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 בכבוד רב, 
 

 עמית, חלפון 
 רואי חשבון 

 
 חיוב דמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית 

 

בשנים האחרונות בערכאות שונות בבתי   נידונהסוגיית חיוב דמי ביטוח לאומי על הכנסות חברה משפחתית  

ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור שהוגש בנדון וקיבל את עמדת    2021באוקטובר    5המשפט בישראל. ביום  

כל הכנסתה החייבת של כל חברה משפחתית תחשב כמחולקת כדיבידנד לכל אחד  לפיה    הביטוח הלאומי

סיביות ללא כל אבחנה מהו  אבדמי ביטוח כהכנסות פ , ותחויב בידי כל אחד מהםמבעלי מניותיה לפי חלקו

 . עסק, רווחי הון, ריבית ודיבידנד, שכר דירה וכו' –מקור ההכנסה החייבת בחברה המשפחתית  

מהשכר הממוצע    25%על החלק העולה על    12%הינו  שיעור דמי ביטוח לאומי שחל על הכנסות פאסיביות  

 (. 2020-2021ש"ח  )הסכומים מעודכנים לשנים   528,240ועד לתקרה בחוק   ש"ח(  31,653)שק במ

שמעתה גם הכנסות מרווח הון, ריבית ודיבידנד או מהשכרת דירות  להחלטה זו חשיבות מרחיקת לכת שכן  

למגורים והשכרת נדל"ן בחו"ל בשיעורי מס מוגבלים אשר לו הופקו ע"י יחיד פטורות מדמי ביטוח לאומי,  

כן,  .יחויבו מעתה על  ללא    יתר  פסיבית  יחויבו כהכנסה  יד בחברה המשפחתית   הכנסות מעסק וממשלח 

ואף עלולות לפגוע או לשלול קצבאות אחרות הקשורות למבחני הכנסות    זכויות לגמלאות כמו פגיעה בעבודה

 . פאסיביות

ובהתאם לכך החל המוסד    2018החלטה זו בתוקף רטרו החל משנת המס  ועד עתירה לבג"צ,  בהתאם לאמור  

 .הודעות חיוב בגין חלקם בהכנסות החברות המשפחתיותלמבוטחים  לאחרונה לשלוח יטוח לאומי  לב

לשנות את סיווגה לחברה  חברה משפחתית המעוניינת  לאור ההשלכות הנוספות של חיוב דמי ביטוח לאומי,  

. תשומת  2590באמצעות טופס    2021בנובמבר    30, חייבת להודיע לפקיד השומה עד ליום  2022רגילה בשנת  

חברה   ולהיות  לחזור  בעתיד  עוד  תוכל  לא  רגילה  חברה  ולהיות  לחזור  שתבקש  משפחתית  חברה  כי  הלב 

 . באמצעות הודעה לפקיד השומה בחתימת כל בעלי המניות משפחתית. האמור תקף גם עבור חברת בית

 

החוזר אלא להפנות את תשומת הלב לאמור אין להזדקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת  

  .בו

 . או הדרכה כלשהי נשמח לעמוד לרשותכם/במידה ודרושים לכם הסברים נוספים ו

      לעדכונים שוטפים נוספים ניתן להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו

  

https://www.facebook.com/PKFAmitHalfon

