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 2       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.
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  הכלכלית  התוכנית  בחוק עדכונים
 2022 שנת  לקראת

  ובחוק הכלכלית התכנית בחוק  שאושרו החוקים  פי על - 2022  בשנת שיחולו   השינויים לנוכח
  רת סקי את  בפניכם  להביא  2021 לשנת הלקוחות חוזר  בפתיחת בחרנו  – הכלכלית  ההתייעלות

 זה  חוזר  פרסום ביום שידועים והשינויים העדכונים

 - הכלכלית התכנית וחוק הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת חדשים חקיקה תיקוני
 2022 משנת ועוד לנכים פטור עירונית, התחדשות

  אריה רמי רו"ח עו"ד של כתבתו מתוך נושאים לקט

 התכנית וחוק הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת ונכלל אשר המס, בדיני יםהחדש החקיקה לתיקוני לב שימו

 הכנסות מיסוי עירונית, התחדשות למגורים, דירות השכרת של בנושא היתר בין ,2022-2021 לשנים הכלכלית

 ועוד. עיוור או נכה של אישית מיגיעה הכנסות צבורות,

 2021 התקציב לשנות הכלכלית תהמדיניו ליישום חקיקה י)תיקונ הכלכלית התכנית חוק פורסם 18.11.2021 ביום

 היתר: בין הכולל, ,2021-התשפ"ב (,2022-ו

 כדלקמן: עירונית, והתחדשות למגורים דירות השכרת של בנושא המס בהוראות שינויים

 למגורים" "השכרה בנושא חקיקה שינויי .1

 להשכרה בניינים לגבי במס הטבות בעניין 1 שביעי פרק - הון השקעות לעידוד לחוק 75 מס' תיקון 1.1

 תחולת שמיום בניין לפיו לחוק, א53 סעיף במסגרת מוסדית" לשכירות "בניין לגבי הטבה לולסמ הוספת

 בקשה הבנייה, היתר בצירוף הבנייה, תום לפני לגביו הוגשה 31.12.2031 ליום ועד הכלכלית התכנית חוק

 יפריאלי.רפ באזור לפחות דירות שש או פריפריאלי שאינו ורבאז דירות 10 לפחות שבה תכנית, לאישור

 השנים 18 )מתוך לפחות שנים 15 של לתקופה ארוך לטווח בהשכרה מוסדית להשכרה מיועדות הדירות

 להשכרה שימשו האמורות הדירות כי אישור לקבל נדרש מס שנת כל בתום לתנאים. כפוף הבנייה(, שלאחר

 שחלפה. המס בשנת ארוך לטווח

 לשנה 20% של מואץ פחת היתר בין ד,53-ו ג53 סעיפים יפל להטבות זכאי יהיה דיתמוס לשכירות בניין בעל

 השבח או החייבת ההכנסה על יחולו אשר מופחתים מס שיעורי וכן למגורים, המושכרות הדירות לגבי

 ושיעור ,5%-29% של בטווח ליחיד מס )שיעור ההשכרה תקופת במשך כתלות במכירה, או בהשכרה שיחולו

 (.5%-11% של בטווח הלחבר מס

 ממכירה שהופקה חייבת בהכנסה ומקורו ששולם דיווידנד על לפקודה, ב125 בסעיף האמור אף על כן, וכמ

 בלבד. 20% של בשיעור מס יחול מוסדית, לשכירות בבניין דירות של מהשכרה או

 חייב יהיה ן,הבניי את שבנה ממי סדיתמו לשכירות הדירות את הקובעת, בתקופה שרכש, ממשיך משכיר

 לחוק. (1ב)ב53 בסעיף הקבועים לתנאים כפוף ,0.5% של בשיעור רכישה במס

 מע"מ מתשלום פטור בעניין - מע"מ לחוק 59 מס' תיקון 1.2

 תקופת לאחר שיימכרו מוסדית לשכירות דירות מכירת על מע"מ מתשלום פטור יחול כי קובע התיקון

 מכר הבניין שבעל ובלבד רההשכ שנות חמש שחלפו ניפל שנמכרו או שנים חמש לש מינימלית השכרה

 ממשיך. לרוכש דירות 50 לפחות



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 8       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 במקרקעין להשקעות קרן בעניין – הכנסה מס לפקודת 258 מס' תיקון 1.3

 יחידות את במקרקעין להשקעות קרן מכרה שבו במקרה כי הקובע א10א64 סעיף נחקק התיקון במסגרת

 חייב הרוכש יהיה שנים, 20 של תקופה הסתיימה בטרם להשכרה ורדי לצורכי מיועדות היו אשר הדיור

 החברה אישרה אם אלא זאת, הנמכרת. הזכות של המכירה משווי 15% של בשיעור רכישה מס בתשלום

 שנים 10 של לתקופה בלבד למגורים השכרה של למטרה ישמשו הדיור יחידות כי להשכרה לדיור הממשלתית

 ות.לפח

 קבוע נכס או עסקי למלאי נכסים העברת יןניבע – מקרקעין מיסוי וקחל 97 מס' תיקון 1.4

 ההעברה ליום עד הזכות רכישת מיום שנים ארבע חלפו אם כי לחוק א(1)ב()5 בסעיף נקבע התיקון, במסגרת

 את יראו ית",מוסד לשכירות "בניין של אישור התקבל מכן ולאחר קבוע(, נכס או עסקי )כמלאי הזכות של

 שווי כיתרת העסקי המלאי עלות את יראו ג53 סעיף לפי המס חישוב לצורך ממס. רהטוכפ ההעברה

 הזכות. של הרכישה

 חמישי )פרק בינוי פינוי בנושא מקרקעין מיסוי לחוק 96 מס' תיקון - עירונית" "התחדשות בנושא חקיקה שינויי .2

 (5 חמישי )פרק 38 תמ"א ועסקאות (4

 כך מגורים, יחידת אינו אשר ממבנה חלק או נהכמב המוגדרת אחרת", ידה"יח להגדרת הרחבה קובע התיקון

 ונפרדת. עצמאית ביחידה שמדובר

 הפטור את מרחיב התיקון לחוק, כב49 בסעיף הקבוע בינוי" "פינוי בפרויקט זכויות לבעל ממס הפטור לעניין

 בלבד. תחא דירה עבור רק ולא חם,במת יותר או אחת מגורים בדירת המחזיק הזכויות לבעל יינתן הוא כי וקובע

 לקרוב" מגורים יחידת "הועברה שבו במקרה ממס לפטור הזכאות על ההגבלה את ביטל לחוק התיקון כן, כמו

 בינוי. הפינוי הסכם על החתימה שלפני חודשים 24-ב

 יחולו ינובי פינוי בפרויקט תקבלהשה החלופית המגורים יחידת במכירת המס חישוב לעניין כי קובע התיקון

 הוצאות. ניכוי לעניין )ג(40 סעיף הוראות

 לצורך הוצאו אשר הוצאות בניכוי יותרו לא כי וקובע מבהיר לחוק התיקון מבנים, לחיזוק תמ"א לעסקת באשר

 בנייה. שירותי

 

 לשנות התקציב יעדי תלהשג חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם 15.11.2021 ביום כך, על נוסף

 ובאשר בחברה צבורות הכנסות למיסוי באשר שינויים היתר בין הכולל, ,2021-פ"בהתש (,2022-ו 2021 יבקצהת

 כדלקמן: עיוור, או נכה של אישית מיגיעה להכנסה

 הון השקעות לעידוד לחוק 74 מס' תיקון - בחברה" צבורות הכנסות "מיסוי בנושא חקיקה שינויי .1

 ולפיה ,31.12.2020 ליום עד שהצטברה הכנסה ןלעניי שעה הוראת הקובע ד52 סעיף התווסף התיקון במסגרת

 לחוק 47 בסעיף הקבוע בשיעור חברות מס חלקה( או )כולה הצבורה הכנסתה בשל לשלם זכאית תהיה חברה

 המיסים. רשות למנהל שתוגש להודעה כפוף (,6%-מ פחות )ולא

 רשאית תהיה לא וק,חל ד52 סעיף הוראות לפי נבחרת צבורה הכנסה על תחברו מס לשלם בחרה אשר חברה

 חברות. מס כנגד כלשהם פטור או מקדמה זיכוי, ניכוי, יותרו ולא מבחירתה, בה לחזור

 תשקיע ד(,52 סעיף )לפי נבחרת" צבורה "הכנסה על חברות מס לשלם בחרה אשר חברה כי קובע לחוק ה52 סעיף

 המפורטות ההשקעות לרשימת בהתאם הבחירה, דממוע השנים חמש במהלך השבבעלות תעשייתי במפעל

 בסעיף.



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 9       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 הנבחרת הצבורה ההכנסה על חברות במס תחויב זו, תקופה במהלך ההשקעה מלוא את תשקיע לא אשר חברה

 ד)ג(.52 בסעיף הקבוע המס על נוסף

 לחוק, ו)א(52 סעיף לפי 15% רבשיעו הכנסה במס יחויב נבחרת צבורה הכנסה מתוך דיווידנד קיבל אשר אדם

 המשלמת. החברה ידי על במקור מס ניכוי באמצעות

 

  גרוס עמית גוטמן,  קנטור,  נס,  טיקוצקי, דורון,  עו"ד  משרד  במשרד  בכיר  שותף  הוא אריה רמי  רו"ח  עו"ד  - הכותב 
 co.ilwww.ralc.  ועסקים מיסים  האינטרנט  אתר   ועורך ושות

 

 החדשה הכלכלית תבתוכני הלאומי הביטוח קבחו תיקונים

  גלרט-צח אורנה רו"ח

  שפורסם הכלכלית התוכנית  חוק במסגרת עקיפים בתיקונים לאחרונה תוקן  הלאומי הביטוח חוק

 .15.11.2021 ביום ברשומות שפורסם הכלכלית ההתייעלות חוק ובמסגרת ,18.11.2021 ביום ברשומות
  מס לפקודת (5)9 בסעיף התיקון את ותלרב הלאומי,  הביטוח וקחב התיקונים  תמצית את רטיפ המאמר

 ממס.  הפטור על הלאומי לביטוח נכות תביעות להגשת שיש ההשלכה בשל הכנסה

 22.11.2021כתיבתו. ליום נכון זה במאמר המידע

 הלאומי ח הביטו בהיבט – לנשים פרישה גיל והעלאת העבודה בשוק מגדריים פערים צמצום

 2021-התשפ"ב (,2022-ו 2021 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות וםישלי חקיקה )תיקוני ליתלכהכ התכנית חוק

 ואילך. 1960 ינואר בחודש שנולדה לאישה 65 גיל עד הדרגתי באופן 1.1.2022 מיום החל לנשים הפרישה גיל את מעלה

 וק בח ז' )פרק העבודה בשוק בלהשתל שמתקשות נמוך שכר בעלות לנשים בעיקר שיפוי מנגנון כולל בחוק התיקון

 הכלכלית(. התוכנית

 נשים של הפרישה גיל העלאת

 31.12.2021 יום עד 62 גיל יהיה והוא הפרישה גיל בטבלאות מפורט לנשים הפרישה גיל .67 הוא לגברים פרישה גיל

  .1959 דצמבר ועד 1947 מאי מחודש שנולדו לנשים

 במבחן )לרבות הזכאות בתנאי שעומד חטובמ זכאי ממנו שהחל הגיל, הוא הלאומי הביטוח חוק לעניין פרישה גיל

 נכות  קצבאות כמו, שונות, לגמלאות זכאות אין זה מגיל החל במקביל, )זקנה(. ותיק אזרח קצבת לקבל הכנסות(,

 הפרישה גיל הוא 67 גיל) ולנשים לגברים 67 גיל היא ניידות ולגמלת אבטלה לדמי הזכאות תאונה. ודמי כללית

 לגברים(.

 הכנסות ועל שלו הפנסיה על ביטוח( דמי )ביחד: ובריאות לאומי ביטוח דמי משלם אינו מבוטח הפריש מגיל החל

 נמוכים הלאומי הביטוח דמי שיעורי פרישה מגיל החל הפרישה. גיל לפני ביטוח דמי בעדם ששילם שונות פסיביות

 רלוונטיים. םאינ שכבר ביטוח ענפי בשל יותר

 דוחה )זקנה(, ותיק אזרח לקצבת בהכנסות המותנית הנשים של הזכאות לגי את דוחה לנשים הפרישה גיל העלאת

 את ודוחה תאונה דמי וכן מיוחדים לשירותים וגמלה כללית נכות קצבת לקבל מבוטחת זכאית אליו שעד הגיל את

 הלאומי. הביטוח בדמי וההקלות ההנחות

http://www.ralc.co.il/


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 10       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 לעניין והן הלאומי הביטוח חוק לפי שלהן תיוהזכו לעניין הן רבה בותחשי יש לנשים הפרישה ילג להעלאת כלומר,

 הביטוח. דמי תשלום

 ולנשים. לגברים 67 גיל שהוא הפרישה, גיל חוק לפי חובה פרישת בגיל פוגע אינו המתוקן החוק

 בהדרגה: 65 לגיל 62 מגיל – ילךוא 1.1.1960 ביום שנולדו נשים של הפרישה גיל את מעלה החדש בחוק המתווה

 גיל עד 62 מגיל שלמה שנה בכל חודשים 4 של בקצב יעלה הגיל - 1962 דצמבר ועד 1960 מינואר ושנולד לנשים .1

63. 

 גיל עד 63 מגיל שלמה שנה בכל חודשים 3 של בקצב יעלה הגיל - 1969 דצמבר ועד 1963 מינואר שנולדו לנשים .2

65. 

 .65 גיל יהיה הפרישה גיל - ואילך 1970 נוארמי שנולדו לנשים .3

 

 המקורי החוק לפי לידתן מועד לפי לנשים פרישה גיל תלבט

 פרישה גיל לידה ושנת חודש

 חודשים שנים תאריך עד מתאריך

- 6/44 60 - 

7/44 8/44 60 4 

9/44 4/45 60 8 

5/45 12/45 61 - 

1/46 8/46 61 4 

9/46 4/47 61 8 

 - 62 ואילך 5/47

 

 החדש החוק לפי 2022 מינואר לנשים פרישה ליג של החדשה הטבלה

 פרישה גיל לידה ושנת חודש

 חודשים שנים תאריך עד מתאריך

5/47 12/59 62 - 

1/60 12/60 62 4 

1/61 12/61 62 8 

1/62 12/62 63 - 

1/63 12/63 63 3 

1/64 12/64 63 6 

1/65 12/65 63 9 

1/66 12/66 64 - 

1/67 12/67 64 3 

1/68 12/68 64 6 

1/69 12/69 64 9 

 - 65 ואילך 1/70



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 11       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 

 החדש( בחוק שינוי )ללא לידתן תאריך לפי לנשים, זכאות גיל

 זכאות גיל לידה ושנת חודש

 חודשים שנים תאריך עד מתאריך

- 6/39 65 - 

7/39 8/39 65 4 

9/39 4/40 65 8 

5/40 12/40 66 - 

1/41 8/41 66 4 

9/41 4/42 66 8 

5/42 12/44 67 - 

1/45 8/45 67 4 

9/45 4/46 67 8 

5/46 12/46 68 - 

1/47 8/47 68 4 

9/47 4/48 68 8 

5/48 12/48 69 - 

1/49 8/49 69 4 

9/49 4/50 69 8 
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 הלאומי הביטוח חוק לפי שניתן השיפוי תמצית

 כולל החוק דה.בוהע בשוק להשתלב זה בגיל שמתקשות מהנשים חלק על לרעה להשפיע עלולה הפרישה גיל העלאת

 הגדלת אלה. בנשים הפגיעה את להפחית אמורים המשלימים הסיוע כלי נמוך. שכר בעלות לנשים משלימים סיוע כלי

  הגברים. על וגם נשים על חלה פרישה בגיל ותיק אזרח לקצבת בזכאות פוגע שאינו הסכום

 לה ומלאו ואילך 1.1.1960 מיום דהולשנ לאישה אבטלה לדמי ותהזכא שתקופת כך תוקן מיהלאו הביטוח חוק .1

 כיום, 175 במקום ימים 300-ל תוארך ,60 לה מלאו וטרם 57 לה שמלאו 1.1.1960 ביום שנולדה ולאישה שנים 60

 מגיל נמוך להשגי לאישה ימים. 125 עד המוארכת בתקופה האבטלה דמי סכום הגבלת לרבות שונות, בהגבלות

 וכישוריה השכלתה את הולמת מקצועית הכשרה לקבל סרבה היא םא התקופה להארכת הזכאות תישלל 60

 בחוק. כמפורט מגוריה, מקום בקרבת

  אבטלה. לדמי לזכאות אכשרה תקופת שהשלימו לשכירות רק ניתנת ההטבה .1

 )כמו םמבוטחי סיווג בצו אשונההר בתוספת שכלולות עצמאיות למעט לעצמאיות, רלוונטית אינה ההטבה .2

 ועוד(. ומרצות מורות מדריכות, ך,דר מורות שחקניות,
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  ושאירים. תלויים של הכנסה לבחינת רק נשאר הלאומי הביטוח בחוק ט לוח 2022 מינואר החל .3

 שאותה המרבית ההכנסה סכום את פעימות בשתי והגדיל 2022 מינואר 1ט לוח את הוסיף החדש החוק .4

 הכנסה מבחני יש אליו )שעד כאותזה לגיל הפרישה גיל בין כרלהשת וגברים( )נשים חיםמבוט רשאים

 שמקבלים מבוטחים עבור גם יגדל ההכנסה סכום תיפגע. שלהם שהקצבה בלי החוק( פי על לקצבה לזכאות

 הסכם. לפי מיוחדת זקנה גמלת

 ם(:הקיי מהחוק שינוי אין נוסף )בתלוי 1ט בלוח המתוקנים הסכומים להלן .5

 מהשכר 63.97%) לחודש ש"ח 6,750 יהיה וייםלת ללא ליחיד המרבית כנסההה סכום - 2022 בשנת

 הממוצע(. מהשכר 85.3%) לחודש ש"ח 9,000 יהיה הסכום אחד תלוי עם וליחיד הממוצע(

 73.45%) לחודש ש"ח 7,750 יהיה תלויים ללא ליחיד המרבית ההכנסה סכום - ואילך 1.1.2023 מיום החל

 הממוצע(. מהשכר 97.93%) שודלח ש"ח 10,333 אחד תלוי עם וליחיד הממוצע( שכרמה

 כלומר, כללית. ונכות ותיק אזרח בקצבאות תלויים בשל לתוספת כאמור רלוונטית אינה הסכומים הגדלת .6

 למבחן המוגדלים הסכומים המקורי. ט בלוח יישארו ושאירים תלויים בשל לתוספות לזכאות הסכומים

 הלאומי. הביטוח בחוק דשהח 1ט בלוח יופיעו ישהרפ בגיל ותיק אזרח לקצבת הכנסות

 דחיית תוספת יקבלו הקצבה, את ששוללת במשכורת לעבוד שממשיכות נשים הפרישה גיל העלאת בשל .7

 4 של הראשונה מההגדלה כבר הזכאות על תשפיע ההקטנה הפרישה. גיל העלאת בשל יותר נמוכה פרישה

 למבוטח יש אם רק קצבה תיידח תוספת 5% מתן מאפשר מיהלאו הביטוח שחוק כיוון 2022 בשנת חודשים

  חודשים. 12 בתוך הקצבה נשללה שבהם לפחות עבודה חודשי 9

 הכנסות לה שאין ,1966 ועד 1960 השנים בין ונולדה חודשים וארבעה 62 לה מלאו וטרם 62 לה שמלאו מבוטחת .3

 תענה היא אם הפרישה, גיל העלאת בשל מעבר למענק זכאית תהיה בחל"ת, ואינה יד ממשלח או מעבודה

 תלוי חודשים, 4 במשך לחודש ש"ח 4,000 על יעלה שלא בסכום במענק מדובר התיקון. שקבע לקריטריונים

  בקצבה. שמקורה הזכאית של הכנסות ובמבחן חודשים( 24-מ יאוחר )לא המענק קבלת במועד

 הלאומי. הביטוח שיקבע בטופס לתבוע יש המענק את  •

 דין. כל יןינעל כהכנסה ייחשב לא מעבר מענק  •

 אחרים בחוקים שיפוי

 מקצועיות, בהכשרות תעסוקה, בתוכניות 67 עד 50 בגיל נשים השתתפות למימון שנתי תקציב הקצה החוק •

 לרבות – מקצועיות הכשרות המקצועיות. ההכשרות במהלך קיום דמי תשלום ולמטרת בעבודה בהשמה

 עסק. בפתיחת וסיוע עסקי וליווי ץעויי במפעל, כיתה מעסיק, לצא עבודה במהלך הכשרה של בדרך

 למענק מוגדלת בזכאות למשל הפרישה. גיל מהעלאת שנפגעו לנשים נוספים חוקים לפי הטבות העניק החוק •

 בחוק עבודה(, )מענק חברתיים פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות שיעור להגדלת החוק לפי עבודה

 ועוד. ותיקים אזרחים בחוק הכנסה, הבטחת

 התקציב יעדי  להשגת חקיקה )תיקוני  הכלכלית ההתייעלות בחוק הלאומי  הביטוח בחוק ניםו קי ת
 2021-התשפ"ב (,2022-ו  2021 התקציב לשנות

 ו' )פרק התיקונים של עיקרית תמצית פירוט להלן הכלכלית. ההתייעלות חוק במסגרת גם תוקן הלאומי הביטוח חוק
 שונות(. ותראהו - בחוק ז' פרק ומי,אל ביטוח - בחוק
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 החדש החוק עיקרי תמצית – מיוחדים לשירותים  וגמלה כללית נכות ביטוח

 תיפגע, שלו הנכות שקצבת בלי מעבודה להרוויח לנכה שמותר הסכום עלה הקורונה נגיף בשל ההקלות במסגרת
 הוראת .30.6.2021 יום עד בחודש, ח(ש" 5,300) במשק מינימוםה שכר של לסכום בחודש, ש"ח 3,941 של מסכום
 ואילך. 2021 מיולי רטרואקטיבית הלאומי הביטוח בחוק קבוע לתיקון הפכה השעה

 ש"ח 3,700 של לסכום יחיד של המלאה הכללית הנכות קצבת את 2021 מינואר רטרואקטיבית הגדיל החדש החוק
 כמו לחודש(. ש"ח 103-ב הקצבה הוגדלה זקתו,חא הוצאות ממחצית ביותר נושא ציבורי שגוף במוסד )לשוהה לחודש

 לעולים לרבות המיוחדים, השירותים קצבאות וגם הנכות לדרגת יחסי באופן החלקיות הנכות קצבאות גם הוגדלו כן,
 לאהמ כללית נכות קצבת להם ששולמה ותיק אזרח קצבת מקבלי של הקצבאות גם הוגדלו הזולת. בעזרת התלויים

 הלאומי. הביטוח באתר מורספו טבלאות ותיק. אזרח תלקצב לזכאותם בתכוף

 ישולם 2021 נובמבר ועד 2021 מינואר הרטרואקטיביות הקצבאות של ההגדלה סכום כי פרסם הלאומי הביטוח
 הזכאים. של הבנק לחשבון פעימות בשתי

 כללית בנכות ייםתלו מתוספת יקוזז שלא ,הממוצע מהשכר 11.37% של בשיעור סכום בלבד, 2022 לשנת קבע החוק
 הלאומי: הביטוח לחוק (3)ב()202 סעיף של החדש הנוסח )להלן יד ממשלח או מעבודה שאינה הנכה תנסהכ בשל

 ובין לו המשולמת הקצבה שבין מההפרש זו הכנסה תנוכה יד, ממשלח או מעבודה שלא חודשית הכנסה לו "היתה
 מהשכר  11.37%-ל וההשו סכום האמורה הכנסתו לעניין בחשבון יובא לאש ובלבד המלאה, החודשית הקצבה

 הממוצע"(.

 למשך  100% של להשתכר כושר אי דרגת לבעלי 90-ה היום ועד 31-ה היום בין קצבה לתשלום מנגנון גם כולל החוק
 מיוחדים. לשירותים גמלה או נכה ילד גמלת שמקבלים לפחות, שנה חצי

 .1.1.2022 מיום החל זה, חוק לפי תהקצבאו להגדלת הקשור לכב דין עורך טרחת שכר על שונות הגבלות קובע החוק

 הכנסה מס לפקודת (5)9 סעיף לפי ולעוורים לנכים ממס פטור

 הנכים חוק ידי על נקבעה לא שנכותם לנכים הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת תוקן הכנסה מס לפקודת (5)9 סעיף
 בזכאות גם שינוי אין כבעבר. יישאר רטוהפ איבה פעולות ונכי "לצה לנכי איבה. נכי או (צה"ל )נכי ושיקום( )תגמולים

 בחוק התיקון במסגרת הנכים שקיבלו הנרחבות להטבות התקציב ממקורות בחלק מדובר זוג. בן בעד זיכוי לנקודת
 הלאומי. הביטוח

 תביעות  גרתבמס הלאומי הביטוח של תרפואיו בוועדות אפשרית הכנסה מס לצורך משוקללת רפואית נכות קביעת
 הרפואית הנכות קביעת לצורך הלאומי בביטוח שמתכנסות בוועדות או לפקודה[, ()א()א(5)9 ]סעיף ותשונ לגמלאות

  לפקודה[. ()א()ב(5)9 סעיף לפי ]תקנות אגרה תשלום תמורת – מס לצורכי

 כדלקמן: איבה, פעולות ינכ או צה"ל נכי שאינם הנכים כל עבור קובע (5)9 בסעיף התיקון

 הליקוי של מיוחד חישוב של כתוצאה היא אם אף לפחות, 90% של משוקללת רפואית תכובנ מותנה ממס הפטור .1
  ומעלה. 40% של בשיעור לפחות אחד ליקוי לנכה שנקבע ובלבד שונים, מאיברים

 ותלעל חייב המשוקלל מיוחדה בחישוב שכלולים הרפואית הנכות אחוזי כל של אריתמטי סכום לפיה המגבלה
 הנכים. יתר לכל ובוטלה איבה, פעולות ונכי צה"ל לנכי רק נשארה ממס, רלפטו לזכאות 100% על

 ש"ח. 400,000 של מירבי אישית מיגיעה הכנסה לסכום 2022 מינואר יופחת ממס הפטור .2

 מעבר: ותראהו נקבעו אך ואילך, 1.1.2022 מיום שהופקה ועוורים נכים של אישית מיגיעה הכנסה על חל התיקון .3

 הכללים לפי לפטור יותר זכאי ואינו החוק פרסום שלפני הכללים לפי ממס לפטור זכאי שהיה ()ועיוור נכה
 הכללים לפי לפטור זכאי הוא כאילו בו יראו – (40% של אחד ליקוי של בתנאי עומד שאינו )משום החדשים
  אישית. מיגיעה הלהכנס ש"ח 400,000 תהיה לגביו והתקרה הישנים( התנאים לגביו מתקיימים עוד )כל החדשים
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 לפי התקנות לפי או לפקודה ()א(5)9 בסעיף המנויים החוקים פי על נכות אחוז לקביעת חדשה בקשה שהגיש מי

 לפי ממס לפטור האמורה הבקשה בשל זכאי והוא (,30.11.2021 עד להגיש )רצוי 1.12.2021 יום עד הסעיף
 החדשים. בתנאים שעומד ימכ אותו יראו החדש, החוק םפרסו שלפני בנוסח הסעיף הוראות

 אחוזי בקביעת המותנות לקצבאות תביעות שמגישים ועוורים נכים על גם שישפיעו מעבר הוראות קובע בחוק התיקון
 )למשל, ממס ורהפט את האלה הוועדות דרך להשיג מעוניינים שהם ככל הלאומי, הביטוח של רפואיות בוועדות נכות

 מעבודה(. נכות וקצבת וחדיםימ לשירותים גמלה כללית, תנכו קצבת

 הבסיסי הסכום ועדכון הממוצע השכר הקפאת

 שינוי ללא ,2022 סוף עד נוספת, שנה במשך הסכום באותו נשאר הלאומי הביטוח ידי על שמחושב הממוצע השכר
 גזזת. או פוליו ינפגע כמו לחריגים למעט ,2021-ו 2020 בשנים שהיה לזה

 לחודש. ש"ח 10,428 הוא – 1 סעיף לפי יומהלא הביטוח בחוק הממוצע השכר

 לחודש. ש"ח 10,551 הוא – 2 סעיף לפי הלאומי הביטוח בחוק הממוצע השכר

 וכל כללית, נכות קצבת לחישוב המשמש הבסיסי הסכום את 2022 בשנת עדכן החוק הממוצע השכר הקפאת אף על
 הבאות. לשנים גם ןכועד מנגנון נקבע עוד .2.45% של בשיעור ממנה, נגזר ששיעורה קצבה

 הביטוח לחברות לאומי לביטוח המוסד בין דרכים תאונות תביעות בשל ההתחשבנות מנגנון הסדרת

 הגמלאות על פיצוי )המזיק( המעסיק שאינו שלישי מצד לתבוע זכות הלאומי לביטוח מקנה הלאומי הביטוח חוק
 את ותובע הניזוק בנעלי נכנס הלאומי הביטוח ר,ומכל )הניזוק(. שנפגע בוטחמל לשלם ועתיד שילם אומיהל שהביטוח

  הפסיקה(. לפי שיבוב )זכות המזיק

 רעיוני( )ניכוי להשתלם שעתידים או ששולמו הגמלאות סכומי את לניזוק המגיעים הפיצויים מסכומי מנכה המזיק
 הביטוח לבין (הינהמד )כולל המבטחים בין הכולל ההתחשבנות הסדר תא מעגן החוק הלאומי. הביטוח ידי על

 דרכים. בתאונות הלאומי

 מבטח כי החוק קובע הנכון, התשלום את הלאומי לביטוח יעבירו המבטחים כי להבטיח כדי - חשבון רואה אישור
 על חשבון רואה של שוראי שנה, כל של מרס סוף עד הלאומי ולביטוח דרכים תאונות נפגעי לפיצוי לקרן ימציא

 מבטח מכל לדרוש רשאית דרכים תאונות נפגעי לפיצוי והקרן שקדמה, השנה בשל רכאמו הסכומים מלוא ברתעה
 7 בסעיף כהגדרתו מידע למעט בחוק, כמפורט הסכומים בדיקת לצורך הדרוש מידע כל ולביקורתה לרשותה להעמיד

 הפרטיות. הגנת לחוק

 

  חוק  לפי  ולפתרונות לייעוץ בע"מ חצ  אורנה וחברת צח  אורנה רו"ח משרד ומנכ"לית יםבעל חשבון,  רואת  - הכותבת 
  לעצמאים  לרילוקיישן, ליוצאים  עובדים,  שמעסיקים ולחברות לארגונים הלאומי, בביטוח ולייצוג הלאומי הביטוח

  30 של  בתחום ותק בעלת מקצועיות. ובמסגרות  באקדמיה וכן לארגונים הלאומי הביטוח  חוק על  מרצה וליחידים. 
  בחקיקה  ופעילה  לאומי  לביטוח  המוסד  עם  חשבון  רואי  לשכת  של  הקשר  ועדת  "ר ו י הציבוריים: תפקידיה  בין שנים.

 זה.  בנושא  בכנסת  הלשכה כנציגת

 פרסומי של המלא הנוסח את או הדין מפסקי התקדימים את החקיקה, את מחליף אינו לעיל המובא הנוסח
 בהם. לאמור הלב תשומת את הסבל בא אלא הלאומי, הביטוח

 לנקיטת המלצה או דעת חוות ו/או ייעוץ להוות כדי בו ואין בלבד, כללי מידע הוא רמאמב המוצג המידע כל
 מהם. להימנעות או הליכים

 פעולה כל לפני מקצועית עצה לקבל נדרשים ואלה הקוראים כלפי כלשהי באחריות נושאת אינה הכותבת
 ר.האמו המידע על המסתמכת

 מהכותבת. אישור אלל לפרסם או להעתיק אין © שמורות הזכויות כל

 ט.ל.ח.  
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 מקרקעין  מיסוי

 נוספת מגורים דירת לרוכשי רכישה מס מדרגות שינוי

 ישינו בוצע "(חוקה" )להלן: [1]1963-התשכ"ג ה(,ורכיש )שבח מקרקעין מיסוי חוקל 98 מספר תיקון במסגרת

 הרוכש. של היחידה דירתו שאינה מגורים דירת ברכישת החלות הרכישה מס למדרגות

 27.11.21 ליום עד יחולו חוקל (1ג()1)ג9 עיףסב הקבועות הרכישה מס מדרגות כי נקבע חוקל התיקון במסגרת

 [2.]31.12.24 ליום עד שעה כהוראת חוקל ו(1)ג9 בסעיף שנקבעו הרכישה המס מדרגות יחולו ובמקומם

 ידיח שאינו ומי חוץ תושבי בידי ותישרכ וכן הרוכש של היחידה דירתו שאינה מגורים דירת ברכישת האמור לאור

 .חוקל ו(1)ג9 בסעיף הקבועות הרכישה מס מדרגות יחולו השעה הוראת לסיום ועד 1.21.128 מיום החל שיבוצעו

 היחידה. דירתו שזו מגורים דירת לרוכש הרכישה מס במדרגות נוייש אין זה בשלב כי יובהר

 יחידה( דירה )שאינה מגורים לדירת המעודכנות רכישה מס מדרגות להלן

 התשפ"ב בכסלו כד' מיום היחידה דירתו שאינה מגורים דירת של רוכש חוקל ו(1)ג9 סעיף להוראות בהתאם

 :לןלה למדרגות בהתאם רכישה במס יחוייב [3(]15.1.2022) התשפ"ב בשבט יג' ליום ועד (28.11.21)

 .8% – ש"ח 5,348,565 שעד השווי חלק על  .1

 .10% – ש"ח 5,348,565 על העולה השווי קחל על  .2

 

 מס הכנסה

 תקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( 
 2021-)תיקון(, התשפ"ב

ת קובעות . התקנו2021-עור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות( )תיקון(, התשפ"בהוארכו תקנות מס הכנסה )שי

משמרות בגין או שלישית, אם המעסיק משלם תוספת  שמרת שנייהבמה מהכנסה מעבוד 15%וי של ממס בשו זיכוי

 .2022עבודה זאת. התקנות הוארכו עד תום שנת 

 

  2021 

 לשנה לחודש  

 128,400 10,700 תקרת ההכנסה לזיכוי מס ממשמרות

 11,280 940 שמרותזיכוי מרבי ינואר עד דצמבר זיכוי מרבי מס למ

 

 למייצגים האורכות הסדר יחידים – 2020 המס נתלש דוחות להגשת אורכות מתן
 מכסת שינוי על יעקב, ערן מר המסים רשות מנהל החליט המס(, ויועצי ו"חר )לשכת יותהמקצוע הלשכות לבקשת

 כדלהלן: 2020 המס לשנת יחידים, דוחות להגשת האורכות
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 (19.4.21 מיום במכתבי שפורסם פי)כ 60% בשיעור 30.11.2021-ה ג' יום ליום שנקבעה היחידים מכסת מדידת מועד

 .31.12.21 ליום יידחה

 בלבד: ליחידים המעודכנים שהההג מועדי תטבל להלן

 20% - מכסה 31.8.21 ג' יום א שלב

 60% – מכסה 31.12.21 ג' יום ב שלב

 100% – מכסה 31.1.22 ב' יום ג שלב

 

 שינוי ללא הינם 2021 המס לשנת הדוחות לגבי םשידג כולל ,לחברות ההגשה ומועדי למייצגים הארכות הסדר כללי

 .19.4.2021-ב ביבמכת שפורסמו וכפי

 

 2021  מנובמבר המסים  רשות  אוחיון   שלמה מר  של   הודעתו

 

 מצום השימוש במזומן צ

עוסק  שיותר לתשלום אצל מירבי, כך שהסכום החוק לצמצום השימוש במזומןהפחתת תקרת הסכומים ב ושרהא
₪, למעט בעת רכישת  ₪50,000 במקום  ₪15,000, ובין אנשים פרטיים יעמוד על  11,000קום מב ₪ 6,000יעמוד על 

   ₪. 50,000רכב ע"י אדם פרטי, שם התקרה תעמוד על 

 . 2022באוגוסט  1-לתוקף ב יכנס הפחתת סכום התקרות,

וק ע"י אנשים פרטיים. חה פרתה טל קנס מנהלי בגיןהמשפטים לפיהן יו של שרכן, אישרה הוועדה את התקנות -כמו
ות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או בצ'ק, שהפרתן מהווה עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש בחוק נקבעו הורא

 כתב אישום. הקנסות המנהליים שאושרו יהוו חלופה לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר.

 :ש ות המנהליים כךורי הקנסה את שיעועדה אישרור, הכאמו

 .₪10%, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על  25,000בצ'ק או צ'ק מוסב הוא עד אם התשלום במזומן, התשלום   .1

₪, שיעור הקנס המנהלי  ₪50,000 עד  25,000-אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב הוא מ  . 2
  .15%יעמוד על 

 .25%נס המנהלי יעמוד על ₪, שיעור הק 50,000-גבוה מ סבהמותשלום בצ'ק או הצ'ק אם התשלום במזומן, ה   . 3

₪, שיעור הקנס המנהלי  ₪8,500 ועד  6,000-ולעניין מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ    . 4
 .5%יעמוד על 

י נס המינהלסכום השווה לקלי הקבוע לאותה עבירה המנהקנס עוד נקבע כי בעבירה מנהלית חוזרת יווסף על ה
נקבע שעבירה מנהלית חוזרת תהיה עבירה שנעברה בתוך שנתיים מהעבירה הקודמת של אותה הוראה  אשון.הר

ון הסכומים לתוקף( ולמשך שנתיים, )כניסת עדכ 2022באוגוסט  1-בחוק שבגינה הוטל הקנס המנהלי. וכן נקבע כי מ
₪, אלא אם נשלחה לו  8,500ל עד כום שבסן ודה במזומתשלום שכר עב על עובר עבירה של קבלתהלי ס מנלא יוטל קנ

 התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה עבירה.
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 הקורונה  נגיף משבר  עקב העידכונים עיקרי סקירת

 קורונהה משבר עקב ולשכירים לעסקים המס הטבות סקירת

 גנדלמן אליק רו"ח

 עם יצאה ישראל תממשל ישראל.ב גם וכמובן ,כולו העולם בכל כלכלית להלטלט מהגר קורונהה נגיף התפשטות
 יוני עד חולקו שליטה ובעלי חברות לעצמאים, מענקים .חברותלו עצמאיםל לשכירים, שונות והקלות תמיכה כניותות

 ניבל 2021 סוף עד ממשיכות לההאבט בתחום ההקלות .2021 ייונ עד הן אף נמשכו האבטלה בתחום ההטבות .2021
 .2021 ספטמבר עד הסתגלות למענק זכאים ומעלה 67 בני כן, כמו ומעלה. 45

 האוכלסיה: ולכלל לשכירים שהוענקו ההטבות להלן

 תזכאוה ותנאי אבטלהה דמי סכום זכאות,ה משך )לעניין 2021 יוני עד לשכירים אבטלה לדמי זכאותה הרחבת •
 (אבטלה לדמי זכאים ואינם לחל"ת יצאו שפוטרו/ 2021 יוני עד ומעלה 67 יבנ לשכירים הסתגלות מענק

 אבטלה לדמי זכאים אינםו לחל"ת יצאו שפוטרו/ 2021 יוני עד ומעלה 67 בני כיריםלש הסתגלות מענק •

 העבוד לנכה נכות לקצבת זכאותה הרחבת •

  – ממס בפטור שנים שש תום לפני השתלמות קרן משיכת •

 חודש באמצע לחל"ת איצ שפוטר/ לעובד חלקי רכב שווי בזקיפת הכרה •

 רהטמ לכל משוחרר חייל מענק משיכת •

 חלשות ולאוכלוסיות אזרח ללכ מענק •

 ולעסקים: לעצמאים ההטבות להלן

 מחזור או הופסקה שפעילותן מעטים בחברות שליטה ולבעלי לעצמאים אבטלה( דמי )מעין סיוע מענק •
 .משמעותית ירד הןלש המכירות

 ית(עותמשמ ירד שלהם המכירות מחזור אך לעבוד שממשיכים יםסקלע )סיוע בהוצאות פותתתהש מענק •

 .מובטלים( קולטים או מחל"ת עובדים שמחזירים )למעסיקים תעסוקה עידוד מענק •

 .שלו( המכירות במחזור הירידה למרות עובדים פיטר שלא )למעסיק עובדים שימור מענק •

  ץמוא פחת •

 ארנונה בתשלומי הקלה •

 במקור סמ ניכוי אישור תוקף תרכהא •

 לםמו המייצגים בהתנהלות המסים רשות מצד הקלות

 שומה למשרדי בהגעה צורך ללא במפ"ל, ותדוח הגשת •

 פקס במייל/ שהתקבלה חשבונית צילום סמך על תשומות ניכוי •

 דוחות להגשת נוספות ארכות •

 מחירים: ירידת עלמנו במטרה דירות מיסוי בתחום הקלות •

 ירתדל רכישה מס מדרגות הצטמצמו 29/7/2020 מיום החל - עההשק לדירות רכישה מס ורשיע הורדת ❖
 נכון  כיום ) .8% במקום ש"ח( מיליון 1.3-כ של דירה שווי חלק )עד 5%-מ מתחילות המדרגות השקעה.
 (8% – ל רכישה מס שעור את להעלותשוב הצעה יש הכלכלית התכנית חוק במסגרת 2021 לנובמבר
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 נמוך רכישה מס שבח/ ממס בפטור דיור משפר שמזכה הישנ דירה למכירת זמןה ךמש הארכת ❖

 כנתאותמש החזר תפאהק ❖

 להגשת מועדים ודחיית רוערע בהשגה/ החלטה שומה/ תקופות להארכת תקנות יצאו רשויותה בעבודת האטה עקב
 לעיל כרווזשה מההטבות חלק לגבי הרחבה להלן ערר / השגה דוחות/

 מותהשתל קרן משיכת •

 7,500 עד למותהשת מקרן וךלמש רשאים עצמאים או שכירים – 9/2/2021 יום עד 10/8/2020 שמיום בתקופה

  במס. חיוב ללא הראשונה מההפקדה פרישה( לגיל שהגיע למי שנים )שלוש שנים שש תום לפני בחודש ש"ח

 :למשיכה התנאים

 לחל"ת יצא או פוטר גווז בן או העובד הבקשה הגשת מועד עד 1/3/2020 שמיום בתקופה •

 החייבת בהכנסה ירידה חלה שההבק הוגשה ושב החודש שלפני חודש תום ועד 1/3/2020 שמיום פהקובת •

 החייבת להכנסה ביחס זוגו ובן עצמאי( או )שכיר המבקש של עסק או מעבודה הממוצעת החודשית
 .2019 בשנת הממוצעת החודשית

 "תלחל שיצא לעובד חלקי רכב שווי זקיפת •

 משבר עקב חודש.מה חלקב ברכב השתמש עובדה אם גם מלא רכב שווי זקיפת המסים רשות דורשת לכל בדרך
 באמצע מחל"ת חזר או דשוחה באמצע לחל"ת שיצא לעובד חלקי שווי בזקיפת המסים רשות תכיר קורונהה
 לחל"ת. יציאהה עם למעסיק ברכה את שהחזיר ובתנאי דשוחה

 למענקים   רההסב  דברי הרחבת   להלן

 מעטים בחברות שליטה בעלילו לעצמאים סוציאלי מענק סיוע/ מענק

 שנייה". ו"פעימה שונה"אר "פעימה המכונים מענקים וניתנ המשבר בתחילת ❖

 החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית וקח (2021 ניוי )עד פולתוק נכנס ,2020 יוני חודשב החל מכן, חרלא
  שלישית. ולפעימה שנייה לפעימה דומה במתכונת מענקים סוגי שני ניתנו שמכוחו ,2020-התש"ף שעה(, )הוראת

 הן ניתנו כלכלי סיועל כניתותה חוק ילפ מענקהו יה"ישנה ימהפעה" לעצמאים, רק ניתנה שונה"ארה הימפעה"
 בעלילו לעצמאים ניתן מענקה אבטלה. דמי מעין היא המענק מהות מעטים. בחברות השליט לבעלי והן לעצמאים

 )יש חודשיים של תתקופול ניתן מענקה עסקיהם. מחזור ירד קורונהה ממשבר שכתוצאה מעטים בחברות שליטה
 2018 בשנת שליטה בעל משכורת עסקית/ מהכנסה 70%-כ מחושב נקמעה ,מחדש( חודשיים לכל נקמע לתבוע

 אך ,2021 יוני עד – כניתוהת תוקף לחודשיים. ש"ח 15,000 היא המענק תקרת (.2019 שנת לפי מסוימים תנאיםוב)
  כן. לפני אותו להפסיק סמכותה האוצר לשר

 סוציאלי: מענק – םענקימהמה אחד סוג לקבלת התנאים עיקרי להלן

 ומעלה 20 בן ישראל בתוש ❖

 (25% ילאפר-סראמ ים)בחודש במחזור 40% של ירידה ❖

 מיליון( 1 – אפריל-סראמ )בחודשים ש"ח 651,600 עד – 2018/2019 בשנת המקורות מכל הכנסהה ❖

 לחודש ש"ח 714-מ פחתה לא משכורתמ מעסק/ ממוצעתה הכנסהה ❖

 קורונהה רמשב לפני מינימלית פעילות תקופת ❖

 : ותקבוע בהוצאות השתתפות מענק - השני הסוג לקבלת יםברדה עיקרי להלן

 ניתן מענקה פעילות.ב ממשיכים אך קורונההמ שנפגעו לעסקים סיוע מהווה קבועות בהוצאות השתתפותה מענק
 תקופותל תןני מענקה כלכלי. סיועל יתנכותה חוק במסגרת מאי מחודש והחל שלישית" כ"פעימה סראמ מחודש החל

 מחדש(. חודשיים לכל מענק לתבוע )יש חודשיות-דו
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 19       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 לשנה ש"ח מיליון 400-ל ש"ח 18,000 בין מחזור •

 100 מעל מחזור לבעלי מיוחדות הוראות )יש 25% – מתקופות בחלק ,2019 שנת לעומת 40% - במחזור ירידה •

 ש"ח( מיליון

 (1-2/2020-ב ושנפתח לאלה מצומצם מענק יש) 2019 שנת תום עד נפתח העסק •

 מחזור לבעלי המחזורים. טווח לפי קבוע כסכום ניתן ש"ח אלף 300-ל ש"ח אלף 18 שבין מחזור לבעלי נקהמע סכום

 רשות קבועות". הוצאות "מקדם בחישוב להתערב הסמכות המסים לרשות נוסחה. לפי מחושב המענק יותר גבוה

 הוצאות להיעדר בטענה נקהמע סכום את מאפסת ואף מקטינה מסוימים ובמקרים זו בסמכות שימוש עושה המסים

 צמצום למרות להוציא נאלץ שהעסק נמנעות בלתי הוצאות על לפצות הוא המענק שמאחורי הרעיון שכן קבועות,

 העסק דוחות ניתוח לאחר אך חיובי לסכום מביאה בחוק שנקבעה החישוב נוסחת רבים במקרים בפעילות. משמעותי

 וצותבק - מקרה בכל למענק זכאיות שאינן קבוצות כמה וקחב ונקבע עוד המענק. סכום תא המסים רשות מקטינה

 שנסגר עסק נדל"ן, סוחר מבצע, קבלן בונה, קבלן בחוק(, כהגדרתו זכאי" ציבורי "מוסד )שאינו מתוקצב גוף ןה אלה

 חודשית.-הדו הזכאות תקופת לפני

 מי שכר דירהמענק נוסף לסיוע בתשלו •

ירה זכאים למענק נוסף לסיוע בתשלומים שכר דממחזור  17% וים לפחותשכר דירה מהו עסקים שתשלומי

 לפחות תפות בהוצאות קבועות במשךוהיו זכאים למענק השת 80%ה ירד לפחות ב נמחוזר בתקופת קורובתנאי ש

יבצוע אלף ש"ח. תשלום המענק  120ש"ל מ"ר של שטח העסק עד  100 -תקופות דו חודשיות. סכום ההמענק  3

 טנים.ם קע"י סוכנות לעסקי

 מענק לבעלי הכנסה מהשכרת נדל"ן •

רר כי משכירי נדל"ן במצבים מסוימים זכאים למענק בגין ירידה במחזור רשות המסים עקות ועדות בעקבות פסי

על תשלום שכר דירה לא פרסמה עמדה בדבר זכאות דלעיל. לפי גישת רשות המסים בעל נכס שנתן הנחה / ויתר 

א נגרמה נסה משכ"ד לבתקופת קורונה )כי הקטנת הכ 10%וכר ירד בפחות מ ל שזכאי למענק אם מחזור ש יהיה

ע"י קורונה(. אם שוכר נפגעה ע"י קורנוה וקיבל מענק השתתפות בהוצאות אזי בעקבות פניית משכיר לקבלת 

סיוע כפול בגין בל שוכר )שאם לא כן יוצא שיתקמענק רשות המסים תבצע מחדש בדיקת זכאות למענק של 

 (.יעהפג אותה

 התערבות רשות המסים בחישוב מענק •

רשות המסים הסכימה  פות בהוצאות קבועות לא מספיק לכיסוי הוצאות קבועותתתם מענק השבמקרים בה

מקרה  לדון בבקשות להגדלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות ע"י הגדלת "מקדם הוצאות קבועות" )בכל

בועות מיליון ש"ח כאשר מענק השתתפות בהוצאות ק 1.5מעל ור (. לגבי עסקים בעלי מחז0.3מקדם לא יעלה על 

על הוצאות קבועות בפועל עמדת רשות המסים כי היא רשאית להקטין מענק ע"י הקטנת מקדמם הוצאות עולה 

 קבועות.

 

 מואץ פחת •

 ת במסגר מואץ לפחת שעה אתהור נחקקה הוצאות הקדמת ידי על לעסקים ולעזור קבוע רכוש רכישת לתמרץ כדי

 התקנות  .2020-התשפ"א שעה(, )הוראת הקורונה( נגיף עם ההתמודדות בתקופת מואץ )פחת הכנסה מס תקנות

 שלושה ךות הכנסה ביצור לשמש חילוהת 30/6/2021-ל 1/9/2020 בין שנרכש קבוע לרכוש פחת שיעור כפל מקנות

 פי על מיוחדים(. במקרים ההפעלה מועד את לדחות יתן)נ המאוחר ילפ ,30/6/2021 ביום או רכישתו מיום חודשים

 משאית שאינה התעבורה, בפקודת כהגדרתו עבודה ורכב מכונות לרבות ציוד על חלה ההטבה התקנות לשון

 או קבוע, באופן עליו מורכב עבודה ודשצי כרכב התעבורה בפקודת רמוגד עבודה רכב מוחשי. תילב נכס ולמעט
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 20       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 פריט כל על תחול ההטבה כי נראה נוסעים. להסעת או משא להובלת מיועד ואינו דה,עבו לביצוע עשוי שמבנהו

 פרטי, רכב כגון מכונות וא ציוד שאינם פריטים על תחול לא אך ומכונות, ציוד לגדר להכניס שניתן קבוע רכוש

 שזכאי מי עים":מבצ "כפל יש לכן דין, כל לפי לו זכאי שהנישום הפחת שיעור על הלח ההטבה וריהוט. ייניםנב

 אינפלציה( בשל )תיאומים הכנסה מס תקנות או הון השקעות לעידוד החוק במסגרת מהרגיל גדול פחת לשיעור

  השעה. תראהו פי על להטבה גם זכאי יהיה אחר, דין או 1986-התשמ"ו פחת(, )שיעורי

 הבאים: במקרים ולתח לא ההטבה

 מקרוב רכישה - 

 התמור ללא רכישה - 

 לפקודה 85 סעיף במסגרת רכישה - 

 לפקודה 2ה פרק במסגרת רכישה - 

 וההגבלות. התנאים לכל בתקנות לעיין יש

 "רכבי שאינם רכבים על לישראל, מחוץ שמופעל ודצי על יחולו לא התקנות כי מובהר המסים רשות בחוזר

 )שיפורים מושכר להתאמת הוצאות ועל נהיגה(, להוראת רכב מונית, אוטובוס, משאית, פרטי, רכב )כגון ה"ודעב

 במושכר(.

 ומועדים תקופות דחיית •

 בין שחל אירוע 2020-התש"ף ם(,מועדי חייתדו תוקף )הארכת החדש( הקורונה )נגיף חירום שעת ותקנתל בהתאם

 )נגיף חירום שעת לתקנות בהתאם חודשים. בשלושה לגביו האמור המועד יידחה 24/6/2020-ל 25/3/2020

 לא 31/5/2020-ל 22/3/2020 שבין בתקופה ,  2020-התש"ף מס(, הליכי נייניעב תקופות )דחיית החדש( הקורונה

 מסיומה, חודשיים תוך או שלעיל התקופה במהלך מסתיימות אלה תקופות אם מסוימות תקופות בחישוב יבואו

 ף,מוס ערך מס חוק הכנסה, מס בפקודת שנקבעו רבים ומועדים תקופות על חלות אלה תקנות .31/7/2020 עד קרי

  נוספים. וחוקים המכס קוח הון, השקעות לעידוד קהחו מקרקעין, מיסוי חוק

 

 השקעה לדירות רכישה מס שיעור הורדת •

 שווי חלק )עד 5%-מ מתחילות המדרגות השקעה. לדירת רכישה מס מדרגות הצטמצמו 29/7/2020 מיום החל

 שעה והוראת בתיקון 8%-ל שוב עלה השקעה דירת על הרכישה מס ) .8% במקום ש"ח( מיליון 1.3-כ של דירה

 .28/11/2021החל מ  8%מס רכישה עלה בחזרה ל . ( מקרקעין מיסוי לחוק

  דיור ימשפר ידי על דירה למכירת התקופ הארכת •

 היחידה( דירתם ייתהשה קודמת רהדי מכרו טרם אך היחידה דירתם להיות שאמורה דירה יעל)ב דיור משפרי

 חודשים 18 יחידה דירה מדרגות לפי רכישה מס תשלום ותוך שבח ממס בפטור קודמת דירה למכור רשאים

 ובליק 1/10/20-ל 1/3/20 בין חל הקודמת דירתם למכירת ןהאחרו שהמועד אלה החדשה. הדירה רכישת ממועד

 ים.דשחו 18 בחישוב תבוא לא שלעיל שהתקופה כך דחייה,

 קורונה מענקי החזר •

 את להחזיר ונדרשים כלכלי לסיוע התכנית חוק לפי להם המגיע מהסכום שגבוה מענק קיבלו רבים עוסקים

 םלתשלומי העודף הסכום את לחלק זכאי יהיה 2021 שנת לסוף עד העודף הסכום את שיחזיר מי העודף. הסכום

 פקודת יחולו ביתר ששולמו מענקים על .(6/2023עד  –"ח אלף ש 15)אם סכום ההחזר עולה על  2022 שנת סוף דע

 בין ההפרש אם ההשבה. מועד עד והצמדה ריבית ישא ביתר ששולם מענק סכום מסים. קיזוז וחוק )גביה( המסים
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 21       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 יתחייב העוסק הרי – התביעה כוםסמ 50% על עולה הזכאות, םכולס שנתבע, קבועות בהוצאות ההשתתפות מענק

 היתר. ביעתמת 25% עד "גירעון ב"קנס גם

 השנתי בדוח קורונה מענקי על דיווח •

 קוד – סיוע מענק :1301 בטופס שנוספו מיוחדים בשדות שהתקבלו מענקים על ידווחו שליטה ובעלי עצמאים

 מענק ממושכת, פגיעה מענק ועות,בק תבהוצאו השתתפות מענק ,099/110 קוד – שליטה בעלי קמענ ,001/002

 020 בקוד קורונה מענקי יכללו חברות ביטוח(. בדמי גם חייבים זה בקוד )סכומים 007/013 קוד – תעסוקה עידוד

  .1214 בטופס

 מי ונה.הקור מענקי על גם כך ווחודי מזומן בסיס על כלל בדרך המדווחים עסקים המסים, רשות גישת פי על

 ידווח מזומן, בסיס על מדווחש מי לפיכך, צבירה. בסיס על הקורונה מענקי על גם ידווח ה,ירצב בסיס על שמדווח

 בסיס על שמדווח מי הבאות. מס בשנות להחזירם נדרש אם אף המס שנת במהלך בפועל שהתקבלו מענקים על

 נדרש שהוא נקהמע סכום בניכוי מסוימת מס שנת בגין לו זכאי שהוא המענק סכום על לדווח רשאי צבירה

 הבאות. בשנים יחזירו אם גם להחזיר,

  קורונה נפגעל קופ"ג תיכמש •

 שעה( )הוראת אבטלה( במצב עצמאי-עמית של כספים )משיכת גמל( )קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות

 תהוראו לפי נסגר שעסקו ילעצמא לקצבה גמל מקופת היכמש מתירות השעה(, הוראת )להלן 2021-התשפ"א

 שבהם החודשים מספר כפול ש"ח 7,500 עד למשוך תןני לפחות. אחד חודש למשך הקורונה משבר בשל משלהמה

 שנת סוף עד בתוקף השעה הוראת בקופה. מינימלי ותק היתר בין תנאים, כמה כוללות התקנות סגור. היה העסק

2021. 

 ערר ועדות החלטות פרסום •

 טרנטהאינ באתר מתפרסמות הוועדה החלטות ערר. לוועדת ררעעל ניתן למענק תביעה תהחד המסים רשות אם

  המיסים, תרשו של

 אשר שיפוצים של עסק כי נקבע לדוגמה כך העסקים. לטובת ופוסקות גמישה גישה הערר ועדות נוקטות לעיתים

 תןני שהפרויקט בתנאי ענקים(מל מהזכאות מוחרגים )קבלנים בנייה קבלן נחשב אינו ממושכים פרויקטים מבצע

 רשות זכאית מקרה בכל לא כי הוועדה קבעה ןכ כמו משנה. קצר ביצוען שמשך קטנות למשימות ברורה לחלוקה

  קובועת". בהוצאות השתתפות "מקדם בחישוב להתערב המסים

 עובדים של בידוד ימי על למעסיקים החזר •

 בחלק משתתפת המדינה ה.בקורונ להידבקות חשד בקע ודבביד שהיו םלעובדי שכר לשלם נדרשו המעסיקים

  לאומי. הביטוח באתר מפורטות ההחזר לקבלת ההוראות לעובדים. מהתשלום

 

 הלאומי הביטוח לחוק א371 סעיף – בחל"ת לעובדים הראשונים החודשיים על ביטוח דמי ביטול •

 החודשיים על ביטוח דמי לוםמתש פטורים הקורונה ברמש בשל לחל"ת עובדיהם את שהוציאו מעסיקים

 הביטוח, דמי מתשלום הפטור למרות .2021 ליוני 2020 אפריל שבין התקופה על חל הפטור החל"ת. של יםשונהרא

 בחל"ת. שהיו העובדים על לאומי לביטוח לדווח נדרשים המעסיקים

 

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 22       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

  מענקים בהחזרת התשלומים פריסת את תרחיב המסים רשות
 הקורונה פתבתקו שנפגעו עסקים ידי על

 בתנאים עמדו ולא הקורונה, בתקופת סיוע מענקי וקיבלו שביקשו עסקים לבעלי תאפשר כי יעהמוד המסים רשות

 במידה זאת, .2022 דצמבר עד במקום ,2023 יוני -ל עד המענקים להחזרת התשלומים את לפרוס בחוק, שנקבעו

 אלף 15 על עולה יסההפר מבוקשת שבגינו החוב סךו 2020-ל 2019 השנים ןיב השנתי במחזור ירידה חוו שעסקיהם

 הכנסת. בוועדות שנערכו ודיונים ברשות שהתקבלו פניות בעקבות התקבלה ההחלטה ש"ח.

 עבור תשלומים 6 לעד פריסה לבצע מייצגים יוכלו שדרכה ממוחשבת מערכת תיפתח בקרוב כי מודיעה הרשות בנוסף,

 מה.שו למשרד יתפיז בהגעה ךצור ללא המיוצג,

 הסיוע מענקי את המסים רשות שילמה הממשלה, למדיניות ובהתאם מיידי מענה יםלעסק לתת במטרה כזכור,

 היתר, בין לפיהן המבקשים הצהרות סמך על מרבית, במהירות קטן, לעסק הסיוע ומענקי שליטה ובעלי לעצמאים

 ק.למענ הזכאות לצורך בחוק הנדרשת המחזורים ירידת להם הייתה

 את לו, ששולמו המענקים כל את למבקש המציגה ייעודית מערכת יםהמס רשות באתר נפתחה יוני ודשח בראשית

 לא פניו כשעל ביתר, ששולמו מענקים של במקרה בפועל. חווה שהוא הירידה ואת בחוק שנדרשה במחזורים הירידה

 נוח פריסה הסדר ובנוסף, תרבא הכספים תלהשב ויותשראפ מספר מוצגות בחוק, שנקבעו התנאים לפי זכאות קיימת

 .31.12.22 מיום יאוחר לא תסתיים שפריסתם ריבית ללא חודשיים שווים בתשלומים החוב סכום מלוא של

 מנת על כי לציין יש יותר. אף נוחה בפריסה 2020-ל 2019 בין שנתית מחזורים ירידת שחוו עסקים יזכו כאמור, כעת,

 .31.12.2021 ליום עד ובהח את להסדיר שי האמורים, מהתנאים ליהנות

 ביתר. ששולמו מענקים להשבת הייעודית למערכת המסים, רשות לאתר להיכנס תןני

 

 2021 מנובמבר המסים  רשות   הודעת

 

 זכויותיך את דע - קורונה מענקי על ערר הגשת

 עמפלי מאורי רו"ח עו"ד, לבקוביץ'; אפי רו"ח

 עולמי הכלל המשבר לאחר ייםנורמל לחיים שוב נפתחה אשר הראשונות תהמדינו אחת כנראה היא ישראל מדינת
 הישרדותם. על נאבקים עדיין רבים ועסקים ניכרת עדיין הקשה הכלכלית הפגיעה זאת, עם הקורונה. וירוס שגרם

 בורלצי מענקים בתוכנית ויצאה העסקים של לזעקתם המדינה לכאורה נענתה המשבר בראשית החל כזכור,

 בהתאם וחושב המשבר, במהלך להוציא העסק משיךהש תהקבועו ההוצאות על צוייפ ןמת ובמרכזה העוסקים
   הקודמת. השנה לעומת 2020 בשנת העסק במחזור לירידה

 הירידה אם והבחינה הפיצוי, לחישוב מסורבלת נוסחה נבחרה בפועל אך במיוחד, מורכב לא נשמע הרעיון אמנם
 שאינן אחרות, מסיבות דווקא רמהגנ וא הקורונה, וירוס קבותעב ושהוטל המשק על מההגבלות נבעה העסק במחזור
 המס. פקידי של דעתם לשיקול הושארה בקורונה, תלויות

 ההגדרות ניכרת. בצורה צומצמו או המס פקידי ידי על נדחו מענקים לקבלת רבות שבקשות לכך גרמו אלו דברים
 העסקים לבעלי םסיהמ רשות בין הסכמה לחוסר תרמוגו אשר ויותפרשנ קיימות כן ועל ברורות תמיד אינן בחוק

 הדין. ועורכי החשבון רואי שלהם, והמייצגים
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 לא השגתו ואם השגה, להגיש רשאי לבקשתו בהתאם מענק קיבל שלא מי כי קבעה הפיצוי בבסיס שעמדה החקיקה

 פרקטיקה, מאנשי בתורכמ הערר ועדת זה. לנושא במיוחד שהוקמה ערר לוועדת ערר להגיש הזכות לו קמה התקבלה
 דין. ועורכי חשבון רואי לשעבר, יםשופט

 המענקים. בנושא הערר ועדת החלטות להתפרסם החלו האחרונים בחודשים

 רשות ידי על מענקים לקבלת בקשתם שנשללה עסקים ולפיכך התקבל, מהעררים חלק כי מגלה אלו בהחלטות עיון
 רר.עה תועד החלטת בעקבות - קיםמענה את לבסוף קיבלו חלקי, או מלא באופן המסים

 בפרשנות קיימת אשר הבעייתיות את ממחישות ואשר כה עד שפורסמו הערר להחלטות דוגמאות כמה נפרט להלן
 המענקים. בדבר לחוק

 ית?כלכל בדרך או מע"מ לרשויות לדיווח בהתאם האם - המענקים לעניין הבסיס מחזור את לחשב יש שבה הדרך .1
 החודשים של המחזורים יחסי את לבדוק יש ולפיו וקחב שקבוע המחזורים מבחן כי נקבע ועדה תבהחלט

 ניתן חריגים ובמקרים חלוטה חזקה מהווה אינו ,2019 בשנת המקבילים החודשים מול אל הקורונה בתקופת

 אינם מע"מ ותטונלשל דווחו אשר המחזורים שבו במקום כי קבעה הערר ועדת החוק. מהוראות לסטות
 הכלכלית המחזורים ירידת את משקפים אינם מכך וכתוצאה העסק לעפ שבה הכלכלית המציאות את משקפים

 תיקון אפשרה אף נוספת ועדה החלטת בהתאם. המחזורים ולשינוי להתערבות מקום יש אזי העסק, של
 הנישום. את נכונה לפצות כדי מחזורים

 כפי שמא, או למענק, זכאים שכירות תנסובהכ מקיטון כתוצאה עופגשנ נכסים משכירים אשר עסקים האם .2
 כן ועל הקיימים ההסכמים מכוח הזכויות את ולמצות השוכרים את לתבוע עליהם היה המסים, רשות שגרסה

 כי קבעה 1008-21 מס' הערר ועדת הקורונה? מענקי במסגרת המשכיר בעלות לשאת נדרשת אינה המדינה קופת
 מבט מנקודת השכירות נושא את לבחון יש כי הדגישה עדההוו המסים. ותשר עמדת את תמקבל אינה היא

 על ויתור האם אלא למשכיר, תביעה זכות קיימת אם לא היא לבחון שיש השאלה דהיינו, משפטית, ולא עסקית
 ימד על ויתור כי הוועדה קבעה לפיכך המשכיר. של מבטו מנקודת עסקי אילוץ משום מהווה שכירות דמי

 קורונה. מענקי לקבלת יהראו עילה אוה שכירות

 שקדמו בחודשים פעילות אי כי החלטה התקבלה – המענקים לעניין וההשפעה עונתיים לעסקים ותסחייהת .3
 בהמשך. לפעול ימשיך שהעסק לכך כפוף המענקים, את תשלול לא עונתי, עסק העסק היות עקב לקורונה

 דעתה החנ כאשר אלו להחלטות רפההצט המסים רשות )וגם שלהן מההחלטות בחלק הערר ועדות קבעו בכלל
 ובכל העסקים של הקבועות להוצאות מקיף מזור נותנת ואינה דיה ברורה אינה בחוק שנקבעה שהנוסחה ,מהן(

 חלוטה. חזקה שמקימה בנוסחה מדובר אין מקרה

 למיצוי חוייד ללא יפעלו נדחתה הקורונה משבר בעקבות לפיצוי בקשתם אשר עסקים שבעלי חשוב כן על
 מקצוע  אנשי באמצעות רצוי ערר, בהגשת גם הצורך ובמקרה מאוחרת השגה הגשת ידי על היתר בין ותיהם,ויזכ

 .חודשית דו מענק תקופת כל עבור ש"ח מיליון לחצי עד להגיע יכול הפיצוי סכום כי נזכיר בתחום.

 ,למשל הערר. במהות הדיון נילפ עוד יםניטכ מנימוקים נדחים העררים מן חלק כי להדגיש ברצוננו כך, על נוסף

  מקצוע. באנשי להיעזר חשוב זו מסיבה גם ולכן לערר, הדרושים בנתונים או במסמכים חוסר קבותעב

 קיימת לכן פרונטלי, דיון ללא המקרים בכל וכמעט הערר לוועדת שמוגש למידע בהתאם נבחנים העררים כל
 לוועדה. ברורה אשר ת,העובדו נתחימב ומדויקת מפורטת לכתיבה עליונה חשיבות

 סוגי על רוחבית השפעה קיימת שבהם ובמקרים מקלה, ציבורית מדיניות לאמץ המסים לרשות קוראים ונא ףלבסו
 פרטני באופן לפנות יידרשו שאלו ללא דומים, עסקים על הוועדה הנחיות את להחיל אוטומטית לפעול ,עסקים
 קודם. אחת שעת פהיו ,בכך הכרוכות העלויות כל על עררים השגות/ להגשת

  

 חשבון;  רואי   ושות' לבקוביץ' משרד  מנהל  שותף  לבקוביץ', אפי   רו"ח - ם יבותהכ
 מיסים דין  עריכת  עמפלי  ממשרד עמפלי,  מאורי  רו"ח  עו"ד,
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 הקורונה מענקי לדחיית העיקריות הטענות עם התמודדות

  נח שחר עו"ד ;אריה רמי רו"ח עו"ד

 בעלי קיבלו שיטתה, לפי משכך, קורונה. קימענ בנושא החוק את מחדש המציאל מנסה סיםמה רשות יכ נראה

 ערר ולוועדות לנו ואולם הקורונה. מענקי לקבלת בקשותיהם של חלקית או מלאה דחייה על הודעות רבים עסקים

 המסים. לרשות תשובות יש קורונה

 וא קורונה מענק לקבלת יםהעוסק בקשות את ותלדח ואהבב המסים רשות ידי על המועלות העיקריות הטענות

 קורונה, ערר ועדות ושל שלנו והתשובות חלקי, או מלא באופן ניתנו, שכבר המענקים כספי להשבת לדרישתה סיסבכ

 כדלקמן: הן

 העסק של הקבועות ההוצאות לסכום המענק הגבלת .1

 ינותנ כגון עסקים נדרשו ולכן ,בלבד ועות"בק הוצאות" של עלויות על לפצות כדי בא המענק המסים, רשות לעמדת

 המענק. את להחזיר קבועות, הוצאות להם שאין רותים,יש

 נקבעה לא הוגדרו, לא הקבועות" ה"הוצאות עצמה. החקיקה בלשון תימוכין כל אין המסים רשות של זו לגישה

 יעלה שלא כך ק,למענ תקרה עקוב אינו החוק – פחות לא וחשוב קבועות", "הוצאות המהוות ההוצאות של רשימה

 מרפז מוסיקה, ורטיגו היצירה, דלק תחנת בעניין הערר ועדת החלטות ראו העסקה. של הקבועות ותההוצא סכום על

 ותעשיות. סחר –

 אחרות נוסחאות או ממוצעים עריכת או הבסיס מחזור תיקון .2

 של הרגילים יםזורהמח את משקף ואינו גבוה אוה כי בטענה הבסיס מחזור את המסים רשות מתקנת רבות פעמים

  עסק. לכל פרטנית בדיקה של עריכה בלא מהיר פיצוי לתת החוק עקרון את נוגדת זו שהגי העסק.

 להיות אמור המענק שחישוב מהטעם התנגדה המסים רשות מהנוסחה, לחרוג ביקשו רבים ניזוקים שכאשר ייתכן לא

 וכך יותר, נמוך צוייפ ושייתנ חדשות נוסחאות צרליי סהמנ המסים ותרש לה, הנוח הנוסחה כשאין שני, ומצד פשוט,

 בסעיף שצוינו הערר ועדות החלטות ראו הנוסחאות. סוגי שני מבין הנמוך הפיצוי את מקבלים העסקים שבעלי יוצא

 ועוד. לעיל 1

 עסק סגירת חזקת .3

 ייצור לצורך שהוציא ותבהוצא ניכרת ירידה שחלה סקעו - כלכלי לסיוע התכנית בחוק "עוסק" להגדרת 8 סעיף פי על

 מי בו יראו הזכאות, תקופת לגבי אפס בשיעור עסקאות מחזור על ודיווח העסק פעילות הפסקת בשל בעסקו סההכנ

 כלל. למענקים המסים רשות לשיטת זכאי אינו הוא כזה כעסק ולכן עסקו, סגירת על שדיווח

 התיירות, ינפבע עסקים כגון זמני, באופן לפעול שהפסיקו יםבעסק וברשמד ככל כי קבעה הערר שוועדת אלא

 ערר ועדת החלטת ראו למענקים. זכאים יהיו הם - עונתיים עסקים הם שמטבעם ועסקים הכושר, חדרי האירועים,

 חוסאם. בעניין

 מהקורונה נובעת אינה המחזורים ירידת .4

 רשיםדנ ההקורונ ממשבר נפגעו אשר זוקיםני לקורונה. חזוריםמה ירידת בין סיבתי קשר להראות יש כי נקבע בחוק

 לבין הנזקים בין הסיבתי הקשר את שיוכיחו ראיות ולהראות להם, שנגרמו הנזקים את להוכיח המסים רשות ידי על

 זו. מסיבה נדחו רבות בקשות הקורונה. משבר

 ברירת ,משבר תבע בהכנסות ירידה ישכש כי נקבע הערר ועדת והחלטות המשפט בתי שבפסיקת פי על אף זאת,

 מהמשבר. נובעת בהכנסות דהרייה כי היא המחדל
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 פוזיטיביות בראיות להוכיח שאין נקבע שבו משרדנו( ידי על יוצגה )החברה המחוזי המשפט בבית עדירן פס"ד ראו

 רשות אם אלא, ו(.)בענייננ הקורונה עקב נגרם הנזק כי היא המחדל ברירת כי להניח ויש במחזורים הירידה את

 בראיות. אחרת כיחות יסיםהמ

 שנה מעל שלהם העבודות ביצוע שמשך םסקיע .5

 ביצוען שמשך ממושכות עבודות ביצוע עקב לפקודה א8 סעיף חל הכנסתו בחישוב אשר עסק כי נקבע לחוק, בהתאם

 רבים. יםמקבלנ יםמענק החזרי ביקשה המסים רשות בהתאם, קורונה. למענק זכאי יהיה לא – שנה על עולה

 זכאי יהיה לא הוא כי אוטומטית לקבוע אין מועד, קצרות עבודות מקיים עקבו באופן אשר עסק של קרהמב ולם,וא

 חוזיות. דרך אבני עם בפרויקט כשמדובר או שנה, מעל התמשכו בו העבודות אשר אחד חריג פרויקט בגלל רק למענק

 .מותייז הנדסה נ.ע. בעניין ערר ועדת החלטת ראו

 או הסיוע, לקבלת בקשתיהם את שדחתה המסים רשות טתחלמה נפגעו אשר העסקים לבעלי ליציםממ אנו ,כוםלסי

 והידע הניסיון להם אשר חשבון ורואי דין כעורכי בנו, ולהיעזר להתייעץ שקיבלו, המענקים את להחזיר שנתבקשו

 הרלוונטיות, תאותוהאסמכ התצהירים לכ עם ים,מנומק ערר או השגה שיוגשו כדי זה, מסוג בהתדיינויות המקצועי

 הערר. או ההשגה הצלחת לצורך הרלוונטיים והנתונים הטענות כל את ולליכ ומראש

 

 גרוס עמית גוטמן, קנטור, נס, טיקוצקי,  דורון,  עו"ד משרד במשרד  בכיר שותף הוא אריה רמי רו"ח עו"ד - הכותבים
  גרוס עמית  , ן טמגו  קנטור,  נס,  טיקוצקי,  ורון, ד עו"ד  משרדמ  - נח  ר שח עו"ד  ועסקים"  "מיסים  אתר  ועורך ' ושות
 ' ושות
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 2021 המס שנת סוף לקראת היערכות

 הכנסה מס לרשויות שנתי דוח הגשת
 ,צידית-חד בשיטה חשבונותיו פנקסי את מנהל אשר ,עצמאי נישום של ההכנסות על הדוח להגשת האחרון המועד

 האחרון המועד .30.4 עד אהו - מעסק הכנסות לו שאין מי של או ,שכיר וםניש של וא  מקוון( דו"ח בהגשת חייב )ולא
 עד - מקוון דוח ולהגשת חברה של ,הכפולה החשבונאות בשיטת חשבונותיו פנקסי את שמנהל העצמאי של האמור

 מסוימים. בתנאים ,האמור הדוח להגשת ארכות לאשר נוהגת בישראל המסים רשות .31.5

 שבלי מי על קנס מוטל מכן לאחר הדוח. שתבהג חודש עד שאיחר מי על לכל דרךב סנקציה יםמטיל אין ,רגיל באופן
 במועד. הדוח את הגיש לא מספקת סיבה

 ,מלאי וספירת דוח עריכת כוללת הדוח הגשת כי לזכור כדאי כך לשם הדוח. להכנת בהקדם להיערך רצוי לכן
 31 וםלי עד בבנק להפקיד מלץומ תרותהי התאמת תאו הספירה את להקל כדי וכו'. שטרות ,שיקים ,מזומנים

 בקופה. שיימצאו והשטרות הדחויים השיקים של רשימה להכין יש בקופה. הנמצאת היתרה כל את בדצמבר

 הגשת  מועד המס. שנת במהלך המקדמות להגדלת עילה משמש קודמות משנים הגבוהה הכנסה על המצביע שנתי דוח
  הבאה. השנה במשך תהמקדמו עוריש על יםבר במקרים ישפיע הדוח

 יש השומה שלפקיד משום ,מומלצת - לארכות( )כפוף העוקבת השנה של בדצמבר 31 עד ההכנסות על דוח הגשת
 הדוח. הוגש שבה המס שנת מתום שנים 4 עד שומות להוציא סמכות

 שכיר נישום ביוזמת דיווח
 אלה: םבמצבי מס החזר לקבול שכיר נישום ביוזמת הכנסה מס לרשויות דוח להגיש כדאי

 המתחייב. מהמס גבוה שנוכה הכללי והמס ,אחדים םיקסימע אצל עבודה א.

 שנתי. בסיס על מס תיאום עריכת וללא ,המס שנת בכל שלא עבודה ב.

 תרומות ,חיים ביטוח תשלומי ,גמל בקופת נוספות הפקדות אלה: בעניינים כגון ,זיכויים לנישום מגיעים אם ג.
 במוסד. משפחה קרוב החזקת והוצאות וריציב וסדמל

 גבוה בשיעור מס בעדה ששולם מהשכר נוכה אשר ,העיקרית העבודה על נוספת שהיא חלקית עבודה יש אם ד.
 הנישום. של השולי מהמס

 העבר. בעבור לאומי ביטוח דמי לשלם שנתבקש או ,מעסק הפסד לו שהיה בעבר עצמאי ה.

 .סמ תיאום ללא ,השנה במשך שוות בלתי כורותשמ תמורת אחד מעסיק אצל עבודה ו.

 לתושב זיכוי כגון: ,ממנה בחלק רק נוצרה והעילה שלמה לשנה זיכוי נקודת לקבלת עילה שקיימת עת בכל ז.
 עובדת לאישה זיכוי או עובדת שאינה אישה בעד זיכוי ,העבודה למקום נסיעה בעד זיכוי ,לעולה זיכוי ,ישראל

 ומשלם אחרת אישה שנשא לגרוש זיכוי ,םדייל בעד זיכוי ,לבעלה רתעוז שהאי בעד כוייז ,עובד שאינו בעל בעד
 לנכה. מס הטבת מזכה, בישוב מס הטבת ,לשעבר לאשתו מזונות

 או שבח או מני"ע( רק ולא מקור )מכל הון רווח כנגד הון הפסד לקזז אפשרות לבדוק יש בני"ע למשקיעים ח.
 ריבית/דיבידנד.

 הבאות. בשנים הפסד לקזז יהיה שניתן כדי דוח שגילה כדאי קוזז שלא שוטפת בשנה הון הפסד היה לנישום אם ט.

 הון. רווח או שבח פריסת  י.

 קצבה. היוון / שכר הפרשי / פרישה מענק פריסת  יא.
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 הון להצהרת הכנה
 הדוחות סבירות את לבדוק ידכ ,מנישומים הון הצהרות לדרוש נוהגת בישראל המסים רשות ,המס שנת סוף לקראת

 ורווחים במס חייבים רווחים הוספת ,התקופה בראשית הון לקיחת מתוך: עתבצמת הסבירות בדיקת שהוגשו.

 התקופה. לסוף ההון היא: המתקבלת והתוצאה מחיה(. )הוצאות והצריכה המסים גריעת ,מכן לאחר פטורים.
  ההכנסות. על השנתיים מהדוחות נלקחים ,לצריכה פרט ,זה לחישוב הנתונים

 להכינה. קל יהיה ,הון הצהרת תידרש שאם כדי ,השנה לסוף המסמכים ואת םינתוהנ את מועד בעוד להכין מוטב
 אף ,השנתי בדוח נדרש כאלה הכנסות על מידע ממס. פטורות בהכנסות גם השנתיים הדוחות במסגרת להתרכז רצוי

 ולכן ,הון הצהרות השוואת במסגרת רבה ותחשיב זה עידלמ ת.ווחהמד המס בשנת ההכנסה לקביעת רלוונטי אינו כי
 השנתי. הדוח במסגרת אלה פרטים לכלול כדאי

 פטורים אלה החזרים המס. החזרי נקובים שבהם הספחים על לשמור כדאי הכנסה מס החזרי המקבלים לנישומים
 הסבר יםמשמש םוה ,הנישום בידי פיסכ מקור מהווים ההחזרים בגינם. שנצברו הצמדה והפרשי ריבית לרבות ,ממס

 חשוב קטן הסכום כאשר גם אולם ,וניכר גדול בסכום הוא ההחזר כאשר בייחוד ,חשובה הספח תירשמ הון. לגידול
 להפיק ניתן זה מידע השומה. מפקיד לקבלו שניתן חשבון" ב"מצב להיעזר אפשר ,חסר הספח אם הספח. על לשמור

 בשע"מ.

 לחשבון הנותן מחשבון בנקאית הברהע ידי על זאת שיעשו וירצ ,סףכ סכומי של מתנות םעפ מדי המקבלים נישומים
 הצגת ומקבלו. הכסף נותן ושמות המועבר הסכום נקוב שבו ,מסמך מהבנק לקבל אפשר כזו העברה על המקבל.

 הון. הצהרת בדיקת בעת ההון גידול את תסביר השומה פקיד לפני המסמך

 המסמכים את לשמור רצוי אולם ה.הז בעניין מסמכים מירתשב צורך ואין ,טיתרפ הוצאה מהווה פרטי לצורך בנייה
 הבית. מכירת בעת תשלומו יתחייב אם ,שבח מס לחישוב לעזור וכן ,הון להצהרת לעזור העשויים

 במקרה רבה חשיבות יש ,הון" "גידול של במקרה ,השומות בדיוני השומה פקיד עם להתנהלות כי לזכור חשוב
 המשפט. יתלב עוברת הנישום לבין ומהשה פקיד בין ויכוחוב הכרעההש

 לשנים ההון לייחוס בהוכחות להצטייד ויש ,חשיבות יש סגורות לשנים ההון גידול לייחוס כי לדעת חשוב עוד
 סגורות.

 החשבונות פנקסי ביקורת
 םג הוא כך על נוסף שהוגשו. הדוחות ביסוס לשם החשבונות פנקסי את לבקר השומה פקיד נוהג שנים לכמה אחת

  ום.ישהנ של העיסוק במקום מבקר

 פנקסי לביקורת ההכנות את רבה במידה מקל וזה ,המס שלטונות עליו יודעים מה לדעת הזכות את יש לנישום
  הדדיות. מעין כאן יש החשבונות.

 שנתי דוח הגשת חובת
 ממצב  להמנע בכדי פולגו רהמק בכל דהפיבק הסעיף את לבחון מומלץ .דוח בהגשת חייב מי מפרט לפקודה 131 סעיף

 המס. רשויות מצד סנקציות לגרור היכול דבר ,אותו הגיש לא דוח בהגשת חייב שהיה מי בו

 דוח בהגשת חייב אינו ואפילו ,ממנו זאת דרש השומה שפקיד אדם כל גם דוח בהגשת מחייב הסעיף כי לזכור חשוב
 .האחרות הסעיף הוראות לפי

 החיוב שמקור הכנסה לו ויש ,נאמנויות( )למעט רמוכא דוח בהגשת החייב ידחי ,ודהלפק (2)ב131 סעיף ותהורא לפי
 בצירוף ,המנהל שיורה כפי ,מקוון באופן הסעיף הוראות לפי הדוח את יגיש ,לפקודה (8) או (2) ,(1)2 סעיף הוא שלה

 של בידיו וםחת פלט וכן ,לאיםמו נכונים הם בדוח שמסר והידיעות הפרטים שלפיה המנהל שקבע בטופס הצהרה
 .האמור הדוח

 ואילך. 2008 המס לשנת דוחות על בתחולה המקוון וחדה



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 28       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 מקוון באופן יחיד של דוח הגשת חובת
 במהלך לו שהייתה הכנסה למס שנתי דוח בהגשת החייב יחיד כל נדרש הכנסה מס פקודתל 161 תיקון במסגרת

 . מקוון באופן נתישה הדוח את להגיש ,מחקלאות או ממשכורת ,מעסק הכנסה שנה אותה

 המסים רשות של המחשב מערכת באמצעות שודר או האינטרנט באמצעות שודר אם מקוון כדוח ייחשב ישנת דוח
 ''ם.שע למחשב המחוברים דין( עורכי או מס יועצי ,חשבון )רואי מייצגים ידי על )שע''ם(

 ווןקמ חדו מהגשת פטור המאפשרות הכנסה מס תקנות תא הכנסת של הכספים ועדת אישרה 2010 ביוני 16 ביום
 ומעבודה ,יד ממשלח ,מחקלאות ,מעסק זוגו בן הכנסת וגם משכורת( או עסקי מחזור )קרי השנתית שהכנסתו ליחיד

 היחיד של השנתית החייבת שההכנסה ובתנאי ,מהם אחד כל לגבי 2020 המס בשנת ש"ח 81,240 על עולה שאינה
 "ח.162,480 על עולה אינה ייבתחה םהכנסת כל סך - זוג בן ול היה ואם ש"ח 81,240 על העול אינה

 פרישה. לגיל הגיעו זוגו ובן שהוא ליחיד מקוון דווח מחובת פטור בתקנות נקבע בנוסף

 . הכנסה מס פקודתב הגדרתו פי על בחברה שליטה בעל זוגו בן או שהוא מי על יחולו לא הללו ההקלות

 מחובת פוטרת אינה אך מקוון באופן דוח תהגש מחובת שנקבעו לוסיותוכהא את פוטרת מורהאה ההקלה כי יודגש
 .הכנסה מס פקודת הוראות פי על השנתי הדוח הגשת

 התעסקות תחילת על הודעה
 לפקיד להודיע חייב ,עסקו סוג את ששינה או עסקו מקום את ששינה ,יד-במשלח לעסוק שהחל או עסק שפתח אדם

 מהווה זו הוראה קיום אי .השינוי ביצוע או סוקהעי תחילת או העסק פתיחת םמיו חריאו לא בכתב כך על ההשומ
 כספי. קנס או שנה מאסר הוא עליה שהעונש ,פלילית עבירה

 מינהלי. לקנס צפוי העבירה את העובר המנהליות. העבירות בחוק המנויות העבירות ברשימת כלולה זו עבירה

 כאמור. שינוי או תפעילו תחילת מיום יאוחר לא הודעה למסור יש

 בפעילותו. או בעסקיו החל שבו היום מן מאוחר לא להירשם במס החייב על - מע"מ יןניעל גם

 האדם. שרכש התשומות ניכוי את ימנע גם במועד רישום אי

 חשבונות פנקסי בניהול הכפולה לשיטה מעבר
 היטבש מניהול לעבור ,חשבונות פנקסי ניהול ראותוה לפי ,קהעס את לאלץ עלולה בעסק הכספי המחזור הגדלת

  הכפולה. בשיטה לניהול צידית-החד

 חוץ  במטבע חשבונות ניהול
 חשבונות פנקסי ניהול לבצע ניתן יהיה מתי קובעות אשר ,הדולריות"( )"התקנות תקנות הותקנו הפקודה מכוח

 נישום על הוראותיהן. פי על החשבונות סיפנק וליהבנ בחר אשר ,תאגיד של החייבת הכנסתו חישוב ואת במט"ח

 השונות. החלופות את לבחון כדי מתאים לייעוץ לפנות לגביו רלוונטית להיות עשויה התקנות תחולת כי בושחה

 מחזור
 האלה: הגורמים ארבעת על השפעה יש למחזור

 הבאה. בשנה שיידרש החשבונות ניהול טיב א.

 ם.משירותי או מנכסים במקור מס ניכוי  ב.

 הבאה. לשנה ותהמקדמ שיעור ג.

 המזומן. בשיטת המדווחים נישומים לש תמקדמו ד.

 למע"מ. מפורט דיווח חובת  ה.
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 הללו: הגורמים ארבעת פירוט להלן

 הבאה בשנה שיידרש  החשבונות ניהול טיב א.

 על בעיקר המבוססים קריטריונים נקבעו - ומע"מ הכנסה מס לצורכי חשבונות פנקסי ניהול להוראות בהתאם
 קל שינוי ,לעתים הבאה. בשנה שיידרש החשבונות ניהול טיב את םבעיהקו ,מועסקים ומספר קיסע חזורמ

 מהשיטה אחרת בשיטה שאחריה בשנה חשבונותיו פנקסי את לנהל עסק לבעל יגרום המסוימת בשנה במחזור
 המסוימת. בשנה אותם ניהל שלפיה

 באיזו ולבחון ,עוסק אוה שבו הענף לסוג יםונטיהרלו םהקריטריוני את מועד מבעוד ללמוד עסק בעל לכל מומלץ
 ,כמובן ,שישפיע דבר - חשבונותיו פנקסי ניהול באופן מהותי לשינוי הבאה בשנה יגרום השנה כלשהו שינוי מידה

 החשבונות. ניהול עלויות על

 מיםשוני של לסיווגם שותהמשמ ,תיהשנ המחזור של התקרות לעדכון המועד הוא השוטפת המס שנת של ינואר
 פנקסי ניהול שבהוראות אחרים סכומים לעדכון וכן ,מס לצורכי חשבונותיו פנקסי ניהול יןניעל השונות לקבוצות

 חשבונות.

  משירותים או מנכסים במקור מס ניכוי ב. 

  על: מוטלת נכסים או שירותים בעד מתשלומים במקור המס ניכוי חובת

 .שנקבעו הסכומים על עולה יועסק שמחזור מי א.

 המחזור. לסך רקש ללא מסוימים גופים ב.

 סך לפי המס בניכוי חייב אינו אם גם ,הכפולה החשבונאות שיטת לפי חשבונות פנקסי בניהול שחייב מי ג.
 .מחזור

 פנקסי לנהל חובה הייתה לא כאשר ,במקור המס ניכוי מחובת הפוטרת להקלה באשר לב לשים יש ,זאת עם

 קודמות. בשנים הכפולה בונאותהחש שיטת יפל בונותשח

 הבאה לשנה המקדמות ורשיע ג.

 המחזור. לבין הרווח בין כיחס נקבע המקדמות שיעור

  העסקי. המחזור חלקי מס לפני נקי רווח ליחס בהתאם נקבע המקדמות שיעור

 המזומן בשיטת המדווחים נישומים של מקדמות ד.

 ם.נישומי של תמקדמו על גם השפעה יש מחזור להקטנת

 חשבונות פנקסי לנהל חובה חלה שמעליו ,המחזור לסכום ולהשוותו כירותמה רמחזו היקף אחרי לעקוב ירצו
 השנה מחזור )כאשר המחזור בגודל לשלוט האפשרות את לבדוק כדי ,זאת הכפולה. בשיטה הבאה המס בשנת

 על בכך ברוג והוא ,הבאה המס בשנת נותהחשבו פנקסי ניהול לשיטת מכריע קריטריון מהווה הקודמת

 וכו'(. מועסקים מספר של קריטריונים

 ממכירות. הימנעות ידי על הקטנתו או ,מכירות מבצעי ידי על המחזור הגדלת את לתכנן אפשר השנה לסוף עד

 רךלהיע יש ,השפעה לכך יש ואם ,שהוזכרו הנושאים על המחזור השפעת את לבדוק רצוי השנה שנסתיימה לאחר
 .מועד עודבמ לכך

 מחזור פי  על מקדמות קביעת 

 קובעות: מחזור( פי על מקדמות )קביעת הכנסה מס ותתקנ

 שחייב מי על וכן ,הודעה פי על ,המקוריות לתקנות בהתאם מקדמות לתשלום הנדרש אדם על יחולו הן ●
 דוח. בהגשת
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 ,תעסקאו קביעת )כללי הכנסה סמ בתקנות שנקבע כפי עסקאות" "מחזור להגדרת הפניה קיימת ,מעתה  ●

 "הכנסות יופחתו כאמור מההגדרה כי .יובהר - 2004-התשס"ד ,מקדמות( יןניעל מכירות או ,הכנסות
 ,מפרסים או מהגרלות ,מהימורים הכנסה ,לארץ מחוץ שכירות מדמי כהכנסות נקבעו אשר ,מיוחדות"

 לישראל. ץמחו סהבבור נסחר ךער נייר במכירת הון ורווח מעסק שאינם ניכיון ודמי ריבית ,דיווידנד

 מע"למ טמפור דיווח  •

 לנהל שחייבות חברות או עצמאים עוסקים למע"מ מפורט דיווח לדווח חייבים מע"מ לחוק א69 סעיף פי על 
 מיליון 1.5 של מחזור בעלות חברות ש"ח/ מיליון 2.5 של מחזור בעלי עצמאים או כפולה חשבונות הנהלת

 5,000 על העולה בסכום כספי סדומ או מלכ"ר לעוסק, ירהכמ כל לש נפרד ווחיד מחייב מפורט דיווח ש"ח.
 20 מעל מחזור בעלי מלכ"רים ש"ח. 300 על עולה התשומות סכום שבה קנייה כל על נפרד ודיווח ש"ח

 .תשומות על רק מדווחים ש"ח מיליון ארבעה מעל מחזור בעלי כספיים ומוסדות ש"ח מיליון

 פיקדונות
 יתרת הרכב את יבדקו אם יעשו טוב ,לקוח והוצאות ותונקדפי בגין חשבונות נהליםמה ,ריםאח ונישומים דין ירכעו

 בגין מס/קבלה חשבוניות להוציא ,הצורך בשעת ,שיוכלו כדי ,זאת המס. שנת תום לפני הלקוח והוצאות הפיקדונות
 בידם. טרחה שכר והמהווים ללקוח ובהוצאות בפיקדונות שנוצרו העודפים

 מונעים כך מתקנים; דוחות הגשת באמצעות ,מועד מבעוד ןקונותי טעויות גילוי פשרתאמ מועד מבעוד יקהדב

 פיגורים. וריבית קנסות תשלום

 החשבונות פנקסי סגירת

 ותיאומים רישומים השלמת

 ,מלקוחות יתרות אישורי לאסוף חוץ; גורמי עם ולהתאימם החשבונות בפנקסי רישומים לעדכן הנישומים על

 מס על מלקוחות זמניים או שנתיים אישורים לאסוף עליהם השנה. ףלסו מלאי רשימות ולהכין ;ו'וכ קיםבנ ספקים,
 להכין לעסק; וזכאים חייבים רשימת דחויים, שיקים רשימת וכן (;857 )טופס המס שנת במהלך במקור שניכו

 ויש זה; ליום עד כבבר ריםהקילומט נהומ קריאת וכן השנה, לסוף עד אותם ששימשו העסק, של רכב-כלי רשימת
 חיים, ולביטוח גמל לקופות תשלום על לאישורים לדאוג עליהם זוגו.-בת או העסק בעל משכורות על שוריםיא יןלהכ

 .ובפיתוח במחקר נפט, בחיפושי בסרטים, השקעות על ולאישורים

 לרשום ולהתאימם (,126 )טופס םכוייוהני רותהמשכו של שנתי ריכוז ולערוך המשכורות רישומי את להשלים יש
 לאחר ולהשלימו בוחן מאזן להכין יש כן, משכר. שלא במקור המס ניכויי טופסי את לרכז ות,בונהחש בפנקסי

 מס ניכוי על הכנסה למס לאומי, לביטוח חיים, לביטוח גמל, לקופות תשלום על ומסמכים אישורים ולאסוף התאמות
 .וכו' במקור

 על דוח כמו: המס, לרשויות השונים הדוחות יןבל החשבונות בפנקסי ומיםהריש ןבי ושוטף אלמ בתיאום צורך יש

 בשל מקדמות על ודוח תשלום ומאחרים; מעובדים במקור ניכוי על דוח מע"מ; ולעניין מקדמות לעניין מחזור
 .באלה כיוצא ועוד עודפות", "הוצאות

 זה, כמו ריםבמק החשבונות. בפנקסי יםשומהרי מתהשל לפני ודוע ים,מכמס סיכום פי על תקופתי דוח נערך לעתים,
 מהחזרים חשבוניות, מתיקוני הנובעים הפרשים גם לעתים נוצרים השנה במהלך בדוחות. דיוק חוסר ייתכן

 הבאה.  לתקופה הדוח במסגרת לתקנו ניתן מהותי, אינו ההפרש אם וכד'. הרישום, בעיתוי מהבדלים ומביטולים,
 לבצע צריך הדוחות ובין הרישומים בין התאמות .נטיתהרלוו לתקופה מתקן דוח הגשת לכל בדרך ביימח ניכר הפרש
 להטלת מסוימים, במקרים לגרום, עלול המתקן הדוח במשלוח האיחור המס. שנת לסוף עד להמתין ולא שוטף באופן

 .הצמדה ובהפרשי בריבית חיוב על נוסף וזאת המס, רשויות בידי קנסות

 פרטי את ולעדכן להשלים ובעיקר והדיווח, שבונותחה סיפנק ניהול לצורכי שיםרוהד טיםהפר כל את םלהשלי יש
 . לעסק המשלמים ושל השירותים, ונותני ספקים עובדים, לרבות התשלומים, מקבלי של המלאים הזיהוי
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 כותלז יש המשלם את ה.וכשנ הסכום את נפרד, בחשבון החשבונות, בפנקסי לרשום רצוי במקור, מס נוכה אם

 .שנוכה סמה ללכו דהיינו: ברוטו, וםשלבת

 השנה  במהלך הדוח כי מאוד חשוב בנדון. המס לדיני ולהתאימם עודפות", "הוצאות בדבר הדוחות את לבדוק יש
 .מס לצורכי התאמה בדוח השנה בסוף שיופיע העודפות" "ההוצאות לסכום יתאים עודפות הוצאות בדבר

 תקינות. מס" "חשבוניות יפ על ורק אך בוצע מע"מ יןנילע מותהתשו מס זזוקי אם וקלבד גם חשוב

 לרשויות המדווחים המחזורים אל מקדמות לעניין הכנסה מס לרשויות המדווחים המחזורים השוואת את לערוך יש
 ר.דצמב בחודש הדרושות ההתאמות את לערוך או מתקן דוח להגיש ניתן התאמה, אי מתגלית אם מע"מ.

. 

 כתווהער יהמלא של ירההספ

 או לפני ימים 10 בתוך הספירה את אישור, ללא לערוך, אפשר זאת, עם .31.12 ביום קשבעס המלאי את לספור יש

 את לערוך אף אפשר הקובע. בתאריך המלאי למצב להגיע כדי הדרושות, ההתאמות את ולבצע זה, תאריך אחרי
 רשימות מות.ההתא את ולערוך השומה, קידפל מראשו בכתב עהודבה זה, ךתארי אחרי או לפני יום 30 בתוך הספירה

 לאחר, ושייכות במקום, המצויות סחורות ברשותו. או העסק בבעלות המצויות הסחורות כל את יכללו המלאי
 .אחרים בידי ומצויות לעסק השייכות לסחורות רשימה לערוך יש כן בנפרד. יירשמו

 להכין אפשר ו,יכתלער הדרוש הזמן את ולצמצם דהמפק תא להקל כדי המפקד. דבמוע העסק את לסגור חובה אין
 ניתן הכמות. רישום את רק להשלים המפקד ובזמן בעסק המצויים הטובין סוגי בציון הספירה גיליונות את מראש

 את גביהם על ולציין מסוימים ומחסנים מדפים או ואריזות ארגזים של תוכנם את מוקדמת ספירה לספור גם
 .כאמור המוקדמת הספירה פי לע ותהכמ את לרשום ניתן פקדמה ביום שנפקדו. ותהכמוי

 גם לרשום יש ללקוח(. נשלחו טרם אך שנמכרו טובין )לרבות לעסק השייכים הטובין כל את לכלול צריך המפקד
 .המלאי שווי בחישוב ייכללו לא לאחרים השייכים שטובין מובן הבעלים. שם ובציון בנפרד אך אותם,

 תעודת )מספר הספירה תחילת לפני מהעסק שנשלח חרוןאה וחהמשל פרטי את לרשום ויצר מפקדה תחילת ניפל
 .מהספקים שהתקבל האחרון והמשלוח החשבונית( או המשלוח

 הפוקדים,  שמות ואת המפקד תאריך את עליהם לרשום חובה עוקב. במספר מראש ממוספרים יהיו הספירה גיליונות
 ופרטים כאלה( אחדים מקומות יש )אם ביןהטו אחסון מקום יצוין הללו רשימותב גיליון. לכ לע םתולח ועליהם

 ייעשה  השווי חישוב שווי. או מחיר מיד לרשום צורך אין המדידה. ויחידת הכמות יירשמו לזיהוים. המספיקים
 .מצבם בציון יירשמו מיושנים או פגומים טובין זמן. כעבור

 ונופל קם מלאי הערכת סביב המלאי. הוא הנושאים אחד מס. בתכנון רבות להועיל יכול העסק של נכון כלכלי ניתוח
 סוף מכירות ידי על זאת לעשות אפשר גוסס". "מלאי או מת" "מלאי קיום להוכיח יש כך לשם מס. לצורכי הרווח

 ים רכיב כמו ש,שימו בהם שאין פריטים של מלאי הוא מת" "מלאי ההפסד. ימומש אלה, פריטים יימכרו אם שנה.
 המכירה מחיר על עולות למכירתו שההוצאות מלאי כל או שנים, 10 מלפני ביםלמחש או חוגה טלפון כבתלהר

 להוראת בהתאם פרוטוקול ולערוך מראש יום 30 שומה לפקיד הודעה למסור יש מלאי השמדת של במקרה הצפויה.
 . מראש: הודעה תידרש לא הבאים במקרים המלאי. השמדת בעת נוכח להיות יכול מהשו דפקי .14/2018 ביצוע

 צוריי תהליך כדי תוך ימלא השמדת  -

 מזון( ריוצמ )כגון קצר זמן תוך להתבצע שחייבת פגום מקולקל/ מלאי השמדת  -

 יןד פי על קצר זמן תוך להתבצע חייבתש מלאי השמדת  -

 .מלאי תהשמד ביצוע על הודעה שנתיה לדוח לצרף יש אלה ריםבמק

 את ויממשו ירד שמחירם פריטים בפועל ימכרו אם השנה, החייבת הכנסתם את להקטין יכולים עסקי מלאי בעלי
 להוכיח יהיה יותר קל אך במלאי, ייוותרו הם אם המשוער, המימוש במחיר אלה פריטים להעריך ניתן אמנם ההפסד.

 שווי של בדיקות השומה משרדי יערכו ,השוטפת העבודה ובמסגרת ,המס שנת תום עםבפועל שמומשו פסדיםה

https://www.kolmas.net/Document/Index/6131380


 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 32       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 העבודה בתוכנית שייבחרו בתיקים - מלאות מלאי ספירות ביצוע באמצעות ,עסקים של מצומצם במספר המלאי

 .גדולה ארצית ריסהפב נעשית הבדיקה כי לציין יש העזר. וכוח השומה אנשי בידי - השוטפת

 מת", "מלאי להשאיר שלא מוטב ערך. כל לו אין ולכן כלל, נמכר לא או נמוך בערך כרנמ ישהמלא להוכיח אפשר כך
 .נכסים מכירת אמיתותו על לדיונים פתח פותח קיומו עצם שכן

 נמוך ערך על דהעיהמ יתבונוחש בשוק, מחירו פי על ייקבע המלאי ערך נמוכים. במחירים חדש מלאי לרכוש מומלץ
 בשוק. ערכו זהו כי תעיד

 המס. בשנת החייבת ההכנסה להגדלת יגרמו ריאלית תשואה המניבים פיננסיים באמצעים המושקעים פנויים יםכספ

 מאחר זאת, החייבת. להכנסה תוספת תיווצר לא לספקים, במקדמות או במלאי פנויים כספים תשקיע החברה אם
 .המימוש תעב רק סבמ מתחייבת אלה יםיטפר של ערכם שעליית

 של מצומצם במספר המלאי שווי של בדיקות השומה משרדי יערכו השוטפת, העבודה ובמסגרת המס, שנת תום עם

 השומה אנשי בידי - השוטפת העבודה בתוכנית שייבחרו בתיקים - מלאות מלאי ספירות ביצוע באמצעות עסקים,
 גדולה. ארצית סהריבפ נעשית הבדיקה כי לציין יש העזר. וכוח

 השנה, סוף לקראת נוסף עסקי מלאי לרכוש טעם כל אין כי בזה מוזכר - מצטבר בסיס על המדווחים לנישומים
 נישומים הנוספת. הרכישה את בכך וינטרל השוטפת ההוצאה את ממילא יקטין יימכרו שלא טובין של שמלאי מאחר

 ששוויים יםריטפה של המלאי ערך את ןקטיולה נההש סיום ניפל הכנסתם את להקטין עדיין יכולים עסקי מלאי בעלי
 להוכיח יותר קל אך במלאי, יישארו אם גם מהעלות נמוך הוא אם השוק, במחיר להעריכם יהיה אפשר אמנם פחת.

 בפועל שמומשו הפסדים

 עודפות הוצאות

 תאמתהו הרכב הוצאות תאמהת לאחר השנה, בסוף רק אפשרית העודפות ההוצאות סעיף של הסופי החשבון עריכת
 .וכו' לניכוי המותרים הסכומים עם לחו"ל, ונסיעות מתנות בודים,יכ וןכג אחרות, הוצאות

 ליחסן שניתן אישי, אופי להן שיש הוצאות קבוצות: לשתי לחלק ניתן במקדמות המחויבים מהסוגים ההוצאות את
 קחל)ה ללחו" נסיעה של עלותה את לעובד לייחס ניתן למשל, ךכ שכזה. לייחוס שאינן והוצאות פלוני; לעובד כהטבה
 אישי, אופי נושא אשר תשלום כל וכד'. בבית, טלפון החזקת מתנות, אש"ל, צמוד, רכב החזקת מוכר(, הבלתי

 .המשלם בידי לניכוי מותרת וההוצאה - לשכרו לתוספת הופך מס, חישוב לצורכי המקבל של למשכורתו המתווסף

 אם מע"מ, כולל כשהוא לשכר העודף לוםהתש את להוסיף יש השונים, רהשכ בימרכי תשומות מס לקזז שאין מאחר
 .שולם המס

 ב181 סעיף לפי עודפות הוצאות בגדר שהן מוכרות,-הלא השנתיות ההוצאות את להשוות נוהג ניכויים שומה פקיד
  .מוכרות-לא כהוצאות שהותאמו להוצאות לפקודה,

 מהטלת להימנע כדי המס, שנת םתו ילפנ הכנסה מס לרשויות חולדוו העודפות אותלהוצ פיוס חישוב לערוך רצוי

 גם העודף, הסכום כי לזכור יש יותר משלמים אם מאידך, בתשלום. חוסר על הכנסה מס לרשויות לדווח יש קנסות.
 .וחור יש אם המס לתשלומי לצרפו אפשרות רק ויש לעולם, מוחזר אינו מהמקדמות, מנוכה שהוא

 מצוין דצמבר. חודש בעבור התשלומים במסגרת - בינואר 16 עד קודמים דוחות לתקן וא רשיםהפ להשלים ראפש
 באופן ההפרש, על יוטלו מקדמות, שולמו שבגינן אלה על העודפות ההוצאות סכום יעלה השנתי בדוח אם כי בזה

 מלא אוםית ריכתע ושל דימהקמ עצמית בדיקה של חשיבותן - מכאן הצמדה. והפרשי ריבית קנסות, אוטומטי,
 .הנוכחית המס שנת במסגרת עוד חותהדו של ומדויק

  לנישום. יוחזרו בטעות, ביתר ששולמו עודפות, הוצאות בשל מקדמות

 בעניין החסר את ולהשלים החשבונות בפנקסי שנרשמו ההוצאות עם עודפות" "הוצאות על הדוח את להתאים יש
 המס תכנון
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 רקובמ מס ניכוי

 האישורים את תואמים מספקים במקור שנוכו הסכומים אם דוקולב ,החוקי במועד במקור מס ויניכ להעביר מוצע
 הצורך. במידת ולתקנם ,מהם שנתקבלו

 להלוואות ריבית
 לפקודה )ט(3 סעיף פי על הלוואות

 או ריבית ללא שניתנו תהלוואו על חובה מיתרות הנובע רעיונית", הכנסה "שווי למס לזקוף יש השנה תום לקראת
 )ט(3 סעיף לפי חיובם אי אשר שליטה, ולבעלי שירותים לספקי לעובדים, ר,האוצ שר שקבע מזו נמוכה ביתברי

 במס. חיוב לעסק יגרום לפקודה

  .המדד עליית שיעור הוא הריבית שיעור - שליטה בעל שאינו לעובד שניתנו (,2021 )לשנת ש"ח 7,800 עד להלוואות

 2021 לשנת הריבית שיעור - לעיל האמור םכוהס לע העולות ולעובדים ה,יטשל עלילב שירותים, לנותני להלוואות
 .365-ב ומחולקים ההלוואה ימי במספר מוכפלים הם כאשר למדד(, הצמדה )ללא 3.26% הוא

 זקזול נדוידדיו למשוך כדאי אולי החברה. מן יוצא הכסף כאשר ,זו בריבית הלוואות להעניק כדאי אם לבדוק יש
 השנה. באותה ערך רותמניי ןהו הפסד

 ביניהם. הקשורים גופים בין והלוואות לעובדים הלוואות ,בכתב בהסכמים ,לעגן רצוי כי בזה מצוין אגב תערבה

 פי על ,זאת עם מזומן. בסיס על מע"מ בתשלום הריבית חייבת ,1975-התשל"ו ,מוסף ערך מס חוק הוראות פי על
 בהלוואות פדיון. מועד לה נקבע שלא ואההלו בגין שנה סוף בכל מע"מ לזקוף יש - מע"מ תרשויו של פנימיות הוראות

 מס חשבוניות ולהוציא ,ההלוואות מצבת את לבדוק ,שנה כל בסוף ,רצוי ,מורשים עוסקים ובין קשורים גופים בין
 הריבית. בגין

 )ט(.3ף ורה בסעילאחרונה רשות המסים מגבירה אכיפת תשלום מע"מ על ריבית שמק

 מהותי תיומנ בעל ידי על מחברה יםכספ כתמשי
 הגדרת קרובו. או מהותי מניות בעל ידי על מחברה בעקיפין או במישרין כספים משיכת במס מחייב (1)ט3 סעיף

 השימוש כן, כמו קרובו. או מניות בעל לטובת חברה ידי על ערבות העמדת וכן השאלה הלוואה, כוללת כספים משיכת
 או אמנות חפצי מגורים, דירת למשיכה: ייחשב חברה של בנכסים קרובו או תימהו ותמני בעל ידי על הלןלש

 כל במשך ש"ח אלף 100 על עולה לא מניות בעל של החובה יתרת אם יחול לא הסעיף טיס. כלי או שיט כלי תכשיטים,
  .הקודמת המס ושנת המס שנת

 אם לפקודה( (10)2 ףסעי לפי הכנסה )או רתכומש או עודפים יש הלחבר אם כדיווידנד מניות בעל בידי תסווג הכנסה
 לא כאילו אותם יראו הקרובות השנתיים במהלך מחדש ונמשכו החיוב מועד עד לחברה שהושבו כספים עודפים. אין

 שלוש במהלך מניות בעל לשימוש הועמד שוב אם – נכס משיכת לגבי יום(, 60 עד של לתקופה משיכה )למעט הושבו

 .יםשנ

 השוטפת. המס שנת תום – בנכס שימוש לגבי הבאה, המס שנת תום הוא כספים משיכת לגבי סבמ יובהח מועד
 יחול. לא הסעיף החיוב, מועד עד נכס כספים/ ישיב מניות בעל אם כלומר
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 זוג לבני נפרד חישוב
 בתנאים הבאים: בני זוג בעלי מקור הכנסה משותף רשאים לבקש חישוב נפרד 2014החל משנת 

 ת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;נדרשזוג ני השל כל אחד מבתו האישית יגיע   )א(

הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס  מבני כל אחד   )ב(
 ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

שותף ההכנסה המ מקוראת  רים משמש, דרך קבע,המגובית  –מגורים של בני הזוג אם ההכנסה מופקת בבית ה    )ג(
 המגורים;נעשית בבית ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור 

 

 מוסף ערך מס
  מקוון. לדיווח בהדרגה האחרונות בשנים עברה למע"מ הדיווח שיטת

 ועל חזורמה על בהתבסס ,כספיים דותוסומ מלכ"רים ,עוסקים על להיום נכון חלה למע"מ המפורט הדיווח חובת
 חלה. ההחוב האם ועלקב בכדי לגופו מקרה כל לבחון מומלץ הנושא מורכבות ורלא .נוספים תנאים

 בכדי הודעה קבלת באי אין ,ובהתאם ,המסים מרשות הודעה בקבלת תלויה אינה המפורט הדיווח חובת כי יובהר
 חיוודה את המחייבים וניםיטרימהקר לאחד העונים המפורט חהדיוו חייבי את המפורט הדיווח מחובת לפטור

 .המפורט

 המשמעויות. את להפנים וחשוב ,יתחשבונ כל ריאח אמת בזמן לעקוב מע"מ לרשויות מאפשר הדבר

 הרשום המחזור את וכן ,מע"מ לרשויות דווח אשר למחזור החשבונות בפנקסי רשום אשר המחזור את להשוות כדאי
 מתקן דוח להגיש יש ,הפרשים התגל הבדיקה אם הכנסה. מס ותמקדמ לעניין שדווח למחזור החשבונות בפנקסי

 המס. רשויות של רתלביקו מתיןהל כדאי לא מע"מ. לרשויות

 ,העסק לצורכי ברובו הוא ברכב השימוש כאשר .הוצאות מעורבות ושאר רכב על התשומות מס את להתאים צורך יש
 רק אפשרית הנכון כוםסה קביעת זה. ממס 1/4 ותלנכ מותר ,פרטי רובו וכאשר התשומות; ממס 2/3 לנכות מותר
 ימוש.שה נתוני מתבררים כאשר ,המס שנת בסוף

 ולבעלי לעובדים הלוואות על נתקבלה שלא רעיונית ריבית או שנתקבלה ריבית בשל מע"מ השלכות בדוקל יש
  שליטה.

 תניבוחש הוצאת על להקפיד יש וכו'. בהוצאות השתתפות ,יםשירות בגין זו את זו לעתים מחייבות קשורות חברות
 מע"מ. לתקנות 7 תקנה תהשלכו את וןלבח ו/או ,כאמור בהוצאות והשתתפות שירותים בעבור מס

 החשבונות מערכת שמירת
 על הדוח הגשת מיום שנים 6 או מתייחסת, היא שאליה המס משנת שנים 7 החשבונות מערכת את לשמור יש

 המאוחר. לפי שנה, תהלאו ההכנסה

 ם, ופנקסי עודית פריטי ופרוטוקולים, חוזים מחלקתיים,-בין פנימיים יםשומיר הזמנות, סטטיסטיים, םמסמכי
 לשמור יש אחר, דין מכוח או מרצון אותם ניהל אך חשבונות, פנקסי ניהול הוראות פי על לנהל חייב אינו שהנישום

 חסים.יימת הם שאליה המס לשנת סהכנהה על הדוח הגשת מיום לפחות שנים 3 במשך

 או אחדים, בענפיםש ייתכן .בדבל המס שלטונות בידי בדיקתם לצורך מסמכים שמירת בדבר הוא זה בסעיף האמור
 מאלה. ארוכות לתקופות מסוימים מסמכים שמירת נדרשת מסוימות, חוקיות דרישות פי על

 חבביטו זכויות למימוש קשלהתב עלולים שהם משום ,בלתמוג בלתי לתקופה עובדים על שנתיים דוחות לשמור רצוי
 וכיוצ"ב. יומלא
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 עליהן המס שיעור הקטנת או הכנסות  על הדיווח דחיית

 ההכנסות יתויע

 מזומן בסיס

 זאת גם אך שנדחה, התקבול בסכום החייבת ההכנסה את התקבול דחיית מקטינה מזומן בסיס על המדווחים בעבור
 .לאחר סבהו אל שהוא בתנאי פירעונו דלמוע ליחסו אפשר עותדמ יקשב תקבול הסבירות. במסגרת

 הכנסות של הגבייה דחיית מזומן. בסיס על הדיווח בשיטת יםווחלמד רק רלוונטית היא הכנסות של גבייתן דחיית
 שכר על חיוב הודעת מוציא אינו הנישום המס שנת סוף לקראת כאשר בפיקציה, גובלת אינה אשר לדחייה תיחשב

 .בגינה הכסף את קיבל טרם אך כזו, חיוב תהודע שהוציא או נכס, למכר וא לשירות בתמורה ללקוח חהרט

 .הבאה לשנה המס גביית דחיית משמעה מזומן בסיס על למדווחים סההכנ דחיית כל

 כללי פי על אפשרי כזה דיווח אם רק ןמזומ בסיס על לדווח תןינ מס לצורכי כי המסים רשות הודיעה 8/2012 בחוזר
 לצורכי לדווח המעוניין נישום החוזר פי על המס(. בדיני ספציפית הוראה תקיימ אם אלא) המקובלים החשבונאות

 דוחות יתקבלו לא ם(,המקובלי החשבונאות כללי פי )על מזומן בסיס על כספי דוח יערוך מזומן בסיס על מס
 .למס התאמה בדוח מזומן לבסיס "מעבר" תוך צבירה בסיס על יםהערוכ

 מצטבר בסיס

 כוללות אינן ואם המס, שנת תום עד כהכנסה והופקו גובשו אכן בחשבונות הכלולות תההכנסו כל םא לבדוק יש
 מומשו. שטרם הכנסות או מראש הכנסות

 כולו. התקבול בסך ולא בלבד בעסקה הגלום חהרוו בשיעור במס, החייבת הההכנס את יקטין השנה מכירה רישום אי

 הרוכש לידי הנכס מסירת או השירות מתן עיכוב פירושה ההכנסות של הגבייה דחיית - מצטבר בסיס על למדווחים

 המזמין. או

 בתנאי אתזו רישומן, ואת השלמתן את הבאה לשנה לדחות אפשר רווח, בהן שגלום עסקאות - מצטברת בשיטה
 הבאה. בשנה לפועל תצא אמנם שהעסקה

 החייבת ההכנסה להגדלת רמויג הצמדה, יהפרש או ריבית נושאי פיננסיים באמצעים המושקעים ים,ויפנ םכספי
 החייבת;  להכנסה תוספת תיווצר לא לספקים, במקדמות או במלאי פנויים כספים תשקיע החברה אם המס. בשנת
 המימוש. בעת רק במס מחויבת אלה, פריטים של והאינפלציונית, הריאלית ,ערכם שעליית מכיוון וזאת,

 בסיס מזומן. בסיס על לדווח בע"מ חברה גם רשאית פט,המש בתי תיקפס פי על מסוימים, שבמקרים לציין כדאי
 ותשרשוי לדעת כדאי מצטבר. בבסיס לבחור עדיף מסוימים ובמקרים הנישום, של לטובתו תמיד פועל אינו מזומן
 לשנים גם אותו תחייב המסוים בבסיס הנישום של תוחירבו שנה, מדי לבסיס מבסיס מעבר מאפשרות אינן המס

 .הבאות

 השנה, כבר קטנה הכנסה לו ויש חדש, עסק שפתח עצמאי למשל: כך הבאה. לשנה הכנסה לדחות דאיכ תמיד לא
 עליה לםלש ותחייבו יחסית גבוהה סהלהכנ הכנסתו תצורף הבאה בשנה הבאה. לשנה לדחותה כדאי אם ישקול
 .וויתכשהע בשנה האישיים והזיכויים הניכויים הפסד תוך יחסית, גבוה שולי מס שיעור

 לו שיש מי וכך, שיעורו. לשינוי גם לפעמים אלא להקדמתה, או המס גביית לדחיית רק לא גורמים הזמנים שיהפר
 אלא בעתיד הפסדיו את לקזז יוכל ולא המס מלוא את השנה ישלם הפסד, לו צפוי הבאה ובשנה חייבת הכנסה השנה
 הבאות. בשנים הכנסתו כנגד

 דים.הפס מימוש םלהקדי כלל בדרך שכדאי מכאן,
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 מכירות
 המכירה קרן ידווחו נפרדות, עסקאות לשתי והאשראי המכירה קרן מראש הופרדו שבה באשראי, מכירה נעשתה אם

 המס שנת חראל שניתן באשראי הגלומה ההכנסה ואילו השוטפת, בשנה כהכנסה המס לשנת השייך האשראי וחלק
 העוקבת. מהשנה רק תדווח

 האמור. בתכנון מסוימים במקרים כיםתומ יםלאומי-הבין החשבונאות כללי

 הסחורה קבלת או ללקוח, חיובים וביטול הנחות מתן צפויים כאשר בייחוד לקוחות, עם התחשבנויות לגמור גם כדאי
 המכירות. את המקטינה אחרת פעולה כל או בחזרה,

 כדי שכנגד, הצד ידיב חתומים יםהמקובל המסמכים יהיו וכד' הנחה מתן או הסחורה החזרת תבע יכ לדאוג צריך
 לעצמו להחזיר המוכר יכול תנאים באילו מפורשים, בנהלים קובעים, מע"מ כללי מוסף. ערך במס החיוב את להפחית

 .סכומה שהופחת או שבוטלה בחשבונית שנכלל המע"מ את

 מכירות דמתקה
 בדצמבר 31-ל עד יןהמקרקע את רלמכו מומלץ - מימוש-בת השקעה המהווים מקרקעין יש ואם ,דסימפ העסק אם

 העסקי. מההפסד המקרקעין שבח את ולקזז

 בחישוב  באווי בהפסד ממכירות שההכנסות כדי וכד'(, פגום )מלאי מעלותו נמוך שלו השוק שערך מלאי למכור מומלץ
 הפסדי של קיזוזם ואפשרות הון רווחי במס המחויבים נכסים מכירת יעיתו לבחון יש העכשווית. סמה בשנת ההכנסה

 לפקודה(. 96 סעיף )לפי פחת-בר נכס החלפת בגין ההון רווחי דחיית אפשרות וכן הון, מרווחי מועברים וןה

 אם הון. הפסד ואף רווח וםקי על המכירה, מיום יום 30 בתוך השומה, לפקיד להודיע יש כי הדעת את לתת ראוי
 ישנה אופן בכל )אך ההון רווח בגין המקדמה לוםלתש חובה אין ההון, מרווח מקוזזים קודמות משנים סדיםפה

 רווח שיצר הנכס מכירת ממועד המאוחרים השוטפים, ההון הפסדי קיזוז יום(. 30 בתוך השומה לפקיד הודעה חובת

 30 בתוך נוצר ההון הפסד אם אף וזאת, מה;המקד תשלום לאי הכנסה, מס תרשויו עמדת לפי עילה, ווההמ אינו הון,
 .השנה תום עם למוכר יוכר והוא ודאי, הפסד אין עדיין - ןההו רווח רתיצי מיום יום

 ממועד המס יתרת כל על הצמדה והפרשי ריבית מתשלום פוטרת אינה הון רווח מס בגין המקדמה כי בזה מוזכר
 .המס שנת לתום ועד המכירה

 .תשלומה מיום למדד צמודה כשהיא תוחזר ביתר מהולשש ןהו רווח מס מקדמת

 

 רקעיןמק במיסוי תהקלו
 ובניהול אחדים במושכרים מאופיינת זו הכנסה - לפקודה (1)2 סעיף לפי מעסק הכנסה להיחשב יכול דירה שכר

 קורםמש יםאחר וחיםוור פרמיות ,תחמפ דמי תמלוגים, שכירות, י"דמ - לפקודה (6)2 סעיף פי על כך. לשם משרד
 והיא מיוחדת, פעילות וללא פסיבית מפעילות סההכנ מקור ללכ בדרך הם תעשייתי" יןיבבנ בקרקע או בית באחוזת

  .להשכרה נכס לו יש אך אחר שעיסוקו למי אופיינית

 זוגו.-בן מהכנסות כהנמו שהכנסתו הזוג-לבן חסהיל אפשר "עסק", המוגדר מגוף נובעת ההכנסה אם כך, על נוסף
 בביטוח היבטים גם יש זה לנושא זוגו.-בן תמהכנסו גבוהה שהכנסתו הזוג-לבן מיוחסת פסיבית מפעילות הנסהכ

 רבע עד ביטוח מדמי פטורה היא פסיבית הכנסה אם מעסק. היא ההכנסה אם לאומי ביטוח דמי לשלם יש הלאומי.
 המוסד  שהוציא החוזר פי על ח.טובי יבדמ תתחייב הכנסה ממוצע שכר רבע מעל בשנה(, ש"ח ףאל 30 )כ ממוצע שכר

 אם גם סכום הגבלת ללא ביטוח מדמי פטורה עסק לכדי מגיעה אינה אשר אלבישר גוריםמל השכרה לאומי, לביטוח
 ההכנסה לקביעת ן.המימו בהוצאות בהכרה משמעות גם יש זה לנושא .שולי מס בשיעור הכנסה במס מחויבת היא

 ..נוספים יתרונות - בית"-מ"אחוזת נסהכהכ ולא מ"עסק" כהכנסה ממקרקעין
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 לפני ששימש מנכס שכירות דמי על גם יחול אישית, יגיעה על כמו המס, של מוךנ שיעור כי נקבע לפקודה 1 בסעיף

 של המס מדרגת שרתאפמת בכך יד. ממשלח או מעסק אישית, מיגיעה הכנסה להפקת שנים, 10 לפחות השכרתו,
 כולתמ חנות בעל על או הירוק", "המספר את ומשכיר שנים 10 אחרי מעיסוקו רשפש למשל, מונית, בעל על גם 10%

 יחסית,  נמוכה השכירות מדמי דלעיל אלה של שהכנסתם מאחר עסקו. את ומשכיר שנים 10 אחרי מעיסוקו שפרש
 לפני וקםמעיס פרשו אם גם אישית, מיגיעה אינה שהכנסתם פי לע אף ביותר הנמוכה המס ממדרגת ליהנות יוכלו הם
 .60 גיל

 הן כלומר, - עליהן חלים לפקודה (7)2 סעיף או (6)2 ףשסעי רקעיןקמ מהשכרת הכנסות כי קובע לפקודה ב8 עיףס
 תהאוהנ השיטה היא המצטברת המיסוי ששיטת פי על אף מזומנים, בסיס על ייחשבו - מעסק כהכנסות ממוסות אינן

 .זה לעניין ביותר

 לוכו יירשם ת,אחדו לשנים מראש דירה שכר בעבור הוא אם גם המס, בשנת בלתקשנ דירה שכר בגין תקבול כל
 לגביית הבאה השנה לתחילת שימתינו מוטב הכנסות, גביית לדחות למעוניינים לפיכך, נתקבל. שבה בשנה כהכנסה

 רוזבח ענקב בהכנסה ההכרה מועד בפסיקה. נקבע וכך המושכר, של כשיפורים גם נחשב במזומן תקבול דירה. שכר
 ידי על הנכס החזרת בעת כלל בדרך חל זה מועד תו.שולר השיפורים את קיבל הנכס בעל שבו כמועד הכנסה מס

 הביטוח(. מחברת פיצוי בגינו שהתקבל או נמכר הנכס אם )למשל לכן קודם שגם ייתכן אך השוכר,

 שכר לקבל ולא המס, שנת ךבתו דירה משכר הכנסה לקבל ירצו דירה משכר הכנסה על דםמוק ממיסוי להימנע כדי
 מראש דירה

 לשנה התקבולים קבלת את שידחה מוטב דירה, שכר בתקבולי להגדילו מעוניין אינו והוא ,רווח לנישום יש אם
 אפשר מעסק שהפסד םמשו ההכנסה, רישום את להקדים כדאי בו, ממשיכים שאין מעסק הפסד יש כאשר העוקבת.

 כרומש ממשכורת כגון: אחר, ממקור מהכנסה לקזזו אפשרות ואין נוצר, אוה הבש המס בשנת שהוא רווח למכ לקזז
 .הבאות המס בשנות דירה

 עסקי נכס השכרת
 מיגיעה בהכנסה מדובר כאילו תמוסה זו שהכנסה ייתכן לפקודה. 121 סעיף הוראות לפי יהיה המיסוי ,בעיקרון
 לפקודה. 1 ףבסעי אישית" מיגיעה נסה"הכ להגדרת (7) חלופה ראו אישית.

 שרואה נוסף מסלול יש לפקודה. (5)9 סעיף מהוראות כאן ליהנות ניתן ,אישית מיגיעה הכנסה תיחשב זו הכנסה אם
 לפקודה. ד9 שבסעיף לתנאים כפוף כמובן ,בקצבה מדובר כאילו שכירות בהכנסת

 מחו"ל שכירות הכנסות
 ההכנסה לפקודה. א122 בסעיף מופיע נוסף יסומי מסלול לפקודה. 121 ףסעי מכוח הרגיל המיסוי נוןמנג קיים

 המס בגין קיזוז גם אין פטור. או זיכוי ,קיזוז בו ואין ,פחת רק לנכות ניתן זה במסלול .15% יעורשב תמוסה החייבת
 . הזר

 בין הבחנה אין "למחו שכירות הכנסות במיסוי מעסק. בהכנסה מדובר שאין הוא לפקודה א122 סעיף להפעלת תנאי
 ביטוח. מימד פטורה דהלפקו א122 סעיף מכוח שתמוסה הכנסה עסקי. נכס לבין ריםמגו דירות

 במקור מס ניכוי
 הכנסה מס צו הוראות יחולו חייבת, הכנסה תהיה ולמשכיר השכירות הוצאות את בניכוי לדרוש ירצה השוכר אם

 שכירות(,  דמי מתשלום )ניכוי ההכנס מס ותקנות ,1998-שנ"חתה במקור(, ניכוי לעניין סהכהכנ שכירות דמי )קביעת
 שבמקרה  לב לשים יש לפקודה. א32 שבסעיף הסנקציות את יקים במקור מס יניכו הוראות יישום אי .1998-התשנ"ח

 מס ניכוי חובת תחול - כהוצאה הדירה משכר יחסי חלק לנכות רוצים אם שכורה, בדירה ומדובר מהבית" ש"עובדים
 רכאמו להסדר ישמח למגורים, פטורה כהשכרה הדירה השכרת על שמדווח כןשיית המשכיר, כי בטוח לא ר.במקו
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 מרכוש זוג בני הכנסות
 זוגו. בן מהכנסות גבוהות האחרות שהכנסותיו הזוג לבן תיזקף מרכוש ההכנסה כי נקבע

 ספויתוו להלן, שיפורטו מקורותהמ שהוא מרכוש, שהכנסות בל,ולק לבקש, זוג לבני מאפשר לפקודה )ב(66 סעיף
 האמור. שכוהר בעל שהוא זוג בן אותו להכנסות המס חישוב לעניין

 הוא: ממנו הנובעות הכנסות לגבי נפרד חישוב ולקבל, לבקש, שאפשר הרכוש

 נישואיו. לפני לפחות שנה הזוג מבני אחד בבעלות שהיה רכוש א.

 הזוג. מבני דאח אצל הנישואין במהלך ושהביר שנתקבל רכוש ב.

 המס וחישוב זוג, בן אותו של רותהאח להכנסות תיתוסף לעיל כאמור נפרד חישוב לגביה תבקשיש ושמרכ הכנסה
 .הזו ההכנסה את כוללת והיא הכנסתו, כל סך על ייעשה

 מס השלכות - מדיווידנד הכנסות
 גמייצ נישום )או הדיווידנד למקב אם .25% בשיעור מס יולע ישלם דיווידנד שמקבל משפחתית( חברה )או יחיד

 האמור. הדיווידנד על 30% עורבשי מס ולםשי - מהותי" מניות "בעל שהוא יחיד הוא משפחתית( בחברה

 יותר או באחד לפחות 10%-ב אחר, עם יחד או לבדו בעקיפין, או במישרין שמחזיק, אדם הוא מהותי" מניות "בעל
 אדם-בני-בחבר שליטה צעימא של כלשהו מסוג

 מיהלאו הביטוח היבט - ווידנדיד

 .יחיד שמקבל דיווידנד לע חבות אין , הלאומי הביטוח לחוק 103 תיקון עקב ,2008 משנת החל

 חברה שמקבלת דיווידנד

 או שהופקו בהכנסות שמקורו ישראל תושבת חברה שקיבלה דיווידנד המס מבסיס מוציא לפקודה )ב(126 סעיף
 שהחברה בתנאי זאת חברות. במס החייב רחא דםא-בני-מחבר בעקיפין או במישרין שנתקבלו בישראל, ושנצמח

 חברת של שיערוך מרווחי דיווידנד חלוקת על יחול לא הסעיף חברות. מס עליה ילמהוש ההכנסה לע דיווחה המחלקת
 . בת

 מס יחול - אלשרלי מחוץ שמקורו מדיווידנד וכן לישראל, מחוץ ונצמחו שנוצרו מרווחים שחולק בדיווידנד מדובר אם

 הדיווידנד את קיבלהש החברה הוליכ אזי מס, אמנת ישראל עם שכרתה במדינה מדובר אם רות.בח מס בשיעור

 ()ג126 בסעיף הקבוע העקיף הזיכוי ממנגנון ליהנות מחו"ל

  ריבית הכנסות

 במט"ח נקוב או "חטמ או למדד צמוד אינו הנכס כן אם אלא ,25% בשיעור במס חייבות ריבית הכנסות כללי באופן

 לגופו. מקרה כל לבחון שוי מעבר לילכ ייתכנו ותיקות חיסכון תוכניות לגבי .15% בשיעור יהיה המס ואז

 מס שיעור אלא המוטבים המס שיעורי המימון הכנסות על יחולו לא שבהם המקרים את מונה לפקודה ג)ד(125 סעיף
 :שולי

 חייבת שהיא או חשבונותיו, בספרי הרשומ שהיא או לפקודה, (1)2 סעיף הוא חיובה שמקור נסהכה היא הריבית .1

 כאמור; ברישום

 הריבית; משולמת שעליו הנכס בשל הצמדה והפרשי ריבית הוצאות ויניכ תבע חידהי .2

 הריבית; את ששילם האדם בני בחבר מהותי מניות בעל הוא היחיד .3
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 לו שיש או מוצרים, לו מוכר וא יםשירות לו נותן שהוא או הריבית, את ששילם האדם בני בחבר עובד הוא היחיד .4

 לב בתום נקבע הריבית שיעור כי השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח כן אם אלא עמו, אחרים מיוחדים יחסים

 האדם; בני חבר לבין היחיד בין כאמור יחסים של מקיומם שהושפע ובלי

 ששולמה או ב(,16) או דהקולפ (א16)9 בסעיף האמורות ותהתקופ שחלפו לפני השתלמות מקרן שולמה הריבית .5

 לפקודה. )ד(3 יףסע הוראות העלי וחלו לתגמולים גמל מקופת

 ריבית במיסוי הקלות

 על עלו לא החייבת( ההכנסה )ולא הנישום שהכנסות במקרה הריבית מהכנסות ניכוי מעניק לפקודה ד125 סעיף
 הנישום. לגיל כפוף הניכוי כן כמו מסוימת. תקרה

 .מזכה" מ"ריבית 35% בשיעור רפטו קרי קצבה, לעניין הנהוג מיסוי מסוימים בתנאים ניקעמ דהלפקו ה125 סעיף

 פרישה. לגיל הגיע הזוג מבני שאחד הוא לפטור התנאי

 .לפקודה ה125 שבסעיף הזיכוי אפשרות עם לפקודה ד125 שבסעיף הניכוי את לשלב אפשר

 הוניות נסותכה
 םהפסדי לחברה להיות צפויים אם או ,קודמות משנים ועבריםמה ןוה והפסדי עסקיים הפסדים יש לחברה אם

 את לקזז אפשרות קיימת - הון רווחי לה צפויים שבגינם הון נכסי למכור החברה ובכוונת ,השוטפת נהבש עסקיים

 מרווח לקזזם נתהכוו ועל אלה הפסדים קיום לע השומה לפקיד להודיע החברה על האלה. מהרווחים ההפסדים

 רווח וקיזוז נכסים חילוף של עביצו היא נוממ הנובעת והמקדמה ההון רווח מס תשלום את להקטין נוספת דרך ההון.

 לפקיד מתאימה )ובהודעה בפקודה המנויים התנאים בהתקיים ,לחילופו שנרכש הנכס מעלות מהמכירה הנובע ההון

 השומה(.

 ,וציוד מכונות ממכירת הנובעים ההון הפסדי לש ויהניכ את מסוימים במקרים מתיר לפקודה 27 סעיף כי הבז מובהר

 שנוצר ההון מהפסד גבוהה עלותם אשר ,וציוד מכונות לרכוש הנישום על כי נקבע לכך כתנאי ום.ישהנ מהכנסות

 מס. שנת באותה ,במכירה

 הון רווח יןבג .במס יחויב לא ,הנכס תירמכ מועד ועד 1.1.1994-מ מחנצ אשר ,האינפלציוני ההון רווח כי לציין למותר

  .10% בשיעור מס ישולם 31.12.1993 ליום ועד הנכס רכישת מיום נצמח אשר אינפלציוני

 המוכר. בזהות תלוי הכול - הנישום של השולי בשיעור המס במקום ,25%-30% בשיעור נקבע הון רווח על המס

 

 הוצאות  מתהקד  או הוצאות הגדלת

 הוצאות הגדלת
 אצל וגם םמסחריי עסקים אצל גם להוצאה תיחשב עסקי, מלאי שאינם ם,מיוימס ומוצרים שירותים תישרכ
 עד בפועל התמורה את לשלם גם חייב מזומן בסיס על שמדווח מי יהיה: ביניהם ההבדל מזומן. בסיס על מדווחיםה

 וןבנד הפרזה כל העסק. של הרגיל במהלך נעשתה והיא יםסביר בסכומים היא הרכישה אם זאת, כל השנה. סוף
  .ותהבא לשנים הוייחוס השנה מס לצורכי בהוצאה ההכרה לפסילת לגרום ולהלע

 (3)17 סעיף לפי מנועים לשיפוצי לאחזקה, לתיקונים, ציבור, ליחסי לפרסום, כלל בדרך הן זה לעניין ההוצאות
 חבר  לדמי ,לעסק שירותים הנותנים אחרים מקצוע ולאנשי שיווקי וץיעלי ומשפטי, עסקי לייעוץ לספרות, לפקודה,

  .וכו' בתערוכות וועידות,ב בכנסים, תלהשתתפו לחו"ל, לנסיעות מקצועיים, לארגונים
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 מכספי לעובדים פיצויים מענקים, ולשלם להקדים אפשר כן כמו השנה. סוף לפני לשלם להקדים אפשר אלה הוצאות

 .הבאה בשנה בלםקל יםצריכ הם המוסכם שלפי ם,לעובדי ותמריצים בונוסים ,חופשה פדיון המעביד,

 

 הוצאות הקדמת
 נציבות בין מחלוקת קיימת ביטוח. דמי דירה, שכר כגון: תקופתיים, מיםתשלו להקדמת הקשור בכל דילמה קיימת

 אינם הכנסה מס אנשי ארוכה. לתקופה מראש שכאלה לתשלומים הקשור בכל שונים מס מומחי לבין הכנסה מס

 נים.וממז בסיס על המדווחים לאלה גם הכנסה, בייצור הוצאה דותחא יםלשנ מראש תקופתיים ומיםבתשל רואים

 שמדובר ובתנאי מראש, אחת לשנה השנה, בסוף המשולמים תשלומים עם כלל בדרך גמישים המס אנשי את,ז עם

 .בשנה שנה מדי קבוע עסקי במהלך

 ניכיון בוצע שבה שנה הותבא סלמ מוכרת הוצאה היא חותלקו של שיקים ומניכיון תרושט מניכיון הנובעת ריבית

 .השיקים ניכיון או השטרות

 כאמצעי כלעיל, שיקים ניכיון או שטרות ניכיון השנה סוף לקראת לבצע אפשרות לשקול מוצע מס,ה תכנון ינתמבח

 .האשראי למחיר כפוף אחר, אשראי לקבלת חלופי

 לא הוצאה להיחשב עלול ינואר, ילתבתח רגילים תשלום במועדי לםישו אם דצמבר, חודש בעבור עבודה שכר תשלום

 הדין, משורת ולפנים כלל, בדרך כי לדעת חשוב זאת עם מזומן. בסיס על למדווחים תהשוטפ המס לשנת מוכרת

 כן לא שאם ו,למשו שבעדה בשנה שכר הוצאות במסגרת כזו הוצאה לכלול למעסיקים הכנסה מס נציבות מתירה

  השכיר. העובד תנסוכה על המקובל הדיווח רךעמ גם ייפגם

 התוספות עם דצמבר חודש משכורת את בדצמבר 31 ליום עד לעובדיו לםשיש מוטב סיכון" "לקחת מוכן שאינו למי

 הפנסיה ולביטוחי לאומי לביטוח למוסד לעובדים, לשלם מומלץ מזומנים בסיס על המתנהל בעסק לכן, לה. הנלוות

 .המס שנת בתוך ולשלם להקדים כדאי תריואפש הוצאות השנה. לסוף סמוך עד ההוצאות יתר את

 המס, שנת תום לפני שולמו אם רק בניכוי יותרו לפקודה, )ה(18 סעיף לפי חייבת סההכנ שהם ץ,וח לתושב תשלומים

 יםמי שבעה בתוך השומה פקיד אל והועבר המס, שנת תום לאחר חודשים משלושה מאוחר לא נוכה עליהם שהמס או

 .הצמדה והפרשי יתריב בתוספת הניכוי מיום

 פחת
 עלולה כאלה במקרים שונים. פחת שיעורי המקנות שונות, טגוריותבק זמנית-בו יוגדרו נכסים שבהם מקרים ייתכנו

 בניכוי. מותר אשר הראוי הפחת שיעור בקביעת השומה פקיד לבין הנישום בין מחלוקת להתעורר

 קביעת הוא הנישום לפני העומד הראשון המבחן בו, הפחת שיעור קביעת לצורך נכס של סיווגו את לקבוע ואנובב
 נכס.ה של הפעלתו ייעוד

 שכל או עצמאי, קיום להן שיש משנה, ליחידות אותו לפצל אפשר אם לבחון יש הנכס של סיווגו קביעת לאחר
 התפעולית". "העצמאות מבחן זהו כוללת. אחת תכלית משרתות בו היחידות

 לרכבים מוגברים פחת לשיעורי שעה הוראת נקבעה 2018-התשע"ח ,(השע תהורא()פחת) הכנסה מס ותתקנב
 רכבים לתדלוק ובנזין מתנול תערובת מערבל נוספים: ופריטים ומוניות נהיגה הוראת רכבי וגז, בחשמל עיםהמונ

 .בגז רכבים לתדלוק ומשאבה

 ציוד החלפת - שיחלוף
 נכס לרכוש פחת בר נכס שבבעלותו לנישום שראפהמ ,לפקודה 96 לסעיף להיזקק אפשר נכסים, למכור רוצים אם

 שמכר הנכס לחילוף לאחריה, חודשים 12 ועד המכירה לפני חודשים 4 של תקופה בתוך שמכר, הנכס במקום אחר
 ל.בחו" ומקרקעין השכרה רכבי – בסעיף חריגים המופחת. מחירו על העולה במחיר
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 שמוגבלים רכב כלי לצורכי להשתמש מוטב זה בסעיף ןכל ש.שנרכ הנכס של הפחת נתקטלה גורמת זה סעיף הפעלת

 הפחת. ובכללן ההוצאות, ויבניכ

 בשנת ממכירתם ההפסד את ולקבל לתבוע יהיה שאפשר כדי לממשם, כדאי שימוש, מכלל יצאו אשר מכונות או ציוד
 .זו מס

 שהתקיימו בתנאי ,קיעס דלהפס הון הפסד להפוך שרשמאפ לפקודה, 27 סעיף תראולהו גם הלב תשומת את נפנה
 .פרטי( רכב על חל לא )הסעיף בסעיף התנאים

 

 רכב בהוצאות ההכר
 של הניכוי שיעור לעניין כללים שקובעות רכב(, הוצאות )ניכוי הכנסה מס תקנות חוקקו לפקודה 31 סעיף מכוח

 בתקנות. תייךשמ הוא הגדרה לאיזו רכב כלי כל לגבי לבחון יש הרכב. הוצאות

 כויהני כללי

 במלואה. תותר ההוצאה - תפעולי רכב ●

 לתקנות(. 3 )תקנה במלואן יותרו ההוצאות - עובדו שותרל העמיד שהמעביד רכב ●

 .הרכב בסוג תלוי - עבודה הכנסת לייצור שימש שלא רכב ●

 השימוש שווי כויבני הרכב החזקת הוצאות וםכס - להלן כאמור רכב ולמעט L3 שסיווגו אופנוע למעט רכב, ●

 או השימוש(, שווי נותתק - )להלן 1987-התשמ"ז ברכב(, השימוש )שווי הכנסה מס בתקנות קבענש יפכ ברכב

 .הגבוה לפי הרכב, החזקת מהוצאות 45% בגובה סכום

 שווי לתקנות )ב(2 בתקנה שנקבע כפי השימוש שווי בניכוי רכב החזקת הוצאות סכום - L3 שסיווגו אופנוע לגבי ●

 .הגבוה לפי הרכב, החזקת וצאותהמ 25% בגובה סכום או ימוש,שה

 לתקנות (1א)ד()271 בתקנה כאמור מונית, או ציבורי אוטובוס הוא שלו המשנה יווגסש ,M1 שסיווגו רכב לגבי ●

 ברכב השימוש וישו בניכוי הרכב החזקת הוצאות סכום - התעבורה( תקנות - )להלן 1961-התשכ"א התעבורה,

 .הגבוה לפי הרכב, החזקת מהוצאת 90% בגובה םסכו או השימוש, שווי בתקנות שנקבע כפי

 לתקנות (1א)ד()271 בתקנה כאמור מדברי, רכב או סיור רכב הוא שלו המשנה שסיווג ,M1 יווגוסש רכב לגבי ●

 םסכו או השימוש, שווי קנותתב שנקבע כפי ברכב השימוש שווי בניכוי הרכב החזקת הוצאות סכום - התעבורה

 הגבוה. לפי הרכב, תזקהח מהוצאות 80% בגובה

 כאמור נהיגה, להוראת כרכב שלו הרכב ברישיון שצוין רכב הוא ולש המשנה שסיווג ,M1 שסיווגו רכב לגבי ●

 שנקבע כפי ברכב השימוש שווי בניכוי הרכב החזקת הוצאות סכום - התעבורה לתקנות (1א)ד()271 בתקנה

 רכב הנישום שבבעלות ובלבד הגבוה, לפי הרכב, תזקהח מהוצאות 77.5% בגובה סכום או השימוש, שווי נותבתק

 שהוא הרכב ברישיון צוין בלבד מהם אחד שלגבי כאמור, רכב כלי שני רק שבבעלותו מי ולגבי בלבד, אחד כאמור

 ".68%" יקראו "77.5%" במקום אוטומטית, הילוכים תיבת בעל

 הרכב כלי לגבי הרכב החזקת צאותוה כל - החברה( - )להלן מועד קצרת לתקופה רכב להשכרת החבר של ברכב ●

 .החברה בדיוע מספר על עולה שמספרם

 להלן בטבלה:ראה  – מסוימים רכבים לסוגי הפחת שיעורי להגדלת שעה הוראות נקבעו – לרכבים מואץ פחת ●
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 אוטובוס
 - פרטי/ציבורי

 חשמל

 אוטובוס
 - פרטי/ציבורי

 גט"ד
 hybrid מונית מונית נהיגה לימוד גט"ד

 תופתק
 הוראת
 2019-2017 2021-2019 2022-2019 2023-2019 2023-2019 2022-2019 שעה

 סוג
 הוראת
 שעה

 נרשם לראשונה נרשם לראשונה נרשם
 נרשם פחת ניכוי שנת פחת ניכוי שנת לראשונה

 לראשונה

M1       33.3 33.3 33.3 

M2 33.3 25   33.3 33.3 33.3 

M3 33.3 25   33.3 33.3 33.3 

N1       33.3     

N2     25 33.3     

N3     25 33.3     

L       33.3     

O       33.3     

T       33.3     

 

 הלינארי המודל חדשה חישוב שיטת - צמוד ברכב שימוש שווי

 ידי על פורסמו בנושא מפורטות טבלאות הרכב. ממחיר מסוים כאחוז נעשית השווי זקיפת 2010 משנת החל

  המסים רשות

 .2021 בשנתלחודש. ש"ח 910 - סוס כוח 33 מעל מנועו והספק סמ"ק 125 על עולה מנועו שנפח L3 אופנוע

 ואילך: 2013 משנת החל החדש ברכב השימוש שווי שיעורי

 לצרכן. הרכב ממחיר 2.48%

 2021 המס שנת ש"ח 506,040 :ברכב השימוש שווי חישוב לעניין המחירון מחיר תקרת

 .20211.1-ל נכון אין פלאג / חשמלי /  היברידי צמוד ברכב שימוש  שווי לחישוב נוסחה

 אין( פלאגן / לחשמלי חש" 1,000) היברידי לרכב ש"ח 500 - למדד הצמדה X מתואם מחיר X שימוש שווי שיעור

 2022 מינואר החל  מוצע צמוד ברכב שימוש שווי הכנסה מס לתקנות טיוטה בפרסום – לידיעתכם מערכת: הערת

 – ב השווי את להוריד מוצע – חשמלי ורכב אין פלאג ולרכב ₪  400 – ב היברידי לרכב השווי הפחתת את להוריד

 התקנות רואוש לא אלה שורות כתיבת למועד נכון ₪. 900

 תשומות מס קיזוז - רכב
 תשומות מס בקיזוז התרה אי - 14 תקנה ;הגדרות - 1 תקנה ב"רכב": עוסקות מוסף, ערך מס בתקנות תקנות כמה

 מעורבות. תשומות - 18 ותקנה פרטי; רכב של במקרה

 נפרצה - מהתשומות 1/4-ב או 2/3-ב הכרה - מעורבת תשומה לגבי מע"מ לתקנות 18 בתקנה קבועה שהייתה הנוסחה
 (.1097/04 )ע"ש מעליות הנדסה רד על בפס"ד נקבע זאת מהתשומות. 90% אף והותרו מעלה, כלפי

 הגדרות:

http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390686&ps=15&p=1&ispaging=False&isort=False&iss=True&mids%5b0%5d=19&ifo=True&allw%5b0%5d=%u05e9%u05d5%u05d5%u05d9&allw%5b1%5d=%u05e9%u05d9%u05de%u05d5%u05e9&allw%5b2%5d=%u05d1%u05e8%u05db%u05d1&mt=Morphology&wdt=None&wd=3&pert=AllDates&vciop=False&vcic=False&vriop=False&vriic=False&drc=0&documents=1390686%2c1794697%2c1396342%2c1396343%2c1396354%2c1396360%2c1517456%2c1472347%2c1472349%2c1472350%2c4369063&lp=1#found204
http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390686&publish=1&ps=15&p=1&ispaging=False&isort=False&iss=True&deepinfo=False&disableUniqueView=False&showDocType=False&mids%5b0%5d=19&ifo=True&allw%5b0%5d=%u05e9%u05d5%u05d5%u05d9&allw%5b1%5d=%u05e9%u05d9%u05de%u05d5%u05e9&allw%5b2%5d=%u05d1%u05e8%u05db%u05d1&allw%5b3%5d=%u05e6%u05de%u05d5%u05d3&mt=Morphology&wdt=None&wd=3&pert=AllDates&vciop=False&vcic=False&vriop=False&vriic=False&drc=0&documents=1390686&lp=1#found262
http://www.kolmas.net/Document/Text?id=1390686&publish=1&ps=15&p=1&ispaging=False&isort=False&iss=True&deepinfo=False&disableUniqueView=False&showDocType=False&mids%5b0%5d=19&ifo=True&allw%5b0%5d=%u05e9%u05d5%u05d5%u05d9&allw%5b1%5d=%u05e9%u05d9%u05de%u05d5%u05e9&allw%5b2%5d=%u05d1%u05e8%u05db%u05d1&allw%5b3%5d=%u05e6%u05de%u05d5%u05d3&mt=Morphology&wdt=None&wd=3&pert=AllDates&vciop=False&vcic=False&vriop=False&vriic=False&drc=0&documents=1390686&lp=1#found261
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 43       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 אחוד מסחרי רכב שימושי,-דו פרטי רכב פרטי, נוסעים רכב שימושי-דו פרטי רכב פרטי, נוסעים רכב - פרטי" רכב

 רכב של המותר הכולל שמשקלו ובלבד ,1961-תשכ"אה התעבורה, בתקנות כמשמעותם אחוד בלתי מסחרי ורכב
 למעט אך לו זהה או במהותו לו דומה הרביעית, בתוספת המפורט רכב וכן ק"ג 3,500 על עולה אינו כאמור מסחרי

 המפעל או העסק בחצרי או שדה בתנאי קבע דרך המועסק ג'יפ

 מסחרי רכב של והשכרה( יבוא )לרבות רכישה בגין לתקנות )א( 14 תקנה עפ"י תשומות מס ניכוי יותר לא כלומר,
 14 תקנה וכדומה. וואנים קלות, מסחריות אחוד, מסחרי רכב טנדרים, זה ובכלל ק"ג 3,500 על עולה אינו שמשקלו

 העוסקים: סוגי להלן התשומות מס את לנכות הרשאים עוסקים של סגורה רשימה קובעת לתקנות )ב(

  רכבים ירתמכ שעסקו עוסק בידי רכב רכישת  .1

  לנהיגה; ספר בבית נהיגה לימודי   .2

  רכב; השכרת שעסקו מי בידי רכב השכרת .3

  נוסעים; הסעת שעסקו מי בידי ,העסק במהלך נוסעים הסעת .4

  כאמור. סיורים ארגון שעסקו מי בידי שטח וטיולי סיורים .5

  מפעל: בחצרי או שדה בתנאי קבע דרך המועסק ג'יפ .6

 וכיו"ב( דלק ,)אחזקה שוטפות הוצאות בגין שומותת מס ניכוי

 כאמור בניכוי יותר המסחרי או הפרטי ברכב לשימוש הקשורות שוטפות הוצאות בגין עוסק על שהוטל התשומות מס
 השימוש. לכלל העסקי השימוש כיחס שהוא ,יחסי בשיעור לתקנות 18 תקנה בהוראות

  : כדלהלן הכללים לפי בו ינהגו םמסוי בלתי שימוש עסק לצורכי שלא בשימוש היה

 נקבע לא עוד כל פיה על וינהגו כשומה קביעתו את יראו - עסק לצורכי שלא היחסי השימוש את המנהל קבע א.
  אחרת.

 שני לנכות העוסק רשאי עסק לצורכי הוא השירות או בנכס השימוש ועיקר ,היחסי החלק את המנהל קבע לא  ב.
 התשומות. ממס שלישים

 לנכות העוסק רשאי עסק לצורכי שלא הוא בשירות או בנכס השימוש ועיקר ,היחסי החלק את המנהל קבע אל  ג.
 התשומות. ממס רבע

 אופנוע יבוא או רכישה בגין תשומות מס ניכוי

 לעיל. האמור בגינם יחול לא ולפיכך 1 בתקנה כמשמעותו פרטי" "רכב בגדר אינם ואופנועים קטנועים

 או יבואם )לרבות רכישתם בגין להחיל יש וקטנועים באופנועים המעורב השימוש באופי בהתחשב זאת עם יחד
 השימוש. לכלל העסקי השימוש כיחס שהוא ,יחסי בשיעור כלומר מע"מ לתקנות 18 תקנה הוראות את השכרתם(

 בהם שבמקרים ךכ ,יחסי מס בניכוי העוסק את יזכה מסוים לייחוס ניתן אינו אשר באופנוע שימוש ,אחרות במילים
 של ניכוי יוכר המקרים שביתר בעוד ,התשומות ממס 2/3 יוכר וכו'( שליחויות )כגון העסק לצורכי הוא השימוש עיקר
 התשומות. ממס 25%

 (4) 31 בסעיף כאמור ,שנוכה התשומות למס יחסי באופן במס תחויב העוסק ע"י בעתיד האופנוע מכירת ,במקביל
  לחוק.

 פרטי רכב השכרת

 לנכות ניתן הבאים תחזוקה שירותי ניתנים תפעולי ליסינג עסקת במסגרת אם 1/2002 פרשנות להוראת אםבהת
 כולל: עסקה ממחיר 15% על תעלה לא שעלותן ובלבד בגינן תשומות

 וכו'(. מצבר החלפת שמנים, החלפת )טיפולים, שוטפת תחזוקה -
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 יצרן/יבואן. אחריות במסגרת שלא מכניים תיקונים -

 .נהגים רותשי  

 

 מוגן דייר לפינוי הוצאות ניכוי
 דמי לנכות מאפשרים 1977-התשל"ח מוגנת(, בשכירות המושכרים בתים לבעלי מסוימים )ניכויים הכנסה מס כללי
 רכישתו. מיום שנים שלוש היה והפינוי תפוס, שרכשו או פנוי כשהוא שרכשו במושכר שהתגורר מוגן, דייר פינוי

 הוא תפוס, כשהוא המושכר את שרכש מושכר, בעל אצל פירותית כהוצאה הפינוי דמי הוצאות לסיווג יבסיס תנאי
 מכן ולאחר פנוי, כשהוא המושכר את שרכש מי הנכס. רכישת מיום שנים שלוש תום לאחר הפינוי דמי תשלום
 )א([.1 ]סעיף וץשיחפ עת בכל המוגן הדייר פינוי בשל פינוי דמי לשלם יכול מוגנת, בשכירות השכירו

 יותר הרכישה, מיום שנים שלוש שחלפו לפני תפוס שרכושו ממושכר, מוגן דייר פינוי בשל נישום ששילם פינוי דמי
 בשנה התקבלו שאם ובלבד וכו'(, 4% ,2%) למבנים המתאים הפחת שיעור לפי שולמו שבה המס משנת החל לנכותם
 )ב([.1 ]סעיף תחילה המפתח מדמי תחהפ שיעורב הפינוי דמי ינוכו מהמושכר, מפתח דמי מסוימת

 ועד  הנכס רכישת מיום שנים שלוש של תקופה בחלוף תפוס נכס ברכישת הניכוי התרת של ההגבלה שבבסיס הרציונל
 הקשר התרת את לעודד צורך ראה המחוקק לשיעורין. ברכישה נכס של הרכישה מניעת הוא הפינוי דמי לתשלום

 עם אחד בקנה עולה שאינו אנכרוניסטי, בחוק שמקורו המוגן, הדייר וגם המושכר לבע גם מצויים שבו הכפוי,

  .כיום ביקרם חפץ שהמחוקק הכלכליים היתרונות

 הפסדים
 משותף. חישוב של במקרה זוג בני שני של שנה באותה הכנסה מכל לקיזוז ניתן השוטפת בשנה שנוצר עסקי הפסד
 משנת החל מעסק. הון מרווח לרבות יד, ממשלח או עסקמ מהכנסות יקוזז קודמות משנים המועבר עסקי הפסד

 את שהפסיק כגון תנאים בהתקיים ממשכורת, הכנסה לעומת 2007 משנת שנוצר מעסק מועבר הפסד לקזז ניתן 2007
 שבח, לרבות הבאות, בשנים בלבד בניין מאותו מהכנסות לקזז ניתן בניין מהשכרת הפסד מאידך, וכו'. התעסקותו

  יין.נהב יימכר אם

. 

 מומלץ מעסק, מועברים הפסדים מהן לקזז ניתן לא אשר הבאות, בשנים שכירות מדמי הכנסות לחברה צפויות אם
  השוטפים ההפסדים את מהן לקזז כדי השנה עוד לגבותן האפשר במידת

 ,הבאה המס בשנת ריאלי שבח יניבו אשר מקרקעין נכסי לממש המתכוונת חברה המסים, רשות לנוהלי בהתאם
 עד הללו ההון נכסי את תממש כי מומלץ הון, הפסדי תניב ומכירתם למכירה המיועדים אחרים נכסים וברשותה

 .יותר מורכב יהיה שבח מס שומת בשלב המקרקעין משבח ההון הפסדי קיזוז שכן, העכשווית; המס שנת לתום

 שנות במשך לקיזוז ניתנת השוטפת מסה בשנת זהקוז שלא הון הפסד יתרת בלבד. הון מרווח לקיזוז ניתן הון הפסד
 שטרם ההון הפסד ויתרת ריאלי, הון מרווח תחילה יקוזז הון הפסד ההפסד. נוצר שבה השנה לאחר הבאות המס

 .האינפלציוני הסכום מן 3.5-ל 1 של ביחס תקוזז קוזזה

 כגון: וטפת,שה המס נתבש כהוצאה אותם לרשום כדי ממשיים, להפסדים להפוך כדאי הנייר" על "הפסדים

 כדי הבנייה, של הכולל מההיקף 50% להשלמת שיזדרזו כדאי - בבנייה להפסיד שעלולים מבצעים" "קבלנים א.
 לפקודה. (2א)ב()8 סעיף לפי ההפסד להם שיוכר

 כדי מלאי לממש צורך אין שלפיה דעה )יש ההפסד את ויממש אותו שימכור מוטב - ירד שערכו מלאי שמחזיק מי ב.
 פסד(.הב להכיר
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 להוצאות השווה סכום ניכוי לו יותר ,בעסק המשמשים וציוד מכונות לחילוף סכום המס בשנת שהוציא נישום

 והציוד המכונות לרכישת שהוציא הסכום ,לחלופין ,או הפחת; בניכוי הישנים והציוד המכונות לרכישת שהוציא
 לפקודה(. 27 סעיף ראו) עסקי סדלהפ הון הפסד הפיכת היא המשמעות הנמוך. לפי - החדשים

 הפסדים קיזוז סדר
 הפירותי המישור

 הכנסה כנגד לקזזו ניתן הפקודה, לפי נישום היה רווח היה שאילו יד, ממשלח או מעסק אדם של שוטף הפסד .1

 שבשנה אפשרות אין כלומר, הרווח. נוצר ושבה ההפסד נוצר שבה בשנה מבוצע הקיזוז אדם. אותו של חייבת

 .אחורנית קיזוז אין קיזוז. ויותר הפסד, - מכן לאחר בשנהו רווח יש אחת

 יותר שלא כך למאוחד, יהפוך בעצם החישוב הזוג. בני בין הפסד להעביר ניתן זוג, לבני נפרד חישוב ומבוצע היה .2

 ניתן שממנה הכנסה גם קיימת הפסד יש שלו הזוג לבן אם השני, הזוג לבן הזוג מבני אחד של הפסד להעביר

 (.9025/06 )עמ"ה אליהו בן הדין פסק לאור ההפסד, את זלקז

 או מעסק המועבר הפסד הבאות. לשנים ההפסד יועבר נוצר, שבה בשנה ההפסד את לקזז אפשר שאי במקרה .3

 לקזזו אפשר מועבר הפסד מקור; מכל מועבר הפסד לקזז אפשר אי - כלומר שוטף, מהפסד "נחות" יד ממשלח

 יד. במשלח או בעסק הון רווח לרבות יד, ממשלח וא מעסק בתחיי הכנסה מול

 חיובה )שמקור משכר הכנסה מול אף ואילך 2007 משנת שנוצר יד ממשלח או מעסק מועבר הפסד לקזז אפשר

 להלן: התנאים בהתקיים לפקודה(, (2)2 סעיף הוא

 הקיזוז. בשנת יד ממשלח או מעסק הכנסה הייתה לא אדם לאותו א.

 המועבר. ההפסד את שיצרו יד במשלח או בעסק סוקעל חדל דםא אותו ב.

 שקופה. מחברה או משפחתית מחברה בית, מחברת אינו המועבר ההפסד מקור ג.

 מקרקעין. שבח כוללים הון" ו"רווח חייבת" "הכנסה הפסדים, קיזוז נושא לעניין .4

 הפסד בקיזוז שדן לפקודה )ב(28 סעיף ותוהורא שוטף, הפסד בקיזוז שדן לפקודה )א(28 סעיף הוראות למרות .5

 או ריבית הון, רווח כנגד או אינפלציוני סכום מול מועבר, או שוטף הפסד, לקזז שלא לבקש יכול הנישום מועבר,

 .25% על עולה אינו עליהם החל המס שיעור אם דיווידנד,

 בשנים בניין מאותו הכנסתו דכנג לקזזו אפשר בניין, מהשכרת לאדם שהיה שהפסד קובע לפקודה )ח(28 סעיף

 אחר. בנין מכל הכנסה כנגד ההפסד את לקזז ניתן השוטפת המס בשנת  הבאות.

 מחוץ הכנסות כנגד רק יהיה הקיזוז המקרים במרבית לישראל. מחוץ שנוצרו הפסדים בקיזוז דן לפקודה 29 סעיף

 .בישראל הכנסות כנגד גם קיזוז יותר מסוימים במקרים ורק לישראל,

 הון. הפסד בקיזוז דן ודהקלפ 92 יףסע

 לפקודה. (1)א()92 בסעיף נקבע כך ההפסד, קיזוז לעניין הון כהפסד כמוהו משבח הפסד .1

 לישראל, מחוץ נכס על רווח אין אם לישראל. שמחוץ מנכס רווח מול תחילה יקוזז לישראל מחוץ מנכס הפסד .2

 מועבר. והפסד שוטף סדפה לגבי ןנכו הזה הכלל בישראל. מנכס רווח מול ההפסד יקוזז

 מ: אף מסוימים( )בתנאים לקזזו אפשר ערך, נייר במכירת שוטף הון הפסד .3

בפס"ד סקמסקי / גרינפלד נקבע כי הפסד הון  ערך. נייר אותו בשל ששולמו מדיווידנד או מריבית הכנסה ●

בידנד שמקורם בחו"ל ייבית / דשמקורו בחו"ל יקוזז לא רק כנגדר רווח הון שמקורו בחו"ל אלא גם כנגד ר
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ורק יתרה לאחר קיזוז כנגד הכנסות חו"ל ניתנת לקיזוז כנגד רווח הון / ריבית / דיבידנד בישראל. כלומר יש 

 .לישראל תהפסד "מיובאיתרת  לנצל הפסד שמקורו בחו"ל כנגד הכנסות חו"ל לפני ש

 הדיווידנד על או הריבית על להח המס רששיעו אחר, ערך נייר בשל ששולמו מדיווידנד או מריבית הכנסה ●

 .יחיד( )לגבי 25% או חברה( )לגבי חברות מס שיעור על עולה אינו אדם אותו שקיבל

 שהחל מאחר ואולם, ערך. מניירות וריבית דיווידנד מול אף ערך נייר ממכירת שוטף הפסד לקזז אפשר משמע,
 הפסד לקזז ניתן לא - 30% בשיעור במס בתיחי עלותובב מחברה שליטה בעל ידי על דיווידנד משיכת 2012 משנת

  זה. דיווידנד כנגד הון

 ערך" "נייר מהגדרת עולה כך זר. ערך נייר של במקרה אף הוא ערך נייר ממכירת הון הפסד כי לזכור חשוב
 לפקודה. 88 בסעיף

 ודיווידנד יביתרמ הון דיהפס קיזוז לביצוע עזר טבלאות מכיל ערך מניירות רווחים לגבי השנתי לדוח ג' נספח

 .כאמור.

 אבודים בחובות הכרה
 ולזקוף החייב עם שמוסכם כפי ההפחתה סכום את לקבוע דהיינו: בעייתיים, בחובות טיפול ולסכם להקדים רצוי
 כי בזה מצוין מס. לצורכי ההוצאה תביעת את יקל זה דבר פשרה. או גבייה הליכי לסיום להביא או בחשבונות אותו

 לפיכך, לגבותם. המאמצים כל נעשו כי השומה פקיד של דעתו להנחת מוכח אם רק כהוצאה ריםכמו בודיםא חובות
 משפטיות תביעות הגשת דין, לעורכי פנייה לחייבים, חוזרת פנייה כגון החובות, לגביית פעולות לביצוע להיערך רצוי
 .וכו'

 אפשר  הנדון, בנושא המסים שותר עמדת את המבטאות הכנסה, מס בחוזר שהובאו כפי העיקריות ההנחיות את
 כלהלן: לסכם

 עסקי. הוא אם רק יוכר אבוד חוב א.

 בפירוק(. חברה שהוא או הרגל את פשט החייב )למשל, לגבייה אפשרי בלתי החוב ב.

 המאזן תאריך לאחר הוא החוב פירעון מועד אם החוב. פירעון מועד הגיע המאזן שליום התנאי, להתקיים חייב ג.
 המצב הרגל. את פשט החייב הפירעון מועד הגיע כאשר מכן לאחר אם גם אבוד, חוב קיים לא פעיל, ןיעדי חייבוה

 החוב את לגבות אפשר יהיה לא שכבר ידוע המאזן ולתאריך המאזן, תאריך לאחר הוא הפירעון מועד אם שונה
 .אבוד כחוב בחוב להכיר אפשר יהיה הרגל(, את פשט שהחייב מכיוון למשל,)

-החברה אבוד. כחוב יוכר לא שלה, הבת-לחברה זו אם-חברה מוותרת עליו אם,-חברה של עסקי חוב על רווית ד.
 החוב. את לגבות התאמצה כי להראות צריכה האם

 ואף דין עורכי אל פנייה לרבות החובות, של גבייתם פעולת את מראות אשר ההוכחות לאיסוף ולפעול להיערך מומלץ
 פקיד את לשכנע צורך יש נגבתה, שלא היתרה על פשרה ובהסכם חובות של חלקית היבגבי ית.משפט תביעה הגשת

 במלואו. החוב לגביית המאמצים כל נעשו ההסכם לפני כי השומה

 עם להסכם להגיע מוטב - באלה חובותיהם. בתשלום לעמוד יכולים שאינם לקוחות של חובות הם אלה - חוב מחילת
 המס  בשנת לניכוי יותר המסופק או האבוד שהחוב כדי הכספיים, הדוחות עריכת מועד עד או בדצמבר, 31 עד החייב

 הבאה. בשנה ולא העכשווית

 קבלתה. על אישור ממנו ולקבל לחייב זיכוי תעודת להוציא רצוי כך לשם

 עבורוב שיתקבל הסכום לבין החוב סך בין ההפרש את ולנכות גבייה לחברת רעים חובות להמחות אפשרות גם יש
 מס. לצורכי צאהוכה
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 בהפסד להכיר לבקש הכנסה, מס נציבות לעמדת בהתאם החברה, תוכל החברה, שנתנה הערבות את ג' צד מימש אם

 כולה הערבות, את לפרוע יכול הוא אין וכי לחלוטין, פירעון חדל הוא שולם, שחובו החייב, כי תוכיח היא אם רק הון
 הסתיימו. הפירוק הליכי וכי פעילותו, את הפסיק יבהחי כי היא כאמור הוכחה מקצתה. או

 ההון. הפסד את ולגבש הפירוק הליכי את לסיים כדי האפשר במידת לפעול מומלץ לפיכך,

 כאן גם מומלץ המשפט. בבית מלהכחישו עסק מבעל מונעת אינה כהוצאה בחוב להכיר הדרישה עצם כי בזה מצוין
 כהוצאה. הפשרה מסכום לפחות נותהלי כדי ,המס שנת תום לפני עוד פשרה לגבש לנסות

 תלויות התחייבויות
 )כמו  הרגיל העסקים למהלך הקשורים אירועים בגין ,שונים מגורמים כספיות תביעות העסק נגד ועומדות תלויות אם

 ממנו בחלק או התביעה בסכום להכיר לדרוש אפשר ,באספקה( איחור או במוצר פגם בגין לקוח של משפטית תביעה

 החוב הכללת ואי החוב; לסכום ביחס מבוסס אומדן יש ישולם; החוב כי בוודאות ידוע הם: לכך נאיםתה הוצאה.כ

 העסקית. התוצאה לעיוות תגרום העסק הוצאות בין

 להלן: כמפורט ,בפסיקה שהתגבשו העקרונות לפי ייבחנו תלוי לחוב הפרשה בגין ההוצאות

 חשבונאיים. מבחנים לפי נדרשת ההפרשה א.

 ההוצאה. את לאמוד אפשר ב.

 גבוהה. ודאות בדרגת בעתיד מוחלט לחוב תהפוך ההוצאה ג.

 ההפרשה ניכוי את ממנה מונע זה אין ,זה חוב לשלם ממנה ותובעים ,התלוי לחוב מתנגדת החברה אם שגם לציין יש

 כהוצאה.

 הכנסות את תקטיןש טיב יותלאחר הפרשה ליצור אפשר טיב. אחריות בגין רכיב כוללות ההכנסות אם לבדוק יש

 וכן ,אחר בסיס לפי או העבר ניסיון לפי חישוב כגון: ,סביר בסיס על העתידית ההוצאה את לאמוד ניתן אם רק השנה

 עצמה(. כלפי החברה של פנימית" מ"התחייבות )להבדיל ג' צד כלפי התחייבות של תנאי להתקיים חייב

 השומות. על הדיון בעת ההפרשה של חיצותהנ את בדוקל רשאי השומה פקיד כי בפסיקה נקבע כן כמו

  חוץ תושבי
 בשנה לנכותה יותר ,במקור מס ממנה לנכות שיש הכנסה בידו המהווה ,השנה במהלך חוץ לתושב ששולמה הוצאה

 חודשים שלושה מתום יאוחר לא החוץ תושב של מהכנסתו נוכה והמס ,המס לשנת מתייחסת היא אם ,השוטפת
  ההוצאה. תשלום מהעברת הניכוי מועד ועד המס שנת מתום הצמדה והפרשי יתברי תוספתב ,השנה מתום

 ממס. פטורה אליהם הללו התשלומים העברת ולכן להכנסה; בישראל נחשבים שאינם חוץ לתושבי תשלומים יש
 ועד ,לאלישר חוץמ בוצעה העבודה כאשר ,שנתן ייעוץ ועל ניהול על חוץ תושב שמקבל ייעוץ ודמי ניהול דמי לדוגמה:

 בשנה. דולר 250,000 של לסכום

 ללקוחות מתנות
 תקנות מתנות. שקיבלו אישיים( אירועים לרגל עובדים )כולל ישראלים עובדים רשימת השומה לפקיד להכין כדאי

 220 של בשיעור ,הכנסות ייצור ולשם העיסוק במסגרת ניתנו אשר ,מתנות על הוצאות ניכוי מאפשרות הכנסה מס
 .2020 המס תנבש לשנה ש"ח

 אותו עם המתנהלים העסקים היקף לבין המתנה עלות בין סביר יחס שיהיה וצריך ,נכונה להיות צריכה הרשימה
 לקוח.
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 לעובדים אש"ל
 המערערת  עובדי שקיבלו הנאה טובות בבחינת לעובדים בארוחות לראות יש כי נקבע 156/96 עמ"ה בעניין הדין בפסק
 במלואו שוויין את ולזקוף ,העובדים אצל עבודה הכנסת בבחינת לראותן יש ,השכאל ורתב כסף. בשווה מידיה

 כהוצאה אש"ל בהוצאות ההכרה ביטול לאור חיזוק יתר מקבל הנושא לפקודה. (2)2 סעיף לפי ,העובדים להכנסת
 אידךמ עסקאות במס העובדים וחיוב ,גיסא מחד התשומות מס קיזוז לאפשרות באשר כנ"ל .2011 משנת החל מוכרת
 גיסא.

 לחו"ל נסיעות
 הייתה לחו"ל הנסיעה כי המעיד מסמך כל וכן ,ובירידים בהשתלמויות ולהשתתפות לקונגרסים ,לתערוכות הזמנות

 והתעניינות פגישות יומן ,הנסיעה ומועדי הנסיעה יעדי על המעידים מסמכים גם כך לשמור. כדאי - עסקים לצורך
  בחו"ל. הכרוך התקשרות מסמך כל או ,בחו"ל וספקים יצרנים םע ומתן משא מסמכי ,במוצרים

 השומה פקיד את ישכנעו אלה אסמכתות לחו"ל. בנסיעה הכרוכות שונות הוצאות בגין הקבלות כל על לשמור גם רצוי
 עסקיות. היו שההוצאות

 :2021 בשנת לחו"ל בנסיעה הכרוכות הבאות ההוצאות יוכרו התקנות לפי

 טיסה כרטיס א.

 - ראשונה במחלקה או עסקים במחלקת היא הטיסה אם הכרטיס; ממחיר 100% - תיירים במחלקת איה הטיסה אם
  טיסה. באותה עסקים במחלקת טיסה כרטיס ממחיר 100%

 עסקים. במחלקת הטיסה מחיר על באישור שיצטייד רצוי ראשונה במחלקה שטס מי

 בחו"ל  לינה ב.

 לפי ללינה, דולר 293 או קבלות לפי הלינה הוצאות כל - אשונותר לינות עשב בעבור לינות: 90 עד שכללה בנסיעה

  .ביניהם הנמוך

 129-מ פחות לא אך קבלות, לפי 75% – ללינה דולר 129 מעל קבלות; לפי - ללינה דולר 129 עד הלינות: שאר בעבור
  .דולר 220-מ יותר ולא ללינה דולר

  ללינה. דולר 129-מ יותר לא אך ת,קבלו לפי - לינות 90-מ יותר שכללה בנסיעה

 בנסיעה )רק אחת לנסיעה ייחשבו לפחות, יום 14 של בישראל רצופה שהייה ביניהן הייתה שלא יותר, או נסיעות שתי
 .לינות( 90-מ למעלה של

 רכב שכירת ג.

 לתעהפ וצאותה גם כולל ההוצאה סכום ,הכנסה מס נציבות הבהרות לפי ליום. דולר 64 עד שיוכר: ההוצאות סכום
 ולחנייה. לדלק כגון ,הרכב

 אחרות הוצאות ד.

 עד אלה הוצאות יוכרו - לינה הוצאות נדרשו לא אם ליום; דולר 82 עד אלה הוצאות יוכרו - לינה הוצאות נדרשו אם
 .ליום דולר 137

 לימוד שכר ה.

 .ילד לכל לחודש דולר 734 גובה עד לימוד שכר הוצאות יוכרו בחו"ל חודשים מעשרה יותר של בשהות

 האחרות. וההוצאות הלינה הוצאות את 25%-ב להגדיל ניתן בהן מדינות רשימת קיימת
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 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 49       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 כיבוד הוצאות ניכוי
 מנהל הנישום שבו המקום דהיינו: ,שלו העיסוק במקום קל לכיבוד הנישום שהוציא מההוצאות 80% בניכוי מותרים

 הוצאות בשל מקדמות בדבר הוראות עליה ולוחוי ,יכויבנ תותר לא מההוצאות 20% יתרת עיסוקו. את קבע דרך
 וירקות פירות וכן קלים מזון פריטי וכיו"ב עוגיות ,חמים ומשקאות קרים משקאות ייחשבו קל" כ"כיבוד עודפות.
 ולמשקה למזון אחרות הוצאות לעובדים. וכן ,הנישום של פעילותו לצורכי העיסוק במקום המבקר ,לאורח הניתנים

 לאורח(. הניתנת עסקית ארוחה )לדוגמה: בוד"י"כ בגדר ייכללו לא

 לתקנות(. 3 )תקנה מחו"ל אדם לאירוח סבירה הוצאה ניכוי למעט ,בארץ אירוח בשל הוצאות ניכוי מותר לא כי יצוין

 בארץ  בוקר וארוחת לינה הוצאות ניכוי
 ממקום או העיסוק ממקום רויות ק"מ 100 של במרחק לינה בשל הכנסה, בייצור שהוצאו לינה הוצאות בניכוי יותרו

 בניכוי. המותרים לסכומים תקרה יש אישר. השומה שפקיד יותר קרוב במקום לינה או המגורים,

 הידוע היציג השער לפי לשקלים מתורגמת כשהיא ואילך, השמינית מהלינה החל בחו"ל, לינה לגבי היא התקרה
 לןכלה הם התקרה סכומי 2021 לשנת נכון הלינה. במועד

 הסכום. מלוא - דולר 129-מ נמוכה עלותהש לינה ●

 דולר. 220-מ יותר ולא דולר 129-מ פחות לא אך מהסכום, 75% - דולר 129-מ גבוהה שעלותה לינה ●

 כאמור. בניכוי מותרת הלינה אם בניכוי יותרו לינה במחיר הכלולה בוקר לארוחת הוצאות

 ניכוי כללי חלים כך ועל הנישום, של עיסוקו בתחום נסבכ השתתפות לצורך הנדרשת לינה על חל אינו האמור
 ואילך. לפקודה 17 סעיף פי על ההוצאות

 

 

 סוציאליות הוצאות

 לאומי ביטוח דמי בשל ניכוי
 ומומלץ רצוי ,זאת למרות לינואר. 15 עד הוא לעצמאיים לאומי ביטוח דמי תשלום של האחרון הפירעון מועד

 לא האישור בלי כך. על אישור ולקבל ,השוטפת המס בשנת עוד ,םלשלמ בהוח אשר ,הסכומים את ולשלם להקדים
 השומה. פקיד בידי התשלומים יוכרו

 במס. החייבת מהכנסה בניכוי מותרים הלאומי הביטוח מדמי 52% ,הכנסה מס פקודת לפי

 המס. שנת של ןהאחרו היום עד לחכות ולא ,האפשרי בהקדם הלאומי הביטוח דמי חובות תשלום את להסדיר מומלץ

 התשלום את שיגדילו רצוי ,ביטוח דמי משלמים הם שלפיו לסכום מעבר והיא ,המס בשנת גדלה שהכנסתם מבוטחים
 זו. בשנה עוד הכנסה ממס הניכוי את לקבל כדי ,השנה

 לאחר אותו זוקף לאומי לביטוח המוסד - המשולם תשלום כל החשבון לזכות הזוקפות ,המסים כרשויות שלא
 מחשב.ב החיוב טשייקל

 לפני שבוע )מומלץ בעבודה ועומס לחץ בו שייווצר לפני המל"ל אל פנייה באמצעות העבר חובות את להסדיר אפשר
 במחשב. ייקלטו אלה שתשלומים כדי ,השנה( תום

  כעצמאיות. לאומי ביטוח דמי משלמות הן עוזרת". ל"אישה נחשבות בעליהן בעסקי העובדות נשים

 הביטוח דמי יותרו ,לבעל נזקפת ממנו שההכנסה בעסק אישית ביגיעה עובדת ישהאשה תכנעשה השומה פקיד אם
 עצמו. בעבור משלם שהוא הלאומי הביטוח דמי על הבעל שמקבל לניכוי כתוספת בניכוי הלאומי
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 לפיצויים גמל קופות
 סך עד לםשל מוטב ,בחברה שליטה לבעלי כולל חופשה, ודמי תגמולים פיצויים, לתשלום ההתחייבויות סך את

 המס בשנת לניכוי יותרו לא השנה, ייפרעו שלא ותגמולים פיצויים המס. שנת תום לפני המותרות התקרות
 לפיצויים, בקשר לקופ"ג סדירים תשלומים כהוצאה לנכות יכול המזומנים, בשיטת מדווח שלא מי העכשווית.
 .העוקב ינואר שדחו סוף דע ייפרעו שהם בתנאי דצמבר, חודש בעבור ולקצבה לתגמולים

 רק לניכוי יותרו הסכומים העובדים. של פרישה לפיצויי התחייבות לכיסוי הדרושים הסכומים חישוב את לערוך יש
 מאושרת. לפיצויים בקופה לכללים ובהתאם המס שנת תום עד הופקדו אם

 ישראלב המסים תרשו מנהל באישור בדצמבר, 31 יום עד אפשרי לפיצויים בקופ"ג שוטף פער תשלום

 לפנסיה בסיס המהווה משכר הכנסה על הפרשה

 לביטוח בעבורו שיפקיד מטיב", פנסיוני "הסדר לו שאין עובד לכל לדאוג מעביד כל על חובה חלה 2008 משנת החל

 ומעביד. עובד הפקדת באמצעות מקיף פנסיוני

 מעסיק חלק 6.5% העובד, לקח 6%) 2021 בשנת 18.5%-ל גיעוהו בהדרגה עלו - אחד כל - ומעביד עובד הפקדות
 לפיצויים(. מעסיק חלק 6%-ו לקצבה

 מביניהם. הנמוך במשק, הממוצע השכר על או לעובד, המשולם השכר על להיות אמורה ההפקדה

. 

 2021 המס בשנת לקצבה גמל בקופת הפקדות בגין מס הטבות
 בלבד: קופות סוגי שני 2008 משנת החל רהגדי ל(מהג קופות )חוק פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 3 מס' תיקון
 משלמת. לא גמל לקופת ההוניות הגמל קופות הפכו לפיכך לקצבה. משלמת שאינה וקופה לקצבה משלמת קופה

 כקצבה יימשכו לא בה שנצברו הכספים הפרישה שבמועד לכך פרט דבר, לכל גמל קופת היא משלמת לא גמל קופת
 קצבה  שתשלם כדי שנצברו הכספים יועברו שאליה - לקצבה משלמת - רתחא גמל תפקו באמצעות אלא באמצעותה,

 לפורש.

 ההוניים. התגמולים מסלול למעשה התבטל בכך

 יוכל ,חובה פרישה לגיל העמית בהגיע זאת, עם )הוני(. פעמי-חד באופן שנצברו כספים למשוך מאפשר אינו החוק
 )שיעודכן ש"ח 4,500 כ בסך מזערי קצבה סכום לו שמובטח הפורש חייוכ אם זאת, כחוק. הצבירה מכספי חלק להוון

 .הקופה בתקנון הקבועים ההיוון להסדרי וכפוף המדד(, עליית שיעור לפי שנה בכל

 מהווה מינימום(, קצבת הוכחת )גיל, האמורים בתנאים עומד שאינו מי ידי על פעמי-חד באופן הכספים משיכת
  מביניהם(, הגבוה - השולי המס לגובה )עד 35% בשיעור ימינימל סבמ שחייבת כדין", שלא "משיכה

 .35% על לכן עומד הקופות סוגי בכל הפקדה בגין הזיכוי

 שליטה בעל

 בסכום מוגבלת המס בשנת לחברה המוכרת שליטה בעל בעבור לפיצויים ההפרשה לפקודה, (2()א()9)32 סעיף פי על
 בעל בעבור לקצבה גמל לקופת ההפרשה על המגבלה וטלהב 2012 תנמש החל .לשנה( ש"ח 12,340 – 2021 )בשנת

 שליטה.
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 העמיתים סוגי

 אולם שכיר, שהוא )שייתכן עצמאי ועמית לקופ"ג( בעבורו מפקיד )שמעבידו שכיר עמית בין הבסיסית ההבחנה מלבד
 שאינו לעמית וטבמ עמית יןב הבחנה ישנה בקופ"ג(, עצמו בעבור מפקיד והעובד לקופ"ג, בעבורו מפקיד אינו המעביד

  מוטב. עמית

 16%-מ פחת שלא בסכום לקצבה גמל לקופת הפקדה בעבורו שנעשתה עמית כל הוא מוטב עמית 2021 המס בשנת
 במשק. הממוצע מהשכר

 לחודש. ש"ח 10,551 – 2021 בשנת במשק הממוצע השכר

 X  12 X  10,551 16% =   ש"ח 20,258 שנתי: בחישוב

 

 לעצמאים לקצבה גמל ופתקל הפרשה חובת
 הבאים: שיעורים לפי לקצבה גמל לקופת לעצמם להפריש עצמאים מחויבים 2017 בשנת החל

 4.45% – הממוצע השכר חצי עד

 12.55% – הממוצע השכר עד הממוצע השכר חצי בין

 ש"ח. 10,762 – 2021 בשנת ומעלה( ממוצע שכר שמרוויח )למי מרבי חובה ההפקדה סכום לפיכך

 )חלק שכיר במעמד הפרשה מנכים שלעיל הנוסחה לפי המחושב חובה ההפרשה מסכום שכיר, גם אוה עצמאיה אם
 המעסיק(. וחלק העובד

-ב 55 בן שהיה עצמאי כי נקבע 2017-מ מעבר )בהוראת 60 גיל עד לעצמאים היא לקצבה גמל לקופת ההפרשה חובת
 לקצבה(. גמל לקופת הפרשה מחובת פטור 1/1/2017

 שנה. אותה בגין להפקיד חייב אינו ביולי( 1 מיום )החל השנה של השנייה במחצית מאיצע תיק חתשפ מי

 משכר  הנמוכה הכנסה בעלי למעט לקצבה גמל לקופת הפרשה אי בגין ש"ח 500 של בסך קנס יוטל 2018 משנת החל
 המינימום.

 ועצמאים שכירים – וזיכויים ניכויים

 לפקודה  47 ףסעי –בהצלק גמל לקופות הפקדה בגין ניכוי

 וכמו המוטב, העמית לטובת לקצבה גמל לקופת זוגו בן או הוא ששילמו הפקדות בגין מניכוי ליהנות יוכל מוטב עמית
 ומעלה. שנים 18 המס בשנת שגילו ילדו, לטובת ששילם סכומים בגין כן

 לטובת בלבד זוגו בן לש או שלו ההפקדות בגין מסוימים( תנאים )בהתקיים מניכוי ייהנה מוטב עמית שאינו עמית
 מסוימים(. תנאים בהתקיים זוג, בני בין הפקדה להעביר ניתן )כלומר מהם אחד

 2021 בשנת מוטב לעמית הניכוי .1

 לפקודה: (1)ב47 סעיף - לניכוי פרמיה

  ראשון רובד

 חת.טמבו הכנסה בניכוי לחודש( ש"ח 8,700) לשנה ש"ח 104,400 עד מהכנסה 11% בשיעור ניכוי



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 52       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 שני דברו

 מבין: הנמוכה שהיא נוספת" מ"הכנסה 7%

 לשנה. ש"ח 104,400 של לסכום עד מבוטחת הכנסה שאינה החייבת ההכנסה סך

 ביניהם. הגבוה לפי ש"ח, 104,400 או מבוטחת הכנסה בניכוי לשנה, ש"ח 261,000 של לסכום עד החייבת ההכנסה סך

 להיות כדי הדרוש הפקדה )סכום ש"ח 20,258 של סכום על םהעולי יםתשלומ על רק ניכוי לקבל ניתן השני ברובד
 מוטב(. עמית

 .4% עד של נוסף ניכוי יותר 12% על העולה החלק בשל הנוספת, מההכנסה 12% על עולים ששולמו הסכומים אם
 .11% - שני ברובד מרבי ניכוי

 יכוי.נ מגיע לא - בשנה( ש"ח 261,000) לחודש ש"ח 21,750 על עולה המבוטח השכר אם

 ומעלה: ש"ח 208,800 של הכנסה בעל מוטב לעמית ניכוי לצורך המרבי ההפקדה סכום

(12X10,551 + 104,400)X16% = 36,962 

 )ב(47 סעיף – מוטב עמית שאינו לעמית הניכוי .2

 עבודה הכנסת ללא עצמאי

 "ח.ש 147,600 של תקרה עד עבודה, הכנסת שאינה מהכנסה 7% מ יותר לא אך ששולם, הסכום

 מרבי )ניכוי 4% עד של נוסף ניכוי יותר 12% על העולה החלק בשל מההכנסה, 12% על עולים ששולמו הסכומים אם
 ש"ח(. 16,236 = ש"ח 147,600 של מתקרה 11%

 על: יעלה לא ניכוי ושכיר לעצמאי

 או מבוטחת הכנסה ויבניכ ש"ח 147,600 של תקרה עד , עסקית מהכנסה 7% מ יותר לא אך ששולם, הסכום -

 יותר 12% על העולה החלק בשל מההכנסה, 12% על עולים ששולמו הסכומים אם הנמוך. לפי ש"ח 104,400
 .4% עד של נוסף ניכוי

 בין: הנמוך -

  ש"ח. 104,400 של תקרה עד מבוטחת לא ממשכורת 5%-מ יותר לא אך ששולם, הסכום .1

  מבוטחת. הכנסה בניכוי לשנה ש"ח 261,000 לש תקרה עד ממשכורת חייבת מההכנסה 5%  .2

 כפוף מוגדלים בשיעורים לניכוי זכאי ,50 לו מלאו כן לפני או 01/01/2020 ביום אשר מוטב, עמית שאינו עמית
 לתקרות.

 .ניכוי מגיע לא - בשנה( ש"ח 261,000) לחודש 21,750 על עולה המבוטח השכר אם

 א45 ףעיס -לקצבה  גמל לקופת הפקדה בגין זיכוי

 .18 גיל מעל ילדו אם ילדו, בעבור גם לקצבה בקופ"ג הפקדה בגין זיכוי לקבל יכול מוטב מיתע

  זוג. בן בעבור הפקדה בגין גם זיכוי לקבל יכולים העמיתים כל

 ראח למישהו בגינו זיכוי ניתן שלא מהחלק רק ניתן הזיכוי
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 א)ה(45 סעיף - מוטב עמית .1

 מבין: הגבוה

 ח.ש" 2,028  .1

 מבין מוךנה  .2

 חיים( לביטוח והן גמל לקופת )הן שהופקדו סכומים •

 או

 .ש"ח 208,800 של  תקרה עד ההכנסה מן 5% מבוטחת, הכנסה לעמית הייתה לא אם  א.

 של: סיכום אזי ,מבוטחת הכנסה לעמית הייתה אם  ב..

 .ש"ח 104,400 של למקסימום עד המבוטחת מהכנסתו 7%  .1

 ,ח"ש 104,400 של סכום בניכוי ש"ח, 208,800 של לסכום עד מבוטחת, הסהכנ האינש מהכנסתו, 5% .2
 עצמאי(. )כעמית עצמאי באופן הפקדה שהייתה בתנאי רק כנמוך, המבוטחת הכנסתו סכום או

 .35% - הזיכוי גובה

 א)ד(45 מוטב עמית שאינו עמית  .2

 מבין: הגבוה

 ש"ח. 2,028 .1

 מבין: הנמוך .2

 חיים( לביטוח והן גמל לקופת הן) שהופקדו סכומים  ●

 או

 .לשנה ש"ח 147,600 של לתקרה עד 5% - שכיר גם שאינו עצמאי כעמית הפקדה בגין .א

 עד מעסק והכנסה ש"ח 104,400 של תקרה עד עבודה מהכנסת 7% - שכיר גם שהוא עצמאי .ב
 .כנמוך - עבודה הכנסת או ש"ח 104,400 בניכוי  ש"ח  147,600

 .35% - הזיכוי גובה

 א)ו(45 סעיף – נוסף זיכוי .3

 נדרש שלא במקרה ורק יד משלח או מעסק הכנסה בגין רק ניתן הזיכוי א)ו(.45 סעיף פי על נוסף זיכוי לקבל ניתן
 לפי זיכוי קיבל שבגינה הפרשה מעל דהיינו נוספת, הפרשה בגין יינתן זיכוי עבודה. כושר אובדן ביטוח בגין ניכוי

 מבוטחת. הכנסה בניכוי בשנה( ש"ח 208,800 )עד עסקית מהכנסה 0.5% –  ילזיכו שההפר תקרת קודמים. סעיפים

 זה. סעיף לפי זיכוי לצורך זוג בת לבן/ הפקדה להעביר ניתן לא .35% – זיכוי שיעור

 שאירים ביטוח ובעד חיים לביטוח ששולמו סכומים בעד זיכוי
 מוטב לעמית הזיכוי

 לביטוח תשלום בגין הזיכוי ש"ח. 208,800 של לתקרה כפוף ייבת,ח כנסהמה 5%-ל מוגבל חיים ביטוח בגין הזיכוי
 מזכה. מהכנסה 1.5% על יעלה לא שאירים קצבת

 מוטב עמית שאינו לעמית הזיכוי

 כפוף מזכה, מהכנסה 5%-ל מוגבל חיים ביטוח עבור תשלומים בגין הזיכוי עבודה, הכנסת לו הייתה שלא מי לגבי
 מזכה. מהכנסה 1.5% על יעלה לא שאירים קצבת לביטוח תשלום בגין זיכויה .ש"ח 104,400 של לתקרה
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 104,400 עד עבודה מהכנסת 5%-ל מוגבל חיים ביטוח עבור תשלומים בגין הזיכוי עבודה, הכנסת לו שהייתה מי לגבי

 םותשל ןבגי הזיכוי הנמוך. לפי 104,400 או עבודה הכנסת בניכוי ש"ח 147,600 עד עסקית הכנסה בתוספת ש"ח
 המזכה. מההכנסה 1.5% על יעלה לא שאירים קצבת לביטוח

 המזכה. מההכנסה 5% על יעלה לא שאירים וקצבת חיים לביטוח הכולל הסכום

 .25% - חיים ביטוח בגין הזיכוי גובה

 .35% - שאירים קצבת ביטוח בגין הזיכוי גובה

 ניתן לא לגמל הפקדה בגין הזיכוי מלוא נוצל םא לומרכ ,חיים לביטוח או לגמל הפקדה על ניתן א45 סעיף לפי זיכוי
 גמל בגין הזיכוי את קודם לנצל עדיף חיים לביטוח וגם לגמל גם הופקד אם חיים. לביטוח הפקדה בגין גם זיכוי לקבל

 . 25% בגובה זיכוי שמקנה חיים ביטוח לזיכוי תנוצל התקרה יתרת .35% בגובה זיכוי שמקנה

 העבוד ושרכ אובדן מפני ביטוח
 לשכיר עבודה כושר אובדן מפני ביטוח לתוכנית המשולמת פרמיה בגין ניכוי התרת בדבר המסים רשות מדיניות

 :כדלקמן היא בעבורו, אותה רוכש אינו שמעבידו

 פרמיות בגין מס מהטבת ליהנות רשאי עבודה כושר אובדן בגין פוליסה בעבורו רוכש אינו שמעבידו שכיר, עובד א.
 .אמורכ ליסהלפו ששילם

 לעיל(, א' בסעיף כאמור מבוטחת, )שאינה ממשכורתו 3.5% עד של בשיעור בניכוי הוצאה התרת היא המס הטבת ב.
 = 2021 בשנת לחודש ש"ח 26,377 במשק. הממוצע השכר וחצי פעמיים היא הפקדה לצורך המשכורת תקרת
 לאובדן הניכוי אזי 4% מעל מלגל סיקהמע מפריש המשכורת אותה על אם לחודש. ש"ח 923 של מרבית פרמיה

 .4% על העולה המעסיק הפרשת שיעור פחות 3.5% של בשיעור יהיה כושר

 א45 סעיף לפי זיכוי באמצעות נוספת מס הטבת הפרמיה בגין תותר ולא כקופ"ג, תוכר לא הביטוח תוכנית ג.

 .פקודהל 47 סעיף לפי ניכוי או ,פקודהל

 המבוטח. הכנסות על שומה לפקיד דוח להגשת כפוף בניכוי תותר ההוצאה ד.

 )א(3 סעיף לפי במס חייבות עבודה, כושר אובדן מפני לביטוח הנספח או הפוליסה פי על המתקבלות הכנסות ה.
 אישית. מיגיעה להכנסה נחשבות כלל ובדרך ,פקודהל

 כושר ולאובדן התגמולים למרכיב לעובד להפריש המעביד רשאי שאותו המרבי הסכום ,פקודהל (3)ה3 סעיף לפי ו.
 השכר וחצי פעמיים עד מהשכר 7.5% בשיעור הוא ההפקדה, במועד במס חייב יהיה שהעובד בלי יחד, גם עבודה

 הפרשה גם כוללת זו פרמיה דהיינו, לחודש. ש"ח 1,978 של מרבית פרמיה =< ש"ח( 26,377) במשק הממוצע
 (.3.5% )עד עבודה כושר אובדן מפני לביטוח הפרשה וגם התגמולים למרכיב

 לעיל. למפורט זהים שליטה ולבעל לעצמאי עבודה כושר אובדן מפני בביטוח ההפקדה כללי ז.

 .ברכב מוששי שווי למעט זה, לעניין משכורת .ח

 

 השתלמות לקרנות הפרשות

 לעצמאי השתלמות קרן א.

 עד השתלמות לקרן לתשלום מהכנסתו 4.5% לנכות לעצמאי מותר לפקודה, א(5)17 סעיף לפי ,2017 משנת החל
  .2021 המס בשנת ש"ח 263,000

 לצורכי נסהכהה סך יהיה השתלמות, לקרן מעבידו לו שילם כשכיר הכנסתו ועל עצמאי, וגם שכיר גם הוא נישום אם
 :אלה מבין הנמוך הניכוי
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 יד. ממשלח או מעסק הנישום הכנסת .1

 השתלמות. לקרן המעביד שילם שבעבורה המשכורת בניכוי ,התקרה סכום  .2

 בש"ח(: )הסכומים לדוגמה

   ש"ח 70,000 וכשכיר ש"ח 250,000 - עצמאי כעמית הנישום הכנסת .1

 263,000 השתלמות לקרן ויכני תרמו שבעבורו המרבי ההכנסה סכום .2

 70,000 השתלמות לקרן המעביד שילם שבעבורו ,הסכום פחות -

    193,000 

   193,000                        2-ל 1 בין הנמוך - התקרה סכום

   הניכוי: חישוב

 8,000 ששולם סכום

 8,685  193,000-מ 4.5% עד הניכוי הגבלת

 685   כוילני נוצל שלא סכום

    

  ש"ח. 8,000 הוא ניכוי יקבל בגינו הסכום

 זה ובכלל ,שלו ההשתלמות מקרן עצמאי יחיד שמשך לסכומים ממס פטור נקבע הכנסה מס לפקודת ב(16)9 בסעיף
 זאת (.לשנה  ש"ח 18,480 - 2021 בשנת) מוטבת בהפקדה שמקורם אחרים ורווחים ההצמדה הפרשי ,הריבית סכומי

 כלהלן: ,ימיםומס יםתנאוב בנסיבות

 היחיד אם וכן ,העצמאי של ההשתלמות לצורך הכספים שימשו אם - הראשון התשלום ממועד שנים שלוש לאחר  •
 פרישה. לגיל הגיע

 תנאי. כל ללא - הראשון התשלום ממועד שנים שש לאחר  •

 בעל ידחהי של יםסכומ לקבלת הזכאים בידי נמשך הסכום אם - הראשון התשלום ממועד תקופה הגבלת ללא  •
 שנפטר. ,החשבון

 במסגרת שקביל לניכוי קשר ללא )ובהתאם עצמאי של הכנסה לגובה קשר ללא ניתן רווחים על ממס הפטור
 של מוטבת" "הפקדה בגובה השתלמות בקרן להפקיד כדאי זו מהטבה ליהנות כדי לכן לפקודה( א(5)17 סעיף

 .2021 המס בשנת ₪ 18,480

 יהיו לפקודה, ב(16)9 שבסעיף התנאים בהם נתקיימו לא אשר מות,לההשת קרןמ עצמאי שמשך סכומים
 השתלמות, לקרן העצמאי שהפריש הסכומים למעט קבלתם, בעת יד-ממשלח או מעסק כהכנסה במס חייבים

 .לפקודה (2)ה3 סעיף הוראת לאור בניכוי הותרו שלא

 לעובד השתלמות קרן ב.

 מוטבת בהפקדה שמקורם אחרים, ורווחים הצמדה הפרשי ,ריבית ותלרב השתלמות, מקרן עובד שמשך סכומים
  ממס: פטורים יהיו הכנסה מס לפקודת א(16)9 בסעיף כהגדרתה

 הגיע העובד אם או השתלמותו לצורך שישמשו ובלבד לחשבון, הראשון התשלום מיום שנים שלוש לאחר נמשכו אם
  פרישה; לגיל

  אי.תנ כל ללא שנים, שש לאחר נמשכו אם או
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 בנוגע הגבלה ללא ממס, בפטור אותם למשוך רשאים ההשתלמות מקרן לסכומים הזכאים העובד, נפטר אם כן, כמו

 המשיכה. לזמן

 שמקורה הקרן סכום למעט במס, יחויבו כאמור ובנסיבות בתקופות שלא השתלמות מקרן עובד שמשך סכומים
 העובד. בתשלומי

 ההפקדה שיעור (.2019 המס שנתמ שינוי ללא) לחודש ש"ח 15,712 אהי להפקיד ניתן שבגינה המרבית המשכורת
 אמור העובד חלק יותר, נמוכים  בשיעורים להפקיד ניתן .2.5% - העובד הפרשת ,7.5% - המעביד הפרשת הוא: מרבי

 .לעובד שווי ייזקף 7.5% על עולה המעסיק חלק אם המעסיק. מחלק שליש לפחות להיות

 2021 השתלמות קרן

  

 )בש"ח( סכום אורתי

 15,712 ההפרשה בעת ממס פטורה השתלמות לקרן בעדה שההפרשה מרבית משכורת

 (2021) לשנה 263,000 לעצמאי( השתלמות )קרן קובעת הכנסה

 

 שליטה לבעל השתלמות קרן ג.

 76 יףבסע כמשמעותה אדם בני מחמישה יותר לא של שבשליטתם לחברה מותר לפקודה, (2()א()9)32 סעיף לפי
 חבר. בעבור השתלמות לקרן כאמור חברה שמשלמת תשלומים בסעיף( )כהגדרתו בה חבר בעבור לנכות ,הלפקוד
   בסעיף. הקבועה לתקרה עד החבר ממשכורת 4.5%-ל מוגבל זה סכום

 הוןמ 5% לפחות בעקיפין, או במישרין זוגו, -לבן שיש או זוגו, -בן עם יחד או לבדו לו שיש שליטה בעל - חבר""

 ובלבד רווחים; לקבל מהזכות או מאלה אחד כל לרכוש או להחזיק מהזכות או ההצבעה מכוח או הוצאש המניות
 ;בירושה שנתקבלו או הנישואין לפני שנרכשו זוג -בן של זכויותיו זה לענין בחשבון יובאו שלא

 8,485 הוא בה חבר עבורב תהשתלמו לקרן תשלומים בשל 2021 בשנת מהכנסתה לנכות חברה שיכולה המרבי הסכום
 אשר ש"ח(, 8,484-מ 1/3 = 1.5%) לפחות ש"ח 2,828 לקרן ישלם חברה אם זאת, ש"ח(; 188,544-מ 4.5%) ש"ח

 לו ישולמו אם ממס(, פטור המעסיק חלק גם שנים שש אחרי כי להדגיש )יש ממס פטורים יהיו עליהם הרווחים
 החשבון(. מפתיחת שנים שש בתום ללכ )בדרך נסההכ מס לפקודת א(16)9 סעיף שלפי הפטור בתנאי

 ולא המעביד, בידי כהוצאה יותרו לא ומטה, ש"ח 188,544 בסך ממשכורת 7.5% ועד 4.5%-שמ בשיעור הפרשות
 או שנים שש לאחר נמשכו אם רווחים( )כולל ממס פטורה תהיה משיכהה אך השליטה בעל בידי להכנסה ייחשבו

 :של בסך השליטה בעל של מקביל בתשלום מותנה זה דבר ואולם .תהשתלמו ךצורל או פרישה בגיל שנים שלוש

  X 2.5% = 4,714188,544 ח"ש. 

 

 להפקדה ושיעורים סכומים - שליטה לבעל השתלמות קרן

 קובעת משכורת מס שנת
 העובד תשלומי הוצאה תקרת-מעביד תשלומי

 סכום % סכום %

2021 188,544 4.5% 8,485 1.5% 2,828 
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 יחיד* במיסוי ושינויים איםמלעצ נסיהפ

 2016-התשע"ז (,2018-2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה הכלכלית)תיקוני ההתייעלות בחוק
 לפנסיה הפרשות לעניין מהפכני שינוי נקבע ,2018-2017 המס לשנות ההסדרים" "חוק בכינויו הידוע "החוק"( )להלן:

 בטלה.אול לקצבה שההפר חובת - לעצמאים

 .זה בנושא שחלו השינויים מתמצית לקט להלן מובא לנוחותכם

 ולאבטלה  )קצבה( לפנסיה להפריש  עצמאי שיידרש  השיעורים

 בהפקדה" חייבת מ"הכנסה הבאים השיעורים את ולאבטלה לקצבה להפריש עצמאים יידרשו 2018 שנתמ החל
 בחוק: כהגדרתה

 4.45% – הממוצע השכר מחצית עד

 12.55% – המלא הממוצע לשכר ממוצע רכהש מחצית יןב

 וחלק עובד )חלק כשכיר עבורו שהופקד סכום בניכוי שלעיל ההפרשות תהיינה ועצמאי שכיר לגבי כי להדגיש יש
 מעסיק(.

  ש"ח.  10,551 הוא במשק הממוצע השכר 2021 בשנת

 הכספים יופרשו שאליה הקופה סוג

 לקצבה. גמל לקופת להפריש יש

 פרישהל חייב ואינ מי

 ומעלה 55 בן/בת הוא 1/1/17 שביום מי ●

 המס שנת בתום 21 לגיל הגיע שטרם מי ●

 המס שנת בתום (60) מוקדמת פרישה לגיל שהגיע מי ●

  מע"מ תיק פתח מאז שנה חצי עברה טרם המס שנת שבתום מי ●

 בהפקדה איחור בגין וקנס ההפקדה מועד

 יקבל )אשר קנסות גביית ממרכז התראה יקבל קבענש מהסכום ותפח שהפקיד מי המס. שנת תום עד להפקיד יש

 בסך לקנס תביא יום 90 בתוך הפקדה אי יום. 90 בתוך החסר הסכום את להפקיד עליו ויהיה המסים( מרשות מידע
 במהלך יגישו ההכנסה על הדוח שאת משום הקנסות גביית ממרכז התראה יקבלו רבים שעצמאים ייתכן ש"ח. 500

 כי נקבע בחוק השנה. בתום המדויק הכנסה סכום את ידעו לא ולרוב משנה( יותר אחרי ףא ולעתים) ההבא השנה
 .ההפקדה מחובת פטורים אינם שהם אף המינימום שכר מעל שמרוויחים אלה נגד רק יינקטו וקנסות התראות

 לעצמאי אבטלה מצב

  לה.אבט של במצב לעצמאי ייועד לקצבה גמל לקופת שיופקד הסכום מתוך חלק

 סעיף לפי הפטורים הפיצויים ותקרת ההפקדה סכום שליש מבין הנמוך יהיה לעצמאי אבטלה לדמי שייועד קהחל
 ש"ח(. 12,340 – 2021 )בשנת א(7)9
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 אבטלה של במצב עצמאי בידי כספים למשיכת התנאים

 אם  קר לעצמאי להאבט במצב כספים למשוך ניתן אך פרישה, גיל או עסק סגירת יחשבו לעצמאי אבטלה למצב
 בשלושה תהיה המשיכה המשיכה. למועד שקדמו השנים שלוש מתוך שנתיים במשך בקופה הפקיד העצמאי

 של במצב כספים משיכת לעניין נוספים תנאים יקבע האוצר שר אחד(. בתשלום – פרישה לגיל שהגיע )למי תשלומים
 .לעצמאי אבטלה

 לעצמאי אבטלה במצב המשיכה סכום

 פיצויים תקרת לבין המינימום שכר פעמים שלוש סך מבין הגבוה את למשוך יוכל האבטל מצבל שיגיע עצמאי
 המיועד ההפקדה מחלק יותר לא מקרה בכל אך הקודמת(, המשיכה )מאז לקופה ההפקדה בשנות מוכפלת פטורים

 קון(יבת שנוסף הלפקוד ב(7)9 )סעיף מסוימים בתנאים ממס פטור יהיה המשיכה סכום לעיל. כאמור אבטלה למצב
  זה. לחוק

 

 זיכוי  ונקודות זיכויים

 יכולת נטול קרוב להחזקת הוצאות בעד זיכוי
 עיוור למיטה, מרותק משותק, שהוא יכולת נטול משפחה קרוב החזקת הוצאות בעד לזיכוי זכאי ישראל תושב יחיד

  מפגר. ילד בעד וכן בדעתו, שפוי בלתי או

 בעד  המס בשנת שילם זוגו בן או שהוא ישראל, תושב יחיד של בתיהחי נסתוהכ בחישוב כי קובע לפקודה 44 סעיף
 בלתי או עיוורים בתמידות, למיטה מרותקים לחלוטין, משותקים הורה או זוג בן ילד, של מיוחד במוסד החזקה

 ולים הע ששילם, מהסכומים 35% בשיעור ממס זיכוי יותר מיוחד, במוסד מפגר ילד החזקת בעד או בדעתם, שפויים
 החייבת. מהכנסתו 12.5% על

 בעד זיכוי לנקודות או לפקודה, 44 סעיף לפי במוסד קרוב החזקת הוצאות בעד לזיכוי זכאי יהיה ישראל תושב יחיד
 לא זוגו בן ושל המזכה של החייבת ההכנסה אם "המזכה"(, )להלן: העניין לפי לפקודה, 45 סעיף לפי יכולת נטול ילד

 זוג. לבני או ליחיד ףיבסע בועההק מהתקרה יותר הייתה

 זוגו לבן שהיה או מפגר, או עיוור משותק, ילד המס בשנת לו שהיה ישראל, תושב יחיד כי קובע לפקודה )א(45 סעיף
 כאמור. ילד, כל בשל זיכוי נקודות שתי זוגו בן של או שלו המס בחישוב בחשבון יובאו כאמור, ילד

 .במס להקלות ההורים זכאים אלה ילדים בגין והיפראקטיביות. בשק הפרעות ה,למיד מליקויי הסובלים ילדים ישנם

 ילדים בגין זיכוי נקודות
 שנת שלאחר המס בשנת החל ילד כל בשל זיכוי נקודות שתי יינתנו 2012 משנת החל לפקודה, 170 תיקון בעקבות

 שש לו מלאו שבה המס בשנת החל לדי כל בשל אחת זיכוי ונקודת שנים, חמש לו מלאו שבה המס לשנת ועד לידתו
 זיכוי נקודות ניתנות טרכטנברג ועדת המלצות בעקבות כן, כמו התיקון(. לפני המצב )כפי בגרותו לשנת ועד שנים

 ושתי שנים, שלוש לילד מלאו שבה ובשנה הילד של הלידה בשנת אחת זיכוי נקודת שלוש: גיל עד לילדים לאבות
  שנתיים.ו שנה ילדל ומלא שבהן בשנים זיכוי נקודות

 שעה הוראת .5 גיל עד ילדים בגין לאבות גם ניתנות והן הזיכוי נקודות הוגדלו 2018 – 2017 לשנים שעה בהוראת
 הבאות. שנים בחמש נק"ז 2.5 ו הילד של לידה בשנת נק"ז 1.5 ל זכאים ואם אב במסגרתה קבע, הוראת להיות הפכה
 מגיל החל לנק"ז  האם זכאות ד(.116 טופס מילוי )ע"י הבאה הנלש 1.5 ךמתו נק"ז 1 לדחות זכאית האם הלידה בשנת

 השתנה. לא 6
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 מאושר ציבורי למוסד תרומות על זיכוי
 התרומות סכום אם יינתן מאושרים, ציבוריים למוסדות שנתרמו התרומה, מסכום 35% בשיעור תרומות על הזיכוי

 .2021 המס בשנת ש"ח 190 מעל עלה

 בסך מרבי סכום על עולה שאינו או החייבת, מההכנסה 30% על עולה שאינו תרומות לש כולל וםמסכ יינתן הזיכוי
 להעביר ניתן לעיל כאמור תקרה על העולה התרומה סכום מביניהם. הנמוך לפי ,2021 המס בשנת ש"ח 9,294,000

 הבאות. שנים לשלוש

 מס תשלומי

 מקדמות הקטנת
 את להקטין אפשר הקבוע. הסכום שיטת פי על או םיהאחוז טתשי פי על נקבעות המסים לרשות המקדמות

 סעיף לפי הצמדה, ובהפרשי מסוים בשיעור ריבית לשלם צפוי כדין, שלא אותן שמקטין מי אולם המקדמות,
 .לפקודה (2)א()190

 ביןל תהמוקטנו המקדמות בין ניכרים הפרשים שאין ולוודא השנה, במהלך המקדמות שיעור את לבדוק כדאי לכן,
 לזאת. בהתאם המקדמות את להגדיל אפשר יהיה הפרשים יימצאו אם המשוער. הרווח פיל המס

 הריבית מרוץ שכן, ההפרש; את שישלם מוטב לטובה, מצבו השתנה מכן ולאחר מקדמה, להקטין שביקש נישום
 רק  יחושבו םוה המקדמות, חשבון על נוספים סכומים שישלם למי יופסק הנוסף לסכום באשר ההצמדה והפרשי

  בדצמבר. 31 יום עד במקום בפועל, התשלום לתאריך ועד ביולי 1 מיום שתחל התקופה בעבור

 במקור הניכויים את להגדיל רצוי אפשר, אם חריגה. הוצאה להקדים גם אפשר הצמדה והפרשי ריבית להפחית כדי
 ר.במקו המס ניכוי להקטנת באישור השימוש אי באמצעות מלקוחות מתקבולים

 לפני לא אך המניות, לבעלי במשכורת הרווח מלוא את תחלק אם הצמדה והפרשי ריבית לחסוך הליכו חברה
 בחברה. השארתו לעומת במשכורת הרווח חלוקת של הכדאיות חישוב את שתבדוק

 הון רווח חשבון על מקדמה תשלום
 .סבמ חבות ללא או בהפסד הסתיימה אם אף ,יום 30 בתוך הונית בעסקה דיווח חובת קיימת

 השוטפת המס לשנת המס יתרת תשלום
 למועד ועד המס שנת מתום - המסים לרשות חובו סכום על הצמדה והפרשי 4% בשיעור ריבית לשלם חייב נישום

 בפועל. התשלום

 באשר  לפקודה, א)א(187 סעיף פי על המוטלים הצמדה והפרשי 4% בשיעור הריבית מן מדורג לפטור זכאי נישום

  לשלם. דיםקמ שהוא סהמ לסכומי

 האמור: המדורג הפטור פירוט וזהו

  ההצמדה. והפרשי הריבית מן מלא פטור - המס שנת תום שלאחר הראשון בחודש הנישום ששילם מס סכום על ●

 והפרשי הריבית מן ממחצית הוא הפטור - המס שנת תום שלאחר השני בחודש הנישום ששילם מס סכום על ●
  ההצמדה.

 והפרשי הריבית מן מרבע הוא הפטור - המס שנת תום שלאחר השלישי בחודש הנישום םשילש מס סכום על ●
 ההצמדה.
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 יתרת את לשלם כדי או נוצרו, אם במקדמות, הפרשים להשלים כדי בהקדם, משוערים דוחות לערוך כדאי לפיכך

 - החוב יפוחנ משמעות על ההצמדה. והפרשי הריבית מחיובי פטור בגין ניכרת מהנחה וליהנות חוב, נותר אם המס,
 חודש. מדי הכנסה', 'מס במדור למידע", "ידע בירחון הכנסה מס ריבית לחישוב מקדמים רשימת ראו

 תשלומים ששולמו לאחר מקדמות, להגדיל או מקדמות, להטיל נוהגת הכנסה מס שנציבות בעובדה גם להתחשב יש
 קודמת. משנה הכנסות בשל נוספים

 מוצדקת, לא הייתה המקדמות הקטנת כי מתברר השנה ובסוף מקדמות, תנהקט או תדמומק ביטול שביקש נישום
 להשלים שעליו המס הפרש ועד ההפחתה סכום בעבור הצמדה ובהפרשי לפקודה (2)א()190 סעיף לפי בריבית יחויב

 בהקדם החסר את לשלם מוצע זה חיוב למנוע כדי הדוח. לפי
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 לאומי  ביטוח

 לאומי טוחבבי והגדרות עידכונים

 מאיםצע

 2020ללא שינוי משנת  ביטוח דמי ולתשלום לדיווח נתונים

 2020 2021 

 לחודש בש"ח לחודש בש"ח 

 44,020 44,020 ביטוח דמי לתשלום המרבית ההכנסה
 6,331 6,331  מופחת שיעור לעניין מרבית הכנסה
 10,551 10,551 ביטוח דמי תשלום לעניין במשק, הממוצע השכר

 
 ₪ 10,551  לחודש: 2021 בשנת במשק הממוצע השכר .במשק ממוצע משכר 60% עורבשי הכנסה דע - מופחת שיעור

 .2020 משנת שינוי ללא
 

   ואילך: 2017  בשנים פרישה גיל עד 18 בגיל לעצמאים   הרגילים הביטוח דמי שיעורי
 

 עצמאי עובד ואינו עובד שאינו מי עצמאי עובד 

  

 4.61 2.87 לאומי ביטוח דמי של מופחת שיעור

 5.00 3.10 בריאות ביטוח דמי של מופחת שיעור

 9.61 5.97 סה"כ

   

 7.00 12.83 לאומי ביטוח דמי של מלא שיעור

 5.00 5.00 בריאות ביטוח דמי של מלא שיעור

 12.00 17.83 סה"כ

 

 עצמאי  עובד
 -  עצמאי" "עובד הגדרת

 לפחות היא ידו ממשלח הממוצעת חודשיתה הכנסתוו ,עבממוצ בשבוע שעות עשרה שתים לפחות ידו במשלח עוסק
 במשק. הממוצע מהשכר 15%

 בממוצע. בשבוע שעות 20 לפחות ידו במשלח עוסק

 במשק. הממוצע השכר מן 50% לפחות היא ידו ממשלח הכנסתו

  לאומי. לביטוח במוסד עצמאי" "עובד נחשב לעיל החלופות אחת בו שמתקיימת מי

 ההגדרה" על עונה שלא ל"עצמאי נחשב עילל תוההגדר על עונה שלא מי
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 עצמאי עובד ואינו עובד שאינו בוטחמ
 כדלקמן: עצמם, בעד ביטוח דמי בתשלום החייבים מבוטחים סוגי נכללים זו בקבוצה

 או מעבודה" שאינן "הכנסות :גם )להלן יד ממשלח או מעסק או מעבודה שאינן הכנסות לו שיש מבוטח .1
 .("פסיביות הכנסות"

 .עצמאי עובד להגדרת עונה שאינו עצמאי .2

  מובטל. .3

 הכנסות. לו שאין במכללה, או ,בישיבה או ,גבוהה להשכלה במוסד תלמיד .4

 .ישראלי( מעסיק מטעם בחו"ל לעבוד שנשלח מי )למעט ארעי של שהות בחו"ל השוהה ישראל תושב .5

 מעבידים. ביעתוק וטחיםמב גסיוו צוב השלישית תוספתב שנקבעו בתנאים - ספורטאי .6

 הכנסות. לו שאין מבוטח .7

 או יד ממשלח הכנסות )לא משפחתית מחברה כהכנסות בית מחברת או משפחתית מחברה מועברות הכנסות 8
 .ממשכורת(

לפי גישת ביטוח לאומי שינוי מעמד בין מעמד "עצמאי" למעמד "עצמאי שלא עונה להגדרה" ולהפך אפשרי מתחילת 
 מד בגין שנים קודמות יותר רק בהסדר פרטני מול ביטוח לאומי.שינוי מעת, פשנת משוט

 מקדמות תיקון
 המקדמות את שישנו כדי ,לאומי לביטוח למוסד כך על להודיע יכול ,השנה במהלך השתנו שהכנסותיו עצמאי עובד

 מפורטכ בבקשה כיםמשתו מסמכים ולצרף מקדמות, לתיקון בקשה למלא יש המקדמות את לתקן כדי .לשלם שעליו

 .המגורים למקום הקרוב לסניף להגיש או האינטרנט אתר באמצעות לשלוח ניתן הבקשה את בטופס.

 להגיש ניתן הצהיר. העצמאי שעליהן החדשות להכנסות בהתאם המקדמות, את שנהי המל"ל הבקשה קבלת לאחר

 .ירדו( או לוע) לפחות 10%-ב השתנו העצמאי של ההכנסות אם רק מקדמות לתיקון בקשה

 ברבעון: בכל אחת פעם מקדמות לתיקון בקשה לשלוח אפשר

 במרץ. 31-ל בינואר 1-ה בין – ראשון רבעון

 ביוני. 30-ל באפריל 1-ה בין – שני רבעון

 בספטמבר. 30-ל ביולי 1-ה בין – שלישי רבעון

 בדצמבר. 31-ל באוקטובר 1-ה בין – רביעי רבעון

  שכירים שאינם טחיםמבו של חיטוב דמי ולתשלום לדיווח האחריות
 העצמאי. על רק חלה הביטוח דמי ולתשלום לאומי לביטוח למוסד הדיווח על האחריות

 תשלום לצורך מדי נמוכה הכנסה על דיווח או במועד, הביטוח דמי תשלום אי או ,עצמאי" כ"עובד רישום אי
 חלקן. או כולן לגמלאות, זכויות לשלול מסוימים, בתנאים יכולים מקדמות,

 משנה נותן העבודה. ועקב כדי תוך שנפגע שמוכיח למי בעבודה כפגיעה הקורונה בנגיף מכיר לאומי לביטוח וסדהמ
 המעודכנת. ההכנסה לפי מקדמות ולתשלום עצמאי כעובד לרישום חשיבות
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 עצמאי עובד של הסיווג שינוי מועד
 עצמאי עובד ואינו עובד שאינו למבוטח והפך יעצמא עובד להיות שחדל שמי נקבע הלאומי הביטוח לחוק 5 בסעיף
 היותו על לו, הודיע לאומי לביטוח שהמוסד או לאומי, לביטוח למוסד הודיע שבו ליום עד עצמאי לעובד נחשב

 או עצמאי כעובד לראותו העצמאי, העובד ולבקשת דעתו שיקול לפי רשאי, לאומי לביטוח המוסד כאמור. למבוטח
  בהיעדרה. אף או האמורה ההודעה למרות עצמאי דעוב ינווא דבעו שאינו כמבוטח

 מס לצורכי בניכוי הלאומי הביטוח דמי התרת
 הודעת ללא המשולמים ביטוח דמי לשלם. יש שאותה חיוב הודעת לקבל המבוטח חייב ביטוח דמי תשלום לצורך
 הכנסה. מס יכלצור בניכוי המותרים בתשלומים כלולים ואינם ביתר לתשלום נחשבים חיוב,

 בניכוי מותרים אינם הבריאות ביטוח דמי מס. לצורכי בניכוי מותרים בפועל ששולמו הלאומי הביטוח מדמי 52% רק

 הבאים: החיובים בגין השוטפת בשנה המס שנת סוף עד ששולמו תשלומים נכללים מס לצורכי השנתי באישור

 הבאה. המס בשנת ברוארבפ 14 םיו דע לתשלום עתידי חיוב מועד עם רטרואקטיבית לתקופה חיוב .1

 הבאה. המס בשנת בפברואר 14 עד הוא לתשלומם העתידי החיוב שמועד שומה הפרשי .2

 הבאה. המס בשנת בינואר 15 הוא תשלומה שמועד השוטפת השנה של דצמבר חודש מקדמת .3

 אשראי. בכרטיס או בבנק קבע בהוראת המשולמת השוטפת בשנה דצמבר חודש מקדמת .4

 הבאה. בשנה במארס 3 עד הוא בגינן העתידי חיובה שמועד מותדמק הגדלת .5

 

 שנת של השנתי באישור נקלטים והם המס שנת של האחרון ביום משולמים אשר התשלומים בקליטת תקלות ייתכנו

 יש אזי ,מקדמות( לעניין במארס 3 עד )או העוקבת בשנה בפברואר 14 עד הוא לתשלום המועד אם הבאה. המס

  האישור. את לתקן כדי הקבלה, צילום את מילאו טוחלבי דלמוס לשלוח

 הביטוח דמי בחישוב הלאומי הביטוח דמי הפחתת
 מגמה מתוך זאת המקדמות. חישוב בשלב כבר מופעלת מהשומה בניכוי שמותרים הלאומי הביטוח דמי ניכוי הפחתת

 מרשות השומה קבלת בעת וצעשיב יהעתיד לחישוב האפשר ככל קרוב באופן הביטוח דמי לחישוב הבסיס את לחשב

  המקדמות. חישוב בשלב כבר מההפחתה "נהנה" המבוטח זו בדרך המסים.

 מקדמות נקבעו שלפיה מההכנסה יותר גבוהה הכנסה מס בשומת דבר של בסופו שתיווצר החייבת שההכנסה ככל

 המחושבים לאומי חביטו דמי מההכנסה וינוכו זו, חייבת להכנסה בהתאם יוגדלו הביטוח דמי הביטוח, דמי

 החייבת בהכנסה קיטון על הדברים יחולו בהתאמה בפועל. שולמו שטרם אף תיאורטית,

  ביטוח דמי בתשלום חייבות אינן אשר פסיביות הכנסות
 ביטוח דמי בתשלום חייבות אינן אשר הכנסות של רשימה מפורטת הלאומי הביטוח לחוק )א(350 בסעיף

 יוןכני ודמי ריבית דיווידנד,

  :2008 משנת החל ביטוח דמי בתשלום חייבות אינן שלהלן ההכנסות הלאומי, הביטוח לחוק (6)א()350 עיףס פי על

 משפחתית, בחברה הכנסה )למעט לפקודה ב125 בסעיף מוגבל מס שיעור עליהן שחל מדיווידנדים הכנסות .1

 מניות בעל שמקבל נדמדיוויד נסהכה ביטוח דמי מתשלום פטורה היתר, בין שקופה(. ובחברה בית בחברת

 שליטה(. בעל )לרבות מחברה
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 המחויבת ריבית לפקודה. ג)ג(125-ו ג)ב(125 בסעיפים מוגבל מס שיעור עליהן שחל ניכיון ודמי ריבית הכנסות .2

  ביטוח. בדמי חייבת שולי מס בשיעור

 ממס פטורות והכנסות שכירות דמי

 2008 משנת החל ביטוח, דמי בתשלום חייבות אינן שלהלן תההכנסו ומי,אהל הביטוח לחוק (7)א()350 סעיף פי על

 מוגבל: בשיעור מס עליהן שחל שכירות מדמי הכנסות .1

 א122 סעיף לפי - מחו"ל (.10% בשיעור במס החייבות בלבד, ממגורים )הכנסות לפקודה 122 סעיף לפי - בארץ

  (.15% בשיעור במס החייבות פחת בשל וניכוי פחת יבניכו הכנסות הסעיף: שבמסגרת דירה שכר )כל לפקודה

 ממס פטור דירה שכר לרבות דין, כל לפי ממס הפטורה עצמאי" כ"עובד או שכיר כעובד הכנסה שאינה הכנסה .2

 ולמעט הלאומי, הביטוח לחוק ב)א(345 בסעיף כהגדרתה מוקדמת מפנסיה הכנסה למעט למגורים, מהשכרה

 יף.שבסע יםבתנא ידבעת יקבע האוצר ששר הכנסות

בפס"ד נחושתן התקבלה עמדת ביטוח לאומי כי הכנסה של חברה משפחתית אשר אילו היתה מתקבלת בידי 
 הפטור לא יחול על בעלי מניות בחברה משפחתית. –יחיד היתה פטורה מדמי ביטוח 

 בישראל למגורים דירה שכר בעניין הרחבות

 פיה שעל משפטית, דעת לחוות בהתאם הבהרה ההוצג (26.10.2004 מיום 219/04 )כללי הלאומי הביטוח בחוזר

 מדמי פטורות אישית(, מיגיעה אינן – הל"ע כהכנסות בשומה )שרשומות בישראל למגורים דירה משכר הכנסות
 דעת חוות לאותה בהתאם הגבלה, ללא פטורות בישראל למגורים שכירות מדמי הכנסות סכום. הגבלת ללא ביטוח

 .2008 ממאי 1368ביטוח/ חוזר לפי ואילך 2008 נתמש גם משפטית,

 )א(350 בסעיף כמפורט מוגבל, בישראל המס שיעור אם רק ניתן ביטוח מדמי הפטור - בחו"ל למגורים דירה שכר לגבי
 הלאומי. הביטוח לחוק

 פרישה גיל לפני – עבודה כושר אובדן קצבתו מוקדמת פנסיה

 שהיה למי או לעובד עבודה הסכם או חיקוק מכוח תהמשתלמ כקצבה קלחו ב345 בסעיף מוגדרת מוקדמת" "פנסיה
 כאמור המשתלמת קצבה לרבות חלקית, או מוחלטת פרישה מעבודתו שפרש לאחר פרישה, לגיל הגיעו בטרם עובד
 חלקי. או מלא עבודה כושר אובדן בשל או נכות בשל

 פרישה(, גיל לפני מלאותלג רישהפ בעת) המוקדמת הפנסיה משלמי כל על חובה חלה 2004 פברואר בחודש החל

 מכוח המשולמת הפנסיה( )או הקצבה ממלוא בריאות ביטוח ודמי לאומי ביטוח דמי לנכות הביטוח, חברות לרבות
 כושר אובדן בשל או נכות בשל המשולמת "פנסיה" לרבות מוקדמת, בפרישה לגמלאים עבודה הסכם או חיקוק
 .חלקי או מלא עבודה

 באופן  ביטוח בדמי חייבת ההכנסהו ביטוח, דמי של במקור ניכוי חובת אין פרט תבפוליס מקורהש בפנסיה/קצבה

 המבוטח ידי על אישי

 הם: לתשלום העיקריים הכללים

 גיל חוק פי על פרישה, גיל עד הלאומי הביטוח לחוק ב345 סעיף פי על מוקדמת מפנסיה מנוכים ביטוח דמי •
  .(לגבר 70-ו לאישה 62 – 2020 )בשנת פרישה

 ושיעור מופחת שיעור לפי ביטוח, דמי לתשלום המרבית ההכנסה בגבולות הפנסיה, מכל מנוכים הביטוח דמי •
 מלא.

 המעסיק היא הפנסיה הכנסה מס לצורכי אם גם הביטוח, דמי ניכוי לעניין משני מעסיק נחשבת מוקדמת פנסיה •
 העיקרי.

 עבודה. כושר אובדן קצבת לבין תמוקדמ הפנסי בין הפרדה יש ואילך 2019 לשנים 126 בטופס •
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 מחו"ל מוקדמת פנסיה
 הכללים לפי ביטוח בדמי חייבת היא ולכן לפקודה 2 בסעיף שמקורה הכנסה היא מחו"ל מוקדמת פנסיה ככלל,

 חוק פי על או לשעבר ממעסיק מחו"ל פנסיהל לאומי, לביטוח המוסד עמדת לפי מעבודה. שאינה הכנסה על החלים
  הלאומי. הביטוח חוקל )א(350 עיףבס פטור אין

  כחברה( מאוגד )שאינו משותף בעסק העובדים זוג בני
 2014 משנת הכנסה מס בפקודת 66 בסעיף תיקונים

 .זה בעניין 1416 ביטוח חוזר פרסם לאומי לביטוח המוסד .1.1.2014 מיום בתחולה תוקן הכנסה מס לפקודת 66 סעיף

 מהעסק הכנסותיהם על נפרד חישוב שייערך לתבוע העסק תובאו ביחד דיםובשע זוג בני רשאים זה, מיום החל
  כדלקמן: לפקודה, החדש )ד(66 שבסעיף הקריטריונים מתקיימים אם המשותף,

 המשותף. מהעסק ההכנסה לייצור נדרשת הזוג מבני אחד כל של האישית יגיעתו .1

 לייצור לתרומתו ישיר ביחס ועומדת ףשותהמ לעסק תרומתו את התואמת הכנסה מקבל הזוג מבני אחד כל .2
 המשותף. מהעסק ההכנסה

 ואת ההכנסה מקור את קבע דרך משמש המגורים בית – המגורים מבית מופקת מהעסק ההכנסה כאשר .3
    הפעילות.

 הצהירו הזוג שבני בתנאי נפרד במס שחייב קבוע הכנסה לסכום האפשרות את ביטל לפקודה 66 בסעיף נוסף תיקון
  לפקודה[. )ה(66 סעיף ]בוטל המגורים בבית ולא בשבוע בממוצע שעות 36 של תמשותפ ודהעב על

 לפי נפרד חישוב תובעים אינם הם אם ,ואילך 2014 בשנים גם זוג בני על חלה 24 תקנה לפקודה, 66 סעיף תיקון לאחר
  לפקודה. החדש )ד(66 סעיף

  ברה(כח מאוגד ינושא )בעסק בעלה של בעסק שכירה זוג בת שבהם מצבים

 אך בעלה של בעסק לשכירה נחשבת זוג בת פרטי(. )בעסק בעלה של שכירה עובדת תיחשב אישה כי חוקית מניעה אין
 1995 בשנת עוד זה בעניין הבהרות פרסם לאומי לביטוח המוסד כהלכתם. עבודה יחסי ביניהם מתקיימים אם ורק

 למעסיקים. באיגרת

 מספר לאומי לביטוח המוסד אימץ בעלה, של כשכירה הוכרה אישה שבהם סיקהבפ יםהמקר מיעוט לאור זאת, עם
 הזוג בן שבהם למקרים גם זהים )הכללים עבודה יחסי לקיום המבחנים על נוסף בפסיקה, שנקבעו מצטברים מבחנים
 אשתו(: של בעסק מועסק

 אינה )האישה( העובדת ממנו. שפעמו נוושאי העסק של הכלכלי במצב מותנה שאינו בפועל, שמתקבל ויציב קבוע שכר
 כלכלי. לסיכון חשופה

 עבודה. שעות של קבועה מסגרת קיימת

 העובדים. כל כמו יוקר ותוספת הבראה חופשה, כגון: הסוציאליים, התנאים בתוספת ריאלי שכר מקבלת הזוג בת

 .העבודה וםבמק תהמהותיו ההחלטות את שמקבל זה הוא ובעלה בעסק, בעלים מנהג נוהגת אינה האישה

 עובדת  בגדר שהיא ויתכן העבודה יחסי ייבחנו לגמלה, תביעה והוגשה בפועל עובדת האישה שבהם מקרים באותם
 לאומי. לביטוח במוסד לכללים בהתאם לגמלה זכאית תהיה היאו לגמלאות הזכאות בחינת לצורך ,עצמאית
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 כ"שכיר" המעמד את "להכשיר" יכול אינו ברד ללכ כעצמאית מתנהגת היא כאשר כשכירה האישה על טכני דיווח

 עונה שאינה עצמאית )או עצמאית מעובדת האישה במעמד שינוי שכן הצדדים, בין עבודה יחסי מתקיימים כשלא
 שאינו למי ביטוחיות זכויות הוספת בחובו טומן מס, תכנוני בשל עבודה דיני פי על שלא שכירה לעובדת להגדרה(

 רגל. פשיטות בענףו אבטלה ףבענ וחביט כגון בהן, מבוטח

 תוכל שלא כדי בעלה, של כשכירה המדווחת אישה של מעמדה בחינת על מקפיד לאומי לביטוח המוסד כן, על אשר
 לה מגיעות אינן אשר מזכויות ליהנות
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 ושכירים מעסיקים בעניין סוגיות

 הכנסה סמ

 הבהרות - ולידה הריון שמירת בתקופת גמל לקופת הפקדות
 להמשיך המעסיק חובת את מסדיר "(נשים עבודת חוק" )להלן: 1954-תשי"ד נשים, ודתבע לחוק (א)א7 יףעס

 חוק לפי הריון שמירת לגמלת הזכאית עובדת בעד או לידה לדמי הזכאים עובדת או עובד בעד גמל לקופת ולהפקיד
 שהותקנו ובתקנות םנשי בודתע וקבח המנויים לתנאים בכפוף והכול ,1995-התשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח
 מכוחו.

 של רציף להמשך לדאוג המעסיק של חובתו כי קובע נשים עבודת לחוק א)א(7 סעיף כאמור, לתנאים ובכפוף ככלל
 גמלת את או הלידה דמי את לאומי לביטוח המוסד משלם שבעדה התקופה כל במהלך חלה הגמל לקופת הפקדות

 .הזכאות" תקופת" :להלן דרתוג זו תקופה ההיריון. שמירת

 להלן: המפורט את להבהיר הרינו

 הלידה )דמי הלאומי הביטוח בתשלומי יראו הכנסה, מס לפקודת א(1()3)ה3 -ו (3)ה3 )ה(,3 סעיפים הוראות לעניין .1
 והכול העובד/ת בעבור המעסיק מאת ששולמה עבודה הכנסת היו כאילו העניין(, לפי - ההיריון שמירת גמלת או
 נשים"(. עבודת חוק "משכורת )להלן: בלבד תוהזכא ופתתק ךמהלב

 המשיך כאילו השתלמות וקרן הגמל לקופות העובד/ת בעבור להפריש ימשיך המעסיק הזכאות, בתקופת כלומר,
 מהמוסד אישור למעסיק העביר/ה שהעובד/ת ובלבד הזכאות בתקופת מהמעסיק משכורת לקבל העובד/ת

 ות.הזכא פתלתקו ביחס לאומי לביטוח

 נערך שבמסגרתו מס תיאום נערך זאת ובשל אחד עבודה ממקום ביותר מועסק/ת העובד/ת בהם במקרים כן, ומכ .2

 השתלמות וקרן הגמל לקופות העובד/ת בעבור להפריש המשניים המעסיקים על סוציאליות, הפרשות תיאום גם
 א(1()3)ה3 -ו (3)ה3 ה(,)3 סעיפים ייןלענו הזכאות בתקופת מהמעסיק משכורת לקבל העובד/ת המשיך כאילו

 הפקדת בעת המס תיאום באישור נקבעה שזו כפי ההפקדה, או ההכנסה בתקרת להתחשב יש הכנסה, מס לפקודת
 לאומי לביטוח מהמוסד אישור למעסיק העביר/ה שהעובד/ת בתנאי הכול השתלמות. ולקרן הגמל לקופת הכספים

 הזכאות. לתקופת ביחס

 המבוטח השכר פירוט את 106 בטופס יציין נשים עבודת לחוק א)א(7 לסעיף התאםב גמל ופתלק דפקיהמ מעסיק .3
 להלן: כמפורט כאמור, לחוק בהתאם

 לקצבה. גמל לקופת הופקד שבגינה נשים עבודת חוק משכורת 3.1

 לפיצויים. הופקד שבגינה נשים עבודת חוק משכורת 3.2

 ת.והשתלמ רןלק דופקה שבגינה נשים עבודת חוק משכורת 3.3

 בשדות 106 בטופס נפרדות בשורות תדווח לעיל, 3.3 עד 3.1 בסעיפים כמפורט נשים עבודת חוק משכורת יובהר, .4
 שבגינה המעסיק ידי על בפועל ששולמה משכורת בין הפרדה תעשה אלו בשדות כלומר, .218/219-ו 244/245
 גמל לקופת כספים הופקדו שבגינה שיםנ עבודת קחו תכורמש לבין השתלמות, ולקרן גמל לקופת כספים הופקדו

 בנספח(. דוגמאות )מצ"ב השתלמות ולקרן

 בדין לנדרש מעבר השתלמות ולקרן גמל לקופת הפקדות בגין מס לצרכי בשווי העובד/ת חויב/ה בו מקרה בכל .5
 תולהורא אםבהת כולוה 135 טופס באמצעות מס שנת לאותה מס להחזר בקשה להגיש ניתן מסוימת, מס בשנת
 הכנסה חישוב - 134 טופס את היתר, בין לצרף, יש כאמור לבקשה לתנאיו. ובכפוף הכנסה מס לפקודת 160 סעיף
 גמל. וקופת השתלמות לקרן מעביד הפקדות בגין
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 לאומי  ביטוח

 2020 משנת נוישי ללא 2021 לשנת  שכירים עובדים בעבור ביטוח דמי שיעורי

 מס"-"כל האינטרנטי המיסים אתר מתוך שלהלן בלהטה

 

 באחוזים - העובד חלק בש"ח - העובד חלק חודש
 המעביד חלק

 )באחוזים(

 סה"כ סה"כ בריאות ביטוח לאומי ביטוח מופחתת/מלאה תקרה   

1/2021 
  6,331 עד

 44,020 עד 6,331-מ

0.40 

7.00 

3.10 

5.00 

3.50 

12.00 

3.55 

7.60 

 

 2021 אוקטובר של מהמשכורות החל ,102 טופס על נוסף חודשי, ןומקו 100 טופס

  גלרט-צח אורנה רו"ח של כתבתה מתוך מס כל מערכת ידי על שנבחרו נושאים לקט

 פרטני חודשי 100 טופס לשדר בית( במשק )למעט המעסיקים כל את מחייב החוק 2021 אוקטובר ממשכורת החל

 בלבד  מקוון שיהיה חודשי 102 טופס שידור על נוסף זאת, חודש. בכל ברה,חה עובדי כלל על לאומי, לביטוח מקוון

 .2022 מינואר

 כתיבתו. ליום נכון בלבד, כללי מידע הוא זה במאמר המוצג המידע כל

 החדש המקוון לדיווח חוקי רקע

 על מידע קבמש גוף לאף אין כי התברר, במשק. העובדים משכורות על חודשי מידע נדרש הקורונה משבר בתחילת

 בחברות שליטה בעלי של משכורות על מצומצם מידע )למעט הפנסיה מקבלי ושל העובדים של חודשיות משכורות

 תיקון על והורה המצב את בחן המדינה מבקר בדיווח(. טעויות היו לגביהם שגם הלאומי, לביטוח שהיה מעטים

 הגוף שלהם. המשכורות ואת במשק העובדים כל ימותרש את הלשינ גוף שיהיה שקבעה שרים ועדת הוקמה החוק.

 הלאומי. הביטוח היה שנבחר

 החדש()הוראת הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית בחוק עקיף תיקון במסגרת 2020 נובמבר בחודש תוקן החוק

 הלאומי. הביטוח בחוק 219 מספר תיקון :2020-התשפ"א (,3 מספר שעה()תיקון

 כדלקמן: בלבד, מקוון באופן הדיווחים לפיתוח תקציב קיבל מיוהלא טוחהבי ,חוקה תיקון במסגרת

 הביטוח דמי וסך המוקדמת הפנסיה מקבלי או העובדים לכלל ששולמו המוקדמת הפנסיה או העבודה שכר סך .1

 חייב הטופס אך הביטוח, דמי את לשלם ומאפשרים כיום, כבר שקיימים 617 וטופס 102 בטופס מדובר בעדם.

 זרים. עובדים על יידני דיווח על סנקציות אין כי הרבמו וון.מק ותלהי

 הדרושים השכר ונתוני העבודה שכר על נרחב מידע בתוכו שכולל והפנסיה, המשכורות כל על פרטני חודשי דיווח .2

 הזה לטופס חדש. טופס הביטוח. דמי תשלום חובת לעניין עובד וסיווג המשרה היקף הביטוח, דמי לחישוב

  חודשי(. 100 טופס )להלן: מקוון פרטני ודשיח 100 פסטו יםוראק

 מידע סוגי לשני בהתאם שכר, פריסת שנעשתה לאחר ופנסיה משכורות של הלאומי הביטוח של דרישה לפי דיווח .3

  היום(: שקיים 100 טופס של )הרחבה
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 דיייעו 100 ופסט םקוראי הזה לטופס – לגמלה עובד של תביעה לבירור הלאומי לביטוח הדרוש מידע  .4

 לגמלאות.

 לפי הלאומי לביטוח למסור חייבים המעסיק או שהעובד ביטוח דמי לחישוב הלאומי לביטוח הדרוש מידע  .5

 לגבייה. ייעודי 100 טופס קוראים הזה לטופס – אותו לדרוש רשאי הלאומי שהביטוח או דין

  

 עובדים 180-מ יותר להם ישש גדולים קיםעסימ בין הפרדה בתחולתו קבע החוק - החדש החוק של התחולה מועד

 המעסיקים כל עובדים. 180 היותר לכל להם שיש קטנים מעסיקים לבין גדולים( מעסיקים )להלן: פנסיה משלמי וכן

 אוקטובר חודש עבור ממשכורות/פנסיות יאוחר לא מקוונת, בדרך החוק, פי על לדווח אמורים הפנסיה ומשלמי

 הלאומי. הביטוח דרישת לפי ייעודי וטופס מפורט שידחו ופסט ,617/102 טופס :2021

 דיווח אין כי הקורונה, משבר בתחילת התברר עוד - חודשי 100 טופס פיתוח בשל 2021 שנת במהלך שבוטלו קבצים

 בתקופת דיווחים עוד הוסיף הלאומי הביטוח לכן, העבודה. להפסקת והסיבות העובדים של העבודה הפסקת על סדיר

 הדיווחים בחל"ת. כולל העובדים, של עבודה הפסקת מועד ועל עבודה התחלת מועד על דכןלע כדי הנורוהק משבר

 החוק לפי החודשי 100 בטופס כלול העבודה הפסקת על שהמידע כיוון ,2021 שנת במהלך היתר בין בוטלו האלה

 החדש.

 נותני - מבוטחים סיווג צו של נהוראשה תבתוספ הכלולים שירותים נותני על הרבעוני הדיווח של מתוכנן ביטול

 דמי קיבלו ומדריכים( מרצים דרך, מורי אמנים, )כמו מבוטחים סיווג צו של הראשונה לתוספת בהתאם שירותים

 לפי האבטלה דמי את רבים למובטלים שילם הלאומי הביטוח הקורונה. משבר בתקופת ניכרים בסכומים אבטלה

  מעודכן. היה לא אומילה חיטובב המידע כי ,2019 לשנת השומה

 הרבעוני המידע את העבירו לא אך ביטוח דמי שניכו או אלה, שירות נותני על דיווחו לא הצו לפי רבים מעסיקים

 מועד לפי ולא התשלום קבלת מועד לפי כשכירים השירותים נותני על הלאומי לביטוח דיווחו או התקנות, לפי הנדרש

 סיווג צו לפי השירותים נותני על הרבעוני הדיווח יבוטל לשגרה, יהפוך שידהחו 001 שטופס לאחר העבודה. ביצוע

 מבוטחים.

  2021 אוקטובר חודש ממשכורת החל החודשי הדיווח

 מקוון חודשי 100 טופס לשדר בית( במשק )למעט המעסיקים כל את מחייב החוק 2021 אוקטובר ממשכורת החל

 בלבד. מקוון להיות שאמור חודשי 102 טופס שידור על נוסף זאת, ש.דחו בכל החברה, עובדי כלל על לאומי, לביטוח

 .2021 דצמבר עד בפועל קיימת בשידור( )ולא בפנקס 102 טופס את להגיש האפשרות כי מסר הלאומי הביטוח ככלל,

 הרעז בלתק או הלאומי, הביטוח באתר הטופס של הקלדה או ,102 טופס שידור חובת תהיה 2022 ינואר מחודש החל

 בסניף.

 או בדואר שמשלמים המעסיקים את יזהה הלאומי הביטוח 2022 ינואר מחודש החל המקוון: הדוח תשלום לגבי

 תשלום. שוברי עם תשלומים דף אליהם וישלח בבנק

 הטופס, בשידור דחיה שאין אף על כי מסר הלאומי הביטוח הראשון. מהשידור מקוון להיות חייב חודשי 100 טופס

 ללמוד זמן מספיק יש כלומר, חודשיים. 100 טופסי הגשת אי על קביעות לשלוח יתחילו 2022 ינואר דשוח ךמהלב רק

 אותה. ולהטמיע החדשה המערכת את

 כדי הלאומי לביטוח פנתה הלשכה חודשי, 100 טופס וגם 102 טופס שידור המחייבת ברורה הפרדה יש שבחוק אף על

 כיוון בלבד אחד בטופס דיווח ליצור זה בשלב ניתן לא כי מסר ומיאהל טוחהבי הטפסים. שידור את לאחד לבקש

 עם יהיה השידור אם להחליט אמור המעסיק ,102 טופס שידור )בסיום לתשלום גם טפסים הם 617-ו 102 שטופסי

 באמצעות תשלום אפשרות בפיתוח צורך היה 617 או 102 טופסי את לייתר כדי לתשלום(. הסכום ואת תשלום

 וח.דיוה
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 15.11.2021 ביום הלאומי לביטוח לדווח שיש וחיםהדיו שני

 - מוקדמת פנסיה העובדים/מקבלי כל לסך ביחס כללי חודשי דיווח .1

 חודשי 102 בטופס החודש, באותו הביטוח דמי וסך המוקדמת הפנסיה או העבודה שכר סך את כולל הדיווח

  מוקדמת. פנסיה למשלמי חודשי 617 ובטופס למעסיקים

 הפנסיה ממקבלי אחד כל ועבור 102 בטופס שמפורטים מהעובדים אחד כל עבור מקוון טניפר חודשי ווחדי .2

 שמות היתר בין מפורטים שבו חודשי, 100 בקובץ נעשה הפרטני הדיווח - 617 בטופס שמפורטים המוקדמת

 אריךת וקדמת,מה הנסיהפ העובד/מקבל וסיווג מוקדמת שכר/פנסיה רכיבי המוקדמת, הפנסיה העובדים/מקבלי

  ידוע(. )אם ההפסקה תקופת של אחרון ותאריך העבודה הפסקת סיבת עבודה, הפסקת

 2022 ינואר מחודש החל עזרה. ולקבל לסניף להגיע או באינטרנט, לדווח לשדר, יהיה אפשר המקוונים: הדיווחים את

 בדף לביצוע יהיה יתןנ הביטוח דמי וםתשל ביורוקרטיה. ולהקטין טעויות למנוע כדי פנקסים יותר יונפקו לא

 הבנק. באמצעות לשלם הנוהגים המעסיקים אל 2022 בינואר שישלח תשלומים

 הלאומי הביטוח לחוק 219 תיקון פי על - דרישה לפי הלאומי לביטוח שישודר מקוון ייעודי 100 טופס

 הייעודי, 100 טופס תא להא םבימי לפתח מסיימים השירות ולשכות התוכנה בתי עם בשיתוף הלאומי הביטוח

 וההפרשים(: הנוסף השכר פריסת של היחסיים החלקים את )הכולל המודפס 100 טופס את להחליף שאמור

 יוצרת להחזר או לתיאום בקשה הזנת ביטוח. דמי והחזרי ביטוח דמי תיאום עבור לגבייה ייעודי 100 טופס .1

 מעל ביטוח דמי ובהחזר תיאוםב הטיפול משך את לקצר אמור המהלך מהמעסיק. ייעודי 100 טופס דרישת

 התקרה.

 18 במשך הגמלאות כל עבור לקבל דורש הלאומי שהביטוח המידע כל את שיכלול לגמלאות ייעודי 100 טופס .2

 וחסך הקורונה במשבר האבטלה לדמי בתביעות ששודר 100 לטופס )בדומה התביעה הגשת חודש שלפני חודשים

 אם נוכחי חודש לגבי מידע יכלול ייעודי 100 טופס (.1514 טופס כנתבה יצגיםיומ קיםמעסי של רבות עבודה שעות

  העבודה. הפסקת סיבת ומה הנוכחי בחודש לעבוד הפסיק העובד

 ויבקש למעסיק יפנה הלאומי שהביטוח מתנגד אינו שהוא הלאומי לביטוח יאשר לגמלה תביעה שמגיש העובד

 התביעה. לטופס העובד של המשכורות על המידע תא רףלצ יתבקש לא המעסיק ייעודי. 100 טופס

 שיהיה בקשות במאגר הלאומי הביטוח דרישת פי על הלאומי לביטוח ישירות המעסיק ידי על ישודר הייעודי הטופס

 אישור נדרש ייעודי, 100 טופס לשידור למעסיק הלאומי הביטוח של פניה שלצורך מובהר, השכר. למערכת מקושר

 .המבוטח מאת

 הפריסה תקנות על סברה

 נקבעו שכר(, פריסת תקנות )להלן: 1995-התשנ"ה ביטוח(, דמי מתשלום ופטור )תשלום הלאומי הביטוח בתקנות

 נוסף. שכר לפרוס יש שבהם והתנאים הרגיל לשכר ההגדרות

 קבוע נוסבו כי להבהיר )חשוב חודש מדי לעובד לשלם שנהוג השכר הוא הרגיל החודשי השכר - רגיל החודשי שכר

 דמי את ולשלם הרגיל השכר על לדווח יש תשלום(. בכל שונה בסכום הוא אם גם רגיל, לשכר נחשב חודש מדי

 התשלום מועד לפי כלל בדרך שנעשה הכנסה למס מהדיווח )בשונה באיחור שולם השכר אם גם חודש מדי הביטוח

 בפועל(.

 )כגון: העובד של הדיווח פי על ם,משתל הוא עדושב החודש שלאחר בחודש לשלמו שנהוג לעובד חודשי תשלום

 משולם שבעדו החודש שלאחר החודש בעד העובד של רגיל חודשי לשכר נחשב - וכדומה( נוספות שעות פרמיות,

 החודשי. התשלום



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 71       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 לשכרו ייחשבו - בדרגה העלאה בגין הפרשים כמו קודמות תקופות בעד שכר הפרשי - )הפרשים( שכר הפרשי

 בהתאמה. מהחודשים, אחד כל על ייזקפוו העובד לש לרגיה החודשי

 השכר כאשר שכר. הפרשי למעט הרגיל, החודשי השכר על נוסף לעובד שניתן שכר הוא נוסף" "תשלום - נוסף תשלום

 כל סך את בחשבון להביא יש ביגוד, וגם הבראה דמי גם כגון: נוסף", "תשלום של אחד מרכיב יותר כולל ברוטו

 חודש. באותו ם"יוספהנ ה"תשלומים

 שוטף(, )שאינו בונוס ",13" משכורת הבראה, דמי ביגוד, הבאים: השכר רכיבי היתר, בין נחשבים, נוסף" ל"תשלום

 מהרכיבים אחד כל בעבור מס גילום כל לרבות וכדומה, רכב ביטוח יובל, מענק מעסיק, ברווחי השתתפות מענק

 אחד לכל לייחס יש כאמור )שאותם שכר הפרשי מעטל חודש, ימד למולש נהוג שלא תקופתי תשלום כל וכן הללו,

 שולמו(. שבגינם מהחודשים

 בהתאם  נוסף תשלום על דוח לערוך עליו הרגיל, החודשי שכרו על נוסף כלשהו תשלום לעובד משלם כשמעסיק

 הפריסה: לתקנות

 מס' הלאומי הביטוח רחוז פי לע ם.ימוהמינ משכר לרבע הנוסף השכר את להשוות יש 2014 יוני חודש ממשכורת החל

 ורבע לחודש ש"ח 5,300 הוא המינימום שכר 2017 דצמבר מחודש החל החודשי. המינימום משכר לרבע הכוונה 1455

 ש"ח. 1,325 הוא ממנו

 כדלקמן: לנהוג יש נוסף בתשלום

 הנוסף וםלהתש ה.הפריס הוראות חלות לא אזי העובד, של המינימום משכר מרבע נמוך הנוסף התשלום אם •

 התשלום. בחודש ביטוח דמי בגינו ומשולמים הרגיל, החודשי לשכר מצורף

 המפורטות הפריסה הוראות חלות אזי לו, שווה או העובד של המינימום משכר רבע על עולה הנוסף התשלום אם •

 להלן.

 הפריסה: הוראות

 המנה .12-ב לקלח יש י,חנוכה קהמעסי אצל ברציפות לפחות שנה עבד שהעובד לאחר ששולם נוסף תשלום .1

 חולק שבו בחודש העובד של הרגיל החודשי לשכרו לגמלה, הבסיס וקביעת הביטוח דמי תשלום לצורך מצורפת

 לו. שקדמו החודשים 11-מ אחד ובכל הנוסף התשלום

 התשלום שולם שבו החודש את שכוללת הקלנדרית, השנה חודשי בכל עבד שלא לעובד ששולם נוסף תשלום .2

 וכולל עד הללו, החודשים 12 במהלך העובד עבד שבהם החודשים במספר לחלק יש שלפניו, יםהחודש 11-ו ףנוסה

 הללו. מהחודשים אחד בכל העובד של הרגיל החודשי לשכרו מצורפת המנה הנוסף. התשלום שולם שבו החודש

  עבד. העובד שבו לחודש נחשב בחודש עבודה יום .3

 אומילה וחלביט המעסיקים דיווחי פירוט

 באותו אחד בסכום והבריאות הלאומי הביטוח דמי ועל אחד בסכום המשכורות כל על מידע כולל - 102 טופס •

 הטופס שליטה(. בעלי 9 עד פרטני, באופן חודש כל מדווח המעסיק מעטים בחברת השליטה בעלי )על החודש

 ן.מקוו להיות חייב 2022 מינואר החל הביטוח. דמי של לתשלום גם משמש

 חדש. טופס - שיחוד 100 פסוט •

 אמנם כולל 126 טופס .126 טופס שידור למועד שקדמה השנה או השנה בחצי העובדים פרטי את כולל - 126 טופס •

 1 מספר 126 טופס כלומר, עובד. לכל משכורת כל של חודשי פירוט בו אין אך פרטני, באופן עובד כל על מידע

 כולל  2 מספר 126 טופס אחד. בסכום יוני( עד )ינואר שנה חצי של פהוקלת עובד כל של המשכורות על מידע כולל

 בדיוק זהה 3 מספר 126 טופס דצמבר(. עד )ינואר אחד בסכום עובד כל של הקודמת המס בשנת שהיו משכורות

 חודש. בכל עובד כל של המשכורת על מידע אין בו שגם הקודמת השנה בעד הכנסה למס ששודר לטופס
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 החוק. תיקון מחייב הטופס ביטול הלאומי, הביטוח חוק לפי שידורב מחוייב 126 פסשטו כיוון

 בשנת ביטוח דמי לתיאום בקשה מגיש שהוא או גמלה, תובע כשעובד - וחתום השכר מתוכנת מודפס 100 טופס •

 רלאח חודשיות משכורות שכולל 100 טופס הלאומי לביטוח מגיש העובד - ביטוח דמי של החזר מבקש או המס,

 על הלאומי לביטוח שישודר ייעודי 100 לטופס הקרובים בחודשים יהפוך 100 טופס - כדין שכר סתפרי שנערכה

 דרישה. לפי המעסיק ידי

 שמודפס 1514 טופס במקום - הקורונה במשבר אבטלה דמי שתובע לעובד הלאומי לביטוח משודר 100 טופס •

 ייעודי. 010 לטופס יהפוך - יד בכתב ממולא או השכר, מתוכנת

 חודשי 100 טופס בעקבות שבוטלו המעסיקים דיווחי רוטפי

 כדי הקורונה משבר בתקופת הלאומי לביטוח שהועברו קבצים - עבודה הפסקת וקובץ חל"ת סיום/ביטול קובץ •

 שבקבצים המידע מיוחד. הסתגלות מענק או אבטלה דמי שמקבל עובד של התעסוקתי במצבו שינוי על לדווח

 המייצגים - חודשי מקוון 100 טופס שידור בעקבות המקוון. הפרטני דשיהחו 100 פסוטב לכלו האלה

 .נוספים דיווח קבצי לשדר יידרשו לא והמעסיקים

 

 חודשי 100 טופס כולל מה

 על להקפיד מאד חשוב משכורות. הכנת לצורך המעסיק בידי ממילא שנמצא רב מידע כולל חודשי 100 טופס

 כדלקמן: כולל הטופס לטופס. נכון עושיגי כדי תרומשכה רכיבי של ההגדרות

 שגיאה. תיווצר שלא כדי נכון רישום על להקפיד לידה. תאריך מלא, שם זהות, מספר כמו המבוטח, מאפייני .1

 עבודה. תחילת תאריך כמו נוספים, מאפיינים .2

 המשכורת. וחודש המשכורת שנת כמו המשכורת, בחודש שכר מאפייני .3

 רגיל. רשכי כמו עיסוק, סוג .4

 פטור סכום שכר, הפרשי הכל סך נוסף, שכר הכל סך הפרשים, וללא פריסה ללא רגיל חודשי שכר שכר: ינימאפי .5

 שכר מוקדמת, הודעה חלף בשל ביטוח בדמי חייב תשלום המקסימום(, מעל )כולל ברוטו שכר ביטוח, מדמי

 לעובד. המירבית ההכנסה מעל שכר לעובד, מופחת בשיעור

 דעת שיקול יש למעסיק גלובליות. נוספות שעות לבין חודש בכל שמשתנות נוספות ותשע בין רידפהל דלהקפי יש

 רגיל. שכר שהוא – חודש מדי עצמו על שחוזר משתנה ולא קבוע ברכיב מדובר אם להחליט כדי

 ינוא משלל פריסה בקוד נוסף שכר .8 וקוד 1 בקוד בדיווח החודשי 102 לטופס התאמה יבדוק הלאומי הביטוח

 העסקה. אי על חודשי 100 בטופס דיווח אין וגם חודשי 100 טופסב כלול

 שלא לעובד ביטוח דמי של חובות ליצור לא כדי עיסוקים, לעדכון בעיקר במידע להשתמש אמור הלאומי הביטוח

 ותאלגמ שמקבל לעובד חובות ליצור לא כדי וגם ביטוח, דמי תיאום עשה שלא או בעצמו שלו העיסוק את עדכן

 כללית. נכות בקצבת למשל כמו מעבודה, בהכנסה שמותנות

 שכר. שולם שעבורם עבודה ושעות עבודה ימי מספר המשרה, אחוז המשרה, סוג כמו משרה, היקף מאפייני .6

 חופשה. ושעות חופשה ימי יתרת חופשה, פדיון מהשכר, כחלק חופשה תמורת כמו חופשה, מאפייני .7

 ימי יתרת החודש, באותו שכר שולם שעבורם שנוצלו מחלה שעותו מחלה ימי רמספ כמו מחלה, נתוני מאפייני .8

 מצטברים. מחלה ושעות מחלה
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 הביטוח המעסיק. ידי על הלאומי הביטוח דמי ותשלום ובריאות לאומי ביטוח דמי ניכויי ניכויים: מאפייני .9

 .102 לטופס התאמות עורך הלאומי

 בחברת שליטה בבעל מדובר אם וכן עיקרי או משני קבמעסי דוברמ אם כמו העובד, של האוכלוסייה סוג מאפייני .10

 מעטים.

 עבודה. הפסקת וסיבת עבודה הפסקת קוד עבודה: הפסקת מאפייני .11

  חודשי מקוון 100 טופס של בפועל יישום

 ההסברים את למשתמשים שולחת שכר מערכת )כל חודשי 100 טופס לשידור כללי באופן הדרוש התהליך להלן

 ורטת(:פמ הבצור

 בתי ששלחו ההוראות מתוך לדוגמה המידע. של נכונה לקליטה שנחוץ הגדרות שינוי - אחת פעם שמבוצעת הפעול .1

 אבל, )ימי שכר תחליפי חופשה, תמורת מוקדמת, הודעה חלף נוספות, שעות כמו שכר לרכיבי הגדרות התוכנה:

 עובד יחסי ניתוק טרם חופשה תמורת שהוא דיוחמ חדש ורכיב ביטוח בדמי חייבת מוקדמת הודעה ועוד(, גיבוש

 להוראות. בהתאם לפעול יש ולכן משלה ההגדרות את יש שכר מערכת לכל ומעסיק.

  הלאומי. לביטוח מקוונת בצורה הטופס את לשדר יש - חודש בכל .2

 רושיד חוסם אינו הלאומי הביטוח זה בשלב .102 טופס אחרי חודשי 100 טופס לשדר מבקש הלאומי הביטוח  .1

 התאמה לוודא יש – 102 טופס לפני חודשי 100 טופס בשידור אך ,102 טופס לפני חודשי 100 סטופ קליטת

  .102 בטופס שינויים נעשו ושלא

 לשדר לבחור או מהתוכנה ישירות הקובץ את לשדר יכול המייצג לקוחות. ייצוג מערכת דרך לשדר אפשר  .2

  אחד. בקובץ ביחד מעסיקים כמה

 משובים.ל לב לשים יש  .3

 כולל בטופס, שמופיע המידע כל עם החודשי, 100 טופס את גם לתקן שיש - דוחות תיקוני בעת לב לשים יש  .4

 הקודם. הדוח את מבטל חודשי 100 טופס של מתקן דיווח בנתונים. עדכון

 טופסב יםמבוטח סיווג צו של הראשונה התוספת לפי השירות נותני על הדיווחים כל את לכלול יש חודש בכל  .5

 לנותני יאפשר הזה הדיווח הלאומי. הביטוח לחוק 344 סעיף לפי העבודה, ביצוע מועד לפי ודשי,הח 100

 יחסוך הזה השידור התקרה. מעל ששולמו ביטוח דמי של החזרים ולקבל כחוק גמלאות לקבל השירות

  האלה. השירות נותני על הרבעוני הדיווח את בהמשך

 בדיווח. העבודה להפסקת והסיבה עובד כל של העבודה תפסקה על לדווח יש חודש בכל  .6

 

 חודש בכל העבודה הפסקת על המעסיק של הדיווח

 כדלקמן: דיווח עובד של עבודה הפסקת יש שבו חודש בכל לקבל מצפה הלאומי הביטוח

 העבודה(. הפסקת שלפני האחרון העבודה יום העבודה/ יחסי נותקו שבו )היום העבודה הפסקת תאריך •

 דה.העבו הפסקת תסיב •

 ידוע(. )אם ההפסקה תקופת של אחרון תאריך •

 העבודה: הפסקת על לדיווח עקרונות להלן

 כעובד/ת. יהיה העיסוק – עבדו וגם היריון בשמירת או בחל"ת או בחל"ד גם היו עובדת או עובד שבו חודש בכל .1
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 שמירת או חל"ד יהיה העיסוק – ל"תבח וגם היריון בשמירת או בחל"ד גם היו עובדת או עובד שבו חודש בכל .2

 היריון.

 בחל"ד דיווח. יהיה לא – הטבה להם שולמה ולא מלא בחל"ד או מלא בחל"ת היו עובדת או עובד שבו חודש בכל .3

 .55 דיווח בקוד לדיווח במקביל – החודשי בדיווח ידווחו הטבה, כולל

 מתאריך לחל"ד יצאה עובדת משל,ל ם.שניה על לדווח יש – עבודה הפסקות סוגי שני יש אחד בחודש אם .3

 לעבודה. לחזור במקום לחל"ת יצאה 18.8.2021 וביום 17.8.2021 עד 11.4.2021

 הלאומי: הביטוח שמסר דוגמה להלן

 

 הלאומי: הביטוח שמסר דוגמה להלן

 שכר הטבות גם וקיבלה )כולל( 17.8.2021 ועד 11.4.2021 מתאריך לחל"ד יצאה חתבוטמ

 חזרה תאריך   סיבה   יציאה תאריך   קעיסו   חודש בורע   דיווח חודש

 17.8.2021   חל"ד  11.4.2021  עובד   4/2021   5/2021

      בחודשים:

 17.8.2021   ל"דח  11.4.2021   הטבה + חל"ד  5,6,7/2021  6,7,8/2021

 17.8.2021    חל"ד   11.4.2021   עובד   8/2021    9/21

 לחל"ת יצאה 18.8.2021 וביום 17.8.2021 ועד .4.202111 מתאריך דחל"ל שיצאה מבוטחת

 זרהח תאריך   סיבה  יציאה תאריך   עיסוק   חודש עבור   דיווח חודש

 17.8.2021   חל"ד   11.4.2021   חל"ת   8/2021    9/2021

 18.11.2021 חל"ת  18.8.2021     

 

 עסקי מידע ה.פ.ס. חשבים מבית מס"-"כל האינטרנטי יםמיסה באתר מתפרסמת המלאה הכתבה מערכת: הערת

 בע"מ

 לייעוץ בע"מ צח אורנה וחברת צח אורנה רו"ח משרד ומנכ"לית בעלים חשבון, רואת - הכותבת

 עובדים, שמעסיקים ולחברות לארגונים הלאומי, בביטוח ולייצוג הלאומי הביטוח חוק לפי ולפתרונות

 תובמסגרו באקדמיה וכן לארגונים הלאומי הביטוח חוק על מרצה חידים.ולי לעצמאים לרילוקיישן, ליוצאים

 לשכת של הארצית הקשר ועדת יו"ר הציבוריים: תפקידיה בין שנים. 30 של בתחום ותק בעלת מקצועיות.

 משנת הלאומי הביטוח בנושא בכנסת הלשכה כנציגת בחקיקה ופעילה הלאומי הביטוח עם חשבון רואי

1996 . 

 פרסומי של המלא חהנוס את או הדין מפסקי התקדימים את החקיקה, את חליףמ אינו לעיל ובאהמ הנוסח
  כללי מידע הוא במאמר המוצג המידע כל  בהם. לאמור הלב תשומת את להסב בא  אלא הלאומי, הביטוח
 מהם. להימנעות או הליכים לנקיטת המלצה או דעת חוות ו/או ייעוץ להוות כדי בו ואין בלבד, 
 פעולה כל לפני עיתומקצ עצה לקבל נדרשים ואלה הקוראים כלפי כלשהי חריותבא נושאת ינהא תהכותב

 ט.ל.ח.  מהכותבת. אישור ללא לפרסם או להעתיק אין © שמורות הזכויות האמור.כל המידע על המסתמכת
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 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 75       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 עבודה הכנסת של ביטוח בדמי חיוב
 מס לפקודת (2)2 בסעיף מפורטיםה מהמקורות הבודע הכנסת ביטוח בדמי מחייב הלאומי הביטוח לחוק 344 סעיף

 .הכנסה

 (2)2 סעיף לפי ממס שפטורה עובד הכנסת ביטוח דמי מתשלום פוטרים ותקנותיו הלאומי וחטהבי חוק כלומר,
 אחר. סעיף לפי ממס שפטורה עובד הכנסת ביטוח דמי מתשלום פוטרים ואינם לפקודה

 

 חיטוב דמי מתשלום הפטורות שכיר עובד הכנסות

 מיום לאומי ביטוח בחוזר רטיםוהמפ ביטוח, דמי מתשלום הפטורים המשכורת רכיבי רשימת בקצרה להלן
 היום: גם שינוי ללא 21.2.2019

 ימי פדיון פיטורין, פיצויי – העבודה יחסי של מוחלט ניתוק עקב דין פי על לעובד המשולמים סבירים תשלומים
 ותרתח אי בגין פיצוי כגון, אחרים ותשלומים הציבורי ירותהש לעובדי ותודפע שנים מענק חופשה, ימי פדיון מחלה,

 אותו לייחס ויש ביטוח דמי בתשלום חייב החוק לפי מוקדמת הודעה מתן אי בגין פיצוי )תשלום הסתגלות ודמי
 שולם(. שבעדה לתקופה

 הוצאות החזר) קבלות לפי סיקהמע בספרי ההוצאה ברישום מותנה – המעסיק לצורך העובד שהוציא הוצאות החזרי
 הביטוח(. ידמ בתשלום חייב העובד של פרטי רכב אחזקת

 העובד. של עיסוקו לתחום הקשורה המקצועית הרמה על שמירה מהווים הם כאשר רק – לעובד לימודים מימון

 סק.הע של לוגו עליהם שיש או מדים( או סרבל )כמו לעבודה רק משמשים הם אם רק – עבודה בגדי מימון

 מההוצאה. 80% רק טוריםפכ יותרו – דין עורך גלימת כמו דין פי על לעובד הנדרש ביגוד עלות

 הקבועה התקרה במגבלת כשהם רק פטורים – ופיצויים פנסיה גמל, קופת השתלמות, לקרן המעסיק הפרשות
 הטבה. שווי לזקוף יש התקרה מעל הכנסה. מס בפקודת

 בלבד. 2003 משנת הקצאותב – הוני סויומי בלבד הוני במסלול אופציות מימוש

 )מעל הכנסה מס בפקודת הפטורים לסכומים כפוף – המולן השכר על הצמדה והפרשי ריבית לרבות שכר הלנת פיצויי
 עבודה(. כהכנסת חייבים הסכומים – התקרה

 יחסי קיתונ שלאחר לתקופה מיוחסים הם אם – פטירתו לאחר העובד עבור הניתנים ותשלומים פטירה מענק
 ה.העבוד

 לתנאים כפוף – חוץ ולעיתונאי חוץ לספורטאי חוץ, החלמומ מס לצורכי בניכוי ומותרות בפועל הוצאות החזר
 ההוצאות. את בפועל שהוציא מצהיר העובד שבו טופס ולפי הכנסה מס בתקנות המפורטים

. 

 עבודה יחסי ניתוק לאחר נוסף שכר או הפרשים או שכר תשלום

  וח.טבי דמי בגינו לשלם ויש העבודה, יחסי שנותקו לאחר לוםתש שכיר עובדל םמשול לעתים

 מצב לבין ובונוס(, שכר הפרשי )כגון: עבודה כשכר מוגדר אשר עבודה יחסי ניתוק לאחר שניתן תשלום בין להבחין יש
 פדיוןו פיטורין יייצופ )כגון: ניתוקם ועקב העבודה יחסי שנותקו לאחר רק שניתן פיצוי הוא במהותו התשלום שבו
  חופשה(. ימי

 ישולמו העבודה, יחסי עמו שנותקו מיל עבודה שכר תשלום בעבור טוחיהב שדמי לאומי לביטוח במוסד נקבע
 יחסי נותקו שבו המועד יהיה החיוב ייוחס שאליו מועדה אך העבודה, יחסי עמו נותקו שלא מי לעניין כמקובל

  בהתאם. צעתתב הנוסף" ה"תשלום וחלוקת העבודה
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 )חל"ת( תשלום ללא חופשה בתקופת ביטוח דמי םתשלו
 הקורונה( בתקופת שהיו החריגות ההוראות )ללא קוהח פי על

 ללא בחל"ד )או מלא אחד קלנדרי חודש לפחות המעסיק בהסכמת בחל"ת יםשנמצא שכירה ועובדת שכיר עובד
 דלקמן: לנהוג אמור מעסיקה ,יםיעצמא יםעובדכ או אחר מעסיק אצל יםעובד םאינ זו ובתקופה ,לידה( לדמי זכאות

 , מינימליים ביטוח דמי ולשלם העובד על לדווח המעסיק על החל"ת של חודשים( 2) שוניםאהר מהחודשיים אחד בכל
 לתקופת לידה דמי להן שמגיעים ללא החופשה את שמאריכות לידה, בחופשת מבוטחות וכולל בחל"ת מבוטחות כולל

 . ההארכה,

 את ולשלם לדווח אמור קיהמעס החל"ת, לאחר לעבוד חוזר שהעובד פעם בכל כי בהירה לאומי יטוחלב המוסד
 מלאים. חל"ת חודשי 2 במשך המינימום תשלום

 לתקנה: )ג(6 סעיף נוסח להלן .ממנו לעובד שיגיע סכום מכל הלאומי לביטוח ששולם סכום לנכות רשאי המעסיק

 כאמור". ששילם הביטוח דמי תא לעובד ממנו יעהמג סכום מכל לנכות רשאי "המעסיק

 יםמבוטח בחל"ת והעובדת העובד הזו בתקופה .6.57% כפול המינימום משכר נגזר יםיהמינימל הביטוח דמי סכום
 .מעסיק של רגל ופשיטת חברה בפירוק זכויות ולענף בעבודה פגיעה לענף למעט הביטוח, ענפי לכל

 יםעובד ת/העובד כאשר תשלום. ללא בחופשה יםנמצא ת/העובד שבהם ,איםמל לחודשיים או מלא לחודש הכוונה
  בלבד. העבודה יום בעד ביטוח דמי ישולמו בחודש, אחד עבודה יום לויאפ

 ועיסוקיו. מעמדו פי על ,בעצמו ביטוח דמי לשלם המבוטח על החל"ת של השלישי מהחודש החל

 היום לפני הם אם לעיל, כאמור חל"ת, של הראשונים יםדשיהחו בחשבון מובאים לידה לדמי אכשרה תקופת בבחינת
 הלידה. דמיל לזכאות הקובע

 

 גנדלמן  אליק רו"ח מאת החוזר בתחילת ראה הקורונה  משבר  תקופתב בחל"ת ביטוח דמי

 

 לשעה עובד
 ופהלתק הוא מעסיקו לבין בינו שהקשר מבוטח הוא לשעה עובד התקנות, ולפי הלאומי הביטוח לחוק 1 סעיף לפי

 בעבודה. פגיעה בשל לגמלאות זכאותו נייןעל הרישום לחובת כפוף לשעה עובד רצופים. ימים שבעה על עולה שאינה

 כדלקמן: הם הביטוח דמי ותשלום הרישום חובת

 עצמו. בעד הביטוח דמי את משלם המעסיק, של ידו משלח או עסקו לצורך שאינה בעבודה לשעה" "עובד

 אינו יקסמע אותו אצל העבודה שעות מספר כלל אם המעסיק, של ידו משלח או סקוע ךלצור בעבודה לשעה" "עובד
 4 על עולה מעסיק אותו אצל העבודה שעות מספר אם עצמו. בעד הביטוח דמי את ומשלם מדווח לשבוע, 4 על עולה

 בעדו. הביטוח דמי ובתשלום בניכוי חייב המעסיק שעות,

 בדיעבד  וחביט דמי והחזר שמרא ביטוח דמי תיאום
 דמי משלם פרישה(, גיל לפני המשולמת וקדמתמ מפנסיה )לרבות יותר או עיסוקים משני הכנסות לו שיש מבוטח

 ביטוח דמי לתשלום המרבית מההכנסה יותר לא אך להלן, המפורט ובאופן להלן המפורט החיוב סדר פי על ביטוח

 אחת: פעם רק מופחת לשיעור וזכאי

  הביטוח. מיד את מנכה יקמעסה שכיר כעובד מהכנסותיו .1

  עצמו. בעד ביטוח דמי משלם הוא הלאומי, הביטוח בחוק עצמאי" "עובד בהגדרת נכלל הוא כאשר .2
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 פי על ביטוח מדמי פטורות )ואינן עצמאי כעובד או שכיר כעובד מעבודה שאינן הכנסות "פסיביות": מהכנסות .3

  ו.עצמ בעד ביטוח דמי משלם הוא התקנות(, פי על או החוק

  הביטוח. דמי את מנכה היהפנס משלם הלאומי, הביטוח בחוק כהגדרתה מוקדמת פנסיהמ מהכנסותיו .4

 המלא בשיעור ביטוח דמי לניכוי האחריות

 )ד( 342 סעיף לפי שונים מעסיקים אצל שעובד השכיר העובד על מוטלת במלואם הביטוח דמי לתשלום האחריות

 המעסיק חובת את היתר בין שקבעו לחוק )ה(342 עיףס הוראות לפי עונקב התיאום תקנות הלאומי. הביטוח לחוק

 נוסף. מעסיק אצל שעובד למי המלא בשיעור יולניכ

 של המלא השיעור את הפנסיה משלם מנכה זמנית, בו מוקדמת פנסיה מקבל וגם עצמאי עובד גם שהוא שכיר מעובד

 המוקדמת הפנסיה שמשלם כיוון ,םתיאו נעשה אם עטלמ הלאומי, הביטוח לחוק (1ב)ה()345 סעיף לפי הביטוח דמי

 המשני. המעסיק הוא

 פרישה( גיל לפני המשולמת )פנסיה מוקדמת פנסיהב ביטוח דמי וםאתי
 לגיל הגיע בטרם עובד שהיה למי או לעובד עבודה הסכם או חיקוק מכוח המשתלמת פנסיה היא מוקדמת פנסיה

 בשל או נכות בשל כאמור המשתלמת קצבה לרבות חלקית, פרישה או מוחלטת פרישה מעבודתו שפרש לאחר פרישה,

  חלקי. או מלא עבודה רשכו אובדן

 המעסיק הוא שכיר עובד הוא שבו העבודה מקום אזי מוקדמת, מפנסיה הכנסות גם לו ויש כשכיר עובד אדם אם

 שונה. ופןבא מבוצע התיאום הכנסה מס בעבור אם גם המשני", "המעסיק הוא הפנסיה ומשלם העיקרי

 עצמאי, גם ו/או נוסף, ממקור מוקדמת פנסיה מקבל וו/א שכיר, עובד גם שהוא לגמלאי מוקדמת פנסיה משולמת אם

 הפנסיה למשלם המציא המבוטח אם אלא הביטוח, דמי של המלא השיעור את מהמבוטח מנכה הפנסיה משלם

  שונה. בשיעור ניכוי על אישור

 קרייהע המעסיק אצל הכנסתו על יצהיר שבו 644בל/ טופס נסיההפ למשלם גישלה רשאי העובד להלן, שמוסבר כפי

 המופחת בשיעור זו לשנה אוטומטי תיאום אישור ויקבל השכר בתוכנת הזאת ההכנסה את יזין הפנסיה ומשלם

 העבודה(. מתחילת או השנה )מתחילת

  המופחת בשיעור מראש ביטוח דמי תיאום
 מעסיקה אצל שהכנסתו יותר(, או אחד ממקור מוקדמת פנסיה מקבלש מי )לרבות ותרי או מעסיקים שני אצל עובד

  ביטוח. דמי לתיאום זכאי במשק הממוצע מהשכר 60%-מ נמוכה העיקרי

 בטופס ההצהרה על נוסף הפנסיה, למשלם להגיש מתבקש הפנסיה ומקבל המשני, למעסיק להגיש מתבקש העובד

 קמן:כדל ביטוח, דמי לתיאום אישור גם 101

 מחודש ההכנסה נתוני את מזין שנימה המעסיק - 644בל/ בטופס העיקרי המעסיק אצל ההכנסה לע הצהרה .1

  .הנוכחית שנהב העבודה תחילת ממועד או הנוכחית, השנה של ינואר

  .לאומי לביטוח המוסד של האינטרנט אתר באמצעות שהופק אישור .2

 ביתהמר ההכנסה על שעולה הכנסה בשל ביטוח דמי תיאום
 קבליםמ ביטוח בדמי החייבת המרבית הסההכנ מעל היא הכוללת שהכנסתם מוקדמת פנסיה מקבלי או/ו עובדים
 הלאומי הביטוח באתר שנמצא 753בל/ טופס לפי לאומי לביטוח במוסד השוטפת לשנה ביטוח דמי תיאוםל אישור

 באינטרנט.
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 בעבודה פגיעה דמי

 דסהפ על כפיצוי בעבודה, הפגיעה בשל לעבוד כושרו את יבדשא לנפגע למתמשוה יומית גמלה היא בעבודה פגיעה דמי
 לעבוד שחזר למי חלקיים פגיעה דמי לקבל ניתן עבודה. בכל עסק ולא לעבוד מסוגל אינו שבה לתקופה ההכנסה

 חלקי. באופן

 קופת רופא ןשנת בעבודה לנפגע כושר אי תעודות סמך על יום 91 על תעלה שלא לתקופה משולמים הפגיעה דמי
  חולים.

 המעסיק. ידי על משולם הפגיעה יום שכר

 הראשונים. היומיים בעבור פגיעה דמי משולמים לא – ימים 12-מ פחותה הכושר אי ופתקת כאשר

    

 הימים 12 את להחזיר דרישה רבעון מדי מקבל והמעסיק לאומי לביטוח מהמוסד הפגיעה דמי כל את מקבל העובד

 האלה הימים את תולנכ רשאי אינו המעסיק ביטוח. דמי היו כאילו פגיעה, ילדמ הנפגע איזכ שבעדם הראשונים
 לעובד. שיש המחלה ימי מצבירת או העובד של ממשכורתו

 12 בניכוי הפגיעה דמי את בחזרה ומקבל הפגיעה דמי כל את לעובד משלם ,22 תקנה לפי פגיעה דמי המשלם מעסיק
 ראשונים. ימים

 ברבעון )שכר בחוק עהקבו מרבי לסכום עד לפגיעה שקדם השנה ברבע הנפגע סותלהכנ בהתאם ענקב לגמלה הבסיס

 של בסיס לפי נעשה החישוב המרבי(. לסכום עד לפגיעה, שקדם ברבעון עצמאי עובד של הכנסה ו/או לפגיעה שקדם
  כאמור. שנתי" ה"רבע השכר מממוצע 75%

 מילואים תגמולי

 ולעובד  סיקלמע מילואים בתגמולי סוגיות

 כדלקמן: בפעולות המעסיק את המחייב הלאומי ביטוחה לחוק 127 מספר תיקון ברשומות פורסם 2011 במרץ 2 יוםב

 והוסיף במילואים שירת אילולא לו משלם שהיה השכר את לעובד ישלם המעסיק במילואים השירות בחודש .1

 המגיע התגמול חשבון על הלמקדמ נחשב ראמוה הרגיל השכר הרגיל(. השכר על לפנסיה הפקדות )לרבות לעבוד

  לעובד.

 לאומי. לביטוח מהמוסד ולמהתג את יתבע המעסיק .2

 מהביטוח התגמול את קיבל שבו החודש במשכורת המאוחר לכל התגמול יתרת את לעובד יעביר המעסיק .3

 לעיל( 2 עיף)ס לאומי לביטוח מהמוסד שקיבל התגמול שבין ההפרש את לעובד יעביר המעסיק כלומר, הלאומי.

 מסויימות: במגבלות לעיל( 1 עיףס)ב במילואים שירת שבו בחודש לעובד ששילם התשלום ובין

 התגמול. יתרת בחישוב בחשבון יובא לא זה שכר אזי השירות, במהלך עבד העובד אם א.

 בודה(,ע םמקו באותו התקפים העבודה להסכמי )בהתאם מעבודתו נעדר אם גם מקבל היה שהעובד סכום כל  ב.

 חג(. וימי מנוחה ימי בראה,ה דמי בונוס, למשל )כמו התגמול יתרת בחישוב בחשבון באיו לא

 השבוע סוף ימי עבור המילואים תגמול הגדלת

 הרצופים השירות ימי מספר של שאירית או ימים, 6 עד של רצוף שירות בעבור 2008 מאוגוסט החל התגמול תשלום

 הוא: 7 של כפולות בניכוי

 יומי(. חצי תושיר כולל )לא 40% בתוספת התגמול משולם רצופים שירות ימי חמישה עד יןבג -

 אחד. יום בתוספת התגמול משולם ימים: שישה בחישוב שהיו ככל -
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 לעובד המעסיק בין התחשבנות

 :6.10.2019 ביום שהתקבלה לאומי לביטוח המוסד של המשפטית המחלקה מאת הבהרה להלן

 המוסד לש לדידו משמדובר כן ועל התגמול יתרת את לחשב כיצד שתמפור הוראה ןאי הלאומי הביטוח "בחוק

 המגן( )חוקי העבודה בדיני היתר, בין תלוי, והדבר לעובד המעסיק שבין ביחסים המוסד( )להלן: לאומי לביטוח

 יתרת את בלחש כיצד המעסיקים את מנחה הוא אין ואישיים(, קיבוציים הסכמים )לרבות העבודה יחסי על החלים

 גמול.הת

 את להלום צריכה החודשי, השכר את לחלק יש בהם הימים מספר בדבר שההחלטה לכך לבכם תשומת נסב זאת, עם

 לשירות העובד יצא למשל אם – כלומר ;המילואים שירות בגין מהעובד המנוכה הימים מספר בדבר ההחלטה

 הרי  שבת(-שישי )למעט 22-ב וקהחל לפי הימים וישו את לחשב הנוהג עבודה במקום שבוע, של רציף מילואים

  (.7 )ולא בלבד ימים 5 לנכות המעסיק על יהא פניו, לע החודשי, השכר שבחישוב

 לעבודה הדין בבית משפטי לבירור העובד של עילה להיות עשויה זה בעניין המעסיק של החלטה כל מקום, מכל

 לו(". צד אינו שהמוסד )כשברור

 

  בית משקב עובדים מעסיקי
 עם מיד העובד. של מלאיםה פרטיםה עם בית שקמ עובד העסקת על לדווח חובה לאומי לביטוח המוסד הוראת פי על

  הביטוח. דמי את ולשלם לדווח יהיה שניתן כדי המלאים הפרטים את העובדים מן לבקש יש ההעסקה תחילת

 הביטוח דמי את לחשב יש .זהות תעודת רמספ במקום הדרכון מספר את ולרשום חוץ תושב עובד על גם לדווח יש

 חוץ. בתוש עובד בעד המתאים בשיעור

 אישור ללא זר עובד להעסיק החוק לפי אסור) הבית משק באותו לעבוד תקפה עבודה אשרת יש שלעובד לוודא יש

 לאומי(. לביטוח במוסד אותו לבטח חייב כאמור עובד שמעסיק מי אך עבודה,

 ששלחה לחברה ישירות הפרטי הבית בעל ידי על משולם העבודה בעד גמולוהת פרטי ביתב קמועס ניקיון עובד כאשר

 בהקשר הפרטי האדם מבחינת חובה שום חלה ולא החברה/המעסיק, על חלה הביטוח דמי תשלום חובת – העובד את

 .(10.1.2018 םביו הביטוח תחום ונציגי זקן דני עו"ד עם הלשכות נציגי של בפגישה )הובהר הביטוח דמי לתשלום

 של הפרטי ביתו במסגרת ורגילות שוטפות בעבודות קשמועס כמי לאומי לביטוח במוסד מוגדר בית במשק עובד

 בקשישים במבוגרים, בילדים, בטיפול שעוסקים מי גם נכללים משותף. בבניין ניקיון בעבודות או המעסיק

 המעסיק. של ידו משלח או עסקו לצורך בעבודות שעוסקים מי נכללים לא ובסיעודיים.

 גנניםו סדנאות והנחיית פרטית הוראה הבית: במשק העבודות בין כלולים שאינם מי בהוראות נקבעו היתר בין

 .בגננות עיסוקם שעיקר

 העובד בבית עבודה
 עסק מנהל שהוא וסביר העובד של בביתו מתבצעת העבודה לעתים המעסיק. אצל עבודה מבצע שכיר עובד כלל בדרך

 (.9.5.2012 מיום ,41382-08-11 )ב"ל לאומי לביטוח המוסד נגד פרפרה דין בפסק ניתנה לכך דוגמה .מאיעצ

 עצמאי ייחשב הוא העבודה, מבצע של בביתו מתבצעת העבודה כאשר לאומי, לביטוח המוסד שפרסם ההוראות פי על

 שכיר עובד ולא
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 לעובדים גיבוש ימי בגין הטבה שווי זקיפת
 המשתתף  העובד תבמשכור שווי זוקף אינו המעסיק העובד", "טובת על וברתג המעסיק" בת"טו כאשר ככלל,

 אובייקטיבי, באופן לאומי לביטוח במוסד נבחנים המעסיק ונוחות העובד נוחות מבחן אך המעסיק, מטעם בפעילות

 ממלא. שהוא ולתפקיד לעובד בהתייחס

 )ב"ל לעבודה האזורי הדין בבית טרפיק ניישון דה דין פסק על המבוססת 9.4.2018 ביום הנחיה פרסמה המסים רשות

 שווי זוקף אינו המעסיק בהנחיה, המפורטים התנאים כל מתקיימים שבהם במקרים רק לפיה, (,30052-07-12

 האלה. הכללים את אימץ הלאומי הביטוח לעובדים.

 לעובדים מלאה ורתמשכ משלם סיקהמע עליהם, ומשלם הגיבוש תנאי את קובע המעסיק שבהנחיה: לתנאים דוגמה

 בעלות בישראל, השבוע, באמצע זוג, בני ללא נעשה הגיבוש הגיבוש, תא מצדיקים העבודה צרכי הגיבוש, בימי

 הביקורת. לבדיקת נשמרו המסמכים וכל העשרה תוכנית או הרצאה כולל הגיבוש סבירה,

  ברכב שימוש שווי
 הנסיעות יחס לפי חלקי שימוש שווי של חישוב מקבל נואי לאומי טוחלבי המוסד העליון המשפט בית פסיקת בעקבות

 והעסקיות. רטיותפה

 2021  לשנת עדכניים ביטוח דמי לחישוב נתונים 
 סכום תיאור

 ש"ח  6,331 לחודש  מופחת לשיעור הסכום

 ש"ח  31,656 עצמאי לעובד שנתי מינימום הכנסת

 ש"ח  2,638 עצמאי לעובד יתחודש מינימום הכנסת

 ש"ח  528,240 שנתית מקסימום סתנהכ

 ש"ח  44,020 עצמאי לעובד חודשית מקסימום הכנסת

 ש"ח  157 עצמאי ובדעל מינימלית חודשית מקדמה

 ש"ח  7,098 עצמאי לעובד מליתקסימ חודשית מקדמה

 ש"ח  104 בריאות ביטוח דמי מינימום
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 81       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 ודהעב

 בחודש שקל 6,000-ל בהדרגה להיוע המינימום כרש במשק: חבילה עסקת נחתמה

 לצמצום  שיסייע דבר בהדרגה, שקל 6,000 של לרמה יעלה המינימום שכר - לעובדים הבשור מביאה החבילה עסקת
 והציבורי הפרטי במגזר ניהולית גמישות קידום הנמוכות, ברמות המשתכרים העובדים של מעמדם וחיזוק פערים

 .2023-ל הציבורי במגזר המסגרת הסכם דחיית – במשק דההעבו ביחסי ודאות ומתן

 המינימום: שכר

 ולכן התקציביים, והאילוצים העבודה שוק במצב התחשבות תוך לעובדים המינימום שכר העלאת על סיכמו דדיםצה
 המשתכרים  העובדים של מעמדם וחיזוק פערים צמצום על דגש תוך ואחראית, מדורגת בצורה יעלה המינימום שכר

 הנמוכות: מותבר

 המינימום שכר גובה מועד

 שקל 5,400 2022 אפריל

 שקל 5,500 2023 ליאפר

 שקל 5,700 2024 אפריל

 שקל 5,800 2025 אפריל

 שקל 6,000 2025 דצמבר

  

 יםמי 13 סה"כ נוסף, חופש יום יקבלו הנמוכה במדרגה ובדיםע כאשר ,תיתשנ חופשה חוקב תיקון עיבוצ כן כמו
 כיום. הקיימים 12 במקום

 הכלכלה. משרד בתיאום זה סיכום לעגן דיכ בקרוב חקיקה צעדי לקדם האוצר בכוונת

 

 3.11.2021 מיום  האוצר  משרד  הודעת

 

 לידה חופשת במהלך עובדת העסקת

 בלט - דולב מיטל עו"ד

 מעבידה לה יתן ללדת שקרובה עובדת כי ,קובע "(חוק"ה )להלן: 1954 -התשי"ד ,נשים עבודת חוקל 6 סעיף

 עובדת מעביד יעביד "לא מפורשות, הוא םג קובע חוקל 8 סעיף הלידה. חופשת בתוך יעבידנה אול לידה חופשת

 לידה". פשתובח שהיא בידעו

 מאסר. או קנס דינו לתקנותיו, או זה חוקל ודבניג עובדת קעסישה מעסיק, כי קובע, חוקל 14 ףיסע

 12 לפחות שעבדה עובדת, כי ,יצוין זאת עם ה.הליד חופשת בתקופת עובדת העסקת כן, אם אוסר, חוקה

 -מ תפחת לא שזו ובלבד הלידה חופשת את לקצר רשאית שבועות, 26 היא שלה דהיהל חופשת ולפיכך חודשים,

 יותר של לידה בשל וכן הנולד או יולדתה אשפוז בשל וקחה מכוח זכאית היא להן ההארכות בתוספת שבועות 15

 .)*(אחד מילד

 :חוקל )ה(6 בסעיף הקבועים חריגים שלושה ישנם הלידה בחופשת עובדת העסקת לאיסור כן, כמו
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 82       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 הנולד אם רופא, מאת שבכתב ובאישור העובדת בהסכמת הלידה, חופשת את לקצר מותר כי קובע, הראשון,

 הלידה. שאחרי שבועות, 3 לפחות תכלול שהחופשה ובלבד בחיים, איננו

 וזאת הלידה, ופשתח את ביניהם חולקים זוג בני בו במקרה הלידה, חופשת את לקצר מותר יכ ,קובע השני,

 .חוקב הקבועים לתנאים בהתאם

 אם שהיא או לאימוץ ילדה את מסרה העובדת בו במקרה גם ידההל חופשת את קצרל ניתן כי קובע, ,)**(השלישי
 תוקף  יהיה לא כי נקבע, עוד הלידה. שלאחר שבועות 3 לפחות תכלול שהחופשה ובלבד פונדקאית(, )אם נושאת

 עם בהתייעצות התמ"ת, שר שקבע בדרך, הלידה חופשת את לקצר הסכמתה על העובדת הודיעה אם אלא לזכאות,
 הרווחה. שר

 הקבועים מהחריגים אחד בגדר נופלת שהעובדת י,אבתנ הלידה, חופשת במהלך עובדת להעסיק המעסיק יוכל ך,משכ
 .חוקב

 אשר 2017-התשע"ז יקה(,חק )תיקוני תורווהה הלידה תקופת בהסדר שינויים חוק ברשומות פורסם 2.4.17 ביום   )*(
 הלאומי טוחהבי חוקו (57 מס' תיקון) 1954-התשי"ד נשים, עבודת חוק :יםיעיקר חוקים שני תוקנו במסגרתו

 וההורות הלידה תקופת ,נשים עבודת חוקל לתיקון בהתאם (.931 מס' תיקון) 1995 -התשנ"ה משולב[, ]נוסח
 ישולמו הלידה דמי םאול ואילך, 1.1.2017 מיום שילדה אישה על תחול זו הוראה שבועות. 15 -מ תפחת לא

 .ואילך 1.6.2017 ביום החל

 נכנס ואשר ,2007-התשס"ז (,39 מס' יקון)ת נשים ודתעב חוק של חקיקתו בעקבות נשים עבודת חוקל סףוה )**(
 .6.9.2007 מיום לתוקף

 

 בע"מ  עסקי  מידע ה.פ.ס  חשבים  מבית  עובד"  "כל  מנהלת – הכותבת 

  לייעוץ  תחליף ו/או משפטי ייעוץ להוות כדי האתר למנויי הניתן  בשירות או עובד" "כל באתר המופיע במידע אין
  ביחס מדה ע להביע  או  דעה  לחוות ספציפיות,  ו/או  קונקרטיות  מקרה  לנסיבות מענה  ותלהו  כדי  באמור  ואין   משפטי
 מסוים.  למקרה 

 

 בידוד דמי – מקצועית סקירה

 בבדז'נוב ראובן ועו"ד בלט -דולב מיטל עו"ד

 סל ,1633/20 בעניין בג"צ פסיקת ובעקבות כולו, העולם ואת ישראל מדינת את שפקדה הקורונה מגיפת בעקבות

 מחלה אינו העם בריאות צו מכח בו יביח שהעובד בידוד כי נקבע שבו ,27.7.20 מיום ישראל, נתמדי נ' סיעוד תישירו

 2020 -התשפ"א שעה(, וראתה) החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע תכנית חוק נחקק ,מחלה דמי חוקב כהגדרתה

 "(.החוק" )להלן:

 מסוגלים שאינם ילדם על לשמור או לבידוד להיכנס עובדים על שחלה לחובה כלכלי פתרון לתת הנה החוק מטרת

 אפידמיולוגי סיכון היוצרים נאיםהת בהם יימיםמתק כאשר והשגחה, לטיפול וזקוקים עצמם בכוחות בבידוד לשהות

 הנגיף. הפצת המשך את ולמנוע ההדבקה שרשרת את לקטוע וכדי ההקורונ בנגיף להדבקה

 בידוד בצו )כמשמעותו בידוד עקב מעבודתם להיעדר שנאלצו לעובדים התשלום סוגיית את מסדיר החוק כאמור,

 )*(. 31.12.2021 ליום עד יחול החוק זה. תשלום בגין מעסיקל השיפוי היקף את מסדיר וכן (בית

 בחוק. המופיעות ההגדרות עיקרי את נפרט להלן
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(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 83       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 שלהלן: מהתנאים אחד בו שמתקיים בבידוד השוהה עובד – מזכה" בבידוד "עובד

 יבלקש או האמורה החיסון מנת את קיבל שבו מהמועד ימים 30 חלפו וטרם נהאשור חיסון מנת קיבל הוא .1

 השנייה. החיסון מנת את קיבל שבו מהמועד ימים שבעה חלפו וטרם חיסון מנות שתי

 בבידוד. חייב והוא כך על אישור למעסיקו והמציא מחלים הוא  .2

 הציבור לגבי להתחסן ותהבריא משרד לש ההמלצ אין או להתחסן רפואית מניעה לגביו שיש קבע רופא  .3

 רפואי. אישור כך על המציא והוא עימו נמנה שהוא

 קטין הוא  .4

 מלווה" "הורה הינו העובד .5

 אלה: כל בו שמתקיימים עובד – מלווה" הורה שהוא "עובד

 בידוד. חובת ילדו על שחלה משום מעבודתו נעדר הוא  .1

 מחלים. היותו על אישור למעסיקו המציא אוהו בית, דודבי צו לפי בידוד חובת עליו חלה לא .2

 חולה. או מחו"ל חוזר ואינ ילדו  .3

 מאלה: אחד בו מתקיים העובד של היעדרותו שבימי אחר הורה לילד אין לפיה למעסיקו הצהרה מסר הוא .4

 מזכה. בבידוד עובד הוא האחר ההורה א.

 מלווה. הורה שהוא עובד הוא האחר ההורה  ב.

 הילד. בידוד בשל ידו במשלח או בעסקו מלעסוק וחדל עצמאי עובד הוא האחר ההורה   ג.

 מהדיווח. העתק למעסיקו והמציא ילדו של הבידוד לגבי דיווח מסר הוא  .5

 לעובדים תשלום

 הרגילה. למשרתו בהתאם לעבוד נוהג העובד שבהם עבודה ימי עבור רק יהא בבידוד שהייה עבור התשלום

 רפואית מניעה ואין סןומח לא שהוא עובד לבין מחלים מחוסן/ שהוא עובד בין נההבח עשה חוקקהמ כן, כמו

 להתחסן.

   מלווה הורה או מזכה"( )"עובד מחלים או מחוסן עובד

 תשלום למעט הבידוד, בתקופת מעבודתם נעדרו שבהם העבודה ימי בעד תשלום 100% ממעסיקם לקבל זכאים יהיו

 חופשה חשבון על זה יום בעד גם תשלום לקבל לבחור זכאי העובד אולם פה,תקו באותה חדא אמל עבודה יום בעד

 שנתית.

 לחסנו רפואית מניעה ואין מחוסן שאינו עובד

 לנצל לבחור זכאי אותו תקופה, באותה אחד מלא עבודה יום בעד תשלום למעט משכרו 75% של לתשלום זכאי יהא

 שנתית. חופשה חשבון על

 ילדם בידוד בשל לסירוגין דתםמעבו שנעדרו ריםלהו תשלום

 תקופת אותה במהלך מעבודתו ראשון שנעדר להורה המגיע מהתשלום רק המלא בודהעה יום בעד התשלום יופחת

 למעסיקו. האחר ההורה של הצהרה וצרף למעסיקו כך על הצהרה שמסר ובלבד בידוד

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,

 84       מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם.

 העובד של המחלה ימי ממכסת מחלה ימי ניכוי

 עובדים כה(. עד שהיה ימים 4 )במקום המחלה ימי מצבירת ימים 3 רק לו יופחתו בידודב שהה שהעובד יםהימ עבור

 כל של היעדרות לימי יחסי באופן הימים להם יופחתו ילדם של בידוד בגלל לסירוגין שנעדרו מלווים הורים שהם

 יחד. ימים 3 -מ יותר יופחתו לא אולם הבידוד ימי כלל מתוך מהם אחד

 העסקה ובסיום במידה עתידית. הרצבי חשבון על אלה ימים ינוכו בצבירה, מחלה ימי מספיק אין ולעובד ידהבמ

 ימי גם יהיה לא ולעובד במידה לפדיון. החופשה מימי לקזז רשאי יהיה המעסיק לקיזוז, מחלה יתרת תהיה לא לעובד

 אלה. מחלה ימי עבור יקזז לא המעסיק אזי לקיזוז, חופשה

 ילדם של בידוד מחמת שנעדרו יםלעובד אקטיביטרור תשלום

 תקופת בשל בידוד לדמי זכאי ,5.08.2021 עד 1.01.2021 שמיום בתקופה בידוד חובת בשל בבידוד שהה שילדו עובד

 התנאים שני שמתקיימים ובלבד מלווה, הורה שהוא עובד היה כאילו הוראות לגביו ויחולו ילדו, של כאמור הבידוד

 שלהלן:

 מלווה"; ורהה שהוא "עובד להגדרת התנאים בעובד התקיים ילדו של דודהבי תקופת לךבמה  .1

 הורה שהוא "עובד להגדרת בהתאם מהדיווח והעתק הצהרה התחילה, מיום ימים 30 בתוך למעסיקו, מסר העובד .2

 מלווה";

 .15.12.2021ועד 15.10.202 מיום החל תוגש זה קטן סעיף לפי לשיפוי בקשה

 בידוד חובת עליו וחלה המעסיק מטעם מחו"ל חזרש עובד

 עקב בחו"ל שהייתו בשל בבידוד המצוי עובד אולם נעדר. שבהם העבודה ימי כל בעד קמהמעסי לתשלום זכאי יהא

 הבידוד. עקב היעדרות עבור לתשלום זכאי יהיה לא ,המעסיק מטעם ולא פרטית נסיעה

 בידוד דמי תשלום מועד

 המועד נייפל ימים 7 דיווח למעסיק הציג העובד אם העובד של שכרו תשלום במועד דודהבי ימי את ישלם מעסיק

 מסירת שלאחר הקרוב במועד הבידוד ימי את המעסיק ישלם האמור במועד הדיווח נמסר לא ואם שכרו. לתשלום

 הדיווח.

 .ותק וצבירת ללגמ הפקדה פיטורים, איסור לעניין לרבות מחלה, כדין בידוד דמי דין לחוק, התיקון פי על

 בידוד לדמי הזכאות תקופת קיצור

 צו לפי בריאותית מבחינה האפשרית ביותר הקצרה התקופה היינו המזערית, התקופה עבור רק דבידו דמי לקבל ניתן

 מבידוד. לצאת יהיה ניתן שלאחריה שניה קורונה לבדיקת תשובה קבלת עד או ימים 7 על כיום העומדת בית, בידוד

 ידודב ןבזמ עבודה

 ע"פ כי יצוין מהמדינה. לשיפוי זכאי יהיה לא יקסוהמע בידוד לדמי זכאי יהא לא הבידוד, תקופת בזמן ובדשע עובד

 חלקיים. בידוד דמי לקבל ניתן הבידוד, בזמן חלקי באופן עבד העובד אם לאומי, לביטוח המוסד הנחיות

 עובד להיות שחדל עובד לחוק, לתיקון ו26 לסעיף םהתאב -תקופות( )רציפות קורונה לחולה והפך בבידוד שהיה עובד

 שבעדם הבידוד ימי מחלתו תקופת בעד לו המגיעים המחלה דמי חישוב לעניין יימנו חולה, היותו בשל בבידוד השוהה

 המחלה. מתקופת כחלק חושבו כאילו לרשותו שעמדו המחלה ימי הופחתו

 - מאומת לחולה הפך הבידוד ובמהלך בידודב ששהה עובד זה, לעניין הלאומי הביטוח הנחיות פי על כי יודגש,

 .מאומת לחולה הפיכתו שלפני היום עד עבורו בידוד לדמי איכז יהא המעסיק

 



 

(c) אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף  ל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ.כ 

 יחס להביע עמדה באו לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה 

 לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר  למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך,
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 זרים עובדים

 והגיע לתוקף, החוק כניסת יום לפני שנה חצי עד מוצאו לארץ מישראל שיצא זר עובד על גם יחול האמור ההסדר

 שנה יחצ עד של בתקופה מוצאו לארץ יצא כלומר, מעסיק, אותו אצל לעבוד רהבמט התחילה, יום לאחר לישראל,

 (.29.10.2020) החוק תחילת יום לפני

 למעסיק שיפוי

 :למעט מעסיק כל על יחול למעסיקים השיפוי הסדר לחוק, לתיקון בהתאם

 חינוך מוסד בריאות, תאגיד ולים,ח קופת ,התקציב יסודות חוקב כהגדרתו נתמך גוף או מתוקצב גוף המדינה,

 40% היה 2019 בשנת בתקציבו הממשלה השתתפות וסכום בעקיפין, או במישרין בתקציבו, משתתפת )שהממשלה

 וסכום ן,בעקיפי או יןישרבמ בתקציבו, משתתפת )שהממשלה גבוהה להשכלה החוק לפי מוכר מוסד לפחות(,

 מסתנן. של מעסיק וכן פחות(ל 40% היה 2019 בשנת בתקציבו הממשלה השתתפות

 כדלקמן: מהמדינה החזר לקבל זכאי יהא בידוד, דמי לעובדו שילם אשר מעסיק

 100% – הבידוד בתקופת אחד עבודה יום עבור

 – הבידוד ימי שאר בעד

  שנשא. מהעלות 50% של מהמדינה פוישי יקבל -דיםעוב 20 -מ יותר העסיק 1.8.2020 שביום מי

 שנשא. מהעלות 75% של מהמדינה שיפוי יקבל – עובדים 20 -מ פחות העסיק 1.8.2020 שביום מי

 העתק. למעסיק והציג הבידוד על הבריאות למשרד דיווח העובד אם רק מהמדינה לשיפוי זכאי יהא מעסיק כי יודגש,

 .הדיווח מועד שלפני ימים 4 עבור מקסימום יהיה התשלום יחור,בא הבידוד על דיווח העובד אם

 לא העובד אם גם ששילם בידוד על שיפוי יקבל המעסיק 29.10.2020 -19.11.2020 בין עובד של בידוד ענייןל אולם

 הבריאות. למשרד דיווח

 מעסיק עלויות בגין נוסף שיפוי

 ששילם הנלוות לעלויות השווה סכום סף,ובנו לעובד לפועב ששילם הבידוד דמי עבור להחזר זכאי יהא המעסיק

 יעלה שלא ובלבד מעסיקים( ביטוח ודמי סוציאליות זכויות )כגון: בידוד דמי תשלום בשל העובד דעב בפועל המעסיק

 הבידוד. מדמי 30% על

 לשיפוי בקשה הגשת מועד

 לביטוח למוסד תוגש קמעסי מטעם וישיפל בקשה מקוון. באופן לשיפוי בקשה לאומי לביטוח למוסד יגיש מעסיק

 הבידוד תקופת הסתיימה שבו החודש מתום ימים 90 תוך להגיש יש לשיפוי שהקהב את .15.10.21 מיום החל לאומי

 ילדו. של או העובד של

  

 מיום ,2021 – התשפ"ב שעה(, )הוראת החדש( הקורונה )נגיף כלכלי לסיוע התכנית צו במסגרת הוארך המועד )*(

11.11.2021. 

 

 בע"מ.   סקיע  מידע ה.פ.ס  חשבים   מבית עובד" "כל במחלקת  עו"ד – בים הכות

  לייעוץ  תחליף ו/או משפטי ייעוץ להוות כדי האתר למנויי הניתן  בשירות או עובד" "כל באתר המופיע במידע אין
  ביחס עמדה  להביע  או  דעה  לחוות ספציפיות,  ו/או  קונקרטיות  מקרה  לנסיבות מענה  להוות כדי  באמור  ואין   משפטי
 \ מסוים.  למקרה 
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