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לקוחות נכבדים
ניוזלטר זה נועד לעדכן אתכם באופן דיסקרטי ומיידי בנושאים "חמים" אשר הכרתם עשויה ליצור עבורכם
יתרונות.
הנכם מוזמנים לבקר באתר הפירמה שכתובתו  .WWW.HOROVITZ-CPA.CO.ILבאתר ניתן להוריד חומר
מקצועי שפורסם על ידי הפירמה והופץ באמצעות חוברות המידע של המשרד ,מבזקים וכו'.

מקבלי פנסיה מוקדמת וקצבת נכות  /קצבת אי כושר עבודה
מחברת ביטוח – נדרשים לשלם דמי ביטוח
המוסד לביטוח לאומי (להלן :המל"ל) ,שולח הודעות למבוטחים שטרם
הגיעו לגיל פרישה ומקבלים פנסיה מוקדמת ,או שמקבלים קצבה מחברת
ביטוח בגין נכות או בגין אובדן כושר עבודה ,ומתריע על כוונתו לדרוש
דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות -בגין הכנסות אלה.
החוק הרלבנטי
סעיף 345ב' לחוק הבטוח הלאומי קובע כדלקמן:
(א) בסעיף זה" ,פנסיה מוקדמת" – קצבה המשתלמת מכוח חיקוק או
הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד ,בטרם הגיעו לגיל
הפרישה ,לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית,
לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או אבדן כושר עבודה,
מלא או חלקי.
(ב) מבוטח שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח
ממלוא הפנסיה המוקדמת.
(ג) מי שמשלם פנסיה מוקדמת ינכה את דמי הביטוח לפי סעיף זה
מהפנסיה המוקדמת ,במקור ,ויעבירם למוסד".

(המשך בעמוד הבא)...

לגבי תשלומים מפוליסות פרטיות – דמי הבטוח אינם מנוכים במקור ולכן
חובת הדיווח והתשלום היא על המקבל.
שיעור דמי הבטוח הוא כהכנסה פסיבית :שיעור מופחת – 3.49%
מההכנסה ,שיעור מלא –  11.79%מההכנסה.
פטורים מדמי בטוח אלה :עקרות בית ,מקבלי קצבאות נכות כללית,
מבוטחים שמשלמים כבר את המקסימום ועוד.

-

שותפי המשרד בכל סניפינו ,ישמחו להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים
במבזק זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.

בכבוד רב,
הורוביץ ,אושרת ,מג'ר ,אפלקר ,לוגסי
רואי חשבון
הסוגיות ,הפתרונות והעמדות ,מוצגות במבזק זה באופן כללי בלבד ,ללא התייחסות לכל הנסיבות הספציפיות של
מקרה כלשהו ,ולכן מומלץ בכל מקרה ,לפנות אלינו לקבלת הבהרות ,לפני יישום בפועל של האמור במבזק.
אין ליישם את האמור במבזק זה ,מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

