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מטרת החוזר
עדכון פקידי הביטוח והגבייה בדבר תיקון תקנה  24להוראות מיוחדות – תשלום דמי ביטוח

פתח דבר
סעיף  371לחוק הביטוח הלאומי מקנה סמכות לשר העבודה והרווחה לקבוע הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח.
תקנה  24להוראות מיוחדות בדבר דמי ביטוח הותקנה לראשונה בשנת  ,1971בתקופה זאת התפיסה החברתית
השלטת הייתה שהגבר הוא המפרנס העיקרי ,האחראי על פרנסת המשפחה ואילו רוב הנשים לא עבדו מחוץ למשק
ביתן.
על אף שעם חלוף השנים התפיסה החברתית תרבותית השתנתה  ,התקנה נותרה ללא שינוי ולא הותאמה לרוח
התקופה.
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במטרה להתאים את התקנה לרוח התקופה בוצעו תיקונים שיפורטו בהמשך ,כך שנוסח התקנה יותאם לשינויים
התרבותיים והחברתיים שחלו עם השנים.
בנוסף תוקנה אפשרות חלוקת הכנסות מעסק משותף לבני הזוג כאשר אחד מבני הזוג עובד כשכיר במקביל,
כך שהתנאי שאחד מבני הזוג העובד כשכיר במקביל תהיה הכנסתו  - 33%יבוטל.
תכלית התנאי הייתה התפיסה לפיה עובד שכיר במקביל יוכל להקדיש זמן מועט יותר לעסק המשותף ולפיכך אין לייחס לו
יותר מ  33%מההכנסות.
כלל זה גורם לעיתים לסרבול מיותר בתהליכי העבודה שקשורים לנושא יחס החלוקה ויוצר שגיאות במערכת הממוכנת
ולפיכך הוחלט לבטלו.

המצב כיום
תקנה  24להוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח ,מסדירה את אופן חלוקת ההכנסה וחיוב בדמי ביטוח שבין בני זוג
המועסקים שלא כעובדים שכירים בעסק משותף של שניהם או של אחד מהם .בתקנה נקבעו האפשרויות באשר ליחס חלוקת
ההכנסות בין בני הזוג:


 50%לגבר ו –  50%לאישה.



 67%לגבר ו –  33%לאישה.



 67%לאישה ו –  33%לגבר.



במידה שאחד מבני הזוג הינו עובד שכיר במקביל ,לא תיוחס לו יותר מ –  33%מההכנסה.

ההצהרה על יחס החלוקה המבוקש בין בני הזוג צריכה להיות מוגשת לפני ה –  30באפריל של אותה השנה ,וככל שלא
הוגשה הצהרה כאמור ברירת המחדל תהא  67%ייחוס הכנסה לגבר ו –  33%לאשה.

התיקונים
 .1ברירת המחדל תהיה יחס חלוקה שוויוני בין בני הזוג  50% -לאישה ו 50%לגבר ,אלא אם בני הזוג הגישו בקשה
לחלוקה אחרת וזאת הוגשה עד ה –  30באפריל של השנה השוטפת.
 .2ביטול התנאי בדבר חלוקת הכנסות שאינה עולה על  33%כאשר אחד מבני הזוג הינו שכיר במקביל.
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נספח 1
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)
(תיקון) ,התשפ"א 2020 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  371ו 400 -לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה( 1,1995-להלן -החוק) ולאחר שנועצתי במועצת המוסד לפי סעיף 12
לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 24
( )1בתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי
ביטוח) ,התשל"א – 21971-בתקנה 24
( )1תקנת משנה (א) פסקה (()3ב) – תימחק.
( )2בתקנת משנה (ג) –
(א) ברישה ,במקום המילים "לגבי כל בן זוג כך :יבוא "כך
שלכל אחד מבני הזוג תיוחס מחצית מההכנסה
מהעסק".
(ב) תקנת משנה ( )1ו – ( )2ימחקו.
תחילה ותחולה
( )2תקנות אלה יחולו על תשלום דמי ביטוח בעד התקופה מהראשון
בינואר של שנת המס  2021או לאחריה.
___ ב________ התש_______ (___ ב________ ____)20
[תאריך עברי] ([תאריך לועזי])
(חמ _____)3-

__________________
[חתימה]
[איציק שמולי]
[שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים]

 . 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .207
 . 2ק"ת התשל"א ,עמ' .1458
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