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 מטרת החוזר .1

רפאל פסק הדין שניתן בבית הדין הארצי, ל בהתאם ,חיוב בדמי ביטוח של הכנסה שמקורה בחברה משפחתיתהנחיות ל

 63009-02-20  ל"עב,  68069-02-20 ל"עב,  61198-02-20ל"עב נגד המוסד לביטוח לאומי ואח' נחושתן

 פתח דבר .2

חברה משפחתית מתשלום דמי ביטוח לפטור ניתן יהיה  2014ניתנה חוות דעת משפטית על פיה החל משנת  2015בשנת 

 .1438ההנחיות פורטו בחוזר ביטוח  .מתשלום דמי ביטוחפטורה שלו הייתה בידי היחיד הייתה  ,על הכנסה

קיבל את  , המוסד לביטוח לאומי חזר בו מחוות הדעת ובית הדיןלעבודה בעקבות הליך שהתקיים בנושא בבית הדין האזורי

 קבע שההכנסה החייבת של חברה משפחתית תהיה חייבת בדמי ביטוח לאומי ללא בחינה של מקור ההכנסה.עמדתו ו

ארצי אשר דחה את הערעור בבית הדין הולאחרונה התקבל פסק דין  ,האזוריהדין הדין של בית  על פסק וערערהתובעים 

 הן מבחינת לשון החוק והן מבחינת תכלית עמדת המוסד. ואישר את עמדת המוסד לביטוח לאומי.
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 .הנחיות לפקיד .3

לפי ההכנסה מחברה משפחתית  תחוייבבעקבות ההליכים המשפטיים ו א לחוק הביטוח הלאומי373סעיף לבהתאם 

 התקופות הבאות:

 .ללא בחינה של מקור ההכנסה חייבות בדמי ביטוח 2013עד  2008חברה משפחתית משנת מבוטח מהכנסות  .1

 .1438להנחיות המפורטות בחוזר יבחנו בהתאם  2017עד  2014חברה משפחתית משנת מבוטח מהכנסות  .2

 .ללא בחינה של מקור ההכנסה חלך חייבות בדמי ביטוואי 2018חברה משפחתית משנת מבוטח מהכנסות  .3

 ולחייב בהתאם. שעניינם חובות חברה משפחתית הקפאת פעולות האכיפה שניתנו בתיקים תבוטל לפיכך,

 מקרים חריגים .4

 בתקופת הביניים 4.1

 ., ניתנה לסניפים הנחייה להעביר את הפניות בנושא הכנסות חברה משפחתית למשרד הראשיק הדיןעד למתן פס

שלח למבוטח הודעה יאכיפה ותהסיום מניעת פעולות  הםב יוזןלכן  ,במערכת מניעת פעולות אכיפההוזנה  אלובמקרים 

 המשרד הראשי. ייבוצעו על יד אלופעולות  .בהתאם

 הכנסת עצמאי 4.2

והמבוטח טוען כי מדובר בהכנסה שמקורה בחברה משפחתית,  ה ממקור עצמאיהכנסשומה עם התקבלה בו במקרה 

אליו  ההחברה המשפחתית בשומת החברה יוחסמ ההכנסהולהוכיח כי  1438פורט בחוזר מלהמציא אסמכתאות כ יועל

 .ששידרככל בהתאם ויתקן את האסמכתאות יבחן הגביה , פקיד כעצמאי בשומה האישית

 דוגמה:

קבלה הכנסת בשומה של הנישום המייצג התש"ח ו 100,000עם הכנסה  2018לשנת משפחתית התקבלה שומת חברה 

  . בעקבות קליטת השומה נפתח עיסוק עצמאי.ש"ח 100,000עצמאי בסך 

 100,000עסקית בסך הכנסה חברה להמראה כי למס של החברה,  ח ההתאמה"המבוטח המציא את השומות וכן דו

תית תחוייב הכנסתו מהחברה המשפחמאחר והמבוטח לא היה עצמאי בשנת המס,  אין הכנסות אחרות.ש"ח. למבוטח 

 יבוטלו. –ועיסוק כעצמאי הכנסה  בדמי ביטוח כ"הכנסה שלא מעבודה".
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 חברה משפחתיתבהפסדים  4.3

 ,בה תדווח הכנסה חברהת יתכן ותתקבל שומ ,מספר שנים שנצברו במשךבחברה משפחתית קיימים הפסדים  כאשר

פקיד , שלה ההפסד הקודםמקוזזת מול המשפחתית של הנישום המייצג ההכנסה מהחברה אך בפועל בשומה האישית 

 .ששידרהגביה יבחן ויתקן בהתאם ככל 

 :דוגמא

  2018שנת 

  ש"ח. 500,000הפסד בסך   -משפחתית  שומת חברה 

  ונותרה  2018של בשנת  יםחריו ממקורות אההפסד קוזז מול הכנסותחלק  - שומה עצמית של הנישום המייצג

 .2019מועברת לשנת המס ש"ח, ה 350,000בסך  ה להפחתהיתר

  2019שנת 

  ש"ח. 400,000רווח בסך   -שומת חברה  משפחתית 

  חברה מרווח קוזז ש"ח  350,000מחברה משפחתית בסך  מועברהפסד  - עצמית של הנישום המייצג שומה

 ש"ח. 350,000משפחתית בסך 

  2019מחברה משפחתית בשנת החייבת ההכנסה  אהי 50,000יתרת הרווח בסך. 

הכנסה מחברה משפחתית ה ,224במסך  ותוזן, 221טל החיוב הקודם מחברה משפחתית במסך וביבמקרה זה 

 .50,000בסך 

 רשימת תפוצה .5

 .מנהלי תחום ביטוח וגביה


