המוסד לביטוח לאומי

מינהל ביטוח גבייה וחקירות
אגף תחום ביקורת ניכויים

חוזר ביקורת ניכויים6 /

המשרד הראשי

תאריך54/4/5136 :

תחום ביטוח3111 /
תחום מעסיקים3141 /
תחום גל"ש3131 /
שם החוזר :וועדות שומה

מטרת החוזר
ליידע את הפקידים על היווסדותה של וועדת שומה ותפקידה בהתאם לסעיף  273לחוק
הביטוח הלאומי.
רשימת תפוצה
פתח דבר
סעיף  253לחוק מקנה זכות למבוטח/למעסיק לערור בפני וועדת שומה על קביעה של דמי
ביטוח ע"י פקיד גביה ,תוך  23יום מיום שנמסרה לו הודעה על הקביעה בדאר רשום.
בעקבות עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הוסכם על הקמת וועדת שומה
במתכונת האמורה בסעיף  ,273לפיה הוועדה תדון בהרכב של  2חברים מתוך מאגר כפי
שמונו ע"י מועצת המוסד ובראשותה שופטת בדימוס.
נציין כי בשלב זה הוקמה ועדת שומה אחת ליד סניף תל אביב אשר מטפלת בתיקים מכל
הארץ.
הוועדה היא גוף מעין שיפוטי אשר הנושאים בהם תדון מוגבלים בחוק ,והחלטותיה מחייבות.
על החלטותיה ניתן לערער לבי"ד בשאלות משפטיות ולא שאלות עובדתיות.
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המשרד הראשי

מי רשאי לערער בפני וועדת שומה
מי שפקיד גביה קבע את הסכום המגיע ממנו כדמי ביטוח
 .1בהתאם להוראות סעיף .247
 .3בהיעדר דוח בהתאם להוראות סעיף .257
 .2בניגוד לדוח בהתאם להוראות סעיף .253
כתב הערר יוגש תוך  23יום מיום שנמסרה לו ההודעה על הקביעה בדאר רשום.
שומה סופית של הכנסה לפי סעיפים (244א) ו (245א) מחייבת את הוועדה ואין היא רשאית
לדון בה.
נוהל וועדת שומה
סדרי הדין נקבעו ע"י חברי הוועדה ב"נוהל וועדות שומה" ואושרו על ידם.
הנוהל מפורסם באתר המוסד ,תחת "דמי ביטוח" (ניתן להגיע לנוהל גם בפורטל האינטראנט
הפנימי תחת "העתק האתר האינטרנט החיצוני")
מצ"ב קישור.
http://www.btl.gov.il/Insurance/Pages/vaadatSuma.aspx

כאשר תתקבל פנייה ממזכירות הוועדה לפיה אתם מתבקשים למסור מידע
בדבר ההחלטה בעקבות ערעור שהגיש המבוטח ,עליכם להכין תעודת עובד
ציבור מפורטת בנושא וכן להתייצב באופן אישי בכל ועדה וועדה.
הטלפונים של מזכירות אגף ביקורת ניכויים אשר משמשת כמזכירות הוועדה הם:
טלפון 33-6462633 :פקס33-6733114 :
יש לשים לב שמעתה ואילך בהודעות על קביעת דמי ביטוח שנשלחות לפי סעיפים
 111,141,143יש להוסיף אפשרות השגה בפני וועדת שומה כמו גם במכתבי תשובה
שנשלחים למבוטחים/מעסיקים.
רשימת תפוצה  :מנהלי תחומי ביטוח וגבייה  ,פקידי בטוח וגבייה,
העתק לידיעה :מנהלי סניפים ,מנהלי סניפי משנה,
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