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פרשנות זה בחוק .1
:1 התשכ"ח1968 משולב], [נוסח הלאומי הביטוח חוק  הביטוח" "חוק

; הכנסה2 מס פקודת  "הפקודה"

; לפקודה (8)2 סעיף לפי הכנסות לו שיש מבוטח  חקלאי" "מבוטח

על אותה לחשב רשות ניתנת לפקודה 7 סעיף לפי אשר שומה  המעבר" לשנת "שומה
(1980 ביולי 1) התש"ם בתמוז י"ז שמיום בתקופה חקלאי מבוטח של הכנסתו יסוד
31) התשמ"ב בניסן ז' יום ועד (1980 באוקטובר 1) התשמ"א בתשרי כ"א שמיום או

.(1982 במרס

דמי תשלום
לשנת ביטוח
1982 הכספים

לשנת ביטוח דמי ישלם המעבר לשנת בשומן? נקבעה שהכנסתו חקלאי מבוטח .2

זו. בשומה שנקבעה ההכנסה מלוא בסיס על הכספים1982

לתשלום מקסימום
כיטווו דמי

ביטוח דמי משתלמים שלפיהם ההכנסה מקסימום סכומי יהיו 1982 הכספים בשנת .3

המחושבים 1982 הכספים לשנת המקסימום סכומי הביטוח, לחוק (א) 1.67 לסעיף בהתאם
לשנת בשומה שנקבעה מההכנסה 75% לגבי  הביטוח לחוק 167ב בסעיף האמור לפי
1) התשמ"ב בניסן ח' שמיום בתקופה בתוקף שהיה המקסימום מסכום ומחצית המעבר,
מההכנסה 25% לגבי  (1982 בספטמבר 30) התשמ"ג בתשרי י"ג יום עד (1982 באפריל

כאמור.

לתשלום מינימום
ביטוח דמי

ביטוח דמי משתלמים שלפיהם מינימוםההבטחה סכומי יהיו 1982 הכספים בשנת .4

בלוח האמור 1982 הכספים לשעת המנימום סכום הביטוח, לחוק (ב) 167 לסעיף בהתאם
ומחצית המעבר, לשנת בשומה שנקבעה מההכנסה 75% לגבי  הביטוח לחוק י"א

כאמור. מההכנסה 25% לגבי  האמור המינימום מסכום

מקדמות
חשבון על
ביטוח דמי

ואילך, 1983 הכספים בשנות ביטוח דמי חשבון על מקדמות תשלום לענין .5

כאילו יראו המעבר, לשנת בשומה שנקבעה ההכנסה בסיס על מחושבות כשהמקדמות
.1981 הכספים לשנת בשומה שנקבעה הכנסה היא כאמור, שנקבעה ההכנסה ממלוא 75%

הכנסה תיראהחישוב ,5 עד 2 בסעיפים המפורטים הענינים למעט הביטוח, חוק לפי ענין לכל .6

שנקבעה ההכנסה פי על הכספים1982 בשנת ביטוח דמי ששילם חקלאי מבוטח של הכנסתו
היתה זו בשנה הביטוח דמי לתשלום בסיס ששימשה ההכנסה כאילו המעבר, לשנת בשומה

כאמור. שנקבעה ההכנסה ממלוא 75% של בשיעור

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

אוזן אהרון
והרווחה העבודה שר

,1646 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק :הצעת (1983 בדצמבר 6) התשמ''ד בכסלו ל' ביום בכנסת נתקבל *
.36 עמ' התשמ''ד,

.108 עמ' התשכ"ח, ס"ח 1
עמ'.120 ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2


