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'ושות פרקשרואי חשבון הרשקו 

תל אביב, 6מיטב . רח

03-7947741טלפון 



:"אגוז קליפת"ב

הכנסתם פי על פנים עובדי ביטוח -  

!העסק רווחי על לאומי ביטוח דמי -  

השכר מבחני לפי לחברים קצבאות -  

,  1.7.2017–מועד תחילת השינוי 

עד מועד זה יחולו הכללים החדשים  ( 

)בנוגע לקבוץ השיתופי



 

 

 

:מתחדש בקבוץ חבר הגדרת

  זכויות לגביו חלו הקבוץ תקנון פי שעל יחיד1.

.המס שנת בתום קבוץ חבר וחובות

.לחברות מועמד לרבות2.

.שנים 21 לו מלאו3.

 תקנה פי על( כלכלית בעצמאות חבר למעט4.

.)הדדית ערבות לתקנות 10



מעסיק         הקבוץ  - פנים עובד

עובד          החבר                     

בלבד לאומי ביטוח לצרכי

)אהרון בן ץ"בג שינוי אין –עבודה דיני מבחינת(

!אין ביטוח אבטלה–למעט העובדה המקוממת   



המגולם החבר תקציב        הפנים עובדי הכנסות

  ,שכיר לעובד בדומה – הביטוח דמי שיעורי  

.)0.4%( אבטלה ביטוח רכיב על תשלום למעט  

6.91% -     ח"ש 5,804 עד שכר  

19.1% - ח"ש 5,804 שמעל שכר  

)בריאות ביטוח ודמי ומעביד עובד חלק כולל(  



נטו החבר תקציב-

  ומס לאומי ביטוח דמי של גילום-

  תקציב לו שיוותר מנת על הכנסה

חבר

לעבודתו בקשר הנאה שווי תוספת-



 

 

 

חידוד ההבדל בין הכנסה ברוטו לתקציב מגולם

תקציב מגולם הנו סכום נמוך יותר מהכנסה  

.ברוטו

:ההבדל נובע מ

.מיסים פנימיים-

.חלק העובד בקרנות פנסיה והשתלמות-

 שאין הינה לחקיקה משרדנו של הפרשנות

.המגולם לתקציב בקרנות העובד חלק להוסיף



  דמי יגבה לאומי לביטוח המוסד החדש החוק פי על

.הקבוץ עסקי רווחי על גם ביטוח

:בין להבחין יש

  רווח יתרת( לחברים בפועל שחולקו רווחים-

.)משולמת

 לא רווח יתרת( לחברים חולקו שלא רווחים-

.)משולמת





:לחברים שחולקו רווחים

  בפועל שקיבל הרווח את מיחסים עובד חבר לכל-

.מעסק עצמאי של כהכנסה יחשב והוא

  מעל(17.83% בשיעור ביטוח דמי - המשמעות    

.)המופחת השכר תקרת    

  –  פנסיונרים לרבות ,עובדים שאינם לחברים-

של שנתי לסכום פטור – פאסיבית כהכנסה נחשב

.)12%- כ"בד זה סכום מעל( לחבר 29,000₪



:חולקו שלא הקבוץ רווחי יתרת

.החברים כלל בין שווה בצורה מחולקים-

 לאומי ביטוח לצרכי פאסיבית כהכנסה נחשבים-

:כלומר

ח פטור מדמי  "ש 29,000 עדסכום שנתי לחבר של     

.ביטוח    

מעל השכר ( 12%לסכום זה דמי ביטוח מעבר     

).המופחת    

כלומר  (הכנסה פאסיבית אינה מזכה בגמלאות : הערה

).זהו מס לכל דבר ולא ביטוח



מתבצע על ידי מייצג הקיבוץ ברמה השנתית

חברים200- קבוץ

)20%( פנסיונרים40-מתוכם 

הכנסה החייבת לצרכי  

מס

36,000

הכנסות עבודה של  

החברים

)25,000(

הכנסות פטורות מדמי  

ביטוח לאומי השכרות  

דירות למגורים

)1,000(

כ יתרת רווח  "סה

הקבוץ

10,000



רווחים שלא חולקורווחים שחולקו

4,000כ       "סהכ לחבר"סה

20לחבר        

6,000כ       "סה

30לחבר        

40*20=800סכום מיוחס לפנסיונרים

0-דמי ביטוח 
הפטור במסגרת                        

יתרת פטור)  29-20=(9

101=12%*40)*30-9(

סכום מיוחס לחברים  

עובדים

3,200*17.83%=57019=12%*160)*30-29(

570120כ לתשלום"סה

₪אלפי  690–כ דמי ביטוח "סה
:מפשטות לצורך הדגמה הנחות

.כל החברים ברמת שכר שמעל תקרת השכר המופחת. 1

.הרווחים חולקו בין החברים בצורה שוויונית. 2



תקנות במסגרת מהקבוץ מתחדש בקיבוץ חבר של כנסהה

וישולמו לאומי ביטוח לצרכי כהכנסה תיחשב הדדית ערבות

  מוקדמת מפנסיה הכנסות על החל בשיעור ביטוח דמי עליה

.11.79% -המופחת הסכום מעל 3.49%-המופחת הסכום עד

:הערות

"בטחון רשת " למושג מרחיבה פרשנות לבצע אין לעמדתנו - 

על ביטוח דמי ישלמו לא זקנה קצבת המקבלים פנסיונרים - 

.הקיבוץ של פנסיה השלמות   

 

      



 אינו פנים עובד מתחדש קבוץ חבר !הקיים מהמצב שינוי ללא

  לענף הרכיב בתשלום חייב אינו במקביל( אבטלה לדמי זכאי

.)אבטלה ביטוח

  יהיו לאומי הביטוח לקצבאות הכנסה מבחני 2017 מיולי החל

  לגבי .כה עד שהיה כפי עבודה שעות לפי ולא החבר שכר לפי

  לפי ,וסיעוד  שארים ,זקנה קצבת המקבלים פרישה בגיל חברים

  ימשיכו –מעבר הוראת פי על כה עד נהוגות שהיו התקנות

.מחדש ייבחנו ולא הקצבה את לקבל



:לחבר גמלאות תשלום

 זכאי להן מהמוסד שהגמלאות לבקש רשאי מתחדש קבוץ חבר

 ברירת ,כלומר .הפרטי לחשבונו במקום הקבוץ לחשבון יועברו

.החבר לחשבון המחדל

:לחבר לאומי ביטוח תיאום

  יחשב הקבוץ ,כשכיר וגם פנים כעובד העובד מתחדש קבוץ חבר

.משני כמעסיק

  60%( המופחת מהסכום נמוכה כשכיר החבר והכנסת במידה

  ביטוח דמי ולשלם מס תיאום לבצע רשאי הקבוץ )הממוצע מהשכר

.מופחתים לשעורים הזכאי בהכנסה הפער על המופחת בשיעור



:דגשים והמלצות 

.2016בחינת והתאמה של מבנה ההון של הקיבוץ ותאגיד האחזקות ב 1.

?האם מומלץ -מקדמות לביטוח לאומי על חשבון חלוקת רווחים צפויהתשלום 2.

.לדעתנו לא      

  לתקציב בסוציאליות העובד חלק להוספת במגזר מייצגים של פרשנות3.

  פי על( לקיבוצים נזק וגורמת שגויה לדעתנו פנים עובדי של המגולם

.)נדרש לא זה בחוק מגולם תקציב הגדרת

.)ההכנסות לפי לפצל ניתן( היחיד לרמת לפצל יש פנימיים מיסים4.

"הנאה טובת" נושא את מאוד המרחיבה ,מייצגים של רשמית פרשנות5.

.לקיבוצים עצום נזק גורמת בקבוץ      

ידי על הניתנת הנאה טובת למעט" :נכתב בחוק חבר תקציב בהגדרת       

)סבסוד או( הנאה טובת כל ממעט החוק לעמדתנו ."חבריו לכלל הקיבוץ       

לנסיבות בהתאם לה זכאי חבר ושכל חבר של לעבודתו קשורה שאינה       

   .'וכו בריאות סבסוד ,גנים סבסוד :כגון       



:דגשים והמלצות 

:  נכתב שמייצג אחר במגזר שפורסמה במצגת של 

ושירותים הניתנים סבסודיםיש לדווח מדי חודש כתשלומי רשת בטחון על  -  

).כ לאוכלוסיות חלשות"בד(לחלק מהחברים      

.שירותים לצורך מבחני הכנסות לגמלאות/ הסבסודיםיש לכלול ערך  -  

.לעמדתנו עמדה זו שגויה לחלוטין     

להתייעץ  -נושא מילוי טפסים לצורך בדיקת מבחני ההכנסה לגמלאות  . 6

.עם המייצג בכל מקרה ספציפי     

כרוכה 21של מי שאינו חבר מעל גיל ) כולל תורנויות(כל העסקה בקיבוץ . 7

.תלוש שכרבהוצאת      

המוסד לביטוח לאומי מנסה להחיל על הקיבוצים רטרואקטיבית  . 8

).בסיס המשק(את השינוי החדש בשיטה המסורתית ) 2013-2016(    

ניתן  הינה שלא עמדתנו . המשמעות היא תשלומי הפרשים מהותיים     

למוסדלא לספק נתונים אנו ממליצים  . להחיל את השינוי רטרואקטיבית     

.לביטוח לאומי ללא התייעצות המייצג     




