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  2008שינויים בחוק הביטוח הלאומי לשנת : הנדון

  מיסוי הכנסות פאסיביות

תיקון ( אושרו תיקוני חקיקה בחוק הביטוח הלאומי 2008במסגרת חוק ההסדרים לשנת 

  ). לחוק הביטוח הלאומי103

  ).ב"בטבלה המצ(בחוזר זה יפורטו תיקוני חקיקה 

  .1.1.08-תוקפם של התיקונים הינו מ
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  ").אחרת
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-והיתרה עד לסך ה
ח תהיה " ש9,000
  .חייבת

מבוטח שהכנסתו . 2
 כשכיר השנתית

ח " ש200,000
ובנוסף הוא משתכר 

 בשנהח " ש70,000
 2007עד , כדירקטור

 14, 15וח תקנות מכ
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  א373סעיף 
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מבוטחת יצאה   בוטל הפטור מדמי הכנסות נוספות הכנסה נוספת פטור לעובד 
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חייבות בדמי 
 .ביטוח

כל , קרי, לארץ
הכנסה מהשכרת 

מקרקעין שחל 
עליהן שיעור מס 

 יהיו - (*) מוגבל 
פטורות מדמי 

  .ביטוח

: נוסף פטור חדש
על כל הכנסה 
שלא מעבודה 
שפטורה ממס 

לפי כל דין למעט 
הכנסה מפנסיה 

מוקדמת 
כהגדרתה בסעיף 

 ).א(ב345

בהשכרה למגורים 
ובין בהשכרה שלא 

 .למגורים

הכנסה חודשית 
ממוצעת בסך 

ח " ש20,000
שמקורה מהשכרת 
. ב"מגרש עסקי בארה

ב "ההכנסה מארה
תהיה פטורה מדמי 

אם חל על (ביטוח 
ההכנסה שיעור מס 

 ).הכנסה מוגבל

והכנסה זו אינה חייבת לפי ,  הכנסה שחל עליה שיעור מס מיוחד וקבוע-הכנסה בשיעור מס הכנסה מוגבל (*) 
  .שיעור מס שולי

  

  עצמאי והכנסה פסיבית, עובד

היו פטורים מתשלום דמי , שהייתה להם הכנסה פסיבית באותה שנה, עצמאי והפוך, עובד

  .כך נקבע בתקנות. ביטוח על הכנסתם הפסיבית ללא קשר לסכומה

, )עובד ועצמאי יחדיו(כאמור לעיל , שאדם,  לחוק נקבע מפורשות103לאחר תיקון , כיום

החיוב בדמי ביטוח על . האמורהישלם דמי ביטוח על ההכנסה , שיש לו הכנסה פסיבית

החיוב קיים אפילו אם ההכנסה הפסיבית , דהיינו(הכנסה האמורה אינו תלוי בסכומה 

  ).נמוכה מן ההכנסות האקטיביות

הייתה חייבת , הכנסה פסיבית בידי שכיר או עצמאי כהגדרתם בפקודה, 103נוסף על תיקון 

  .על פי הוראות התקנותבדמי ביטוח רק בתנאי שעברה את הכנסתם האקטיבית ו

שלא הופטרו מפורשות כדיווידנד וכשכירות , ההכנסות הפסיביות, לאחר התיקון, כיום

, יתחייבו בדמי ביטוח החל מן השקל הראשון על ההכנסה הפסיבית, )וכסקירתנו לעיל(

ובלבד שמדובר בהכנסה , ח לשנה" ש22,500ובתנאי שההכנסה הפסיבית עלתה על 

  . לפקודה2בה הנו סעיף שמקור חיו, פסיבית
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  הכנסות שכירות

שסעיף , לחוק הופטרו מתשלום דמי ביטוח הכנסות) 7)(א(350לאחר תיקון סעיף , כיום

והכנסות מדמי שכירות , )10%מסלול בשיעור ( לפקודה קובע את שיעור המס בגינן 122

, )15%מסלול בשיעור (א לפקודה 122שחלות על ההכנסה האמורה בסעיף , מחוץ לארץ

הכנסת שכירות שפטורה ממס , לדוגמה(וכן הכנסה שאינה מעבודה כשכיר או כעצמאי 

  ). הכנסה

  בעל שליטה

פוטר מתשלום דמי ביטוח לחוק הביטוח הלאומי ) 6)(א(350סעיף , 103לאחר תיקון 

והכנסות , )ב לפקודה125סעיף (שמקבלים יחיד או חברה משפחתית , הכנסות דיווידנד

  .א לחוק373בלה חברה משפחתית בעבור תיקון עקיף בסעיף מדיווידנד שקי

ריבית (לפקודה קבעו את שיעור המס בגינן ) ג(-ו) ב(ג125שבסעיפים , כמו כן הכנסות

  ).20%אשר המס בגינה אינו עולה על שיעור 

  .20%אשר המס בגינה הנו מעל שיעור , מועטה הריבית

שמקבלים הכנסה מריבית , ליטהשיחיד ושבעל ש, הוא) לאחר התיקון(המצב , כיום

פטורה מתשלום , )ג(-ו) ב(ג125, ב125ושיעור המס בגינה נקבע בסעיפים , ומדיווידנד

ות תקנההכנסה האמורה לא תתחייב בתשלום דמי ביטוח מכוח , כמובן. דמי ביטוח

 - להלן  [1971-א"התשל, )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(הביטוח הלאומי 

  "].התקנות"

  הכנסה בחברה משפחתית

שמחייב בתשלום דמי , מיא לחוק הביטוח הלאו373סעיף  לחוק היתוסף 103בתיקון 

 גם ברמה של בעלי -חברה משפחתית וחברה שקופה , ביטוח הכנסה של חברת בית

  .שאינם הנישום המייצג ועל אף שההכנסה לא חולקה להם, המניות

  שיעור דמי ביטוח

  . על ההכנסות האמורות%12- כ לחוק ישלמו דמי ביטוח בשיעור של 103לאחר תיקון 

  

 


