
* התשמ"ד1984 ,(6 מס' (תיקון מקביל מס חוק

1 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן התשל"ג11973 מקביל, מס לחוק 1 בסעיף .1
 עובד שאינו מי "ולגבי יבוא הביטוח" חוק "לפי במקום "הכנסה", בהגדרת (1)

; לאומי" ביטוח דמי בתשלום חייב הוא שממנה ההכנסה

: יבוא "הכנסה" הגדרת אחרי (2)

; הביטוח לחוק 1 בסעיף כמשמעותו  עצמאי" ""עובד

."; הביטוח חוק לפי כלשהם ביטוח דמי  לאומי" ביטוח "דמי

2 סעיף :החלפת יבוא העיקרי לחוק 2 סעיף במקום .2

תשלום "חובת
מקביל מס

שהוא מעובדיו עובד כל בעד מקביל מס לשלם חייב מעביד (א) .2

בשיעור בעדו, לאומי ביטוח דמי בתשלום חייב ושהמעביד ישראל תושב
העובד. מהכנסת 4.95% של

לאומי ביטוח דמי בתשלום החייב ישראל, תושב עצמאי עובד (ב)
4.95% של בשיעור מקביל מס עצמו בעד לשלם חייב עצמו, בעד

מהכנסתו.

ביטוח דמי בתשלום חייב אינו שמעבידו ישראל תושב עובד (ג)
בעד לשלם חייב עצמו, בעד בתשלומם חייב העובד אך בעדו, לאומי

מהכנסתו. 4.95% של בשיעור מקביל מס עצמו

עצמאי, עובד ואינו עובד שאינו ,18 גיל מעל ישראל תושב (ד)
ביטחו שהמוסד מי למעט עצמו, בעד לאומי ביטוח דמי בתשלום והחייב
3.1% של בשיעור מקביל מס עצמו בעד לשלם חייב בקשתו, לפי
העבודה ועדת באישור בתקנות, שייקבע מוקטן בשיעור או מהכנסתו

הכנסת. של והרווחה

והרווחה העבודה ועדת באישור רשאי, והרווחה העבודה שר (ה)
שי לפי מוקטן, מקביל מס בית במשק עובד לגבי לקבוע הכנסת, של
האמור המס שיעור במקום בתקנות, שייקבעו חישוב ודרכי עורים

(א). קטן בסעיף

מעביד של מהתחייבות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין (ו)
מעבודה. פרישה לקיצבת הזכאי לשעבר עובדו בעד מקביל מס לשלם

מס לענין המחריבים, בשינויים יחולו, הביטוח חוק הוראות (ז)
לקבוע רשאי והרווחה העבודה שר ; לאומי ביטוח דמי היה כאילו מקביל
חוק לפי לקבוע רשאי שהוא כדרך מקביל מס בדבר הוראות בתקנות
שיקבע מההכנסה שחלק ובלבד לאומי, ביטוח דמי בדבר הוראות הביטוח
מההכנסה חלק על יעלה לא מקביל מס של מופחתים שיעורים לענין
160א סעיף לפי לאומי ביטוח דמי של מופחתים שיעורים לענין שנקבע

הביטוח." לחוק

,1659 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1984 במרס 6) התשמ"ד ב' באדר ב' ביום בכנסת נתקבל *
.133 עמ' התשמ"ד,

.124 עמ' התש"ם, :88 עמ' התשל"ג, ס''ח 1



: יבוא העיקרי לחוק 2 סעיף אחרי סעיפים3. הוספת
ו2ב 2א

''הוראות
מיוחדות

מיוחדות הוראות בתקנות לקבוע רשאי והרווחה העבודה שר 2א.
שסעיף 18 גיל מעל ישראל תושב לגבי מקביל מס תשלום חובת לענין
לאומי, ביטוח דמי בעדו משתלמים ואשר לגביו, חל לא (ד) עד 2(א)
יותקנו לגביו, חל הביטוח לחוק 192 שסעיף מי לגבי שתקנות ובלבד

האוצר. שר בהסכמת
בידי גביה

חולים קופת
מס לגבות חולים קופת של מזכותה גורע אינו זה בחוק האמור 2ב.
2 סעיפים שהוראות חולים קופת באותה מחבר תקנונה פי על מקביל

לגביו." חלות אינן ו2א

: יבוא העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי 5א4. סעיף הוספת

חבר שאינו "מי
חולים בקופת

בעד שילם ואשר חולים בקופת חבר שאינו ישראל תושב (א) 5א.
המקביל המס את המוסד לו יחזיר 2א, או 2 סעיף לפי מקביל מס עצמו
והרווחה העבודה שר שיקבע ותנאים כללים ולפי במועדים ששילם,

בתקנות.
ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות והרווחה, העבודה שר (ב)
בדבר ותנאים כללים לקבוע רשאי הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת
חולים בקופת חבר שאינו ישראל תושב לגבי מקביל מס מתשלום פטור

לגביו. חלות 2א או (ד) עד 2(ב) סעיף הוראות ואשר
עם להתחשבנות כללים לקבוע רשאי והרווחה העבודה שר (ג)
להח ושיש 6 סעיף לפי ביניהן שחולקו סכומים בדבר החולים קופות

(א)." קטן סעיף לפי זירם

: יבוא (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 7 בסעיף .5

מי וכן אחר בעד או עצמו בעד לאומי ביטוח דמי בתשלום שחייב מי "(ג)
לפי למוסד, או למעבידו למסור חייב לאומי, ביטוח דמי בעדו שמשתלמים

בתקנות." שייקבעו כללים לפי זה, חוק לענין הנחוץ נתון כל דרישתם,

7 סעיף תיקון

: יבוא בסופו העיקרי לחוק 8 בסעיף .6

עצמאי." עובד לגבי גם המחוייבים בשינויים יחולו זה סעיף הוראות "(ג)
8 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 9 בסעיף .7

; מס" בעדו שולם שלא "מי יבוא השוליים כותרת במקום (1)

: יבוא ואחריו (א) יסומן בסעיף האמור (2)

חבר על גם המחוייבים בשינויים יחולו (א) קטן סעיף הוראות "(ב)
פיגור קיים אם זולת עצמו, בעד מקביל מס בתשלום החייב חולים בקופת

חדשים. 12 על העולה תקופה בעד המקביל המס בתשלום
על העולה תקופה עצמו, בעד מקביל מס בתשלום החייב פיגר (1) (ג)
המשל חולים קופת לחברי הניתן לשירות זכאי יהיה לא חדשים, 12
קבלת לפני אחד בתשלום חובו את פרע כן אם אלא מקביל, מס מים

; בתקנות והרווחה העבודה שר שיקבע בדרך או האמור השירות

9 סעיף תיקון



תשלומים הסכם נערך הביטוח, לחוק 184 בסעיף האמור אף על (2)
(1) בפסקה כאמור מקביל מס בתשלום שפיגר מי לבין המוסד בין
נזקק ההסכם עריכת מיום חדשים שלושה של בתקופה כי והתברר
מקביל, מס המשלמים חולים קופת לחברי הניתן לשירות חייב אותו
12 על העולה תקופה המס בתשלום פיגר כאילו זכויותיו לענין יראו
קבלת לפני אחד בתשלום חובו יתרת את פרע כן אם אלא חדשים,

בתקנות." והרווחה העבודה שר שיקבע בדרך או האמור השירות

14 סעיף מעבידים",תיקון "נציגי יבוא מעבידים" "ונציגי במקום העיקרי, לחוק (ג) 14 בסעיף .8
בארגונים התייעצות לאחר שיתמנו עצמאיים עובדים "ונציגי יבוא "יציגים" ואחרי

עצמאיים". עובדים מייצגים השר שלדעת

באפריל1984).תחילה 1) התשמ"ד ב' באדר כ"ח ביום זה חוק של תחילתו .9

מעבר מסהוראות בתשלום פיגור בחשבון יובא לא העיקרי לחוק ו(ג) 9(ב) סעיף לענין (א) . 10

.(1984 באוקטובר 1) התשמ"ה בתשרי ה' ליום שקדמה תקופה בעד מקביל
מס לשלם החייב חולים בקופת חבר לפטור כדי בהן אין זה חוק הוראות (ב)
זה חוק של תחילתו ליום שקדמה תקופה בעד המס תשלום מחובת עצמו בעד מקביל
כאמור. תקופה בעד מקביל מס חוב לגבות חולים קופת של מזכותה לגרוע כדי בהן ואין
שיועברו הסכומים לחישוב ודרכים כללים לקבוע רשאי והרווחה העבודה שר (ג)
ואופן עצמם בעד לשלמו שחייבים ממי מקביל מס סכומי גביית בשל החולים לקופות
יחולו כאמור כללים ; 1984 הכספים בשנת החולים קופות בין אלה סכומים של חלוקתם

לפיו. שנקבעו ובכללים העיקרי לחוק 6(א) בסעיף האמור אף על

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

אוזן אהרון


