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מטרת החוזר
 .1הסבר על מקרים בהם ניתן להגיש ערעור ,להחיל התיישנות על חוב דמי ביטוח הנובע משומת מס הכנסה ,ממועד הגשת
הדו"ח במס הכנסה ,במקום מתאריך עריכת השומה.
 .2אופן הטיפול במקרים אלו.

פתח דבר
על פי סעיף 363א(.ב)( )2לחוק ,מבוטח שחבות דמי הביטוח שלו תלויה בשומה סופית של פקיד השומה ,מניין שבע השנים לצורך
התיישנות יחל " ממועד קביעת השומה" -כלשון החוק .דהיינו :ממועד עריכת השומה.
בהתייעצות עם הלשכה המשפטית ,והכרת תהליך הגשת דוחות שנתיים ,ועריכתם במס הכנסה ,עולה כי פער הזמנים בין הגשת
הדו"ח במס הכנסה על ידי הנישום ועריכת השומה ,עשוי לעיתים לשנות את ההחלטה ולהחיל התיישנות על חוב דמי הביטוח
בעקבות אותה שומה.
לפיכך ,הוחלט כי בכל מקרה שפער זמנים זה עשוי להטיב עם המבוטח לעניין התיישנות ,ורק במצבים בהם נוצר חיוב דמי
ביטוח לראשונה ,בהסתמך על שומה עצמית בלבד ,יגיש המבוטח או מייצגו באמצעות מנהל תחום בכיר ביטוח והגבייה בסניף,
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ערעור על חוב דמי הביטוח עבור אותה שנה .ערעור זה יובא לדיון בוועדה המורכבת ממנהל אגף הביטוח ומנהל אגף גבייה מלא
שכירים במשרד הראשי ,בה יוכלו להחליט בשונה מהאמור בחוק ,הקובע את מועד עריכת השומה.

דוגמה לערעור על התיישנות לפי תאריך הגשת דו"ח במס הכנסה.


מבוטח הגיש דו"ח למס הכנסה עבור שנת מס  2008ביום 31/12/2009 -



השומה נערכה במס הכנסה ביום 10/2/2010 -



דמי הביטוח על פי השומה חושבו ביום 24/1/2017-
בין מועד הגשת הדו"ח במס הכנסה לתאריך עריכת השומה ,קיים פער של  42ימים.
 אם נבחן את התיישנות דמי הביטוח על פי האמור בחוק ,דהיינו מועד עריכת השומה ,אזי ,טרם חלפו שבע שנים
מיום עריכת השומה ועד למועד חישוב דמי הביטוח בגין אותה שומה .לפיכך רשאי המוסד לדרוש את דמי הביטוח
בגין אותה שומה עד ל.9/2/2017 -
 אולם ,אם נבחן את ההתיישנות מתאריך הגשת הדו"ח במס הכנסה (  )31/12/09ועד למועד חישוב דמי הביטוח
( )24/1/17נמצא כי ביום  30/12/16חלפו שבע שנים.
לפיכך ,במקרה זה רשאי המבוטח או מייצגו להגיש ערעור על חוב דמי הביטוח עבור אותה שנה.

לחזרה לתוכן העניינים

אופן הטיפול בערעור
 .1ערעור יוגש על ידי המבוטח או מייצגו לפקיד הביטוח והגבייה בסניף המטפל ,בצירוף אישור ממס הכנסה המעיד על
התאריך בו הוגש הדו"ח.
 .2מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה ימלא את פרטי הערעור על גבי הנספח המצורף לחוזר ,ויעבירו בצירוף האישור ממס
הכנסה ,לדיון הוועדה במשרד הראשי.
 .3ביטול חיובים לא יעשה על ידי ביטול אובייקט ההכנסה ,אלא יזוכה במסכים הכספים בלבד ,באמצעות אגף הגל"ש במשרד
הראשי.
 .4פרוטוקול הועדה והחלטתה יוחזר לסניף המטפל ,ותירשם הערה במסך  120על ידי אגף הגביה במשרד הראשי.
 .5פקיד הביטוח והגבייה יודיע בכתב למגיש הערעור ,על החלטת הוועדה.
לחזרה לתוכן העניינים
בברכה,
מינהל הביטוח והגבייה
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נספח להגשת ערעור
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