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 - בדמי ביטוח לאומי כללי ההתיישנות בדבר חובות –עדכון חקיקה  הנדון:

 1995-לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 159תיקון מס' 

   

 

לחוק הביטוח  159תיקון מס' פורסם ברשומות  06.08.2014הננו להודיעכם כי ביום  .1

התיישנות בדבר חובות בדמי ביטוח שעניינו  ,1995-]נוסח משולב[, תשנ"ההלאומי 

 .1.1.2015יום לתוקפו באשר נכנס  לאומי

אם בתוך שבע שנים, לכל היותר, מהמועד  ;(א363  - סעיף חדשתת )על פי התיקון,  .2

לאומי דרישת תשלום באמצעות  מהמוסד לביטוח הלתשלום דמי הביטוח, לא נשלח

לא ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המיסים, או לא בוצע  –הדואר, וככל שנשלחה 

ביטוח וכל חוב  דמיאותם  אזי כי לא יגבו -שנים ממועד הדרישה  קיזוז בתוך שבע

הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלומם לא יפגע 

 גמלה, על אף הוראות כל דין אחר. בזכויות לקצבה או 

על תשלום דמי ביטוח שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים התיקון יחול  .3

על דמי ביטוח שביום כניסת החוק לתוקף לתשלומם הם מיום כניסת החוק לתוקף, ו

 לומם או מהמועדים החלופיים לתשלומם.טרם חלפו שבע שנים מהמועד לתש

דמי  חלפו שבע שנים מהמועד לתשלום ,תוקףכניסת החוק לוביום כמו כן, במידה  .4

אזי  - טרם חלפו שש עשרה שניםאך או המועדים החלופיים לתשלומם, ביטוח 

המוסד יהא רשאי לחייב בתשלומם של דמי הביטוח הלאומי ובלבד כי הדרישה 

לא נשלחה במידה ו. 30.06.2016ב תעשה באמצעות הדואר ועד ליום לתשלום החו

דרישה לתשלום חוב ולא ננקטו הליכי גבייה לפי פקודת המיסים, או לא בוצע קיזוז 

י הביטוח וכל חוב הנצמח מהם מהחייב בתשלומם, דמ גבוילא י - עד המועד האמור
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 לרבות בדרך של קיזוז, ואי תשלומם לא יפגע בזכויות לקצבה או גמלה, על אף הוראות כל דין אחר.

, תתחיל התקופה בה שלא דיווח כחוק על הכנסותיו או שחלה עליו חובת רישום ולא נרשםלעניין מבוטח  .5

מי ממועד קבלת מידע לעניין החבות בד או וימה חובת הרישוםהחל מהמועד שבו קלא יגבו דמי הביטוח 

ואילו במידה ולא הוצאה שומה לעניין דמי הביטוח, תתחיל התקופה בה לא לפי המוקדם מבניהם ביטוח, 

 החל ממועד קביעת השומה. יגבו דמי הביטוח 

 פרטני.  ***האמור לעיל הינו בבחינת עדכון כללי בלבד ואין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי
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