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  ,לציבור לקוחותינו
  2011 ינואר

  
  

   0112 ינוארהחל מדוח תשלומי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות שינוי ב: הנדון
  

בשיעורי דמי . לביטוח לאומי שינויים בנתוני הדיווח חלו, 2011 ינוארהחל מהדוח המוגש בגין חודש 
  .הביטוח הלאומי לא חל כל שינוי

  
  :להלן נתוני השכר הממוצע במשק

 
  )ח" ש8,015במקום  (ח"ש 8,307   ממוצע במשקשכר
  )ח" ש4,809במקום  (ח"ש 4,984   הסכום המופחת- מהשכר הממוצע במשק60%

  )1/7/08- ללא שינוי החל מה (ח"ש 3,850  מינימום הכנסה לתשלום דמי ביטוח
  )ח" ש79,750במקום (ח " ש73,422  הסכום המרבי לתשלום דמי ביטוח

  
  

בחודש יולי כפי שפורסמו ,  לקיבוצים ומושבים שיתופייםמי הביטוח הלאומילהלן מובאים שיעורי ד
  :)כולל דמי ביטוח בריאות (2009בחוזר של הביטוח הלאומי והינם בתוקף מדוח אוגוסט  2009

   
  %השיעור המלא ב  %השיעור המופחת ב

  החישוב  אוכלוסיית המבוטחים  סוג
  כ"סה  מעביד  עובד  כ"סה  המעביד  העובד

  17.18  5.39  11.79  7.31  3.82  3.49  משקבמלוא הבסיס שנקבע   ברים ומועמדיםח  01
  -  -  -  15.61  3.82   *11.79  משקב מהבסיס שנקבע 10%  עובדי חוץ  10
  -  -  -  15.61  3.82   *11.79   מהבסיס שנקבע במשק50%   חלקי-עובדי חוץ  50
  -  -  -  15.61  3.82   *11.79   מהבסיס שנקבע במשק90%   חלקי-עובדי חוץ  90
  0.61  0.61  -  0.42  0.42  -   מהבסיס שנקבע במשק50%  מקבלי קצבת זקנה  02
  ללא תשלום  ללא תשלום   מהבסיס שנקבע במשק0%   שאינם מדווחים80%עובדי חוץ מעל   0
  ללא תשלום  ללא תשלום    מקבלי קצבת סיעוד  22
  17.18  5.39  11.79  7.31  3.82  3.49   מהבסיס שנקבע במשק50%  זמניים  03
  0.61  0.61  -  0.42  0.42  -   מהבסיס שנקבע במשק30%  הורים, )חניכים(ילדים   04
  -  -  -  3.52  0.42  3.10   מהבסיס שנקבע במשק50%  נכים  06
  12.18  5.39  6.79  4.21  3.82  0.39  מלוא הבסיס שנקבע במשק  חיילים  08

  1.64  0.77  0.87  0.58  0.54  0.04   מהבסיס שנקבע במשק50%  תושבי חוץ/ מתנדבים  
  2.37  0.44  1.93  0.43  0.31  0.12  לחברים בגיל המותנה  
  

  אי ניכוי
  2.24            לחברים עובדי חוץ בגיל המותנה

  -  -  -  -  -  -  ח" ש15.86  הכשרה מקצועית  
  

  17.43  5.43  12  7.35  3.85  3.5    לעובד שכיר  
  

 יהיה בשיעור 90-  ו50, 10י מחבר הקיבוץ בסוגים  נקבעו שתי מדרגות לדמי ביטוח למעסיק לפיכך הניכו01.07.2005-החל מה  *
  .המלא וחלק המעסיק בשיעור המופחת

  . יש לבצע תיאום מס על מנת לשלם על פי השיעורים המופחתים-והשכר כעובד חוץ נמוך מהסכום המופחתבמידה 
  
  
  

  ,בברכה
  -'הרשקו פרקש ושות

  רואי חשבון
  

  4.11חוזר 


