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 רו"ח אליק גנדלמן
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 משבר הקורונה סקים ולשכירים עקב הטבות המס לע

לת ישראל עם תוכניות תמיכה  מש ה מ, יצאהוהסגרים שהוטלו על הציבור בשל נגיף הקורונ  ד בבד עם ההגבלותב
 . 2021והקלות שונות לשכירים, לעצמאים ולחברות; חלקן אמורות להימשך עד יוני 

 אוכלסיה:שהוענקו לשכירים ולכלל ה הטבות להלן ה

   2021עד יוני רים  דמי אבטלה לשכיהרחבת הזכאות ל •

 נם זכאים לדמי אבטלה יאו "ת או לחלשפוטרו/ יצ 2021עד יוני  ומעלה   67מענק הסתגלות לשכירים בני  •

 עבודה הרחבת הזכאות לקצבת נכות לנכה   •

  –  פטור ממסבמשיכת קרן השתלמות לפני תום שש שנים  •

ם למשוך מקרן השתלמות עד  צמאים רשאישכירים או ע – 9/2/2021 עד יום 10/8/2020בתקופה שמיום 
ההפקדה הראשונה ללא חיוב  מ( ישהגיל פרש"ח בחודש לפני תום שש שנים )שלוש שנים למי שהגיע ל 7,500
 במס. 

 : התנאים למשיכה

ום  בתקופה שמי . פוטר או יצא לחל"תעד מועד הגשת הבקשה העובד או בן זוגו    1/3/2020בתקופה שמיום 

דש שבו הוגשה הבקשה חלה ירידה בהכנסה החייבת החודשית  ש שלפני החוועד תום חוד  1/3/2020
עצמאי( ובן זוגו ביחס להכנסה החייבת החודשית   וא  כירבקש )שהממוצעת מעבודה או עסק של המ

 . 2019הממוצעת בשנת 

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

ם העובד השתמש ברכב בחלק מהחודש. עקב משבר  רכב מלא גם א שווי זקיפתדורשת  רשות המסים בדרך כלל 
עובד שיצא לחל"ת באמצע החודש או חזר מחל"ת באמצע  לי חלקשווי   הקורונה תכיר רשות המסים בזקיפת

 שהחזיר את הרכב למעסיק עם היציאה לחל"ת  החודש ובתנאי 

 חייל משוחרר לכל מטרה  מענק משיכת •

 חלשות  לכל אזרח ולאוכלוסיות נקמע •

 להלן ההטבות לעצמאים ולעסקים:

תן הופסקה או מחזור  ילוע פשם טימע  תובחבר מענק סיוע )מעין דמי אבטלה( לעצמאים ולבעלי שליטה  •
 .שלהן ירד משמעותיתהמכירות 

 ( ר המכירות שלהם ירד משמעותית)סיוע לעסקים שממשיכים לעבוד אך מחזו מענק השתתפות בהוצאות •

 . ים שמחזירים עובדים מחל"ת או קולטים מובטלים(עסיק)למ מענק עידוד תעסוקה •

 . במחזור המכירות שלו(דה יריה  ותלמר םעובדי)למעסיק שלא פיטר  מענק שימור עובדים •

שעה לפחת  ם על ידי הקדמת הוצאות נחקקה הוראת כדי לתמרץ רכישת רכוש קבוע ולעזור לעסקי - פחת מואץ •
והתחיל לשמש ביצור   30/6/2021-ל 1/9/2020קבוע שנרכש בין ור פחת לרכוש ות כפל שיעהתקנות מקנ. מואץ

, לפי המאוחר )ניתן לדחות את מועד ההפעלה  30/6/2021 ביום ואלושה חודשים מיום רכישתו הכנסה תוך ש

 במקרים מיוחדים( 



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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 הקלה בתשלומי ארנונה  •

בארנונה לעסקים   95%  ונה, ניתן סיוע בהנחה שלוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורכחלק מהתכנית הכלכלית לסי
 .2021שנפגעו באופן ניכר עד יוני 

 . בפועל המקומית אשר תזכה את העסק ותלרש תועבר  במידה והעסק אכן עומד בתנאי הסף, הבקשה

 ?אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה

כנסות מרשות המיסים ופגיעה בה  בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות"
 :לפי הפרמטרים הבאים

עד   • שמחזורם  מעל    מיליון  200עסקים  פגיעה  והוכיחו  העלבהכנסות,    60%ש"ח  בשנת    פהתקוומת  המקבילה 
2019 . 

שמחזורם   • עד    200עסקים   ₪ מעל    400מיליון  פגיעה  והוכיחו  ש"ח  התקופה    80%מיליון  לעומת  בהכנסות, 

 . 2019המקבילה בשנת 

הזעסקי • עם  הוצאות  למענק  ספטמבר כאים  חודשים  מ2020אוקטובר  -בור  של  ירידה  הוכיחו  כלומר    25%על  , 
 . 2020דצמבר -לחודשים נובמבר נהרנו מלא מא במחזור ההכנסות, זכאים לפטור

ב • לפעול  שהחלו  חדשים  בינואר  2019-עסקים  שנפתחו  ממוצע  2020פברואר  -ועסקים  לפי  תיעשה  ההשוואה   ,
 .וב בלינק זה של רשות המיסיםוכלו למצוא את הסבר החישמחזור עסקאות, ת 

 . בפועל סקהע כה אתזתהבקשה תועבר לרשות המקומית אשר  במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות,

 . שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים

 הקלות מצד רשות המסים  

 שהתקבלה במייל/ פקס  ל סמך צילום חשבוניתת עומוי תשניכו  •

 ארכות נוספות להגשת דוחות •

 הגשת דוחות / מסמכים דרך אתר רשות המסים / מפ"ל •

 רים:מיסוי דירות במטרה למנוע ירידת מחים תחולות בקה •

השקעה ❖ לדירות  רכישה  מס  שיעור  מיום    -  הורדת  לדירת    29/7/2020החל  רכישה  מס  מדרגות  הצטמצמו 
 . 8%ש"ח( במקום   מיליון 1.3-ל כ)עד חלק שווי דירה ש  5%-השקעה. המדרגות מתחילות מ

די ❖ ישנה שמזכה משפר  דירה  נמוך  סממור  ור בפטהארכת משך הזמן למכירת  משפרי    -  שבח/ מס רכישה 
דיר  דיור היחידה(  ה שאמו)בעלי  דירתם  קודמת שהייתה  דירה  היחידה אך טרם מכרו  דירתם  להיות  רה 

רכיש מס  תשלום  ותוך  שבח  ממס  בפטור  קודמת  דירה  למכור  לפי  .רשאים  יחידה    מדרגותה    18דירה 

-ל   1/3/20מת חל בין  רתם הקודיד   ירתון למכדשה. אלה שהמועד האחרחודשים ממועד רכישת הדירה הח
 חודשים 18ך שהתקופה שלעיל לא תבוא בחישוב קיבלו דחייה, כ 1/10/20

 ות הקפאת החזר משכנתא  ❖

ל   ❖ מעבר  החזר    24הארכת  לקבלת  למגורים.    1%חודשים  לבניה  מגרש  שקנה  למי  רכישה   מס 
ולבני לתכנון  מקומיות  ועדות  לכנס  קושי  היה  הקורונה  שבשל  להנפמאחר  כי  תהי יק  ה  הוחלט  בניה.  רי 

לכך שהמועד לסיום    24תבוא במניין התקופה של  , לא  2.5.20ועד    22.3.20-התקופה מ החודשים, בכפוף 
 . 2.7.20עד   22.3.20-החודשים חלה מ 24תקופת 

 להלן הרחבת דברי ההסבר למענקים 

קים המכונים  מענ נויתנהמשבר בתחילת ם טה בחברות מעטיעלי שליאים ולב מענק סיוע/ מענק סוציאלי לעצמ ❖

 "פעימה ראשונה" ו"פעימה שנייה". 
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 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל
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( חוק התוכנית לסיוע כלכלי שמכוחו ניתנו המענקים 2021וני  , נכנס לתוקפו )עד י2020  לאחר מכן, החל בחודש יוני 

ה "הפעימה  לעצמאים,  רק  ניתנה  הראשונה"  "הפעימה  דומה.  התוכניוהמענק  שנייה"  במתכונת  חוק  לסיוע  לפי  ת 
לו  תנינלכלי  כ אבטלה. הן  דמי  מעין  היא  המענק  מהות  מעטים.  בחברות  שליטה  לבעלי  והן  ניתן    עצמאים  המענק 

עסקיהם. המענק ניתן לתקופות של   לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים שכתוצאה ממשבר הקורונה ירד מחזור
בעל שליטה בשנת  ורת  שכ מ  /תעסקי  מהכנסה   70%-מענק מחושב כחדש(, ה דשיים מחודשיים )יש לתבוע מענק לכל חו

,  2021עד יוני    –ש"ח לחודשיים. תוקף התוכנית    15,000(. תקרת המענק היא  2019)ובתנאים מסוימים לפי שנת    2018

 אותו לפני כן.  אך לשר האוצר הסמכות להפסיק 

 : להלן עיקרי התנאים לקבלת המענק

 ה ומעל 20תושב ישראל בן  •

 ( 25% ילאפר -מארס )בחודשים במחזור 40%של  ירידה •

 מיליון(  1 –אפריל -ש"ח )בחודשים מארס  651,600עד   – 2018/2019ההכנסה מכל המקורות בשנת  •

 ש"ח לחודש   714-ההכנסה הממוצעת מעסק/ ממשכורת לא פחתה מ  •

 תקופת פעילות מינימלית לפני משבר הקורונה  •

 ת  מענק השתתפות בהוצאות קבועו ❖

געו מהקורונה אך ממשיכים בפעילות. המענק ניתן שנפם  קי לעססיוע    עות מהווהתתפות בהוצאות קבוההש  מענק

כ"פעימה מארס  מחודש  ניתן  החל  המענק  כלכלי.  לסיוע  התוכנית  חוק  במסגרת  מאי  מחודש  והחל    שלישית" 

 ע מענק לכל חודשיים מחדש(.חודשיות )יש לתבו-לתקופות דו

 : נקקבלת מעהתנאים העיקריים ל

 נה לש  ח"שן מיליו 400-ש"ח ל 18,000מחזור בין  -

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

 מיליון ש"ח( 

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

שבין   כ  300-ל   אלף ש"ח  18סכום המענק לבעלי מחזור  ניתן  ים. לבעלי  מחזור ה   ווחלפי ט  ם קבועסכואלף ש"ח 
הסמכו המסים  לרשות  נוסחה.  לפי  מחושב  המענק  יותר  גבוה  הוצאות  מחזור  "מקדם  בחישוב  להתערב  ת 

מק מסוימים  ובמקרים  זו  בסמכות  שימוש  עושה  המסים  רשות  וקבועות".  המענק טינה  סכום  את  מאפסת  אף 
הוצאות   להיעדר  הר   קבועות,בטענה  השכן  שמאחורי  הוא  עיון  שהעסק  צאות  הועל  לפצות  מענק  נמנעות  בלתי 

לסכום נאלץ להוציא למרות צמצום משמעותי בפעילות. במקרים   שנקבעה בחוק מביאה  נוסחת החישוב  רבים 
מקט העסק  דוחות  ניתוח  לאחר  אך  את  חיובי  המסים  רשות  קבוצות  ינה  כמה  בחוק  נקבעו  עוד  המענק.  סכום 

ינו "מוסד ציבורי זכאי" כהגדרתו בחוק(,  ב )שאקצמתון גוף  צות אלה הקבו  -בכל מקרה  למענק    זכאיות  שאינן

 חודשית. -דל"ן, עסק שנסגר לפני תקופת הזכאות הדוקבלן בונה, קבלן מבצע, סוחר נ

 הוראת)(החדש הקורונה נגיף(  כלכלי לסיוע התכנית חוק -שיפוי למעסיקים על דמי בידוד ששולמו לועבדים   ❖

  2020-א"התשפ  (3 מס תיקון) )שעה

הבסי חיל  חדתמיואה  הור ❖ שב"תקופת  למי  מענק  בשנת  שוב  חודשית  דו  השוואה  )תקופת  היה  2019ס"   )

 בחופשת לידה או מילואים

 חזרה מחל"ת 

מע לקבל  מתבקשים  שנוכה  ובמעסיקים  ומס  העובד  שקיבל  אבטלה  דמי  סכום  על  אישור  מחל"ת  שחזרו  דים 

 במקור ולקלוט אותם בתכנת שכר ב"מקום אחר" 



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 10       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

 2020 סהמנת סוף ש היערכות לקראת

 הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה 
נישום עצמאי  המועד האחרון להגשת הדוח על ההכנסות מ,  של  פנקס   נהלאשר  ,  צידית-י חשבונותיו בשיטה חדאת 

. המועד האחרון  30.4הוא עד    -שאין לו הכנסות מעסק    ל מיאו ש ,  או של נישום שכיר)ולא חייב בהגשת דו"ח מקוון(   
עד   -של חברה ולהגשת דוח מקוון  ,  ת פנקסי חשבונותיו בשיטת החשבונאות הכפולההל אמנש  יהעצמא   האמור של 

 בתנאים מסוימים., אל נוהגת לאשר ארכות להגשת הדוח האמורישר. רשות המסים ב 31.5

שבלי    חודש בהגשת הדוח. לאחר מכן מוטל קנס על מיך כלל על מי שאיחר עד  אין מטילים סנקציה בדר,  באופן רגיל
 ת לא הגיש את הדוח במועד. מספקה יבס

כד כך  לשם  הדוח.  להכנת  בהקדם  להיערך  רצוי  הדוח  לכן  הגשת  כי  לזכור  מלאיכול אי  וספירת  דוח  עריכת  ,  לת 
היתר ,  שיקים,  מזומנים התאמת  ואת  הספירה  את  להקל  כדי  וכו'.  ליום  שטרות  עד  בבנק  להפקיד  מומלץ    31ות 

 ימה של השיקים הדחויים והשטרות שיימצאו בקופה. ן רשכילה פה. ישהיתרה הנמצאת בקובדצמבר את כל 

ש עילה להגדלת המקדמות במהלך שנת המס. מועד הגשת משמה הגבוהה משנים קודמות דוח שנתי המצביע על הכנס 
 במשך השנה הבאה.  דוח ישפיע במקרים רבים על שיעור המקדמות ה

עד   ההכנסות  על  דוח  העו   31הגשת  השנה  של  )כבדצמבר  יש  ,  מומלצת  -ת(  ארכול  וף פקבת  השומה  שלפקיד  משום 
 הוגש הדוח.   שנת המס שבהשנים מתום   4סמכות להוציא שומות עד 

 שכיר  ח ביוזמת נישוםוודי
 מצבים אלה:כדאי להגיש דוח לרשויות מס הכנסה ביוזמת נישום שכיר ולקבל החזר מס ב

 . ביימתחמהמס המס הכללי שנוכה גבוה  וה, עבודה אצל מעסיקים אחדים א.

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

מגי ג. לנישואם  זיכויים עים  גמלבעניי  וןכג,  ם  בקופת  נוספות  הפקדות  אלה:  חיים,  נים  ביטוח  תרומות  ,  תשלומי 
 חזקת קרוב משפחה במוסד.למוסד ציבורי והוצאות ה

חלק  ד. עבודה  יש  העבאם  על  נוספת  שהיא  העית  גבוה  ,  יתיקר ודה  בשיעור  מס  בעדה  ששולם  מהשכר  נוכה  אשר 
 מהמס השולי של הנישום. 

 או שנתבקש לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור העבר. ,סקשהיה לו הפסד מעי בעבר עצמא ה.

 ללא תיאום מס. , וות במשך השנהעבודה אצל מעסיק אחד תמורת משכורות בלתי ש ו.

שק ז. עת  נקוד בכל  לקבלת  עילה  זיכו יימת  לת  וה  השני  ממנהשלמה  בחלק  רק  נוצרה  לתושב  ,  עילה  זיכוי  כגון: 
זיכוי בעד אישה שאינה עובדת או זיכוי לאישה עובדת ,  ודההעב זיכוי בעד נסיעה למקום  ,  זיכוי לעולה,  ישראל

לם  ש שנשא אישה אחרת ומשזיכוי לגרו,  זיכוי בעד ילדים,  עוזרת לבעלה  זיכוי בעד אישה,  בעד בעל שאינו עובד
 , הטבת מס בישוב מזכה, הטבת מס לנכה. רשתו לשעבאל נות מזו

לבדוק  ח. יש  בני"ע  הון    למשקיעים  הפסד  לקזז  או  כנגאפשרות  שבח  או  מני"ע(  רק  ולא  מקור  )מכל  הון  רווח  ד 
 ית/דיבידנד. ריב

 . אותנים הבתן יהיה לקזז הפסד בשלהגיש דוח כדי שנישנה שוטפת שלא קוזז כדאי  אם לנישום היה הפסד הון ב  ט.

 פריסת שבח או רווח הון.  י. 

 ה. פריסת מענק פרישה / הפרשי שכר / היוון קצב יא.  
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 הון להצהרת  הכנה
וחות  כדי לבדוק את סבירות הד ,  רשות המסים בישראל נוהגת לדרוש הצהרות הון מנישומים,  שנת המססוף    תראלק

הסב בדיקת  לשהוגשו.  מתוך:  מתבצעת  התקו ירות  בראשית  הון  ורווחים  ווחר  תספ הו,  פהקיחת  במס  חייבים  ים 
מכן לאחר  מ,  פטורים.  )הוצאות  והצריכה  המסים  המתקבלת  גריעת  והתוצאה  התקופה.  היאחיה(.  לסוף  ההון   :
 נלקחים מהדוחות השנתיים על ההכנסות.  , פרט לצריכה, הנתונים לחישוב זה

יהיה קל להכינה. ,  ןרת הוצהש הם תידרכדי שא,  ים לסוף השנהמוטב להכין בעוד מועד את הנתונים ואת המסמכ 
אף ,  אלה נדרש בדוח השנתית כרות ממס. מידע על הכנסו רצוי להתרכז במסגרת הדוחות השנתיים גם בהכנסות פטו

ולכן  ,  רבה במסגרת השוואת הצהרות הון  כי אינו רלוונטי לקביעת ההכנסה בשנת המס המדווחת. למידע זה חשיבות
 י. ת שנח הרת הדו לכלול פרטים אלה במסגכדאי 

 רים רי המס. החזרים אלה פטולנישומים המקבלים החזרי מס הכנסה כדאי לשמור על הספחים שבהם נקובים החז 
ים הסבר משמשוהם  ,  לרבות ריבית והפרשי הצמדה שנצברו בגינם. ההחזרים מהווים מקור כספי בידי הנישום,  ממס

אולם גם כאשר הסכום קטן חשוב ,  ל וניכרוגד ום  וא בסכבייחוד כאשר ההחזר ה  ,לגידול הון. שמירת הספח חשובה
מידע זה ניתן להפיק    לקבלו מפקיד השומה.תן  ב"מצב חשבון" שניהיעזר  אפשר ל,  לשמור על הספח. אם הספח חסר

 בשע"מ. 

שבון הנותן לחשבון  רצוי שיעשו זאת על ידי העברה בנקאית מח,  נישומים המקבלים מדי פעם מתנות של סכומי כסף
על  המקב ל  רההעבל.  אפשר  מסמךכזו  מהבנק  ומקבלו.,  קבל  הכסף  נותן  ושמות  המועבר  הסכום  נקוב  הצגת   שבו 

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

לשמור את המסמכים רת מסמכים בעניין הזה. אולם רצוי  רך בשמיואין צו,  בנייה לצורך פרטי מהווה הוצאה פרטית
 אם יתחייב תשלומו בעת מכירת הבית. , וכן לעזור לחישוב מס שבח, הרת הון צ להור ים לעז העשוי 

עםלזכ   חשוב להתנהלות  כי  השומותפק  ור  בדיוני  השומה  הון",  יד  "גידול  של  במקרה  ,  במקרה  רבה  חשיבות  יש 

 יד השומה לבין הנישום עוברת לבית המשפט. שההכרעה בוויכוח בין פק

לייחו כי  לדעת  חשוב  גידועוד  הס  סגו  ןהול  חשיבותלשנים  יש  לשנים  ,  רות  ההון  לייחוס  בהוכחות  להצטייד  ויש 
 סגורות. 

 תהחשבונופנקסי   ביקורת
וא גם ת לכמה שנים נוהג פקיד השומה לבקר את פנקסי החשבונות לשם ביסוס הדוחות שהוגשו. נוסף על כך החא

 מבקר במקום העיסוק של הנישום.  

מלנ לדעת  הזכות  את  יש  יודע ישום  היעלים  ה  שלטונות  פנקסי  ,  מסו  לביקורת  ההכנות  את  רבה  במידה  מקל  וזה 
 אן מעין הדדיות.  החשבונות. יש כ

 ח שנתיגשת דות החוב
 לגופו בכדי להמנע ממצב   . מומלץ לבחון את הסעיף בקפידה בכל מקרהלפקודה מפרט מי חייב בהגשת דוח  131סעיף  

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

ואפילו אינו חייב בהגשת דוח  ,  ת ממנוזא  דם שפקיד השומה דרשא  כלחשוב לזכור כי הסעיף מחייב בהגשת דוח גם  
 .הוראות הסעיף האחרות לפי 

ב  חיומקור הויש לו הכנסה ש,  ח כאמור )למעט נאמנויות(יחיד החייב בהגשת דו,  ה( לפקוד2)ב131לפי הוראות סעיף  
בצירוף  ,  למנהכפי שיורה ה,  ן מקווןיגיש את הדוח לפי הוראות הסעיף באופ,  ( לפקודה8( או ) 2),  (1)2הוא סעיף    להש

נכונים ומלאים והידיעות שמסר בדוח הם  פל,  הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים  בידיו של    ט חתוםוכן 
 אמור. הדוח ה 

 לך. יוא  2008המס  הדוח המקוון בתחולה על דוחות לשנת 
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 חובת הגשת דוח של יחיד באופן מקוון
הכנסה    פקודתל  161תיקון    במסגרת יחיד    נדרשמס  במהלך    ת שהגב  החייבכל  לו  שהייתה  הכנסה  למס  שנתי  דוח 

 . מקווןתי באופן וח השנאת הד להגיש, מחקלאותממשכורת או , אותה שנה הכנסה מעסק

  המסיםאו שודר באמצעות מערכת המחשב של רשות    נטנטרות האישודר באמצע  אם  מקוון  כדוחשנתי ייחשב    דוח
 ''ם.שעדין( המחוברים למחשב   יורכיועצי מס או ע , חשבון)שע''ם( על ידי מייצגים )רואי 

ועדת הכספים של הכנסת    2010ביוני    16  ביום מקוון    דוחפטור מהגשת    נסה המאפשרותתקנות מס הכ  אתאישרה 
  ומעבודה ,  ממשלח יד,  מחקלאות,  וגו מעסקכורת( וגם הכנסת בן זו משא  קיסחזור ע)קרי מ  השנתיתשהכנסתו    ליחיד

עולה   כל אחד מהם  2019מס  בשנת הש"ח    81,730על  שאינה  היחיד    שלובתנאי שההכנסה החייבת השנתית  ,  לגבי 
 ש"ח. 163,450על  עולהסך כל הכנסתם החייבת אינה  -זוג יה לו בן ש"ח ואם ה 81,730אינה עולה על  

 ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.  שהואוון ליחיד ות פטור מחובת דווח מק תקנב עקבנ  וסףנב

 . מס הכנסה  פקודתבחברה על פי הגדרתו ב שליטהוא או בן זוגו בעל שה הללו לא יחולו על מי ההקלות

 מחובת  האוכלוסיות שנקבעו מחובת הגשת דוח באופן מקוון אך אינה פוטרת  אתכי ההקלה האמורה פוטרת    יודגש
 .הכנסהמס  פקודת על פי הוראות השנתיהדוח  שתהג

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

 ה וו מה  ראה זו. אי קיום הומיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק או ביצוע השינוי רהשומה על כך בכתב לא יאוח

 ליה הוא מאסר שנה או קנס כספי. שהעונש ע, עבירה פלילית

 לקנס מינהלי. ק העבירות המנהליות. העובר את העבירה צפוי בחות ימת העבירות המנויועבירה זו כלולה ברש

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

 פעילותו. יום שבו החל בעסקיו או ב הן  ר מא מאוחעל החייב במס להירשם ל -לעניין מע"מ   גם

 שרכש האדם. אי רישום במועד גם ימנע את ניכוי התשומות

 ול פנקסי חשבונותהכפולה בניהטה מעבר לשי
העסק את  לאלץ  עלולה  בעסק  הכספי  המחזור  ניהול  ,  הגדלת  הוראות  חשבונותלפי  בשיטה  ,  פנקסי  מניהול  לעבור 

 לה.  צידית לניהול בשיטה הכפו-החד

 נות במטבע חוץ חשבול הוינ
הדולריות"(מכוח   )"התקנות  תקנות  הותקנו  קובע,  הפקודה  י אשר  מתי  לבות  ניתן  חשבונות  צע  היה  פנקסי  ניהול 

ואת   תאגידבמט"ח  של  החייבת  הכנסתו  החשבונות  ,  חישוב  פנקסי  בניהול  בחר  נישום אשר  על  הוראותיהן.  פי  על 
 די לבחון את החלופות השונות. ם כו לפנות לייעוץ מתאייגב ת ללוונטיב כי תחולת התקנות עשויה להיות רהחוש

 מחזור
 :אלהים העל ארבעת הגורמ  למחזור יש השפעה

 טיב ניהול החשבונות שיידרש בשנה הבאה.  א.

 ניכוי מס במקור מנכסים או משירותים.   ב.

 שנה הבאה.המקדמות לשיעור  ג.

 . מקדמות של נישומים המדווחים בשיטת המזומן ד.

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

 שיידרש בשנה הבאה טיב ניהול החשבונות  א.

נקבעו קריטריונים המבוססים בעיקר על    -אות ניהול פנקסי חשבונות לצורכי מס הכנסה ומע"מ  להור  םתאבה
מועסקיםמח ומספר  עסקי  שיידרש  ,  זור  החשבונות  ניהול  טיב  את  ההקובעים  קל  ,  עתיםל.  באהבשנה  שינוי 

לנהל את פנקסי חשבונות במחזור   יגרום לבעל עסק  חרת מהשיטה  ה א יו בשנה שאחריה בשיטבשנה המסוימת 
 שלפיה ניהל אותם בשנה המסוימת. 

ולבחון באיזו  ,  הרלוונטיים לסוג הענף שבו הוא עוסק  מומלץ לכל בעל עסק ללמוד מבעוד מועד את הקריטריונים
,  ןובכמ,  שישפיעדבר    -הותי באופן ניהול פנקסי חשבונותיו  לשינוי מ  רום בשנה הבאהגי  שנהלשהו המידה שינוי כ

 חשבונות. ל העלויות ניהו על 

של נישומים  המשמשות לסיווגם  ,  ינואר של שנת המס השוטפת הוא המועד לעדכון התקרות של המחזור השנתי
אות ניהול פנקסי סכומים אחרים שבהור דכוןלען כו, מס  ות השונות לעניין ניהול פנקסי חשבונותיו לצורכילקבוצ

 חשבונות.

 או משירותים   ניכוי מס במקור מנכסים ב. 

 מקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים מוטלת על:  וי המס בניכחובת 

 נקבעו. מי שמחזור עסקיו עולה על הסכומים ש  א.

 גופים מסוימים ללא קשר לסך המחזור.  ב.

בניהו ג. פנקס מי שחייב  חל  לושבי  סך  ,  הכפולה  פי שיטת החשבונאותנות  לפי  בניכוי המס  חייב  אינו  גם אם 
 . מחזור

זאת לב,  עם  לשים  הפוטבא  יש  ניכוי המס במקורשר להקלה  מחובת  פנקסי  ,  רת  לנהל  חובה  הייתה  לא  כאשר 

 ונאות הכפולה בשנים קודמות.חשבונות לפי שיטת החשב

 שיעור המקדמות לשנה הבאה ג.

 חזור. ס בין הרווח לבין המכיח בענק  מקדמותשיעור ה 

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

 מקדמות של נישומים המדווחים בשיטת המזומן  ד.

 .להקטנת מחזור יש השפעה גם על מקדמות של נישומים

לסכום המחזור ולהשוותו  לנהל פנקסי חשבונות  ח  חלהעליו  מש,  רצוי לעקוב אחרי היקף מחזור המכירות  ובה 
ר )כאשר מחזור השנה  חזוהמ  שרות לשלוט בגודלכדי לבדוק את האפ,  בשנת המס הבאה בשיטה הכפולה. זאת

קריטרי מהווה  הבאההקודמת  המס  בשנת  החשבונות  פנקסי  ניהול  לשיטת  מכריע  על  הו,  ון  בכך  גובר  וא 
 קריטריונים של מספר מועסקים וכו'(. 

 או הקטנתו על ידי הימנעות ממכירות. , י מבצעי מכירותן את הגדלת המחזור על ידכנלת ה אפשרעד לסוף השנ

יש להיערך  ,  ואם יש לכך השפעה,  זור על הנושאים שהוזכרווי לבדוק את השפעת המחרצ  לאחר שנסתיימה השנה
 . לכך מבעוד מועד

 יעת מקדמות על פי מחזורבק

 :ות ובעזור( ק תקנות מס הכנסה )קביעת מקדמות על פי מח

הנד ● אדם  על  יחולו  המקוריותהן  לתקנות  בהתאם  מקדמות  לתשלום  הוד,  רש  פי  שחייב ,  עהעל  מי  על    וכן 

 גשת דוח. בה
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)כללי קביעת  ,  מעתה  ● כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה  ,  עסקאותקיימת הפניה להגדרת "מחזור עסקאות" 

מקדמות(,  הכנסות לעניין  מכירות  מ.יובה  -  2004-התשס"ד,  או  כי  "הכנסות  כאמור    הדרההגר  יופחתו 
לארץ,  מיוחדות" מחוץ  שכירות  מדמי  כהכנסות  נקבעו  מהימורים,  אשר  מפרסיםלות  גרהמ,  הכנסה  ,  או 

 ה מחוץ לישראל. ריבית ודמי ניכיון שאינם מעסק ורווח הון במכירת נייר ערך נסחר בבורס, דיווידנד

 . דיווח מפורט למע"מ •

למע"מ עוסקים עצמאים או חברות שחייבות לנהל  דיווח מפורט    חוולד   חייביםא לחוק מע"מ  69על פי סעיף   
מיליון    1.5מיליון ש"ח/ חברות בעלות מחזור של    2.5ור של  מחז ולה או עצמאים בעלי  הנהלת חשבונות כפ

  5,000בסכום העולה על  כל מכירה לעוסק, מלכ"ר או מוסד כספי    ש"ח. דיווח מפורט מחייב דיווח נפרד של
ש  רדנפ  ודיווח ש"ח   קנייה  כל  על  על  עולה  התשומות  סכום  מעל    300בה  מחזור  בעלי  מלכ"רים    20ש"ח. 

 .פיים בעלי מחזור מעל ארבעה מיליון ש"ח מדווחים רק על תשומותכס  מיליון ש"ח ומוסדות

 פיקדונות 
יתרת   ברכת הבדקו אטוב יעשו אם י,  המנהלים חשבונות בגין פיקדונות והוצאות לקוח,  יםחרעורכי דין ונישומים א

מס/קבלה בגין  ות  להוציא חשבוני ,  צורךבשעת ה,  כדי שיוכלו,  הפיקדונות והוצאות הלקוח לפני תום שנת המס. זאת
 פים שנוצרו בפיקדונות ובהוצאות ללקוח והמהווים שכר טרחה בידם. דהעו

מבעוד מאפשרועמ   בדיקה  מועדד  מבעוד  ותיקונן  טעויות  גילוי  דוחו,  ת  הגשת  מתקנבאמצעות  ים  מונע  ךכ  ים;ת 

 תשלום קנסות וריבית פיגורים.

 סגירת פנקסי החשבונות 

 ותיאומיםהשלמת רישומים 

הנישומי לעל  רישומים  ם  מלקוחותבפנקעדכן  יתרות  אישורי  לאסוף  חוץ;  גורמי  עם  ולהתאימם  החשבונות  ,  סי 

ים מלקוחות על מס ימנ ו זתיים א ם וכו'; ולהכין רשימות מלאי לסוף השנה. עליהם לאסוף אישורים שניקנ ב,  ספקים
)טופס המס  שנת  במהלך  במקור  שיקים  857  שניכו  רשימת  וכן  חייבי,  דחויים(;  ורשימת  לה ם  לעסק;    כיןזכאים 

ויש   ברכב עד ליום זה;  יםטרוכן קריאת מונה הקילומ,  ששימשו אותם עד לסוף השנה,  רכב של העסק-רשימת כלי
, פות גמל ולביטוח חייםהם לדאוג לאישורים על תשלום לקוי על ו.  זוג -בתלהכין אישורים על משכורות בעל העסק או  

 במחקר ובפיתוח., טבחיפושי נפ, בסרטים ולאישורים על השקעות

)טופ  יש והניכויים  המשכורות  של  שנתי  ריכוז  ולערוך  המשכורות  רישומי  את  לרשום ,  (126ס  להשלים  ולהתאימם 
החשבונות המ ,  בפנקסי  ניכויי  טופסי  את  במקו לרכז  שס  כן  לאר  לאחר ,  משכר.  ולהשלימו  בוחן  מאזן  להכין  יש 

למס הכנסה על ניכוי מס , טוח לאומילבי, לביטוח חיים ,מלם על תשלום לקופות גהתאמות ולאסוף אישורים ומסמכי
 במקור וכו'. 

על  וח  : דכמו,  ת לבין הדוחות השונים לרשויות המסרישומים בפנקסי החשבונו ה  ין יש צורך בתיאום מלא ושוטף ב

תשלוזומח ומאחרים;  מעובדים  במקור  ניכוי  על  דוח  מע"מ;  ולעניין  מקדמות  לעניין  בשר  מקדמות  על  ודוח  ל ם 
 עוד כיוצא באלה. ו,  הוצאות עודפות""

, בפנקסי החשבונות. במקרים כמו זה  הרישומיםת  למועוד לפני הש,  נערך דוח תקופתי על פי סיכום מסמכים,  לעתים
בד דיוק  חוסר  נ  לךבמהוחות.  ייתכן  חשבוניותהשנה  מתיקוני  הנובעים  הפרשים  גם  לעתים  מהחזרים ,  וצרים 

הר,  ומביטולים בעיתוי  ההפרש,  םישומהבדלים  אם  מהותי  וכד'.  הבאה. ,  אינו  לתקופה  הדוח  במסגרת  לתקנו  ניתן 
צע לב ך  ירחות צן הדוגשת דוח מתקן לתקופה הרלוונטית. התאמות בין הרישומים וביה  לל הפרש ניכר מחייב בדרך כ

להטלת    ,יםבמקרים מסוימ ,  לגרוםאופן שוטף ולא להמתין עד לסוף שנת המס. האיחור במשלוח הדוח המתקן עלול  ב
 וזאת נוסף על חיוב בריבית ובהפרשי הצמדה., רשויות המס קנסות בידי

הפ כל  והדיווחהדרושים לצורכ   יםרט יש להשלים את  ניהול פנקסי החשבונות  אולעדכ  ובעיקר להשלים ,  י  טי  רפ ת  ן 
 . ושל המשלמים לעסק, םספקים ונותני השירותי,  לרבות עובדים, הזיהוי המלאים של מקבלי התשלומים
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במקור  םא מס  החשבונות,  נוכה  בפנקסי  לרשום  נפרד,  רצוי  לז,  בחשבון  יש  המשלם  את  שנוכה.  הסכום  ת  כואת 

 דהיינו: כולל המס שנוכה. , בתשלום ברוטו

בד כי הדוח במהלך השנה  ,  ודפות"עת  צאובר "הויש לבדוק את הדוחות  בנדון. חשוב מאוד  לדיני המס  ולהתאימם 
 " שיופיע בסוף השנה בדוח התאמה לצורכי מס. "ההוצאות העודפות כוםאות עודפות יתאים לסבדבר הוצ

 פי "חשבוניות מס" תקינות.  לעניין מע"מ בוצע אך ורק עלת מו חשוב גם לבדוק אם קיזוז מס התשו

רשויות  זורים המדווחים לרשויות מס הכנסה לעניין מקדמות אל המחזורים המדווחים להמח  אתוושך את היש לערו
 הגיש דוח מתקן או לערוך את ההתאמות הדרושות בחודש דצמבר. ניתן ל, אי התאמה ליתמע"מ. אם מתג 

 כתו ער וההספירה של המלאי 

ימים לפני או   10את הספירה בתוך    ,רישוללא א   ,אפשר לערוך,  . עם זאת31.12יש לספור את המלאי שבעסק ביום  
זה תאריך  הדרושות,  אחרי  ההתאמות  את  המל  ,ולבצע  למצב  להגיע  אפשאי  כדי  הקובע.  את בתאריך  לערוך  אף  ר 

ולערוך את ההתאמות. רשימות  ,  פקיד השומהל  אשבהודעה בכתב ומר, יום לפני או אחרי תאריך זה 30הספירה בתוך 
הסח כל  את  יכללו  ההמלאי  המצו  תיומצו ורות  סחורות  ברשותו.  או  העסק  במקוםבבעלות  לאחר,  יות  , ושייכות 

 סק ומצויות בידי אחרים. סחורות השייכות לעה לרוך רשימד. כן יש לעיירשמו בנפר

אפשר להכין  ,  ד ולצמצם את הזמן הדרוש לעריכתופקהמאין חובה לסגור את העסק במועד המפקד. כדי להקל את  
מצויים בעסק ובזמן המפקד להשלים רק את רישום הכמות. ניתן  ן סוגי הטובין הוציה בהספיר   מראש את גיליונות

מוקדמג ספירה  לספור  אם  ארגזיםת  של  תוכנם  את   ת  גביהם  על  ולציין  מסוימים  ומחסנים  מדפים  או  ואריזות 
 מפקד ניתן לרשום את הכמות על פי הספירה המוקדמת כאמור.ה וםהכמויות שנפקדו. בי 

להמפקד   כל ל  כלוצריך  לר  את  יש  ללקוח(.  נשלחו  טרם  אך  שנמכרו  טובין  )לרבות  לעסק  השייכים  גם הטובין  שום 
 מובן שטובין השייכים לאחרים לא ייכללו בחישוב שווי המלאי.  הבעלים.  ובציון שםרד אך בנפ, אותם

המפ תחילת  לרשום  ר  קד לפני  הספיצוי  תחילת  לפני  מהעסק  שנשלח  האחרון  המשלוח  פרטי  )מסאת  דת  ותע פר  רה 

 שהתקבל מהספקים.  המשלוח או החשבונית( והמשלוח האחרון

, ם עליהם את תאריך המפקד ואת שמות הפוקדיםר עוקב. חובה לרשומספב  היו ממוספרים מראשגיליונות הספירה י
ברש גיליון.  כל  על  לחתום  הטו  ותימועליהם  אחסון  מקום  יצוין  ופרהללו  כאלה(  אחדים  מקומות  יש  )אם  טים בין 

הכמו  םקיספיהמ יירשמו  שווי.  לזיהוים.  או  מחיר  מיד  לרשום  צורך  אין  המדידה.  ויחידת  ייעשה ת  השווי  חישוב 
 ים או מיושנים יירשמו בציון מצבם.ר זמן. טובין פגומעבוכ

סביב הערכת מלאי קם ונופל  בתכנון מס. אחד הנושאים הוא המלאי.  ת  בוניתוח כלכלי נכון של העסק יכול להועיל ר

ידי מכירות סוף  ש להוכיח קיום "מלאי מת" או "מלאי גוסס". אפשר לעשות זאת על  מס. לשם כך י  ירכ לצוהרווח  
 כמו רכיבים ,  ימומש ההפסד. "מלאי מת" הוא מלאי של פריטים שאין בהם שימוש,  היימכרו פריטים אל  אם  שנה.

טלהרל מלפני  כבת  למחשבים  או  חוגה  שההוצאו,  שנים  10פון  מלאי  כל  למכיאו  עלוע   רתות  המכירה    לות  מחיר 
 . רוטוקול בהתאם ך פיום מראש ולערו  30ה  במקרה של השמדת מלאי יש למסור הודעה לפקיד שומ הצפויה.

את חירם ירד ויממשו  שמם  אם ימכרו בפועל פריטי,  בעלי מלאי עסקי יכולים להקטין את הכנסתם החייבת השנה
  אך קל יותר יהיה להוכיח , אם הם ייוותרו במלאי, ערומשש ההמימו  ההפסד. אמנם ניתן להעריך פריטים אלה במחיר 

 הפסדים שמומשו בפועל. 

, ולכן אין לו כל ערך. מוטב שלא להשאיר "מלאי מת",  כללכר בערך נמוך או לא נמכר  נמ  פשר להוכיח שהמלאיא  כך
 דיונים על אמיתותו. תח פתח ל פוו שכן עצם קיומ

רך נמוך  וחשבונית המעידה על ע,  בשוק  אי ייקבע על פי מחירול המרך  כים. עמומלץ לרכוש מלאי חדש במחירים נמו
 בשוק.  תעיד כי זהו ערכו
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יערכו משרדי השומה בדיקות של שווי המלאי במספר מצומצם של ,  ובמסגרת העבודה השוטפת  ,מסעם תום שנת ה

אנשי השומה    ייד ב  -שוטפת  בתיקים שייבחרו בתוכנית העבודה ה  -צוע ספירות מלאי מלאות  עות בימצבא,  עסקים
 עשית בפריסה ארצית גדולה. וכוח העזר. יש לציין כי הבדיקה נ

בשומלני על  המדווחים  אין  -מצטבר    סיסים  כי  בזה  השנה  מוזכר  סוף  לקראת  נוסף  עסקי  מלאי  לרכוש  טעם  ,  כל 
מים  ו יש. נהנוספתמכרו יקטין ממילא את ההוצאה השוטפת וינטרל בכך את הרכישה  א יישל ן  מאחר שמלאי של טובי

ים ששוויים  ריט את ערך המלאי של הפ כנסתם לפני סיום השנה ולהקטין בעלי מלאי עסקי יכולים עדיין להקטין את ה
יותר להוכיח  אך קל  ,  אם הוא נמוך מהעלות גם אם יישארו במלאי,  פחת. אמנם אפשר יהיה להעריכם במחיר השוק

 הפסדים שמומשו בפועל. 

 מכירת נכסים 

ע לבחון  מיש  הון    תכיריתוי  רווחי  במס  המתחייבים  מועברים  -נכסים  הון  הפסדי  ניצול  ני,  לצורך  צול  ולצורך 
-ודה( והאפשרות לדחות את רווח ההון בגין החלפת נכס ברלפק   27י בגין חילוף נכסים )סעיף  יכוות לקבלת נהאפשר

 פקודה(. ל  96ף עיפחת )ס

 הוצאות עודפות 

, כיבודים  :כגון,  לאחר התאמת הוצאות,  שרית רק בסוף השנהפא   פותת העודעריכת החשבון הסופי של סעיף ההוצאו 
 לניכוי וכו'.ים  עם הסכומים המותר, למתנות ונסיעות לחו"

שניתן ליחסן  ,  אישיי  ופאת ההוצאות מהסוגים המחויבים במקדמות ניתן לחלק לשתי קבוצות: הוצאות שיש להן א 
ניתן לייחס לעובד את עלותה של נסיעה לחו"ל )החלק  ,  למשך ל כזה. ככהטבה לעובד פלוני; והוצאות שאינן לייחוס ש

המתווסף למשכורתו של ,  וכד'. כל תשלום אשר נושא אופי אישי,  תהחזקת טלפון בבי,  ות מתנ ,  אש"ל,  הבלתי מוכר(
 וההוצאה מותרת לניכוי בידי המשלם.  -כרו לשת  הופך לתוספ,  המקבל לצורכי חישוב מס

אם ,  יש להוסיף את התשלום העודף לשכר כשהוא כולל מע"מ ,  ניםהשכר השו   בירכיומות ממאחר שאין לקזז מס תש 

 ם. המס שול

ניכויי ב  181שהן בגדר הוצאות עודפות לפי סעיף  ,  מוכרות-ות השנתיות הלאוהג להשוות את ההוצא ם נפקיד שומה 
 מוכרות.  -הותאמו כהוצאות לאאות שצוהל,  לפקודה

להוצאו סופי  חישוב  לערוך  העודרצוי  לרשויות מס  לו   פותת  שנת המסדווח  תום  לפני  להימנע מהטלת  ,  הכנסה  כדי 
גם ,  אם משלמים יותר יש לזכור כי הסכום העודף,  חוסר בתשלום. מאידךעל  ח לרשויות מס הכנסה  קנסות. יש לדוו

 ויש רק אפשרות לצרפו לתשלומי המס אם יש רווח. , עולםזר לוחמ  אינו, שהוא מנוכה מהמקדמות

מצוין    במסגרת התשלומים בעבור חודש דצמבר.   -בינואר    16ו לתקן דוחות קודמים עד  ים ארשהפ  ם להשליאפשר  
כי אם בד העודפות על אלה שבגינן שולמו מקדמותוח  בזה  יעלה סכום ההוצאות  באופן  ,  יוטלו על ההפרש,  השנתי 

מכאן  ,  קנסות  ,יאוטומט  הצמדה.  והפרשי  מקד  -ריבית  עצמית  בדיקה  של  ושחשיבותן  עימה  מלא  כריל  תיאום  ת 

 נת המס הנוכחית. ומדויק של הדוחות עוד במסגרת ש

 ניכוי מס במקור 

ולבדוק אם הסכומים שנוכו במקור מספקים תואמים את האישורים ,  במקור במועד החוקימס  מוצע להעביר ניכוי  
 מידת הצורך. נם בתקול, שנתקבלו מהם

 ריבית להלוואות 
 דה)ט( לפקו3הלוואות על פי סעיף 

ניתנו ללא ריבית או הנובע מיתרות חובה על הלוואות ש,  השנה יש לזקוף למס "שווי הכנסה רעיונית"ם  תואת  לקר
האוצרברי שר  שקבע  מזו  נמוכה  שליטה,  לעובדים,  בית  ולבעלי  שירותים  סעיף  ,  לספקי  לפי  חיובם  אי  ט( )3אשר 
 ודה יגרום לעסק חיוב במס.לפק
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 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל
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 שיעור הריבית הוא שיעור עליית המדד.   -בד שאינו בעל שליטה לעו  וניתשנ, (2020ש"ח )לשנת 7,800להלוואות עד 

לנו שירותיםלהלוואות  לעיל  ,  טהשלילבעלי  ,  תני  על הסכום האמור  העולות  לשנת    -ולעובדים  הריבית    2020שיעור 
 . 365-שר הם מוכפלים במספר ימי ההלוואה ומחולקים בכא, (דד)ללא הצמדה למ  3.49%הוא 

כד  יש לבדוק זוענילה  איאם  דיווידנ,  ק הלוואות בריבית  יוצא מן החברה. אולי כדאי למשוך  ולקזז כאשר הכסף  ד 
 ות ערך באותה השנה. ייר הפסד הון מנ

 גופים הקשורים ביניהם.  בין ת אוהלוואות לעובדים והלוו, בהסכמים בכתב, בהערת אגב מצוין בזה כי רצוי לעגן

הוראות חוק מס ערך מוסף פי  עם זאתי ח  , 1975-ל"והתש,  על  פי  ,  יבת הריבית בתשלום מע"מ על בסיס מזומן.  על 
דיון. בהלוואות  מע"מ בכל סוף שנה בגין הלוואה שלא נקבע לה מועד פוף  יש לזק   -שויות מע"מ  הוראות פנימיות של ר

ס ת משבוניו ולהוציא ח,  לבדוק את מצבת ההלוואות,  בסוף כל שנה,  רצוי,  יםורשמ  יםבין גופים קשורים ובין עוסק
 ין הריבית. בג

 משיכת כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי 
ב1)ט 3סעיף   מחייב  במי(  כספים  משיכת  מהותי  ריןשמס  מניות  בעל  ידי  על  מחברה  בעקיפין  הגדרת   או  קרובו.  או 

  השימוש,  טובת בעל מניות או קרובו. כמו כןהעמדת ערבות על ידי חברה ל כןו השאלה , משיכת כספים כוללת הלוואה
מגור  ןהלשל דירת  למשיכה:  ייחשב  חברה  של  בנכסים  קרובו  או  מהותי  מניות  בעל  ידי  או  ,  יםעל  אמנות  חפצי 

ך כל  משב  אלף ש"ח  100כלי שיט או כלי טיס. הסעיף לא יחול אם יתרת החובה של בעל מניות לא עולה על , טיםכשית

 מת. שנת המס ושנת המס הקוד 

( לפקודה( אם 10)2או משכורת )או הכנסה לפי סעיף  לחברה יש עודפים    אםנד  דיווידהכנסה תסווג בידי בעל מניות כ
עד מועד החיוב ונמשכו מחדש במהלך השנתיים הקרובות יראו אותם כאילו לא רה  ם. כספים שהושבו לחבאין עודפי

ש  ושללך  ות במהאם שוב הועמד לשימוש בעל מני  –נכס  לגבי משיכת  ,  יום(  60של עד  ה  ופ הושבו )למעט משיכה לתק
 שנים. 

שימו לגבי  הבאה,  המס  שנת  תום  הוא  כספים  משיכת  לגבי  במס  החיוב  בנכס  מועד  המ  –ש  שנת  התום  שוטפת. ס 
 ם בעל מניות ישיב כספים/ נכס עד מועד החיוב, הסעיף לא יחול. כלומר א

 ג חישוב נפרד לבני זו
 מו כל אלה: בני זוג זכאים לחישוב נפרד אם התקיי 

 מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;ד  חא כל שית של יגיעתו האי )א(

תף ועומדת ביחס  ת תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשות אמוג מקבל הכנסה התוא כל אחד מבני הז )ב(
 יצור ההכנסה כאמור; ישיר לתרומתו לי

את מקור ההכנסה המשותף    ,עקב  דרך,  שבית המגורים משמ  –ני הזוג  אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של ב  ג()

 ם;ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורי

 מס ערך מוסף 
 ע"מ עברה בשנים האחרונות בהדרגה לדיווח מקוון.  יווח למהד שיטת

הדיווח המפור נכון להיחובת  על עוסקיםט למע"מ חלה  ומוסדות כספיים,  ום  ועל  ,  מלכ"רים  על המחזור  בהתבסס 
 ת הנושא מומלץ לבחון כל מקרה לגופו בכדי לקבוע האם החובה חלה. לאור מורכבו  ם.ספיאים נותנ

ב,  ובהתאם,  הודעה מרשות המסים  מפורט אינה תלויה בקבלתח היובהר כי חובת הדיוו כדי  אין באי קבלת הודעה 
הדיו לפטור   המפורט  מחובת  העו וח  המפורט  הדיווח  חייבי  מהקריטריונים  את  לאחד  וח  יוהד את  ים  ייבהמחנים 

 . המפורט

 . יותלהפנים את המשמעו וב וחש , הדבר מאפשר לרשויות מע"מ לעקוב בזמן אמת אחרי כל חשבונית
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 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל
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ור הרשום וכן את המחז,  ות מע"מכדאי להשוות את המחזור אשר רשום בפנקסי החשבונות למחזור אשר דווח לרשוי 

שדוובפ למחזור  החשבונות  הכנסה.נקסי  מס  מקדמות  לעניין  הב  ח  הפרשיםת ה  דיקאם  מתקן  ,  גלה  דוח  להגיש  יש 
 שויות המס.לרשויות מע"מ. לא כדאי להמתין לביקורת של ר

ממס   2/3לנכות    מותר ,  תשומות על רכב. כאשר השימוש ברכב הוא ברובו לצורכי העסקאים את מס ה להתיש צורך  
כאשר ,  בסוף שנת המס  קת ראפשרי  סכום הנכוןממס זה. קביעת ה  1/4מותר לנכות  ,  ות; וכאשר רובו פרטיהתשומ

 מתבררים נתוני השימוש.

ריבית   בשל  מע"מ  השלכות  לבדוק  רעיש  ריבית  או  ולבעלי  יונ שנתקבלה  לעובדים  הלוואות  על  נתקבלה  שלא  ית 
 שליטה.  

פיד על הוצאת חשבונית  השתתפות בהוצאות וכו'. יש להק,  ירותים עתים זו את זו בגין שחברות קשורות מחייבות ל
 לתקנות מע"מ.  7ו/או לבחון את השלכות תקנה ,  והשתתפות בהוצאות כאמורם  תיירור שעבומס ב

 ת החשבונותמערכ שמירת 
את  לשמ יש   החשבונות  ור  או    7מערכת  מתייחסת,  היא  שאליה  המס  משנת  מיום   6שנים  על    שנים  הדוח  הגשת 

 חר. לאותה שנה, לפי המאו ההכנסה 

סטטיס הזמנותמסמכים  פניטיים,  רישומים  ב,  ופנקסים, קלמח-ין מיים  תיעוד  פריטי  ופרוטוקולים,  חוזים  תיים, 
י חשבונות, אך ניהל אותם מרצון או מכוח דין אחר, יש לשמור  נקסל פי הוראות ניהול פ שהנישום אינו חייב לנהל ע 

 ליה הם מתייחסים.ל ההכנסה לשנת המס שאחות מיום הגשת הדוח עשנים לפ 3במשך 

ם בידי שלטונות המס בלבד. ייתכן שבענפים אחדים, או  לצורך בדיקת  םכימסמשמירת  האמור בסעיף זה הוא בדבר  
 שת שמירת מסמכים מסוימים לתקופות ארוכות מאלה. נדרות חוקיות מסוימות, על פי דריש

וש זכויות בביטוח  ולים להתבקש למיממוגבלת, משום שהם על  ל עובדים לתקופה בלתירצוי לשמור דוחות שנתיים ע

 יוצ"ב. לאומי וכ

 

 הדיווח על הכנסות או הקטנת שיעור המס עליהןית יחד

 הכנסות פטורות ממס
 לפי סעיפי פטור שונים בפקודה.  , ששיעור המס עליהן הוא אפס או פטורות ממס ות הנישוםחלק מהכנס

 ורות ממס. ו בהגדרת הכנסות פט שחלק מההכנסות ייכלל סעיפים האלה ולגרום יש ללמוד את ה

 עיתוי ההכנסות 

 ן זומבסיס מ

 זאת התקבול שנדחה, אך גם  בעבור המדווחים על בסיס מזומן מקטינה דחיית התקבול את ההכנסה החייבת בסכום  
 לא הוסב לאחר. אפשר ליחסו למועד פירעונו בתנאי שהוא  עותד במסגרת הסבירות. תקבול בשיק מ

בייה של הכנסות  יית הגח ד  מן.יס מזוווחים בשיטת הדיווח על בסתן של הכנסות היא רלוונטית רק למדגביי   דחיית
וציא הודעת חיוב על שכר ו מ ף שנת המס הנישום אינתיחשב לדחייה אשר אינה גובלת בפיקציה, כאשר לקראת סו

 גינה.טרם קיבל את הכסף ב הודעת חיוב כזו, אך  טרחה ללקוח בתמורה לשירות או למכר נכס, או שהוציא

 . ת גביית המס לשנה הבאהי חיה ד ן משמעעל בסיס מזומסה למדווחים  כל דחיית הכנ 
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 בסיס מצטבר

בחשבו הכלולות  ההכנסות  כל  אם  לבדוק  והופקו  יש  גובשו  אכן  כוללות  כהכנות  אינן  ואם  המס,  שנת  תום  עד  נסה 
 רם מומשו. הכנסות מראש או הכנסות שט

 ל כולו. וקב הת לא בסךרווח הגלום בעסקה בלבד ו החייבת במס, בשיעור הה יקטין את ההכנסה  אי רישום מכירה השנ

לידי הרוכש כס  תן השירות או מסירת הנדחיית הגבייה של ההכנסות פירושה עיכוב מ  -למדווחים על בסיס מצטבר  
 או המזמין. 

מצטברת   לדחות  -בשיטה  אפשר  רווח,  בהן  שגלום  השלמ  עסקאות  את  הבאה  וזאלשנה  רישומן,  ואת  בתנאי  תן  ת 
 תצא לפועל בשנה הבאה. שהעסקה אמנם 

פנ פיכס ההכנ  ,םויים  להגדלת  יגרמו  הצמדה,  הפרשי  או  ריבית  נושאי  פיננסיים  באמצעים  החייבת  המושקעים  סה 
ה החייבת; חברה תשקיע כספים פנויים במלאי או במקדמות לספקים, לא תיווצר תוספת להכנסם ה בשנת המס. א

 המימוש.  תבערק ת במס  ת, של פריטים אלה, מחויבהריאלית והאינפלציונייוון שעליית ערכם,  וזאת, מכ

ומן. בסיס  מז  רה בע"מ לדווח על בסיס כדאי לציין שבמקרים מסוימים, על פי פסיקת בתי המשפט, רשאית גם חב
פועל תמיד לטובתו של הנישום, ובמקרים מסוימים עדיף     כדאי לדעת שרשויות   לבחור בבסיס מצטבר.מזומן אינו 

מע מאפשרות  אינן  שנה,המס  מדי  לבסיס  מבסיס  בבסי  שלתו  ובחיר  בר  תהנישום  המסוים  לשנים  ס  גם  אותו  חייב 
 הבאות. 

לו הכנסה קטנה כבר השנה,  עצמלשנה הבאה. כך למשל:    לא תמיד כדאי לדחות הכנסה ויש  עסק חדש,  אי שפתח 
לשנהישק לדחותה  כדאי  אם  ת   ול  הבאה  בשנה  להכנסההבאה.  הכנסתו  ותחייבו  צורף  יחסית  עליה    גבוהה  לשלם 

 הזיכויים האישיים בשנה העכשווית.הניכויים ו , תוך הפסד תסייח י גבוה שיעור מס שול

וכך, מי שיש לו  או להקדמתה, אלא לפעמים גם לשינוי שיעורו.    המסית  ם לא רק לדחיית גביהפרשי הזמנים גורמי
ד אלא  וכל לקזז את הפסדיו בעתינה את מלוא המס ולא יי לו הפסד, ישלם השיבת ובשנה הבאה צפו השנה הכנסה חי 

 הבאות.  כנסתו בשניםהד כנג

 מכאן, שכדאי בדרך כלל להקדים מימוש הפסדים.

 מכירות
ראי לשתי עסקאות נפרדות, ידווחו קרן המכירה הופרדו מראש קרן המכירה והאשבה  תה מכירה באשראי, שנעשאם  

 ס המנת  לאחר ש סה הגלומה באשראי שניתן  ה השוטפת, ואילו ההכנשנת המס כהכנסה בשנחלק האשראי השייך לו
 ת. השנה העוקבתדווח רק מ

חיובים ללקוח, או קבלת הסחורה  טולצפויים מתן הנחות ובי כדאי גם לגמור התחשבנויות עם לקוחות, בייחוד כאשר
 ות. בחזרה, או כל פעולה אחרת המקטינה את המכיר

כי   כנגד, כדי  שד  הצ  ם בידיהמסמכים המקובלים חתומי  רה או מתן הנחה וכד' יהיובעת החזרת הסחוצריך לדאוג 
ר להחזיר לעצמו מוכם, באילו תנאים יכול האת החיוב במס ערך מוסף. כללי מע"מ קובעים, בנהלים מפורשיהפחית  ל

 את המע"מ שנכלל בחשבונית שבוטלה או שהופחת סכומה.

 כירות הקדמת מ
בדצמבר   31-לעד  רקעין  מומלץ למכור את המק  -וש  מימ-ואם יש מקרקעין המהווים השקעה בת,  דאם העסק מפסי

 ולקזז את שבח המקרקעין מההפסד העסקי. 

כדי שההכנסות ממכירות בהפסד יובאו בחישוב , גום וכד'(י פשלו נמוך מעלותו )מלא  מומלץ למכור מלאי שערך השוק
י  ואפשרות קיזוזם של הפסד חויבים במס רווחי הון תוי מכירת נכסים המ שווית. יש לבחון עיההכנסה בשנת המס העכ

 לפקודה(. 96יף  פחת )לפי סע-וכן אפשרות דחיית רווחי ההון בגין החלפת נכס בר,  ןם מרווחי הויברמועהון 
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להודיע לפקיד השומהאת הדעת כתת  ראוי ל יש  רוו,  יום מיום המכירה  30בתוך  ,  י  ואף הפסד הון. אםעל קיום   ח 

קודמ משנים  ההוהפסדים  מרווח  מקוזזים  המקד ,  ןות  לתשלום  חובה  בגיאין  רמה  )א  חוון  ישנה  ההון  אופן  בכל  ך 
כירת הנכס שיצר רווח  ממועד מ  ריםהמאוח,  י ההון השוטפיםיום(. קיזוז הפסד  30חובת הודעה לפקיד השומה בתוך  

 30אף אם הפסד ההון נוצר בתוך  ,  קדמה; וזאתלאי תשלום המ,  כנסהלפי עמדת רשויות מס ה,  אינו מהווה עילה,  הון
 והוא יוכר למוכר עם תום השנה. ,  אין הפסד ודאין יי עד  -ן ההויום מיום יצירת רווח 

בגין מ כי המקדמה  בזה  פוטרת מוזכר  רווח הון אינה  יתרת המס ממועד  מת  ס  כל  על  ריבית והפרשי הצמדה  שלום 
 ה ועד לתום שנת המס.המכיר

 ם תשלומה. כשהיא צמודה למדד מיוששולמה ביתר תוחזר מקדמת מס רווח הון 

 

 יןמקרקע  הקלות במיסוי
סעיף  דירה  ר  שכ לפי  מעסק  הכנסה  להיחשב  לפקודה  1)2יכול  ב  -(  מאופיינת  זו  ובניהול  הכנסה  אחדים  מושכרים 

 ד לשם כך. משר

-ת בןכנסתו נמוכה מהכנסוהזוג שה-ליחסה לבן  אפשרייתכן שנובעת מגוף המוגדר "עסק",    נוסף על כך, אם ההכנסה
, אלא אם הכנסה  זוגו-גבוהה מהכנסות בן  מיגיעה אישית  וסתהכנהזוג ש-לות פסיבית מיוחסת לבןזוגו. הכנסה מפעי

ביר או  נובעת מנכס שהתקבל  זוג שני  בן  ע"י  נישואין  היהושה  לפני  גם היבטים  ברשותו לפחות שנה  יש  זה  לנושא   .

הלאומי.   ביטוח  בביטוח  דמי  לשלם  הייש  ההכנסה  אם  מההשכרלאומי  ההכנסה  מעסק.  ביטוח  א  מדמי  פטורה  ה 
עולה עאש  נאימי, בתלאו כינה  פי הלחוק הביטוח הלאומי  103זאת בעקבות תיקון  אש"ח.    25-ל  על  יא  חוזר שהוצ . 

ללא הגבלת סכום נה מגיעה לכדי עסק פטורה מדמי ביטוח  לאומי, השכרה למגורים בישראל אשר איוח  המוסד לביט 
במס  גם   היא מחויבת  שוליאם  בשיעור מס  גם משמעות  .הכנסה  יש  זה  המימון.אוצבה  בהכרה  לנושא  לקביעת    ות 

 .יתרונות נוספים.  - בית"-ההכנסה ממקרקעין כהכנסה מ"עסק" ולא כהכנסה מ"אחוזת

יגיעה אישית, יחול גם על ד לפ  1  ףעיבס מש לפני  מי שכירות מנכס ששיקודה נקבע כי שיעור נמוך של המס, כמו על 
לפ  הכ  10חות  השכרתו,  אישית, מעסקשנים, להפקת  מיגיעה  בכך מתאפדי  שלח או ממ  נסה  המס .  של   שרת מדרגת 

הירוק", או על בעל חנות מכולת    ספרשנים ומשכיר את "המ  10  גם על בעל מונית, למשל, שפרש מעיסוקו אחרי  10%
כירות נמוכה יחסית,  אלה דלעיל מדמי הש  ו. מאחר שהכנסתם שלשנים ומשכיר את עסק  10שפרש מעיסוקו אחרי  

נה מיגיעה אישית, גם אם פרשו מעיסוקם לפני  פי שהכנסתם איותר אף על  יב  וכהמס הנמיוכלו ליהנות ממדרגת ה   הם
 . 60גיל 

ר, הן  כלומ  -( לפקודה חלים עליהן  7)2( או סעיף  6)2יף  כנסות מהשכרת מקרקעין שסעי ה ב לפקודה קובע כ 8סעיף  
תה  השיטה הנאו   יאת ה המצטבראף על פי ששיטת המיסוי  שבו על בסיס מזומנים, ייח  -כהכנסות מעסק אינן ממוסות 

 ין זה. ביותר לעני 

ג המס,  בשנת  שנתקבל  דירה  שכר  בגין  תקבול  דירכל  שכר  בעבור  הוא  אם  מם  כולו  ה  יירשם  אחדות,  לשנים  ראש 

ילת השנה הבאה לגביית  , מוטב שימתינו לתח לדחות גביית הכנסותים  כהכנסה בשנה שבה נתקבל. לפיכך, למעוניינ 
במזומן תקבול  דירה.  היכשגם  נחשב    שכר  של  נקפורים  וכך  על  מושכר,  מוקדם  ממיסוי  להימנע  כדי  בפסיקה.  בע 

 ר דירה בתוך שנת המס, ולא לקבל שכר דירה מראש.משכדירה רצוי לקבל הכנסה  הכנסה משכר

והוא   רווח,  לנישום  יש  להגדיאם  מעוניין  דיר אינו  שכר  בתקבולי  קבלתלו  את  שידחה  מוטב  לשנה    ה,  התקבולים 
שר כדאי להקדים את רישום ההכנסה, משום שהפסד מעסק אפ  ן ממשיכים בו, ד מעסק שאי סהפיש  כאשר    העוקבת.

ומשכר   ת המס שבה הוא נוצר, ואין אפשרות לקזזו מהכנסה ממקור אחר, כגון: ממשכורתבשנלקזז מכל רווח שהוא  
 המס הבאות. דירה בשנות 

 השכרת נכס עסקי 

יהמיס,  בעיקרון סעיוי  הוראות  לפי  ייתכהודלפק   121ף  היה  מיגיעה  .  בהכנסה  מדובר  כאילו  תמוסה  זו  שהכנסה  ן 

 לפקודה.   1ת" בסעיף ישילהגדרת "הכנסה מיגיעה א(  7אישית. ראו חלופה )
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ול נוסף שרואה  ( לפקודה. יש מסל 5)9כאן מהוראות סעיף  ניתן ליהנות  ,  אם הכנסה זו תיחשב הכנסה מיגיעה אישית

 ד לפקודה. 9לתנאים שבסעיף   פוףכ  ןובכמ, בהשכירות כאילו מדובר בקצבהכנסת 

 הכנסות שכירות מחו"ל

הרגי המיסוי  מנגנון  סעיף  קיים  מכוח  מלפקודה  121ל  בסעיף  .  מופיע  נוסף  מיסוי  ההכנסה  122סלול  לפקודה.  א 
ן המס  גם קיזוז בגי  פטור. איןזיכוי או  ,  ואין בו קיזוז,  לנכות רק פחת  . במסלול זה ניתן15%החייבת תמוסה בשיעור  

 . הזר

ן  בי  שכירות מחו"ל אין הבחנהא לפקודה הוא שאין מדובר בהכנסה מעסק. במיסוי הכנסות  122תנאי להפעלת סעיף  
 א לפקודה פטורה מדמי ביטוח. 122נכס עסקי. הכנסה שתמוסה מכוח סעיף   דירות מגורים לבין

 ני זוג מרכושות בהכנס
 גבוהות מהכנסות בן זוגו. יתש יאעה מיגי ו יזקף לבן הזוג שהכנסותינקבע כי ההכנסה מרכוש ת

לבקש66סעיף   זוג  לבני  מאפשר  לפקודה  מרכוש,  ולקבל,  )ב(  שימהמשהוא  ,  שהכנסות  להלןקורות  יתווספו  ,  פורטו 
 לעניין חישוב המס להכנסות אותו בן זוג שהוא בעל הרכוש האמור. 

 הוא: ות ממנו י הכנסות הנובע חישוב נפרד לגב, ולקבל,  הרכוש שאפשר לבקש

 יה בבעלות אחד מבני הזוג שנה לפחות לפני נישואיו. ש שהכור .א

 מבני הזוג. חד א  ה במהלך הנישואין אצלרכוש שנתקבל בירוש ב.

זוג  רכוש שיתבקש לגביה חישוב נפרד כאמור לעיל תיתוסף להכנסות האחרות של אותוהכנסה מ וחישוב המס  ,  בן 
 . סה הזווהיא כוללת את ההכנ, תוייעשה על סך כל הכנס

 השלכות מס   -מדיווידנד   סותנכה
משפחתית(  יחיד   חברה  עלי)או  ישלם  דיווידנד  בשיעור  שמקבל  מס  מק 25%ו  אם  נישו  הדיווידנד בל  .  מייצג  )או  ם 

 על הדיווידנד האמור.  30%עור ישולם מס בשי -הוא יחיד שהוא "בעל מניות מהותי"  בחברה משפחתית(

 הלאומי  היבט הביטוח -דיווידנד 

 .אין חבות על דיווידנד שמקבל יחיד , לחוק הביטוח הלאומי  103עקב תיקון  ,2008נת מש החל

 נד שמקבלת חברהוידדיו

לפ 126  סעיף מוציא  )ב(  או  קודה  שהופקו  בהכנסות  שמקורו  ישראל  תושבת  חברה  שקיבלה  דיווידנד  המס  מבסיס 
 .תרוחב  יב במסאדם אחר החי-בני-ן מחבר נצמחו בישראל, שנתקבלו במישרין או בעקיפי ש

בדר4סעיף   ההכנסה.  צמיחת  ולמקום  ההכנסה  הפקת  למקום  מבחנים  קובע  לפקודה  את א  לבחון  מקובל  כלל  ך 

 לות העסקית מניבת ההכנסה.ם שבו מתקיימת הפעי מקוה

יחול מס   -וץ לישראל חו מחוץ לישראל, וכן מדיווידנד שמקורו מחאם מדובר בדיווידנד שחולק מרווחים שנוצרו ונצמ
הד  ות.בר ח  סמ יעור  בש את  שקיבלה  החברה  יכולה  אזי  מס,  אמנת  ישראל  עם  שכרתה  במדינה  מדובר  יווידנד  אם 

 .)ג(126 קבוע בסעיףנון הזיכוי העקיף המנג מחו"ל ליהנות מ

 הכנסות הוניות 
הון  והפסדי  עסקיים  הפסדים  יש  לחברה  קודמות  אם  משנים  לה ,  המועברים  צפויים  אם  הפסדיאו  לחברה  ם יות 

ות לקזז את קיימת אפשר   -ובכוונת החברה למכור נכסי הון שבגינם צפויים לה רווחי הון  ,  פתוט הש  ם בשנהעסקיי
מהר החברה  ווחההפסדים  על  האלה.  מרווח  ים  לקזזם  כוונתה  ועל  אלה  הפסדים  קיום  על  השומה  לפקיד  להודיע 

קיזוז רווח  וף נכסים ולחי של ביצוע מקדמה הנובעת ממנו היא ך נוספת להקטין את תשלום מס רווח ההון והההון. דר
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קיד  )ובהודעה מתאימה לפ דה  נאים המנויים בפקוים הת בהתקי,  ההון הנובע מהמכירה מעלות הנכס שנרכש לחילופו

 השומה(. 

, יודשל הפסדי ההון הנובעים ממכירת מכונות וצ  לפקודה מתיר במקרים מסוימים את הניכוי   27מובהר בזה כי סעיף  
כ הנישום.  ל מהכנסות  כי  בנקכך  תנאי  וציודע  מכונות  לרכוש  הנישום  שנוצר ,  על  ההון  מהפסד  גבוהה  עלותם  אשר 

 באותה שנת מס., ירהבמכ

בגין רווח הון  לא יחויב במס.  ,  ועד מועד מכירת הנכס  1.1.1994-אשר נצמח מ,  האינפלציוני  כי רווח ההוןלציין  תר  למו
 .  10%ור ס בשיע ולם מיש  31.12.1993רכישת הנכס ועד ליום  אינפלציוני אשר נצמח מיום  

 תלוי בזהות המוכר. ול הכ  -ום ר השולי של הנישבמקום המס בשיעו, 25%-30%המס על רווח הון נקבע בשיעור 

 הגדלת הוצאות או הקדמת הוצאות 

 הגדלת הוצאות
מסוימ  ומוצרים  שירותים  עסקי,  יםרכישת  מלאי  אצ,  שאינם  גם  להוצאה  וגתיחשב  מסחריים  עסקים  אצל  ל ם 

ת התמורה בפועל עד  שמדווח על בסיס מזומן חייב גם לשלם א  בסיס מזומן. ההבדל ביניהם יהיה: מי על    םיוחדוהמ
זאתהשנסוף   כל  בנדון  ,  ה.  הפרזה  כל  העסק.  של  הרגיל  במהלך  נעשתה  והיא  סבירים  בסכומים  היא  הרכישה  אם 

   הבאות.מס השנה וייחוסה לשנים עלולה לגרום לפסילת ההכרה בהוצאה לצורכי  

לפרסוםצאווהה כלל  בדרך  הן  זה  לעניין  ציבורל ,  ת  מנועלשיפוצ,  לאחזקה,  לתיקונים,  יחסי  סעיף  י  לפי  (  3)17ים 
לדמי חבר ,  קלייעוץ שיווקי ולאנשי מקצוע אחרים הנותנים שירותים לעס,  לייעוץ עסקי ומשפטי,  לספרות,  פקודהל

 בתערוכות וכו'.  ,תידובווע, להשתתפות בכנסים, לחו"ללנסיעות ,  לארגונים מקצועיים

לעובדים מכספי  יים  צו יפ,  להקדים ולשלם מענקיםדים לשלם לפני סוף השנה. כמו כן אפשר  הוצאות אלה אפשר להק

 לקבלם בשנה הבאה. שלפי המוסכם הם צריכים  , בונוסים ותמריצים לעובדים, פדיון חופשה, המעביד

 הקדמת הוצאות 
ת מחלוקת בין נציבות  ם, כגון: שכר דירה, דמי ביטוח. קיימי י פתתקולומים  שור להקדמת תשמה בכל הקקיימת דיל 

לבין מו אינם  לת  מחי מס שונים בכל הקשורמס הכנסה  שלומים שכאלה מראש לתקופה ארוכה. אנשי מס הכנסה 
ים על בסיס מזומנים.  ם לאלה המדווחחדות הוצאה בייצור הכנסה, גומים תקופתיים מראש לשנים ארואים בתשל

שמדובר    מים בסוף השנה, לשנה אחת מראש, ובתנאיבדרך כלל עם תשלומים המשולמס גמישים  הי  אנשזאת,    עם

 די שנה בשנה. ע מבמהלך עסקי קבו 

ומניכיון שיקים של לקוחות היא הוצאה מוכרת למס בא ניכיון  ריבית הנובעת מניכיון שטרות  בוצע  ותה שנה שבה 
 ן השיקים. השטרות או ניכיו 

צעי  יון שטרות או ניכיון שיקים כלעיל, כאמשקול אפשרות לבצע לקראת סוף השנה ניכל ע  מוצהמס,    מבחינת תכנון
 , כפוף למחיר האשראי. אחרחלופי לקבלת אשראי 

ילת ינואר, עלול להיחשב הוצאה לא  תשלום שכר עבודה בעבור חודש דצמבר, אם ישולם במועדי תשלום רגילים בתח 
ל למדווחימוכרת  השוטפת  המס  בשנת  על  זאזמ  סיסם  עם  כלל,  ומן.  בדרך  כי  לדעת  חשוב  הדין,  ת  משורת  ולפנים 

ה נציבות מס  הומתירה  לכלול  כן   צאהכנסה למעסיקים  לא  שולמו, שאם  בשנה שבעדה  הוצאות שכר  כזו במסגרת 
 ת העובד השכיר. ערך הדיווח המקובל על הכנסוייפגם גם מ

ספות  בדצמבר את משכורת חודש דצמבר עם התו  31  יוםעד ל  וכון" מוטב שישלם לעובדי למי שאינו מוכן "לקחת סי
עובדים, למוסד לביטוח לאומי ולביטוחי הפנסיה  ם לבסיס מזומנים מומלץ לשלהנלוות לה. לכן, בעסק המתנהל על  

 ך שנת המס.ריות כדאי להקדים ולשלם בתוסמוך לסוף השנה. הוצאות אפשאת יתר ההוצאות עד 
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רק אם שולמו לפני תום שנת המס, )ה( לפקודה, יותרו בניכוי  18פי סעיף  לת  ייבכנסה ח מים לתושב חוץ, שהם הלותש

מים  ושה חודשים לאחר תום שנת המס, והועבר אל פקיד השומה בתוך שבעה י משל ס עליהם נוכה לא מאוחר או שהמ
 . ית והפרשי הצמדהמיום הניכוי בתוספת ריב 

 פחת 
ם כאלה עלולה  ת, המקנות שיעורי פחת שונים. במקריונוש  ת יוורבקטג נית  זמ-נכסים יוגדרו בוייתכנו מקרים שבהם  

 שיעור הפחת הראוי אשר מותר בניכוי.  יעתום לבין פקיד השומה בקב להתעורר מחלוקת בין הניש

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

אפקבי  חרלא אם  לבחון  יש  הנכס  של  סיווגו  ק עת  להן  שיש  משנה,  ליחידות  אותו  לפצל  שכל שר  או  עצמאי,  יום 
 בו משרתות תכלית אחת כוללת. זהו מבחן "העצמאות התפעולית".  דותהיחי

 החלפת ציוד -שיחלוף 
רוצים ל נכסיםאם  לנישום שבבעלולפקודה  96, אפשר להיזקק לסעיף  מכור  נכס, המאפשר  נכחפ   בר  תו  ס ת לרכוש 

הנכס שמכר   לוף חודשים לאחריה, לחי   12  חודשים לפני המכירה ועד  4במקום הנכס שמכר, בתוך תקופה של    אחר
 רכבי השכרה ומקרקעין בחו"ל.  –חריגים בסעיף המופחת. במחיר העולה על מחירו 

מוגבלים כלי רכב ש  ירכלצוהשתמש  ש. לכן בסעיף זה מוטב לזה גורמת להקטנת הפחת של הנכס שנרכ  סעיף  הפעלת
 בניכוי ההוצאות, ובכללן הפחת.

 הכרה בהוצאות רכב
סע  תקנ ל   31יף  מכוח  חוקקו  שקוות  פקודה  רכב(,  הוצאות  )ניכוי  הכנסה  של מס  הניכוי  שיעור  לעניין  כללים  בעות 

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

 כללי הניכוי

 ההוצאה תותר במלואה.   - וליב תפעכר ●

 לתקנות(.  3ן )תקנה  ההוצאות יותרו במלוא -רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדו   ●

 הוצאה לא מוכרת כלל. –יצור הכנסת עבודה )משכורת( ימש לי שש רכב ●

 ג הרכב תלוי בסו -חל יד ששימש ליצור הכנסה מעסק או מש  רכב  ●

אופנוע  ● למעט  רכב    L3שסיווגו    רכב,  השימוש    -ן  להל כאמור  ולמעט  שווי  בניכוי  הרכב  החזקת  הוצאות  סכום 
כפי שנקבע בתקנות מס הכנ )שווי השימוש ברכב(,ברכב  או    -)להלן    1987-שמ"זהת  סה  תקנות שווי השימוש(, 

 מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה. 45%סכום בגובה 

)ב( לתקנות שווי  2בתקנה  קבע  שני  פכימוש  וי השזקת רכב בניכוי שוסכום הוצאות הח  -  L3וגו  לגבי אופנוע שסיו ●
 לפי הגבוה.   מהוצאות החזקת הרכב, 25%השימוש, או סכום בגובה 

( לתקנות  1א)ד()271, שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס ציבורי או מונית, כאמור בתקנה  M1וגו  סיו לגבי רכב ש ●
שווי השימוש ברכב   ויניכרכב בהסכום הוצאות החזקת    -(  תקנות התעבורה  -)להלן    1961-בורה, התשכ"אהתע

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

הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקנה  M1בי רכב שסיווגו  גל ● לתקנות  (  1א)ד()271, שסיווג המשנה שלו 
ע בתקנות שווי השימוש, או סכום  קבשנ  ב כפיכבניכוי שווי השימוש בר  סכום הוצאות החזקת הרכב   -התעבורה  

 מהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה.  80%בגובה 
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שסיווגו  גל ● רכב  שסM1בי  המשנה יוו,  כאמור    ג  נהיגה,  להוראת  כרכב  שלו  הרכב  ברישיון  שצוין  רכב  הוא  שלו 

לת1א)ד()271בתקנה   התעבורה  (  בס  -קנות  הרכב  החזקת  הוצאות  ברכב כום  השימוש  שווי  ש  ניכוי  ע  נקב כפי 
ב  בלבד שבבעלות הנישום רכמהוצאות החזקת הרכב, לפי הגבוה, ו 77.5%בתקנות שווי השימוש, או סכום בגובה 

הרכב שהוא  אמור אחד בלבד, ולגבי מי שבבעלותו רק שני כלי רכב כאמור, שלגבי אחד מהם בלבד צוין ברישיון  כ
 . "68%" יקראו " 77.5%קום "בת הילוכים אוטומטית, במבעל תי

גבי כלי הרכב  כל הוצאות החזקת הרכב ל  -החברה(    -רה להשכרת רכב לתקופה קצרת מועד )להלן  חבל  ב שברכ ●
 על מספר עובדי החברה. לה שמספרם עו

 הוראת שעה  –פחת מואץ לרכבים  ●

 שיטת חישוב חדשה המודל הלינארי -צמוד  ברכבשווי שימוש 

 זקיפת השווי נעשית כאחוז מסוים ממחיר הרכב.   2010חל משנת ה

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

 . 2020 בשנתלחודש.

 ואילך:  2013החדש החל משנת  ברכב השימוש וישושיעורי 

 לצרכן.  הרכבממחיר    2.48%

 2020ש"ח שנת המס  509,020:  ברכב השימוש  שוויתקרת מחיר המחירון לעניין חישוב 

 .20201.1-נכון ל חשמלי / פלאג אין / היברידי  צמוד ברכב שימוש  שווי נוסחה לחישוב

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

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

 שומות מעורבות. ת  - 18במקרה של רכב פרטי; ותקנה 

נפרצה   -התשומות  מ  1/4-או ב  2/3-הכרה ב  -בת  לתקנות מע"מ לגבי תשומה מעור  18הנוסחה שהייתה קבועה בתקנה  

 (. 1097/04ס"ד על רד הנדסה מעליות )ע"ש מהתשומות. זאת נקבע בפ 90%פי מעלה, והותרו אף כל

 הגדרות: 

רכב מסחרי אחוד שימושי,  -נוסעים פרטי, רכב פרטי דו  שימושי רכב-רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו  -רכב פרטי"  
אחוד בלתי  מסחרי  בתקנוכ   ורכב  התמשמעותם  התעבורה,  רכב מש  ובלבד,  1961-שכ"את  של  המותר  הכולל  שקלו 

וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו אך למעט    ק"ג  3,500מסחרי כאמור אינו עולה על  

 בע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל ג'יפ המועסק דרך ק

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

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

 רת רכבים  וסק שעסקו מכישת רכב בידי ערכי  .1

 ה בבית ספר לנהיגה;  ודי נהיגלימ   .2

 השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;  .3

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

 ון סיורים כאמור. ח בידי מי שעסקו ארג סיורים וטיולי שט  .5
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(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 25       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

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

 דלק וכיו"ב( , וטפות )אחזקהניכוי מס תשומות בגין הוצאות ש

מס התשומות שהוטל על עוסק בגין הוצאות שוטפות הקשורות לשימוש ברכב הפרטי או המסחרי יותר בניכוי כאמור  

 שהוא כיחס השימוש העסקי לכלל השימוש., תקנות בשיעור יחסיל  18בהוראות תקנה  

 ים כדלהלן :  ינהגו בו לפי הכלל וש בלתי מסויםצורכי עסק שימהיה בשימוש שלא ל

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

 אחרת.  

לנכות שני  ,  היחסילא קבע המנהל את החלק   ב.  עסק רשאי העוסק  בנכס או השירות הוא לצורכי  ועיקר השימוש 

 שומות. שלישים ממס הת

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

 רבע ממס התשומות. 

 ניכוי מס תשומות בגין רכישה או יבוא אופנוע 

 ר לעיל. ולפיכך לא יחול בגינם האמו  1נם בגדר "רכב פרטי" כמשמעותו בתקנה ופנועים איקטנועים וא 

ע זאתיחד  המעור  ם  השימוש  באופי  רבהתחשב  בגין  להחיל  יש  וקטנועים  באופנועים  או ב  יבואם  )לרבות  כישתם 

 ל השימוש. שהוא כיחס השימוש העסקי לכל , לתקנות מע"מ כלומר בשיעור יחסי 18השכרתם( את הוראות תקנה 

כך שבמקרים בהם ,  י מס יחסית העוסק בניכושימוש באופנוע אשר אינו ניתן לייחוס מסוים יזכה א,  במילים אחרות
בעוד שביתר המקרים יוכר ניכוי של ,  ממס התשומות  2/3סק )כגון שליחויות וכו'( יוכר  השימוש הוא לצורכי העעיקר  

 ממס התשומות.  25%

ע"י העוסק תחויב  מכירת האופנוע בעתי,  במקביל יחסי למס התשומות שנוכהד  (  4)  31כאמור בסעיף  ,  במס באופן 

 לחוק.  

 טי רכב פרהשכרת 

פרשנות   להוראת  לי  1/2002בהתאם  עסקת  במסגרת  לנכות  אם  ניתן  הבאים  תחזוקה  שירותי  ניתנים  תפעולי  סינג 

 ממחיר עסקה כולל: 15%תשומות בגינן ובלבד שעלותן לא תעלה על  

 , החלפת שמנים, החלפת מצבר וכו'(. פת )טיפוליםתחזוקה שוט -

 יבואן. /יצרן  אחריותשלא במסגרת  תיקונים מכניים -

 . שירות נהגים.-        

 כוי הוצאות לפינוי דייר מוגן ינ
מאפשרים לנכות דמי    1977-התשל"ח,  מס הכנסה )ניכויים מסוימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת(כללי  

 ישתו.נים מיום רכשלוש ש מעל והפינוי היה ,  שהתגורר במושכר שרכשו כשהוא פנוי או שרכשו תפוס, פינוי דייר מוגן

הוא  ,  תפוסשרכש את המושכר כשהוא  ,  בעל מושכר  י הפינוי כהוצאה פירותית אצלדמתנאי בסיסי לסיווג הוצאות  
הפינוי   דמי  שניםתשלום  שלוש  תום  המושכר    לאחר  את  שרכש  מי  הנכס.  רכישת  פנוימיום  מכן  ,  כשהוא  ולאחר 

 [.)א(1סעיף שיחפוץ ]וגן בכל עת וי הדייר המיכול לשלם דמי פינוי בשל פינ,  השכירו בשכירות מוגנת

יותר  ,  מיום הרכישה  שרכושו תפוס לפני שחלפו שלוש שנים,  פינוי ששילם נישום בשל פינוי דייר מוגן ממושכרי  דמ
ובלבד שאם התקבלו בשנה  ,  וכו'(  4%,  %2חת המתאים למבנים )לנכותם החל משנת המס שבה שולמו לפי שיעור הפ

 [. )ב(1סעיף פתח תחילה ] המדמי הפינוי בשיעור הפחת מדמי כו ינו, המושכרמסוימת דמי מפתח מ



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 26       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

נכס תפוס בחלוף תקופה של שלוש שנים מיום רכישת הנכס  ,  הרציונל שבבסיס ההגבלה של התרת הניכוי ברכישת 

הפינוי דמי  לתשלום  התרת ,  ועד  את  לעודד  צורך  ראה  המחוקק  לשיעורין.  ברכישה  נכס  של  הרכישה  מניעת   הוא: 
שאינו עולה בקנה אחד עם ,  שמקורו בחוק אנכרוניסטי,  גןייר המוהדוגם    שבו מצויים גם בעל המושכר,  הקשר הכפוי

 היתרונות הכלכליים שהמחוקק חפץ ביקרם כיום.  

 הפסדים 
בני זוג במקרה של חישוב משותף.   לקיזוז מכל הכנסה באותה שנה של שניהפסד עסקי שנוצר בשנה השוטפת ניתן  

עס  מהפסד  המועבר  קודמות קי  מעסק    שנים  מהכנסות  יד  או יקוזז  משנת  ,  ממשלח  החל  מעסק.  הון  מרווח  לרבות 
בהתקיים תנאים כגון שהפסיק את  ,  לעומת הכנסה ממשכורת  2007ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק שנוצר משנת    2007

, לרבות שבח,  ותד בשנים הבא הפסד מהשכרת בניין ניתן לקזז מהכנסות מאותו בניין בלב,  עסקותו וכו'. מאידךהת
 .שמרחיבות מעט את אפשרות הקיזוז, ב לפקודה8ת סעיף ו גם הוראואר אם יימכר הבניין.

מומלץ  ,  ים מעסקאשר לא ניתן לקזז מהן הפסדים מועבר,  אם צפויות לחברה הכנסות מדמי שכירות בשנים הבאות
 פים. כדי לקזז מהן את ההפסדים השוט  במידת האפשר לגבותן עוד השנה

המסים  לנוהלי בהתאם   המתכוונ,  רשות  מקרקת  חברה  נכסי  הבאהלממש  המס  בשנת  ריאלי  שבח  יניבו  אשר  , עין 
הון הפסדי  תניב  ומכירתם  למכירה  המיועדים  אחרים  נכסים  ה,  וברשותה  ההון  נכסי  את  תממש  כי  עד  מומלץ  ללו 

 יותר. יהיה מורכב שומת מס שבחקיזוז הפסדי ההון משבח המקרקעין בשלב , ; שכןלתום שנת המס העכשווית

, בע כי כאשר מתברר שבעל חוב דרש להכיר בסכום החוב כהפסד הון בדוח האישינק  91/96ן עמ"ה  ייבפסק הדין בענ
ו בעל חוב  וב זה לא ייפרע עוד בידיו; ואם אות כי הוא מבחינתו השלים עם העובדה שח ,  בהכרח ,  משמעות הדבר היא

שהיא לא  תה מדובר בחוב  ינמשמע שגם מבח,  א תעשהתפעל ומה היע כיצד היא  הקוב,  הוא גם מנהלה של החייבת
 תידרש עוד לפורעו. 

, בית המשפט קבע כי נכון עשה המשיב כאשר החליט בנסיבות העניין ליישם בנושא שבמחלוקת את עקרון ההקבלה

המסעיקרו שהוא   בדיני  יסוד  בבחינת  ,  ן  האישי  בתיקו  המנהל  שתבע  ההון  בהפסד  חייבתולראות  בתיק    הכנסה 
 שבניהולו.  החברה

 ט בשנים האחרונות. התערערה מע  "להפסיקה הנ 

ניתן לקזז הפסדים בין חברות .  1969-התשכ"ט ,  העומדות בדרישות חוק עידוד התעשיה )מסים(,  בתנאים מסוימים 
אפ הקיזוז  לחברהבעזרת  מחברה  הפסדים  להעביר  לחברהשר  מאוחד  דוח  להגיש  אפשר  ולחברה-.  , הבת-האם 

 הבת.  -האם רכשה את החברה -החברהש רה לחברה מהתקופה שלאחרפסדים מחבולהעביר ה

הפסד הון ניתן לקיזוז מרווח הון בלבד. יתרת הפסד הון שלא קוזזה בשנת המס השוטפת ניתנת לקיזוז במשך שנות  
ריאליהמס הבאות ל יקוזז תחילה מרווח הון  נוצר ההפסד. הפסד הון  ם סד ההון שטרויתרת הפ,  אחר השנה שבה 

 הסכום האינפלציוני. ן מ 3.5-ל  1זז ביחס של קוזזה תקו

 כגון: , כדי לרשום אותם כהוצאה בשנת המס השוטפת, "הפסדים על הנייר" כדאי להפוך להפסדים ממשיים

בבנייה  "קבלנים מבצעים" שעלולים להפסי א. שיזדרזו להשלמת    -ד  הבנייה  50%כדאי  של  הכולל  כדי  ,  מההיקף 
 ( לפקודה. 2)א)ב(8סעיף  ם ההפסד לפישיוכר לה

מוטב שימכור אותו ויממש את ההפסד )יש דעה שלפיה אין צורך לממש מלאי    -רכו ירד  יק מלאי שעחזמי שמ ב.
 כדי להכיר בהפסד(. 

מכונ  לחילוף  סכום  המס  בשנת  שהוציא  בעסקנישום  המשמשים  וציוד  להוצאות  ,  ות  השווה  סכום  ניכוי  לו  יותר 
ה  לרכישת  והצישהוציא  במכונות  הישנים  אווד  הפחת;  והציוד  ,  ןפילחלו,  ניכוי  המכונות  לרכישת  שהוציא  הסכום 

 לפקודה(.   27לפי הנמוך. המשמעות היא הפיכת הפסד הון להפסד עסקי )ראו סעיף  - החדשים

לפקודה103לפי סעיף   לפני המיזוג החל משנת המס שלאחרפ א,  ז  עד   שר לקזז הפסדים שנצברו בחברות מתמזגות 

דים של מסך כל ההפס  20%לא יותר לקיזוז סכום העולה על  ס  רה הקולטת. בכל שנת מנסתה של החבהמיזוג מהכ
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 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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ת  מהכנסתה החייבת של החברה הקולטת באותה שנ  50%החברות המעבירות והחברה הקולטת או סכום העולה על  

 לפי הנמוך ביניהם. -מס לפני קיזוז ההפסד משנים קודמות 

הפסד שהיה    -והמגישות דוח מאוחד  ,  1969-התשכ"ט,  תעשיה )מסים(חוק עידוד השחל עליהן    בחברות תעשייתיות
לא יותר לקיזוז בדוח המאוחד. הפסד כאמור  ,  שעליה הוגש דוח מאוחד,  הבת לפני שנת המס-האם או בחברה-בחברה

 יזוז מההכנסה של החברה שבה נוצר. יותר לק 

 סדר קיזוז הפסדים 
 המישור הפירותי 

לקזזו כנגד הכנסה    ניתןח היה נישום לפי הפקודה,  וומשלח יד, שאילו היה רם מעסק או משוטף של אד  הפסד .1
נוצר הרווח. כלומר, אין אפשרות שבשנה  נוצר ההפסד ושבה  חייבת של אותו אדם. הקיזוז מבוצע בשנה שבה 

 הפסד, ויותר קיזוז. אין קיזוז אחורנית.  -ת יש רווח ובשנה לאחר מכן אח

ם יהפוך למאוחד, כך שלא יותר  ד בין בני הזוג. החישוב בעצפסלבני זוג, ניתן להעביר ה  נפרדוב  ומבוצע חיש  היה .2
גם הכנסה שממנ יש הפסד קיימת  לבן הזוג שלו  הזוג השני, אם  לבן  ניתן  להעביר הפסד של אחד מבני הזוג  ה 

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

יועברז את ההפסד  אי אפשר לקזבמקרה ש .3 נוצר,  הפסד לשנים הבאות. הפסד המועבר מעסק או ה  בשנה שבה 
אי אפשר לקזז הפסד מועבר מכל מקור; הפסד מועבר אפשר לקזזו    -יד "נחות" מהפסד שוטף, כלומר  ממשלח  

 או במשלח יד.  בעסקייבת מעסק או ממשלח יד, לרבות רווח הון  מול הכנסה ח 

אף מול הכנסה משכר )שמקור חיובה    לךואי   2007שנוצר משנת    או ממשלח יד מועבר מעסק  אפשר לקזז הפסד  
 ( לפקודה(, בהתקיים התנאים להלן:2)2הוא סעיף 

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

 ל לעסוק בעסק או במשלח יד שיצרו את ההפסד המועבר. אדם חד אותו ב.

 שקופה. ה חברה משפחתית או מחברחברת בית, מ ועבר אינו ממקור ההפסד המ  ג.

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

)ב( לפקודה שדן בקיזוז הפסד  28ראות סעיף  )א( לפקודה שדן בקיזוז הפסד שוטף, והו28למרות הוראות סעיף   .5
כנגד רווח הון, ריבית או   או מול סכום אינפלציוני  או מועבר,    הפסד, שוטף   בקש שלא לקזז מועבר, הנישום יכול ל

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

כ28סעיף   לקזזו  אפשר  בניין,  מהשכרת  לאדם  שהיה  שהפסד  קובע  לפקודה  בשנים  )ח(  בניין  מאותו  הכנסתו  נגד 
 חר.מכל בנין א  כנגד הכנסה ההפסד   הבאות.  בשנת המס השוטפת ניתן לקזז את

רו מחוץ לישראל. במרבית המקרים הקיזוז יהיה רק כנגד הכנסות מחוץ  בקיזוז הפסדים שנוצן  לפקודה ד   29סעיף  

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

 לפקודה דן בקיזוז הפסד הון.  92סעיף 

 .( לפקודה1)א() 92סעיף , כך נקבע בקיזוז ההפסדהפסד משבח כמוהו כהפסד הון לעניין  .1

הפסד מנכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה מול רווח מנכס שמחוץ לישראל. אם אין רווח על נכס מחוץ לישראל,   .2
 שוטף והפסד מועבר. כון לגבי הפסד יקוזז ההפסד מול רווח מנכס בישראל. הכלל הזה נ

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

 מו בשל אותו נייר ערך.מדיווידנד ששול אוהכנסה מריבית  ●

הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל נייר ערך אחר, ששיעור המס החל על הריבית או על הדיווידנד   ●

 . )לגבי יחיד( 25%)לגבי חברה( או  שיעור מס חברות דם אינו עולה עלשקיבל אותו א
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וידנד וריבית מניירות ערך. ואולם, מאחר שהחל  יורת נייר ערך אף מול ד ד שוטף ממכישר לקזז הפסמשמע, אפ

לא ניתן לקזז הפסד    -  30%משיכת דיווידנד על ידי בעל שליטה מחברה בבעלותו חייבת במס בשיעור    2012שנת  מ
 ון כנגד דיווידנד זה.  ה

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

ודיווידנד   מריבית  הון  הפסדי  קיזוז  לביצוע  עזר  טבלאות  מכיל  ערך  מניירות  רווחים  לגבי  השנתי  לדוח  ג'  נספח 
 .כאמור.

 יםהכרה בחובות אבוד
לקבוע את סכום ההפחת בעייתיים, דהיינו:  ולסכם טיפול בחובות  כפי שמוסכרצוי להקדים  ולזקוף  ם עם החייב  ה 

ל את תביעת ההוצאה לצורכי מס. מצוין בזה כי  ו להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה. דבר זה יק א  אותו בחשבונות

ד השומה כי נעשו כל המאמצים לגבותם. לפיכך, חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח להנחת דעתו של פקי
לעורכי דין, הגשת תביעות משפטיות  ה  חוזרת לחייבים, פניי   כגון פנייה  יית החובות,רצוי להיערך לביצוע פעולות לגב

 וכו'. 

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

 חוב אבוד יוכר רק אם הוא עסקי.  א.

 חברה בפירוק(. גל או שהוא  ב פשט את הרהחוב בלתי אפשרי לגבייה )למשל, החיי ב.

התנאי, שליום המאזן הגיע מועד פירעון החוב. אם מועד פירעון החוב הוא לאחר תאריך המאזן  להתקיים  ב  חיי ג.
ן כאשר הגיע מועד הפירעון החייב פשט את הרגל. המצב  והחייב עדיין פעיל, לא קיים חוב אבוד, גם אם לאחר מכ 

לא יהיה אפשר לגבות את החוב    ברלתאריך המאזן ידוע שכיך המאזן, ו וא לאחר תארשונה אם מועד הפירעון ה 
 למשל, מכיוון שהחייב פשט את הרגל(, יהיה אפשר להכיר בחוב כחוב אבוד. )

-ברההבת שלה, לא יוכר כחוב אבוד. הח-אם זו לחברה-ברה אם, עליו מוותרת ח-ויתור על חוב עסקי של חברה ד.
 את החוב.  תאמצה לגבות האם צריכה להראות כי ה

ת פעולת גבייתם של החובות, לרבות פנייה אל עורכי דין ואף  סוף ההוכחות אשר מראות א אימומלץ להיערך ולפעול ל
לא נגבתה, יש צורך לשכנע את פקיד  הגשת תביעה משפטית. בגבייה חלקית של חובות ובהסכם פשרה על היתרה ש

 לואו. יית החוב במהשומה כי לפני ההסכם נעשו כל המאמצים לגב

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

 העכשווית ולא בשנה הבאה. 

 ה. לתקבל ממנו אישור על קב וי לחייב ולא תעודת זיכלהוצי לשם כך רצוי

ולנכות את ההפרש בין סך החוב לבין הסכום שיתקבל בעבורו   יש גם אפשרות להמחות חובות רעים לחברת גבייה 
 כהוצאה לצורכי מס. 

בהתאם לעמדת נציבות מס הכנסה, לבקש להכיר בהפסד   שנתנה החברה, תוכל החברה,אם מימש צד ג' את הערבות  
את הערבות, כולה    א חדל פירעון לחלוטין, וכי אין הוא יכול לפרועהוהחייב, שחובו שולם,    יא תוכיח כיהון רק אם ה

 או מקצתה. הוכחה כאמור היא כי החייב הפסיק את פעילותו, וכי הליכי הפירוק הסתיימו. 

 הון. יכך, מומלץ לפעול במידת האפשר כדי לסיים את הליכי הפירוק ולגבש את הפסד ה פל

שפט. מומלץ גם כאן  אה אינה מונעת מבעל עסק מלהכחישו בבית המוצעצם הדרישה להכיר בחוב כה   בזה כימצוין  

 לנסות לגבש פשרה עוד לפני תום שנת המס, כדי ליהנות לפחות מסכום הפשרה כהוצאה.
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 ת תלויות התחייבויו
עסקים הרגיל )כמו  רים למהלך ה ירועים הקשובגין א, אם תלויות ועומדות נגד העסק תביעות כספיות מגורמים שונים

אפשר לדרוש להכיר בסכום התביעה או בחלק ממנו  ,  קה(משפטית של לקוח בגין פגם במוצר או איחור באספ  עהתבי
; יש אומדן מבוסס ביחס לסכום החוב; ואי הכללת החוב  כהוצאה. התנאים לכך הם: ידוע בוודאות כי החוב ישולם

 אה העסקית. לעיוות התוצבין הוצאות העסק תגרום 

 כמפורט להלן: , ונות שהתגבשו בפסיקהב תלוי ייבחנו לפי העקר חוההוצאות בגין הפרשה ל

 ההפרשה נדרשת לפי מבחנים חשבונאיים.  א.

 אפשר לאמוד את ההוצאה.  ב.

 גבוהה. וחלט בעתיד בדרגת ודאותההוצאה תהפוך לחוב מ ג.

ת ניכוי ההפרשה א  אין זה מונע ממנה,  זהה לשלם חוב  ותובעים ממנ,  יש לציין שגם אם החברה מתנגדת לחוב התלוי

 צאה. כהו

הכנסות   טיב שתקטין את  לאחריות  הפרשה  ליצור  טיב. אפשר  בגין אחריות  רכיב  כוללות  ההכנסות  לבדוק אם  יש 
וכן  ,  אחר כגון: חישוב לפי ניסיון העבר או לפי בסיס  ,  ת ההוצאה העתידית על בסיס סבירהשנה רק אם ניתן לאמוד א 

 רה כלפי עצמה(. צד ג' )להבדיל מ"התחייבות פנימית" של החבי קיים תנאי של התחייבות כלפ יב להתחי

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

 שבי חוץ  ות
יותר לנכותה בשנה  ,  מקורת ממנה מס בהמהווה בידו הכנסה שיש לנכו,  הוצאה ששולמה לתושב חוץ במהלך השנה

המסה   אם,  השוטפת לשנת  מתייחסת  חודשים ,  יא  שלושה  מתום  יאוחר  לא  החוץ  תושב  של  מהכנסתו  נוכה  והמס 
 ניכוי מהעברת תשלום ההוצאה.  בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מתום שנת המס ועד מועד ה, מתום השנה

ל בישראל  נחשבים  שאינם  חוץ  לתושבי  תשלומים  ולכןיש  התשל   הכנסה;  פטורהעברת  אליהם  הללו  ממס. ה  ומים 
ועד  ,  כאשר העבודה בוצעה מחוץ לישראל,  חוץ על ניהול ועל ייעוץ שנתן  לדוגמה: דמי ניהול ודמי ייעוץ שמקבל תושב 

 דולר בשנה.  250,000לסכום של 

 קוחות ת לל מתנו 
)כולל עובדים לרגל ו מתנות. תקנות  שיים( שקיבל אירועים אי  כדאי להכין לפקיד השומה רשימת עובדים ישראלים 

ניכוי הוצאות על מתנותנסמס הכ ייצור הכנסות,  ה מאפשרות  ניתנו במסגרת העיסוק ולשם    220בשיעור של  ,  אשר 
 . 2020ש"ח לשנה בשנת המס 

נכונה להיות  צריכה  אותו  צו,  הרשימה  עם  המתנהלים  היקף העסקים  לבין  עלות המתנה  בין  סביר  יחס  שיהיה  ריך 

 וח. לק

 ובדיםאש"ל לע
לעובדים בבחינת טובות הנאה שקיבלו עובדי המערערת נקבע כי יש לראות בארוחות    156/96בפסק הדין בעניין עמ"ה 

שכאלה בתור  כסף.  בשווה  העובד,  מידיה  אצל  עבודה  הכנסת  בבחינת  לראותן  במלואו  ,  יםיש  שוויין  את  ולזקוף 
הנושא 2)2לפי סעיף  ,  להכנסת העובדים לפקודה.  ח   (  יתר  ל כהוצאה  ש"יטול ההכרה בהוצאות איזוק לאור במקבל 

וחיוב העובדים במס עסקאות מאידך ,  רות קיזוז מס התשומות מחד גיסא. כנ"ל באשר לאפש2011מוכרת החל משנת  
 גיסא. 
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 מס על שכר
על בסיס  בדצמבר. בעסק שאינו עובד    31ניכויים משכר יש לשלם עד  ,  ותיו על בסיס מזומןבעסק המנהל את חשבונ 

לשלם   -ובעבור יתר העובדים  ,  102שליטה לבין יתר העובדים בשני טופסי  הי  פצל את הדיווח בין בעלומן אפשר ל מז
 כרגיל. 

שום מעוניין להקטין את ההכנסות  ניוה,  אם לעובדים מגיעים ימי חופשה או דמי הבראה והם מעוניינים לפדות אותם
 ש דצמבר. לומים בחודיש לבצע את התש, באותה שנה מכל סיבה שהיא

 נסיעות לחו"ל 
וכן כל מסמך המעיד כי הנסיעה לחו"ל הייתה  ,  לקונגרסים ולהשתתפות בהשתלמויות ובירידים,  כותוערהזמנות לת 

פגישות והת,  מור. כך גם מסמכים המעידים על יעדי הנסיעה ומועדי הנסיעהכדאי לש  -לצורך עסקים   עניינות  יומן 
 וך בחו"ל.  ר הכאו כל מסמך התקשרות  ,  פקים בחו"למסמכי משא ומתן עם יצרנים וס, במוצרים

ומה  רצוי גם לשמור על כל הקבלות בגין הוצאות שונות הכרוכות בנסיעה לחו"ל. אסמכתות אלה ישכנעו את פקיד הש
 שההוצאות היו עסקיות. 

 : 2020לחו"ל בשנת לפי התקנות יוכרו ההוצאות הבאות הכרוכות בנסיעה 

 א. כרטיס טיסה 

  -אם הטיסה היא במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה    ;יסממחיר הכרט   100%  -  במחלקת תייריםאם הטיסה היא  
 ממחיר כרטיס טיסה במחלקת עסקים באותה טיסה.  100%

 שיצטייד באישור על מחיר הטיסה במחלקת עסקים. ראשונה רצוי  מי שטס במחלקה

 ב. לינה בחו"ל 

עד  ב לינות ראש  90נסיעה שכללה  קבלו  -ונות  לינות: בעבור שבע  לפי  ללינה  289ו  א ת  כל הוצאות הלינה  לפי  ,  דולר 
 הנמוך ביניהם.  

  127-אך לא פחות מ ,  לפי קבלות  75%  –דולר ללינה    127לפי קבלות; מעל    -דולר ללינה    127בעבור שאר הלינות: עד  
 דולר.    289-דולר ללינה ולא יותר מ

 דולר ללינה.   127-תר מאך לא יו, לפי קבלות -לינות   90-שכללה יותר מ בנסיעה

ייחשבו לנסיעה אחת )רק בנסיעה  ,  יום לפחות  14שלא הייתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של  ,  ו יותרא ת  שתי נסיעו
 ות(. לינ 90-של למעלה מ

 ג. שכירת רכב

  סכום ההוצאה כולל גם הוצאות הפעלת,  ת מס הכנסהדולר ליום. לפי הבהרות נציבו  64סכום ההוצאות שיוכר: עד  
 כגון לדלק ולחנייה. , הרכב

 ת אחרות וצאד. הו

עד    יוכרו הוצאות אלה  -דולר ליום; אם לא נדרשו הוצאות לינה    81יוכרו הוצאות אלה עד    -אם נדרשו הוצאות לינה  
 דולר ליום.  136

 ה. שכר לימוד 

 ילד. דולר לחודש לכל  725הוצאות שכר לימוד עד גובה בשהות של יותר מעשרה חודשים בחו"ל יוכרו 

 את הוצאות הלינה וההוצאות האחרות. 25%-הגדיל בל ן קיימת רשימת מדינות בהן נית
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 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 31       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

 יכוי הוצאות כיבודנ
המקום שבו הנישום מנהל  דהיינו:  ,  כיבוד קל במקום העיסוק שלומההוצאות שהוציא הנישום ל  80%מותרים בניכוי  

יתרת   עיסוקו.  את  קבע  בניכוי  20%דרך  תותר  לא  הועליה    ויחולו,  מההוצאות  בשל  מקדמות  בדבר  ת  וצאהוראות 
וכיו"ב פריטי מזון קלים,  ומשקאות חמים  עודפות. כ"כיבוד קל" ייחשבו משקאות קרים וירקות   עוגיות    וכן פירות 

וכן לעובדים. הוצאות אחרות למזון ולמשקה  ,  י פעילותו של הנישוםהמבקר במקום העיסוק לצורכ ,  אורחנים להנית 
 ח(. ראו" )לדוגמה: ארוחה עסקית הניתנת ללא ייכללו בגדר "כיבוד

 לתקנות(. 3למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל )תקנה , יצוין כי לא מותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ

 ץ ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר באר
קום העיסוק או ממקום  ק"מ ויותר ממ  100יותרו בניכוי הוצאות לינה שהוצאו בייצור הכנסה, בשל לינה במרחק של  

 נה במקום קרוב יותר שפקיד השומה אישר. יש תקרה לסכומים המותרים בניכוי. יל  המגורים, או

 סכום. מלוא ה  -דולר   127-לינה שעלותה נמוכה מ  ●

 דולר.  289-דולר ולא יותר מ 127-פחות מ  מהסכום, אך לא  75% -דולר   127-לינה שעלותה גבוהה מ  ●

 מותרת בניכוי כאמור. היני אם הלה במחיר לינה יותרו בניכוהוצאות לארוחת בוקר הכלול

עיסוק בתחום  בכנס  השתתפות  לצורך  הנדרשת  לינה  על  חל  אינו  כ האמור  חלים  כך  ועל  הנישום,  של  ניכוי  ו  ללי 
 לפקודה ואילך.  17יף ההוצאות על פי סע 

 

 הוצאות סוציאליות

 ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי 
תשל של  האחרון  הפירעון  לעצמאיימועד  לאומי  ביטוח  דמי  הואום  זאת  15  דע  ם  למרות  ומומלץ  ,  לינואר.  רצוי 

בלי האישור לא    ור על כך.ולקבל איש,  בשנת המס השוטפתעוד  ,  אשר חובה לשלמם,  להקדים ולשלם את הסכומים
 יוכרו התשלומים בידי פקיד השומה. 

 נסה החייבת במס.מדמי הביטוח הלאומי מותרים בניכוי מהכ  52%, לפי פקודת מס הכנסה

ולא לחכות עד היום האחרון של שנת המס.  ,  וח הלאומי בהקדם האפשרילום חובות דמי הביטשת מומלץ להסדיר את
רצוי שיגדילו את התשלום  , והיא מעבר לסכום שלפיו הם משלמים דמי ביטוח, מסבוטחים שהכנסתם גדלה בשנת המ

 .כדי לקבל את הניכוי ממס הכנסה עוד בשנה זו, השנה

המסים כרשויות  לז,  שלא  תש  ת כוהזוקפות  כל  המשולם  החשבון  לאחר    -לום  אותו  זוקף  לאומי  לביטוח  המוסד 

 שייקלט החיוב במחשב. 

י שייווצר בו לחץ ועומס בעבודה )מומלץ שבוע לפני  באמצעות פנייה אל המל"ל לפנאפשר להסדיר את חובות העבר  
 כדי שתשלומים אלה ייקלטו במחשב. , תום השנה(

 ומי כעצמאיות.  אישה עוזרת". הן משלמות דמי ביטוח לא "ל ים העובדות בעסקי בעליהן נחשבותשנ

נזקפת לבעלבדת ביגיעה אישית בעסק שההכאם פקיד השומה השתכנע שהאישה עו יותרו דמי הביטוח  ,  נסה ממנו 
 מו. הלאומי בניכוי כתוספת לניכוי שמקבל הבעל על דמי הביטוח הלאומי שהוא משלם בעבור עצ
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 קופות גמל לפיצויים 
כו להתקיים קופות פיצויים ימשי,  2005-התשס"ה,  יקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(לחוק הפ   3ן  קותי בעקבות  

 לא הפקידו בעבורו בקופה.   2007ופה בגין עובד שעד תום שנת . כמו כן אי אפשר להפקיד בק2010עד תום שנת  

 מרכזית לפיצויים.ה ופיד אינו יכול לפתוח חשבון חדש בק מעב 2008החל מחודש ינואר  -המשמעות  

קופה העולה  כלומר סכום צבירה ב,  יצוייםעל מעסיקים למשוך "עודף" כספים מקופה מרכזית לפ  4/2017על פי חוזר  
החבו שנת  על  תום  עד  בעסק  לעבוד  שהתחילו  לעובדים  מהקופה    2007ת  למשוך  יש  שנה  בכל  ותיקים(.  )עובדים 

ים לכלל עובדי העסק עד איפוס "העודף". יש לבצע משיכה וי יצם בגובה ההפרשות השוטפות לרכיב פהמרכזית סכו
מעסיק  מס במקור.    ת יחויבו במס והקופות ינכורווחי הקופו  2019החל משנת    עד תום חודש מארס בשנה העוקבת.

 שלא ימושך "עודף" לא תוכר לו הפרשה שוטפת לפיצויים לכלל עובדיו.

 משכר המהווה בסיס לפנסיה נסה ל הכהפרשה ע

חלה חובה על כל מעביד לדאוג לכל עובד שאין לו "הסדר פנסיוני מטיב", שיפקיד בעבורו לביטוח    2008ת  שנמ  החל
 באמצעות הפקדת עובד ומעביד. פנסיוני מקיף 

חלק מעסיק    6.5%ד, חלק העוב 6%) ואילך   2017בשנת  18.5%-גיעו להעלו בהדרגה ו  -כל אחד  -הפקדות עובד ומעביד 
 לפיצויים(.ק סיחלק מע 6%-לקצבה ו

 ההפקדה אמורה להיות על השכר המשולם לעובד, או על השכר הממוצע במשק, הנמוך מביניהם. 

 2020לקצבה בשנת המס  פקדות בקופת גמלהטבות מס בגין ה 
סוגי קופות בלבד:   שני  2008ת  לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )חוק קופות הגמל( הגדיר החל משנ  3תיקון מס'  
 קופות הגמל ההוניות לקופת גמל לא משלמת.  קצבה וקופה שאינה משלמת לקצבה. לפיכך הפכול מתקופה משל

מועד הפרישה הכספים שנצברו בה לא יימשכו כקצבה ת גמל לכל דבר, פרט לכך שבקופת גמל לא משלמת היא קופ
י שתשלם קצבה כדו  שאליה יועברו הכספים שנצבר  -צבה  מת לקמשל  -באמצעותה, אלא באמצעות קופת גמל אחרת  

 לפורש. 

 בכך התבטל למעשה מסלול התגמולים ההוניים. 

חד באופן  שנצברו  כספים  אינו מאפשר למשוך  יפ -החוק  פרישה,  לגיל  העמית  בהגיע  זאת,  עם  )הוני(.  להוון  עמי  וכל 
 מס בשנת ה   ח" ש    4,525  כ  רי בסךה מזעם קצבחלק מכספי הצבירה כחוק. זאת, אם יוכיח הפורש שמובטח לו סכו

 )שיעודכן בכל שנה לפי שיעור עליית המדד(, וכפוף להסדרי ההיוון הקבועים בתקנון הקופה.  2020

באופן   הכספים  ש-חדמשיכת  מי  ידי  על  מהווה  פעמי  מינימום(,  קצבת  הוכחת  )גיל,  האמורים  בתנאים  עומד  אינו 
 ה מביניהם(,  בוהג -)עד לגובה המס השולי  35% יעורי בש"משיכה שלא כדין", שחייבת במס מינימל 

 . 35%הזיכוי בגין הפקדה בכל סוגי הקופות עומד לכן על  

 בעל שליטה

ויים בעבור חבר )כהגדרתו בסעיף( המוכרת ס הכנסה, מוגבל סכום ההפרשה לפיצ( לפקודת מ2()א()9)32על פי סעיף  
 ש"ח בשנה(.   12,420  , אך לא יותר מ8.33% – 2020לחברה בשנת המס )בשנת 

 ם סוגי העמיתי

ההבחנה הבסיסית בין עמית שכיר )שמעבידו מפקיד בעבורו לקופ"ג( ועמית עצמאי )שייתכן שהוא שכיר, אולם    בדמל
פקיד בעבורו לקופ"ג, והעובד מפקיד בעבור עצמו בקופ"ג(, ישנה הבחנה בין עמית מוטב לעמית שאינו  אינו מ המעביד  

 עמית מוטב.  



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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  16%-מבעבורו הפקדה לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת ה שתית מוטב הוא כל עמית שנעעמ  2020 בשנת המס

 מהשכר הממוצע במשק. 

 "ח לחודש.ש 10,551  – 2020השכר הממוצע במשק בשנת  

 X  12 X  10,551 16% =   ש"ח 20,258 חישוב שנתי:ב

 

 חובת הפרשה לקופת גמל לקצבה לעצמאים
 לפי שיעורים הבאים:  בהקצופת גמל לעצמאים להפריש לעצמם לקמחויבים   2017החל בשנת 

 4.45% –עד חצי השכר הממוצע 

 12.55%  –בין חצי השכר הממוצע עד השכר הממוצע 

 ש"ח.  10,762 – 2020כר ממוצע ומעלה( בשנת )למי שמרוויח שקדה חובה מרבי לפיכך סכום ההפ

שכיר )חלק  ד  עמלפי הנוסחה שלעיל מנכים הפרשה במאם העצמאי הוא גם שכיר, מסכום ההפרשה חובה המחושב  

 העובד וחלק המעסיק(.

-ב  55כי עצמאי שהיה בן  נקבע    2017-)בהוראת מעבר מ  60חובת ההפרשה לקופת גמל לקצבה היא לעצמאים עד גיל  

 פטור מחובת הפרשה לקופת גמל לקצבה(.   1/1/2017

 שנה.  תהאוביולי( אינו חייב להפקיד בגין  1שפתח תיק עצמאי במחצית השנייה של השנה )החל מיום  מי

ש"ח בגין אי הפרשה לקופת גמל לקצבה למעט בעלי הכנסה הנמוכה משכר   500יוטל קנס בסך של    2018החל משנת  

 נימום. המי

 רים ועצמאים שכי –יכויים וזיכויים נ

 לפקודה   47סעיף  –לקצבה ניכוי בגין הפקדה לקופות גמל

גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, וכמו  גו לקופת  זו ן  א או בכוי בגין הפקדות ששילמו הו עמית מוטב יוכל ליהנות מני 
 שנים ומעלה. 18כן בגין סכומים ששילם לטובת ילדו, שגילו בשנת המס 

דות שלו או של בן זוגו בלבד לטובת עמית שאינו עמית מוטב ייהנה מניכוי )בהתקיים תנאים מסוימים( בגין ההפק
 מסוימים(.  יים תנאיםתק בהניתן להעביר הפקדה בין בני זוג, אחד מהם )כלומר 

 הניכוי לעמית מוטב .1

 ( לפקודה: 1)ב47סעיף   -פרמיה לניכוי 

 רובד ראשון 

 ש"ח לחודש( בניכוי הכנסה מבוטחת.  8,800)ש"ח לשנה  105,600מהכנסה עד  11%ניכוי בשיעור 

 בד שנירו

 מ"הכנסה נוספת" שהיא הנמוכה מבין: 7%

 ש"ח לשנה.  105,600סכום של ל עדהחייבת שאינה הכנסה מבוטחת  כנסה סך הה

 "ח, לפי הגבוה ביניהם.ש 105,600ש"ח לשנה, בניכוי הכנסה מבוטחת או  264,000סך ההכנסה החייבת עד לסכום של 

ניכוי רק על תשלומים העולי  ברובד ניתן לקבל  )סכום הפקדה הדרוש כדי לה  20,258ם על סכום של  השני  יות  ש"ח 
 עמית מוטב(.



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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על  ע  מואם הסכומים ששול על    מההכנסה  12%ולים  עד    12%הנוספת, בשל החלק העולה  נוסף של  ניכוי  .  4%יותר 

 .11% -ניכוי מרבי ברובד שני 

 ניכוי.לא מגיע  -ש"ח בשנה(  264,000ש"ח לחודש ) 22,000השכר המבוטח עולה על   םא

 

 )ב(47סעיף  –. הניכוי לעמית שאינו עמית מוטב 2

 עצמאי ללא הכנסת עבודה 

 ש"ח. 148,800מהכנסה שאינה הכנסת עבודה, עד תקרה של  7%לא יותר מ ולם, אך  ששם הסכו

)ניכוי מרבי    4%יותר ניכוי נוסף של עד    12%כנסה, בשל החלק העולה על  מהה  12%אם הסכומים ששולמו עולים על  
 ש"ח(.  16,368ש"ח =  148,800מתקרה של   11%

 יעלה על: ר ניכוי לא  לעצמאי ושכי

מ  ,  לםהסכום ששו - יותר  עד תקרה של    7%אך לא   , או    148,800מהכנסה עסקית  בניכוי הכנסה מבוטחת  ש"ח 
הס  105,600 אם  הנמוך.  לפי  על  ש"ח  עולים  ששולמו  על  מ  12%כומים  העולה  החלק  בשל  יותר    12%ההכנסה, 

 . 4%נוסף של עד  ניכוי 

 הנמוך בין:  -

 ש"ח.  105,600רה של תקד לא מבוטחת עממשכורת  5%-א יותר מהסכום ששולם, אך ל .1

 ש"ח לשנה בניכוי הכנסה מבוטחת.   264,000מההכנסה חייבת ממשכורת עד תקרה של  5% . 2

ש עעמית  ביום  אינו  אשר  מוטב,  לו    01/01/2020מית  מלאו  כן  לפני  לניכ 50או  זכאי  כפוף  ,  מוגדלים  בשיעורים  וי 
 לתקרות. 

 .לא מגיע ניכוי  -שנה( ב "חש 264,000לחודש ) 22,000עולה על  אם השכר המבוטח 

 א45סעיף  -זיכוי בגין הפקדה לקופת גמל  לקצבה

 . 18ם ילדו מעל גיל ופ"ג לקצבה גם בעבור ילדו, אעמית מוטב יכול לקבל זיכוי בגין הפקדה בק 

 זיכוי גם בגין הפקדה בעבור בן זוג.   כל העמיתים יכולים לקבל

 רו אח שה מיניתן זיכוי בגינו ל רק מהחלק שלא הזיכוי ניתן 

 א)ה( 45סעיף  -. עמית מוטב 1

 הגבוה מבין: 

 ש"ח.  2,040 . 1

 הנמוך מבין  . 2

 הן לביטוח חיים( סכומים שהופקדו )הן לקופת גמל ו  •

 או 

 . ש"ח 211,200עד תקרה  של מן ההכנסה  5%א הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אם ל א. 

 אזי סיכום של:, סה מבוטחתאם הייתה לעמית הכנ  ב..

 .ש"ח  105,600מבוטחת עד למקסימום של נסתו ההכ מ 7% . 1

,  ח" ש 105,600וי סכום של ש"ח, בניכ 211,200מהכנסתו, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של  5% .2
 ה הפקדה באופן עצמאי )כעמית עצמאי(. סכום הכנסתו המבוטחת כנמוך, רק בתנאי שהיית או 

 . 35% -גובה הזיכוי 



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 35       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

 ד( א)45עמית שאינו עמית מוטב  . 2

 הגבוה מבין: 

 ש"ח.  2,040 .1

 הנמוך מבין:  .2

 סכומים שהופקדו )הן לקופת גמל והן לביטוח חיים(   ●

 או 

 . ש"ח לשנה 148,800עד לתקרה של  5%  -ם שכיר ת עצמאי שאינו גבגין הפקדה כעמי .א

והכנסה מעסק עד   ש"ח 105,600מהכנסת עבודה עד תקרה של   7% -גם שכיר עצמאי שהוא  .ב

 . כנמוך -ש"ח או הכנסת עבודה   105,600י כו ניב ש"ח     148,800

 . 35% -גובה הזיכוי 

 א)ו( 45סעיף  –. זיכוי נוסף 3

קרה שלא נדרש  ניתן רק בגין הכנסה מעסק או משלח יד ורק במהזיכוי  א)ו(. 45על פי סעיף  ניתן לקבל זיכוי נוסף 
ו מעל הפרשה שבגינה קיבל זיכוי לפי  ינ הי זיכוי יינתן בגין הפרשה נוספת, דניכוי בגין ביטוח אובדן כושר עבודה. 

שנה( בניכוי הכנסה מבוטחת.  ש"ח ב 211,200מהכנסה עסקית )עד   0.5% –  סעיפים קודמים. תקרת הפרשה לזיכוי

 ן/ בת זוג לצורך זיכוי לפי סעיף זה. . לא ניתן להעביר הפקדה לב35% –יעור זיכוי ש

 איריםש וחיטוח חיים ובעד ביטמים ששולמו לבזיכוי בעד סכו
 הזיכוי לעמית מוטב 

בגין תשלום לביטוח    ש"ח. הזיכוי  211,200מהכנסה חייבת, כפוף לתקרה של    5%-הזיכוי בגין ביטוח חיים מוגבל ל

 מהכנסה מזכה. 1.5%רים לא יעלה על קצבת שאי

 עמית שאינו עמית מוטבהזיכוי ל

מהכנסה מזכה, כפוף    5%-וח חיים מוגבל ליטב  עבורעבודה, הזיכוי בגין תשלומים לגבי מי שלא הייתה לו הכנסת 

 מהכנסה מזכה.  1.5%ל  כוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים לא יעלה עש"ח. הזי 148,800לתקרה של  

  105,600מהכנסת עבודה עד   5%-ים עבור ביטוח חיים מוגבל למי שהייתה לו הכנסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומ לגבי 
לפי הנמוך. הזיכוי בגין תשלום   105,600ש"ח בניכוי הכנסת עבודה או  148,800 ש"ח בתוספת הכנסה עסקית עד

 הכנסה המזכה.מה  1.5%רים לא יעלה על לביטוח קצבת שאי

 נסה המזכה. מההכ 5%לביטוח חיים וקצבת שאירים לא יעלה על  הסכום הכולל  

 .25% -גובה הזיכוי בגין ביטוח חיים 

 . 35%  -ם הזיכוי בגין ביטוח קצבת שאירי בהגו

יתן  א ניתן על הפקדה לגמל או לביטוח חיים, כלומר אם נוצל מלוא הזיכוי בגין הפקדה לגמל לא נ45זיכוי לפי סעיף  
ח חיים עדיף לנצל קודם את הזיכוי בגין גמל  קדה לביטוח חיים. אם הופקד גם לגמל וגם לביטולקבל זיכוי גם בגין הפ

 . 25% יכוי ביטוח חיים שמקנה זיכוי בגובהלזל  . יתרת התקרה תנוצ35%יכוי בגובה  שמקנה ז



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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 ביטוח מפני אובדן כושר עבודה
לשכיר  דן כושר עבודה ן פרמיה המשולמת לתוכנית ביטוח מפני אובמדיניות רשות המסים בדבר התרת ניכוי בגי

 : נו רוכש אותה בעבורו, היא כדלקמןשמעבידו אי

יות  אובדן כושר עבודה רשאי ליהנות מהטבת מס בגין פרמ גיןב ו רוכש בעבורו פוליסהשמעבידו אינ עובד שכיר,  .א
 . ששילם לפוליסה כאמור

בסעיף א' לעיל(,   אינה מבוטחת, כאמורממשכורתו )ש 3.5%בשיעור של עד  הטבת המס היא התרת הוצאה בניכוי ב.
=   2020ש"ח לחודש בשנת  26,377צע במשק.  ת המשכורת לצורך הפקדה היא פעמיים וחצי השכר הממותקר

כוי לאובדן  אזי הני 4%ש"ח לחודש. אם על אותה המשכורת מפריש המעסיק לגמל מעל  923פרמיה מרבית של  

 . 4%פחות שיעור הפרשת המעסיק העולה על   3.5%שיעור של  כושר יהיה ב

ספת באמצעות זיכוי לפי  לא תוכר כקופ"ג, ולא תותר בגין הפרמיה הטבת מס נותוכנית הביטוח  ג.

 . פקודהל 47 י סעיף, או ניכוי לפפקודהל א45 סעיף

 סות המבוטח. כפוף להגשת דוח לפקיד שומה על הכנ תר בניכויההוצאה תו ד.

ושר עבודה, חייבות במס לפי  בלות על פי הפוליסה או הנספח לביטוח מפני אובדן כ הכנסות המתק ה.

 ל נחשבות להכנסה מיגיעה אישית. , ובדרך כלפקודהל )א(3 סעיף

למרכיב התגמולים ולאובדן כושר  , הסכום המרבי שאותו רשאי המעביד להפריש לעובד  פקודהל (3)ה3 לפי סעיף ו.

מהשכר עד פעמיים וחצי השכר    7.5%וא בשיעור  , הדהשהעובד יהיה חייב במס במועד ההפק עבודה גם יחד, בלי 
שה  נו, פרמיה זו כוללת גם הפרש"ח לחודש. דהיי 1,978של   ש"ח( =< פרמיה מרבית 26,377הממוצע במשק ) 

 (.3.5%בדן כושר עבודה )עד למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני או

 שליטה זהים למפורט לעיל. על לבבודה לעצמאי ומפני אובדן כושר ע כללי ההפקדה בביטוח ז.

 משכורת לעניין זה, למעט שווי שימוש ברכב.  .ח

 

 הפרשות לקרנות השתלמות 

 לעצמאי א. קרן השתלמות 

נסה הקובעת ועד תקרה מהכ 4.5%עד  העצמאים מקבלים ניכוי בגין הפרשה לקרן השתלמות החל מהשקל הראשון

 ש"ח.  11,925ומעלה הוא   265,000בעל הכנסה שנתית של אי צמום מרבי לקבלת ניכוי לעלפיכך סכ ש"ח. 265,000של 

ו מעבידו לקרן השתלמות, יהיה סך ההכנסה לצורכי  אם נישום הוא גם שכיר וגם עצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם ל
 : וך מבין אלההניכוי הנמ

 שום מעסק או ממשלח יד. הכנסת הני .1

 ד לקרן השתלמות. עביבניכוי המשכורת שבעבורה שילם המ, הסכום התקר  .2
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 לדוגמה )הסכומים בש"ח(: 

   ש"ח  70,000ש"ח וכשכיר  250,000 -הכנסת הנישום כעמית עצמאי  .1

 265,000 סכום ההכנסה המרבי שבעבורו מותר ניכוי לקרן השתלמות  .2

 70,000 שילם המעביד לקרן השתלמות  שבעבורו, כוםפחות הס -

    195,000 

   195,000                         2-ל  1ין הנמוך ב -סכום התקרה  

   חישוב הניכוי: 

 8,000 סכום ששולם 

 8,775   195,000-מ 4.5%הגבלת הניכוי עד  

 775    סכום שלא נוצל לניכוי

    

 ש"ח.   8,000הסכום בגינו יקבל ניכוי הוא 

קבע פטור ממס לסכומים שמשך "( נ)להלן: "הפקודה  1961-התשכ"א ,  ש(חד נסה )נוסחב( לפקודת מס הכ16)9בסעיף 
שמקורם בהפקדה   הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים, ובכלל זה סכומי הריבית,  יחיד עצמאי מקרן ההשתלמות שלו

 כלהלן: ,אים מסוימים(. זאת בנסיבות ובתנש"ח לשנה 18,600 - 2020בשנת מוטבת )

וכן אם היחיד  ,  תלמות של העצמאיההש אם שימשו הכספים לצורך -הראשון ום מועד התשללאחר שלוש שנים מ  •
 הגיע לגיל פרישה.

 ללא כל תנאי. -לאחר שש שנים ממועד התשלום הראשון   •

ל  של היחיד בע  אם הסכום נמשך בידי הזכאים לקבלת סכומים -ממועד התשלום הראשון ת תקופה ללא הגבל  •
 שנפטר. , החשבון

)ובהתאם ללא קשר לניכוי שקביל במסגרת  מאי ניתן ללא קשר לגובה הכנסה של עצים ס על רווח הפטור ממ 
בגובה "הפקדה מוטבת" של  א( לפקודה( לכן כדי ליהנות מהטבה זו כדאי להפקיד בקרן השתלמות 5)17סעיף 

 ש"ח.  18,600

היו  , י ב( לפקודה16) 9מו בהם התנאים שבסעיף אשר לא נתקיי סכומים שמשך עצמאי מקרן ההשתלמות, 
יד בעת קבלתם, למעט הסכומים שהפריש העצמאי לקרן השתלמות,  -ח ממשלחייבים במס כהכנסה מעסק או 

 . ( לפקודה2)ה3שלא הותרו בניכוי לאור הוראת סעיף  

 קרן השתלמות לעובד  .ב

מוטבת  חים אחרים, שמקורם בהפקדה י הצמדה ורוו סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרש
 ו פטורים ממס: יהי   א( לפקודת מס הכנסה16)9ה בסעיף דרתכהג

הגיע   אם נמשכו לאחר שלוש שנים מיום התשלום הראשון לחשבון, ובלבד שישמשו לצורך השתלמותו או אם העובד
 לגיל פרישה;  

 או אם נמשכו לאחר שש שנים, ללא כל תנאי.  

וגע  ה בנלמשוך אותם בפטור ממס, ללא הגבלים  תלמות רשא, הזכאים לסכומים מקרן ההשם נפטר העובדכמו כן, א
 לזמן המשיכה. 

רה  סכומים שמשך עובד מקרן השתלמות שלא בתקופות ובנסיבות כאמור יחויבו במס, למעט סכום הקרן שמקו

 בתשלומי העובד. 
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היא   להפקיד  ניתן  שבגינה  המרבית  ל   15,712המשכורת  )ש"ח  מחודש  שינוי  הללא  שיעור 2019מס  שנת  ההפקדה   (. 

. ניתן להפקיד בשיעורים  נמוכים יותר, חלק העובד אמור  2.5%  -עובד  שת ה, הפר7.5%  -הוא: הפרשת המעביד    רבימ
 .ייזקף שווי לעובד 7.5%להיות לפחות שליש מחלק המעסיק. אם חלק המעסיק עולה על  

 2020קרן השתלמות 

  

 ( סכום )בש"ח תיאור

 15,712 מס בעת ההפרשה ה מלמות פטור ה בעדה לקרן השתמשכורת מרבית שההפרש

 לשנה  265,000 )קרן השתלמות לעצמאי( בעת הכנסה קו

 

 ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

  76א יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה בסעיף  ( לפקודה, מותר לחברה שבשליטתם של ל2()א()9)32לפי סעיף 
ר לקרן השתלמות בעבור חבר.  אמומת חברה כף( תשלומים שמשלר חבר בה )כהגדרתו בסעיבעבו לפקודה, לנכות

  ממשכורת החבר עד לתקרה הקבועה בסעיף.  4.5%-מוגבל ל זה  סכום

מהון   5%גו, במישרין או בעקיפין, לפחות  זו -זוגו, או שיש לבן -בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן -חבר" "
מהזכות לקבל רווחים; ובלבד  או אחד מאלה יק או לרכוש כל עה או מהזכות להחזההצב המניות שהוצא או מכוח

 ;זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה -ו בחשבון לענין זה זכויותיו של בןיובא שלא 

  8,485עבור חבר בה הוא בשל תשלומים לקרן השתלמות ב 2020בשנת  הסכום המרבי שיכולה חברה לנכות מהכנסתה
ש"ח(, אשר   8,484-מ 1/3=  1.5%ש"ח לפחות ) 2,828 קרןבר ישלם לחה"ח(; זאת, אם ש 188,544-מ 4.5%ש"ח )

הרווחים עליהם יהיו פטורים ממס )יש להדגיש כי אחרי שש שנים גם חלק המעסיק פטור ממס(, אם ישולמו לו  
 ים מפתיחת החשבון(. א( לפקודת מס הכנסה )בדרך כלל בתום שש שנ16)9טור שלפי סעיף  בתנאי הפ

יותרו כהוצאה בידי המעביד, ולא  לא   ש"ח ומטה, 188,544ממשכורת בסך   7.5%ועד  4.5%-ות בשיעור שמהפרש
לאחר שש שנים או  היה פטורה ממס )כולל רווחים( אם נמשכו משיכה תהייחשבו להכנסה בידי בעל השליטה אך  

 : סך שלזה מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה בשלוש שנים בגיל פרישה או לצורך השתלמות. ואולם דבר  

  X 2.5% = 4,714188,544  ח"ש . 

 

 סכומים ושיעורים להפקדה  -ת לבעל שליטה שתלמו קרן ה

 משכורת קובעת  שנת מס 
 תשלומי העובד תקרת הוצאה -תשלומי מעביד

 סכום  % סכום  %

2020 188,544 4.5% 8,485 1.5% 2,828 
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 מיסוי יחיד* פנסיה לעצמאים ושינויים ב 

  2016-(, התשע"ז2018-2017ב  ת התקציה ליישום המדיניות הכלכלית לשנוקיק )תיקוני חחוק ההתייעלות הכלכליתב
, נקבע שינוי מהפכני לעניין הפרשות לפנסיה  2018-2017ההסדרים" לשנות המס    )להלן: "החוק"( הידוע בכינויו "חוק

 חובת הפרשה לקצבה ולאבטלה.   -לעצמאים 

 .הו בנושא זמובא להלן לקט מתמצית השינויים שחל  לנוחותכם

 קצבה( ולאבטלה פנסיה )השיעורים שיידרש עצמאי להפריש ל

בשנת   ולאב  2018החל  לקצבה  להפריש  עצמאים  בהפקדה"  יידרשו  חייבת  מ"הכנסה  הבאים  השיעורים  את  טלה 
 הגדרתה בחוק: כ

 4.45%  –עד מחצית השכר הממוצע 

 12.55%  –ממוצע המלא בין מחצית השכר ממוצע לשכר ה

ל כי  להדגיש  שכיר  יש  בניכוועצגבי  שלעיל  ההפרשות  תהיינה  סכום  מאי  וחלק  י  עובד  )חלק  כשכיר  עבורו  שהופקד 
 מעסיק(. 

   ש"ח.  10,551מוצע במשק הוא השכר המ 2020בשנת 

 סוג הקופה שאליה יופרשו הכספים 

 יש להפריש לקופת גמל לקצבה.

 מי אינו חייב להפריש

 ומעלה  55הוא בן/בת  1/1/17מי שביום   ●

 ם שנת המס בתו  21  לגיל הגיעמי שטרם  ●

 ( בתום שנת המס 60דמת )ישה מוקמי שהגיע לגיל פר  ●

 המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ  מי שבתום שנת  ●

 מועד ההפקדה וקנס בגין איחור בהפקדה 

פחות מהסכום שנקבע יקבל התראה עד תום שנת המס. מי שהפקיד  יקבל    יש להפקיד  )אשר  גביית קנסות  ממרכז 
לקנס בסך   יום תביא   90יום. אי הפקדה בתוך    90  סר בתוך ויהיה עליו להפקיד את הסכום הח  ים(ות המסמרש מידע  

ש"ח. ייתכן שעצמאים רבים יקבלו התראה ממרכז גביית הקנסות משום שאת הדוח על ההכנסה יגישו במהלך    500
יותר משנ  )ולעתים אף אחרי  ה. בחוק נקבע כי  השנבתום    ויקה( ולרוב לא ידעו את סכום הכנסה המד השנה הבאה 

 . מום אף שהם אינם פטורים מחובת ההפקדהרק נגד אלה שמרוויחים מעל שכר המינייינקטו התראות וקנסות 

 מצב אבטלה לעצמאי

 חלק מתוך הסכום שיופקד לקופת גמל לקצבה ייועד לעצמאי במצב של אבטלה.  

יהיה הנמוך מבין שליש סהחלק שייועד לדמי א וההפקד  כוםבטלה לעצמאי  לפי סעיףה    תקרת הפיצויים הפטורים 
 ש"ח(.  12,420  – 2020)בשנת א( 7)9
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 משיכת כספים בידי עצמאי במצב של אבטלההתנאים ל

אם  רק  לעצמאי  אבטלה  במצב  כספים  למשוך  ניתן  אך  פרישה,  גיל  או  עסק  סגירת  יחשבו  לעצמאי  אבטלה  למצב 
הפק השהעצמאי  שלוש  מתוך  שנתיים  במשך  בקופה  בשלושהלמ  שקדמו נים  יד  תהיה  המשיכה  המשיכה.   ועד 

ד(. שר האוצר יקבע תנאים נוספים לעניין משיכת כספים במצב של בתשלום אח  –)למי שהגיע לגיל פרישה    תשלומים
 . אבטלה לעצמאי

 סכום המשיכה במצב אבטלה לעצמאי

את   למשוך  יוכל  אבטלה  למצב  שיגיע  המינ עצמאי  שכר  פעמים  שלוש  סך  מבין  פיצויים  תק  לבין  ימוםהגבוה  רת 
מקרה לא יותר מחלק ההפקדה המיועד  ך בכל  לקופה )מאז המשיכה הקודמת(, אההפקדה    פטורים מוכפלת בשנות

ב( לפקודה שנוסף בתיקון(  7)9למצב אבטלה כאמור לעיל. סכום המשיכה יהיה פטור ממס בתנאים מסוימים )סעיף  
   לחוק זה.

 

 זיכויים ונקודות זיכוי 

 טול יכולת ת קרוב נחזקת לה הוצאוזיכוי בעד 
נטול יכולת שהוא משותק, מרותק למיטה, עיוור    לזיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב משפחהראל זכאי  יחיד תושב יש

 או בלתי שפוי בדעתו, וכן בעד ילד מפגר.  

בעד המס    ישראל, שהוא או בן זוגו שילם בשנתלפקודה קובע כי בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב    44סעיף  
זוג  החז בן  ילד,  של  מיוחד  במוסד  מקה  הורה  בתמיאו  למיטה  מרותקים  לחלוטין,  בלתי  שותקים  או  עיוורים  דות, 

מהסכומים ששילם, העולים   35%שפויים בדעתם, או בעד החזקת ילד מפגר במוסד מיוחד, יותר זיכוי ממס בשיעור  
 יבת.מהכנסתו החי 12.5%על 

 ה, או לנקודות זיכוי בעדלפקוד   44  סעיף  צאות החזקת קרוב במוסד לפי הו  בעד  זיכוי יחיד תושב ישראל יהיה זכאי ל
לפקודה, לפי העניין )להלן: "המזכה"(, אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו לא    45כולת לפי סעיף  נטול י  ילד

 זוג.הייתה יותר מהתקרה הקבועה בסעיף ליחיד או לבני 

ו מפגר, או שהיה לבן זוגו  , עיוור אמשותקאל, שהיה לו בשנת המס ילד  ישרושב  חיד ת)א( לפקודה קובע כי י45סעיף  
 , יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד, כאמור. ילד כאמור

 .מסלות בבגין ילדים אלה זכאים ההורים להק ישנם ילדים הסובלים מליקויי למידה, הפרעות קשב והיפראקטיביות.

 דות זיכוי בגין ילדיםנקו
נ  2012פקודה, החל משנת  ל  170קון  בעקבות תי שנת  יינתנו שתי  ילד החל בשנת המס שלאחר  כל  זיכוי בשל  קודות 

שש לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו  
המצ )כפי  בגרותו  לשנת  ועד  לפשנים  הת ב  ועדתיקו ני  המלצות  בעקבות  כן,  כמו  זיכוי    טרכטנברג  ן(.  נקודות  ניתנות 

לילדים ושתי    לאבות  שנים,  לילד שלוש  ובשנה שבה מלאו  הילד  של  הלידה  בשנת  זיכוי אחת  נקודת  גיל שלוש:  עד 
 נקודות זיכוי בשנים שבהן מלאו לילד שנה ושנתיים.  

נקו  2018  –  2017שעה לשנים  בהוראת   והזיכודות  הוגדלו  גםי  ניתנות  ילדים    הן  בגין  גיל  לאבות  הוראת שעה    .5עד 
נק"ז בחמש שנים הבאות.    2.5נק"ז בשנת לידה של הילד ו    1.5במסגרתה אב ואם זכאים ל  הפכה להיות הוראת קבע,  

גיל  חל מ ד(. זכאות האם  לנק"ז ה116י טופס לשנה הבאה )ע"י מילו  1.5נק"ז מתוך    1בשנת הלידה האם זכאית לדחות 
 השנתנה.  לא 6
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 אושרציבורי מ זיכוי על תרומות למוסד
מסכום התרומה, שנתרמו למוסדות ציבוריים מאושרים, יינתן אם סכום התרומות    35%הזיכוי על תרומות בשיעור  

 . 2020ש"ח בשנת המס  190עלה מעל 

סכום מרבי בסך   על  עולה  אינומההכנסה החייבת, או ש  30%עולה על  הזיכוי יינתן מסכום כולל של תרומות שאינו  
ב  9,350,000 לפי הנמוך מביניהם.2020שנת המס  ש"ח  ניתן להעביר  סכום התרו  ,  לעיל  מה העולה על תקרה כאמור 

 לשלוש שנים הבאות.

 תשלומי מס 

 הקטנת מקדמות 
שיטת פי  על  או  האחוזים  שיטת  פי  על  נקבעות  המסים  לרשות  את   המקדמות  להקטין  אפשר  הקבוע.  הסכום 

אולדמותהמק מ,  לם  צפוי  כדין,  שלא  אותן  שמקטין  ריביתי  לפי    שלם  הצמדה,  ובהפרשי  מסוים  סעיף  בשיעור 
 ( לפקודה. 2)א()190

לכן, כדאי לבדוק את שיעור המקדמות במהלך השנה, ולוודא שאין הפרשים ניכרים בין המקדמות המוקטנות לבין  
 ות בהתאם לזאת. קדמאת המדיל . אם יימצאו הפרשים יהיה אפשר להגהמס לפי הרווח המשוער

להק שביקש  מקדמהנישום  מוטטין  לטובה,  מצבו  השתנה  מכן  ולאחר  הריבית  ,  מרוץ  שכן,  ההפרש;  את  שישלם  ב 
רק  יחושבו  והם  המקדמות,  חשבון  על  נוספים  סכומים  שישלם  למי  יופסק  הנוסף  לסכום  באשר  ההצמדה  והפרשי 

 בדצמבר.   31במקום עד יום ל, בפוע שלוםביולי ועד לתאריך הת 1שתחל מיום   בעבור התקופה

צאה חריגה. אם אפשר, רצוי להגדיל את הניכויים במקור  ית והפרשי הצמדה אפשר גם להקדים הוהפחית ריבכדי ל 
 מתקבולים מלקוחות באמצעות אי השימוש באישור להקטנת ניכוי המס במקור. 

ו ריבית  לחסוך  יכולה  הרווחברה  מלוא  את  תחלק  אם  הצמדה  במהפרשי  לפני  לב  שכורתח  לא  אך  המניות,  עלי 
 ומת השארתו בחברה. וקת הרווח במשכורת לעהכדאיות של חל את חישוב שתבדוק 

 תשלום מקדמה על חשבון רווח הון
 אף אם הסתיימה בהפסד או ללא חבות במס. , יום 30קיימת חובת דיווח בעסקה הונית בתוך  

 ס לשנת המס השוטפת תשלום יתרת המ
מתום שנת המס ועד למועד    -מסים  ו לרשות הפרשי הצמדה על סכום חובוה  4%ור  שיעבית ב ים רנישום חייב לשל

 שלום בפועל. הת

בשיעור   הריבית  מן  מדורג  לפטור  זכאי  סעיף    4%נישום  פי  על  המוטלים  הצמדה  באשר 187והפרשי  לפקודה,  א)א( 

 לסכומי המס שהוא מקדים לשלם. 

 פירוט הפטור המדורג האמור:  וזהו

 ה.  מן הריבית והפרשי ההצמד  פטור מלא -שנת המס שלאחר תום  בחודש הראשוןהנישום  לםס ששימום על סכ ●

מן הריבית והפרשי   ממחציתהפטור הוא   -שלאחר תום שנת המס  בחודש השניעל סכום מס ששילם הנישום  ●
 ההצמדה.  

הפרשי  ת ו יביהר מן מרבעהפטור הוא   -אחר תום שנת המס של בחודש השלישיעל סכום מס ששילם הנישום  ●
 ההצמדה. 
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כדי להשלים הפרשים בדוחות מש  לפיכך כדאי לערוך יתרת וערים בהקדם,  כדי לשלם את  נוצרו, או  מקדמות, אם 

  -המס, אם נותר חוב, וליהנות מהנחה ניכרת בגין פטור מחיובי הריבית והפרשי ההצמדה. על משמעות ניפוח החוב  
 מדי חודש. ידע למידע", במדור 'מס הכנסה', ן " בירחו נסהרשימת מקדמים לחישוב ריבית מס הכ ראו

מקדמות, לאחר ששולמו תשלומים    להגדילמקדמות, או    להטילהכנסה נוהגת  יש להתחשב גם בעובדה שנציבות מס  
 נוספים בשל הכנסות משנה קודמת. 

, דקתא מוצלתה  השנה מתברר כי הקטנת המקדמות היי  נישום שביקש ביטול מקדמות או הקטנת מקדמות, ובסוף
ה ועד הפרש המס שעליו להשלים  ה ובהפרשי הצמדה בעבור סכום ההפחת( לפקוד2))א(190יחויב בריבית לפי סעיף  

 לפי הדוח. כדי למנוע חיוב זה מוצע לשלם את החסר בהקדם
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 ביטוח לאומי 

 לקט שאלות ותשובות מהמוסד לביטוח לאומי קורונה  –עצמאים 

 יות יש לי בביטוח הלאומי? סקה. איזה זכול משבר הקורונה עבודתי הופ. בשיורה דרך עצמאאני עובד כמשאלה: 

  1.9.20-בעקבות תיקון בחוק, החל מ מורה דרך עצמאי שאין בבעלותו "רכב אשכול" יכול להיות זכאי לדמי אבטלה.
להם פשר  איקון החוק  מלהיות זכאים לדמי אבטלה. ת  מורי דרך עם רכב אשכול, יכולים לצבור תקופת אכשרה כדי

  2021. כלומר, רק החל מחודש מרץ  1.9-חודשי עבודה החל מה   6ברו לפחות  ה רק לאחר שיצלהיות זכאים לדמי אבטל
 יוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה. 

 תית. מה קורה עם תשלום דמי הביטוח?אני עצמאי, וההכנסות שלי ירדו משמעושאלה: 

,  הלאומי  הביטוח  קדמותמ  להקטנת  בקשה  להגיש  כוליםי,  הנ הקורו  משבר  בעק  צומצמה  שהכנסתם   עצמאיים  עובדים

המייצג יוכל לבצע את הקטנת המקדמות בצורה מקוונת    -עובדים עצמאיים שיש להם מייצג    .בלבד  הצהרה  סמך  על
 לביטוח לאומי. במערכת ייצוג לקוחות המקושרת 

של   אם הראשון  הרבעון  במהלך  מקדמות  להקטנת  בקשה  הגשת  לכבר  תוכל  להקטנת  גיש  ההשנה,  נוספת  בקשה 
 .אילךו  1.4.2020  -ממקדמות 

עובדת כשחקנית עצמאית בתאטרון. עקב משבר הקורונה נאלצתי לצאת לחופשה ללא תשלום. האם   שאלה: אני 

 אני זכאית לדמי אבטלה? 

לדמי אבטלה. זכאים  להיות  יכולים  הקורונה,  בעקבות  עבודתם הפסיק את הפעילות  לדמי  אמנים שמקום  הזכאות 
באתר ם לדמי אבטלה, ותנאי הזכאות הנוספים המפורטים  ייי הזכאות הכללתיבדק בהתאם לעמידתם בתנא  בטלהא

 המוסד לביטוח לאומי. 

 איזה אמנים יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה? שאלה: 

הקראה, דקלום,  שירה,  משחק,  במופע,  הנחיה  כמו  בידורית  או  אמנותית  בהופעה  שעוסקים  ניצו   אמנים  , חנגינה, 
ורי לוליינות  פנטומימה,  כולל  קוד,  ממקריםקוסמות.  )חוץ  צילום  או  הקלטה  לצורך  מאלה  אחד  בכל  של   הופעה 

 הקלטה או צילום לצרכי פרסומת( 

המקדמות שאלה:   תשלומי  עם  קורה  מה  הקורונה,  משבר  בעקבות  לעבוד  לחלוטין  והפסקתי  עצמאי  עובד  אני 
 לביטוח הלאומי? 

.  גיש לנו בקשה לסגירת תיק עצמאי  נה, יכולים להן לעבוד בעקבות משבר הקורו לוטיחל  שהפסיקו  יםעצמאי  עובדים
בביטוח   עצמאי  במעמד  יהיו  לא  כבר  והם  כעצמאיים,  שלהם  המקדמות  תשלומי  יבוטלו  עצמאי,  תיק  סגירת  עם 

תוח  פ ול  םאומי כעצמאיישימו לב, מהיום שאתם חוזרים לעבוד כעצמאיים, עליכם להירשם שוב בביטוח הל   הלאומי.

סגירת תיק העצמאי בביטוח הלאומי לא מותנית בסגירת תיק במס   יפגעו.זכיותיכם לא יתיק עצמאי מחדש, כדי ש
 הכנסה ובמע"מ. 

 ובד כשכיר ועצמאי. פיטרו אותי מעבודתי כשכיר, איך יחשבו לי את דמי האבטלה? אני עשאלה: 

   .זו מעבודה  תך הכנס בניכוי  אבטלה  דמי קבלל יךשלהמ תוכל,  להאבט דמי מקבל שאתה בזמן  כעצמאי עובד  אתה אם

פיים. החישוב  ההכנסה של עובד עצמאי מחושבת על בסיס ההכנסות השנתיות, ולא ניתן לייחס אותה לחודשים ספצי
מדמי האבטלה תנוכה הכנסתך   הסופי של דמי האבטלה המגיעים לך ייעשה לאחר קבלת שומה סופית ממס הכנסה.

,  12-ת שלך מעבודה כעצמאי מחלקים ב ההכנסה השנתי  את -הכנסה היומית הממוצעת וב השחיעצמאית כך:מעבודה  
ב מחלקים  המתקבלת  התוצאה  היומית    .30-ואת  ההכנסה  היומית  הפחתת  היומית    -מהקצבה  ההכנסה  אם 

וצעת שלך הממוצעת שלך נמוכה מדמי האבטלה ליום, אתה תקבל את ההפרש ביניהם. ואם ההכנסה היומית הממ

 .מי אבטלהמי האבטלה ליום, לא תקבל דה מד הגבו
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 רות בביטוח לאומי והגדונים כעיד

 ממאמרה של רו"ח אורנה צח  נבחריםנושאים על פי  עדכוני מערכת "חשבים"

ב מתמקד  שוניםהמאמר  הלאו  נושאים  לביטוח  בשנת  מי  הקשורים  בהם  בהקש2020שדובר  לרבות  למשבר ,  ר 
 ביום כתיבתו. בת על המידע הידוע לכות ומבוסס ,קורונהה

ת הלב לאמור את תשומד להסב עע במאמר נומיד ומי. האל יטוח ההבאתר חוק ויש להתעדכן ב וש במידע לפני שימ 
 בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. 

 , גם יחד. י ודמי ביטוח בריאותהכוונה לדמי ביטוח לאומ –דמי ביטוח 

 קבה. בלשון נ שאם נרשם במפורלא כל מקום שרשום בלשון זכר הכוונה גם בלשון נקבה, א ב

 בזמן משבר הקורונה  ע כלכליסיו
אושרה (  התכנית לסיוע כלכלי)להלן:    2020-הוראת שעה(, התש"ףרונה החדש( )קוה  לכלי )נגיףכ  וע נית לסיחוק התכ

 : כדלקמן ,ח הלאומיהביטו   רשהקב כוללתהתכנית . 29.7.2020כחוק ביום 

פה קוהת  .(30.11.2020)במקום עד יום    31.10.2021ם  וד ימי ע לאווח ההשעה הכוללת בחוק הביטאת  הורהארכת   .1
הלת  כולה לדמי   ( 31.10.2021)עד  ק  חושל  הזכאות  מתקופת  יותר  של  ארוכה  בישיבה  שהובהר  כפי  האבטלה, 
שמבוו כדי  בכנסת,  הכספים  יוועדת  להג טחים  רטרותיש  כלו  גמלאות  ולקבל  יותר  מאוחר  אקטיביות  ביעות 

 חוק. שב  ונותבהתאם להטבות הש

לפי ד מועד מסויים  או ע  30.6.2021  דעחד  מיוות  סתגלהנק  ולמע  לזכאות לדמי אבטלהקובעת  הה  תקופ ת הרכהא .2
 . , כמוקדםכזית לסטטיסטיקהפרסומי הלשכה המר

מובטל )למעט ל  מהסכום ערב ההפחתה  90%ר של  ועשיל  וחדמי ה  תגלותמענק ההסוסכום דמי האבטלה    הקטנת .3
 .םשיפורסבמועד , (ישיתו הא תזכאוקבל דמי אבטלה לפי שמ

 : בעתופה הקותום התק עד י  ומלא ביטוח הלחוק ה 216ים בתיקון  הארכת התיקונ  .4

דמי האבטלה - ללא הארכת תשלום  בתנאים מסויימים,  אבטלה.  ,  לדמי  מ   הגשת תביעה חדשה    הביטוח נמסר 
ך  תוארה  אבטלנת ה ש   –"התקופה הקובעת"    ך ה במהלהסתיימ שלו  ששנת האבטלה    ובטלככלל, מ  כי   הלאומי,

 קובעת. ום התקופה הלת עד

 . (חודשים  18י אכשרה מתוך חודש  12מקום חודשים ב 6) לה בטלדמי האאכשרה ור תקופת הקיצ המשך -

 החל מהפעם השנייה.  ם ראשוניםימי 5המשך ביטול הורדת  -

אב אלזכ תנאים  ההגמשת    המשך - לדמי  במועות  נרשם  שלא  למובטל  התעסוקהטלה  בלשכת  מחודש    ד  )החל 
   .ימי איחור(  7 מקסימום – 2020סט  אוגו

וקה  כל התייצבות מאוחרת בלשכת התעס בכן,  בד. לוטלת רק על העו התעסוקה מ   ירשם בלשכתהאחריות לה 
ל יש    – התעסוקהלפנות  לאיחור  לשכת  ההסבר  עבוד  .עם  לראשובהפסקת  ולפ ה  אם  מש  ניםנה,  הדין,  ורת 

,  רישום בלשכת התעסוקההלמועד  אבטלה  לת התחי  שיש אי התאמה בין מועדבעצמו  הלאומי מגלה  הביטוח  
 . תחילת האבטלה ם אתהקדיכדי ל קהמובטל ללשכת התעסו הוא פונה עבור ה

יותוע  להגדיל  , במטרהחדשיםהוספת תיקונים   .5 לר  ד  ר משב בתקופת  טלה  אב  דמיאת כמות המובטלים הזכאים 
בתקופ קה מיום  ורונה,  א)דמ  1.8.2020ה  אוגוסט  י  חודש  בעד  בחודשולמ שיש  2020בטלה  ו2020  ספטמבר  ו  עד  ( 

 תום התקופה הקובעת. 
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  ויכפ לחל"ת    ר, למי שהוצאימים רצופים ללא שכ  14-ים לימ   30-מ  כה בדמי אבטלההחל"ת המזתקופת  קיצור   -

 ואילך.  1.8.2020מיום  החל

 .(28בן  למובטל )כמו   אם יש עמו ילד, 28מלאו לו   טרםל שה למובט י האבטל הגדלת דמ  -

 ימי אבטלה.  125רי ופחת אחבי לא ימירלה הסכום דמי האבט -

 . הזכאות שנות 4נה, במסגרת ש 40שטרם מלאו לו  לה למובטל חוזרלא יופחתו דמי האבט -

 אים.  יקבל דמי אבטלה מל  –ם לשכת התעסוקה טעמ מקצועיתבהכשרה  נמצאמי ש -

עהארכ .6 ת ה  שלד  הקובעת  התקופה  תוקנו  ום  שבו  ב320-ו   238,  195:  הסעיפים  המועד  הלאהבחוק  )ח(  ומי  יטוח 
בחוותיק עקיף  במטרה  ון  הכנסה,  הבטחת  התקעד    שיךלהמק  הקותום  אבטלה    כפלע  נו למ  בעתופה  עם דמי 

אה )זקנה(ות  זרחגמלאות:  שא67עד    62  ילבגלנשים    יק  קצבת  נכות  ,  קצבת  )ירים,  שוכללית  פת  תוס לל  אינו 
    נסה.הבטחת הכתלויים(, דמי מזונות ו

 התקופה הקובעתעד סוף    ומעלה, שהופסקה עבודתם,  67ם בני  בטלימיוחד למו  גלותמענק הסתהזכאות ל  תהארכ .7
ה למענק הסתגלות מיוחד רק  דשח  יש בקשהילך רשאי להגוא  2020אוגוסט  החל מחודש    .31.12.2020לפחות עד  ו

ף  סו עד    ימים כפי שהיה   30)במקום    ימים  14לתקופה רצופה של    הקורונה   שברב מודתו עקעבפסקה  ל שהומובט
 .(2020ולי  ש י דחו

מספר   .8 העני  217תיקון  הלאומי  הביטוח  שעלחוק  בהוראת  לנכה,  ק,  עוב הקלה  קצבתדים  ים  נכות    שמקבלים 
יולי  צקהמ)  1.8.2020מיום  החל    .כללית יום    (2020בה בעד חודש  להרוויח    נכהל  ותרשמ  הסכום  ,30.6.2021ועד 

 . (50.23%כפול  10,551לחודש =  םוכר המינימ )שש לחוד ש"ח 5,300גדל לסכום של  צבה הקמעבודה בלי שתיפגע  

 . סהממס הכנ סיס סוציאלי ב  עלבעל שליטה שמקבלים מענק  ירשכ י וללעצמא  ביטוחמתשלום דמי ארכת הפטור ה .9

 

 הסכם בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש 

לפיו ישולם מענק חד פעמי על ידי    ח לאומיוסד לביטוה למפורסם ברשומות הסכם בין הממשל  17.11.2020ביום   •
של  המו בסכום  לאומי  לביטוח  זוג    ₪  2,500או    ,ליחיד  ₪  2,000סד  בן  לו  שיש  למענקלמי  ביום שזכאי   .

 אם מתקיימים התנאים הבאים: פורסם תיקון להסכם האמור. המענק משולם   29.11.2020

לו דמי אבטלה בפועל בתקופה   .1 טלה  שולמו לו דמי אב  –  67)ואם הגיע לגיל    17.10.2020  ועד  1.3.2020שולמו 
שהורדו    םימיהימי אבטלה )רצופים או שלא רצופים(, כאשר    100מכן מענק הסתגלות( במשך  בפועל ולאחר  

הראשון   האבטלה  אמתנה(  בחודש  במניין  )ימי  בסיס    הימים.  100כלולים  ששימש  הממוצע  היומי  השכר 
 ליום(.  ₪ 422או  ₪ 10,551הממוצע במשק )השכר וך מדמי האבטלה היה נמחישוב ל

ועד   1.3.2020בתקופה  )רצופים או שאינם רצופים( לפחות  אבטלה ימי 100מענק הסתגלות במשך לו  שולם  .2

31.10.2020 . 

, באופן אוטומטי לחשבון הבנק. מידע נוסף  30.11.2020עד    19.11.2020המענק משולם לזכאים בין התאריכים   •
 תר האינטרנט של הביטוח הלאומי. המובטלים )נתוני מענק אבטלה מתמשכת( ובאשל   יהאישמופיע באתר 

כלומר, פטור ממס, פטור מדמי ביטוח ואינו    ההסכם קובע במפורש כי המענק אינו נחשב להכנסה על פי כל דין. •
 מובא בחשבון לגמלאות הביטוח הלאומי.
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לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל קה עסוהת הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק
 ף הקורונה התפרצות נגי

עד    17.11.2020ביום   • ישולמו  לפיו  לאומי  לביטוח  למוסד  הממשלה  בין  הסכם  ברשומות  חד    4פורסם  מענקים 
התעסוקה   למעגל  וחוזרים  ממושכת  אבטלה  תקופת  שצברו  למובטלים  שנת  פעמיים  סוף  במשכורת    2020עד 

מהמשכורת  חדשה האבטלהתק   פנישל  נמוכה  היאמטר   .ופת  המענקים  לתק  ת  מוגבלת,לסייע,  למובטלים    ופה 
 פורסם תיקון להסכם האמור.  2.12.2020ביום   .לאחר תקופת אבטלה ממושכת לחזור למעגל התעסוקה

חודש,   • בכל  ההעסקה  לתקופת  בהתאם  נקבע  בשכרהמענק  מהירידה  וכאחוז  האבטלה  מדמי  כפוף  כאחוז   ,
₪    632ביחד הוא    בודה וממענקמירבי שניתן להרוויח מעהסכום  הו  ₪  200וא  ם הליו בי  לתקרה. המענק המיר

 באתר הביטוח הלאומי. יםמפורסמוגם דוגמה,   של סכומי המענק טבלאותליום. מספר ימי העבודה בכל חודש, ה

 לקבלת המענק נקבעו תנאים מסויימים, כדלקמן:  •

ים  בין התאריככלומר,    )היום הקובע(.  1.11.2020  פני ם לימים רצופי  75במשך  המובטל לא היה מועסק כשכיר   .1

 )כולל יום זה(.  31.10.2020ועד  18.8.2020

ימי אבטלה )רצופים או שלא    75במשך    )כולל(  31.10.2020ועד    1.3.2020שולמו לו דמי אבטלה בפועל בתקופה   .2
. אם  הימים  75ין  מני ם בכלולי)ימי אמתנה( אינם  ו בחודש האבטלה הראשון  שהורדהימים  רצופים(, כאשר  

דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי    חות, ניתן לכלול במסגרת הימים גםימי אבטלה לפ  25המובטל צבר  
 . שהתקבלו בתקופה הרלוונטית ,פגיעה בעבודה ותגמולי מילואים

מי  עט  )למ  או יותרימים    14למשך    28.2.2021ועד    1.11.2020בין התאריכים    )לא בחל"ת(  המובטל חזר לעבוד .3
  30דשים ולא אחרי  חו  4-ניתן לקבל את המענק במשך יותר מל מענק למובטל העובד בשכר נמוך(. לא  שמקב

   .2021 יוניב

בקשה • להגיש  ויש  אוטומטית  ישולמו  לא  יום  ד  מקוונת  המענקים  עד  באינטרנט  הלאומי  הביטוח  אתר  רך 

סומים של המוסד לביטוח לאומי באתר  הפר)יש לעקוב אחר    פרסםמלפי הוראות שהביטוח הלאומי    31.7.2021
 . האינטרנט(

 

 להסכם: 9ייחסות למענק לפי סעיף תה

כהכנסה מעבודה   מובא בחשבון לעניין גמלאות הביטוח הלאומיו  מס הכנסהמ  ,המענק פטור מתשלום דמי ביטוח •
 יד. או ממשלח  

סעיף   • ל  9לפי  יד  ממשלח  או  מעבודה  כהכנסה  ההסכם  לפי  המענק  את  יראו  גמלאות  ענלהסכם,  תשלום  יין 
יין זה הכנסה מעבודה או ממשלח יד היא הכנסה חודשית, בפועל, לפי  . לענ בלבד  לביטוח לאומי  שמשלם המוסד

 ק כהכנסה.( לפקודת מס הכנסה. לעניין דין אחר לא יראו את המענ8( או )2(, ) 1)2סעיף 

לה את  במטרה  גובשו  םהמובטליחזיר  העבודה,  ל  לשוק  למוסד  הממשלה  למתן  טי ב בין  הסכמים  שני  לאומי  וח 
ה   17.11.2020ביום  .  מענקים ביום  הסכמים  פורסמו  תוקן  והשני    29.11.2020ברשומות. הסכם אחד תוקן ברשומות 

 :2.12.2020ביום 

בסך   .1 פעמי  חד  מענק  שיש  למ  2,500)  ש"ח   2,000של    מתן  זוג(  לו  י  מיום  שלמי  בן/ת  ועד    1.3.2020בתקופה 
  ימי   100  משךב(  67  בשל גיל  תלוהסתג   מענקלאחר מכן  )או דמי אבטלה ודמי אבטלה    עלבפולו    שולמו  31.10.2020

  ע השכר הממוצ מהבסיס לקביעת דמי האבטלה היה נמוך  ו,  (ימי אמתנה  , כולל אבטלה )רצופים או שלא רצופים
, חות לפ  ימים  100  בתאריכים האלה במשךמעלה  ו  67או מענק הסתגלות מיוחד לבני  ,  ליום(  ש"ח  10,551במשק )

בהסכם כמפורט  התאריכ ממענק  ה.  והכל  בין  לחשבון    בהדרגה  30.11.2020עד  ו  19.11.2020ים  שולם  ישירות 
 הבנק. 

  75מושכת של  מובטלים המצויים בתקופת אבטלה מ יים לחודש  מענקים  4-ן מענקים חד פעמיים ולא יותר מתמ .2

 הסכם.פורט ב, כמרים למעגל העבודה בשכר נמוךוחוז  ,ימים ומעלה



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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 ימי בידודי מעסיקים בשל פושי

.  31.3.2021ועד    1.10.2020בתקופה מיום    חלק מעלות ימי הבידוד של העובדים עבור  בם  ינה תשפה את המעסיקי המד
, אך הזכאות תהיה רטרואקטיבית מיום  2021ואר  החל מחודש פבר המוסד לביטוח לאומי יקבל דיווח מהמעסיקים  

 . תחולת החוק

 מובטל  ●

ת שירות התעסוקה )להלן: לשכת ביטוח הלאומי רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכה  חוקל  163לפי סעיף   ●
המתאימה  התעסוקה(   אחרת  עבודה  בכל  או  במקצועו  לעבודה  ומסוגל  מוכן  והוא  עבודה  ולשכת כמחוסר  לו, 

לדמ המובטל  של  הזכאות  לעניין  מתאימה.  עבודה  לו  הציעה  לא  א התעסוקה  בחבטלי  נקבעו  מובטל,  של  וק ה 
 ועוד.   67ו עולה על ראות משלימות, למשל השלמת תקופת אכשרה, גיל שאינהו

   (  )חל"ת תשלום פשה ללא משמעות חו ●

ח  ● פשוטות, השעיית  עבודה  במילים  החוזה   -וזה  ניתוק   הפסקת  העבודה לתשל    ללא  ככלל,  יחסי  קופת החופשה. 
 בודה. כן אינו דורש עאצל המעסיק ול  דהעובד יכול לחזור לעבו ה כיאין זכאות לדמי אבטלבחל"ת ביוזמת העובד 

 חל"ת כפוי( מעסיק )חל"ת ביוזמת ה  ●

מוציכאשר המעס   ● היק  לא את  לעבודחל"תעובד  יכול  אינו  העובד  אותו  ,  הכ  אצל המעסיק שהוציא  פוי  לחל"ת 
כבר בעבר הוראות רסם  המוסד לביטוח לאומי פבמקום אחר )לרבות דרך לשכת התעסוקה(.    הוא יכול לעבודו

 ת כפוי.  מי אבטלה בחל" ד לתשלום

( במקום לעבוד  פל בילדיםכדי לטלמשל,  בבית )  מעדיפים להישאר א תשלום כי הם  נמצאים בחופשה ללעובדים ש ●
 . ודה()הם אינם דורשי עב צאו לחל"ת כפויכי לא פוטרו ולא הו בטלה,ם זכאים לדמי אהוראות המעסיק, אינלפי 

  צמצום משרה ●

א ם  צוצמ ● ניתוק  משרה  מהווה  הינו  או  עבודה  בחל"תיחסי  )כמו  העבודה  יחסי  של  דורש  (  שעייה  אינו  והעובד 
 יטוח הלאומי.וק הב לפי ח מזכה בתשלום דמי אבטלה אינו  ם משרהכך צמצועבודה, ולפי

 מאפשרת לקבל דמי אבטלה מופחתים. –"ת אצל מעסיק אחר זמן חלאולם, עבודה ב ●

 הפסקת עבודה מרצון  ●

הימים הראשונים    90ו, ללא סיבה מוצדקת, אינו זכאי לדמי אבטלה בעבור  נשהפסיק את עבודתו מרצובטל  ומ ●
 מיום הפסקת העבודה. 

   אבטלהלעניין דמי   התאריך הקובע ●

ה  ריךהתאי,  לחוק הביטוח הלאומ   158לפי סעיף   ● הוא  ובלבד   חילה תקופת האבטלה,בחודש שבו הת   1-הקובע 
 בחוק(. הקודמת )למעט חריג, כמפורט בטלה האת ופילה תק בחודש שבו התח 1-מהת וים לפחחודש 12שחלפו  

   שנת זכאותה/טל אבשנת /להאבט תקופת ●

ת במשך  ה נוספת אכשרלא נדרשת ממובטל תקופים,  בימים רגילע.  חודשים רצופים שלאחר התאריך הקוב  12 ●

 שרה. פת האכאת תקו תאריך הקובע, שלגביו השליםחודשים שלאחר ה 12

 ( הלאומי טוחשל הביל החוזר )מבוסס עת לסיוע כלכלי כני התופי ל םטלילמוב ארכת ימי האבטלהת המצית ●

תקופה  ולמו לו דמי אבטלה לפחות יום אחד בך ושואיל  31.3.2020שלו מסתיימת ביום    זכאותמובטל ששנת ה .1

ניצל את לא    ם אםבעת, גפה הקוום התקוך את שנת האבטלה שלו עד תיארי, המוסד לביטוח לאומי  הקובעת

 ה. בל דמי אבטלוא ימשיך לקשנת הזכאות, וה ד סוף  ה על בטהאמי  ת ימכס
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של זכה  ששנתטל  מוב .2 ביום  אות  מסתיימת  מ  31.3.2020ו  את  ניצל  תחילת  ואילך,  לפני  האבטלה  ימי  כסת 

וסד  , המותנת הזכאובתוך שלך התקופה הקובעת  ( ועבודתו הופסקה במה1.3.2020  נילפעת ) התקופה הקוב
 לה. מי אבט ך לקבל דהוא ימשיות ם התקופה הקובעעד תו אות כהזת שנ  יאריך לו את לאומי לביטוח

וניצל את ימי האבטלה שלו בחודשים    2020אבטלה שלו הסתיימה בחודשים ינואר או פברואר  ה  נתששמובטל   .3
טלה  מי האבשלום דובעת. תטלה שלו עד תום התקופה הקלביטוח לאומי יאריך את שנת האבד  , המוסאלה
 . 2020בחודש יולי  כת התעסוקהום בלשרישל ף פו, כ1.7.2020מיום   יהיה 

לה שלו בינואר או  בטאטלה שלו הסתיימה בתקופה הקובעת, ניצל את ימי ההאבת  שנ מובטל שק,  למען הסר ספ •
שנת  לו את    יאריך  ד לביטוח לאומיכאות, המוסתוך שנת הזבבתקופה הקובעת  ופסקה  ודתו ה, ועב2020בפברואר  

הייתה  דה  עבואם הפסקת ה  עבודתו )גם  ום ממועד הפסקתבל תשליק  אהוו   בעתתום התקופה הקועד    בטלההא
 (. 2020יולי י פנל

 :הסבר נוסף ●

סיים את שנת האבטלה    -  2019ואר  דורש עבודה לראשונה עד חודש ינ תעסוקה כבלשכת ה  התייצבמובטל שכל   .1
  תביעה  גיש להו   סוקהכת התעלשלהירשם ב   בחיי  –רונה  בר הקובשל מש  הופסקה עבודתו. אם  31.12.2019עד  

 יטוח לאומי. אבטלה למוסד לבחדשה לדמי 

עבודה   צבייהת ל שבט מו  כל .2 או מרץ  לראשונה בחודשים פברו  בלשכת התעסוקה כדורש  סיים את    -  2019אר 

סוף    שלו עדהאבטלה  את מכסת ימי    מה. אם סיים, בהתא2020פברואר  ינואר או  דשים  לו בחושנת האבטלה ש

ינואידשבחובטלה  לא נשארו לו ימי א)   2019 ל  בשעבודתו  קה  , והופס(בהתאמה,  2020פברואר  ו  ינוארר או  ם 

 אומי. ה חדשה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לתביע להגישלהירשם בלשכת התעסוקה ו חייב   -משבר הקורונה 

התע .3 בלשכת  לראשונה  שהתייצב  כדורש  מובטל  פסוקה  בחודש  ימיינ,  2019ברואר  עבודה  את  האבטלה    צל 

כפוף    2020יולי  מ  חלאבטלה המי  יקבל ד  -ורונה  משבר הק  ולא חזר לעבוד בשל   2020  ר ואינ  בחודש  נותרו לוש

יולי    רישוםל בחודש  בלשכת   נרשם  אם לא  , ללא הגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.2020בלשכת התעסוקה 

 .2020אוגוסט   דשחוהחל מלה מי אבט יקבל ד  ,2020בחודש אוגוסט  נרשםו בחודש יולי התעסוקה 

ית  א  ניצל,  2019מרץ    ודה בחודשה כדורש עבנה בלשכת התעסוקלראשו  יצבהתיל שבטמו .4 אבטלה  המי  יתרת 

לו   פברושנותרו  או  ינואר  לעבוד  2020אר  בחודשים  חזר  הקורונ   ולא  משבר  דמיק  -  הבשל  החל  בל  אבטלה  י 

א  ם לא  .אבטלהדשה לדמי  ת תביעה ח, ללא הגש2020לי  חודש יובלשכת התעסוקה ב  שוםריף לכפו  2020מיולי  

התעסוקה בלש  נרשם יולי  כת  א   נרשםו  בחודש  אבטלה  ,  2020סט  וגובחודש  דמי  מיקבל  אוגוסט  החל  חודש 

2020 . 

שהתיי .5 לראשונה  מובטל  התעסוקה  צב  בלשכת  עבודה  מח כדורש  אפהחל  דמי    ואילך   2019ריל  ודש  וקיבל 

מיום    אבטלה י)אפילו    1.3.2020החל  אבטעבור  א ום  ד  -חד(  לה  לקבל  אב ימשיך  לטלהמי  הגש,  תביעה  לא  ת 

 .דשהח

לראשונה  מובטל שהתיי .6 ב רש  כדוצב  החל מחודש אפריל    כתלשעבודה  ימאילך,  ו  2019התעסוקה  י  סיים את 

ש פברואר  האבטלה  סוף  עד  ה 2020לו  אך  מיום  ופסקה  ,  החל  חודשים    12  שחלפו ולפני    1.3.2020עבודתו 

)למשל, הוצא    תביעה חדשההגשת    ללא  להי אבטימשיך לקבל דמ  -ע(  הקוב תאריך  ונה )הות לראש מההתייצב

 .( 15.3.2020ל"ת כפוי ביום  לח

ה .7 התעסוקה  בלשכת  עבודה  כדורש  לראשונה  ימ  2019חל מחודש אפריל  מובטל שהתייצב  סיים את  י  ואילך, 
שלו האבט פברואר    לה  סוף  והופ2020עד  שחלפו  ,  אחרי  עבודתו  ונה  לראש יצבות  מההתי  חודשים   12סקה 

הקו בללהייב  חי  -  בע()התאריך  התעסורשם  ושכת  תביעה  קה  אבלהגיש  לדמי  לבמול  הטלחדשה  וח  יטסד 
 . לאומי

 



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 49       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

 קורונה לעצמאים  י נקעמ
סוציאלי   מענק  דין,  כל  הוראות  אף  לעצמאיםעל  שליטה  לסיוע  החיקוקים    ולבעלי  לעניין  כהכנסה  נחשב  אינו 

 :ודה)א( לחוק מענק עבודה )מס הכנסה שלילי(, למעט לעניין הפק16האמורים בסעיף  

 הלאומי  ביטוח חוק ה .1

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .2

 נות חוק הבטחת הכנסה וחוק המזו .3

 חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.  .4

 

 בהקשר למענקים: 3.8.2020ם פרסמה ביום רשות המסי

  חייב ( הוא הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו  ולבעל שליטה  התקבול בגין המענק הסוציאלי )מענק סיוע לעצמאי .1
 מענק עבודה[.  )א( לחוק16לה)א( כמפורט בסעיף 18ח לאומי ]סעיף בביטו

עידוד  בול התק .2 ובגין מענק  בגין מענק ההוצאות  וחייבים בביטוח  ים  לפי הפקודה  התעסוקה הם הכנסה חייבת 
 לאומי. אין הוראה מקבילה למענק הסוציאלי לעיל.

: בתקנות שעת חירום המענק לעסק 2020ל  ואפרימרץ    הבהרה לעניין המענק לעסק הקטן בהוראת השעה לחודשים

-וח. החל מהמענק של חודשים מאייאלי לעצמאי, ולכן הוא פטור מתשלום דמי ביט הסוצהקטן נכלל כחלק מהמענק  
 ואילך, המענק לעסק הקטן כלול במסגרת ההוצאות הקבועות ואין החרגה לחוק הביטוח הלאומי.  2020יוני 

 בהקשר למענק הקורונה לעצמאים, כדלקמן: 9.11.2020ם ם ביוהמוסד לביטוח לאומי פרס

קורונה .1 לשנה    מענק  המקדמות  על  ישפיע  לא  הוא  ולכן  ביטוח  דמי  מתשלום  פטור  סוציאלי(  מענק  גם  )שנקרא 

ועצמאי וקיבל דמי אבטלה בזמן   יגרום לחישוב מחדש של דמי אבטלה למבוטח שהוא שכיר  הבאה. המענק לא 
 משבר הקורונה. 

מענק זה והביטוח הלאומי יפרסם עדכון לאחר   רשות המסים עדיין לא החליטה על הסיווג של  –  הוצאות  מענק .2
 שתתקבל החלטה בנושא ברשות המסים. 

סוציאלי,   בסיס  על  שמשולמים  הקורונה  מענקי  בשל  כללית(  נכות  ותיק,  )אזרח  לקצבאות  הכנסה  מבחני  לעניין 
 פטית שלו.  קה המשהביטוח הלאומי בוחן את הדברים במחל

 מי ביטוח כהכנסה ממשלח יד או כהכנסה אחרת. לדוגמה: יש חשיבות רבה לסיווג הכנסה שחייבת בד

אבטלה  שמשמשת   -  דמי  ההכנסה  לפי  הראשון  בשלב  האבטלה  מדמי  מקוזזות  העצמאי  של  יד  ממשלח  ההכנסות 
שמג  ולאחר  להגדרה(  עונה  שאינו  לעצמאי  )גם  הביטוח  דמי  למקדמות  שומהבסיס  נערכת    יעה  הכנסה,  ממס 

עצמאי   של  הכנסה  כל  הכנסה  התחשבנות.  בהתחשבנות.  כלולה  הכנסה  ממס  שמגיעה  בשומה  שכלולה  יד  ממשלח 
 שאינה ממשלח יד אינה משפיעה על דמי האבטלה.

מחושבים לפי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח כ"עובד עצמאי". הכנסות אחרות של   -  תגמולי מילואים לעובד עצמאי
 נן משפיעות על תגמולי המילואים.העצמאי אי

שהמענקים לחישוב   כיוון  העצמאי  של  מהבסיס  חלק  אינם  הם  ביטוח,  דמי  מתשלום  פטורים  סוציאלי  בסיס  על 
של  המילואים  בתגמולי  להכיר  בבקשה  לאומי  לביטוח  למוסד  פנתה  רואי חשבון  לשכת  נפגע.  וכך התגמול  התגמול 

מילואים בזמן  , ככל שהדבר מיטיב עם המשרת ב2019כנסות של שנת  י בסיס הההעצמאים בזמן משבר הקורונה לפ
 משבר הקורונה. 
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 טוחבי י ם דמוליווח ולתש נתונים לד

 2018 2019 2020 

 לחודש  ש"ח לחודש  ש"ח לחודש  ש"ח 

 44,020 43,890 43,370 שלום דמי ביטוחית לתההכנסה המרב

 6,331 6,164 5,944 ( *)חת ור מופין שיעבית לענירהכנסה מ

 10,551 10,273 9,906 חביטודמי לעניין תשלום השכר הממוצע במשק, 

 
 משקע ב צושכר מממ 60%הכנסה בשיעור  עד -חת  פוור מ שיע (*)

 

 לך:  ואי 2008ם שניפרישה בעד גיל  18עורי דמי הביטוח הרגילים בגיל יש
 

 מת מוקד סיהנפ 

 עובד עצמאי  % 

 % 

עובד  ואינו  עובד נושאימי 

 עצמאי 

 % 

  1/17-מ         12/16 דע  

     

 4.61 2.87 6.72 0.39 מי ביטוח לאומישיעור מופחת של ד

  שיעור מופחת של דמי ביטוח 

 בריאות 

3.10 3.10 3.10 5.00 

 3.49 9.82 5.97 9.61 

     

 7.00 12.83 11.23 6.79 אומי ל  דמי ביטוח של ר מלאעושי

 5.00 5.00 5.00 5.00 יאות יטוח ברדמי בא של שיעור מל 

 11.79 16.23 17.83 12.00 

 
 

 2019נואר מי ם ישיעורי דמי ביטוח בעבור עובדים שכיר
 מס"-טבלה שלהלן מתוך אתר המיסים האינטרנטי "כלה

 באחוזים  -חלק העובד  בש"ח  -חלק העובד  חודש
חלק המעביד  

 )באחוזים( 

 סה"כ סה"כ טוח בריאות בי ביטוח לאומי  תקרה מופחתת/מלאה    

1/2020 
   6,331עד 

 44,020עד  6,331-מ

0.40 

7.00 

3.10 

5.00 

3.50 

12.00 

3.55 

7.60 

1/2019 
   6,164עד 

 43,890עד  6,165-מ

0.40 

7.00 

3.10 

5.00 

3.50 

12.00 

3.55 

7.60 

עלות הכלכלית  . זאת בהתאם לחוק ההתיי 0.1%-עלה חלק המעסיק בלבד ב 2019החל מינואר  :2019הערה לשנת 

-עד כה(. ו  3.45%עד השכר המופחת )במקום   3.55%. החיוב מהמעסיק על פי התיקון יהיה 2019 לשנת התקציב

 . שנים 5יהיה הוראת שעה למשך   עד כה(. החיוב  7.50%מעל המופחת ועד לתקרה המרבית )במקום   7.60%
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 מי ביטוח  מקדמות דמי ביטוח בסכום מינימום למי שאין הכנסות חייבות בד
ובד  ה, עלמיד ישיב יד, תלמת  ,ח(ביטו דמי  כנסות חייבות בה  )ללא   "עצמאי   ובדד ולא ע"לא עוב  לעמד שבמ  מבוטחים

מקדמות דמי ביטוח בסכום   שלמיםבד, מבריאות בל  חטודמי ביומי שמשלם    י שמצוי בהכשרה מקצועיתת, מבחל"
 וגם הביטוחי. ום, בהתאם לסיו מינימ 

הממוצנגזרבעוניות  ה  המקדמות השכר  מן  ברות  שע  בשנת    10,551א  והמשק  המ   .2020ש"ח  שלבסיס  פיו  ינימום 
  15%לרבעון )  ח" ש  4,750  הוא  -כנסות  ינו עובד עצמאי שאין לו הואנו עובד  למבוטח שאי מי  לאוח  טובי  ים דמימחושב

ש"ח    1,583  –ת  הכשרה מקצועיב  יד ישיבה( ולמי שמצוימיד )לרבות תלמממוצע במשק לכל חודש(, ולתלכפול שכר  
 ש(.דובכל ח משק ממוצע בול שכר  פכ  5%) עון לרב

 .2020-ו 2019  םיודש בשנש"ח בח 104של קבוע ם כוסשבים בביטוח בריאות מחוי דמ

 ב כדלקמן:התשלום מחוש

 (.ש"ח לחודש 177)שהם  x 4,750 ( 9.61% - 5%+ ) 312=  531בעון רל

 ש"ח לחודש(.  128שהם  ) x 1,583 (9.61% - 5%) + 312=  385לרבעון 

 עובד עצמאי 
 - "עובד עצמאי" הגדרת 

הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות  עוסק במשלח ידו לפחות שתים עשרה שעות בשבוע בממוצע, ו
 מוצע במשק.מהשכר המ 15%

 וצע. שעות בשבוע בממ  20ידו לפחות  עוסק במשלח

 משק.ר הממוצע במן השכ 50%ממשלח ידו היא לפחות הכנסתו  

 לופות לעיל נחשב "עובד עצמאי" במוסד לביטוח לאומי.  מי שמתקיימת בו אחת הח

 מי שלא עונה על ההגדרות לעיל נחשב ל"עצמאי שלא עונה על ההגדרה" 

 שאינו עובד ואינו עובד עצמאי בוטחמ
 כדלקמן: עצמם,  דמי ביטוח בעדיבים בתשלום החי בקבוצה זו נכללים סוגי מבוטחים

שיש .1 מעבודה    לו  מבוטח  שאינן  או    אוהכנסות  )להלןמעסק  יד  או  :  גם  ממשלח  מעבודה"  שאינן  "הכנסות 
 (. "הכנסות פסיביות "

 .עצמאי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי .2

 מובטל.   .3

 . לו הכנסותאין או במכללה, ש ,או בישיבה ,תלמיד במוסד להשכלה גבוהה .4

 . טעם מעסיק ישראלי(מ מי שנשלח לעבוד בחו"למעט )ל של ארעיחו"ל שהות תושב ישראל השוהה ב .5

 צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים. תוספת השלישית בבתנאים שנקבעו ב -ספורטאי  .6

 מבוטח שאין לו הכנסות.  .7

בית 8 או מחברת  או  )לא    משפחתיתברה  כהכנסות מח  הכנסות מועברות מחברה משפחתית  יד  הכנסות ממשלח 
 .משכורת(מ
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 עובד לשעה
בינו לבין מעסיקו הוא לתקופה  ומי ולפי התקנות, עובד לשעה הוא מב לחוק הביטוח הלא  1עיף  פי ס ל וטח שהקשר 

 שאינה עולה על שבעה ימים רצופים. עובד לשעה כפוף לחובת הרישום לעניין זכאותו לגמלאות בשל פגיעה בעבודה. 

 ן: דמי הביטוח הם כדלקמ ישום ותשלום חובת הר 

 בעד עצמו.  ידו של המעסיק, משלם את דמי הביטוחה לצורך עסקו או משלח  שאינ עה" בעבודה "עובד לש 

"עובד לשעה" בעבודה לצורך עסקו או משלח ידו של המעסיק, אם כלל מספר שעות העבודה אצל אותו מעסיק אינו  
  4ל  לה ע תו מעסיק עו דה אצל אובומו. אם מספר שעות העביטוח בעד עצלשבוע, מדווח ומשלם את דמי ה  4עולה על  

 בניכוי ובתשלום דמי הביטוח בעדו.  שעות, המעסיק חייב

   מבוטחים שאינם שכיריםשל  דמי ביטוח האחריות לדיווח ולתשלום 
 י.מא עצל הק ע ה רחל ח יטו הב י מד  םולתשלמי ו ו אד לביטוח לוסלמ  ווחהדי   לעהאחריות 

רי אי  , עצמאי"כ"עובד    שוםאי  ה  תשלום  או  דיו  ביטוחדמי  או  על  במועד,  נוח  ם ושל ת  ורךלצ  מדי  מוכההכנסה 
 לגמלאות, כולן או חלקן. וימים, לשלול זכויותלים בתנאים מסוות, יכ מקדמ

נותן משנה    העבודה.כיח שנפגע תוך כדי ועקב  מי שמובודה ליעה בעכפג   נהרווקהנגיף  המוסד לביטוח לאומי מכיר ב
 ודכנת. שום כעובד עצמאי ולתשלום מקדמות לפי ההכנסה המעחשיבות לרי

 ד עצמאימועד שינוי הסיווג של עוב
ק הביטוח הלאומי נקבע שמי שחדל להיות עובד עצמאי והפך למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי  לחו  5בסעיף  

עצמא  לעובד  שבנחשב  ליום  עד  לביטוח  י  למוסד  הודיע  אוו  לביטוח    לאומי,  עשהמוסד  לו,  הודיע  היותו  לאומי  ל 

י, לראותו כעובד עצמאי או  ולבקשת העובד העצמא  אומי רשאי, לפי שיקול דעתו למבוטח כאמור. המוסד לביטוח ל

 כמבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי למרות ההודעה האמורה או אף בהיעדרה.  

 ם ורונה לעצמאיר הקלמשב י בקשרהלאומ  חיטוהב אותהור
גירת בס,  2020שים מרץ ועד יוני  בחוד  בשל משבר הקורונהים  ופסקו ההקלות שניתנו לעצמאה  1.7.2020החל מיום  

ו עצמאי  מקדמותית בתיק  את  הפרסום    .קון  שהתשוממסב  לכך  הלב  לוטחימבת  יכולים  רטרואם  קטיבית  הגיש 

 (. 30.6.2020עד   15.3.2020-ורונה )מות להקלות שניתנו בתקופת הק בקש

להגיש  היה  קורונה, יכול  צומצמה עקב משבר ה  ועובד עצמאי שהכנסת  2020יוני    עד  -  ת דמי ביטוחת מקדמוטנהק
מקדמובק להקטנת  הביטוח  ת  שה  הצדמי  סמך  בלבד  על  לבאהרה  בקשה  מקדמותתימצעות  ללקון  לצר  א,  ף צורך 

מיום    לבקשה.  אישורים מקדה  1.7.2020החל  מתבצעת  קטנת  סמךמות  על  יכ )  מסמכים  רק  להמייצג  או ול  הקטין 

 .(טף, גם בשומקדמות של מיוצג במערכת ייצוג לקוחות להגדיל

יק  לסגירת תבקשה    ישלהג   נה, יכול בר הקורומש  וד בעקבותלחלוטין לעב   יק בד עצמאי שהפסעו  -  סגירת תיק עצמאי 
הלאומי,    עצמאי. הביטוח  של  הפרסום  הלפי  העצסגירת  התיק  בביטוח  לא  מאי  במס תיק    גירתסבותנית  מלאומי 

   .חודשים לפחות 3כעצמאי  עבד שלא רק למי  תיק אפשריתהסגירת  1.7.2020מיום    הכנסה ובמע"מ.

ם אפשרית  פחותה משלושה חודשיתקופה  ל  צמאיעיסוק העה   ת לבטל אתכי האפשרוביטוח לאומי  ל  הובהר מהמוסד

 . 30.6.2020  ועד  15.3.2020:  קופת משבר הקורונה, אך רק לת30.6.2020גם לאחר 

יבוטלו תשלומי המקדמות  םע וה  סגירת התיק העצמאי  יהי   מבוטחכעצמאי    מעמד עצמאי בביטוח הלאומי. ב  הלא 
עובד חוזר לעבוד כ  ואהיום שבו הלאומי כעצמאי מה   ם שוב בביטוחלהירש  עליו  א ייפגעו,של העצמאי ל   ותכדי שהזכוי 

 אי. עצמ
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 להדמי אבטעצמאי שמקבל 
או שאינו  פוי  לחל"ת כוצא  , שהטחים(צו סיווג מבוכיר לפי  ש  )כולל  גם שכיר בו זמנית  יה לפני המשברי שה עצמא •

 (,דרך   ה)לדוגמה, מורעובד כלל כעצמאי    אינו  משבר הוא הל  ובש  ,מי אבטלהבע דוות  משבר הקורונה ל  בשעובד  
   שך תקופת המשבר.התיק העצמאי למ ישקול לסגור את

הע • שהתיק  זמן  בבכל  פתוח  צמאי  הלאומי  הלאומי  חוק    –יטוח  ההכנסהיב  י חמהביטוח  את   ועה שיד   לנכות 
י האבטלה שהוא  ( מדמהדרהג ל  עונה  אינואי שעצמ)גם אם הוא    עצמאילח יד כממש  2020  נתבשמי  ח הלאולביטו 

 .  לביטוח הלאומי  2020תגיע שומת לאחר ש  תבעתיד התחשבנו ערךותי ,יומיממוצע מקבל בחישוב 

  , ההכנסות של העצמאים מדמי האבטלה קיזוז    ןפאונות את  בבקשה לש לשכת רואי חשבון פנתה לביטוח הלאומי   •
  בוחן שהוא    12.10.2020ביום  מסר  וח לאומי  לביט   המוסד.  הוטופשהקיזוז בדרך קלה    לבטל אתלהקטין או  כדי  

עשה  הקיזוז נ  -רסום אחר  כל עוד אין פ )  עצמאים של ה  האבטלהמי  מד  סכום שיקוזז טין את הלהק חוקית  ך  רד
 .(הקיים  לפי החוק

צו סיווג מב י אבדמל  קב שמטל  ובממ • לפי  לפי בסיס המקדמות שלו  טלה    , לא 2019ת  נבשמאי  עובד עצכ וטחים 
זהכימנ בשלב  כעצמאי  ם  למובטלי)  האבטלה מדמי    הכנסות  סיווג לפ ם  הכוונה  צו  תביעות    י  מבוטחים שהגישו 

,  857  סופט  ללא  יעהבטופס התבוהביטוח הלאומי קיבל את ההצהרה    2020רץ עד יוני  לדמי אבטלה בחודשים מ
   (.ב החירוםרות במצממש את הזכויות במהיללמובטלים האלה אפשר  במטרה ל

  1514טופס  או  ו/  806/857טופסי  ביחד עם התביעה לדמי אבטלה  צו שלחו  ים לב שמובטלים רבים לפי היש לש •

 .  2019ולא לפי ההכנסות בשנת  ,עובד שכירמהמעסיקים לפי הצו והם מקבלים דמי אבטלה כמו כל  

)לחובה או   ל קובדמי ביטוח כמי רש פה ע צי מבאומ ח הלביטוה, 2019 לשנת שומה  למוסד לביטוח לאומי ה יעכשמג •
   .לזכות(

 בציבור  ידועים
 וקשרו גורלם לחיות ביחד כנהוג בין בעל לאישה.  ם משק בית משותףאשר מנהליים בציבור הם בני זוג ידוע 

באמצעות   לאומי  לביטוח  במוסד  המעמד  את  לעדכן  אמורים  בציבור  הלאומי  ידועים  הביטוח  באתר  שמצוי  טופס 

 ות.יטוח ועל זכויות לגמלא תשלום דמי ב ור משפיע על ד של ידועים בציבמלצרף מסמכים מאמתים. המעבאינטרנט ו

שאי להכיר גם בבני אותו מין כידועים בציבור. בנות זוג מאותו המין חייבות להצהיר בטופס  לביטוח לאומי ר  המוסד
ד פעמית,  וח לאומי מסר כי ההצהרה חמבוטחת" ומי תהיה "עקרת הבית". המוסד לביטמי תהיה בת הזוג "ה   673בל/

 ועות בציבור. במעמד של יד המבוטחות הןכל עוד  

 י מס ורכלצ  יוכיבנאומי הל  טוחהתרת דמי הבי
חיוב שא חייב המבוטח לקבל הודעת  ביטוח  ביטוח המשולמים ללא הודעת  לצורך תשלום דמי  יש לשלם. דמי  ותה 

 ס הכנסה. המותרים בניכוי לצורכי מ בתשלומיםים לתשלום ביתר ואינם כלולים חיוב, נחשב

 דמי ביטוח הבריאות אינם מותרים בניכוי  יכוי לצורכי מס.מותרים בנהלאומי ששולמו בפועל  מדמי הביטוח  52% רק

 ן החיובים הבאים: וטפת בגי בשנה הש ששולמו עד סוף שנת המסם לים תשלומינכלמס   רכילצוהשנתי  שורבאי

 ה. בפברואר בשנת המס הבא 14ום  עד י שלוםי לתד חיוב עתיד רואקטיבית עם מועופה רטוב לתקיח .1

 ה.הבא   סמהת שנאר בבפברו 14 עד הואם ומהעתידי לתשל   בויהח מועד ש הפרשי שומה .2

 בשנת המס הבאה. בינואר  15שלומה הוא  ד תמועשפת ה השוט של השנ חודש דצמברמת דקמ .3

 שראי.רטיס אע בבנק או בכוראת קבולמת בהצמבר בשנה השוטפת המשחודש דמקדמת  .4

 ה הבאה. בשנ סראבמ 3 דשמועד החיוב העתידי בגינן הוא ע דמותמקת דלהג .5
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של שנת    נתיהש  ר ישוטים בא לוהם נקת המס  של שנן  רו חאה  ם ביו  למים שו שר מומים את התשליטקלתכנו תקלות ביי

אםהמ הבאה.  הוא    ס  לתשלום  העובפברו  14  עדהמועד  בשנה  מקדמות  סראבמ   3  עד )או    קבתאר  יש (לעניין  אזי   ,
 ר.  שואיאת הדי לתקן טוח לאומי את צילום הקבלה, כסד לבילמו  לשלוח

 דמי הביטוח הלאומי בחישוב דמי הביטוחהפחתת 
ומה מופעלת כבר בשלב חישוב המקדמות. זאת מתוך מגמה  לאומי שמותרים בניכוי מהשהפחתת ניכוי דמי הביטוח ה 

קבלת השומה מרשות  וצע בעת  שיב  ל האפשר לחישוב העתידיהבסיס לחישוב דמי הביטוח באופן קרוב ככ  לחשב את
 מההפחתה כבר בשלב חישוב המקדמות.    ו המבוטח "נהנה"ם. בדרך זהמסי

נקבעו מקדמות  ככל שההכנסה החייבת שתיווצר בסופו של דבר בשומת מס הכנ יותר מההכנסה שלפיה  גבוהה  סה 
ד הביטוח,  זודמי  חייבת  להכנסה  בהתאם  יוגדלו  הביטוח  דמי  מי  מההכנסה  וינוכו  לאומי  ביטו,  המחושבים ח 

 יבתה יחולו הדברים על קיטון בהכנסה החימו בפועל. בהתאמשטרם שול  תיאורטית, אף

 ת בתשלום דמי ביטוח  אשר אינן חייבוכנסות פסיביות ה
  2008  נת)א( לחוק הביטוח הלאומי מפורטת רשימה של הכנסות אשר אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח. בש 350בסעיף  

 דים. כנסות מדיווידנתי בחיוב הובמיוחד חל שינוי מהומפורט להלן,  בהכנסות אלה כחלו שינויי חקיקה 

 ריבית ודמי ניכיון  דיווידנד,

 : 2008( לחוק הביטוח הלאומי, ההכנסות שלהלן אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח החל משנת 6)א()350על פי סעיף  

עלי .1 שחל  מדיווידנדים  בסעיף    הןהכנסות  מוגבל  מס  )ל125שיעור  לפקודה  בחב  הכנסה  משפחתית,  מעט  ברה 
ב ובחברה  בחברת  היית  בין  מתשלשקופה(.  פטורה  מניות  תר,  בעל  שמקבל  מדיווידנד  הכנסה  ביטוח  דמי  ום 

 מחברה )לרבות בעל שליטה(. 

בסעיפים   .2 מוגבל  שיעור מס  עליהן  שחל  ניכיון  ודמי  ריבית  ו125הכנסות  ריבית המחויבת  ל  ג)ג(125-ג)ב(  פקודה. 
 יטוח.  חייבת בדמי ביעור מס שולי בש

 ות ממסכנסות פטורדמי שכירות וה

 2008לחוק הביטוח הלאומי, ההכנסות שלהלן אינן חייבות בתשלום דמי ביטוח, החל משנת (  7)א()350עיף  על פי ס

 הכנסות מדמי שכירות שחל עליהן מס בשיעור מוגבל:  .1

א  122לפי סעיף    -(. מחו"ל  10%ס בשיעור  ד, החייבות במודה )הכנסות ממגורים בלבפק ל  122לפי סעיף    -בארץ  
 (.  15%: הכנסות בניכוי פחת וניכוי בשל פחת החייבות במס בשיעור שבמסגרת הסעיף ה )כל שכר דירהלפקוד

ור ממס  פטהכנסה שאינה הכנסה כעובד שכיר או כ"עובד עצמאי" הפטורה ממס לפי כל דין, לרבות שכר דירה   .2

למגורים,   מפ מהשכרה  הכנסה  מוקדמת  למעט  בסעיף  נסיה  הביב)א345כהגדרתה  לחוק  ול(  הלאומי,  מעט  טוח 
 האוצר יקבע בעתיד בתנאים שבסעיף.   הכנסות ששר

 הרחבות בעניין שכר דירה למגורים בישראל 

)כללי   הלאומי  הביטוח  דעת 26.10.2004מיום    219/04בחוזר  לחוות  בהתאם  הבהרה  הוצגה  פיה  מ  (  שעל  שפטית, 
מ למגהכנסות  דירה  בישראלשכר  כהכנסו  ורים  בשומה  הל"ע  )שרשומות  איש   –ת  מיגיעה  מד  ית(,אינן  מי  פטורות 

ביטוח ללא הגבלת סכום. הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל פטורות ללא הגבלה, בהתאם לאותה חוות דעת  

 . 2008י ממא 1368ואילך לפי חוזר ביטוח/ 2008משפטית, גם משנת 

( )א350רט בסעיף ראל מוגבל, כמפור המס בישביטוח ניתן רק אם שיעוהפטור מדמי   -ורים בחו"ל לגבי שכר דירה למג

 לחוק הביטוח הלאומי.  
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לחוזר   הקשורות  נוספות  הבהרות  למגורים   219/04להלן  הדירה  שכר  בנושא  הלאומי  בביטוח  בפועל  הטיפול  ועל 
 בישראל:

ה דמהפטור   .1 לפי  ביטוח  עחוזמי  הכ ר  דישכרמה  נסותל  בשלת  מוגבל  אינו  בישראל  למגורים  ה  בגוב  זהב  רה 
המושכרת    ורים בישראל ירת מגר בדמדובובלבד ש  הכנסה(,  סמ  ות מהוראפן שונה  באות )ירוכנסה מדמי השכהה

מדו  ם וריג מ  למטרת ב)אין  לטווח למג רה  כהשבר  בהכ.  קצר(  ורים  ואינסות שאינן  מדובר  או  מעבודה,  נן מעסק 
 . (ד )הל"עח יממשל

  בה ויים שחרה למגור די  כרתמהש מהשומה הכנסה  חית  להפ  כדי  -ד לביטוח לאומי כל עוד אין שינוי  מוסול בהטיפ  .2
מב שולי,שיעור  מעהמבו  ס  לטח  הגבייהביר  הדוח    פקיד  העתק  הכמלגיש  השאת  הנסה  ס  ה נסעם  על    דמעיפח 

 .  שכר הדירה כמירה, את שומת המס ואת הסמשכר הדי חישוב ההכנסה

או    ,רדמשלים  השכרת דירת מגור  :מאותדוג .  אינה פטורה מתשלום דמי ביטוחעסק    לצורךם  רית מגות דירכרהש .3
 . רלטווח קצ או ,יםילדגן ל

דירה למגורים שהיו פטשנסות מהכ .4 ביטכר  להכנ ורות מדמי  דיוני שומות וק בעקבות מעססוח והפכו  בעקבות   ת 
הם  לשהלכת   המשפט  בבית  לב  בישיבה  -  עליוןובירן  ל  ילאומ ח  וט יבמוסד  המייצגיםנמסר  כנציגי  ת  פסיק י  , 

גם המוסד    מעסק,האלה  הכנסות  סיווג ה את    בעיקה  מושפקיד הש   לכ מי וכח לאוווסד לביטלמ  עת גםוב ק  ליוןהע
לה יתייחס  לאומי  מעלביטוח  כהכנסה  כפ כנסה  למבסק,  עובדחוף  הגדרת  שבסעיף    ני  הביטוח    1עצמאי  לחוק 

 . הלאומי

 פני גיל פרישה ל –צבת אובדן כושר עבודה קפנסיה מוקדמת ו

ב לחוק כקצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה  345ף  ת בסעימת" מוגדרנסיה מוקד"פ
קצבה המשתלמת כאמור  עובד בטרם הגיעו לגיל פרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות  

 או חלקי. ודה מלאבשל נכות או בשל אובדן כושר עב

בחו כ  2004ואר  פבר  דשהחל  על  חובה  הפנסיה  חלה  משלמי  פרפנל  ותלגמלא פרישה    תע)ב  תמ וקדמהל  גיל  ישה(, י 
מכוח  יה( המשולמת  ה )או הפנס א הקצב ת ממלוח בריאוי ודמי ביטוטוח לאומהביטוח, לנכות דמי בי  תברות חוברל

מוקדמת,  ו  א   קוקחי בפרישה  לגמלאים  עבודה  המשו"פנסיה  לרבותהסכם  נכות  למ"  בת  בשל  אאו  כושר ושל  בדן 
 . א או חלקיעבודה מל

באופן וח  בדמי ביט  חייבתה  ההכנסווח,  דמי ביטשל    רוכוי במקן חובת נייא  בפוליסת פרט  רהוקה שמה/קצבבפנסי
 וטח המבעל ידי אישי 

 הם:  םלתשלו  רייםהעיקהכללים  

מפנמנוכ ח  טו בי  דמי • מוים  סעיף    תקדמסיה  פי  לחו345על  הביטב  עק  הלאומי  פוח  גיל  ח  על  רישה,ד  ל  גי  קופי 
 .  לגבר( 70-ישה ואל 62 – 2020)בשנת   פרישה

מנוכמ  חטובידמי ה • ה ים  דמיכ גבולות ההב  ,הי פנסכל  ושיח,  טובי  נסה המרבית לתשלום  מופחת  שיעור  עור  לפי 
 מלא.

ה היא המעסיק  נסיהפ   סהנכ ה  גם אם לצורכי מס,  ניין ניכוי דמי הביטוחעל שני  יק ממעס דמת נחשבת  וקיה מנספ •
 יקרי.הע

 דה. עבושר ן כוובד ת אין קצבקדמת לבומ ין פנסיה ואילך יש הפרדה ב  2019לשנים  126בטופס  •

 דמת מחו"ליה מוקפנס
בסעיף   שמקורה  הכנסה  היא  מחו"ל  מוקדמת  פנסיה  הכללים    2ככלל,  לפי  ביטוח  בדמי  חייבת  היא  ולכן  לפקודה 

  וק פנסיה מחו"ל ממעסיק לשעבר או על פי חל ,  וסד לביטוח לאומיעמדת המ  לפי החלים על הכנסה שאינה מעבודה.  

 י.  וח הלאומלחוק הביט )א(350בסעיף אין פטור 
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 אינן מעבודה ות שטח בעל הכנסוומב עובד עצמאי שאינו עובד ואינו בוטחמ
ז  נכלליםבקבוצה  ב  תשלוםם החייבים בימבוטחסוגי    ו  ביטוח  כנסות  או בשל הובדים  ע  כיוון שאינם  עד עצמם דמי 

 : למשל,  דהשאינן מעבו

 . חוביט דמי מוםנימי לשלם   ולכן חייב  לו הכנסות יןשאטח ובמ .1

 . לם מינימוםולכן מש   כללה, שאין לו הכנסותמב או  ,או בישיבה ,תלמיד במוסד להשכלה גבוהה .2

 (. "הכנסות פסיביות"  :גם )להלןדה ושאינן מעבת הכנסו לושיש   חמבוט .3

 יסת פרט. בפול  ןקורובדן כושר עבודה שמקצבת אאו  ו/  מתמקבל פנסיה מוקד .4

 בד עצמאי.עו  הגדרתונה לע  י שאינומאעצ .5

 .(חריגים מעטל) ת של ארעיהול שוהה בחו"שה  אלתושב ישר .6

 . יעת מעבידיםבוטחים וקבוג מצו סיותוספת השלישית בבקבעו  בתנאים שנ -י רטאספו .7

 דמי אבטלה 

כדי    ,שעהכהוראת    , בר הקורונהלמעט בתקופת מש   , נן מעבודהאי ות שנסלהכ כלל  בדרך  נחשבים    בטלהדמי אככלל,  
   ויימות.גמלאות מס  עם  פלע כנו מל

 בעד  אבטלהמקבל דמי    מובטל אם הד( לחוק הביטוח הלאומי,  )348לפי סעיף    -  אבטלה במשך חודש מלא  דמי  לתקב

דמינ   -  חודש מלא האבטלה  הלאומיהביטוח    יכוי  הימ  מדמי  כאילו ההכנסה  בסיתחושב  )מינימום(. וכ ה  ם המזערי 
בשיעור  מנוכים  ביטוח בריאות    מיוד  ש"ח  24בסכום של  הוא    2020  בשנת  הל מדמי האבט  לאומיהדמי הביטוח    ניכוי

   נשים בתנאים מסויימים(.מ )למעט מופחת ומלא 

דמי אבטלה   חלקיח בקבלת  )ל  10לפי תקנה    -  ודש  ביטוחתקנות  דמי  בודה  ע  , מחוסר(הוראות המיוחדות לתשלום 

ביטוח  י  ן פטור מקביל לדמאי.  ש מלא בעד חודי אבטלה  מדכשהוא מקבל  למעט    ,ימתשלום דמי ביטוח לאומ  טורפ
 ת על פי החוק. בשיעור מלא ומופחטוח בריאות  דמי בי דמי האבטלהמנוכים מ ולכן  בריאות

 "עצמאי דברת "עודגהבו כלול שאינ איעצמ

נחשם מצבים שבמיקיי עצמהם אדם  אב  ראי  המסויוש צל  ל   , אךת  לביטוח  ה במוסד  כהכנסה הכנסה מסואומי    וגת 
מהלם  ביצמהת.  פסיבי כלו  הכנס אשר  תקיימים  י  היש  אך  ממשלח  מעסק  או  שבהגדרת ד  התנאים  מתקיימים  לא 

 לחוק הביטוח הלאומי.  1"עובד עצמאי" בסעיף 

ה  הכנסחרת:  הכנסה א ת לבושחנ צמאי  עכ ותיו  והכנס  "ימאד עצבועגדר "אינו מו  םהתנאי  יינונעב   יםמי שלא מתקיימ
 פסיבית(. ה נס )הכ יעובד עצמא עובד ואינו  ח שאינו מבוט לש

עובד עצמאי" כאמור לעיל, חייבת בדמי ביטוח בשיעורים אינו עונה להגדרת "מבוטח ש ההכנסה של ,2008נת מש  החל

עובד  של   שאינו  עובדינ וא מי  שאינ  טלמעעצמאי,    ו  על  הכנסה  עולה  השכר    25%ה  טורה הפ  משק,ב  עצמומהמן 
 ם.  מתשלו

 מהגוד

הוא אינו רשום כ"עובד עצמאי".  ו  ח"ש  10,000של    שית ממוצעת בסךודת חרומשכיש    40למבוטח בן  יח למשל ש ננ
 .  ע בשבועצ ת בממועוש  עבודתו הן חמש ש"ח ושעות  35,000הכנסתו ממשלח ידו כעצמאי בכל שנת המס היא 

יעור של ביטוח בש  בדמי  בתחייהנסה  סיבית. ההכפ  הכנסהת לנחשב  הסנ, ההכ ימאדרת עובד עצנו עונה להגימאחר שא
ן השכר הממוצע במשק. ההכנסה שחייבת בדמי ביטוח  מ   25%של  בשיעור    ולה על סכוםבסכום ההכנסה שעא  הי  12%

 ודה.  אינה מבוטחת לעניין פגיעה בעב

, בודהעבכפגיעה  רוכהזו לא ת עה גיפ ה , אזי רך לעיסוקו העצמאידאו ב יא הלך עיסוקו כעצמבמ  עפג טח נבו המלכן, אם 

 ושר. ובדן הכ א תקופת קבל בהמשכורת שלא י  רובם בעג גיעהמי פלא יקבל ד טחוהמבו



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 
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 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 57       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

 יאותו דמי ביטוח ברו/אלאומי ביטוח ום דמי ים מתשלפטורם בוטחימ
מי  הלאו  יטוחי הב לום דמתשרים מ, פטולאומיהביטוח ה  נוספות שלוהוראות    הביטוח הלאומיוק  לח  351יף  י סעפ  לע

פטור מתשלום    יםוטחלמב אין  )  ומיטוח הלאביהמקבלים קצבאות מהים  מבוטחם(  ופחתיביטוח מ  ימם דלמי)או מש
 . דמי ביטוח בריאות(

 טורבריאות לזכאים לפוניכוי דמי ביטוח לאומי 

המעסיק לענף  לק  משלם בחהמעסיק  .  דבלב  ריאותטוח בבי  ימ ד  להלןר  הנכה כאמו  השכיר  בד מהעו  מעסיק מנכהה
  ק(.י מעס ל שגל ת ראו פשיט רוק חברהדים בעת פיובע  ותפש"ר )זכויי עבודה ו נפגע 

 ודמי ביטוח בריאות.  לענף נפגעי עבודהי ביטוח לאומי לם דמאי מש העצמבד העו

בל  של מק  כורת ממש  , לכן  . ותיקח הוקצבת האזרכניכוי מת  יאוהבר   ח וביטמשלם את דמי    תיק ח ואזרבת  מקבל קצ
  ו נסותיעל הכבריאות  ח  וגם העצמאי אינו משלם דמי ביטואות  לאומי וברי   ביטוחי של דמי  ן ניכואזרח ותיק אי  תקצב

 .  יעצמא  כעובד

ככל   ,המוקדמת  יהפנסבת  ואבריביטוח    אומי וגם דמיח לוטיפטור מתשלום דמי ב שהוא נכה  מקבל פנסיה מוקדמת  
   .טוחמי ביות בדחייבת אחרות ה לו הכנסו שאין

 גמלה. ב  דמי ביטוח בריאות לם מינימוםמש, יקרח ותקבל קצבת אזנו זכאי לאייה בגיל פרישה ש נס מקבל פ

 באופן מלא או חלקי:ום דמי ביטוח לאומי תשלרים מ הפטו םמבוטחילן ההל

 .מלאה לשנה לפחותקצבת נכות כללית  מי שמקבל .1

  תיקוןפי ל  100%ר בשיעו מלאה יתללכת כוקצבת נל שקיבה נכ -  יתותמ צללית מלאה בל קצבת נכות כלשמקמי  .2
במשך   ו את הפטורה א הנחה תא לחוק  א220יף עי ס לפ  לבקל  , זכאיהכנסות גבוהותשל  ה בסק לרון, וקצבתו הופ

 סד לביטוח לאומי. בהתאם לאישור מהמו ,חודשים נוספים 36

   .צמיתותל 100% ה בשיעור ודעבכות מ ת נקצבבל שמקמי  .3

 . עלפוה( בנ)זקח ותיק ר קצבת אז מי שמקבל .4

 . הצבאת הקע אות ולא תבע קצבת אזרח ותיק או שתבשהגיע לגיל זכה, ת מעבודכושמקבל קצבת נמי  .5

.  קותי  אזרחת ה במקום קצבה בגיל פרישבת נכות מעבודקבל קצבחר ל אך ,ותיקאזרח בת צקבל לקזכאי ש מי .6
מלא  גבייה ד פקיה לפונ  עובד עצמאילמעסיק.   וח הלאומיקבל מהביט הוא מר את האישור שעובד שכיר מוס

 ח. הביטודמי  רי יעוש תא  טיןקלהכדי  אזרחים ותיקיםשור ממחלקת האי י עםוח הלאומיטהב ים בסניףשכיר

 

 מבוטחות שאינן חייבות בדמי ביטוח לאומי ו/או בדמי ביטוח בריאות
עקרת בית היא אישה נשואה )לרבות ידועה בציבור ולמעט עגונה, כמפורט בחוק(, שבן זוגה תושב ישראל המבוטח  

כחוק  בביטוח הל ותיאומי  אזרחים  "עובדת לענף  ואינה  בחל"ת(  )לרבות  כשכירה  עובדת  אינה  והיא  ושאירים,  קים 
עצמאית" על פי ההגדרות בחוק הביטוח הלאומי )"עקרת בית נכה" נחשבת "מבוטחת חובה" כמפורט בחוק הביטוח  

 הלאומי(.  

טוח בריאות  י שהיא מבוטחת בביאף על פ  עקרת בית כאמור פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות,
 ומבוטחת באופן חלקי לענפי הביטוח הלאומי.  

אלמנה בת קצבה היא אלמנה, המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מן המוסד לביטוח לאומי בישראל. כאשר 
בחוק הביטוח הלאומי, פי ההגדרה  על  עצמאית"  "עובדת  ואינה  כשכירה  עובדת  אינה  בת קצבה  אי  אלמנה  נה  היא 

ביטוח דמי  בתקנות    משלמת  מיוחד  מעמד  יש  קצבה  בת  לאלמנה  מהקצבה.  מנוכים  בריאות  ביטוח  דמי  לאומי. 
 הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(. 
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 כחברה(  שאינו מאוגדף )דים בעסק משותובוג העזני ב
 2014דת מס הכנסה משנת קופב  66יף תיקונים בסע 

 .בעניין זה 1416יטוח  ב וזרם חפרס  אומיוסד לביטוח להמ. 1.1.2014מיום ן בתחולה קס הכנסה תות מודק לפ 66 סעיף

זה מיום  רשהחל  שא,  זוג  בני  באותעובדים  ביחד  הים  לתבוע ו  עלנפרב  שו חי  ערךשיי   עסק  סק  מהעתיהם  ו הכנס  ד 
   :דה, כדלקמןפקוהחדש ל )ד(66 יףע נים שבסריו אם מתקיימים הקריטהמשותף, 

 ק המשותף. העסה מהכנסני הזוג נדרשת לייצור ה כל אחד מבגיעתו האישית של י .1

אחד .2 הזוג    כל  התואממבני  הכנסה  אתמקבל  לעסק  ת  בהמש   תרומתו  ועומדת  לתרו  יחסותף    צור ליי  מתוישיר 
 ותף. שסק הממהע נסה ההכ

ההכנס  .3 מבית כאשר  מופקת  מהעסק  הב  –מגורים  ה  ה  משממגוית  דרים  אתש  קבע  ה מ  רך  ואת קור  הכנסה 
 ת.    הפעילו

  הזוג הצהירו   שבניבמס נפרד בתנאי    קבוע שחייב   הכנסה  כוםהאפשרות לסאת  טל  ה בילפקוד  66ון נוסף בסעיף  תיק
   לפקודה[. )ה(66סעיף    וטלם ]ביהמגור בית א בול  עשבוצע בממושעות ב 36 של עבודה משותפתעל 

  לפי נפרד   בעים חישובאינם תואם הם  ,ךואיל  2014בשנים  גם וג ז  ניעל ב לה ח  24  נהתקלפקודה,  66ן סעיף לאחר תיקו 
   קודה.( החדש לפ)ד66סעיף 

   רה(מאוגד כחב של בעלה )בעסק שאינו ירה בעסקשכ וג ת זב שבהםמצבים 

בעסק של בעלה אך ה  ת לשכירבוג נחשבת ז(.  פרטי  סקעלה )בעשל ברה  אישה תיחשב עובדת שכיכי    וקיתניעה חין מא
  1995בשנת  בעניין זה עוד  המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרות  ם.  לכתכה  בודהי עיחס  יניהםמים ב ייורק אם מתק

 .קיםעסילמ גרת באי

מספר ומי  לא  ה, אימץ המוסד לביטוחבעל   ה של כשכיר  וכרהה האישסיקה שבהם  לאור מיעוט המקרים בפעם זאת,  

בן הזוג   בהםם שקרים למם גזהי כללים דה )הבוסף על המבחנים לקיום יחסי ענופסיקה,  ב נקבעו ש יםטברמצם  יחנמב
 מועסק בעסק של אשתו(:

ינה  ישה( א)הא   בדתהעושפע ממנו.  לי של העסק ושאינו מומצב הכלכב  תנהמו  נו שאי  בפועל,  שמתקבל כר קבוע ויציב  ש
 ה לסיכון כלכלי. חשופ

 ודה. עב  שעות שלקבועה  סגרתת מקיימ

 פת יוקר כמו כל העובדים. תוסה וברא ה, הופשן: ח, כגואלייםצי כר ריאלי בתוספת התנאים הסוש ג מקבלתובת הז

 ום העבודה. ההחלטות המהותיות במק מקבל את ש  זה הוא ה ובעל בעסק,   בעלים ינה נוהגת מנהגהאישה א 

עובדת דר  בגן שהיא  כדה ויתהעבוסי  ו יח נ בחיימלה,  ה לג ביעעובדת בפועל והוגשה ת ישה  ם הא ים שבהמקר  ותםבא

 וח לאומי. לכללים במוסד לביט בהתאםת לגמלה כאיה זתהי היא ת ומלאוות לגהזכא נתלצורך בחי  ,עצמאית

"  שכירד כ"שיר" את המעמכ"להל דבר אינו יכול  יא מתנהגת כעצמאית לכה כאשר הירכשכשה  האיעל    ח טכנידיוו 
יחסי ביעב  כשלא מתקיימים  מ  במעמד  שינוי  שכן  ים,דהצדן  ודה  עצמאיתעוהאישה  עצמאית    בדת  ה  עונה  שאינ)או 

תכנוכירה שלא  ת שלעובד  (דרהלהג בשל  עבודה  דיני  פי  בחובעל  טומן  הוני מס,  זכו    מי שאינו ל  יותטוח בי   יותוספת 
 פשיטות רגל.  ענףוח בענף אבטלה וב מבוטח בהן, כגון ביט 

ל  ה של בעלה, כדי שלא תוכירווחת כשכה המדששל אי  עמדהת מנבחיל  קפיד ע מ  י ן, המוסד לביטוח לאומעל כ אשר  
 .גיעות להן מ אשר אינות כוימזות הנ לי
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 סוגיות בעניין מעסיקים ושכירים

 שליטה   בעל שכירר הקורונה לשבבשל מ ם ימענק

ש  עלב בחברה  בחב  חזיקמשליטה  כשכיר  בדע,  רהמניות  הו  ,בה  ה  הכנסהנפגעה  משבר  רשנהקורובשל  ון  חלב  אי, 

   .ת למענקללת זכאומי אבטלה שוזכאות לד . ממס הכנסהמענק  ל  וזכאות

כבעלי שליטה  מדווחים  ה  ,בחברות מעטיםה  בעלי השליט  את רשימותם  מסית הלרשוי מעביר  יטוח לאומלב  דהמוס

   .שלא קיבלו דמי אבטלה, )כולל בגב הטופס( 102בטופס 

בח תב   רת מעטיםבבעל שליטה  בטעות  והתבי יעה  שהגיש  בטעלדמי אבטלה  לו  לה אושרה  יכול  את בקש  עות,  לבטל 

 מהביטוח הלאומי למס הכנסה.ת יטה שעוברהשלי הוא יופיע ברשימת בעל , טלוב שהזכאות ת יאחר . זכאותה

בעל  ה של  לרא השל מייצג  יכול  איטה  כבעות  המעמד  מ שליטה    ל ם  במ עטים  בחברת  הלאומי    תערכמעודכן  הביטוח 

מסויימים מסך  דר,  בחודשים  השליטה  עיסוקים  רשימת  ך  בעל  המייצגישל  עיסוקים/  םבמערכת  עיסוקים )רשימת 

 .("טיםמעטה בחברת  שלי  בעל –מח  ": פירוט עיסוק/ ופהקבת

  2020אוקטובר  -פטמברהמענק לחודשים ס   עבורוח הלאומי  ברשימות של הביט  שליטה שיופיע   בעללמען הסדר הטוב,  

 לקמן: כד  אוהכנית לסיוע כלכלי, לפי חוק הת

)רשום בטופס  היה בעל שליטה   .1 כובחברת מעטים  כבעל שליטה  102בחברת מעטים  בל,  במשך חצי  גב הטופס(  ל 

 . לת הזכאותתחי  לפני ועד  31.12.2020יום   ועד  1.9.2020א מיום ו, שהקובעה  מועדלתה בחי תשנה ש

 בפועל   יתו )הבדיקה נעששקדמאו למקדמות של דמי אבטלה בתקופת הזכאות ובחודשים  ה  דמי אבטל אינו זכאי ל .2

 (. 2020מינואר 

 י בהיבט הביטוח הלאומבחברה ות אהוצ מענקיולבעלי שליטה  שכירל המענקדין  ●

)א( 16יקוקים האמורים בסעיף  כהכנסה לעניין הח  אינו נחשב  הבעל שליטלסיוע    כל דין, מענק  ותל אף הוראע ●

 :, למעט לעניין הפקודה(נסה שלילימס הכמענק עבודה )ק לחו

 ק הביטוח הלאומי חו .1

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .2

 וק הבטחת הכנסה וחוק המזונות ח .3

 הם. יות ני משפחים לאסירי ציון ובמול גחוק הת  .4

מענק  ציאלי )קבול בגין המענק הסוהת , שקשר למענקים לבעל השליטהבה   3.8.2020ביום  פרסמה  המסים  רשות   ●

הפק  לפי  חייבת  הכנסה  הוא  שליטה(  בעל  לשכיר  ואי סיוע  לאומי  ודה  בביטוח  חייב  כמפורט  18סעיף  ]נו  לה)א( 

 .[דהמענק עבו  )א( לחוק16בסעיף 

עידוד  מע ין  ובג בגין מענק ההוצאות    יםבול קהת ● לפי ה  התעסוקה הםנק  וחיהכנסה חייבת  בביטוח    יםב יפקודה 

 ותיה. מי ביטוח על הכנס חברה אינה חייבת בתשלום ד, אולם לעיל  ין הוראה מקבילה למענק הסוציאליא לאומי. 

 

 ר במוסד לביטוח לאומי מבוטח שכי

 ירים. וק לשכ ויות שמעניק הח זכ לאומי לאור ההשכיר במוסד לביטוח קיימת חשיבות רבה לבחינה של מעמד העובד 

חנים שקבעה הפסיקה ולצו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים שהתקין ומלץ לשים לב למבמ

 יר נבחן בעת הבקשה לגמלה ולא בעת הרישום על ידי המעסיק.המוסד לביטוח לאומי, כיוון שמעמד המבוטח השכ
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 ינימום שכר מ
מענקים ,  החזרי הוצאות,  וספת ותקת,  ל שעות נוספותאינו כולו,  ודשליום או לח,  עהלשיכול להיות    שכר המינימום

ועוד שנתי  בסיס  בלבד,  על  קבועים  תשלומים  מע ,  אלא  שונה  המינימום  שכר  מינימום.  שכר  בחוק  ובד כמפורט 
 ותלוי בחלקיות המשרה וברכיבי השכר השונים. , לעובד

 כר.לאות מחליפות שגמוטחת לעניין ו היא גם ההכנסה המבהכנסה ז

ש"ח    29.12אך שכר המינימום לשעה הוא  ,  ש"ח לחודש  5,300שכר המינימום הוא    2018ת חודש אפריל  ל ממשכורהח
  186-שעות במקום ל  182-לוקת שכר המינימום החודשי לוח,  שעות שבועיות  42-לשעה לאור קיצור שבוע העבודה ל

 שעות בחודש.

 הכנסת עבודה חיוב בדמי ביטוח של 
( לפקודת מס 2) 2הכנסת עבודה מהמקורות המפורטים בסעיף  חייב בדמי ביטוח  הלאומי מ ביטוח  לחוק ה  344עיף  ס

 . הכנסה

 ( לפקודה? 2)2מהי הכנסת עבודה לפי סעיף 

 השתכרות או רווח מעבודה.  •

 שווי שימוש ברכב.  •

 . כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעסיקו •

 וצאה. המותרים לעובד כהם כאמור  תשלומיאותיו... למעט וצובד לכיסוי ה תשלומים שניתנו לע •

סעיף   לפי  ממס  שפטורה  עובד  הכנסת  ביטוח  דמי  מתשלום  פוטרים  ותקנותיו  הלאומי  הביטוח  חוק  (  2)2כלומר, 
 מתשלום דמי ביטוח הכנסת עובד שפטורה ממס לפי סעיף אחר.לפקודה ואינם פוטרים 

 

 טוח בימתשלום דמי  ת עובד שכיר הפטורותהכנסו

פרסם   לאומי  לביטוח  מהמוסד  מיובתחול   21.2.2019ביום    1479  עסיקים חוזר  אמפרה  1.1.2019  ם ה  הט   ים בצ מת 
   ח.דמי ביטו שכיר פטורה מתשלוםעובד ת  הכנס שבהם

 וזר:ח ב ים טרהמפו יטוח,דמי ב לוםמתש הפטוריםמשכורת להלן בקצרה רשימת רכיבי ה

סומיתשל המשו רבי ם  לעלים  ע ובמים  ש  דיןפי    לד  מוחלט  ניתוק  העקב  יחסי  פיטורין,  –עבודה  ל  י  ימפדיון    פיצויי 
יצוי בגין אי תחרות  פ  ן,גו חרים כלומים אש תוהציבורי    ובדי השירותשנים עודפות לע  קמענפשה,  מחלה, פדיון ימי חו

)תשלוםודמי   אוי  פיצ   הסתגלות  מתןבגין  הח מדמוק   ההודע  י  לפי  ביטו מדתשלום  בב  חייוק  ת  וישי  א לי   ח  ותו  יחס 
 ולם(. לתקופה שבעדה ש 

הוצאות    קבלות )החזררי המעסיק לפי  פסההוצאה במותנה ברישום    –עסיק  המלצורך    י הוצאות שהוציא העובדזרהח
 . חייב בתשלום דמי הביטוח( בד עוה  רטי שלת רכב פקזחא

 העובד.   ו שלוק סום עירה לתחושעית הקוקצ המ רמהירה על המשים והם מהו  כאשררק   – ובדם לעמימון לימודי

 של העסק. וגעליהם לורבל או מדים( או שיש ס דה )כמורק אם הם משמשים רק לעבו –עבודה מימון בגדי  

 מההוצאה.  80% יותרו כפטורים רק  –ורך דין ע מת לימו גין כפי ד  לש לעובד ע וד הנדרביג עלות

גמל,  וקת,  ומהשתל  לקרן  המעסיקות  הפרש כ  פטורים  –צויים  יופיה  פנס פת  במגבשרק  התהם  הקבועה  לת  קרה 
 טבה. ה וף שוויזק הכנסה. מעל התקרה יש לקודת מס  בפ

 לבד. ב 2003ת  ות משנבהקצא –וני בלבד ומיסוי ה  ינ מסלול הומימוש אופציות ב
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ל  ע)מסה  הכנקודת מס  פבים  רהפטום  סכומיכפוף ל  –  מולןצמדה על השכר הת ריבית והפרשי הת שכר לרבו הלנ  פיצויי

 עבודה(.  כנסתיבים כהימים חהסכו – ההתקר

הניתניות  פטירהמענק   העושלומים  עבור  לאחרם  מיוחסי  –טירתו  פ   בד  הם  לתקופהאם  יחס  ם  ניתוק  י  שלאחר 
 העבודה. 

הוצאוחה ומ  תזר  לבניכותרות  בפועל  חוץ,  למומחה  מס  לצורכי  ולספוי  חוץ    םילתנא  כפוף  –חוץ    נאיעיתוורטאי 
 .ההוצאות  יר שהוציא בפועל אתד מצהובעשבו הטופס  יפנסה ול כ ה מס נותרטים בתקופהמ

. 

 לאחר ניתוק יחסי עבודהשכר או הפרשים או שכר נוסף תשלום 

 ביטוח.   גינו דמילשלם בחסי העבודה, ויש אחר שנותקו י לעתים משולם לעובד שכיר תשלום ל

ס(, לבין מצב כשכר עבודה )כגון: הפרשי שכר ובונוין בין תשלום שניתן לאחר ניתוק יחסי עבודה אשר מוגדר  יש להבח

  יצוי שניתן רק לאחר שנותקו יחסי העבודה ועקב ניתוקם )כגון: פיצויי פיטורין ופדיון שבו התשלום במהותו הוא פ
   ימי חופשה(.

לבי במוסד  לאנקבע  שדמי טוח  בעבור    ומי  לתש הביטוח  עבודה  שכר  שנותקו  לום  ישולמו  עמו  מי  העבודה,  יחסי 
נותקו  כמ שלא  מי  לעניין  אך    יחסי  עמוקובל  ייוחס  מועד  ההעבודה,  יחסי  החיוב  שאליו  נותקו  שבו  המועד  יהיה 

 העבודה וחלוקת ה"תשלום הנוסף" תתבצע בהתאם. 

 תקופת חופשה ללא תשלום )חל"ת( שלום דמי ביטוח בת
שעוב שכירה    כירד  המעבהסכמ  ת" לבח  יםשנמצאועובדת  חודלפחוסיק  ת  ק ת  אחדדרלנ ש  ללא    אמל  י  בחל"ד  )או 

 דלקמן:נהוג ל ר אמו מעסיקה, יםעצמאי   יםעובדכ  ואיק אחר אצל מעס יםעובד םאינ ובתקופה זו ,ה(ד לי דמיכאות לז

 , םימליי ינ ח מ ביטוי  דמם  עובד ולשלה  עלדווח  סיק לל המעהחל"ת ע  לש  חודשים(  2)  וניםהראש החודשיים  מאחד  בכל  
תקופת  הן דמי לידה לל   גיעיםא שמשמאריכות את החופשה ללת לידה,  שפבחוטחות  בחל"ת וכולל מבוות  טחמבו  כולל
 .  1954-דתשי" ה נשים,  ת וק עבודלח 46פר  תיקון מס יפ, ל רכהההא

לביטוח   הבהיר  המוסד  בכל  לאומי  שהעובדכי  לאו ח  פעם  לעבוד  ה זר  החל"ת,  אמורחר  את    לשלם ו  לדווח  מעסיק 
 ם. חודשי חל"ת מלאי  2במשך המינימום ם תשלו

לנכות  שריק  מעסה לביטוח הלאוסכום  אי  לעובדיגש  מכל סכום  מיששולם  סעיף    .ו ממנ   יע  נוסח    )ג( לתקנה:6להלן 
 ור".רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמ סיקהמע"

  םיחוט מב   תל"בחוהעובדת  ד  בה הזו העובתקופ  .6.57%ל  וכפם  מויניהמ  משכרר  גזים נינימליהמ  טוחהביכום דמי  ס
 . קשל מעסי ת רגל ופשיט  ברהק חיות בפירוה ולענף זכוד ועבה ביע , למעט לענף פגלכל ענפי הביטוח

 יםעובד  ת/ובדום. כאשר הע תשלבחופשה ללא    יםנמצא   ת/, שבהם העובדיים מלאיםאו לחודש  מלא לחודש    הנו הכו

 .  בדם העבודה בלעד יו וח ב מי ביטש, ישולמו דבחוד חד ה אם עבודאפילו יו

 . , על פי מעמדו ועיסוקיועצמוב ביטוחלם דמי על המבוטח לש  "תלישי של החלדש הש וחמה  החל

ם  הם לפני היואם  כאמור לעיל,  אים בחשבון החודשיים הראשונים של חל"ת,  מוב  לידה דמי  ל  אכשרה  קופתנת תבבחי
 . ידהלע לזכאות לדמי ה הקוב

  -  2020  לשנתהטופס  והחל מ,    .22בסוג  חל"ת  בד ב ול עע  126  פס בטו  המעסיק מדווחואילך    2019החל משנת    -  126ס  ופט
 . 126 י פסטו לא בכל שלושתחודש מ  "ת במשךדים בחלעובעל   22דווח בסוג ל יש
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 הלאומי   וחמהביט  לקבשהת ע ידמ  – קורונהשבר ה ופת מקת
לכל   15.1.2021נדחה ליום  ודשים המלאים  בעד החל"ת בח  613  בטופס  מעסיקהם דמי הביטוח של  יווח ותשלודה .א

לבטל את התשלום בתקופת  .2020  ברבמונועד  עובדים בחל"ת מלא בחודשים אפריל  ה מנסה    הביטוח הלאומי 
 . אוצרמשרד ה בהסכמה שלם, ת גובה התשלוחית אאו להפ חקיקהן החל"ת בתיקו 

עוומפריד את הד רכה(  )אין אוטף  וש  באופן   102מדווח על טופסי  ק  המעסי .ב בדים שהיו בחל"ת בחודש יווחים על 
 נה.תקופת משבר הקורומלא ב

א ל ובדים  רטיסי הע)כדי שכ  בכך   וניין ק שמע לכל מעסי   ל"ת נדחה גם הואח ובדים שבפרטי הע   לוני עהדיווח הרבע .ג
ששעדיין  סכום  ב  בויחויי ישתנה(. וולם  לא  אם  ידוע  יהיה    לא  העובדים    15.1.2021ביום  שנתי  הדיווח  פרטי  על 

 .2020במהלך כל שנת  יםמלא  יםשהיו בחל"ת במשך חודש

 חייב לדווח אי העסקה. כפוי  "תלחל  םכל העובדי ק שהוציא אתיסמע .ד

 טוח בדיעבד וח מראש והחזר דמי בייאום דמי ביטת
לו שיש  מפ  מבוטח  )לרבות  יותר  או  עיסוקים  דמי  הכנסות משני  פרישה(, משלם  גיל  לפני  נסיה מוקדמת המשולמת 

שלום דמי ביטוח  יותר מההכנסה המרבית לתלן, אך לא  ביטוח על פי סדר החיוב המפורט להלן ובאופן המפורט לה
 ק פעם אחת:וזכאי לשיעור מופחת ר

 וח.  ה את דמי הביט המעסיק מנכ הכנסותיו כעובד שכיר מ .1

 בחוק הביטוח הלאומי, הוא משלם דמי ביטוח בעד עצמו.   כאשר הוא נכלל בהגדרת "עובד עצמאי" .2

ת מדמי ביטוח על פי  ובד עצמאי )ואינן פטורושכיר או כעמהכנסות "פסיביות": הכנסות שאינן מעבודה כעובד  .3
 מו.  שלם דמי ביטוח בעד עצ קנות(, הוא מהחוק או על פי הת

 הפנסיה מנכה את דמי הביטוח.   וקדמת כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, משלםותיו מפנסיה מ מהכנס .4

 האחריות לניכוי דמי ביטוח בשיעור המלא 

במלו הביטוח  דמי  לתשלום  עהאחריות  מוטלת  אצ אם  שעובד  השכיר  העובד  סעיף  ל  לפי  שונים  מעסיקים  )ד( 342ל 
  )ה( לחוק שקבעו בין היתר את חובת המעסיק 342וראות סעיף  בעו לפי האומי. תקנות התיאום נקוק הביטוח הללח

 לניכוי בשיעור המלא למי שעובד אצל מעסיק נוסף. 

השיעור המלא של , מנכה משלם הפנסיה את  ת בו זמניתמעובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי וגם מקבל פנסיה מוקדמ

ן שמשלם הפנסיה המוקדמת , כיוושה תיאוםמעט אם נעלחוק הביטוח הלאומי, ל(  1ב)ה()345  דמי הביטוח לפי סעיף 

 י. הוא המעסיק המשנ

 מעסיק עיקרי ומעסיק משני 

מק כמה  מבוטחים(  סיווג  צו  לפי  )לרבות  שכיר  כעובד  בעיסוקו  יש  למבוטח  הכנסהכאשר  פנסיה    ורות  )לרבות 
פנסיה מוקדמת משני מקורותמוקדמת(   לו  שיש  יש  או  יותר,  העיק  או  מי המעסיק  ומי המ לקבוע  עסיק המשני,  רי 

 התאם נערך ניכוי דמי הביטוח.  וב

)2020בשנת    3.5%יקרי מנכה מהעובד שיעור מופחת )המעסיק הע (. המעסיק המשני  2020בשנת    12%( ושיעור מלא 

 כפי שיוסבר בהמשך.לא, אלא אם נערך תיאום בד שיעור מ מנכה מהעו

אצלו הוא משתכר "משכורת ש  101יר בטופס  עובדו הצהמי ביטוח הוא המעסיק שניין תיאום דלע  המעסיק העיקרי

 ותו מעסיק מנכה מס הכנסה משכר העובד על פי לוח הניכויים של מס הכנסה.  חודש". כלומר, א

המשני שעוב  המעסיק  המעסיק  בהוא  הצהיר  משת  101טופס  דו  הוא  מנכה  שאצלו  )המעסיק  נוספת"  "משכורת  כר 
  ד השומה(. אם יש יותר משני מעסיקים, אזיס אחר שקבע פקיו שיעור מאת שיעור המס המרבי, א רו של העובד  משכ

   העובד יבחר מי מהם הוא המעסיק העיקרי ויצהיר על כך בטופס.



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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ינהג לפי ההצהרה בטוהר כי המעסשנמצא באתר הביטוח הלאומי מוב  620בטופס   ואין להפנותו למוסד   101פס  יק 

לעדכן את כל מעסיקיו בכל שינוי בהצהרה י. העובד חייב  עסיק עיקרבלת אישור על ניכוי כמאומי לצורך קלביטוח ל

 . 101טופס ב

. כלומר,  לעניין תיאום דמי הביטוח  הפנסיה היא ה"מעסיק המשני"כאשר עובד שכיר מקבל גם פנסיה מוקדמת,  
ם נעשה  ל פי שבמס הכנסה התיאובפנסיה אף ע  נסיה מוקדמת, תיאום דמי הביטוח נערךאשר לעובד יש משכורת ופ כ

 שכורת.  במ

ל אכאשר  יד  ממשלח  היא  הנוספת  ההכנסה  שכיר  ביטוח  עובד  דמי  תיאום  לערוך  אין  פסיבית,  הכנסה  שהיא  ו 
מהמשכורת נמוכה    ביטוח לאומי. אם ההכנסהם" במוסד לבמשכורת כיוון שהחישוב נערך בתחום "גבייה מלא שכירי

)אז  –צע במשק  מן השכר הממו  60%-מ יש לשלוח את התלוש  גבייאו התלושיי  ה מלא שכירים בסניף  ם( למחלקת 

 כדי לעדכן את שיעורי דמי הביטוח המופחתים בהכנסה הנוספת. המוסד לביטוח לאומי,

טופס   למלא  צורך  אין  בת101כאשר  למשל  כמו  פי ,  על  בדבר  שלום  הלאומי  הביטוח  וקביעת    צו  מבוטחים  סיווג 

בד שכיר" או שיש לנכות דמי ביטוח  דתו היחיד כ"עומקום עבו  , ומצהיר אם זה103בל/  בד ממלא טופסמעבידים, העו
, היא שזה 103משני. ברירת המחדל של מעסיק, כאשר מבוטח הכלול בצו סיווג מבוטחים לא מילא טופס    כמעסיק

 ות מהעובד דמי ביטוח בשיעור המלא. י של המבוטח, ועליו לנכ יסוקו המשנ מקום ע

 ביטוח למעסיק.  אין תיאום דמי באחריותו.וח מבוצע לעובד בלבד ויאום דמי ביט ת

בתקנות הביטוח ום דמי ביטוח ולהחזר דמי ביטוח למבוטח שלא ערך תיאום, מצויות  כל ההוראות הקשורות לתיא
דמ  וניכוי  )תשלום  משהלאומי  ביטוח  מעבי  אצל  העובד  מבוטח  התשנ"זכר  שונים(,  "ת  1997-ידים  קנות  )להלן: 

 (.התיאום"

 למת לפני גיל פרישה( דמת )פנסיה המשונסיה מוקפ תיאום דמי ביטוח ב
פ  היא  לגיל  פנסיה מוקדמת  הגיע  בטרם  עובד  למי שהיה  או  לעובד  עבודה  או הסכם  חיקוק  נסיה המשתלמת מכוח 

ות או בשל , לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכמוחלטת או פרישה חלקית  ודתו פרישה פרישה, לאחר שפרש מעב 

 חלקי.  בדן כושר עבודה מלא או  או

עובד כשכיא גם הכנסות מפנסיה מוקדמת, אזי  ם אדם  לו  ויש  עובד שכיר הוא המעסיק  ר  מקום העבודה שבו הוא 

 ום מבוצע באופן שונה. הכנסה התיא העיקרי ומשלם הפנסיה הוא "המעסיק המשני", גם אם בעבור מס 

עצמאי,    ר נוסף, ו/או גםדמת ממקור, ו/או מקבל פנסיה מוקגם עובד שכי  ם משולמת פנסיה מוקדמת לגמלאי שהואא
הש  את  מהמבוטח  מנכה  הפנסיה  הפנסיה  משלם  למשלם  המציא  המבוטח  אם  אלא  הביטוח,  דמי  של  המלא  יעור 

 אישור על ניכוי בשיעור שונה. 

סיק העיקרי  נסתו אצל המעשבו יצהיר על הכ  644פנסיה טופס בל/ובד רשאי להגיש למשלם הר להלן, העכפי שמוסב
הפנסי אומשלם  יזין  בה  הזאת  ההכנסה  לת  אוטומטי  תיאום  אישור  ויקבל  השכר  המופחת  תוכנת  בשיעור  זו  שנה 

 )מתחילת השנה או מתחילת העבודה(. 

 תיאום דמי ביטוח מראש בשיעור המופחת  
ו אצל המעסיק  ותר(, שהכנסתשמקבל פנסיה מוקדמת ממקור אחד או יקים או יותר )לרבות מי  ל שני מעסיעובד אצ

 במשק זכאי לתיאום דמי ביטוח.  מהשכר הממוצע   60%-וכה מהעיקרי נמ 

נוסף על ההצהרה בטופס  העובד מתב קש להגיש למעסיק המשני, ומקבל הפנסיה מתבקש להגיש למשלם הפנסיה, 
 ביטוח, כדלקמן:   לתיאום דמיגם אישור  101

ה מחודש  ני ההכנסעסיק המשני מזין את נתוהמ - 644בל/ על ההכנסה אצל המעסיק העיקרי בטופסהצהרה  .1
 .  שנה הנוכחיתבל השנה הנוכחית, או ממועד תחילת העבודה ינואר ש 

 .  באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שהופקאישור  .2



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר
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ינואר לעבוד אצל המעסיק המשני, או מחודש  ע מהחודש שבו העובד החל  מבוצ  644  לפי טופסתיאום דמי ביטוח  

 .  מהאינטרנטשבאישור , או לפי התקופה נוכחיתבשנה ה

ה על   או משלם  של פי הצהרות אלה, המעסיק המשני  או  העובד  של  בתוכנת השכר את סכום ההכנסה  יזינו  פנסיה 
טוח בשיעור המופחת )כאשר אוטומטי על ניכוי דמי בילו אישור  מקבל הפנסיה אצל המעסיק העיקרי, וכך יתקבל אצ

 הממוצע במשק(. מן השכר 60%קרי נמוכה מסכום של ל המעסיק העיההכנסה אצ

אזי ההחזר  ,  אם לא בוצע תיאוםשנה הנוכחית מהמוסד לביטוח לאומי.  העובד אינו יכול לקבל החזר דמי ביטוח ב
 )כמוסבר בהמשך(.   בשנה הבאהייעשה 

המעסיק  כאש רטרואקטיר  ההכנסה  את  הפמזין  על  דיווח  זכות.  יתרת  נוצרת  שלילבית,  שכר  עובדים רשי  של  יים 
   דור קובץ בלבד. מצעות שימתבצע בא

   644מועד מילוי טופס בל/

כפי שהוסבר  ינואר בשנה הנוכחית,  ניתנת באיחור, אזי אפשר להצהיר מחודש  )אם ההצהרה  כל שנת מס  בתחילת 
תחילת כל ולאחר מכן ב  חילת העבודה או תחילת קבלת הפנסיה,מיום ת  –חדש או למקבל פנסיה חדש    לעובד  .לעיל(  

 שנת מס. 

כשיפוג תוקפו של האישור, ולאחר מכן בתחילת כל    –מי ביטוח לתקופה הקרובה  אישור לתיאום ד  קיים כברלמי ש
 קרי משתנה באופן מהותי. סיק העיהעובד מתחייב לעדכן את המעסיק המשני אם שכרו אצל המע שנת מס.

 .644ם לפי טופס בל/לבצע תיאו יןאהם השכר אצל המעסיקים אינו קבוע, במקרים שב

 שעולה על ההכנסה המרבית יטוח בשל הכנסה  ום דמי בתיא
קבלים מעל ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח מהכוללת היא  או מקבלי פנסיה מוקדמת שהכנסתם  ו/עובדים  

יטוח הלאומי  שנמצא באתר הב  753טופס בל/לפי  ומי  במוסד לביטוח לא לשנה השוטפת  יטוח  ם דמי בתיאול   אישור

 באינטרנט.

 לדמי פגיעה בעבודה על ידי המעסיק  הגשת תביעה 
 יש תביעה לדמי פגיעה בעבודה והמעסיק משלים את הפרטים בחלקו בטופס התביעה.  בדרך כלל העובד מג 

למע והתקנות מאפשרים  ובאישור מראשחוק הביטוח הלאומי  בתנאים מסוימים  לאו   דשל המוס  סיק,  מי,  לביטוח 
 ת דמי פגיעה, כמפורט להלן: ד, או לשלם תמורקום העובלהגיש את התביעה במ

הלאתקנות    22תקנה   .1 )הביטוח  בעבודהומי  פגיעה  מפני  התשי"דביטוח  למעסיק  התקנה    –  1954-(,  מאפשרת 
א להגיש  לאומי(  לביטוח  המוסד  עם  הסכם  על  ו )שחתם  לאומי  לביטוח  למוסד  התביעה  המלשלת  בשם  סד  ום 

ל לעואומי  לביטוח  הפגיעה  דמי  אות   שנפגע   בדאת  אצל  המעסיק,בעבודה  המשכורת  ו  תשלום  אפשר  במועד   .

 ויש לציין אותם בעת החתימה על ההסכם.  22העובדים שכלולים בתקנה  לבחור את סוגי 

 . (םהראשוני הימים 12)לא כולל את  מדמי הפגיעה 2.5%עמלה בשיעור   המוסד לביטוח לאומי משלם למעסיק

חלקו בטופס ומגיש את הטופס למוסד לביטוח    המעסיק משלים אתם עליו.  מלא את חלקו בטופס וחותהעובד מ
 י ההסדר )לסניף שקרוב למקום מגורי העובד(.לאומי על פ 

בד מהמוסד לביטוח לאומי  המעסיק משלם לעובד שכר רגיל/דמי מחלה לפחות בסכום דמי הפגיעה שמגיע לעו
ה סיום  בתעד  לבטיפול  במוסד  כשהתביעה  יעה  לאומי.  המביטוח  בחזרהתאושר  יקבל  דמי    עסיק  סכום  את 

 העמלה. ( בתוספת  13-הפגיעה ששילם )החל מהיום ה

עובדים או    100מעסיק שמעסיק    22על פי הפרסום של המוסד לביטוח לאומי, יכול להצטרף להסדר לפי תקנה  
המע וכתביותר.  להצטרפות  בקשה  טופס  ממלא  החוז  תהתחייבו  סיק  למ )שהוא  המעסיק  בין  המשפטי  וסד  ה 
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המעסלביט לאומי(.  ביןוח  שכולל  עבודה  נפגעי  ביטוח  בנושא  איגרת  גם  מקבל  טופס    יק  במילוי  דגשים  היתר 

 התביעה. 

ר מתמלאים שני  כאש  – לחוק הביטוח הלאומי 343-ו  95סעיפים  –תמורת דמי פגיעה ודמי ביטוח מופחתים  .2
תקופת דמי  ורת רגילה בזמן בדים משכלאומי, המעסיק משלם לעווק הביטוח החל 343יף תנאים המפורטים בסע

פגיעה( ובתמורה לכך הוא מקבל הנחה בתשלום דמי ביטוח  הפגיעה, שלא תפחת מדמי הפגיעה )תמורת דמי 
 לאומי לענף פגיעה בעבודה שהוא משלם בעבור כל העובדים.

מ בעבודה העובד  הפגיעה  לדמי  התביעה  את  ה  גיש  וכלצורך  בפגיעה  מהמוסד רה  תשלום  מקבל  לביטוח    אינו 
 לאומי. 

 ם:התנאים ה

 עובדים.   500המעסיק מעסיק לפחות 

ף חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, לשלם לעובדים שכר בעד הזמן שבעדו משתלמים דמי  המעסיק חייב מתוק
 טן מדמי הפגיעה. פגיעה בעבודה וסך כל השכר אינו ק

 

 הדמי פגיעה בעבוד

וד בשל הפגיעה בעבודה, כפיצוי על הפסד  יבד את כושרו לעבנפגע שאיא גמלה יומית המשולמת ל ה בעבודה ה יעדמי פג
לתקופה  עבודה.  ההכנסה  בכל  עסק  ולא  לעבוד  מסוגל  אינו  לעבוד    שבה  שחזר  למי  חלקיים  פגיעה  דמי  לקבל  ניתן 

 באופן חלקי. 

מש הפגיעה  על  דמי  תעלה  שלא  לתקופה  תיום    91ולמים  סמך  כושעועל  אי  רופדות  שנתן  בעבודה  לנפגע  קופת  ר  א 

 חולים.  

 הפגיעה משולם על ידי המעסיק. שכר יום 

 לא משולמים דמי פגיעה בעבור היומיים הראשונים. –ימים  12-ותה מכאשר תקופת אי הכושר פח 

 הימים  12ת  א  חזיראומי והמעסיק מקבל מדי רבעון דרישה לה העובד מקבל את כל דמי הפגיעה מהמוסד לביטוח ל
הנ  זכאי  שבעדם  לדמ הראשונים  הפגע  כאילו  פגיעה,  האלהי  הימים  את  לנכות  רשאי  אינו  המעסיק  ביטוח.  דמי    יו 

 ממשכורתו של העובד או מצבירת ימי המחלה שיש לעובד.

  12י  גיעה ומקבל בחזרה את דמי הפגיעה בניכו, משלם לעובד את כל דמי הפ22מעסיק המשלם דמי פגיעה לפי תקנה  

 ם. מים ראשוניי

ון  שנה שקדם לפגיעה עד לסכום מרבי הקבוע בחוק )שכר ברבעסות הנפגע ברבע האם להכנהבסיס לגמלה נקבע בהת 
שקדם לפגיעה ו/או הכנסה של עובד עצמאי ברבעון שקדם לפגיעה, עד לסכום המרבי(. החישוב נעשה לפי בסיס של  

 וצע השכר ה"רבע שנתי" כאמור.  מממ 75%

 אים מילותגמולי 
 ד ולעוב למעסיק ילואיםבתגמולי מ  תסוגיו

 קמן:עסיק בפעולות כדליב את המי המחילחוק הביטוח הלאומ  127מספר תיקון  פורסם ברשומות 2011במרץ  2יום ב

ב .1 השירות  המעסבחודש  ל ק  ימילואים  העישלם  את  שובד  לו  יההשכר  ב  משלם  שירת  ף יוהוסלואים  מי אילולא 
מגיע  התגמול החשבון  על  קדמה  למ  שב נח  ר הרגיל האמוכר  הש.  הרגיל(  שכרעל ה  יהס קדות לפנהפ  לרבות)  לעבוד

   לעובד.

 . מיסד לביטוח לאותבע את התגמול מהמומעסיק יה .2
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יע .3 להמעסיק  התביר  יתרת  את  לעובד  במשכגמול  המאוחר  החודורכל  קיב  שת  מהבישבו  התגמול  את  וח  טל 

ל(  לעי  2עיף  ח לאומי )סיטומוסד לבל מהמול שקיב תגההפרש שבין האת    דבועביר לעי ר, המעסיק  ומהלאומי. כל
 ויימות: מס עיל( במגבלות ל  1מילואים )בסעיף שירת ב ובד בחודש שבוששילם לע  תשלוםין הוב

 התגמול.  תחשבון בחישוב יתר א יובא בלכר זה ש יך השירות, אזלבד במהאם העובד ע א

(,  עבודהקום  ותו מבא  םהתקפימי העבודה  הסכהתאם לתו )ב דר מעבודמקבל גם אם נע  היה  דבוכום שהע סכל   ב.
 .(י חגוימ , ימי מנוחההדמי הברא בונוס, למשל  )כמו התגמול וב יתרתבחשבון בחיש  לא יובא 

 ר ימי סוף השבועגדלת תגמול המילואים עבוה

ם  יפות הרצו ר השיפר ימי  רית של מסאו שאיימים,    6ות רצוף של עד  שיר   רובעב   2008וסט  חל מאוגמול הם התגתשלו
 הוא:  7 לולות ש בניכוי כפ

 חצי יומי(. )לא כולל שירות  40%פת התגמול בתוס לם משו  רות רצופיםימי שגין עד חמישה יב -

 ם אחד. תגמול בתוספת יולם הימים: משוה  ככל שהיו בחישוב שיש -

 

 תחשבנות בין המעסיק לעובדה

 :6.10.2019יום ה בלב קתשה מיוח לאוסד לביט ל המו המשפטית ש חלקה  הבהרה מאת המ להלן  

הבב" מפ איומי  הלאיטוח  חוק  הוראה  כיצון  התגמולחשב  ד  רשת  יתרת  כן  את  ועל  לדל  הידו  משמדובר  וסד  מ של 

לאו המוסלביטוח  )להלן:  שב מי  ביחסים  וד(  לעובד  המעסיק  תלויין  העבי   ,הדבר  בדיני  היתר,  )חוקי  ן  המגן(  בודה 

ב את יתרת חשצד לכי  סיקיםאת המעה  אין הוא מנחם(,  שייי או  ייםוצים קיבות הסכמ)לרבסי העבודה  על יחהחלים  

 תגמול. ה

ום את י, צריכה להל את השכר החודש  ים בהם יש לחלקמר הימספ  החלטה בדברשה  כם לכךנסב תשומת לב  זאת,  עם
בדבר הימי   ההחלטה  המספר  בגי ם  מהעובד  המימנוכה  שירות  לשירוהעוביצא    למשל  אם  –  כלומר  ;לואיםן  ת  ד 

ראימילו עבושבועשל    ףיצם  במקום  לפי  שווי    את  לחשב  הנוהג  דה,  בחהימים  שישי )למע  22-לוקה  ה-ט  רי  שבת( 
 (.  7א מים בלבד )ולי 5עסיק לנכות  ניו, יהא על המפעל   דשי,ב השכר החושבחישו

מקום,   שמכל  החלטה  הכל  זה  ל  בעניין  להיותמעסיק  ה  עשויה  של  משפל  עובדעילה  בבטבירור  הדיןי  ה  לעבוד   ית 
 ."(אינו צד לו מוסד שה רור)כשב

 ורונה במשבר הק בחל"ת של עובד  יםמילוא לתגמולי  תביעה
את התגמול    מקבליםם ומולי מילואי"ת מגישים תביעה אישית לתגהחל  ימיואים בבמיל  משרתיםשכירים בחל"ת ש

  לאילו אם למשרת במילואים  מי האבטלה שהיו מגיעייפחת מסכום דסכום התגמול לא  הביטוח הלאומי.  ישירות מ

   במילואים.היה 

מהתגמול    שלא יפחת,  את התגמול מהמעסיק, כשכר עבודה  בדרך כלל מקבלים    –ת וחזרו לעבוד  "היו בחל ירים ששכ
לעקוב    יש   אישית.יעה  ב בת  –  מול המזערי()אם גבוה מהתג  פי דמי האבטלה למת הגמלה ל, ותובעים את הש המזערי
 . ן מלאות באופזכויכדי למצות  פרסומים באתר הביטוח הלאומי אחר ה

ר חשלשכת  פנתהואי  ל   בון  בבקשה  הלאומי  את  לביטוח  הל  לתגמוהבסיס  הגדיל  המילואים  משרתי  שכירים של 
  של והרווחה  לה גם בוועדת העבודה  אים נפגעו. הנושא ע ולי המילוולכן גם תגמ  הכנסתם נפגעה בשל משבר הקורונהש

   הכנסת.

 

 



 

(c)  יף  טי ו/או תחלכדי להוות ייעוץ משפמופיע אין במידע ה ע"מ.מידע עסקי ב  ה.פ.ס.ברת חשבים לחמורות כל הזכויות ש 

 ביע עמדה ביחס  או לה בות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעהלנסיהוות מענה לייעוץ משפטי ואין באמור כדי ל

 עבר  ך זה כפי שהוע במסממידע המופים  סיר שולשנות או לה  ערוך,פרסם, ל ה מסוים אין להעתיק, להדפיס, ללמקר

 67       בכתב מחברת חשבים והכותבים עצמם. רשות מראש ון מלא או חלקי, ללא  , באופמחברת חשבים

 רונה( )כולל במשבר הקו  בדים במשק ביתסיקי עומע
ם  מיד עמלאים של העובד.  הפרטים  ה  םעשק בית  מווח על העסקת עובד  לד  בהוח אומי  לביטוח לסד  מוהוראת  ה   ל פיע

 לם את דמי הביטוח.  ח ולשי שניתן יהיה לדוום כדטים המלאייש לבקש מן העובדים את הפרהעסקה תחילת ה

טוח  דמי הבי   תא  שבחיש ל   ת.וזה  תר תעודמספ  פר הדרכון במקוםאת מסולרשום  חוץ    ב תושעובד    עלווח גם  לד  יש
 וץ.ב חעור המתאים בעד עובד תושיבש

ללא אישור זר    יק עובדלהעס   אסור לפי החוקאותו משק הבית )לעבוד בה  ובד יש אשרת עבודה תקפ לוודא שלע  יש
 .אומי(וח לט לבי במוסד ות לבטח אוק עובד כאמור חייב שמעסי אך מי עבודה,

הפרטי ישירות לחברה ששלחה  ודה משולם על ידי בעל הבית  תגמול בעד העב הרטי ופ  יתעובד ניקיון מועסק בב  כאשר
ר קשי בה ט פרדם הנת האום חובה מבחי, ולא חלה שסיקהמעה/ החברעל  לה  ח  הביטוח  ם דמיחובת תשלו  –ד  ת העובא

 (. 10.1.2018 ציגי תחום הביטוח ביוםדני זקן ונם עו"ד ע  גי הלשכותציבפגישה של נ רה )הוב י הביטוחדמ  וםלשלת

במשק   לאועובד  לביטוח  במוסד  מוגדר  שוטפבית  בעבודות  שמועסק  כמי  ורג מי  בות  במסגרת  הילות  שליתו   פרטי 
בסיק  מעה בבניי עבודואו  ניקיון  נכלת  משותף.  גן  מי לים  במבולדיב  לו בטיפם  וסקיעש  ם  קשישים ב  גרים, ים, 

 המעסיק. ל ידו שח שלבודות לצורך עסקו או משעוסקים בעללים מי  כ לא ניים.  ודובסיע 

מי   בהוראות  נקבעו  היתר  הע  שאינםבין  בין  הבית:  כלולים  במשק  פרטהובודות  סדנאותראה  והנחיית  גננים  ו  ית 
 . ננותיסוקם בג שעיקר ע 

 לחל"ת במשבר הקורונהעובד משק בית שהוצא 
כפוף  אבטלה,    זכאים לדמי  ם להיות יכולי  , ת, כולל חל"של משבר הקורונההופסקה בעובדים במשק בית שעבודתם  

 כל תנאי הזכאות הרגילים. ל

 דה.ון ולציין בסיבת הפסקת העבודה: השעייה מעבומקו 1500עה לדמי אבטלה בטופס  קש להגיש תביהעובד מתב

משבר   –ודה: סיבה אחרת  פסקת העב. יש לציין בסיבת ה1514בטופס    יםהמעסיק   מכלור  איש מצרף לתביעה  העובד  
 נה. ה היא עקב משבר הקורו שהפסקת העבוד  המציין  מעסיקל כמחתום כתב מף לצר ו א ,נההקורו 

 בדית העועבודה בב
מנהל עסק א  שהו  ירוסב  של העובד  דה מתבצעת בביתוהעבו  מעסיק. לעתים האצל    עבודה  צע בובד שכיר מך כלל ע בדר
 . (9.5.2012ם , מיו41382-08-11מי )ב"ל  וח לאוטוסד לבימ ד הק דין פרפרה נגנה בפסה לכך נית דוגמ  .איעצמ

מאי  חשב עציי  עבודה, הואמבצע ה  יתו שלצעת בבשר העבודה מתבאומי, כאלביטוח למוסד  ה  םשפרס  י ההוראותל פע
 א עובד שכיר לו

 בגין ימי גיבוש לעובדיםי הטבה זקיפת שוו
"ט  כאשר  "טובתככלל,  על  גוברת  המעסיק"  המע  ובת  אינהעובד",  המשתסיק  העובד  במשכורת  שווי  זוקף  תף ו 

בי,  אובייקטי  לאומי באופן  וח סד לביטמו ם בד ונוחות המעסיק נבחניהעובבחן נוחות  , אך מעם המעסיקלות מט פעיב
 ייחס לעובד ולתפקיד שהוא ממלא.בהת

בודה )ב"ל  זורי לעבבית הדין האל פסק דין דה ניישון טרפיק  המבוססת ע   9.4.2018פרסמה הנחיה ביום    ת המסיםרשו
לפיה,  30052-07-12 ב (,  שבהמקררק  מתקיימיים  הם  כל  המפום  אינו    רטיםתנאים  המעסיק  שווי  ף  זוקבהנחיה, 

 כללים האלה.ת המץ אהלאומי אידים. הביטוח ובלע

דים עסיק משלם משכורת מלאה לעוב קובע את תנאי הגיבוש ומשלם עליהם, המ  המעסיק  דוגמה לתנאים שבהנחיה:
הגי צרבימי  ה בוש,  הגיבוש,  את  מצדיקים  העבודה  נ גיבוכי  לל ש  זוגעשה  בני  באמצא  ב ,  השבוע,  בעלות  ישראע  ל, 

 שמרו לבדיקת הביקורת.ם נסמכירה וכל המו תוכנית העשא ל הרצאה ולש כ סבירה, הגיבו
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 רכב שווי שימוש ב
לפי יחס הנסיעות    וש חלקישל שווי שימ  יטוח לאומי אינו מקבל חישוב בעקבות פסיקת בית המשפט העליון המוסד לב 

 יות. הפרטיות והעסק

 

 2020  לשנתנתונים עדכניים 
 סכום תיאור

 ש"ח  6,331 הסכום לשיעור מופחת לחודש 

 ח ש"  31,656 עצמאי הכנסת מינימום שנתי לעובד

 ח ש" 2,638 עצמאי  הכנסת מינימום חודשיים לעובד

 ש"ח  528,240 הכנסת מקסימום שנתית 

 ש"ח  44,020 עצמאי  ית לעובדהכנסת מקסימום חודש

 ש"ח  157 מאי עצ לית לעובדמקדמה חודשית מינימ

 ש"ח  7,098 עצמאי  ימלית לעובדמקדמה חודשית מקס

 ש"ח  104 טוח בריאות מינימום דמי בי

 

 

 

 

 

 

 

  , הלאומיביטוח  ה  פי חוקל   רה ולהכש  ייצוג ץ, לייעול  מנכ"לית משרד רו"ח אורנה צחו  בעלים  שבון, רואת ח   -תבת  כו ה 
  בתחום  ותק  באקדמיה ובמסגרות מקצועיות. בעלת  ילאומהביטוח ה  חוק   ה על. מרצ ליחידיםו  צמאיםלע,  סיקים מעל

אומי  ד לביטוח לי חשבון עם המוס כת רואדת הקשר של לשיו"ר וע   :ם יורייבין תפקידיה הצב  .םשני  25-של יותר מ 
 זה.  אש סת בנוכנ ה ביגת הלשכ נצו

וח  הביט מי  פרסוח המלא של  נוסהו את  א  ה, את התקדימים מפסקי הדיןליף את החקיקינו מח אא לעיל  ב המוח  הנוס
 ם. תשומת הלב לאמור בהת  להסב אאלא בא    ,הלאומי 

ם ליכילנקיטת ה ה  ו המלצ חוות דעת אוות ייעוץ ו/או  די להלבד, ואין בו כדע כללי ב א מי הוידע המוצג במאמר  מהל  כ
 מהם. נעות מי או לה

נ   תבת והכ באחושאינה  כלשהי  את  להכלפי  ריות  נדרשים  ואלה  עצהקבקוראים  לפני  מקצ  ל  פועית  ה  עולכל 
 ור. מידע האמהכת על  סתמהמ

 הכותבת. ור מ ישק או לפרסם ללא אי העתין ל א  הזכויות שמורות ©ל  כ

 .ל.ח. ט  
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 דה עבו
 ם חשובים למעסיקים  כוניעדלהביא בחרנו   –מס בשל חשיבות המידע לסוף שנת ה

 שבר נגיף הקורונהולעובדים בתקופת מ

 דוד בשל משבר נגיף הקורונה ובדים שנעדרו מעבודתם עקב בי תשלום לע

 בלט  -עו"ד מיטל דולב

כלכלי ב לסיוע  התכנית  )  חוק  שעה(  )הוראת  החדש(  הקורונה  מס'  )נגיף  התשפ"א(3תיקון  התיקון  "  )להלן:  2020  -, 
יפוי למעסיק בגין תשלום  ד וכן את היקף השהתשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב בידו  תסוגיי   הוסדרה  "(לחוק

  -ל  1.10.2020  -עם זאת, מעסיק ששילם דמי מחלה בין ה.  31.3.2021  -29.10.2020וק יחול החל מיום  התיקון לח  זה.
 יהיה זכאי גם לשיפוי. , ודבביד בד ששההלעו  29.10.2020

  התיקון לחוק:עיקרי להלן  

בעה ימים  גילה ולא יותר מחמישה ימי עבודה בכל שוד בהם במשרתו הרלעבנוהג  ימים בשבוע שהעובד    -"ימי עבודה"
 ידוד.קופת הב ם בתימי 7ששה ימי עבודה בכל  -םימי  6ודה שבוע עבודה בין , ואם נהוג במקום העב ת הבידודפבתקו

 . בידוד ביתכמשמעותו בצו  -" "בידוד

בת בידוד בשל הגעתו  מי שחלה עליו חו  למעטמטה,  ובד שמתקיימים לגביו כל התנאים  ע  –בד השוהה בבידוד"  "עו

 אלה התנאים: ת או שהוא חולה כהגדרתו בצו בידוד בית.לישראל ממדינה אחר

 לדו.י  על בידוד שחלה חובת  בשל בידודב וההש  שהוא משום או חובת בידוד עליו  שחלה משום מעבודתו נעדר הוא .1

  ר.האמו   מהדיווח העתק  סיקולמע והמציא בית בידוד צו לפי בידודה על  דיווח מסר הוא .2

 . בית בידוד צו לפי  בבידוד שהה הוא  .3

   יםתשלום לעובד

ם נעדר העבור ימים שב (  100%מלא )  לקבל ממעסיקו תשלום  זכאי  , עובד השוהה בבידוד יהיה תיקון לחוקבהתאם ל
עבור  תשלום גם  קבל  עובד יכול לבחור ל  .קופת הבידודבת  יום עבודה אחדט תשלום עבור  למעמעבודתו בשל הבידוד  

 . השנתית שלו חופשהה  על חשבוןיום זה  

למחלה( הראשון  מהיום  החל  מחלה  דמי  )תשלום  מיטיב  מחלה  דמי  הסדר  עליו  שחל  )למעט  עובד  המעסיק  רשאי   ,

 דוד. בילא יחול לעניין היעדרות עקב להודיע לעובד כי ההסדר המיטיב  גוף מתוקצב( המדינה או

, ינוכו ימים מחלה בצבירה  במידה ולעובד אין מספיק ימי  ימי מחלה בלבד.  4עד    ינוכוממכסת ימי המחלה של העובד  
עתידית.   על חשבון צבירה  יתרת מחלה לקיזוז,  אלה  לעובד לא תהיה  ובסיום העסקה  יהיה  במידה  שאי  ר המעסיק 

גם ימימימי החופשה לפדיון.  לקזז   ולעובד לא יהיה    ה ז עבור ימי מחל ופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזח  במידה 
 אלה. 

ימי העבודה שבהם   כלמהמעסיק בעד  יהא זכאי לתשלום    -ה עליו חובת בידודשחזר מחו"ל מטעם המעסיק וחל  עובד
לא יהיה זכאי לתשלום  נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק,    עקב תו בחו"ל  אולם עובד המצוי בבידוד בשל שהיי.  נעדר

 רות עקב הבידוד. עדעבור הי

י    -  בידוד  מועד תשלום דמי אם העובד הציג למעסיק  של העובד  מי הבידוד במועד תשלום שכרו  מעסיק ישלם את 
י הבידוד במועד מהמעסיק את י  ימים לפניי המועד לתשלום שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם  7דיווח 

  ירת הדיווח.הקרוב שלאחר מס

 הפקדה לגמל וצבירת ותק.  בות לעניין איסור פיטורים,, לרבידוד כדין מחלהדמי  דין ק, חוהתיקון לעל פי 
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בידודעבו בזמן  בידוד   -דה  לדמי  זכאי  יהא  לא  הבידוד,  תקופת  בזמן  שעובד  לשיפוי    עובד  זכאי  יהיה  לא  והמעסיק 

 . מהמדינה

חולה     מחלה   תקופת  תהווה  המחלה  תופ תק ,  בבידוד  שהייתו   במהלך  ונהקור  כחולה  שיתגלה   עובד   -קורונה עובד 
  לא  המעסיק  כזה  במקרה.  מחלה  דמי לו    שולמוי  לכך  ובהתאם  בבידוד   העובד   לש  שהייתו  תחילת  ממועד  החל   רגילה
 .לשיפוי זכאי יהיה 

עד חצי שנה    ועובד זר שיצא מישראל לארץ מוצא   עליחול גם  ר  כי ההסדר האמו  , בתיקון לחוק נקבע לעניין עובד זר
יום   לתוקףה  כניסת לפני  לאחר  חוק  לישראל,  והגיע  א  יום,  לעבוד  במטרה  מעסיק,  התחילה,  אותו  יצא כלומר,  צל 

 תחילת החוק.ד חצי שנה לפני יום ע  ארץ מוצאו בתקופה שלל

 שיפוי למעסיק  

 :  ל מעסיק למעטיחול על כ יםהסדר השיפוי למעסיק   לתיקון לחוק,בהתאם 

מתו גוף  בחוהמדינה,  כהגדרתו  נתמך  גוף  או  תאגק  קצב  חולים,  קופת  התקציב,  חינוך  יסודות  מוסד  בריאות,  יד 
  40%היה    2019ין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת  משתתפת בתקציבו, במישרממשלה  )שה

)לפחות גבוהה  להשכלה  החוק  לפי  מוכר  מוסד  משתתשה (,  בעקיפיןממשלה  או  במישרין  בתקציבו,  וסכום פת   ,
 מעסיק של מסתנן.   ( וכןלפחות 40%היה    2019ו בשנת יבהשתתפות הממשלה בתקצ

 כדלקמן: א זכאי לקבל החזר מהמדינה ר שילם לעובדו דמי בידוד, יהמעסיק אש

   100% – עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד

   –בעד שאר ימי הבידוד 

 .   שאשנמהעלות  50%יפוי מהמדינה של יקבל ש -עובדים 20 -עסיק יותר מה 1.8.2020ם מי שביו

 שנשא.  מהעלות 75% שיפוי מהמדינה שליקבל   –עובדים  20 -פחות מהעסיק   1.8.2020מי שביום 

לשיפוי בקשה  הגשת  לאומי    -מועד  לביטוח  למוסד  יגיש  לשיפוי  מעסיק  המוסד בקשה  שיורה  כפי  מקוון,  באופן 
וגש למוסד לביטוח לאומי  ת ם בעד דמי בידוד ששילם לעובדבקשה לתשלו   .באתר האינטרנט שלו  עה שתפורסםודבה

   מה תקופת הבידוד של העובד.ימים מתום החודש שבו הסתיי  60תוך 

 .1.10.2020והשיפוי יהיה רטרואקטיבי מיום  1.2.2021בקשה לשיפוי תוגש החל מיום 

 

 .ס מידע עסקי בע"מ.  חשבים ה.פ ית מנהלת "כל עובד" מב –הכותבת 

ו/או תחליף לי  ת הניתן למנויי האתר כדי להוותירוהמופיע באתר "כל עובד" או בשאין במידע   יעוץ  ייעוץ משפטי 
להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס    משפטי  ואין באמור כדי 

 למקרה מסוים. 
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 לא תשלום יות בחופשה לצבירת זכו

 בלט -עו"ד מיטל דולב

ירת וותק, ום )להלן: "חל"ת"( לעניין צבכותיה של תקופת חופשה ללא תשלוקי העבודה אין כל התייחסות להשלבח

 אליות )יודגש כי מדובר בחל"ת מכוח הסכם אישי, ולא מכוח החוק(.בשל זכויות סוצי 

בת הסוציאליות  הזכויות  לצבירת  ההתייחסות  החל"ת.  להלן  העקופת  על  חל  האם  לבחון  יש  כי  הסדר   ובדיודגש 

 מיטיב הקובע אחרת: 

 ה חופש 

היה בהתאם לימי עבודתו  ע, כי צבירת חופשה לעובד תקוב  1951  –שה שנתית, התשי"א  )ג( לחוק חופ 3  -)ב( ו3סעיף  
זאת   שה שנתית. עםבפועל. כלומר תקופה של חל"ת, שבה עובד אינו מבצע עבודה בפועל, אינה צוברת זכאות לחופ

ימי    200לפחות    עבודה, והעובד עבד במהלך השנהמעביד במהלך כל שנת ה-סי עובדיח   קובע הסעיף, כי אם התקיימו
צבור העובד את מלוא הזכאות לחופשה שנתית באותה שנה. לעומת זאת, י  -)לא כולל תקופת החל"ת(  עבודה בפועל  

מ פחות  העובד  עבד  העבודה  שנת  במהלך  בפ  200  -אם  עבודה  בהתאימי  לחופשה,  זכאותו  תחושב  לועל,  נוסחה  ם 

 הקבועה בחוק: 

 . 200העובד חלקי   אה לחופשה שנתית בהתאם לוותקזכאות מל Xבפועל במהלך השנה  ימי עבודה

 ימים.  240 -מעביד רק בחלק מן השנה, תחושב זכאותו של העובד לחופשה בהתאמה ל-מו יחסי עובדאם התקיי 

עבודה   "ימי  יודגשלעניין  בגבפועל"  מחלה  שימי  נקבע,  בפסיקה  כי  דמי   ינם ,  )כלומר  תשלום  העובד     מחלה(  מקבל 
וללת בהגדרת הביטוי "ימי עבודה הפרשנות הנכונה היא זו הכ  כאילו היו ימי עבודה בפועל.  צוברים זכויות לחופשה

-68מחלה )עסק    כמו במקרה שלבפועל" גם ימי היעדרות של העובד מסיבה שאיננה תלויה בו ובגינם משולם לו שכר  
העובד  09 החדשהים  הסתדרות  המקצועי  -הכללית  והאלק  האיגוד  המתכת  החשמל,  עובדי  אלביט  של  נ'  טרוניקה 

 .(29.11.2012מיום יות אלקטרו אופטיקה בע"מ, מערכות תעש 

 מחלה 

לשכר, או  זכאי העובד    קובע, בין היתר, כי כל הפסקה בעבודה, שבעדה   1976  –)ד( לחוק דמי מחלה, התשל"ו  4סעיף  

 מחלה.   צורך חישוב תקופת הזכאות לדמיר, יראו אותה כתקופת עבודה, לשכ  לתשלום אחר שדינו כדין

מ   4תקנה   דמי  מחל לתקנות  דמי  לתשלום  )נהלים  התשל"זחלה  אלה    1976-ה(,  על  נוסף  היעדרות,  תקופות  קובעת 
 דת   ות כגון: ימי אבל במשפחה שמטעמיתקופות היעדר הקבועות בחוק, אשר גם בהן צובר העובד ימי מחלה )מדובר ב

 ים וכו'(.  ופשת לידה על פי חוק עבודת נשאו נוהג לא עבד בהם העובד; ח

דרות עקב חל"ת, ולכן לא צובר העובד ימי מחלה בזמן שהוא שוהה  ין כל התייחסות לתקופת היעבחוק או בתקנות א 

 בחל"ת. 

 הבראה 

הבראה,   דמי  תשלום  בדבר  ההרחבה  כלצו  על  חל  מ  אשר  קובע  במשק  והמעסיקים  לקביעת  פורהעובדים  כי  שות, 

 עדרות בשל חל"ת. לדמי הבראה לא תובא בחישוב הי תקופת הזכאות 

 רים פיצויי פיטו 

קובעת,   1964-ויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(, התשכ"ד( לתקנות פיצ3)10תקנה  
ועיים כלומר, בכל שנת עבודה, רק שב  ים.כוותק לצורך חישוב פיצויי פיטוריום    14ובאו  כי מתוך תקופה של חל"ת, י 

 תק לצורך חישוב הפיצויים.העובד באותה שנה, ייחשבו כוומסך כל החל"ת, שבה שהה  
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 הפקדות לגמל 

, אלא  במסגרת חוקי העבודה, אין חובת הפקדה לקופת גמל, לביטוח מנהלים או לקרן השתלמות בתקופה של חל"ת

 ה. י או נוהג הקיים במקום העבודם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אישהסכ חל על הצדדים הסדר מיטיב, כגון:אם כן 

 דמי ביטוח לאומי

קובעת, כי בתקופת    1971-ות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, התשל"אקנות הביטוח הלאומי )הוראלת  6תקנה  
ינימום )נכון  ר הממשכ 6.57%טוח לאומי, בשיעור של לשלם דמי בי החודשיים הראשונים של החל"ת, מחויב המעסיק

 את התשלום משכרו.  זכאי המעסיק לקזז  -מן החל"ת עבור העובד, וכאשר העובד שב (, ב2015לינואר 

  -קופת החל"ת עולה על חודשיים רצופים, והעובד אינו עובד במקום עבודה אחר ואינו עצמאי  כאשר ת 

 ל חודשיים. לה ע וח הלאומי, בעד יתרת התקופה העו את דמי הביט   מחויב העובד עצמו לשלם 

 

 ידע עסקי בע"מ.  חשבים ה.פ.ס מ מנהלת "כל עובד" מבית  –הכותבת 

"כל עובד" או ב ו/או תחליף ליירושאין במידע המופיע באתר  ייעוץ משפטי  יעוץ  ת הניתן למנויי האתר כדי להוות 
או להביע עמדה ביחס  טיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה  ת מקרה קונקרמשפטי  ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבו

 למקרה מסוים. 

 

 השבת עובד לעבודה לאחר שפוטר בשל משבר הקורונה  בית הדין הורה על  -ראשונה ל

 רן זרקועו"ד ק

  להתנהלותהקשורה  במקרה הנדון מדובר בסנונית ראשונה של החלטת בית הדין לעבודה הנובעת ממחלוקת משפטית 
 . בדים בתקופת משבר הקורונהמעסיקים ועו

 .בתפקיד מנהל מכשור ובקרה   שנים 31שך במ ייצור כימיקליםל דולל גפע סק במעשהו 63עובד בן וע נסב סביב האיר

לך יום העבודה נודע לעובד כי נחשף לחולה קורונה מאומת ובהתאם להנחיית משרד הבריאות הוא  במה  29.3.20ביום  
 מביתו.  ותסוכם כי יקדם משימ ולבין מנהל   ינוב עזב את המפעל, כאשר  העובד .  3.4.20ליום עד נדרש להימצא בבידוד  

יום   ב  ,1.4.20במהלך  הבקרה  במערכת  קריטית  בעיה  התגלתה  מהבית,  עובד  התקדמות  בעודו  עיכבה  אשר  מפעל, 

וס מהגעה  נה כי אין מנ . לאחר ניסיונות לפתרון הבעיה מרחוק, הוא הגיע למסק העובד  בפרויקט חשוב שתחת אחריות
 . פיזית למפעל

ה  22:30השעה  בסביבות   הגיע  ל,  עללמפ  עובדבלילה,  נוכחו מבלי  כרטיס  למפעל  החתים  הגעתו  על  לדווח  ומבלי  ת 

 לממונים עליו.  

ליל אמש.  מפעלבשיחת טלפון ממנהל משאבי אנוש    העובדיבל  למחרת, ק אירועי  מנהל משאבי  , במטרה לברר את 
לאחר ם  שלושה ימיבידוד.  הלאור הפרת חובת  כי הוא מוצא לחל"ת של שבועיים    במעמד השיחה   עובדהודיע ל  האנוש 

ה   ןמכ זימוןקיבל  צ   עובד  הפרת  לאור  פלילית  פעולה  ביצע  כי  כלפיו  ונטען  דין  לשימוע  עשה  וכי  הבריאות,  משרד  ו 
 לעצמו והגיע למפעל ללא שנדרש לכך.

לחברה, ואף תפקידו של העובד לאדם אחר מחוץ  וש בחברה את  הציע מנהל משאבי האנמספר שעות לאחר השימוע,  
 על דיסקרטיות עד לתחילת עבודתו בפועל.  ים מתחייבים לשמורוך שהצדדת  העביר אליו הסכם העסקה

 במפעל. תו סיום העסקעל  עובד הודעהקיבל ה כן לאחר מימים  12

 . ודה בבאר שבעבתגובה הגיש העובד בקשת צו למניעת פיטוריו לבית הדין האזורי לעב 
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אף שסעד יש כי , והדגובמעמד וכל פגיעה ים  המונע כניסתה לתוקף של הודעת הפיטורלתת צו   יש בית הדין החליט כי

 . של עובדפיטוריו  מניעתמוצדק להורות על רה בו זהו מקהינו סעד חריג,   אכיפת יחסי עבודה

וייחודי  פעמי -ימוע עקב מקרה חדזומן לש הוא של העובד, שכן נפלו פגמים בהליך סיום העסקתו בית הדין קבע כי 
קדמה למקרה זה התנהלות בעייתית או   בלא שנטען כי  ,דה במפעלעבולתקופת הקורונה, לאחר כשלושים שנות 

 ו. חריגה כלשהי מצד 

חברה ומתוך ידיעה ברורה ומוחלטת שאינו מסכן אף אחד.  להגיע למפעל נבעה ממניעים של טובת ה עובד  ה  החלטת
מבעוד  ליטו שהח ראו בשימוע הליך פורמלי בלבד לאחר  מפעללי המים בהליך השימוע, ומנהק כי נפלו פגעוד נפס

   ת העובד. לפטר אמועד 

ה  האותה ולעזוב את המקום. העובד ש  ברר בעיה, לנסות לפתור, להעובד נכנס למפעל בתום לב מתוך מטרה אחת
 היה מרוחק מספר מטרים.  ד בלבד ממנו , ובמהלך שהייתו פגש עובד אחבמפעל במשך דקות בודדות

על  ששררה במדינה תקופת החירום ניצלה את   עולה חשש כי  כי וקבע ות הנהלת המפעלן ביקר את התנהל בית הדי 

קלה לחיוב את תקופת העבודה הארוכה של  , ללא ששו בעל זכויות ותק של שנים רבות, שהינעובדמנת לפטר את ה
  .יטוריו אודות פ  וימים לפני שהודיעה ל  12ה לו מחליף , ואף גייסבמפעל ואת גילועובד ה

הוצאות משפט בסך של   זכותולונפסקו   ,בודתו במפעללעמיידית ל השבת העובד ע ן לאור האמור, החליט בית הדי
10,000 .₪ 

 , בפני כב' השופטת רחל גרוס[ זוהר חוברה נ' כימדע תעשיות ואח' 20-05-8098]סע"ש 

 

 וביחסי עבודה  ני עבודהעורכי דין,, המתמחה בדימשרד  –זיו   הכותבת: הבעלים של "קרן 

 

 ורים  הקורונה איננה מהווה פיטמשבר הוצאה לחל"ת עקב  
 אלא השהייה זמנית בלבד של יחסי העבודה

 העובדות 

קיבוצימ סכסוך  במסגרת  זמניים  צווים  לקבלת  בבקשה  "ארגון    דובר  )להלן:  ואח'  העיתונאים  ארגון  בין  שהתגלע 
ארגוהעובדי הוא  העיתונאיםם"(  בקרב  היציג  העובדים  תקש  ן  ידיעות  אינטרנט,  בידיעות  בע"מ  המועסקים  ורת 

 ות בע"מ. וידיעות אחרונ 

המו היא  "המעסיקה"(  )להלן  בע"מ  אחרונות  כלכליסט, ידיעות  אחרונות",  "ידיעות  היומי  העיתון  של  לאור  ציאה 
והאתר ביום  Xnet לאשה  העובדים    30/4/20.  ארגון  צו הגיש  למתן  להימבקשה  למעסיקה  המורים  זמניים  נע  וים 

ם מעבר למכסה מוסכמת. כמו כן, מתן  ר ופיטוריובדים לחל"ת, הפחתות שכמביצוע צעדים חד צדדיים בהם הוצאת ע 

ו על המעסיקות למסור לידי ארגון העובדים מידע ונתונים הנחוצים לשם ניהול משא ומתן וצו הצהרתי  צו זמני לפי

 נחתם בין הצדדים. ת מפרה את הוראות הסכם קיבוצי ש הלות המעסיקוהקובע כי התנ

אים  לעובדים בדבר קיצוץ רוחבי ומדורג בשכר העיתונ   קה הודעות שלחה המעסי  30/4/20עד    17/3/20בין התאריכים  
ביום   לאור משבר הקורונה.  הארכת החל"ת  על  והודעות  לחל"ת  עובדים  כלכליסט(, הוצאת  הגיש   18/3/20)בעיתון 

דים הנובעת ממשבר סיקה לערוך שינויים במתכונת העסקת העובבקשה למתן צווים עקב כוונת המע  רגון העובדים א
קשה. במהלך הדיון, הסכימו הצדדים לנהל משא התקיים דיון בב  19/3/20ן לנהל משא ומתן. ביום  נה וסירובהקורו 

 ומתן בכל הנוגע להשלכות הצעדים שיינקטו כתוצאה ממשבר הקורונה. 

הצדד ה   7/5/20יום  ב הסכימו  במסגרתו  דיון  כתקיים  יבוטל.  אפריל  חודש  משכר  הקיצוץ  כי  הבהירה  ים  כן  מו 
ם שהצדדים ינהלו משא ומתן בסוגיות  י בכוונתה להפחית משכר העובדים החל משכר חודש מאי והוסכהמעסיקה כ

 שבמחלוקת. 
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העובדים ארגון  בטענות  המעסיקה  הודעות  כי  טען  העובדים  ארגון  שכד:  הפחתות  מהווה  בר  כלכליסט,  לעובדי  ר 

העובדים ונציגותם כעובדה מוגמרת   הוצגו הפחתות השכר בפנית בלתי לגיטימית ואסורה, מאחר שבתחילה  התנהלו
שעות בלבד להודיע על אי הסכמה להפחתה תוך איום כי    4ים ניתן לעובדים פרק זמן של  ובמכתב אשר נמסר לעובד 

ע של נציגות העובדים וטרם סיום משא בדים טען כי הדבר נעשה ללא יידום. ארגון העוי עובד שיתנגד יסתכן בפיטור 
דבר נעשה תוך היוועצות עם המעשים לעיל נעשו תוך הצגת מצג שווא כלפי העובדים כי ה  ן בעניין. בנוסף טען כיומת

העובדים מלוא   נציגות  בידי  היו  כי במועד משלוח ההודעות לא  נטען  העובדים.  כ ה נציגות  על  לראות  נתונים.  ן, אין 
אין לייחס הסכמה, לעובדים  ד טען ארגון העובדים כימילוי חובת המשא ומתן או ההיוועצות. עובהידברות שנערכה כ

שעות ותחת איום בפיטורים. עוד טען ארגון העובדים כי התנהלות    4המעסיקה בתוך  אשר נמנעו ממתן מענה להודעת  
י אסור של חוזה העבודה. ביחס להוצאת עובדים היא מהווה שינוי חד צדדשכן   חוק הגנת השכרהמשיבה מנוגדת ל

טענו   מיום  לחל"ת  הקיבוצי  ההסכם  של  הפרה  כדי  העולה  ואסורה  לגיטימית  בלתי  בהתנהלות  מדובר  ,  4/3/19כי 
כי    נטען    הוראות הדין הכללי ביחס להוצאת עובדים לחל"ת. עודובניגוד ל ים קיבוצייםחוק הסכמ בניגוד להוראות

המשיבה נטלה לעצמה את הזכות להוציא עובדים לחל"ת ללא הסכמה, תוך פגיעה בהכנסתם ובזכאותם העתידית  

יטורים לכל דבר צאה לחל"ת לתקופה בלתי מוגבלת, כמוה כפ פוטרו בעתיד. כמו כן טענו כי הואבטלה ככל שי  לדמי
החברהועניין   את  המחייבות  הקיבוצי  ההסכם  להוראות  מנוגדת  חודש   ולפיכך  לסוף  עד  צמצום  מפיטורי  להימנע 

 לפחות.   2021פברואר 

ואינ טענות המעסיקה: נתונים  כי מסרה  כי הצדדים קיימוורמציה מלאה  פ המעסיקה טענה  העובדים  משא   לארגון 
בנ להסכמות  והגיעו  אינטנסיבי  הקומתן  במשבר  הקשורים  בגינו ושאים  היחיד  הטעם  כי  ציינה  המעסיקה     ורונה. 

ארגון   חלק     העובדיםמבקש  שהינו  מקצועית"  "אתיקה  סעיף  על  לחתום  המעסיקה  סירוב  הוא  הצווים,  מתן  את 
שמ ממושך  ומתן  הצדדיםקמהמשא  ע   יימים  קיבוצי.  הסכם  על  לחתום  בא במטרה  העובדים  ארגון  כי  נטען  וד 

ח כסבדרישות  עלויות  בהם  שיש  הננדשות  בצעדים  התועלת  את  משמעותית  מקטינות  או  המבטלות  קטים. פיות 
  ה המעסיקה טענה כי התקיימה היוועצות ומשא ומתן אינטנסיבי סביב הצעדים הנדרשים לנוכח נזקי משבר הקורונ

השתכנע ארגון העובדים   וד כי לאחר מסירת המידע לארגון העובדיםדרמטית בהכנסות העיתון. נטען ע  שגרם לירידה

ובכך שמדובר בצעדים מי נזקי המעסיקה  ובחומרתם של  ומידתיים, למרות זאת ארגון העובדים בגודלם  נימאליים 
אין כי  המעסיקה  טענה  בנוסף  נוספים.  בוויתורים  הסכמתו  את  הקיבוצ  התנה  הוצאת בהסכם  המגבילה  הוראה  י 

ההסכם הקיבוצי הינה התנהגות בחוסר וקנית על זכויות על פי  חל"ת או ביצוע הפחתות שכר וכי עמידה דועובדים ל 

  ב ומהנסיבות החריגות.לב המתעלמת מהמצ  תום

 פסק הדין 

 בית הדין בחן את הראיות שעמדו בפניו וקבע כי: 

העובד ועד  עם  היוועצות  כנדריחובת  קוימה  אם  הדין  בית  בחן  החל"ת  לעניין  בה ש.  לעובדים  שנמסרה  ההודעה  ת 
ספק רב אם   נקבע כי   מן קצר של מספר שעות בלבד על אי הסכמתם לחל"ת.בדים להודיע בתוך פרק זהתבקשו העו

תנהלות  ה בנסיבות כאלה, אי הודעה נחשבת כהסכמת העובד להוצאתו לחל"ת. עוד קבע בית הדין שאין מדובר במצב  
שנכפ  שגרתי חריגות  בנסיבות  אלא  היו ורגיל  ולא  עובדיה  על  והן  המעסיקה  על  הן  הוצ   ו  מהם.  מי  של  אה  בשליטה 

טורים. זאת במיוחד נוכח העובדה שהעיתונאים שהוצאו לחל"ת מהווה צעד אשר פגיעתו הכלכלית בעובד פחותה מפי
פיכך, למעסיקה לא הייתה עבודה  ת הקורונה ול פלא יצאו לאור בשל מג  –לחל"ת הם אלה שהמוספים שבהם עסקו  

 ספק להם.ל

באופ פגם  נפל  כי  קבע  הדין  הבית  בדבר  לעובדים  הודעה  הנסיבות  ן  לאור  זה,  פגם  זאת,  עם  יחד  לחל"ת.  וצאתם 
ת, אינו יורד לשורשו של עניין ואינו מצדיק ביטול ההחלטה. והוסיף, אין מדובר בהוצאה לחל"ת לתקופה  המיוחדו

כן, אם ישתנו    ואף לפני  2020יסתיימו בסוף חודש יוני    הודעת המעסיקה כי, תקופות החל"תה וזאת לאור  בבלתי קצו

 ה. ותתחדש פעילות שבשל הקפאתה הוצאו העובדים לחל"ת מלכתחיל הנסיבות 

לעניין הפרת הוראות ההסכם הקיבוצי נקבע כי הוצאה לחל"ת איננה מהווה פיטורים אלא השהייה זמנית בלבד של  
העבודה.  י שחסי  בפועל,  בצמצומים  מדובר  אין  נגרע אף  לא  לחל"ת  שהוצאו  המעסיקה  עובדי  עובדיה  כן  ממצבת  ו 

  ם יידרשו להתייצב לעבודה סדירה מיד עם תום החל"ת.והעובדי

https://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2805
https://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2810
https://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2810
https://www.koloved.net/Document/IndexLaw/2810
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הדין הדגיש כי עסקינן בתקופת משבר הקורונה. העולם כולו ובכלל זאת שוק העבודה הישראלי, לא ידע תקופות  בית  

אפשרות שבה , איש לא צפה  2019הקיבוצי, בחודש מרץ    . ואף הדגיש כי בעת חתימת ההסכםומשברים כאלה  כאלה
נזקי לייגרמו  כי  נקבע  זו.  בתקופה  שאירעו  כפי  משמעותיים  כה  כספיים  הקיבוצי.  ם  ההסכם  של  בהפרה  מדובר  א 

ים לחל"ת, מקום  שהוצאת העובד  ובית הדין נימק זאת בכך   בקשת ארגון המעסיקים להוצאת צו לעניין זה נדחתה
טחון התעסוקתי של העובדים, הפגיעה הכלכלית ומן הבי הם עבודה, מהווה פתרון זמני המפחית מן  שלא ניתן לספק ל

 ולשלם את שכרם הרגיל, עשויה לגרום לנזק כלכלי כבד.בעוד שחיוב המעסיקה להעסיקם 

 

.  אביב ע"י כבוד השופטת הדס יהלוםלעבודה בתל    בבית הדין האזורי  31.5.2020ניתן ביום    38307-03-20ס"ק  
 רנט הנתבעת:  ידיעות אינט התובעים ארגון העיתונאים בישראל ואח'. 

  עסקי בע"ממבית חשבים ה.פ.ס. מידע   עובד"  –"כל  באדיבות מחלקת 

 

 האם רשאי המעסיק להוציא עובד לחופשה כפויה? 

  משה דוד ד"עו

בית הדין האזור   30.6.2019ביום   )  לעבודה בת"א  ינתן  דין  נ' עפר המרכז שלג  דוד בליל  57786-03-17פסק    1991תי 
ות של "ניפוח"  עביר  שנים בתפקיד חשב בחברה. העובד נחשד בביצוע  16-שך כשל עובד אשר הועסק במ ( בעניינובע"מ

לצורך בעניין.  מקיף  בירור  לערוך  ביקשה  והחברה  להוציא    חשבוניות,  החברה  החליטה  העניין  העובד  אבירור  ת 
 החופשה הצבורים לזכות העובד. שה כפויה בתשלום, על חשבון ימי לחופ

את זכויותיו    לקבל  לא יצרה כל קשר עם העובד, פנה העובד אל החברה כדי  ה חודשים, לאחר שהחברהכעבור חמיש 

בע מהחברה  תני פיטורים, אליו לא הגיע ותחת זאת  כמי שפוטר מהחברה. בתגובה לפנייתו, זומן העובד לשימוע לפ
 טורים שלא כדין וללא עריכת שימוע. צויי פיטורים וכן פיצוי בגין פיפי

ה דינו  בית  בפסק  בלשאלת  דין מתייחס  והתנהלות המעסיק  כפויה,  לחופשה  עובד  בהוצאת  בירור כאשר זמן  יצוע 
 . וכך קבע בית הדין בהקשר זה: העובד נמצא בחופשה כזו

 ביצוע עבירת משמעת. ר אצלו חשד לרזכותו של מעסיק לערוך בירור אם מתעו

מדו ● לא  להכאשר  נהלים  קיימים  לגביו  ציבורי  במעסיק  העובבר  כי  לגיטימי  במהלך  שעיה,  לחופשה  יוצא  ד 

 הבירור. 

לער ● הלגיטימית  בהתקופה  באויכת  זה(.  בעניין  פירוט  הדין  בפסק  )אין  בנסיבות  תלויה  שכזה,  במקרה  תו  ירור 
 חודשים. 5רור במשך דקה לקיום ביצפסק דין סבר בית הדין כי הייתה ה

עובד   ● החופש הוצאת  ימי  חשבון  על  בתשלום  שנתית  פררוגלחופשה  היא  העובד,  של  המעסיק.  ה  של  טיבה 
 , פעל המעסיק כדין.לעיל באמצעות הוצאת התובע לחופשה כאמור

סיק  החלות על המע   יינו של העובד, שכן לא קוימו החובות עם זאת, קובע בית הדין כי המעסיק נהג שלא כדין בענ 
 כפויה. בהקשר זה קובע בית הדין כי:   במקרה של הוצאת עובד לחופשה

 .ירורהב ות אוד או בבירור  בהתקדמותו העובד את  לעדכן טרח שלא ןכיוו  כדין נהג לא עסיקהמ ●

 .עלשימו העובד את מזמן המעסיק היה לא ,המעסיק אל  העובד פנה אילולא ●

 .פיטורים וייפיצ לו לשלם ועליו העובד את עשהלמ פיטר  עסיקמה כי נקבע ,לעיל האמורות בנסיבות  ●

 י פיצו לעובד לשלם המעסיק על כי נקבע  ,העובד של סקתוהע  סיום נעשה  בו  האופןו  לעיל האמור  לאור  ,כן כמו ●
 .ח"ש 20,000 של בסכום כדין שלא פיטורים ןבגי
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כאקט ענישתי, שכן פעולה    עובד לחופשה  אהלכות קודמות אשר קבעו כי אין להוצי הקביעות בפסק דין זה סוטות מ

כי מעשה של פיטורים או התפטרות    הלכות קודמות אשר קבעושנתית וכן סוטה מ  וטאת לתכלית חוק חופשהכזאת ח
 מעי, מה שלא היה במקרה זה. חד משאמור להיות ברור ו 

 גש(. וומה יהיו תוצאות ערעור שכזה )ככל שיעוד מוקדם לדעת אם יוגש על פסק הדין ערעור  

 ד, וכל מקרה חייב להידון לגופו. חוזרנו זה הוא לידיעה כללית בלבכרגיל, 
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 מענק שימור עובדים

 מתוך חוזר משרד העבודה והרווחה

 ₪ על כל עובד מזכה  5,000סך מענק ב 1.12.2020-מענק תיפתח בללהגשת בקשות  לתשומת לבכם, האפשרות  

ויות ההעסקה  מענק שיסייע לכם במימון על  ם שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתןכחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקי
 פעילות. בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף ה 

 1.12.2020-מקוון החל מהוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס תאם להנחיות ובדקו את זכאותכם בהת

 תנאי הזכאות למענק 

 ור במחז  פגיעה שיעור ●

מ  נפגעו  שהכנסותיהם  ספטמבר  25%על  עסקים  בשנת ,  2020ובר  אוקט-בחודשים  המקבילה  התקופה  לעומת 

 2019 . 

 מסלול מאוחר  •

בפי  מתקבלים  שלהם  השוטפים  התקבולים  שעיקר  למעלה עסקים  של  העסקה    30  -מ  גור  ביצוע  מיום  ימים 
 2020דצמבר -שים נובמברמדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודו

 קבועות הוצאות למענק תזכאו ●

, או 2020אוקטובר  -שות המיסים עבור חודשים ספטמברזכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של ר   העסק
 במסלול המאוחר  2020דצמבר -ובמברעבור חודשים נ 

 תעסוקה  לעידוד ענקיםמ  קיבל לא ●

ענק לעידוד תעסוקה )הוראת  במסגרת חוק מ  2020או אוקטובר  העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר  
 , הניתן על ידי שירות התעסוקה 2020-תש"ףעה( )נגיף הקורונה החדש(, הש

 שרד הכלכלה והתעשייה ות השקעות במהעסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרש

 ת הבקשה דגשים להגש

 30.06.2021בהתאם להחלטת הממשלה, המועד האחרון להגשת בקשות הינו  

, או תאגידים ושותפויות רשומות )ללא תלות בגובה  ח"ש   אלף  300  מעל(  2019)  שנתי  מחזור  עם  מורשים   עוסקים  ●
 ונטית מענק הוצאות קבועות לתקופה הרלום על זכאות להמחזור השנתי(, נדרשים לצרף את אישור רשות המיסי

  הירידה   יעורוש  המענק  תקופת,  עוסק'  מס:  םהבאי  הנתונים  את  כולל  המיסים  רשות  של  האישור,  לב  שימו ●
 ופת המענק. יש לצרף את אישור הזכאות למענק בנוסח המצורף כדוגמה ק לתק העס במחזור
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 לביטוח   וסדומהמ  התעסוקה  משירות,  המיסים  ותמרש  מידע  ברתהע  בטופס  לאשר  יש,  המענק  את  לקבל  מנת  על ●

 המענק   את לקבל יהיה ניתן לא זו  הסכמה ללא,  לאומי

 במענק ? ילו עובדים מזכים את המעסיק א

 אים מתקיימים לגביו: עובד שכל הסעיפים הב

 ישראל  תושב ●

 לכך  נדרש אם משכרו מס ניכה  והמעסיק במס חייבת מהמעסיק  הכנסתו   ●

 שנדרש  ככל אותם ניכה  והמעסיק  לאומי ביטוח בדמי חייבת מהמעסיק  סתוהכנ   ●

 תאגיד  מנהל וא , בתאגיד השליטה בעל  אינו  אהו-תאגיד  ולעניין,  המעסיק איננו העובד ●

 ובדים בעסק המזכים במענק ? מה הוא מספר הע

 , לפי החלטת המעסיק 2020חודש ינואר או פברואר  –"תקופת הבסיס" 

 2020טמבר ואוקטובר  החודשים ספ –"תקופת הזכאות" 

 ם )הן בתקופת הבסיס והן בממוצע בתקופת הזכאות( ייספר כך: מספר העובדי

עובדים שפוטרו, או היו בחופשה צית ממספר העובדים החלקיים,  העובדים המוכרים, בתוספת מח  מספר כולל  לא 
 או חלקה, כאשר: ללא תשלום באותה תקופה, כולה

 ה: אחד מאל –"עובד מוכר" 

 ₪  5,300 מעל הוא  המעסיק  אצל ודשיחה שכרו ●

 ₪  2,650  מעל החודשי שכרו  – מותאם מינימום שכר שמשתכר עובד עבור  ●

 אלה: אחד מ –"עובד חלקי" 

 ₪  5,300 -ל ₪  2,650 בין נע החודשי שכרו  ●

 ₪  2,650-₪ ל 1,325שכרו החודשי נע בין  –עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם  ●

 ביטוח לאומי. דשי הינו שכר ברוטו החייב בדמי וזה, השכר החלעניין 

 איך מחשבים את גובה המענק? 

   -אלף ₪   300של  עובדים ומחזור  5תאם לרף של שיטת החישוב משתנה בה

 2019אלף ₪ בשנת  300-עובדים, או שמחזור עסקאותיו נמוך מ 5לעסק המעסיק עד חישוב מענק 

  2020אוקטובר  -ספטמבר  במחזור  הירידה  ששיעור  ובתנאי,  50%-ה  מהעובד   החל  עובד   כל  על  ₪  5,000  יקבל  ●

 .25%על צמבר, במסלול המאוחר( הוא מ ד-)או נובמבר  2019אוקטובר  -לעומת ספטמבר

 2019אלף ₪ בשנת  300-עובדים ומחזור עסקאותיו גבוה מ  5יק מעל חישוב מענק לעסק המעס

 . 80%-חל מהעובד הה עובד כל על ₪ 5,000 יקבל, 40%-ל  25%  בין של  במחזור ירידה שיעור עבור  ●

 . 70%-ה מהעובד החל  עובד  כל על ₪ 5,000 יקבל,  60%-ל 40%  בין של במחזור ירידה שיעור עבור   ●

 . 55%-ה מהעובד החל  עובד  כל על ₪ 5,000 יקבל,  80%-ל 60%  בין של ורבמחז ירידה שיעור עבור ●

 . 40%-על כל עובד החל מהעובד ה  ₪ 5,000יקבל  ,  80%של מעל   במחזור ירידה שיעור עבור ●
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 תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק 

 והעברת תשלום  ת זכאות למענק, בדיקת הבקשהשלבים: הגשת בקש 2התהליך כולל 

 ת זכאות באמצעות טופס מקוון הגשת בקש-1שלב 

 : שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים

  עבור (  ישראל  תושבי  עובדים  העסקת  רעבו  ותשלום  דיווח)  לאומי  לביטוח  המוסד  של  102  טפסי  שלושה ●
 : החודשים

 )לבחירת המעסיק(  2020 ינואר או פברואר -

 2020טמבר ספ -

 2020אוקטובר   -

  בדבר  מס  יועץ  או חשבון רואה אישור (, מזכים עובדים 10 מעל ) ₪  אלף 50-מ הגבוה פוטנציאלי  מענק  סכום עבור  ●
, פברואר  או  ינואר  בחודשים  הכולל  ושכרם  החלקיים  םהעובדי  ומספר  הכולל  ושכרם  וכריםהמ  העובדים  רמספ

 ( בקרוב יעלה נוסח) 2020  וברואוקט ספטמבר

 בון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק אישור ניהול חשבון בנק, חש  ●

  את   יגיש  –(  רשומה  ותפותש   או)  תאגיד  או  2019  בשנת  ₪  אלף  300  על  עלה  שלו  העסקאות  שמחזור  ורשהמ  עוסק ●
ר( עבור  ור הירידה במחזוושיע   הזכאות  תקופת  מפורטים  בו)  קבועות  הוצאות  למענק  זכאותו  על  המיסים  שותר  אישור

 התקופה המזכה 

 בתוקף במקור מס ניכוי אישור ●

 קת תקינות הבקשה ותשלוםבדי – 2שלב 

דוא"ל   מאתנו  תקבלו  תקינה,  התשלום  ודרישת  איבמידה  על  לחשבוןהמודיע  יועבר  והתשלום  הבקשה  העסק    שור 
 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.   21בתוך 

  עת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחייתושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודם הבקשה אינה מאושרת, או מא רים בה*במק
 התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים. 

 ועות מידע על מענק להוצאות קב 

 ענק הוצאות לעסק קטן למ  בקשה להגיש  קודם נדרש - ח "ש אלף 300  עד של 2019-ב  הכנסות מחזור עם  קיםעוס    ●

  להגיש  קודם  נדרשים  - ח"ש  אלף  300 מעל  של 2019-ב הכנסות מחזור  עם ועוסקים ( ר במחזו תלות ללא ) תאגידים  ●
 קבועות הוצאות למענק בקשה

 * 4954: המיסים רשות למוקד תלפנו יש ישורהא וקבלת המענק  בנושא שאלה לכל ●

 ח מחייב ובלעדי לאישור זכאות של רשות המיסים נוס

ע עסקים  לב,  מעל  שימו  מחזור  ותאג  300ם   ₪ באלף  תלות  )ללא  ההכנסוידים  אישור  מחזור  את  לצרף  נדרשים  ת(, 
 . 2יסים לטופס המקוון בשלב הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המ

 


