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בקשה לתיקו מקדמות לשנת
מבוטח/ת נכבד/ה ,הינ מתבקש/ת לקרוא בעיו את דברי ההסבר מעבר לד לפני מילוי הבקשה.
 .1אני ,החתו מטה ,מבקש לתק את בסיס ההכנסה לפיה חושבו מקדמות דמי הביטוח שעלי לשל בשנה זו.
 .2ההכנסה לפיה חושבו לי המקדמות ברבעו
ש"ח.

)(1

גבוהה  /קטנה מהכנסתי בחודשי אלה ,שהיא בס

 .3להוכחת בקשתי הנני מצר בזה את המסמכי כמפורט באחת מהפסקאות שלהל :
 העתק שומה עצמית או סופית לשנת המס שקדמה לשנה זו.
 העתק הדיווחי על מחזור עסקאות למס הכנסה בשלושה חודשי רצופי בשנה זו והעתק הדיווחי
בשלושת החודשי המקבילי בשנה הקודמת ,המעידי על שינוי ריאלי של  20%לפחות במחזור העסקאות.
 העתק אישור מס הכנסה על הגדלה או הקטנה של סכו המקדמות למס הכנסה או על הגדלה או הקטנה של
שיעור המקדמות למשלמי על פי מחזור עסקאות.
 מצ"ב אישור רו"ח או יוע מס מוסמ על הכנסתי המשוערת לשנה זו או לתקופה מתחילת השנה ועד לחודש
שקד לחודש הגשת הבקשה לתיקו המקדמות.
 .4אי ברשותי מסמכי כמפורט בסעי  ,3אול הכנסתי בפועל בתקופה כאמור בסעי  2גדלה או קטנה ב 10%
לפחות מההכנסה לפיה חושבו לי המקדמות באותה תקופה .הנימוקי לתיקו המקדמות:

מצורפי בזה העתקי המסמכי והאישורי הבאי :
 .5הגשתי  /לא הגשתי  /אני עומד להגיש תביעה לאחת הגמלאות המפורטות להל :
 דמי פגיעה בעבודה

תארי הפגיעה

 קצבת נכות עקב פגיעה בעבודה

תארי הפגיעה

 מענק נכות עקב פגיעה בעבודה

תארי הפגיעה

תארי הפגיעה
 קצבת תלויי עקב פגיעה בעבודה
ידוע לי כי א אחרי שינוי המקדמות לפי בקשתי יתברר כי נוצרה לי זכאות לגמלה כאמור ,עבור עילה שקדמה
ליו הגשת הבקשה לתיקו המקדמות ,יבוטל השינוי למפרע.
בכבוד רב,

חתימה

תארי
לשימוש המשרד
לאחר בדיקת הבקשה החלטתי לקבל  /לדחות את הבקשה מהנימוקי :

האישור מבוסס על:
תארי

 תקנה ) 4א( )(1
ש המאשר ותפקידו



תקנה ) 4א( )  (2תקנה ) 4א( )(3
חתימת פקיד מאשר



תקנה ) 4א( )(4
חתימת ממונה

) (1רבעו  :1ינואר מר  .רבעו  :2אפריל יוני .רבעו  :3יולי ספטמבר .רבעו  :4אוקטובר דצמבר.
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מספר זהות
ס"ב

דברי הסבר
מבוטח/ת נכבד/ה
המוסד לביטוח לאומי רשאי ,בהתקיי התנאי שנקבעו לפי החוק ,לתק ל את מקדמות דמי הביטוח.
כדי שנוכל לטפל בבקשת  ,הינ מתבקש למלא את הטופס ולצר מסמכי כנדרש.

לתשומת לב :
.1

בקשה לתיקו מקדמות על פי אחד המסמכי המפורטי בסעי  3שבטופס תוגש לא יאוחר מיו  31בדצמבר
בשנה השוטפת ,ולא תאושר יותר מפע אחת בכל רבעו .

.2

נתקיימו התנאי לשינוי המקדמות ,תחושב מחדש הכנסתו השנתית של המבוטח בשנה השוטפת ,והמקדמות
הרבעוניות יחושבו על בסיס הכנסה זו.

.3

מבוטח ,שתאושר בקשתו להגדלת מקדמות ,יחוייב לשל את ההפרש בי המקדמות המוגדלות והמקדמות
המקוריות בתוספת הפרשי הצמדה ממועדי תשלו המקדמות המקוריות.

.4

הבסיס לחישוב הגמלאות למבוטח שיש לו זכאות לגמלה כאמור בסעי  5לטופס )לגבי דמי פגיעה א ה
בשנה השוטפת( ,הינו ההכנסה לפיה חוייב
מגיעי בעד  90יו ויותר בי שה רצופי ובי שאינ רצופי
המבוטח בתשלו מקדמות דמי ביטוח ביו העילה.

.5

ההכנסה לפיה חושבו הגמלאות כאמור תיחשב כסופית .לפיכ  ,כאשר תגיע שומה לא יתוק בסיס ההכנסה ולא
יחושבו הפרשי ה בדמי הביטוח וה בגמלאות )כולל תגמולי מילואי ששולמו באותה שנת מס(.
תוקנו המקדמות לפני יו העילה ,יחושבו הגמלאות האמורות עפ"י ההכנסה המתוקנת וחישוב זה יהיה סופי.

.6

מבוטח נכבד ,זכור כי א בקשת להקטי מקדמות ,חלה עלי חובה לחתו על הבקשה בעצמ  .במקרה של
הגדלת מקדמות יכול ג מייצג לחתו על הטופס.
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