

 9. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). תחילי•

ב צ ה ק ש  י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985) מ
) שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ 2 9 מ 8 ח ) 

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  צו הביטוח הלאומי(שיעורים מופחתים של דמי גיטוח), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160א ו־242 להוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ה: ו י מצו  התשכ״ח—1968*, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ

 1. (א) מבוטח לפי פרק ו׳ לחוק, החייב בעצמו דמי הביטוח שהוא משלם לפי
ו עולה על הסכום המופחת, נ  סעיפים 159 ו־160, ישלם על אותו חלק מהכנסתו ברבעון שאי

: ה ל  דמי ביטוח בשיעורים א
 (1) עובד עצמאי — 8.6% ;

ו עובד ואינו עובד עצמאי — 6.5% ; נ  (2) מי שאי

 (ב) בסעיף זה —

בי כל רבעון, ל־35% מהשכר הממוצע כפי שהוא  ״הסכום המופחת״ — סכום השווה, לג
ה ל־100 השקלים הקרובים כפול 3 ; ט גל כלפי מ  בתחילת אותו רבעון, כשהוא מעו

 !״רבעון״ — תקופה של שלושה חדשים רצופים שתחילתה ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1
 באוקטובר וב־1 בינואר של כל שנת כספים.

 2. צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של מס מקביל), התש״ם—1980 2 — בטל. ביטול

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). תחיל״

ב צ ה ק ש  י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985) מ
) שר העבודה והרווחה 3 - 3 9 מ 4 ח ) 

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1311.

 הפחתת תשלום׳
 שקעור דמי

 הביטוח:
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,  תקנות הביטוח הלאומי(גביית דמי ביטוח - הוראת שעה)

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173, 177 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ן תקנות אלה: י מתקי  התשכ׳׳ח—1968 י, אנ

ת הכספים 1984 לא עלתה נו עובד ואינו עובד עצמאי שהכנסתו בשנ  1. מבוטח שאי
 על המינימום שהיה אמור לגביו בפרט 3 של לוח י״א לחוק, לא יהא חייב. למסור ה^הרה
 על הכנסתו בשנת הכספים 1985, כאמור בתקנה 7 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי
 ביטוח), התשי״ד—1954 (להלן — תקנות הגביה), ויראו את הכנסתו, בשנת הכספים 1985,

 כהכנסת המינימום האמורה לגביו בפרט 3 של לוח י״א.

 שמירת הוראות 2. מבוטח הפטור ממסירת הצהרה כאמור בתקנה 1, שמסר הצהרה עד ה־1 במאי

 1985, יראו הצהרה זו כאילו נמסרה על פי תקנה 7 לתקנות הגביה.

ב צ ה ק ש  מ

 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשי״ד, עמ׳ 649.

 פטור מחובת
 מסירת הצהרה
 לבעלי הכנסות

 מינימום

 י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985)
 (חמ 299—3)

 תקנות הביטוח הלאומי(דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע)

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 192 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
ן תקנות אלה:  התשכ״ח—1968! (להלן — החוק), אני מתקי

 החלפת תקנה 4 1. בתקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), התשכ״ה—1965 2

א: בו ת העיקריות), במקום תקנה 4 י ו  (להלן — התקנ

ת  ״מסירת פרטים 4. (א) חייל עובד עצמאי ימסור למוסד, עד ה־15 במאי של כל שנ

 ואישורים כספים, בנוסף לכל דין וחשבון שהוא נדרש למסור על פי החוק, פרטים

£  על שכרו החדשי בחודש אפריל של אותה שנת כספים, או על שכרו |
 החדשי בחודש הראשון של שנת הכספים בה החל ביטוחו כעובד ^

 עצמאי.

 (ב) הודיע החייל על שינוי בשכרו, יראו את הודעתו על הסכום
נה כהצהרה על שינוי בהכנסה.  ששו

 (ג) לצורך תשלום מקדמות בכל שנה שוטפת יראו את הסכום
ה הוצהר לפי תקנה 23 לתקנות  שעליו הוצהר לפי תקנה זו כהכנסה שעלי

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 1692.

 3 ק״ת התשל״א, עמי 834.
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 הביטוח הלאומי (תשלום דמי ביטוח במקרים מיוחדים), התשל״א—
 31971 (להלן — תקנות בדבר מקרים מיוחדים).

 (ד) חייל עובד עצמאי ימציא למוסד, תוך שלושה חדשים מתום
ת כספים.״ ת כספים, אישור מהצבא על הכנסתו כחייל באותה שנ  כל שנ

? ה נ ק ת ת פ ל ח  2. במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא: ה

ו דמי ביטוח  ״החזר תשלום 5. התברר על פי האישורים שהמציא החייל כי נגבו ממנ

- מהכנסה העולה על המקסימום האמור לפי סעיף 167ב לחוק, יחולו ^ ^ * • * ^ 
ות בדבר מקרים מיוחדים, בשינויים המחויבים.״  הוראות תקנה 9 לתקנ

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). תחייי׳

 מ ש ה ק צ ב
 שר העבודה והרווחה

 י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985)
 נחמ 338—3)

,  תקנות הביטוח הלאומי(הכנסת מינימום חדשית לעובד עצמאי)

1 9 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 (הגדרת ״עובד עצמאי״) ו־242 לחוק הביטוח הלאומי
ן תקנות אלה:  [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), אני מתקי

א: החלפת לוח א׳ בו  1. במקום לוח א׳ לחוק י
 לחוק

 ״לוח א׳

צעת לעוכר עצמאי  הכגםת מינימום חדשית ממו

 (סעיף 1)

 לגבי כל אחד מהחדשים שברבעון — סכום השווה ל־15% מהשכר הממוצע,
; לענין זה, ״רבעון״ — תקופה ן לת כל רבעו ב־ 1 בחודש שבתחי א,  כפי שהו
לתה ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוק  רצופה של שלושה חדשים שתחי

ת כספים.  טובר וב־1 בינואר של כל שנ

ל ו ט י ות הביטוח הלאומי (הכנסת מינימום חדשית לעובד עצמאי), התשמ״ד— ב  2. תקנ
 21984 — בטלות.

ות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). תחילה  3. תחילתן של תקנ

׳ ב צ ה ק ש  י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי1985) מ
) שר העבודה והרווחה 3 " ־ O T m 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1205.
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 תקנות הביטוח הלאומי(חישוב הממוצע של שעות עכודה והכנסה

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  של עובד עצמאי), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 (הגדרת ״עובד עצמאי״) ו־242 לחוק הביטוח
ן תקנות אלה: י מתקי  הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968-י (להלן — החוק), אנ

 שיטת חישוב 1. לענין הגדרת ״עובד עצמאי״ שבסעיף 1 לחוק יחושב הממוצע —
 ממוצעים

 (1) לגבי שעות עבודה — על ידי חלוקה לארבע של שעות העבודה של
 • מבוטח בתקופת תשלום;

ן,שחושבה  (2) לגבי הכנסה — על ידי חלוקה לשלוש של ההכנסה ברבעו
 כאמור בתקנה 23 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום

 דמי ביטוח), התשל״א—971נ 2,

 ביטוי 2. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב ממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי),
 התשכ׳׳ה—a 1965 — בטלות.

ה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985). י י ו ו  ת

ב צ ה ק ש  י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985) מ
< שר העבודה והרווחה 3 ~ 2 ר מ ו ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשי״א, עמ׳ 1458.
 3 ק״ת התשכ׳׳ה, עמ׳ 2746.

ו 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(א) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—1973 1 (להלן —
 החוק), לאחר התייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני

: ן תקנות אלה  מתקי

ל (חלוקה לקופות חולים), התשל״ג—1973 2 (להלן — ־ 1 1. בתקנה 1(א) לתקנות מס־מקבי ד נ ק ז ת ו ק י  ת

 התקנות העיקריות), במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) בתקופה שמיום 1 באפריל 1985 עד יום 2 ביולי 1985 ישולמו המקדמות
 לפי פסקה (1) בשיעורים ובמועדים הבאים:

 (1) ב־18 בכל חודש — 44% מהמקדמה בעד אותו חודש;

 (2) ב־27 בכל חודש — 40% מהמקדמה בעד אותו חודש ;

 (3) היתרה בשיעור 16% מהמקדמה בעד החודש האמור בפסקאות משגה
; ו  (א) ו־(ב) — ב־2 בחודש שלאחרי

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 88; התשמ״ד, עמ׳ 86.
 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1564; ,התשל״ג, עמ׳ 1608.
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 (3) המוסד יערוך חישוב החל ביום 1 באפריל 1985 של כל התקבולים שנגבו
ת:  בכל אחד מחדשי הבסיס (להלן — התקבולים של כל תקופה), בתקופות הבאו

; ש ד ו ח  (1) בין ה־1 וה־16 ב

 (2) בין ה־17 וה־25 ובחודש;

; ש ד ו ח  (3) בין ה־26 וסוף ה

 (4) התברר כי חל שינוי של 5% לפחות, ביחס שבין ממוצע השיעורים של כל
 תקופה שבחדשי הבסיס האמורה בפסקה (3), לבין ממוצע השיעורים של כל
 תקופה המקבילה לה בשלושת החדשים שקדמו לחדשי הבסיס, ישונה שיעור המקד
; ואולם, לגבי חדשי הבסיס שתחילתם ב־1 ל ח  מות שישולמו בשיעור השינוי ש
 באפריל 1985 ייעשה החישוב האמור לעומת שיעורי המקדמות שנקבעו בפסקה

;(2) 

 (5) כל עוד לא שונה שיעור המקדמות לפי פסקה (4), ישולמו שיעורי המקדמות
 שנקבעו בפסקה (2), ואם שונה — על פי שיעור המקדמות שהיה בתוקף לאחרונה

ר; י האמו ו נ י השי  לפנ

ה זו — נ ש  (6) בתקנת מ

 ״ממוצע השיעורים של כל תקופה״ — צירוף של שלושת השיעורים המת־
 קבלים מהיחס שבין התקבולים של כל תקופה האמורה בפסקה (3), בכל
 אחד מחדשי הבסיס לבין סך כל התקבולים שגבה המוסד באותו חודש,

 מחולק ב־3 ומעוגל לאחוז השלם הקרוב;

ל שלושה חדשים שתחילתה ב־1 באפריל,  ״חדשי בסיס״ — תקופה רצופה ש
 ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר של כל שנת כספים;

 (7) המוסד יודיע בכתב על כל שינוי שיחול בשיעורי המקדמות לפי תקנת משנה
 זו, לכל אחת מקופות החולים, ובלבד שלא ישונה שיעור המקדמות לפני ה־1

 בחודש שלאחר תחילת חדשי הבסיס.״

, תיקה תקנית  2. בתקנה 2 לתקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים) (תיקון), התשמ״ד—1984 3
! י ב ק ״  במקום ״עד ליום י״א בסיון התשמ״ה (31 במאי 1985)״ יבוא ״עד יום ט׳ בניסן התשמ״ה ״

 (חלוקה לקופות
 (31 במרס 1985)״. חולים)(תיקון),
 * התשמ״ד—1984

ת תחילה  3. תחילתה של תקנה 1 ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985) ותקפה לשנ
 הכספים 1985.

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה

 י׳ באייר התשמ״ד.(1 במאי 1985)
 (חמ 1230—ג)

 3 ק״ת התשמ״ד, עימ׳ 760ז1.
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 תקנות מס מקביל (חלוקת סכומי המס שנגבו ממי שחייבים לשלמו בעד

1 9 8 5 - ה ״ מ ש ת  עצמם בין קופות החולים בשנת הכספים 1985), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 (ג) לחוק מס מקביל (תיקון מס׳ 6), התשמ״ד—
 1984/ וסעיף 16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—1973 -, ולאחר התייעצות במועצה, אני

ן תקנות אלה:  מתקי

 1. (א) המוסד יקבע מדי חודש את הסכום שיחולק בין קופות החולים כמס מקביל
 (להלן — הסכום לחלוקה) מסך כל התקבולים בעד כל חודש.

 (ב) בתקנה זו, ״סך כל התקבולים״ — סך כל התקבולים שהמוסד גובה מדי
 חודש ממבוטחים החייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם.

 2. הסכום לחלוקה יחולק בין קופות החולים בהתאם לאחוזים שקופות החולים הסכימו
 עליהם.

 3. (א) המוסד יעביר לקופות החולים בכל חודש מקדמות, בסכום הצפוי לחלוקה
דש; הסכום הצפוי ייקבע בהתאם לאמדני המוסד, ויחולק בין קופות החולים  באותו חו

 בהתאם לאחוזים שנקבעו בהסכם האמור בתקנה 2.

 (ב) בתקופה שמיום 1 באפריל 1985 עד ה־2 ביולי 1985 ישולמו המקדמות לפי
ה (א) בשיעורים ובמועדים הבאים: ת משנ  תקנ

 (1) ב־18 בכל חודש — 44% מהמקדמה בעד אותו חודש;

 (2) ב־27 בכל חודש — 40% מהמקדמה בעד אותו חודש;

 (3) היתרה בשיעור 16% מהמקדמה בעד החודש האמור בפסקאות (1)
 ו־(2) — ב־2 בחודש שלאחריו.

 (1) המוסד יערוך חישוב החל ב־1 באפריל 1985 של כל התקבולים שנגבו
 בכל אחד מחדשי הבסיס (להלן — התקבולים של כל תקופה), בתקופות

ת:  הבאו

 (1) בין ה־1 ו!ד,־16 בחודש;

דש;  (2) בין ה־17 וה־25 בחו

דש;  ,(3) בין ה־26 וסוף החו

 (2) התברר כי חל שינוי של 5% לפחות ביחס שבין ממוצע השיעורים של{
 כל תקופה שבחדשי הבסיס האמורה בפסקה (1), לבין ממוצע השיעורים
 של כל תקופה שבשלושת החדשים שקדמו לחודשי הבסיס, ישונה שיעור
 ; ואולם, לגבי חדשי הבסיס שתחי  המקדמות שישולמו בשיעור השינוי שחל
 לתם ב־1 באפריל 1985 ייעשה החישוב האמור לעומת שיעורי המקדמות

; ה (ב)  שנקבעו בתקנת משנ

 (3) כל עוד לא שונה שיעור המקדמות לפי פסקה (2), ישולמו שיעורי
ה (ב), ואם שונה — על פי שיעור המקדמות  המקדמות שנקבעו בתקנת משנ

ר:  שהיה בתוקף לאחרונה לפני השינוי האמו

 (ג)

 קביעת הסכום
 לתיוקה

 חלוקה בין
 קופות החולים

 מקדמות לחלוקה
 בין קופות

 מחולים

 1 פ״ח התשמ״ד, עמ׳ 86.
 2 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 88.
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ה זו,  (4) ׳בתקנת משנ
 ״ממוצע השיעורים של כל תקופה״ —• צירוף של שלושת השיעורים
 המתקבלים מהיחס שבין התקבולים של כל תקופה האמורה בפסקה (1)
 שבכל אחד מחדשי הבסיס ילבין סך כל התקבולים שגבה המוסד באותו

 חודש, מחולק ב־3 ומעוגל לאחוז השלם הקרוב;

 ״חדשי הבסיס״ — תקופה רצופה של שלושה חדשים שתחילתה ב־1 באפריל,
ת כספים;  ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר של כל שנ

 (5) המוסד יודיע בכתב על כל שינוי שיחול בשיעורי המקדמות לפי תקנת
ה זו, לכל אחת מקופות החולים, .ובלבד, שלא ישונה שיעור המקדמות  משנ

 לפני ה־1 בחודש שלאחר תחילת חדשי הבסיס.

ת  4. (א) בתום כל שלושה חדשים, החל ב־1 באפריל 1985, שבעדם שולמו מקדמו
 כאמור בתקנה 3, ולאחר שיהיה בידי המוסד אמדן של הסכומים לחלוקה שגבה באותם
 שלושת החדשים, יערוך המוסד חישוב של ההפרש בין סכומי המקדמות ששולמו לקופות

 החולים לבין אמדן הסכומים לחלוקה שנגבו באותם חדשים.

 (ב) התברר כי קיים הפרש בין הסכומים ששולמו כמקדמות לבין הסכומים
ה (א), יחזירו המוסד לקופות החולים או קופות החולים למוסד,  שחושבו לפי תקנת משנ

 לפי הענין, את ההפרש תוך שלושים ימים מיום עריכת החישוב.

ת הכספים 1985, יערוך המוסד חישוב סופי של הסכומים לחלוקה התחשבנות סופית  5. (א) בתום שנ
 בכל אחד מהחדשים של שנת הכספים 1985.

 (ב) כל סכום אשר כתוצאה מהחישוב הסופי יגיע לקופות החולים או למוסד,
 לפי הענין, יוחזר תוך חודש ימימ מיום עריכת החישוב, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה
 בחישוב חדשי, בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדינה לפי סעיף 218

 לחוק הביטוח, כפי שיהיו בתאריך ההחזר.

 6. תקפן של תקנות אלה לשנת הכספים 1985. תוקף

ב צ ה ק ש  י׳ באייר התשמ״ה (1 במאי 1985) מ
 >חמ 0-1230 שר העבודה והרווחה

 תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס מקביל),

9 ו 8 5 -  התשמ״ ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 (ז) ו־16 לחוק מס מקביל, התשל״ג—1973 1 (להלן —
 החוק), ולפי סעיף 160א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח—1968 2 (להלן —
ה: ו י מצו יעצות במועצה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנ  חוק הביטוח), לאחר התי

 1 ס״ח התשל״ג, עמ׳ 88! התשמ״ד, עמי 6».
 2 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.

 התחשבנות
 תלת־חדשית
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 הפחתי׳ שיעוי 1. (א) החייב בתשלום מס מקביל בעד עצמו לפי סעיף 2 (ב) או (ד) לחוק, ישלם
נו עולה על הסכום המופחת, מס מקביל בשיעורים  «0 מקניי על אותו חלק מהכנסתו ברבעון ושאי

: ה ל  א

 (1) עובד עצמאי ~ 3%;

ו עובד ואינו עובד עצמאי — 1.6% ; נ  (2) מי שאי

 ובלבד שדמי הביטוח הלאומי משתלמים לפי סעיפים 159 ו־160 לחוק הביטוח.

 (ב) בתקנה זו, ״הסכום המופחת״ — סכום השווה, לגבי כל רבעון, ל־35%
 מהשכר הממוצע כפי שהוא בתחילת אותו רבעון, כשהוא מעוגל כלפי מטה ל־100
 השקלים הקרובים, כפול 3; לענין זה, ״רובעון״ — תקופה של שלושה חדשים רצופים
 שתחילתה ב־1 באפריל, ב־1 ביולי, ב־1 באוקטובר וב־1 בינואר של כל שגת כספים.

 בימוי 2. תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס •מקביל), התשמ״ד—1984 3 —
 בטל.

 תחייה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985).
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