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 1220לשנת מס  –מס   תכנוני  .1
 
עוד לפת מסויסקיוות עפעול יכולות, במקרים מסוימים, להקטין  מות שיבוצעו  ני תום שנת המס 

 מס בשנה השוטפת. את חבותכם ב
 

ש לשנה  דחייתה  או  פעולה  בהקדמת  מדובר  המקרים  צריךלברוב  ולכן  בחשבון    אחריה  לקחת 
 ה הבאה. קטנת ההכנסה השנה פירושה הגדלתה בשנשה

 
ושירותים  עוד תהיה בסכומים סבירים.    כהוצאה ב  ים תחשמסוימ  רכישת מוצרים  כל  עוד השנה 

ניתן למשל להקדים רכישת צרכי   סמכות לפסולך לזכור שלפקידי השומה הצרי עסקות חריגות. 
)לא   ניקיון, לערוךנחשב כרכוש קבוע(,  הציוד  כולל  משרד  ושיפוצים בהיקף סביר    צרכי  תיקונים 

שוניםול תשלומים  עיריכגון    דצמבר  לחודש  הקדים  חשמסי  המשכורות  יה,  את  גם  וכד'.  מל 
הוא הדין כמובן בתשלומים לקרנות  סוף השנה.    וצאות הנלוות עבור דצמבר צריך לשלם לפניוה

 פיצויים, השתלמות וגמל.  

 
לת שיק  באופן סביר לשנה הבאה. קביכולים לדחות קבלת הכנסות  המדווחים על בסיס מזומנים  

מודגש בזה בת עד לפירעונו או הסבתו לאחר.  סה חייכהכנשבת  לא נח  רעון עתידייתאריך פ  הנושא
קני מודפס וממוספר מראש( גם על שיק דחוי מיד עם  ר )מפנקס תישחובה להוציא קבלה או אשו

 קבלתו. 

 
תשלומים  ות במס גם על ידי השלמת  נו לעיל ניתן להקטין את החבבנוסף לפעולות העסקיות שצוי

אי לביטוח  כנסה. כך למשל תשלומיו של עצמוי מהה ו בניכא  בזיכוית המשלם  אישיים המזכים א
ההכנסה החייבת אך זאת בתנאי ששולמו בפועל עד  התשלום ממ  52%  לאומי מזכים אותו בניכוי

לב התשלום  להקדים  ניתן  לכן  המס.  שנת  שישולם סוף  הסכום  בינואר.  שפירעונו  הלאומי  יטוח 
הניתןבדצמבר   הלאומי  הביטוח  באשור  הכוי  הניכ  לצורך  ייכלל  הפרשי    נסה. ממס  לשלם  ניתן 

כרטיס   באמצעות  בתשלומים  לאומי  ביטוח  של  לישומה  עד  הכול  27.12.20ום  אשראי  ל והסכום 
   ייחשב כתשלום השנה לצורך מתן זיכוי ממס.

 
אף קופת חולים( יכול  ביטוח לאומי )כלומר מי שאינו חבר ב  ס מקביל באמצעותמי שאינו משלם מ

ניכוי הומים  סכ  בורבע  לדרוש  רפושהוא  ביטוח  על  מקביל וציא  למס  כתחליף  ביטוח  בחברת  אי 
 יל שהיה מתחייב בו אילו היה חבר בקופת חולים. על המס המקבבסכום שלא יעלה 

 
 )ילד, בן זוג או הורה(   למעט הוצאות להחזקת בן משפחההוצאות רפואיות אינן מותרות לניכוי,  

מהכנסתו של המשלם. חשוב גם    12.5%ה על  ולל כך עצאה בשבמוסד סיעודי וגם זאת רק אם ההו
כל זאת עד לסכום המרבי המזכה בניכוי או  יטוח חיים.  להשלים את התשלומים לקופות גמל ולב

לניכוי   חישוב הסכומים המותרים  אלינו זיכוי ממס. את  לערוך אם תפנו  נוכל  ביחס להכנסתכם 
 בהקדם. 

  שרויות ואף מגבלות שונות בתכנון עסק אפלכל  בד.  לית בללהדרכה כל  הינם   ים שצוינו לעילברהד
 דנו. תקשר עם משרמס ולכן נבקשכם בכל מקרה של ספק לה

 
ורי  כדאי מעודכנים  חשבונות  ספרי  הם  מס  בתכנון  החלטות  לקבלת  הכרחי  שתנאי  שום לציין 

 מותר.  ין כאלה שניכוין אינו הוצאות תוך הבחנה בין הוצאות הראויות לניכוי וב
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   1220שנת המס וצאות מסוימות ליאום הונים לתתנ.  2
לצורך הדוח המותאם  (  1-12/21)  2021  המסוימות לשנת  להלן ריכוז הנתונים לתיאום הוצאות מס

 : 2021לצרכי מס לשנת המס 

 וש ברכבימשווי ש-החזקת רכבא. 

 החזקת רכב  (1)א  
רכב ושווי    הוצאותכוי  א ניבנוש  1.1.2008  -קנות מס הכנסה, בתוקף מפורסמו ת  31.12.07ביום  

 רכב שעיקריהן הם כדלקמן: שימוש ב
 

)לפבוטלה   .1 הק"מ  זו  נוסחת  נוסחה  פרטי    9,900י  כשימוש  נחשבו  בשנה,  הראשונים  ק"מ 
 שההוצאות בגינם אינם מוכרות(. 

 
לו הכרה בהוצאות רכב יכלהיינו ההכרה או אי ה  L3  "רכב" נוסף אופנוע שסיווגו  להגדרת   .2

סמ"ק, והספק מנועו מעל   125עולה על  נפח מנועו  )  L3גו  שסיוו  נועת אופת החזקגם הוצאו
 כוח סוס(. 33

 
 כב" מועט )לא נכלל( רכב תפעולי.  "ר מהגדרת  .3
 
 הגדרת רכב תפעולי כדלקמן:  הוספה .4
 ד מאלה: שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה, אחרכב  -י" רכב תפעול"      

כ (1) ביטחון,  רכב  הוא  התשכ"אהתעבורת  בתקנו  הגדרתוהרכב  המשמש ,  1961-ה, 
 טחונית בלבד. יבפעילות מבצעית או ב

, הוא משמש רק לצורכי המעביד או עובד כלשהו של המעביד  מד לרשותהועלא  הרכב   (2)
יין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד בעל משלח היד או העסק, לפי הענ

של העסק,    או  העניין  בעל  בב  -לפי  מגואינו  ובית  שעותתוריו  אינו   ם  הרכב  העבודה 
 בסס(.)מס הכנסה דורש תצהיר מ. יוצא מחוץ למקום העיסוק

 
מעביד  המשמ .5 אצל  בין  דלעיל,  ההגדרה  לפי  תפעולי,  רכב  החזקת  הוצאות  כי  הינה  עות 

 יוכרו כולם.  - יעמותה ובין אצל בעל משלח יד או בעל עסק שהינו עצמא שהוא חברה או
 
מלוא יוכרו   .6 בש החזקת    ת הוצאו  גם  שהרכב  וכו'(  מסחרי  )פרטי,  רכב  חברה,  )מעביד  ל 

לר או עצמאי( העמיד  )עמותה  עובדו  יתווספו למשכורתו של שות  זה  )במקרה  צמוד(  רכב 
 העובד שווי שימוש ברכב כמפורט להלן(. 

 
 ק"ג.  3,500 -יותר מ כבעבר מלוא הוצאות החזקת רכב שמשקלו הכולל המותררו יוכ .7
 
בהוצהכ .8 החרה  רכב  זאות  רכבקת  )היינו  של  אחרים  שאינו   -ים  שאינו   רכב  ורכב   תפעולי 

 ות: במגבלות הבאצמוד לעובד( יהיו 

נועו  סמ"ק והספק מ  125)אופנוע שנפח מנועו עולה על    L3  לגבי רכב, למעט אופנוע שסיווגו
סוס(   33מעל   בניכוי  כוח  רכב  החזקת  הוצאות  שנקבע    סכום  כפי  ברכב  השימוש  שווי 
תקנות שווי השימוש(, או -להלן  1987-שימוש ברכב(, התשמ"זשווי הנסה )הכ  מס  נותבתק

 גם לגבי עצמאי כמובן(. –)נכון  לפי הגבוההחזקת הרכב,  מהוצאות 45% סכום בגובה

שסיווגולגבי   שנקבע הוצאוסכום    L3  אופנוע  כפי  השימוש  שווי  בניכוי  רכב  החזקת  ת 
 . לפי הגבוהכב, זקת הראות החוצמה 25%נות שווי השימוש, או סכום בגובה בתק

 

 31.12.21-לונה הק"מ  לרשום את מ  יש לציין כי את הקילומטרים יש עדיין לספור, היינו .9
את הוצאות הרכב  ולכל סוף שנה שלאחריו, יתכן מצב שבו פקיד השומה לא יתיר בניכוי  
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יחיד    ב בידיח הון בעת מכירת רככן רישום רוו  מפני שלא נרשם מספר הקילומטרים. כמו
 .ו בו כל ההוצאות, מצריך חישוב קילומטריםא הותרשל

 
 כדלקמן: תורה" של הוצאות שהוגדרו בתקנון רשימה "סגסוגי הוצאות החזקת רכב ה .10

שכירות,   דמי  חובה,  ביטוח  מקיף,  ביטוח  ואחזקה,  רישוי,  תיקון  הוצאות  שמנים,  דלק, 
  21סעיף  ת לפי  פחשראל וחוצה יהעיסוק הקבוע, אגרה לכביש  במקום  ה שלא  הוצאות חני

 לפקודת מס הכנסה. 
 

)פחת    –לגבי חברה   .א י"א  לפי לצורכי מס(  יש להקפיד שבטופס  נצבר מלא  פחת  ירשם 
)בד"כ   בתקנות  כנדרש  שנתי,  פחת  הרכב(15%שעור  כלי  רכישת  מיום  לא   ,  אם  )גם 

 הפחת בפועל(. נדרש מלוא 
שלא .ב חניה  ה  הוצאות  העיסוק  בייבמקום  שהוצאו  הכקבוע,  יתצור  ספו וונסה 

העיסוק הוצאות חניה במקום    .י התקנותהוצאות החזקת רכב" ויותרו בניכוי על פל"
ע או בסמוך לו, יותרו בדרך כלל במלואן )ובאם מדובר בתשלום על בסיס קבוע  הקבו

 פי שעות חניה בפועל(.ולא בתשלום ל

ות מס מו תקנפורס  2007בדצמבר    31ביום    –ברכב  הגדלת הזקיפה של שווי השימוש   .ג
 2008קנות, החל מינואר  . לפי הת2007-ווי השימוש ברכב( )תיקון(, התשס"חנסה )שהכ

בה העבודהיועלה  ממקום  רכב  המקבל  עובד  לשכר  הנזקף  ברכב  השימוש  שווי   דרגה 
המצו מחיר  קבוצות  הרכבלפי  ברישיון  שימוינות  שווי  גם  בתקנות  נקבע  בנוסף  ש . 

 .L3לאופנוע שסיווגו 
 

 : )לפי שיטת קבוצות המחיר( לחודש 2020 תשנשווי בסכום ה ל ונים עלהלן הנת •
 

שווי השימוש  קבוצה
 2020בשנת 

1 2,730 
2 2,960 
3 3,810 
4 4,570 
5 6,320 
6 8,190 
7 10,530 

  L3 910אופנוע 
 

 שימוש ברכב  שווי (2א )
בד עושמקבל צמוד  טת זקיפת שווי שימוש פרטי ברכבשיה תשתנה 2011חל מחודש ינואר ה  .1

לפי  שכי קבועים  סכומים  שבמקום  כך  ממעבידו,  ה  7ר  שחושמ,  הנ"ל  מחיר קבוצות  ווי  ב 
הרכב.  השימ של  המחירון  ממחיר  כאחוז  החדשה  וש  ש  חלההשיטה  רכב  כל   םרשנעל 

מיום   על  .20101.1לראשונה  ואילו  ש,  רכב  וכלי  קיימים  רכב  עד  נכלי  , 1.1.2010רשמו 
 .רת המחיתמשיך לחול שיטת קבוצו 

 
שושיעו הח  ויר  שנקבעהשימוש  הליניארית  הוא  2020לשנת    ודשי  השיטה   2.48%  לפי 
, כאשר תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת רכבשל ההמחירון  יר  ממח
 . ₪ 506,040הינה  2020

₪ לחודש, לכלי רכב    500, בסך  הפחתה בזקיפת שווי השימוש  2021בשנת    כמו כן תבוצע
נ  רידייםהיב החשמלטענים  שאינם  לרכב   מרשת  הן  כלומר  הרכישה,  למועד  קשר  ללא 

והן   קיים  היברידהיברידי  שנלרכב  מיום  י  מהוראת 1.1.2010רשם  חלק  הינה  זו  הקלה   .
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, ₪ לחודש  1,010שווי השימוש    ופחת מסכום זקיפתלגבי רכב חשמלי י)  .2021שעה עד סוף  
 . (2021וף שנת ן עד סגם כ -מל שת החשגין רכב היברידי שנטען מרסכום ב ואותו

 
השיטה הליניארית, בוצות ולפי  להלן לוח המשווה בין זקיפת שווי השימוש לפי שיטת הק

 )לחודש(.  2021בשנת 
 

 
 מחיר   

 
 קבוצת מחיר

 שווי        
 לפי קבוצות

 שווי שימוש
 2.48%-ליניארי

 ש  "  ח             ח   ש  "      ש  "  ח     
 2,505עד  2,730 1 101,000עד 

101,001 – 122,000 2 2,960 2,505 – 3,026 
122,001 – 144,000 3 3,810 3,026 – 3,571 
144,001 – 162,000 4 4,570 3,571 – 4,018 
162,001 – 210,000 5 6,320 4,018 – 5,208 
210,001 – 299,000 6 8,190 5,208 – 7,415 
299,001 – 506,040 7 10,530 7,415 – 12,550 

 
 
 הלן טבלת סיכום מרכזת להכרה בהוצאות החזקות רכב:. ל2
 

ה ת רכב התרת הוצאת החזק  החזקת התרת  וצאות 
 L-3אופנוע 

בניכוי  צמוד מעביד תותר  ההוצאה  כל 
 במקביל יש לזקוף שווי 

 הוצאה תותר בניכוי  ה כל

צמוד   לא 
)רכב 

 תפעולי(

 י בניכו כל ההוצאה תותר תותר בניכוי וצאה כל הה

  כגבוה מבין:                       עצמאי
הר1                       הוצאות  בניכוי    .                        כב 

 שווי רכב רעיוני 
. הוצאות החזקת  1

 אופנוע בניכוי שווי רעיוני 
 מההוצאה  25%. 2 מההוצאה  45%. 2  

 
 

 .(1Mיווגו )רכב שס ההוצאהמ 90% יוכרוומוניות ים ציבוריים  .  לאוטובוס3 
 

הנחי 4 המסים  רשות  פרסמה  רפא"ל,  מול  שנחתם  פשרה  הסכם  בעקבות  לרכבי  .  בנוגע  יה 
 מוצמדים לעובד ספציפי )רכב מאגר(.חברה אשר אינם 

 
ות שוטפת ואינם  כבים אשר משמשים את העסק לפעיללצורך הבהרה רכבי מאגר הינם ר 

 ים לעובד מסוים. מוצמד
בהם  מקרים  מבקשהמעבי  ישנם  את  ל  ד  הביתהתת  איתו  שיחזור  מנת  על  לעובד   הרכב 

מסי למחרת,  לעבודה  איתו  "טובות"  ויגיע  העובד  –למשל    –בות  העבודה   אם  את  סיים 
ה למקום  מחוץ  הרכב  עם  נסע  שהעובד  או  מאוחרת,  הגיון  בשעה  ואין  יום  באותו  עבודה 

 ת. רה אחרלנסוע הביתה בתחבוהרכב לעבודה, ובדרישה ממנו להחזיר את  
 

שבנקב  אמקע  אלו,  לא רים  העובד  אצל  נשאר  שהרכב  ובלבד  לעובד  שווי  לזקוף  צורך    ין 
מלילה   במידה    אחדיותר  יש בחודש.  בחודש  אחת  מפעם  יותר  העובד  אצל  נשאר  והרכב 

)הי יחסי  בין מס' הלילות בהם העובד החזיק ברכב למס' הימיםלזקוף שווי  בחודש(    חס 
 ם:ם הבאיכפוף לעמידה בתנאיוזאת ב
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 ימים בשנה.  100 -ימים בחודש ולא יותר מ 10 עדעובד ד לרשות הועמב ההרכ .1
 בד רכב אחר באותו חודש. מד לעולא הוצ .2

 מדובר ברכב המשמש לפעילות השוטפת. .3

 בלבד ויוחזר בבוקר למחרת.  הרכב נשאר אצל העובד למשך הלילה .4

 מוסמך. גורם  ועל פי אישור של אקראי ולא שיטתימד לעובד באופן צהרכב מו .5

נמרה .6 ברשוכב  במהלצא  רק  העובד  ימי   ךת  חגים,  שבוע,  בסופי  ולא  העבודה  ימי 
 שה וכו'.חופ

 
 עובד. לתחייב זקיפת שווי שימוש חודשי מלא  אי עמידה בתנאים אלו

   כיבודים במקום העסק. ב

 לעניין זה: 
 ך קבע את עסקו. שבו מנהל הנישום דרמקום  – מקום עיסוק

יו כיבוד  כד הוצאות  של צאות  מההו  80%לקמן:  תרו  העיסוק  במקום  קל  לכיבוד  שהוצאו 
 הנישום. 
, פרטי מזון קלים הניתנים  ת וכיוצא באלהאו חמה, עוגיו   תייה קרהש   -קל    "כיבוד   ,לעניין זה

 ות העונה.לאורח, וכמו כן פירות וירק

 
 לפי דברי הסבר של רשויות המס: 

 
הכו לאור  ונה)א(  הניתן  כאמור,  קל  המבלכיבוד  במקח,  לא  העסק    וםקר  עסקיים.  לצרכים 

חולו לא ארוחות עסקיות. על ארוחות יגם    -תנות לאורח  ייכללו בגדר "כיבוד" ארוחות הני
ץ, למעט ניכוי הוצאה כי לא יותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארהקובעת    3הוראות תקנה  

 מחו"ל. סבירה לאירוח אדם 
 

כ"כיבוד" מתן משקה או אוכל  ייחשב  א  ים", ל ירושל  כמו בעבר וכפי שנפסק בפס"ד "עוף  )ב(
 כבדו.  אורח שנהוג ל לעובדים, שכן הם אינם בגדר

 
הבר   )ג( הקביעה  אף  כי  על  לפקיד  מהוצאות    80%ורה  עומדת  עדיין  בניכוי,  מותרים  הכיבוד 

כמו למשל לעומת  זות,  מופר  ה הסמכות לבחון מקרים בהם הוצאות הכיבוד נראותהשומ
 ר. עבצאות הומת הומחזור או לע

 אירוח   .ג

 

העסק במקום  שלא  כיבודים  הוצאות  כולל  אירוח,  אינן הוצאות  פרט    ,  כלל,  בניכוי  מותרות 
סבירות  להוצא שהן  במידה  תקרה  ללא  בניכוי  המותרות  מחו"ל  אורחים  אירוח  ונוהל  ות 

קשר ירוח ונסיבותיו, הא, מספר ימי האלגביהם הרישום הנדרש. )שם האורח והארץ ממנה ב
 ה(.  ההוצא וםפק וסכלס

 מתנות . ד

 
 מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עסקי .1

 
 נה. למקבל לש ₪  210-ה בישראל עד לאם המתנה ניתנ

 
 דולר של ארה"ב לאדם לשנה.  15-אם המתנה ניתנה בחו"ל עד ל
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נתה מקום  המקבל,  זיהוי  פרטי  ברישום  מותנית  ההוצאה  וקבלות  רת  המתנה  תינת 
 . לאימות ההוצאה

 
 ים  דלעוב מתנות   . 2

 
בר )חתונה,  משפחתי  אירוע  לרגל  לעובדים  מתנות  כי  כן מצווה,  -יצוין  גם  יוכרו  ברית( 

  , היינו לקוחות בשל קשר עסקי כאמור לעילמתנות לספקים ול  המוכר לגבי באותו סכום  
 .לשנה ₪  210ת הסכום של בגבולו

    הוצאות אשל בארץ  .ה

 
מ ההכרה  1.1.2011  -החל  אשלבהוצא  בוטלה  למב  ות  בוקר  ארץ  ארוחת  בשל  הוצאות  עט 

 רת בניכוי.הכלולה במחיר לינה המות 

 ות נסיעה ואשל בחו"ל צאהו  .ו

 
מקרה חייב   ה תותר בניכוי אם הנסיעה והשהייה היו הכרחיים לייצור ההכנסה, ובכלההוצא

ה שהנסיעה  להוכיח  ליייהנישום  הכרחית  לכיתה  הכנסתו.  לשמצור  ממליצים  אנו  על  ן  כל  ור 
סקית עם אנשים ופירמות אצלם חס למהות הנסיעה ומטרתה כגון התכתבות עהמתיי  ודתיע

לירי כניסה  כרטיסי  הנוסע,  ותערוכות ביקר  ה  דים  שהנסיעה  המוכיח  אחר  מסמך  יתה  יוכל 
 עסקית. 

ל תוכנית ההשתלמות המשתלם צריך לשמור ע  תלמות בתחום עיסוקו שללצורך השבנסיעות  
 על.  בה בפות השתתפוות על רצוי גם הוכחו

 
 ההוצאות שהוצאו.  וזאת בנוסף למילוי דוח הנסיעה ושמירת המסמכים הכספיים להוכחת

 
 ינה כדלקמן:  ה  -2021ות שתותרנה בניכוי בשנת המס תקרת ההוצא

 
 הוצאות טיסה ( 1)
 ותר במלואה.  ת -הוצאה עבור כרטיס במחלקת תיירים או עסקים   -  
כר    -   עבור  ע  -ונה  שאחלקה רטיס במהוצאה  כרטיס במחלקת  לגובה מחיר  עד  סקים תותר 

 באותה טיסה.  
 
   לינההוצאות (  2)

עד   כללה  כל ההוצאות  7  עבור  –ינות  ל  90בנסיעה אשר  יוכרו  לא   הלינות הראשונות  אך 
 לר ללינה, לפי הנמוך )לפי קבלות(.  דו 293 -יותר מ

 
ה שאר  בתקועבור  הלינות  כל    -נ"ל  פה  מחיר  לאם  עלה  לינה  כל  וד  129  עלא  תותר  לר 

דולר   129-פחות מ  אך לא  ההוצאהמ  75%דולר יוכרו    129ל  ההוצאה. אם ההוצאה עלתה ע
 דולר ללינה.  220-תר מולא יו

 
דולר    125-לות אך לא יותר מההוצאות לפי קביוכרו    -לינות    90-בנסיעה אשר כללה יותר מ 

 ר כל הלינות.  ללינה עבו

 
יום    14    תה ביניהן שהייה רצופה בישראל שליהיר שלא  ותת או ינסיעו  לעניין זה גם שתי 

 א יובאו בחשבון מספר הלינות. נראה כי ימי השהייה בארץ ל חת.לפחות ייחשבו בנסיעה א
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   הוצאות אשל  (3)

 
 דולר לכל יום שהייה.  82עד   –ות לינה אם נדרשו הוצא
נדרשו   לא  לינה  אם  י  137עד    –הוצאות  לכל  שהידולר  לום  היה  בתלא  שהייה בדל  קופת 

 לצורך הכרה בהם כהוצאה(.)יש לציין כי יש להוציא בפועל את הוצאות השהייה בחו"ל. 
 

  הוצאות בגין שכירת רכב  (4)

 
ר  ועל בגין שכירת רכב לפי קבלות אך לא יותהסכום שיותר בניכוי יהיה הסכום שהוצא בפ

 יום.  ר לדול 62 -מ
הכ מס  שלטונות  עמדת  הסלפי  הננסה  דלק, כולל    "לכום  לרבות  לרכב,  ההוצאות  כל  את 

 הוצאה אחרת.  שירותים וכל
 

  ות עסקיות אחרותצאהו  (5)

 
ספקים    שינוי לגבי הוצאות עסקיות אחרות שנעשו בחו"ל כגון: טלפונים, אירוחלא חל כל  

והללו מותרים )כנגד קבלות(  וכיו"ב  יצוין, שה  בניכוי ללא כל  או לקוחות  הוצאה הגבלה. 
)יש לצרף רשימת  דולר    15-ללקוחות בחו"ל מוגבלת ל  ניתנות ה  למתנות לכל מקבל מתנה 

 לים(. מקב
 

  ילדים הוצאות בשל חינוך  (6)

 
ר בתקופה  בחו"ל  שהייה  בשל  ילדים  לחינוך  הוצאות  התרת  עללגבי  העולה   10  צופה 

 דשים: ח
בניכוי   יותרו  אלו  תקופת  הוצאות  בשל  הראשונ  10)גם  בשהחודשים  ילדיים(  שטרם  ם  ל 

יו"ר רשות  ד.  לחודש לכל יל דולר    734שנה בשנת המס, בסכום שלא יעלה על    18לאו להם  מ
 ל את הסכום האמור בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד. רשאי להגדי המסים

 
  בארצות יקרות במיוחד אותהוצ  (7)

 
  פים עיבס  ובים  ים הנקורטות להלן יוגדלו הסכומרצות המפקבע שבא  יו"ר רשות המסים

 . 25% -( לעיל ב3) -( ו2)
 

 -וגדלות להוצאות לינה ושהייה מ  2020שנת  להלן רשימת המקומות לגביהם ניתן לדרוש ב
הרגילות:  125% אוסטרליה,  מההוצאות  איס  אוסטריה,  אירלנדאיטליה,  אנגולה, לנד,   ,

דובא גרמניה,  בריטניה,  קונג,בלגיה,  הונג  הולנד,  דנמרק,  יפ,  ן וואטאי  י,  ן,  יוון, 
קנדה, שבדיה,    יה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטר, קוריאה, קמרון,סמבורג, נורווגלוק

 שוויץ.

 ת לינה וארוחת בוקרהוצאו. ז
 

נע  .  1 ק"מ ממקום   100  -שתה במרחק של פחות מהוצאות לינה בתפקיד לא יותרו אם הלינה 
ק"מ   100  רחק שלבמנעשתה  פקיד שגורים. הוצאות לינה בתו ממקום המוק הקבוע אהעיס

בח הנקבעת  ההוצאה  ברמת  יותר  השמינית  ויותר  מהלינה  החל  להלן(  ו"ל  ה'  )סעיף  ואילך 
לות גם ורגמת לשקלים לפי השער היציג הידוע במועד הלינה. הוצאות הלינה כולכשהיא מת

 הוצאות ארוחת בוקר הכלולה במחיר הלינה. 
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מ  .  2 פחות  של  במרחק  מ  100-לינה  הק"מ  איקהעעיסוק  מקום  ה רי  מקום  תותר ו  לא  מגורים 
שהלי השומה  פקיד  שוכנע  אם  זולת  כלל,  ההכנסהבניכוי  לייצור  הכרחית  הייתה  של   נה 

 הנישום.
 

 י. הוצאות לארוחת בוקר הכלולות במחיר הלינה יוכרו בניכו
 

ישום במסגרת השתתפות בכנס בתחום  הוראות אלו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנ 
 .עיסוקו

 גוד  בי אותהוצ .ח

 

זה  ל  .  1 לשמש  -"ביגוד"    -עניין  שנועדו  נעליים,  לרבות  ומתקיים    בגדים,  עבודה                       בהם   לצורכי 
 מאלה:  אחד

 

   השתייכות לעסקו של הנישום; יתן לזהות בהם, באופן בולט,נ ( 1)
 ביגוד.  חובה ללבוש את הל פי דין קיימת ע ( 2)

 

 בעבור עובדו יותרו לניכוי כלהלן:  הוציא נישום בעבורו אויגוד שת בלרכישצאות וה   . 2
 

א לצרכי עבודה )לפי הסבר של רשויות ת אם ניתן להשתמש בביגוד שלצאוההומ  80% (א)
ייצוגי  -המס   ייצוגית  כגון: חליפת מדים  גם אם   -ת להופעת עורכי דין, חליפת מדים 

 ה(;  ל העסק מוטבע בסמ
 

לפי דברי הסבר של בביגוד שלא לצורכי עבודה ) להשתמשלא ניתן ות אם ההוצא  מלוא (ב)
שחורה של עורכי דין, קסדה  בל טייסים, חלוק אחיות, גלימה  כגון: סר  -רשויות המס  

 "ב(. צוכיו
 

  ור לעילנועד לשמש לצורכי העסק, כאמ  כאשר הביגוד לא  -ת המס  לפי דברי הסבר של רשויו  . 3
במימון   לעובד  ניתן  ל י  הוא  -  המעבידוהוא  העובד  יחשב  להכנסת  לזקוף  שיש  הנאה  טובת 

 ב המס החל.  לצורך חישו

 ום מגורים ממק הניתנות לניכוי בשל עבודה הוצאות. ט

 

היחס חלקן  את  מהכנסותיו  לנכות  זכאי  מביתו  העובד  מבלי  נישום  וזאת  ביתו,  הוצאות  של  י 
-, התשכ"גרכישה(ו   מכירה,)שבח,  שבח על פי חוק מיסוי מקרקעין    מסלפגוע בזכאותו לפטור מ

בהגדרתו "דירת מגורים מזכה"    לחוק,  49החוק( עת ימכור הוא את דירתו. סעיף    –)להלן    1963
 ם. לעניין מתן הפטור כאמור(, קובע כי הדירה צריכה לשמש בעיקרה למגורי)
 

שבח   מס  תיקון  10/97בחוזר  את  סוקר  אשר  הביטוי  מס    לחוק  34,  כי  נקבע  מקרקעין  שבח 
 משטח הדירה ישמש למגורים. 50%ם" משמעו כי לפחות למגוריה בעיקר "שימשה

 
ת הן למגורים והן לעסקו של הנישום, הם הדירה משמשולה, כי במקרים במן האמור עד כה ע

החל בגין  בניכוי   הוצאות  לפטודרישת  בזכאות  פוגמת  אינה   הדירה,  של  היחסי"  "העסקי  ר ק 
שמרבית הדירה משמשת למגורים   ובלבד  ",ם מזכהמגורי  תה של הדירה "דירתממס שבח בהיו

 .(50%)מעל 
 

הוצ דרישת  כי  שהובהר  בדירת  אחרי  שהוצאו  עסקיות  פוגמת המגוראות  לא  הנישום  של   ים  
י  תה לדון בסוג והיקף ההוצאות המותרות בניכובזכאות לפטור ממס שבח בעת מכירתה, נפנה ע 

והן כשכיהעובד בבילנישום   )הן כעצמאי  יותר כמוסבר המצב בעייתי  שכיר    נישום  בילג  –ר  תו 
 להלן(.
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ר הנישום עם משפחתו, חדרים בה ג  4בדירת מגורים בת    לשם המחשה ופישוט הנקודה, נניח כי

 וצאות היחסיות שיותרו הינן כדלקמן: מהדירה( לעסקו/עבודתו. הה 25%מוקצה חדר אחד )
 

- ( משכנתא  בבעלותריבית  בלבד(    כשהדירה  היחסלקמח  100%  –הנישום  הה  של  ריבית  י 
 את העסק. המשמש 

 
 דוגמא:

 ₪. 100 –ריבית על המשכנתא 
 ת עסקו של הנישום. ה משמשת אמהדיר 25%

 (.25-מ 100%מהחלק היחסי של הריבית המותרת, היינו,  ₪100% ) 25צאות מותרות: הו
 

 ה(.מעלות הדיר 2/3מ 4%מסכום הפחת ) 25% –פחת )כשהדירה בבעלות הנישום בלבד(  -
 

דירה  כש - המשכיר    25%  –ר  בהם  במקרים  השכירות  מתנה מסכום  הדירה    אינו  כי  בחוזה 
 למגורים בלבד. מושכרת 

 

טלפון   - בניכוי    –הוצאות  יותרו  בביתו,  הינו  הנישום  של  עסקו  ועיקר  מהחלק    80%במידה 
 היחסי של הוצאות הטלפון כמפורט להלן: 

 

  80%סכום בגובה  יכוי הבניותר    -לשנה  ₪    23,900לא עלו על  החזקת טלפון  כאשר הוצאות   (1)
 . וךהנמלפי ₪  ,0042מההוצאות או סכום ההוצאות העולה על 

 
לשנה, יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה  ₪    23,900טלפון עלו על  כאשר הוצאות החזקת ה  (2)

 ₪. 4,800 על 
 

נ"ל  הבחלק מהשנה, יותר חלק מההוצאות    מקום המגורים שימש את עיקר העיסוק  אם  (  3)
 ודשים.  ח 12באופן יחסי לתקופת השימוש לעומת   2 -ו 1סקאות בפ מתוארכ

 
שעה, יעד    ה, אם נוהל רישום כנדרש )תאריך,  ההוצאה תותר במלוא  -  לפון לחו"שיחות טל  (  4)

ל  השיחה, פרטי מקבלה, משך נושאה ומחירה המשוער(.  ן הבדיל מהוצאות טלפוהשיחה, 
 הנישום.   סקו שלע  ת עיקרישמש אמקום המגורים בארץ, אין חובה ש

 
במידה5) ה  (   יותרו  לא  בביתו,  הנישום  של  עסקו  עיקר  מוצע ואין  כלל.  בניכוי  טלפון  וצאות 

של   להכרה  יביא  אשר  בלבד  העסק  לשימוש  ונפרד  נוסף  טלפון  קו  מסך    100%להזמין 
 ההוצאות.

 
 מסכום הוצאות אלה. 25% -  מים, חשמל, ועד בית וארנונה    -
 

ששלה  ר,שכי  לגבי לשכיטונות  גם  להתיר  ממהרים  לא  הרי המס  הוצאות  ניכוי  רים 
 יותרו ההוצאות בניכוי: ים הבאשבהתקיים התנאים 

 
בע  - )לדוגמא עובד הממשיך לעבוד  וחיונית לעבודתו  רבים גם בביתו ההוצאה הינה הכרחית 

 ולשם כך הוא מקצה חדר(. 
 

 סרו בניכוי במפורש(.כיר נאל שרכב שצאות וה-לעומת זאתקית להתירה )מגבלה חואין שום   -

   )טלפון סלולארי( טלפון נייד הוצאות החזקת. י

 
 יכוי ההוצאות בשל החזקת רדיו טלפון נייד כדלקמן: הוגבל נ 2002מאי ב 1 החל מיום
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₪    1,260   ם שלטלפון נייד המשמש בייצור הכנסה בסכו  י הוצאות החזקתלא יותרו בניכו (1)
 . לפי הנמוךת, ההוצאוית ממחצ  ( אודש₪ לחו 051( ))בשנה

 

אף (2) ש  על  נייד,  טלפון  בשל  מעביד  הוצאות  לעיל,  כמשמעותו  האמור  עובד,  לרשות  הועמד 
 ו במלואן.תריו, 2002 –קנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(, התשס"ב בת

לר הועמד  הנייד  שהטלפון  שעובד  לוודא  מיש  להתקשר  שניתן  טלפון  )למעט  מנו שותו 
העבולמ בלבקום  בשווי  דה  חויב  או  ד(  החודשית  מההוצאה  מחצית  בגובה  חודשי  שימוש 
הוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו רדיו  , והכל בניכוי סכום הלפי הנמוך,  ₪  051

 טלפון נייד.
 
ו, על ידי היינ  -הכנסת עבודה  ניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד שהוצאו בייצור  תרו בלא יו ( 3)

 ר. שכי
 
טרדי" ( 4) נייד"  לפוו  א  למעט  -ן  עסקו  במקום  במרכזיה  קבוע  באופן  המותקן  נייד  ו  טלפון 

 משלח ידו של הנישום.  
 

תק ( 5) לפי  בניכוי  מותרות  שאינן  נייד  טלפון  הוצאות  שהוציא  אדם  בני  ישלם חבר  נות אלה 
העודפ ההוצאות  בגין  מקדמה  השומה  ויגלפקיד  שהוציא,  שנקבע  ות  כפי  דוח  בסעיף יש 

 ה. קודלפ ב'181

 
וסק רשאי  ס ומע"מ, שעשל אגף המכ   1/98  יצוין, שלעניין מס ערך מוסף, נקבע בהוראת פרשנות

שני טל  לנכות  רכישת  בגין  לו  שהוצאו  המס  בחשבוניות  הכלול  התשומות  ממס  פון שלישים 
לתקנ בהתאם  זאת  בו,  השימוש השוטף  ובגין  מוסף.    (2)ב()18  הסלולארי  ערך  מס  אם  לתקנות 

העוסיכו של   לקבוע  ק  ל  היחסי  השיעור  את  ע"י  הבמדויק  )כגון  העסק  לצרכי  במכשיר  שימוש 
 ות את מס התשומות בהתאם. רוט וכדומה(, אזי הוא יוכל לנכפי

 ת מס הכנסה לפקוד 46ות ציבור עפ"י ס' ת למוסדל תרומובש 35% זיכוי ממס בשיעור של . יא

 

 :2021תואמים לשנת המס ים המהסכומ
 . ₪ 190 –ות  לתרומ ריזעם המהסכו

 . י הנמוךפלמההכנסה החייבת,  30% או₪  ,000,2949  רבי לתרומותיהסכום המ
 פות אם תובעים גם ניכוי בשל מו"פ(.יימות הגבלות נוס)ק

 
בה צוינו    י רק בגין קבלה מקורית( יותר זיכו3/2001ביצוע מס'    על פי נציבות מס הכנסה )הוראת

ה שם  )אלא  במפורש  היאתורם  שבסכ  אם  עום  מראש(,   190ל  אינו  הודפס  התרומה  וסכום   ₪
"למו הבא:  והטקסט  "תרומה"  תרומהמילה  לעניין  הכנסה  מס  אישור  סעיף  סד  לפי   46ות 

 לפקודת מס הכנסה". 

 שיעור הפחת לגבי מחשבים . בי
 

      :הינם כדלקמן, מחשבים וציוד נלווה המחובר אליהםעורי הפחת לגבי יש
  

 לשנהת פח 33% -  ם  מחשבים אישיי
 פחת לשנה 25%  - מחשבים אחרים וציוד נלווה  
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   1202 המגיע לשנת המסם לחישוב המס נתונים יסודיי.   3
 

ה פטורים  סוציאליות,  הנחות  הזיכוי,  נקודות  המס,  מדרגות  פרישה,  להלן  לפיצויי  מתייחסים 
 : 2019 קצבה וכו' לשנת המס

 ת( ה אישייעסה מיג)מההכנמדרגות ההכנסה ושיעורי המס   א.
 

 הכנסה 
שיעורי 

המס   
 מס
שלב  בכל  

הכנסה  
 מצטברת

מס  
 מצטבר

 ש"ח ש"ח ש"ח %    "חש  
 6,290 75,480 6,290 10 75,480עד 

 10,894 108,360 4,604 14 םיאהב 32,879
 23,998 173,880 13,104 20 הבאים 65,519
 45,016 241,680 21,018 31 הבאים 67,799

 136,450 502,920 91,434 35 ים באה 261,239
 204,468 647,640 68,018 47 הבאים  144,720

    50 647,690מעל  
 

כהגדרתה   מיגיעה אישיתחלים על הכנסה    %02-ו  %41,  10%  תיים שלהשיעורים ההתחל .א
הכנסהבפקוד מס  המצטברת    .ת  ההכנסה  אישיתעל  מיגיעה  מבסכ  שלא  של ום  צטבר 

 . 31% יהיה לתיההתח ס₪ שיעור המ 241,680

מההכנסה   .ב פטירתו,  בעת  זוגו  בן  שהיה  מי  בידי  או  אדם  בידי  שכירות  נכס מדמי  שכרת 
בידו להפקת הכ יד, במשך  ששימש  או משלח  מיגיעה אישית מעסק  לפחות    10נסה  שנים 

 יעה אישית.ההשכרה, תחשב כהכנסה מיג לפני תחילת
 

ההתחשעור .ג המס  שלי  ע  יחולו  20%-ו  14%,  10%   לתיים  ח  לגם  מהכנסה  מקור  ייבת  כל 
שתקבע הכנסה  לו    )למעט  שמלאו  מי  בידי  מיוחד(  מס  שעור  שניםישלגביה  בשנת   שים 

 המס.
 

ה .ד על  גבוהות  מס  של  כנסות  יסף(   3%בשיעור  כאמור  -  )מס  העולה  חייבת  הכנסה  על    על 
לשנה    651,600 ל  –₪  מקור  מכל  חייבת  הכנסה  על  כולל חלה  )לא  מקרקעין  שבח  רבות 

כוללולציוני  אינפל  סכום מגו   א  דירת  במכירת  על  שבח  עולה  אינו  המכירה  שווי  אם  רים 
₪ המכירה תיכלל בהכנסה החייבת   4,745,145אם שווי המכירה עולה על    ₪(.  4,745,145

 4,745,145)הסכום האמור בסך    נה פטורה ממס שבח.זאת, באם המכירה אי  3%בשיעור  
 (. 15.1.2013 -ורסם בפשכפי  הינו למדד כאשר המדד הבסיסי ואםמת ₪ 

 שנתי   -( ת מס הכנסהודא' לפק  33 נקודת זיכוי )סעיף  ב.
 

 ₪  2,616 -  וי נקודת זיכוי אחת ו. ש1

 נסיעות לעבודה(  )ליחיד תושב ישראל+ ₪  5,866 -  קודות זיכוי נ 2 1/4שווי . 2
 ( הלעבודיעות נס )לאשה תושבת ישראל+ ₪  7,194 -  נקודות זיכוי  2 3/4שווי . 3 

 י שנת -(  ת מס הכנסהלפקוד 45, 47 כה )סעיףה מזנסהכ  ג.

 
 ( ת מס הכנסהלפקוד 74ניכוי לצורכי מס )סעיף 

 
 לפקודה נוספו מספר הגדרות, כדלקמן:  47לסעיף  .1

מבוטחת" גמל   –  "הכנסה  בקופות  סכומים  בגינה  הפקיד  שהמעביד  ממשכורת  הכנסה 
לקצבהלתגמולים   עובדיו  או  ש  עבור  לק  זכאי  העובדאו  עלבגינה  הסכם -צבה  או  חוק  פי 
 (.ויות""שכר עם זכ -לןעבודה )לה
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עצמאי"  לעמית  עד    –  "הכנסה  היחיד  של  ההכנסה  עם    104,400סך  שכר  בניכוי  לשנה   ₪
 זכויות.

 הנמוך מבין: – הכנסה נוספת"
 נה.לש₪  104,400סך ההכנסה של היחיד )ללא שכר עם זכויות( עד  

היחיד   של  ההכנסה  ב  000162,עד  סך  לשנה  לבין   הגבוהניכוי  ₪  זכויות  עם  שכר  מבין 
 ₪ לשנה.  104,400

 
  16%  -מקדו בעדו סכומים בקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת  שהופ  יחיד  –  "עמית מוטב"

 , באותה שנת מס. מהשכר השנתי הממוצע במשק

 

ר  ובאו ע  עצמו  ד רק אם ההפקדות נעשו עבורלפקודה יוענק ליחי  47נקבע כי ניכוי לפי סעיף   .2
הוריו ילדיו או עבור    סכומים עבור  יחיד שיפקיד  –ה/י חריג בהמשך(. המשמעות  גו )ראבן זו

 לפקודה.  47ייהנה יותר מניכוי לפי סעיף לא 
 
₪ לשנה    400,104מהשכר ללא זכויות עד    5%( לפקודה המעניק ניכוי בשיעור  2()')ב  47סעיף   .3

ענק רק בגין ההפרש  מור יויכוי האנהופן שקן בא כר עם זכויות(, תואם היה שכל קשר    ללא)
הכ ע שבין  ממשכורת  השכ  261,000ד  נסה  בניכוי  לשנה  ל₪  אך  זכויות,  עם  מר  יותר    -א 
על    –₪ לשנה. המשמעות    104,400 זכויות בסכום העולה  יש שכר עם  בכל מקרה בו לעובד 
כר ללא  שהיתרת  בשל    ( לפקודה 2()')ב  47פי סעיף  לא יוענק יותר ניכוי ל  –₪ לשנה    261,000

 .זכויות
 

גמל לקצבה   ים בקופתעדו סכומלגבי יחיד שהופקדו ב( לפקודה ונקבע כי  1')ב  47נוסף סעיף   .4
 מהשכר השנתי הממוצע במשק יחולו ההוראות הבאות:  16% -בסכום שלא פחת מ

 מל לתגמולים או לקצבה.זוגו רשאים להפקיד סכומים עבורו בקופות ג-היחיד או בן  4.1
לרשאיד  היח  4.2 ובסכומי  הפקידי  ילדו  עבור  גם  כאמור  לילד  ם  שמלאו  המס לבד  בשנת 

 שנים. 18לפחות 
מסך ההכנסה   11%יוענק ניכוי של    –שהופקדו בעדו בקופת גמל לקצבה    16%-לגבי ה  4.3

עד   היחיד  המשמעות    104,400של  זכויות.  עם  שכר  בניכוי  ני   –₪ לשנה  של  יוענק  כוי 
 הנה משכר ללא זכויות.  ההכנסהגם אם  הבל לקצפת גמבגין הפקדה בקו 11%

 הוראות הבאות:שיפקיד היחיד יחולו הנוספים לגבי סכומים  4.4
לתגמולים   4.4.1 גמל  בקופת  סכומים  יפקיד  של    –אם  ניכוי  מהכנסתו   7%יוענק 

 הנוספת.
העולה   4.4.2 בסכום  לקצבה  גמל  בקופת  סכומים  יפקיד  מהכנסתו    12%על  אם 

לת הניכוי מהכנסתו הנוספת. לצורך קב נוספים 4%עד  לשיכוי ענק נהנוספת, יו
 ומים בקופת גמל לקצבה בלבד.גדל אין יותר צורך להפקיד סכהמו

 
הנ"ל   על  ההוראות  שנת    כלחלות  לפני  נולדו  אם  גם  להם   1961היחידים,  הייתה  אם  וגם 

זכאים לקצבה עפ ובלהכנסה ממשכורת שבשלה הם    ופקדו בד שה"י חוק או הסכם עבודה, 
סכו בקבעדם  פמים  שלא  בסכום  לקצבה  גמל  מופת  הממוצע  מהש  16%  -חת  השנתי  כר 

 וי השוק הפנסיוני(.סמי –להלן  4נוסף בסעיף פירוט )ראה  במשק.
 

 לפקודה( 'א45זיכוי ממס )סעיף 
רק   ליחיד  יוענק  מהסכום ששולם(  25%)  לפקודה  'א45נקבע כי זיכוי ממס לפי סעיף   .1

נעשו ההפקדות  עבור    עצמו  עבור  אם  המשזוג-בןאו  בהמשך(.  חריג  )ראה/י  יחיד   –מעות  ו 
סש או  יפקיד  ילדיו  עבור  הוריו  כומים  סעיף    לאעבור  לפי  ממס  מזיכוי  יותר   'א45ייהנה 

 לפקודה.
 
שהפק .2 מייחיד  פחת  שלא  בסכום  לקצבה  גמל  בקופת  סכומים  השנתי    16%  -ד  מהשכר 

)לרבות בשל   סכומיםל  גם בש  לפקודה  'א45יהנה מזיכוי ממס לפי סעיף  הממוצע במשק, י
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ל חיים  תשלומים  ביטוח  ילרכישת  עבור  שיפקיד  ביטוח(  לילד בחברת  שמלאו  ובלבד  דו 
 שנים. 18ות ס לפחבשנת המ

 

סעיף   .3 לקצבה  ' א45נוסף  גמל  בקופת  סכומים  בעדו  שהופקדו  יחיד  כי  ונקבע  לפקודה  )ה( 
 לקמן:ממס כד יומזיכ ייהנהמהשכר השנתי הממוצע במשק,   16% -בסכום שלא פחת מ

 5%י ממס יהא  הסכום שבעדו יוענק זיכו  –ות  אם לא היה לו בשנת המס שכר עם זכוי  3.1
 ₪ לשנה. 208,800ייבת עד מהכנסתו הח

 יה לו בשנת המס גם שכר עם זכויות: אם ה 3.2
זכויות     3.2.1 עם  שכר  זיכוי   –לגבי  יוענק  שבעודו  יהא    הסכום  מהכנסתו    7%ממס 

במקרה של רכישת ביטוח חיים למקרה נה ) ₪ לש  104,400  דעויות  עם זכמשכר  
 (. 5%עד  בלבדמההכנסה ות מוענק זיכוי ממס מו

 5%הסכום שבעדו יוענק זיכוי ממס יהא    –לגבי הכנסה שאינה שכר עם זכויות   3.2.2
נמוך מבין שכר ₪ לשנה בניכוי ה  208,800מהכנסתו שאינה שכר עם זכויות עד  

 ₪ לשנה. 104,400בין זכויות ל עם

 

בגין הכנסה רק   ניתןא' )ו( לפקודה הזיכוי  45זיכוי נוסף על פי סעיף    ןיינת  2017  משנתהחל   .4
זיכוי  עבודה.  כושר  אובדן  ביטוח  בגין  ניכוי  נדרש  שלא  במקרה  ורק  יד  משלח  או  מעסק 

קי שבגינה  הפרשה  מעל  דהיינו  נוספת,  הפרשה  בגין  קודמייינתן  סעיפים  לפי  זיכוי  ם. בל 
הפתק לזיכושררת  )עד    0.5%  –י  ה  עסקית  בנ  211,200מהכנסה  בשנה(  הכנסה  ₪  יכוי 
. לא ניתן להעביר הפקדה לבן/בת זוג לצורך זיכוי לפי סעיף  35%  –כוי  וטחת. שיעור זימב
 זה.

 

 להלן תקרות ואחוזי הפקדה לקופת גמל )שנתי(:  .5
 

   לפקודה 47עיף תקרת "הכנסה מזכה" כמשמעותה בס .1
 ₪  104,400   חודש( ₪ ל  8,700ד ) בלודה בסת עבלגבי הכנ 

 נה הכנסת עבודה  תקרה לגבי הכנסה שאי
 ₪ 147,600      חודש(  ₪ ל 12,300)
 ₪   208,800      תקרה ל"עמית מוטב"  
 ₪ 261,000 תקרה ל"הכנסה נוספת" )פעמיים וחצי "מהכנסה מזכה"( 

 ה הכנסת עבודה המקנה תשלום מרבי מהכנסה שאינ 7% .2
 ₪    10,332     קצבה  או ליםגמולת יניכו

 נוספים לקצבה בלבד 11%"עמית מוטב" רשאי להפקיד עד  
 עמית מוטב" רה ל"מהתק 

 תשלום מרבי מהכנסה שאינה הכנסת עבודה המקנה  5% .3
 ₪     7,380     לביטוח חיים ולקופת גמל זיכוי

  ₪   10,440  " המקנה זיכויתשלום מרבי מתקרת "עמית מוטב 5% . 4
 ₪   17,820    יכוי וזיכוימקנה נה תשלום סה"כ  .5
 ין הכנסתלים בגלתגמו ניכוייר רבי המקנה לשכתשלום מ 5% .6

 ₪   10,440  עבודה שהמעביד לא שילם בגינה לתגמולים או לקצבה 
 תשלום מרבי המקנה לשכיר זיכוי לביטוח חיים )סיכון 7% . 7

 ₪     7,308     גמל  בלבד( וקופת 
 ₪      2,028 ד(א')45סעיף  25%בזיכוי של המזכה מזערי ה וםהתשלצפת ר .8
 המזכה   מההכנסה 1.5%פנסיית שאירים .  זיכוי נוסף בגין רכישת  9

 ₪      1,566       ₪ 104,400בסך  
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 וכו'(מעביד )פרישה, פיטורין -הפטור ממס עקב ניתוק יחסי עובדתקרת סכומי מענק   ד.

 

  12,340  ( הינה  )פרישה פיטורין וכו'( מעביד    –  דבוע  וק יחסיתעקב ניטור  תקרת הסכום הפ.    1
.₪ 

י משכורות לכל שנת עבודה עד לתקרה של עקב פטירה הוא שת  ם המענק הפטור ממססכו
24,700 .₪ 

 
 ש ₪ לחוד 12,340מהשכר האחרון, בתנאי שאינו עולה על סך  150%ניתן לשלם מענק עד   .2

 קרובו של משלם המענק.    יטה אושלו בעל נק אינבתנאי נוסף שמקבל המעו     
 

שלושה מעביד לתקופה שאינה עולה על  -עובד  יש לציין כי הפסקת עבודה תוך ניתוק יחסי  .  3
אינה מזכה בפטור כאמור לעיל, ותשלום סכום מענק במקרה זה יחשב כתשלום    חודשים

   משכורת על כל המשתמע מכך.

 ם לקרן השתלמות לעצמאייהפרשות   ה.

 
 ההכנסה  ההטבות כאשר מרבעניק את מים המם התשלווכס

  ₪  263,000    ת" שהיא השנתית גדולה או שווה ל"משכורת קובע
 ₪    18,480      (%7לצורך קבלת ניכוי ) מרביתשלום 

 ₪    11,835        (  4.5%)כום הניכוי ס
  ₪     5,562       48%סימלית קהטבת מס מ

 סיוני מיסוי השוק הפנ  .4
 

רים,  תוקנו תקנות קופות הגמל במספר תיקונים ניכ   –  וני בישראל החיסכון הפנסיעידוד  במסגרת  
ור לחיסכון פנסיוני לטווח ארוך של עמיתים, שכירים  , בכל הקש2005אשר תחילתם מחודש ינואר  

 . ועצמאיים כאחד
 

והשינויים   התיקונים  עיקרי  בקצרה  במילהלן  )חסוי  שנעשו  הפנסיוני  מפהשוק  יל   לעורטים  לקם 
 פקודת מס הכנסה(:ל - 45, 47עיף הכנסה מזכה )ס –ג' 3עיף בס

 
שנ .1 תיקון    2007ת  בתחילת  לתוקף  כה    153נכנס  עד  נהוג  שהיה  את  מהותית  ששינה  לפקודה 

נת העצמאיים. התיקון קבע, כי עמיתים עצמאים שנולדו החל משביחס לאוכלוסיית העמיתים 
סכו  1961 להפקיד  בהמעוניינים  גומים  מס,  לתגמו  מלקופת  מהטבות  וליהנות  חייבים לים 

ית זו, העמית לא יהיה  א הפקדה מינימללקצבה. ללקופת גמל  להפקיד תחילה סכום מינימלי ב
 זכאי להטבות מס בשל הפקדותיו בקופת הגמל לתגמולים.

 

הממוצע במשק   מהשכר  16%הסכום המינימאלי להפקדה בקופת גמל לקצבה נקבע על   •
ש אשיעמית    נתית(.)ברמה  האמורפקיד  המינימאלי  הסכום  מוטב"   ת  ל"עמית  ייחשב 

 גדלות.ויהיה זכאי להטבות מס מו

ליהנות מהטבות מס   • ניתן  לגבי "עמית מוטב", הוגדלה תקרת ההכנסה המזכה שבגינה 
 ₪ לחודש(.  ₪17,400 לשנה ) 208,800עד  2020בשנת 

 

ת מהגדלת תקרת וליהנוך  נהוג כיכול ל  1961שנולד לפני שנת  גם עמית    חשוב להדגיש, כי •
 זכה כאמור. המההכנסה 
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שקבע כי לא קיימת יותר הבחנה בין    לפקודה  152יקון  נכנס לתוקף גם ת  2007ת  בתחילת שנ .2
סיווג קצבאות המשתלמות כפיצוי בשל אובדן כושר עבודה. בשל כך, כל קצבאות אובדן כושר  

מסווגות קל"הכנסה    עבודה  ללא  אישית",  לאומיגיעה  רכישר  תחישתפן  הינה ן.  התיקון  לת 
 . 2005בית מחודש ינואר רטרואקטי

 
בכל הקשור לאופן חישוב הסכומים שיש לזקוף ורסמו הוראות מקלות פ 2007בחודש ספטמבר  .3

 3כשווי שכר לעובדים בשל הפקדות מעבידים בקופות גמל לתגמולים ו/או לקצבה לפי סעיף  
  ( לפקודה.3)ה

 יים ופיצו ת גמלוקופא. 
 

מסתב שילח  3.  יקון  על  הפיקוח  פיוק  הגמל(  –ננסיים  רותים  קופות  מ  )חוק   1.1.08-בתוקף 
גמל   –בע  נק יפעלו כקופות  והן  יוכלו לפעול במתכונת הקיימת,  שקופות הגמל לתגמולים לא 

למת  שאינה מש  לקצבה. החוק מגדיר שני סוגי קופות חדשות; קופה משלמת לקצבה; וקופה 
 לקצבה.  ת להיות סוג של קופת גמלההוניול ות הגמכו קופלקצבה. לפיכך, הפ

 
גמל   ג  לאקופת  קופת  הנה  לקצבה  למשלמת  פרט  דבר,  לכל  לקצבה  הפרישה  מל  שמועד  כך 

כק יימשכו  לא  בה  שנצברו  אחרת  צהכספים  גמל  קופת  באמצעות  אלא  באמצעותה,    –בה 
 רש. , כדי שתשלם קצבה לפוים שנצברושאליה יועברו הכספ –משלמת לקצבה 

 
לא ניתן להפקיד כספים בקופות גמל   1.1.2008-והחל מ  מסלול התגמולים  למעשה  ך מתבטלכב

בהיותה קופת גמל לקצבה, החוק לא מאפשר למשוך ממנה את הכספים שנצברו    .גמוליםלת
הצבירה   חלק מכספיבה באופן חד פעמי )הוני(. עם זאת, בהגיע העמית לגיל פרישה, יוכל להוון 

כלומר   במ  ןההיווכחוק.  כהיויחוב  יוכס  אם  קצבה,  קצבה  שמובט  הפורש  חיון  סכום  לו  ח 
 חודש.  200 -כופה של ₪, לתק  4,498מזערי בסך 

 
)גיל, הוכחת קצבת משיכת הכספים באופן חד פעמי, על ידי מי שאינו עומד בתנאים האמורים  

שחייבםמינימו כדין",  שלא  "משיכה  מהווה  מינ(,  במס  בשיעור  ת  המס לגובה  )עד    35%ימלי 
')ד'(  )ראה הוראות שעה סעיף ג  לפקודת מס הכנסה.  87  מביניהם(, עפ"י סעיף  בוההג  –י  ולהש

 להלן(
 

כ גמל משלמת לקצבה  נישום שצבר בקופת  לחודש  4,498  -כלומר,  כ,  ₪  חודשים    200-למשך 
ב במס על  ילהוון, יחומי שירצה  בעתיד, יוכל להוון את יתרת הכספים שמעבר לסכום האמור.  

ת בהיתר, אלא מדובר בהיוון קצבה לכל דבר בר במשיכה של קופ"ג הוניין מדובה. אהקצהיוון  
 . 1.1.2008  -מדובר רק בכספים שהופקדו לקופות השונות החל מ –הסר ספק ין. למען ועני

 
בגיל פרישה. אם רוצים פט ין  ור ממס בגיש להפנות תשומת לב למשיכה מקופ"ג לקצבה רק 

 . 60א חבות במס חלה אף מגיל נית ללהוקופ"ג שיכה ממשיכה כדין, הרי מ
 

 .35%עומד על  2021בשנת בגין הפקדה בכל סוגי הקופות  ממס הזיכוי
 

 . 25%בשיעור  ממס הפקדה לביטוח חיים במסגרת פוליסת פרט תעניק זיכוי
 

יזקף שווי  ור עובד, מבלי שישיכול מעביד להפקיד לקופת גמל עב  השנתית  המרבית ההפקדה  
עולעו בשבד,  )  318,536  -מ  7.5%על    2021המס    תנמדת  הממוצע מ  וחצי  םיפעמי₪  השכר 

 ₪ לחודש. 2,198פרמיה מירבית   (.חודש₪ ל 26,378-במשק
 
על   המרבי  שיעורה עומד  עבודה  כושר  ולאובדן  גמל  עובד שכיר לקופת  עבור  להפקדת מעביד 

7.5%. 
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אוב  לביטוח  המותרת  המרביתההפקדה   עבודהמפני  כושר    3.5%  על  2021בשנת    עומדת  דן 
של   לחודש  26,378מתקרה  במשק  2.5  ₪  הממוצע  השכר  הפ  פעמיים  של  היינו,  ₪    923קדה 

                                                  לחודש.
 

על   עובדו לקופת גמל בשיעור העולה  להפחית  )חלק מעביד(, יצטרך    4%מעביד שיפקיד עבור 
 . 4%על  את שיעור ההפקדה העולה    עבודה.  ן כושרדבפני אויטוח מפקדה המרבי לבמשיעור הה

עובדו עבור  הפקיד  מעביד  גמל    דוגמא:  כושר  .  6%לקופת  לאובדן  להפקדה  המותרת  היתרה 
 .1.5%עבודה: 

 
להלן פירוט צורת ההפקדה לעמית שכיר, ולעמית עצמאי. הבחנה נוספת שיש לבצע הינה בין  

 .ל שליטהובד רגיל לבין בעע
 

 יטהשל בעל
ם  קופת גמל לקצבה או לפיצויימרכיב  יים בלפיצוההפרשה    –דה  ( לפקו2()א()9)32יף  עפ"י סע

 לשנה.  12,340הינה:  2021חברה בשנת המס עבור בעל שליטה המוכרת ל
 

את   ויפחית  זו  מתקרה  יקוזז  שליטה  בעל  עבור  לפיצויים  גמל  לקופת  יפקיד  שמעביד  סכום 
 .גמוליםההוצאה המותרת לת

ל כדאלכן  ל סוייי)מ  יא  להפקידמעת(  לפיצויים    ביד  גמל  המלצתנו  בקופת  השליטה.  בעל  בעד 
 . המרביצבה את הסכום ג לקלהפקיד בקופ"

 
 סוגי העמיתים

הבחנה עצמאי    בסיסית  מלבד  ועמית  בקופ"ג(  בעבורו  מפקיד  גם  )שמעביד  שכיר  עמית  בין 
 עצמו   בעבור  םלובד משאלא העבורו בקופ"ג,  עביד לא מפקיד בע)שייתכן והינו שכיר, אולם המ

 מיתים נוספים.בקופ"ג(, יש שלושה סוגי ע 
 

השכר  מ  16%,  1220בקופ"ג לקצבה, בשנת    –למו בעדו  הכנסתו שו  יחיד שבשל   –  עמית מוטב
של  ב במשק    השנתי  הממוצע ממוצע    -₪    x  10,551חודש    x  12  16%)  ₪.   20,258סך  שכר 
 במשק(.

 
 לה:אחד מאו ים עלישמתקי יד שאינו עמית מוטב,יח – דיחי עמית

 . 1961הוא נולד לפני שנת  .1
 הוא זכאי לקצבה עפ"י דין או חוזה.הייתה לו בשנת המס הכנסה מעבודה, שבשלה  .2
 

דין   –  יחיד גמל  קופת  לעניין  הפקודה:  הגדרת  לפי  )כך  יחיד.  עמית  ואינו  מוטב,  עמית  אינו 
 .הך(  עמית יחיד ודין יחיד היינו

 
 ג וי בגין הפקדה בקופ"ניכ

קופ"ג לקצבה שלו, או של בן זוגו, או של ילד קדות בנות מניכוי בגין הפול ליהב יכמוט  עמית
 .18מעל גיל 

 
 כל עמית אחר ייהנה מניכויי )בהתקיים תנאים( בגין הפקדה שלו, או של בן זוגו.

 
 עמית מוטב להניכוי 

בשיעור   .1 ניכוי  ראשון  ההכנס  11%רובד  עצמן  לעמית  מו  מאיה  הכנסה  . בטחתבניכוי 
 ₪. 104,400צמאי הינה עמית עההכנסה ל

 ן:" שהיא הנמוך מביההכנסה הנוספת"מ 7% –ני ד שרוב .2
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בקופ"ג, .א הפקדה  ובגין  לאומי,  לביטוח  תשלום  בגין  הניכוי  לפני  יחיד  של  חייבת   הכנסה 
 .₪ בשנה 104,400שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 

הפקדה בקופ"ג עד   ובגין  י,ח לאומלביטו  י הניכוי בגין תשלוםל יחיד לפנהכנסה חייבת ש .ב
בניכוי ההכנסה המבוטחת, א  000126,ל  לסכום ש ₪, עפ"י    400,104ו סכום של  ₪ לשנה, 

 . מבניהםהגבוה 
 

 ₪.  20,258ברובד השני ניתן לקבל ניכוי רק על תשלומים העולים על סכום של 
מ גבוה  זיכוי  לקבל  ניתן  הכנס  7%-לעתים  ההפקדה  בגין  אם  נוספת,  מה   12%על  הינה 

 .11%מרבי של  ניכויעד  7%סף על הניכוי של  ניתן לקבל שיעור נו, ואז כנסהההמ
 

 עמית יחיד/יחיד להניכוי 
יהיו    7% מזכה  הכנסה  זה  ובמקרה  עבודה,  הכנסת  שאינה  מזכה  אם   147,600מהכנסה   .₪

 .כנמוך₪, או הכנסת עבודה  400,104יל לעמית הייתה גם הכנסת עבודה, ינכו מן הסכום לע
 

ל ניניתן  מעל  קבל  הופקדו,  7%כוי  על  ומי סכ  אם  העולים  ימההכנסה   12%ם  וכך  של  בינתן  , 
 (.11% –נוספים )מקסימום  4% ניכוי נוסף של עד 12%ק העולה על החל

 
עבודה:   הכנסת  יש  המזכה  5%אם  ההכנסה  עד    מן  או    104,400של  של    ₪5%,  מהכנסה 

בניכוי    000261, מבוטחת  ₪  המבוטכש האם    . כנמוךהכנסה  עולה ר  לחודש    750,21על    ח   ₪
 לא מגיע ניכוי. –₪  לשנה(  261,000)

 
 ג הפקדה בקופ"זיכוי בגין 

ילדו בעבור  גם  הפקדה  בגין  לקצבה,  בקופ"ג  הפקדה  בגין  זיכוי  מקבל  מוטב  ילדו  עמית  אם   ,
 .18מעל גיל 

 
בגין הפ גם  זיכוי,  ניתןקדה בעבור  כל העמיתים מקבלים  זוג. הזיכוי  יתן נ  לק שלארק מח  בן 

 , למישהו אחר. וכוי בגינזי
 

 זיכוי עמית מוטב 
 כגבוה מבין: 

1. 2,028 .₪ 
 : מבין כנמוך .2

 ₪. 208,800בסך עד התקרה מן ההכנסה  5%  - לא הייתה לעמית הכנסה מבוטחת .א
 הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אזי סיכום של:   .ב

משנה   ₪ )לא  104,400בוטחת בגובה  ום הכנסה ממהכנסתו המזכה עד מקסימ  7% .1
 בעצמאי או בשכיר(. מדובר אם

₪ בניכוי סכום של   208,800, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של  כנסתומה  5% .2
באופן תה הפקדה  י, רק בתנאי שהיכנמוך₪, או סכום הכנסתו המבוטחת    004,410

 עצמאי )כעמית עצמאי(. 
 

 מוטבעמית זיכוי למי שאינו 
 מבין: וה כגב

1. 2,028 .₪ 
ביהנמומ  5%א.   .2 מז  ןך  בסךהכנסה  עד₪,    104,400  כה  תקרה  אם ₪,    147,600  לבין 

 .למבוטח לא הייתה הכנסת עבודה
אם למבוטח הייתה הכנסת   ₪,  104,400הנמוך בין הכנסת עבודה עד לתקרה של  מ  7%ב.  

 עבודה.
 . 35%ג.  גובה הזיכוי 
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 קופה מרכזית לפיצויים ב. 
 
 ם.פיצוייכזית ל ניתן לפתוח קופה מר לא 2008נת החל מש.   1

כסלהפקיניתן   מרכז  פיםד  לפיצוייםבקופות  עובד  יות  עבור  רק  לכן,  קודם  ים  שנפתחו 
 ( 31.12.2010)עד  בלבד. 2010וזאת עד לשנת   2007שהופקדו עבורם כספים בשנת 

השלמה( )תשלומי  קודמות  בשנים  שנוצרה  חבות  בגין  ששולמו  תשלומים  כן,  יוכרו   כמו 
שני כהו שלוש  פני  על  או  צאה  שם,  של  יעעפ"י  שנצ  מהיעודה  20%ור  ערב    ברו()הסכומים 

 כגבוה מהשניים.-תשלום ההשלמה
לצ כיש  בתנאי יין  עובדים  ע"ש  אישיות  לקופות  לפיצויים  מרכזית  מקופה  להעביר  ניתן  י 

יים מהחבות לפיצו  100%-שלא יהיו לאחר ההעברה בקופה של שם עובד מסוים למעלה מ
בקשה   ר משלטונות מס הכנסה עפ"ית אישובללאחר קיעשות  העברה כזו יכולה לה  .עבורו

הקופו המעבירה,  הקופה  פירוט  את  שמי  שתכלול  פירוט  הנעברות,  העובד  ת    –של 
 לחשבונותיהם.והסכומים המועברים 

 לא ניתן לבצע יותר הפקדות בקופות מרכזיות לפיצויים.  1.1.2011 -החל מ
 

יות העובדים לפיצויים את זכוח  להבטי  במטרה  זיות לפיצויים הוקמוקופות המרכ.  כאמור ה2
לבאמ פיצויים  לתשלום  המיועדים  כספים  צבירת  כןצעות  כמו  פורשים.  הפריש   עובדים 

לתשלום  ייעודי  חיסכון  לו  שנוצר  כך  מרכזית,  לקופה  סכומים  סדיר  באופן  המעסיק 
 פיצויים.

 
שייכ המרכזית  הקופה  כספי  זאת,  למעסיק,עם  ל  ים  העובד  פרש  אם  זכאלכן  ות לא 

בידי המעסיק. הפרשת המעסיק לקופה המרכזית  שארו כספי הקופה המרכזית  יים, נצולפי
שהי בעוד  מוכרת,  הוצאה  סעיף  א  פי  על  הכנסה  נחשבת  מהקופה  כספים  )ד(  3משיכת 

 )להלן:"הפקודה(. 1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א
 

ה ההון  שוק  החלטברשות  בקופותקבלה  יתרות  לצמצם  פי .  ימותהקי  זיותהמרכ  תה  על 
קופות המרכזיות  המעסיקים להשתמש בכספי העל    11.6.2017  -מ   4/2017  ס הכנסה מ  חוזר

ה מהכספים לתשלום  חלק  שמירת  תוך  העובדים,  של  הפיצויים  לקופות  שוטפות  פרשות 
 ובדים ותיקים"(.)"ע 2007להבטחת זכויות עובדים שהיו מועסקים לפני תום שנת 

 
 החוזר: לן הוראות לה

 
דים ותיקים וסכום ליישוב תביעות  עד לשמירת זכויות לעובשב סכום המיוסיק לחעל המע

 ים בדרך שלהלן:עובדים ותיק של

שליטה  • בעלי  )לגבי  ותיקים  לעובדים  פיצויים  תקרה  -חבות  לפי   12,230עד  לשנה   ₪
יתר9)32סעיף   בניכוי  לפקודה(  אישי(  בקופות  עובות  אותם  של  לדים,  ות   -נכון 

31.12.2017. 

סבתוס • פכופת  תביעות  ותם  עובדים  שהגישו  ייעוץ יצויים  הצהרת  סמך  )על  יקים 
 מעסיק(.  משפטי של

 . 1.1-, דהיינו להכפיל ב10%לשני סכומים שלעיל יש להוסיף מקדם ביטחון של  •

 תוצאת החישוב שלעיל היא "סכום לשמירת זכויות עובדים ותיקים".  •
 

לרש  בהפ הקופה  יתרת  לשמיבין  זכו"סכום  ותיעובדיות  רת  חיובי( ים  הוא  )אם  קים" 
"עו לקופותדף"המכונה  שוטפות  להפרשות  להשתמש  יש  עובדי   ,  כלל  של  האישיות 

 אופן הבא: המעסיק ב
 

 המעסיק מפריש הפרשות שוטפות לקופות הפיצויים של העובדים, כרגיל.  •
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יום   • המעסי  30/9עד  יבדוק  העוקבת  השנה  בקופה של  "עודף"  קיום  המרכזית   ק 
ום העודף עד גובה סכ  זית להעביר אליו )אל המעסיק( אתפה מרכלקו  וראהייתן הו

למעסיק תיעשה על סמך   שבוצעו בשנה שעברה. העברה מקופהההפרשות השוטפות  
חישוב  בצירוף  השוטפות  ההפרשות  סכום  על  דין  עורך  או  חשבון  רואה  הצהרת 

י ד שנ. מצמרכזיתפים מקופה  משיכת כסעקב  הכנסה    "העודף". כך נוצרת למעסיק
ין יש לצי  קופות הפיצויים של העובדים.ת לת לו הוצאה בגין ההפרשות השוטפונוצר
המרכזיתכי   מהקופה  למעסיק  העברות  צורךכ  לעניין  יש  דין   נ"ל,  לבית  לפנות 
 .ולקבל פסק דין המורה לשחרר כספים למעסיקודה בלע

 

המ • ימשוך  אם  לא  ל  דף""עועסיק  תוכר  לא  המרכזית,  הוצאמהקופה  בגיןו   ה 
קופות  פרשות  ה בעלי  העובדים.  של  הפיצויים  לקופות  שאינם שוטפות  מרכזיות 

כזיות כאילו נמשכו )דהיינו תיזקף הכנסה ם עובדים יראו יתרות בקופות מרמעסיקי
 אף אם לא נמשכו בפועל. ובשנים שלאחר מכן  8120בגין משיכת הקופה( בשנת 

 
 ים.מעסיק דיבמס ביכזיות יחויבו רווחי קופות מר 2019נת החל בש

 
 שלהלן:  4/2017ראו דוגמא מספרית כפי שהתפרסמה בחוזר 

 
 קופה מרכזיתשימוש בסכום העודף בית לעניין דוגמה מספר

 
המעסיקה   ש  150חברה  בי  100-עובדים,  בחברה  עבדו  ומחזיקה 31.12.2007ום  מתוכם   ,

ובה   לפיצויים  מרכזית  בסך  יבקופה  ליום    50תרה   ₪ כנגד  31.12.2016מיליון  החברה . 
את החברה ות חמורות ותובעים  עובדים בכירים, אשר פוטרו בנסיב  5מתנהלת תביעה של  

פיצויי )להלן  10ם בסך של  בגין אי תשלום  על  הסכום במחלוקת"-מיליון ₪  פי מאזנה  "(. 
)לא כולל הסכום במחלוקת(    2007, חוב הפיצויים עבור עובדי  31.12.2016רה ליום  של החב

כילמי  40הינו    ,₪ מתוכם  24אשר  ון   ₪ של    מיליון  אישיות  קופות  באמצעות  מכוסה 
 העובדים.

 
ובדיה( בקופת גמל למרכיב הפיצויים סך הפקידה )בעבור כל ע  , החברה2017בשנת המס  

 רה לנהוג בהתאם להוראות חוזר זה? מיליון ₪. כיצד על החב 15של 
 

 פתרון:
 2017שנת המס  

 40-24=16 כויות צבורותיכוי זבנ 2007 עובדי = חבות 2007סכום לעובדי 
  

 10 סכום במחלקות=תביעות תלויות
  

 16+10=  26 וקת בתוספת הסכום שבמחל 2007עובדי סכום ל
  

 50 יתרה צבורה בקופה מרכזית
  

 26*110%=28.6 110%כום שבמחלוקת כפול בתוספת הס 2007סכום לעובדי 
  

 50-28.6=21.4 לךואי 2018 -מ  עודף להפקדות שוטפות
 
 

ת והבהרו עדכוניםשנושאו: " יצא חוזר מרשות המסים בישראל 31/3/2020בתאריך  .3
בקופה   : יתרות צבורותבנושא  4/2017ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס.  בנוגע  

לפיצויים".  חוז  מרכזית  לשמטרתו    –ה  ז  רלפי  המרכזיות  קופות   –פיצויים  פירוק 
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אי שנשמרים סכומים המגיעים בתנת,  כזימרקופה הודף שבלמשוך את כל העניתן  
ל"2007"עובדי    -ל שנמשפי  .  הסכום  שוהחוזר  הפקדות  בגין  של  ך  לפיצוי  טפות 

עובדיו כלל  עבור  במקור  2019נת  בש  המעביד  מס  מניכוי  העודף   סכוםהו  ,פטורים 
יכה נחשבת כהכנסה אצל המעסיק ניכוי מס במקור. כל המש  40%  -חייב ב  רתושנ

 הכנסה. –בתשלום מקדמות שוטפות למס  כמוהו מקורמס בניכוי ו

 

לצ .4 בפועל,יש  כי  לפיצ2021  -ו  2020נים  בש  יין  המרכזיות  הקופות   שחררוויים  , 
מקים  למעסי שנ  לואאת  ולמעשה  הסכומים  בקופות,  היתרות צברו  את  איפסו 

חייבות  הכנסות  מהווים  למעסיקים  ששוחררו  אלה  כספים  לעיל  כאמור  בקופות, 
 במס.

 

 לים ומקופת גמל לקיצבהומלתג מקופות גמל םכספי משיכתג. 

עפ"י הכללים, משולם מס סופי בשיעור לא  , שלתגמוליםכאשר נפדים כספים מקופות גמל   .א
לקזז  35% ניתן  שלא  היא  "הקנס" הכבד  משמעות  כנגד  .  זיכוי  ונקודות  פטורים  ניכויים, 

פקדו. רשות רן שהו מי הקסכוות  לרבה,  מס זה. יש לציין שהמס מוטל על כל הכסף שנפד
)להלן    םהמסי לק  –בישראל  הכנסות  אין  שבהם  במקרים  מאפשרת  המסים"(  זז "רשות 

 כנגד המס נקודות זיכוי לא מנוצלות.
מבין    הגבוהמשולם מס לפי    י הכללים,, שלא עפ"לקצבהכאשר נפדים כספים מקופות גמל   .ב

בשיעור   סופי  מאפ  35%מס  כאן  גם  השולי.  המס  רשלבין  המסשרת  נקודות  לקזז    יםות 
 מנוצלות, כאמור בסעיף א'. זיכוי לא

. 1.1.2008-ל הכספים החדשים שמופקדים מ התיקון החדש חל ע-אין מיסוי רטרואקטיבי .ג
 .1.1.2008אין פגיעה בכללים לגבי כספים שהופקדו עד 

 
 מתי ניתן למשוך כספים מקופ"ג ללא תשלום מס? 

 
הקופותלגבי   וקצב  כל  להוציתנ  –ה(  )תגמולים  את  ן  מאר יא  באחת  האפשרויות    עבהכספים 

{. כללים אלה 1964-מל(, התשכ"דלהלן }תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות ג
 "כללי קצבה".ייקראו להלן 

 
הכנסות   .א לקבל  –מיעוט  עד    ניתן  הרשומים  השלמה  לתנאים  בהתאם  מינימום  שכר 

 שכר מינימום. עד כפלמה היא ל ההש-ותאחד לפחבתקנות. אם מדובר בזוג עם ילד 
ושל   בתנאי שההוצאות מעל מחצית ההכנסה  –אות רפואיות לעמית או לקרובו  צוה .ב שלו 

הו מתיר  לא  הסעיף  הוא:קרובו.  "קרוב"  זה,  לעניין  שיניים.  טיפולי  בגין  זוג,   צאות  בן 
 בן זוגו של כל אחד מהם. הזוג ו-הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן

יציב .ג בשיענכות  אל  75%ור  ה  לקרובו  עמית  מועד   יבתנא  –ו  לאחר  היה  הנכות  שאירוע 
 פתיחת הקופה. 

 פטירה. .ד

 
 כת כספים בפטור ממס?הנוספות למשי מהן האפשרויות

 
 קופ"ג עמית עצמאי לתגמולים

 
 זמן לשלוש תקופות:ניתן לחלק את פרק ה

 
 31.12.2005כספים שהופקדו עד 

 
 להלן: את הכספים ניתן למשוך באפשרויות 



 רואי חשבון  -גרינברג  ושות'  

 - 22 - 

 
 ה.שנות ותק בקופ 15בר העמית צ .1
 , ונוסף, על כך צבר חמש שנות ותק בקופה.60בהגיעו לגיל  .2

בתום שלושה חודשים מפרישתו, בהגיעו לחמש   –ר/סוהר/בקבע  שהוא שוט  לגבי עמית .3
 שנות וותק בקופה. 

 
 31.12.2007עד  1.1.2006-כספים שהופקדו מ

 
 . 3-ו 2ת פשרויוא נותרו  בוטלה. –שנות ותק בקופה  15של  – 1אפשרות מס. 

 
 
 

 1.1.2008-שהופקדו מ םיכספ
 

 .60במסגרת היוון קצבה פטורה החל מגיל  רקמדובר בכספי קצבה, ולכן ניתן למשוך כספים 
 

 מנהלים הוניים(קופ"ג עמית שכיר לתגמולים )כולל ביטוחי 
 

 גם כאן ניתן לחלק את פרק הזמן לשלוש תקופות: 
 

 04.12.2031כספים שהופקדו עד 
 

 יות להלן: ורבאפש ניתן למשוךם כספיאת ה
 

עסק עצמאי מהווה עמידה    לא לעבוד שישה חודשים מתום פרישתו מהעבודה )גם פתיחת .1
 בתנאי(.

 .חודשים כשכיר, בלי הפרשות סוציאליות 13עבודה במשך  .2

 , ונוסף על כך צבר חמש שנות ותק בקופה. 60הגיע העמית לגיל  םע .3
 

 .712.20031עד  5.1.2001-כספים שהופקדו מ
 

 . 3בוטלו. נותרה רק אפשרות  2-ו 1אפשרויות 
 

 1.1.2008-כספים שהופקדו מ
 

 . 60במסגרת היוון קצבה פטורה החל מגיל  קצבה, ולכן ניתן למשוך כספים רק כספיבר בומד
 

 צבהג לקקופ"
 

המופקדים   הכספים  בין  הבדל  עד    1.1.2008-מאין  שהופקד  מה  כל .  31.12.2007ובין  על 
הם    1.1.2008-הכספים המופקדים מ כל סוגי    –כלומר    .בהצכללי הקעשה  לים למח  הכספים

 ליהם אותו דין.כספי קצבה, וחל ע
 

 ית שכיר לתגמולים. ניתן למשוך אותם בהתאם לכללי עמ – 1.1.2000לגבי כספים שהופקדו עד  
קודת  לפ  120ן  )תיקו  1.1.2000  -ההפרדה בין מסלולי ההון לקצבה לעניין הטבות מס החלה ב

 (.1961-(, התשכ"אשדס הכנסה )נוסח חמ
 

 סיכום
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על החל  בדין  פוגע  אינו  לעיל  החוק  מ  תיקון  החל  הישנים.  הכס  1.1.2008-הכספים  פים  כל 
חד פעמי רק במקרים מיוחדים. משיכה שלא עפ"י מיועדים לקצבה, וניתן למשוך אותם באופן  

 כללים אלה גורמת לתשלום מס גבוה.
 

מיטב כספם, יש מקום לשקול משיכות שלא    רוב החוסכים את  איבדו  ו, שבההזה  תקופגם ב
 ום המס עליהן גבוה. כדין בכובד ראש, כיוון שתשל

 פנסיה חובהד. 

הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף   חתם שר התמ"ת על צו הרחבה להסכם  30.12.2007ביום   .1
 יפה.  משק, המחייב את המעבידים לבטח את העובדים בפנסיה מקב

ביןצי  יבוהק  ההסכם .2 הארגונים הכלכליים, ורההסתד  שנחתם  של  התיאום  לשכת  לבין  ת 
חיי מעסיק  כל  כי  חובת  קובע  כאמור  הצו  ועפ"י  פנסיוני,  לחסכון  עובדיו  עבור  להפקיד  ב 

 . 1.1.2008 -עובדים במשק בתוקף מתחול לגבי כלל ה  ה לחסכון פנסיוניההפקד
 

הפקדה  ההסכם .3 שיעורי  קובע  בהדרשעולו  הקיבוצי  הראשונה  2.5%  -מ  גהת  ועד    בשנה 
דהייואילך    2017בשנת    18.5% הפנסיוני,  החסכון  מרכיבי  כל  פיצויים,  עבור  מרכיב  נו, 

   .ד ומרכיב תגמולי עובדמרכיב תגמולי מעבי
 

 זים:  פנסיה לפי שנים ואחולהלן טבלת ההפרשות ל

 

הפרשות  
 המעביד 

הפרשות 
 מעביד 

הפרשות 
 עובד 

 

 הכל -סך    לתגמולים       מוליםגתל    יםלפיצוי החל ב: 
1.1.2008 0.834% 0.833% 0.833% 2.5% 
1.1.2009 1.68% 1.66% 1.66% 5% 
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 
1.1.2011 3.34% 3.33% 3.33% 10% 
1.1.2012 4.18% 4.16% 4.16% 12.5% 
1.1.2013 5% 5% 5% 15% 

 1.1.2014-מ
 30.6.2016-עד

6% 6% 5.5% 17.5%    

 1.7.2016-מ
-דע

31.12.2016 

6% 6.25% 5.75% 18% 

 18.50% 6% 6.50% 6% 1.1.2017-מ
 

שכר בגובה השכר הממוצע במשק נכון לכל    עדההסכם קובע כי חובה להפקיד בשל עובד   .4
 .(2020 -כמו ב) ₪ 10,551הוא  1.1.2021הפקדה. השכר הממוצע במשק נכון ליום עת 

 
ת זקנה גם כיסוי  ייד פנסיה חדשה מקיפה הכוללת מלברן פנסבצע לקל  ישדות  ההפקאת   .5

 מקרה מוות.  ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה ופנסיה לשארים ב
פנסיוני    מוצר  בכל  לבחור  רשאי  עובד  כל  ביטו  -אולם,  כלשהיא,  פנסיה  חיים קרן  ח 

הוא לאן  בחר  לא  העובד  אם  וכו'.  קצבה  של  מרכיב  הכולל  דו שיופקרוצה    )מנהלים( 
 לקרן פנסיה מקיפה שהמעסיק יבחר.  םו את הכספי. המעסיק יפקיד עבורהכספים

 
 ועד גיל הפרישה.  -לאשה  20-לגבר ו 21מגיל  בדלגבי כל עולפנסיה חלה  הזכאות .6
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בשנת  הזכאות    7.1 .7 פנסיוני  חודשים    2008לחסכון  תשעה  של  ותק  לו  שיש  עובד  על  חלה 
 ומעלה במקום עבודתו.  

 
 שנת עבודה בלבד.  יצחסכון פנסיוני תהיה לאחר חות להזכא  2009 משנתהחל  7.2

 
סיוני למקום עבודה חדש, זכאי להפקדות שעבר ממקום עבודה שבו היה לו חיסכון פנעובד   .8

פנסיוני  ל לעבודתוחיסכון  הראשון  אולם, מהיום  לאחר  ההפקדו  .  להתבצע  תוכלנה  ת 
  .עבודתותחילת  שלושה חודשי עבודה, רטרואקטיבית ממועד 

 
להם חסכון פנסיוני כחלק מתנאי עבודתם.   שאין  םייין כי ההסכם חל רק לגבי עובדצליש   .9

לה שיש  למקרם  עובדים  ביטוח  הכולל  לקצבה  מנהלים  ביטוח  )לרבות  פנסיוני  ה  חסכון 
בתנאים טובים יותר לעניין    )הסדר פנסיה מיטיב(  שר עבודה( פטירה ולמקרה של אובדן כו

 ם. מההסכ עוא יושפל -דה שיעורי ההפק
 

המעביד  .10 כ  הפרשות  ד'  בטבלה  מפורטלפיצויים  מלוא    3בסעיף  את  מכסות  אינן  לעיל 
 %1/38"י הסכמה( לפי הפרשה של  ים המגיעים לעובד )בפיטורים או בהתפטרות עפהפיצוי

ודה( בהתאם לכך, יהיה צורך בהשלמות  מוכפלת במספר שנות עב  לשנה )משכורת אחרונה
 הלן:לה כדללפי הטב הה ושנכל שנלגבי 

 ההרחבה בדבר ביטוח פנסיוני מקיף במשק דות לפי צו יטורים בהפקהשלמת פיצויי פ

 

 מיום

מעביד  הפקדות
לפיצויים על פי  

 הצו

שיעור הפיצויים  
, שיבוא  14לפי סעיף 

במקום פיצויי  
 *( פיטורים)

שיעור ההשלמה )יהיה לפי  
מס' חודשי עבודה באותה  

 שנה()*( 

מוכפל   ר האחרוןמהשכ 90% 10% 0.834% 1.1.2008
 שנה זו פת העבודה בבתקו

מהשכר האחרון מוכפל  80% 20% 1.68% 1.1.2009
 קופת העבודה בשנה זו בת

מהשכר האחרון מוכפל  70% 30% 2.5% 1.1.2010
 בתקופת העבודה בשנה זו 

מהשכר האחרון מוכפל  60% 40% 3.34% 1.1.2011
 בתקופת העבודה בשנה זו 

האחרון מוכפל השכר מ  50% 50% 4.18% 1.1.2012
 ה בשנה זו תקופת העבוד ב

מהשכר האחרון מוכפל  40% 60% 5% 1.1.2013
 קופת העבודה בשנה זו בת

  1.1.2014 -מ
 ואילך 

מהשכר האחרון מוכפל  28% 72% 6%
ו  בתקופת העבודה משנה ז

 ואילך 

 
  שייכים לעובד בין אם נצברו  הפנסיה שכספי    לפיו,  חוק פיצויי פיטוריםל  14סעיף  )*( יודגש, כי  

ובין   התפטר,פוטר  ב   אם  והשיעורים  התקופות  הרכיבים,  השכר,  בגין  נעשתה  חל  גינם 
 . ההפקדה בלבד

 
 קעה(להש )קופת גמל  לפקודת מס הכנסה 190ת גמל עפ"י תיקון השקעה בקופ       

 
מ תיקון  החיסהינה    190ס.  מטרת  לקידום  הממשלה  מדיניות  אריישום  הטוכון   וחוך 

ידים בחברה בעת  , על פני אפיקי חיסכון אחרים, לשם הבטחת רווחתם של היחלקצבה
 זקנה.

http://www.koloved.net/Document.aspx?lawId=2867:14
http://www.koloved.net/Document.aspx?lawId=2867


 רואי חשבון  -גרינברג  ושות'  

 - 25 - 

 ומעלה והיתרונות הו הם, כדלקמן: 60מרכיבי התיקון מתאימים לבני בהתאם לכך, 
 
 .60 גילמעל   –משיכת כספים בכל עת  .1

מת עויכה )לבעת משעל הרווח הנומינלי    15%שיעור של  י הון מופחת בתשלום מס רווח .2
25%.) 

על   .3 העולה  חודשית  כקצבה  הכספים  משיכת  של  במקרה  ממס  מלא  ₪   4,498פטור 
 .2021בשנת 

 מוטבים במקרה חו"ח של פטירה ללא צורך בהגשת צו ירושה/צוואה.  מינוי .4

בסכומים   , וכך בכל שנה לאחר מכן2021בשנת    ₪  70,913עד  ניתן להפקיד בקופה זו   .5
 נו.שיתעדכ

 
 ל אובדן כושר עבודהצוי בשמת כפילבה המשתסיווג קצ

 
תיקון     .1 בכל   152במסגרת  עבודה  כושר  אובדן  קצבאות  סוגי  בין  ההבחנה  בוטלה  לפקודה 

 הקשור לסיווגן ל"הכנסה מיגיעה אישית". 

 

מ  בהתאם   .2 בכל  ההכנלכך,  בו  המבקרה  או חטוסה  יד  ממשלח  מעסק,  הכנסה  הינה  ת 
על  הכנסה  ל"יחשב  ודה תעבמשכורת, ההכנסה מקצבת אובדן כושר  מ כל מיגיעה אישית", 

. בו נקבעה אבחנה  2005המשתמע מכך. הוראה זו מתקנת עיוות חקיקה שנוצר בחודש ינואר  
 אישית".מיגיעה  וגן ל"הכנסההקשור לסיו לקויה בין סוגי קצבאות אובדן כושר עבודה בכל

הפרשה  .  5 חובת  חוק  לחיסכו  החלת  )במסגרת  לעצמאים  פנסיוני  הכלכההתייעלון  לית  ת 
 (  8201  -ו 7201נת התקציב לש

נמוכות ובינוניות, אינו  נכון להיום, חלק גדול מהעצמאים, ובפרט עצמאים ברמות הכנסה  
ל לסייע  נועד  אשר  פנסיוני,  לחיסכון  תשלומים  הכנסמפריש  רמת  את  לשמר  גם  הם  תם 

ל  יציאתם  כן,  לאחר  כמו  הפרוגרסיביות  גמלאות.  מידת  להיום,  הב נכון  דמי  יטוח  של 
אוכלוסי   הלאומי  דמי  בקרב  של  הפרוגרסיביות  למידת  בהשוואה  נמוכה  העצמאים  ית 

הלאומ  לסייע  הביטוח  שיכול  מנגנון  כיום  אין  זאת,  לצד  השכירים.  אוכלוסיית  בקרב  י 
יפים, בין השאר,  ובתיקונים עק  –בחוק    עוגן אמור,  ות של אבטלה. לאור הלעצמאים בתקופ 

שירו  על  הפיקוח  פיננס לחוק  )תים  לחקופות  יים  מס  גמל(,  ולפקודת  הלאומי  הביטוח  וק 
הפרוגרסיביות את  שיגביר  הסדר  אוכלוסיית    הכנסה,  לגבי  הלאומי  הביטוח  בדמי 

פנסיונהעצמאים לחיסכון  הפרשה  חובת  להחלת  במקביל  למשוך,  אפשרות  ומתן  חלק    י 
 בי אבטלה. מצמהסכום הצבור ב

 הבאים: שיעורים לפי ה קצבה יש לעצמם למחויבים עצמאים להפר 2017החל משנת  
 . ₪ לחודש( 10,551 – 2021)שכר ממוצע במשק בשנת   4.45%  –עד חצי שכר ממוצע  

   . 12.55% –בין חצי שכר ממוצע עד שכר ממוצע 
חו  –לפיכך   הפקדה  שמרוויח  סכום  )למי  המירבי  בשנת  בה  ומעלה(  ממוצע    –  2021שכר 
 . לשנה ₪ 10,762

נוסחה שלעיל, מנכים הפרשה במעמד  לפי ה   חושבמהסכום המ  העצמאי הוא גם שכיר  םא
 ק העובד וחלק המעביד(. שכיר )חל

 הפרשה.פטור מחובת  1.1.2017 -ב 55)עצמאי שהיה בן  60חובת הפרשה עד גיל 
עלי הכנסה הנמוכה  ת גמל לקצבה למעט ב בגין אי הפרשה לקופ יוטל קנס    2018החל משנת  

 מום.משכר המיני
  16.5%לשנה אולם, הטבת המס העומדת על    ₪  51,912סך  י הינו בסכום הפקדה מקסימל

 . ₪ 34,452מההפקדה הינה עד לסכום הפקדה שנתי בסך  
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וחלוקת דמי ביטוח לאומי בין בני  "עובד עצמאי" הגדרת בת הרח -לאומי  וק הביטוח הח. 6
 זוג

 כללי א. 
 

הל  הביטוח  לחוק  שלבתיקון  ההגדרה  הורחבה  ב  אומי  )החל  עצמאי"  (,  1997  וניבי  10-"עובד 
לאומי בגין הכנסה ממשלח יד,  ייבת בדמי ביטוח  במטרה להרחיב את האוכלוסייה שתהיה ח

  מלאות.אית לגוכלוסייה זו זכיודגש כי במקביל תהיה א

 המצב החוקי לאחר התיקון . ב

 
 ל אחד מהמקרים המנויים להלן: בתיקון הנוכחי נקבע כי עובד עצמאי מוגדר בכ  

 
 ים שעות בשבוע בממוצע. חות עשרלפ יד,וא עסק במשלח ה (1)

 
ממשלשית  החוד  הכנסתו (2) להממוצעת  השווה  מסכום  פחתה  לא  ידו  כר  מהש  50%-ח 

 (.2021 נתבש –ש ₪ לחוד 5,275) במשק הממוצע
 

עסק   (3) החודשיהוא  והכנסתו  בממוצע,  בשבוע  שעות  עשרה  שתיים  לפחות  ידו  ת  במשלח 
בלוח כאמור  מסכום  פחתה  לא  ידו  ממשלח  בוחנת   .א'  הממוצעת  החודשית  ההגדרה 

 שלושה פרמטרים:  
 
 עות בשבוע.  ש 20לפחות  -השעות בלבד כמות מבחן  (א)

 

 50%-ד שלא תפחת ממשלח יוצעת מכנסה חודשית ממה  -ת ההכנסה בלבד  מבחן רמ (ב)
 ₪(. 10,551– 2021מהשכר הממוצע )השכר החודשי הממוצע בשנת 

 

השעות    מבחן (ג) וכמות  ההכנסה  רמת  של  והכנסה   12  לפחות  –משולב  בשבוע  שעות 
)חלופה זו זהה לחלופה   במשק  מהשכר הממוצע  15%-חודשית ממוצעת של לא פחות מ

 ון(. יתה קיימת ערב התיק ישה

 זוגי יטוח בין בנבדמי  חלוקת. ג
הוראות מיוחדות    עכות לשר עבודה והרווחה לקבומקנה סמ  לאומיה ביטוח  הלחוק    371  סעיף

דמ תשלום  בהתאם  ביטוח  יבדבר  תקהו  לכך,  מה  נתקנה  דמ  1.1.2021  -בתוקף  חיוב  י לפיה 
,  ם, או אחד מהל בני זוג המועסקים, שלא כעובדים שכירים בעסק משותף של שניהםביטוח ש
ל להתקיים אם כ ו. חלוקה ביחס אחר תלגבר  50%  -ו  לאישה  50%ויונית של  ולוקה שתהיה ח

 ה השוטפת. השניל באפר 30, וזאת עד ה אחרתשני בני הזוג יגישו בקשה לחלוק
 

 כירות  מקור מתשלום דמי שמס ב ניכוי  .7

 
דמי   מתשלום  לנכות  חייב  הכנסתו  בייצור  המשמשים  מקרקעין  בשוכר  בין  ובהשכירות,  ין  כסף 

קיד השומה )ללא קשר להיקף  שאישר פ,  בשיעור מופחתאו    35%בשווה כסף, מס במקור בשיעור  
 אצל השוכר.   צאהכהוו/מחזורו(. וזאת על מנת שהשכירות תותר עסק

 
מקב דמי  על  אל  להמציא  דמי  השכירות  מתשלום  פטור/הפחתה  על  השומה  מפקיד  ספציפי  ישור 

 שלום זה. ף לגבי תה תקהיי  לא  אחר   וראיש השכירות. כל 
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  מיסוי שוק ההון.  8

 ים בשוק ההון( כולל קיזוז הפסדיחידים ) ת שלהכנסות פיננסיומיסוי 
 

  ן:בע כדלקמת מהון בידי יחידים, נק מס על הכנסות, הנובעוורי  הבשיעכדי ליצור אחידות  
  

בידי.   1 דיבידנד  ועל  ריאלית  ריבית  על  ריאלי,  הון  רווח  על  המוטל  המס  יהיה    שיעור   –יחיד 
או25% )בישראל  בבורסה  נסחר  בנכס  מקורם  אם  בין  בין    ,  לאו,  אם  ובין  לה(  אם  מחוצה 

בעל מניות חיד אינו "ובלבד שהי  ;קאי ובין אם לאובאפיקי השקעה המנוהלים בידי מוסד בנ
 . זו מקור להכנסתו  ותי" בחברה, המהווהמה

א    .2 ממכירת  הון  ורווחי  נומינליים  שקליים  השקעה  באפיקי  ערך  יריבית  מנייר  חוב,  גרת 
,  15%ידי יחיד, בשיעור  נם צמודים למדד, יחויבו במס במסחרי, ממלווה או מהלוואה, שאי

 זו. , המהווה מקור להכנסתו נו "בעל מניות מהותי" בחברהובלבד שהיחיד אי
 

נסות מריבית בידי היחיד, בהתאם לשיעור המס השולי ר לעיל, יחויבו במס הכעל אף האמו    .3
 החל עליו, במקרים כדלהלן:

 

שהיא רשומה בספרי ( לפקודה, או  1) 2על פי סעיף    הכנסת הריבית היא הכנסה מעסק     .א
 ייבת ברישום, כאמור. חשבונותיו, או שהיא ח

 

 שעליו משולמת הריבית.  שי הצמדה בשל הנכס, בעו הוצאות ריבית והפרתנ     .ב
 

 היחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה, ששילמה את הריבית.     .ג
 

למקבלה    .ד הריבית  משלם  בין  מיוחדים  יחסים  מעביד/אדם )ספ  קיימים  לקוח/עובד  ק 
 נאי שוק.רובו וכו'( אלא אם שיעור הריבית הוא בתוק

 
שולמה     .ה השתלמו  הריבית  מקופמקרן  או  לפת,  לתגמולים,  גמל  המקנים  ת  המועדים  ני 

 הזכות לפטור/מס מופחת.את 
 

 , ₪2021 )תקרה מוטבת( בשנת    62,640יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה על סכום של     .4
לניכוי בסך של   ההכנסה הנ"ל מהכנסתו החייבת מריבית. אולם, אם עלתה  ₪    9,840זכאי 

 9,840ום הניכוי בסך  ל התקרה המוטבת מסכבת יופחת הסכום העולה עמעל התקרה המוט
₪. 

 
זוגו הגיעו לגיל פרישה חובה וביום     .5 שנים,    55מלאו לאחד מהם    1.1.2003יחיד שהוא או בן 

ב לניכוי  זכאי  של  יהיה  מריבי  13,440סך  מהכנסתו  ביום ₪  הזוג  בני  שני  הגיעו  אם  ת 
 ₪ מהכנסתו מריבית. 16,560כאי לניכוי בסך  שנים יהיה היחיד ז 55לגיל  1.1.2003

 
זוגו מריבית, )בסייגים מסוימים( מזכה בפטור ממס בשיעור  הכנסה של יחיד ושל     .6 , 35%בן 

ים. הפטור שנ  55  1.1.2003  -ם מלאו להם באם היחיד או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה והכל א
 ₪.  35,532בסך  הוא 2021בשנת  35%המירבי של 

 
 

 
 ל מניות מהותי"ס על "בעשיעורי מ

 

 הגדרות •
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    10%  -במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, במי שמחזיק    –  "ת מהותיבעל מניו"
 אדם."  של אמצעי השליטה בחבר בנילפחות, באחד או יותר מסוג כלשהו 

 
שליטה" ב  "אמצעי  אדם  בחבר  )  –ני  מאלה:  אחת  ה1כל  לרווחז(  ) כות  הזכות 2ים;   )

ר; ומים, בחבר בני אדם אחדים דאו בעלי תפקי  ר, או מנהל כללי בחברה,למנות דירקטו
בא3) זכות הצבעה   )( אחר;  בני אדם  לה בחבר  בגוף מקביל  או  כללית בחברה,  ( 4סיפה 

( הזכות להורות למי  5חר סילוק החובות בעת פירוק; )הזכות לחלק ביתרת הנכסים, לא
 כותו;(, על הדרך להפעלת ז4( עד )1ות, האמורות בפסקאות )שלו זכות מן הזכוי

 
שה בין  זכויות  והכל  מניות,  מכח  אחיא  זכויות  או  אחרת, למניות,  דרך  בכל  ובין  רות 

 לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות." 
ביניהם שיתוף פעולה    שקרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו, וי יחד עם    –  " "'יחד עם אחר

 שרין או בעקיפין."על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר בני אדם, במי דרך קבע,
 

מניותיחיד,   • בעל  יחויב    שהוא  בחברה,  של  מהותי  מס  דיבידנד  30%בשיעור  בגין   ,
רה(, ובגין רווח הון ריאלי  ממנה )לרבות בגין דיבידנד רעיוני מחברה נשלטת ז  המתקבל  

 (. מי שאינו בעל מניות מהותיבידי  25%ממכירת ניירות הערך שלה )לעומת 
 

אג" • ממכירת  הון  מסחרי, רווחי  ערך  נייר  שאי  ח,  הלוואה,  או  למדד,  מלווה  צמודים  נם 
שהוא  יחוי יחיד,  בידי  במס  מהותי,  בבו  מניות  מי   20%)לעומת    25%  בשיעורעל  בידי 

 ת מהותי(. שאינו בעל מניו
 

א בעל מניות מהותי, השינוי בידי יחיד, שהויודגש כי לעניין רווח מניירות ערך סחירים   •
 ערב התיקון.  15%ם  , במקו25% –ביותר  בשיעור המס הוא משמעותי

 

יחירי • בידי  המתקבלת  במס, בית  תחויב  המשלמת,  בחברה  מהותי  מניות  בעל  שהוא  ד, 
 תיו. בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסו

 

ת, או במועד קבלת שאלת היותו של היחיד בעל מניות מהותי תיבחן במועד מכירת המניו •
היחיד את  יראו  זאת,  עם  מהותי,  הדיבידנד.  מניות  כלשהו  כבעל  במועד  אם   12-ב  גם 

 ועד האמור, היה הוא בעל מניות מהותי בחברה.  החודשים, שקדמו למ
 

ל מניות מהותי, לא צוין מועד בחינת מעמדו בידי יחיד, שהוא בע  לעניין ריביתנציין כי  
 ככזה בחוק.

 

ב • שהפער  מהונציין  מניות  לבעל  השולי(  )המס  ריבית  על  המס  שיעור  שיעור ין  לבין  תי 
בדרך של מכירת האג"ח, טרם קבלת וה פתח לכיבוס ריבית  ( מהו25%על רווח הון )המס  

 הריבית.
 

מ  דיבידנד • מניות  בעל  חוץ, שהיא  של  בידי חברה תושבת  בשיעור מס  יחויב   30%הותי, 
 (. 25% –)לעומת חברה, שאינה בעל מניות מהותי 

 
 קיזוז הפסדים בשוק ההון  

 

הון   כנגד רווח  יתן לקיזוזייר ערך בארץ ובחו"ל נהפסד הון ממכירת נ  1.1.2006  -החל מ •
ממכירת  )שבח(  הון  רווח  כגון:  ההון,  בשוק  שאינו  הון  רווח  לרבות  שהוא,  סוג  מכל 

בנוסף ניתן  בנין, רווח הון ממכירת מניות פרטיות, רווח הון ממכירת מוניטין וכו'./קרקע
 מו בשל אותו נייר ערך,ת או מדיבידנד ששולמהכנסות מריבילקזז את הפסד ההון הנ"ל  

דנד בשל ניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית וגם מריבית או מדיבי
על דיבידנד    1.1.2012  -לאור העלאת שיעור המס החל מ,  25%או הדיבידנד לא עולים על  
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מהות מניות  מלבעל  לקזז  30%-ל  25%-י  עוד  ניתן  מניי  לא  הון  הפסדי  ערך את  רות 
כנג מסחירים  בעל  שמקבל  דיבידנד  המגבד  בשל  מהותי,  כנגד  ניות  קיזוז  על  שחלה  לה 

 .25%דיבידנד ששיעור המס בגינו עולה על 
 

 כלל הנישומים:  – 2021ז הפסדי הון שוטפים בשנת להלן טבלה מסכמת של קיזו
 

סוג 
 ההכנסה

 
 

 פסדסוג הה

הון  רווח 
מני"ע 

נסחרים 
 בישראל

הון  רווח 
מני"ע 

נסחרים 
 בחו"ל

 ריבית
ד נדיביד/

 מני"ע )*(

יבית ר
מפקדונות 

או  בבנקים
מתוכנית 

 חסכון

מנכס  ןרווח הו
לא סחיר 

בישראל או 
 בחו"ל

הפסד מני"ע  
נסחרים 
 בישראל

 ניתן לא אפשרי ניתן ניתן תןני

הפסד מני"ע  
נסחרים 

 בחו"ל

היתרה 
שלא 

זה קוז
כנגד 

הון  רווח 
ממכירת 

נכס 
 בחו"ל

שלא ניתן  היתרה 
כנגד  קוזזה 

ה ון רווח 
נכס   ממכירת 

 בחו"ל

נכס  א אפשריל לגבי 
-ראלביש

שלא  היתרה 
כנגד  קוזזה 
הון  רווח 
נכס   ממכירת 

 בחו"ל

הון   הפסד 
 מנכס בארץ

 ניתן לא אפשרי ןנית ניתן ניתן

הון   הפסד 
 מנכס בחו"ל

היתרה 
שלא 

קוזזה 
כנגד 

הו ן רווח 
ממכירת 

נכס 
 בחו"ל

שלא  ניתן היתרה 
כנגד  קוזזה 

הון רוו ח 
נכס   ממכירת 

 חו"לב

נכ לא אפשרי ס לגבי 
בישראל 

שלא  היתרה 
כנגד ק וזזה 

הון  רווח 
נכס   ממכירת 

 בחו"ל

 
ריבית   הכנסות  כנגד  שוטפים  הון  הפסדי  בקיזוז  הערך )*(  מנייר  נובעים  שאינם  ודיבידנד, 

עוד המס   כל  על שיעור שמומש, הקיזוז אפשרי  עולה  אינו  על הדיבידנד  או  על הריבית 
25%. 

 
 

 ים משנים קודמותהפסדי הון מועבר

 

 מול רווח הון בלבד.ניתנים לקיזוז  2021קודמות לשנת משנים  י הון מועבריםהפסד 6.1
יק 6.2 לישראל  נכס מחוץ  הון ממכירת  נכס מחוץ  הפסד  הון ממכירת  רווח  מול  וזז תחילה 

 לישראל.

 גשת דוח לרשות המסים בישראל. הקיזוז מותנה בה    6.3

מועב 6.4 הון  הפסד  קודמכלומר,  בשנים  שגובש  בר  לקיזוז  ניתן  אינו  המס  ות   2020שנת 
 נגד הכנסות מרבית או מדיבידנד שיתקבלו בשנה זו.ואילך כ
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את הפסדי ההון שנוצרו לו בשנים קודמות ובשנת  את רווחי ההון או  מומלץ לכל אחד לבחון  
יותר בשנת    ר האמור לעיל. יש לזכור כי אפשרויות הקיזוז נרחבות, ולקבל החלטות לאו2020

 אות.ת ההפסד מאשר בשנים הבהיווצרו

 שכר דירה למגורים בישראל   מיסוי הכנסות. 9

 

 מבוא: .1
, במסגרת חוק ההסדרים נקבע  2007חוק ההסדרים לשנת    2077בס"ח  פורסם    11.1.2007ביום  

הכנ על  ממס  )פטור  הכנסה  מס  חוק  הוראות  מגורים(  כי  דירת  מהשכרת  שעה(, סה  )הוראת 
. להלן 2007בשנת  ₪ 4,200שי של פטור חוד בסכוםשל קבע יהפכו להיות הוראה , 1990-התש"ן

 יובא בחוזר זה פירוט כל מסלולי המיסוי של הכנסות שכ"ד למגורים.
 
 מסלול הפטור .2

-רים(, התש"ןמסלול זה מבוסס על חוק מס הכנסה )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגו
קפה  אשר נדרש להאריך את תוהבדיל מהוראת שעה,  "(. כפי שצוין לעיל להחוק"-)להלן  1990

זהו מעתה  שנה,  שכ"ד    כל  הכנסות  הכנסה  ממס  פוטר  זה  מסלול  קבע.  של  תוקף  בעל  חוק 
של  ל גובה  עד  בשנת    ₪  4,200מגורים  וב  2007לחודש  שנה  מדי  גדל  הפטור  הינו    2021-סכום 

 ₪. 5,070בסך 
, ועל כן  השכרהלכל חודש  טורה ממס  בלשון דווקנית של תקרה פיש לשים לב כי החוק נוקט  

השכירות    הדירה עלולות לפגוע בפטור. כלומר, במצב שבו דמיחודשיות בהכנסות שכר  תנודות  
סיס חודשי, אך הדירה לא הושכרה במשך מספר חודשים עולים על התקרה הפטורה ממס על ב

ל עלול  השנה,  וזבמהלך  במידה  ההשכרה,  בחודשי  החודשית  ההכנסה  על  מס  על  חול  עולה  ו 
לא עלו הכנסות שכר הדירה   גם אם בממוצע שנתי,,  טורה המותאמת לפי החוקהתקרה הפ

 החודשיות על תקרת הפטור.
 

 10% -מסלול ה .3
         1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א    122הוראות סעיף  על  המסלול השני מבוסס  

ורים בישראל,  ההכנסות משכ"ד למג  על  10%(, לפיו יחול מס בשיעור של  "הפקודה"   -להלן  )
עסק )מבחינת היקפן והמנגנון המעורב ביצירתן(. כנגד ההכנסות יעות לכדי הכנסה משאינן מג

מוגבלות   שאינן  לא  בתקרההללו,  בתשלום ,  מותנה  זה  מסלול  כלשהן.  הוצאות  ניכוי  יותר 
יובהר, כי .  מתום שנת המסיום    30ס הכנסה או בתשלום המס בתוך  מקדמות תקופתיות למ

ניהול תמקדמות תקופתיות שוטפ  מי שמשלם עונה לתנאי  ות במסגרת  יק פעיל במס הכנסה, 
בדיעבד זה  במסלול  בחירה  כי  לב,  לשים  יש  מאידך,  בסעיף.  הגשת  הקבוע  בעת  רק  כלומר   ,

ל לגרום  עלולה  השנתי,  מלא,  הדוח  הכנסה  במס  מההשכרה חיוב  החייבת  ההכנסה  על 
דירת מכירת  בעת  ומ   למגורים.  במידה  במסהמגורים,  חייבת  תהא  זו  יתווסף    כירה  שבח, 

רת המכירה "פחת רעיוני" שניתן היה לנכות, אילולא נבחר מסלול המיסוי לפי אפשרות  לתמו
יגד ובכך  על זו  )פטור  שבח  ממס  פטורה  תהא  והמכירה  במידה  בגינו.  המס  ותשלום  השבח    ל 

 כספית כלשהיא. מכירת "דירת מגורים מזכה"(, הרי שאין לכך משמעות 
 

 ול המס הרגילמסל .4
ה "המסלול  הוא  על    –"  הרגיל  המסלולשלישי  היינו  מההשכרה,  הרווח  על  שולי  מס  תשלום 

ניכוי ה וצאות בגין הנכס. למי שבבעלותו יותר מדירה אחת  ההכנסות בניכוי הוצאות, לרבות 
כדא למגורים,  ההמושכרת  מסלול  בין  שילוב  לשקול  ב  10%-י  הרגיל  המס  התאם ומסלול 

 גיע לתוצאת מס מיטבית. הוצאות, על מנת להשיות וגובה ההכנסות והלנסיבותיו האי
 

 שיקולי ביטוח לאומי  .5
)נוסח משו7)א()  350סעיף   ומס   1995-לב(, תשנ"ה( לחוק הביטוח הלאומי  פוטר מדמי ביטוח 

כאשר הן פטורות ממס הכנסה לפי החוק או אם שולם  ,  בריאות ההכנסות מהשכרה למגורים
 (. 10%-)מסלול ה לפקודה 122לפי מסלול סעיף  10%ליהן מס בשיעור של ע
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משנת   שכירות  2008החל  מדמי  פאסיביות  לפי   הכנסות  מלא  במס  החייבים  או  עסקיים 
לה  הרגיל""המסלול   ביחס  לגובהן  קשר  ללא  ביטוח  בדמי  חייבות  וכו'(  מריבית  כנסות )וגם 

נסות פאסיביות רק אם  דמי ביטוח בגין הכ  שולמו   2007מעבודה או מעסק ומשלח יד )עד שנת  
מעבודה או מעסק ומשלח יד( יחד עם זאת הכנסות פאסיביות עד לגובה  ם עלו על ההכנסות  ה

 יהיו פטורות מדמי ביטוח לאומי. ₪ לחודש 2,638 מהשכר הממוצע, היינו 25%של 
מחבות בדמי    2008מעטים פטורים מינואר    יבידנד לבעלי שליטה בחברתיש לציין כי תשלומי ד

 ו כעצמאי של אותו בעל שליטה.להכנסותיו כשכיר א ללא קשר לסכומם ביחס  ביטוח
 

 השלכות מס ערך מוסף  .6
לסעיף   התשל"ו1)  31בהתאם  ערך,  מס  לחוק  השכרת  1975-(  על  מוסף  ערך  ממס  פטור  חל   ,

 שנים.  25ה על דירה למגורים לתקופה שאינה עול
 

 סיכום .7
ח, נראה כי רצוי  ין שלושה מסלולי הדיוו רה מגורים ובחירה בלפני קבלת החלטה על השכרת די

וגובה   ההכנסותבחון איזה מבין שלושת המסלולים הינו הרלוונטי, בין היתר, על סמך גובה  ל
לשיעור במסגרת  זו, יש לשקול אף אפשרות של הפחתת סכום שכר הדירה, בהתאם ת. ההוצאו

המ על  החלים  הלאומי  הביטוח  וחבות  השולי  להפחיהמס  מנת  על  המס שכיר,  חבות  את  ת 
 ה פנויה גבוהה יותר. מהכנס תיהנוליוצא וכפועל 

 
 מס הכנסה ( לפקודת25) 9סעיף  –פטור מדמי שכירות שקיבל קשיש המתגורר בבית אבות  .8
 

( לפקודת מס הכנסה.  25)  9עיף  למסלולים הכלליים שתוארו לעיל, קיים גם פטור לפי סבנוסף  
יבל קשיש המתגורר מהשכרת דירת מגורים שקהכנסה מדמי שכירות  הסעיף מעניק פטור על  

האבות   לבית  כניסתו  לפני  גר  שבה  הדירה  בשל  אבות  התשלום    –בבית  מחצית  לסכום  עד 
 עד החזקתו בשנת המס בבית האבות.השנתי ששילם ב

 

 הכנסות מהשכרה בחו"ל  .9
 

מסלול מניעה לשילוב בין    רים בחוק הפטור הינה דירה בישראל ובאזור, ולכן איןדירת מגו  9.1
חוק ה לפי  בישראלהפטור  לדירה  שהינו מסלול   פטור  בחו"ל,  דירה  לגבי  כל מסלול  לבין 

 ישראל.נפרד לחלוטין שאינו רלוונטי להכנסות ההשכרה ב
 

וזאת  , אין כל מניעה בשילו10%למותר לציין, שאף לעניין מסלול    9.2 ב עם הכנסות מחו"ל, 
 שראל. ו עם מסלול חייב ביכפי שראינו אף לגבי שילוב 

 ו"ל אין כל אבחנה בין דירת מגורים למשרד, וכיו"ב.הכנסות מהשכרה בח , כי לגבייצוין 
 

 ם שני מסלולים:ליחיד בעל הכנסה מהשכרה בחו"ל קיימי 9.3
  או זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל  מסלול חייב, שבו פרט לניכוי ההוצאות, ניתן אף לקבל   

מס   ישולם  בו  )אמסלול  ברוטו  ההכנסה  בשיעעל  מס(  ניכוי  לאחר  מתן  15%ור  ך  ללא   ,
וזאת  אפשרו בחו"ל,  החל  מהמס  זיכוי  מתן  וללא  פחת,  למעט  אחרות  הוצאות  להתיר  ת 

 א' לפקודה.122יף בהתאם להוראות סע
 

ונכ   9.4 נכס  כל  לגבי  חישוב  ייערך  כי  מניעה  כל  יוחל  אין  א'  נכס  על  המס,  תוצאות  פי  על  ס 
 ל החייב. נכס ב' יוחל המסלו ועל 15%מסלול 

 
החוק   9.5 מנימלשון  שאין  לכאורה  להסיק  שונה  ניתן  מסלול  ייבחר  ושנה  שנה  בכל  כי  עה, 

ה תוצאות  לאור  וזאת  הנכס,  אותו  לגבי  בהוצאות(, בחו"ל,  )גידול/קיטון  המשתנות  מס 
 ולכן זכאי הנישום לבחור את האופציה המטיבה עמו.היות ולשון החוק שותקות בעניין, 
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 ריבוי דירות"" –כנסות שכר דירה ה 10
, בעלים 10%דירות יהיה בשיעור    4שם( המס על בעל  מס הכנסה )שלא ברור אם ייו  לפי חוזר

 דירות ישולם מס מלא. 10לא בנסיבות שיבדקו, ומעל או מס מ 10%דירות ישלם או  5-9של 

  שבונותשמירת מערכת הח . 10
 

הכנסה  ש לנהל לפי הוראות מס  בונות ותיעוד אשר יא. מערכת חשבונות כוללת ספרי )פנקסי( חש 
בונות, ספר קופה, ספר הזמנות, שוברי קבלה, חשבוניות מס, תעודות כגון: כרטסת הנהלת חש

ייצו יומי, משלוח, דוחות  )קניות(, ספר פדיון   ר, ספר תקבולים ותשלומים, ספר כניסת טובין 
תיק תיעוד חוץ    וברי כרטיסי אשראי,סרטי קופה רושמת, ספר תנועת מלאי, רשימות מלאי, ש

 חשבונות ספציפיים. וספרי 
 

  6שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, או    7שמור את מערכת החשבונות על מסמכיה  ל  ב.  יש
 ם מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר.  ניש

 
 שנה.   15 חשבונות ומסמכים הקשורים למשכורות עובדים יש לשמורכרטסת הנהלת 

 

את  31.12.21לאחר   להשמיד  לשנת    ניתן  החשבונות  בוללכ  2014ספרי  לשנת ,  שהדוח    תנאי 
 . 31.12.15הוגש עד   2013

 

רישומ הזמנות,  סטטיסטיים,  ופרוטוקולים, מסמכים  חוזים  מחלקתיים,  בין  פנימיים  ים 
יהלם מרצון או  ם אינו חייב לנהלם על פי הוראות ניהול ספרים, אך נ תיעוד ופנקסים, שהנישו

במ  מכוח לשמור  יש  אחר,  הגשת    3שך  דין  מיום  לפחות  המס,  שנים  לשנת  ההכנסה  על  דוח 
 שאליה הם מתייחסים.  

 
ים לצורך בדיקתם בידי שלטונות המס בלבד. ייתכן  האמור בסעיף זה מתייחס לשמירת מסמכ

על   או  אחדים  מסוישבענפים  מסמכים  שמירת  נדרשת  מסוימות  חוקיות  דרישות  מים פי 
 יותר.   לתקופות ארוכות

ופה בלתי מוגבלת, משום שהם עלולים להתבקש  ווחים שנתיים על עובדים לתקרצוי לשמור די
 למימוש זכויות בביטוח לאומי וכיו"ב.  

 

ממנה, על גבי אמצעי   לפי הוראות מס הכנסה ניתן )כאופציה( לשמור מערכת חשבונות, או חלק.   ג
דיסקים )כגון:  ממוחשבים  מאחסון  סרטים  דיסקטים,  שתתאפ,  ובלבד,  הפקה  גנטיים(,  שר 

פירושה: לפי    -של מערכת החשבונות או כל חלק ממנה )הפקה זמינה    זמינה של פלט מודפס 
 .  דרישה ובמועד סביר(

 
י אחסון ממוחשבים במשך  ד.  לדעת מומחים, ישנן בעיות טכניות בעניין שמירה בטוחה של אמצע

פ  7 עקב  נזק  של  )סיכון  רטיבות  שנים  חום,  אגיעה,  כי  מומלץ  לכן,  לדאוג  ועוד(  ניתן  לא  ם 
נאי שמירה מתאימים של אמצעי האחסון הממוחשבים, יש להפיק מערכת שלמה ברציפות לת

 בי כל הקבצים הקבועים של מערכת החשבונות. של תדפיסים לג
 

להפיק שלא  החלטתם  אם  דיס  ה.   גבי  על  לשמרה  אלא  החשבונות,  מערכת  של  קים, תדפיסים 
ל מערכת החשבונות  ג כי בנוסף לשמירה הבטוחה שרטים מגנטיים, יש לדאודיסקטים, או ס

הממו  האחסון  אמצעי  של  גיבוי  יהיה  לעיל,  ד'  בסעיף  כאמור  במקום  הממוחשבת  חשבים 
 שאינו מקום העיסוק הקבוע. 

 
כך    –  1.1.2013-בתוקף מ   –את הוראות שמירת מערכת חשבונות    שלטונות מס הכנסה עדכנו ו. 

שמי )שובר שתתאפשר  חוץ  תיעוד  של  חשבוני  רה  משלוח,  תעודת  מס,  קבלה,  חשבונית  ת, 
ב ושמירתה  ממוחשבת,  סריקה  באמצעות  חוץ(,  מגורם  הזמנה  זיכוי,  דיגיטלי.  הודעת  ארכיב 

 ות אלה אינן חלות עליו(.)מסמך שהתקבל כ"מסמך ממוחשב" חייב להישמר ככזה והורא
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 לחוק הגנת השכר תיקון  –עדכון חקיקה  . 11
תיקהרי לידיעתכם  להביא  בנו  שהתקבל  השכר  הגנת  לחוק  ביום  ון  נס  כנואשר    24.6.08כנסת 

ביום   ה.  1.1.09לתוקף  הנחיות חדשות  קובע מספר  הן במגזר הפרטי התיקון  על מעבידים,  חלות 
ניכויים מהשכר, כאשר  והן במגזר הציבורי, ביחס לחובתם למ סור תלושי שכר ולסמכותם לבצע 

 ק. ל מעביד המפר את הוראות החובו הסנקציות המוטלות עבמסגרת התיקון הורח
 

 להלן עיקרי הדברים:  

 
 חובת מסירת תלוש שכר  

 
למסור    מרחיבהחוק  .  1  החובה  כי  את  וקובע  שכר  תלוש  הפרטים   בתלושלעובד  את  לפרט    יש 

 הבאים: 
 ם מלא של העובד ומספר זיהוי. ש   1.1 
 העבודה או העסק. ספר תאגיד, ומען מקום ספר זיהוי שלו או מיד, משם המעב   1.2 

לפי   ךתארי   1.3 העבודה,  במקום  או  המעביד  אצל  העובד  של  מצטבר  וותק  עבודה  תחילת 
 .הגבוה

י עובד המשרה של עובד, ככל שהוא מועסק במשכורת חודשית ובסיס השכר לגבהיקף       1.4
ר בעובד ששכרו ודרגתו ככל שהמדוב  המקבל שכר שלא במשכורת חודשית. דירוג העובד

 י דירוג.  נקבע לפ
שבגיהתקו   1.5 שבעדה  פה  בתקופה  העבודה  ושעות  העבודה  ימי  מספר  התשלום,  שולם  נה 

 שולם השכר. 
השכר.  בתקופה בגינה שולם    בפועלימי העבודה ושעות העבודה בהם עבד העובד  פר  מס    1.6

ו עבודה  שעות  חוק  שהוראות  בעובד  שהמדובר  לג ככל  חלות  אינן  לציין  מנוחה  יש  ביו, 
 ורש.זאת במפ

החופשה   1.7 ימי  המחלה   מספר  ימי  מספר  החופשה,  ימי  ויתרת  התשלום  בתקופת  שניתנו 
המחל תקופת  ויתרת  ימי  שנוצלו  בביטוח  מבוטח  העובד  בו  במקרה  )אלא  הצבורה  ה 

 מחלה(. 
פות  גמול שעות נוס  -ות  עת עבודה, השכר הרגיל ותשלומים שנוספו על השכר לרבערך ש    1.8

ודמי מחומנוחה שבועית; דמ חופשה  דמי  כל התשלומים י הבראה;  וכן סך  וכיו"ב,  לה 
ס המס;  בשנת  שלהם  המצטבר  וחסכון  הכנסה  במס  החייבים החייבים  התשלומים  ך 

המס;   בשנת  שלהם  המצטבר  והסכום  לאומי  ביטוח  והתשלומים בדמי  השכר  כל  סך 
 סוציאליות. ות הפנסיוניות או ההמובאים בחשבון לעניין הזכוי

דמיניכ   1.9 ובהם:  העבודה  משכר  בריאות,   ויים  ביטוח  דמי  הכנסה,  מס  לאומי,  ביטוח 
יה מבוצע הניכוי וסכום הניכוי, כל ניכוי אחר  ניכויים לקופת גמל תוך פירוט הקופה אל

כן    וסיכום של כל הניכויים. אינם יש לפרט תשלומים עבור תנאים סוציאליים ש  -כמו 
 ת לעובד.  משולמים ישירו

לפר  1.10 המגיעיש  ברוטו  הסכום  את  עוד  את    ט  וכן  )נטו(,  בפועל  לתשלום  והסכום  לעובד, 
 ן בנק.  האופן בו משולם השכר, לרבות פרטי חשבו

 ורו המעודכן.  בתלוש יש לפרט גם את שכר המינימום )לחודש ולשעה( בשיע  1.11
 

על פי    -וא  לתשלום שכר עבודה )שה  ימים לאחר המועד  9  המועד למסירת תלוש שכר הוא עד  .  2 
החוק   בגינו מ  -הוראות  החודש  ואמצע  חודשי,  לעובד  משולם,  הוא  בגינו  החודש  סיום  ועד 
 ל שהמדובר בעובד ששכרו משולם על בסיס שעתי, יומי או שבועי(. ככ -משולם השכר 

 
או משלח    סק שלא במסגרת עסקוהאמורות אינן חלות על מעסיק לגבי עובד המועהוראות  ה.   3

 ידו. 
 
תעמ.   4 לעובדו  מלמסור  שנמנע  כל  ביד  את  מכיל  שאינו  תלוש  לעובד  מוסר  או  במועד  שכר  לוש 

קנס, ששיעורו משת דינו  )לדוגמא  הפרטים  בו ההפרה   -נה בהתאם לחומרת ההפרה  במקרה 
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ו ככל שהמדובר טובות הנאה, או כדי להימנע מתשלום המגיע לעובד, א  נעשתה בכוונה להשיג
 חודשים(.  12של פעמים בתקופה  6 -ק למעלה מיק שהפר את הוראות החובמעס

 
פיצויים בסך שלכמו  .   5 לפסוק  לעבודה סמכות  לבית הדין  נקבעה  בשיעור  ₪  5,000עד    כן,  או   ,

שנמצא כי המעסיק ביודעין לא מסר לעובד   גבוה יותר מטעמים מיוחדים שיירשמו, וזאת ככל
ע שכר  בחוקתלוש  הקבוע  המועד  מד  שאינו  תלוש  מסר  או  המחויבים.,  הפרטים  כל  את    כיל 

חודשים, נחשב מעסיק    24מעסיק שהפר את ההוראות בשני חודשים לפחות בתוך תקופה של  
 .ביודעיןהפר את ההוראות ש

 
 ניכויים מהמשכורת  

 
יועבר הסכום   הר כי ככל שנוכו סכומים מהשכר בהתאם להוראות החוק,ס לניכויים הובביח  .  6

מי בת  אל  הסכום  מיועד  רואים    30וך  שאליו  בו  מהמועד  היום  רוב,  פי  )על  כמולן   10-שכר 
 לחודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה(.  

 
 עביד שניכה משכר עובד בניגוד להוראות החוק דינו יהיה קנס.  ד כי מוענקבע  .7

 
ו יהיה ליעדם, נקבע כי דינעביד שניכה סכומים משכרו של עובד ואולם לא העבירם  למ  ביחס .8

 מהקנס הקבוע לעניין העבירות האמורות.  ו קנס בשיעור גבוה פי חמישהמאסר שנתיים, א
 

ת, היינו בכוונה להשיג טובות הנאה או להימנע כן, ככל שההפרות נעשו בנסיבות מחמירוכמו   .9
ות החוק  אישומים לפחות על פי הורא  6  -כאשר המעביד מואשם ב   מתשלום המגיע לעובד, או 

להעלות את תקופת המאסר  תן להגדיל את שיעור הקנס, וחודשים. ני  12ה של עד  בתוקף תקופ
 חודשים.   30 -עד ל

 
 ובת ההוכחה בתביעות בגין שעות נוספות ח
 

ההלכה  .10 פי  על  נוספות.  שעות  עבור  לתשלום  נוגע  בחוק  נוסף  מהותי  היום,    תיקון  עד  שנהגה 
עבד   כי  להוכיח  עובד  על  הנטל  ככל  הוטל  נוספות,  גמבשעות  לתשלום  תביעה  בגין  שהגיש  ול 

ניכר על עובדים, בנסיבות בהן רישומי הנוכחות  עבודה בשעות נוספות . נטל זה הכביד באופן 
ודה ים על ידי המעסיק. נוכח האמור, בתיקון לחוק נקבע כי בתביעות לשכר עבעל פי רוב נשמר

יועבר היקף השעות בהן הו  או לגמול שעות נוספות, וככל שתהיה מחלוקת לגבי עסק העובד, 
 א ניהל כדין פנקס שעות עבודה שהוא מחויב לנהל. ההוכחה אל המעביד, במידה ולנטל 

 וק המילואיםח. 12
הביטוח  התק  2.4.08ביום   בחוק  תיקונים  גם  בתוכו  הכולל  החדש  המילואים  חוק  בכנסת  בל 

או עצמאי יוגדל  /אשר ישולם לשכיר ו  שא תגמולי מילואים, ואשר לפיו, סכום התגמולוומי בנהלא
 נוי הנוסחה לחישוב התגמול. עם שי

 .ואילך 1.8.08-תחילת החוק בנושא תגמולי מילואים הינה ב
והש החוק  עיקרי  לגבי  השכר מידע  ובמערך  הלאומי  לבטוח  בדיווחים  לשלב  יש  אותם  ינויים 

הת  את  בטבל המחשב  מפורטים  במילואים,  המשרת  לעובד  לאגמול  עזר  התגמול,  ות  חישוב 
 מן:כדלק

 
 

 תקופת השרות  משך אופן החישוב
ה עפ"י  חלוקת  יחושב  הקיימת:  נוסחה 

ב לשרות  שקדם  השנה  ברבע    90-ההכנסה 
 כפול מספר ימי השרות  

של    שרות תקופות    7רצוף  מספר  לרבות  ימים 
 ימים כל אחת 7עוקבות בנות 

חלוקת  יחוש הקיימת:  הנוסחה  עפ"י  יומיים,  ב  אחד,  יום  בן    5ימים,    4ימים,    3שרות 
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 .90-ם לשרות בההכנסה ברבע השנה שקד 
 

למספר ימי    40%שוב הסופי: תוספת של  בחי
 עו בפועל השרות אשר בוצ

 ימים

הק הנוסחה  עפ"י  חלוקת  יחושב  יימת: 
 .90-ההכנסה ברבע השנה שקדם לשרות ב

 
ת של יום אחד למספר בחישוב הסופי: תוספ

 ימי השירות אשר בוצעו בפועל

 ימים  6ות בן שר

הקיימת:יחוש הנוסחה  עפ"י  חלוקת    ב 
 .90-דם לשרות בההכנסה ברבע השנה שק

 
של   תוספת  הסופי:  ליתרת   40%בחישוב 

 7-הימים לאחר החלוקה ב

  7  -וף אשר לאחר חלוקת מספר הימים בשרות רצ
 ימים  6-היתרה קטנה מ

עפ"י חלוקת    יחושב  הקיימת:  הנוסחה 
 .90-ת בההכנסה ברבע השנה שקדם לשרו

 
ליתרת    ופי: תוספת של יום אחד בחישוב הס

 7-הימים לאחר החלוקה ב

  7  -שרות רצוף אשר לאחר חלוקת מספר הימים ב
 ימים  6היתרה 

 
ל כי בהתאם  לציין  לעובד את תגמולי המילואים יש  חוק הביטוח הלאומי המעביד מחויב לשלם 

יומי שעבד לפחות    )זאת ב  75ביחס לעובד חודשי ועובד  וביטיום  וח לאומי מחזיר  רבעון הקובע(, 
 לחוק הביטוח הלאומי(. 280מול לידי המעביד )סעיף את התג

ואים כפי שהוא מחושב ע"י  בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, המעביד מחויב לשלם את תגמול המיל
זה כעין "צינור מתווך" ועליו להעביר לעובד את  הביטוח הלאומי, כלומר, המעביד משמש לעניין  

 אומי.יעביר לו הביטוח הל מה ש
 

וביטוח לאומי העביר למעביד סכום גבוה יותר, על  יד שילם לעובד סכום מסוים,  לפיכך, אם המעב
גם   כך  ההפרש.  את  לו  להעביר  ממה המעביד  יותר  לעובד  שילם  המעביד  אם  ההפוך,  במקרה 

 י, הוא רשאי לקזז את ההפרש ממשכורת של העובד.שהעביר לו הביטוח הלאומ
 
 

 של קונה על גבי חשבונית וציון מספר רישום  ווןדיווח  מק –מע"מ  . 31
 
, ולשם הגברת האכיפה ומניעת  תת מע"מ והמלחמה בחשבוניות פיקטיביווסגרת המאבק בהונאבמ

משנת   החל  כי  נקבע  המע"מ  בתחום  מ  2010הונאות  דיווחים  למע"מ  להגיש  למחשב  יש  קוונים 
 הם:  2021מע"מ. החייבים בדיווח מקוון בשנת 

 
שאשהם  עוסקים   (1 וכן שותפויות  חברה  חברות  הינה  השותפים  שלהם שמחזוחד  העסקאות  ר 

 מיליון ₪. 1.5 -היה גבוה מ 2021בשנת 
ים הם עצמאים, או שחייבים בניהול ספרים בשיטה הכפולה,  עצמאים, ושותפויות שכל השותפ (2

 מיליון ₪.  2.5  -היה גבוה מ 2021ת שלהם בשנים שמחזור העסקאו

 מיליון ₪.  20 -וה מהיה גב 2021שלהם בשנת רים שהמחזור השנתי מלכ" (3

 מיליון ₪.  4 -היה גבוה מ  2021כספיים שהמחזור השנתי שלהם בשנת מוסדות  (4

 , כמפורט להלן:ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי 15ם יש להגיש בתוך את הדוחות המקווני (5

מן בדוח התקופתי וסכו  ט של כל חשבוניות המס )מס עסקאות( שהונפקו ושנכללוופיר .א
 הכולל;
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רשימוני .ב של    כל  שמו  את  הנושאים  בדוח הייבוא  תשומות  מס  נתבע  שבגינם  העוסק, 

 התקופתי וסכומם הכולל; 
 
ש .ג הקנייה  חשבוניות  כמס כל  בו  הנכללות  התקופתי,  הדוח  בתקופת  לעוסק  הוצאו 

 לל. ותשומות, וסכומן הכ
 
)חשבוניות  .ד לעיל  שהוזכרו  המס  חשבוניות  כל  ול  לגבי  מכירות  לגבי  קניות( מס  גבי 

בדו הסידיפורטו  מספרה  הבאים:  הפרטים  סכומה ח  תאריכה,  החשבונית,  של  ורי 
הקונה של  הרישום  מספר  וכן  ממנה,  הנובע  המס  יבוא  וסכום  רשימון  כל  ולגבי   ,– 

רשאי עוסק  כי  יצוין,  הסידורי.  מספרו  הדוח   יפורט  במקום  הנוסף  הדוח  את  להגיש 
אישר   אם  בתנאים  התקופתי,  המנהל,  ובלבזאת  שיורה,  כאמור ובתיאומים  שדוח  ד 

 ש להגיש את הדוח התקופתי. יוגש במועד שי
 

את מספר הרישום )מספר עוסק(  החוק קובע כי חשבונית מס תכלול גם    1.1.2014החל מיום   (6
 של הקונה או נותן השירות.

 דוח שנתי מקוון ליחיד  חובת הגשת. 41
 

מס לשנת המס   , נקבעה חובת הגשת דוח2007הכנסה מדצמבר    לפקודת מס  161במסגרת תיקון  
בא  2008 באמצעות  ואילך  או  )שע"מ(  המסים  רשות  של  מחשב  מערכת  )באמצעות  מקוון  ופן 

  י יחיד, החייב בהגשת דוח מס ושהייתה לו במהלך שנת המס המדווחת הכנסה האינטרנט( על יד
הגיש את הדוח הבאים לא נדרשים ל  מעסק, ממשכורת או מחקלאות. בשלב זה יחידים מהסוגים

מק דוח  באופן  הגשת  מחובת  לא  )אך  )וון  מהפקודה(:  כעולה  הכנסה 1שנתי,  בעלי  ישראלים   )
 ( תושבי חוץ;2א' לפקודה; )67ם להוראות סעיף מעבודה בחו"ל, המתחייבים במס בהתא

 

  18.7.10  מיום  6910בק"ת    –  וון לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכותקפטור מהגשת דוח שנתי מ •
תק מהגפורסמו  פטור  המעניקות  המסנות  שנת  )לגבי  מקוון  דוח  במקרים    2009  שת  ואילך( 

 גדרתו בפקודה:הבאים, אך למעט מקרים שבהם עסקינן ביחיד שהוא בעל שליטה, כה
 

וגם הכנסת   .א או משכורת(  )מחזור  זוגם מעסק, מחקלאות, ביחידים שהכנסתם השנתית  ן 
עולה אינה  ומעבודה  יד  א  81,240על    ממשלח  לכל  ההכנסה  ₪  כי  ובתנאי  השנתית  חד, 

הכנסתם החייבת של בני   –₪ ואם יש לו בן זוג    81,240נה עולה על  החייבת של היחיד אי
על   עולה  אינה  ה)הסכו  ₪  162,480הזוג  לשנת  מים  מתייחסים  פור2020נ"ל  טרם  סמו , 

 (. 2021ת נכומים לשהס
 .יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה .ב

 
 

ר מחובת הגשת דוח מקוון, אך לא מחובת הגשת ורה פוטרת יחידים כאמויודגש כי ההקלה האמ
 הדוח השנתי, כעולה מפקודת מס הכנסה.

 בסיס מזומן למע"מ שאים לדווח עלעוסקים הר .  51
 

לתיקון   מע"מ    48בהתאם  מלחוק  העוסקים  בנק  1.1.2015  -בתוקף  מעגל   על  לדווח  הרשאיםע 
 של  העסקה  ביצוע  בעת  בלבד  עסקה  חשבונית  להוציא  יכולים  אלו  עוסקים  למע"מ.  מזומן  בסיס
 אשראי(   סיבכרטי  או  עתידיים  )בשקים  דחוי  תקבול  קבלת  בעת  וקבלה  השירות,  מתן  או  המכר

  יום   14  תוך  למעשהו   העסקה,  בגין  התקבול  של  בפועל  פירעון   בעת  רק  להוציא  המס   חשבונית  ואת
   הפירעון. ממועד
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  העסקה. בגין פועלב התקבול שנתקבל לאחר רק המע"מ תשלום את מאפשר זה תיקון

   כדלקמן: למע"מ, מזומן בסיס על לדווח הזכאים העוסקים רשימת להלן
 
 מע"מ   כולל  אותיהםעסק  מחזור  אשר  ייצור,  מפעלי  מאפה,  בתי  גרים,מס  נגרים,  ון:כג  יצרנים .1

  כולל   ₪  1,950,000  עד   של  ך בס  הינו  ₪  3,810,000  על   עולה  אינו  אך   ₪   2,150,000  לע  עולה
 . עובדים 6 -מ יותר מעסיקים  ולא לשנה מע"מ

₪   ₪3,450,000 כולל מע"מ אך אינו עולה על    1,950,000יצרן שמחזור העסקאות שלו עולה על  
  6  -אך בעסקו יותר מ  מ₪ כולל מע"  1,950,000  -ות שלו פחות מכולל מע"מ, או שמחזור עסקא

 ים.מועסק  17 -מועסקים ולא יותר מ
 
 לא כולל מע"מ.  -מיליון ₪  2עולה על  חזור העסקאות שלו אינו. כל עוסק שמ2

 שיפוצים   רכב,  השכרת  מוסכים,  הובלות,  מלון,  בתי  אירועים,  אולמות  כגון:   –  שירותים  נותני  .3
 ₪  15,000,000  על   העולה  בסך  הינו  "מעמ  כולל  לא  עסקם  שמחזור  מסעדות,   ינים,בני  ותיקוני

   שנה.ב מע"מ כולל לא
 
  לפני   המתקבלות  מקדמות  לגבי   למע"מ,  המזומן  בסיס   יחול  וקבלנים  מקרקעין  בעסקאות     .4

   לקונה. הבנייה עבודות גמר  או המקרקעין מסירת
 
  שיניים,   יאטכנ  יועצים,  אדריכלים,  חשבון,  רואי  דין,  עורכי  כגון:  –  חופשיים  ועותמקצ  בעלי    .5

  מועסקים. ספרמ או הכנסות  מחזור הגבלת ללא ושמאים. פטנטים עורך כלכלנים,
 
 במתן  עוסק  רכב,  סוחר  מקרקעין,  סוחר  ספר,  בתי  בעלי  לנהיגה,  ספר  בתי  בעלי  פאים,רו    .6

  מועסקים. מספר או נסותהכ מחזור הגבלת ללא מופעים וא לעיתון מנויים מכירת אשראי,
 
  שאינו   מאדם  "ממע  לתקנות  א6  תקנה  לפי  שירות  שקיבל  כספי  מוסד  או  ר"מלכ  או  עוסק  .7

   עצמית(. )חשבונית קצבה או גמלה משכורת,מ הכנסתו ועיקר כעוסק רשום
 

 תשלום   מועד  לפני  מזומן,  בסיס  על  המדווח  מעוסק  מס  חשבונית  לדרוש  אסור  כי  בחוק  נקבע  כן  כמו
 שלושה   מאסר  שעונשה  לחוק   118  סעיף  לפי  יתלפלי   עברה  מהווה  זו  הוראה  הפרת  בפועל.  התמורה
  ₪. 9,600 של בסך קנס או חודשים

 חוב אבוד ע"י הוצאת הודעת זיכוי מס  זר מע"מ בגין. הח1 .16
ביום   שניתן  עקרוני  דין  קב2.12.99בפסק  בע"מ,  אחזקות  אלקה  חברת  בעניין  המשפט ,  בית  ע 

 . "אי להחזרי מע"מ ששילם בגין "חוב אבודהעליון, כי עוסק זכ
 

ערכים ריאליים היינו,  "מ עבור חוב אבוד בעוד קבע בית המשפט, כי יש להחזיר את החזרי המע 
 בתוספת רבית והפרשי הצמדה. כדי לקבל החזר כאמור נדרשים מספר יסודות: 

 ביצוע העסקה.   .1

 הוצאת חשבונית  .2

 ע"מ לפי החשבונית. תשלום המ .3

 רה  כישלון התמו .4

 היות החוב חוב אבוד   .5
 

 להלן:  כמפורטובות אבודים בעניין החזרי מע"מ בגין ח מתוקנות תקנות פורסמו 20.11.00ביום 
 

 :הגדרותא.  . 1
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זיכוי"  " בסעיף    -הודעת  חשבונות(    א23כמשמעותה  פנקסי  )ניהול  הכנסה  מס  להוראות 
 ההוראות(;   -להלן ) 1973-התשל"ג(, 2)מס' 

 

אבוד"  "  עססכ  -חוב  בעד  עוסק  ששילם  מס  לום  ושהוכח  המנהלהקה,  של  דעתו   נחת 
 שהפך להיות אבוד. )מנהל מע"מ(, 

 

אבוד, יגיש למע"מ, בנוסף לה, הודעה בכתב שיצורפו הודעת זיכוי, בשל חוב  עוסק המוציא    ב.  
הד ציון  לרבות  בהודעה,  המפורטות  בעובדות  התומכים  מסמכים  התקופתיים לה  וחות 

 עה יפורטו כל אלה: דבהו בוניות המתייחסות להודעת הזיכוי;שבהם נכללות החש
 

 פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב;  (1)
 

 ;  נקט העוסק לגביית החובוהליכים שפעולות  (2)
 

   ;ודעה, שבשלהן הפך החוב לחוב אבודות אחרות הנוגעות להעובד (3)
 

ייעשו לאחר שחלפהוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור      ג. )ב(  ו שישה בתקנת משנה 
ית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש  נחודשים מהמועד שבו הוצאה חשבו

 התקופה(.   -הלן מן המועד האמור )ל  שנים
 
 במניין התקופה לא יבואו:  ד. 

 

לבין פ (1) רגל  פשיטת  או  פירוק  הליכי  במסגרת  חוב  תביעת  הגשת  יום  שבין  הזמן  רק 
 יבידנד סופי למבקש; אישור המפרק או הנאמן לחלוקת ד יום מתן

 

הייהזמן שבין  פרק   (2) יום  ובין  לגביית החוב  לבית המשפט  ות פסק ום הגשת תביעה 
 ין חלוט.  הדין לפסק ד

 
שמור ברשותו את העתק ההודעה כשהיא חתומה בחותמת "התקבל" ממשרד מס ה.  עוסק י

 .1976  -מוסף )רישום(, התשל"ו  לתקנות מס ערך 16ערך מוסף כמשמעותו בתקנה 
 

ור בתקנת משנה )ה( לא יהא רשאי להקטין את סכום מו.  עוסק שאין בידו הודעה חתומה כא
 ערך מוסף.   ירות ואת החיוב במסהמכ

 
ואילך,    תקנות אלה יחולו לגבי הודעת זיכוי בשל חובות אבודים שהוצאה ביום פרסומן    )א(    .  2

 .20.11.00היינו, 
 

לפני יום   י חובות אבודים שהחשבונית בשלהם יצאהעל אף האמור בתקנת משנה )א( לגב)ב(     
א )ג( לתקנות  1נה  המגבלה הקבועה בתק  לא תחול (  2000בינואר    1)  כ"ח בטבת התשס"א 

  אלה.

   . הוראות כלליות להוצאת הודעת זיכוי מס 2      
הבאים התנאים  אחד  בהתמלא  מס  זיכוי  הודעת  להוציא  רשאי  סעיף    עוסק  א'    23)עפ"י 

 :(1973-כנסה ניהול פנקסי חשבונות תשל"גבהוראות מס ה
 

החש 2.1 במערכת  שנותר  ההעתק  על   בחתימתו  אישר  את  הלקוח  העוסק  של  העובדה  בונות 
 ת הזיכוי, או:שקיבל את  הודע

הודעת הזיכוי נשלחה בדואר רשום, עם אישור מסירה, לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ   2.2
על   ה  1,400עולה  להעתק  יצורף  המסירה  אישור  במערכת  ₪.  שנותרה  הזיכוי  ודעת 

 או:  החשבונות,
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 .ה קבל אישור שהודעת הזיכוי נתקבלה בפקסימילינת 2.3

 החשבונות ניות מס שלא נכללו בספרי ר מס תשומות בגין חשבוהגשת בקשה להחז. 3
 להלן שאלה ותשובה בנושא

 
 השאלה:

חשבוני נכללו  לא  מע"מ  לרשויות  שהוגש  משנת  בדוח  מספקים  מס  טעו  2020ות  מס  עקב  סך  ת. 
כ להחזר  מ  .₪  100,000  -התשומות  מס  חשבוניות  בכמה  ועד    100-מדובר  כי  ₪80,000  צד ₪. 
 ומות ואילו מסמכים יש לצרף לבקשה?ויות מע"מ להחזר מס תשמגישים בקשה לרש

 
 התשובה:

סעיף   מוסףל  )א( 38ככלל,  ערך  מס  התשל"וחוק  על  )להלן:"החוק"(    1975-,  מס  ניכוי  מתיר 
 חוקל  116די הספק. עם זאת, סעיף  יה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס על  תשומות עד שיש

מועדי בדחיית  תשומותעוסק  במס  להכרה  אם  להאריך  רשאי  המנהל  למרות .  הדיווח  מועד  ת 
 . לחוק עד חמש שנים ממועד תאריך חשבונית המס)א( 38האמור בסעיף 

 
 עוסק ולציין כדלקמן:למנהל מע"מ בתחנה שאליו שייך ה במקרה זה יש להגיש בקשה

רי החברה  פבס  בגין מספר חשבוניות מס שלא נכללו  חוקל  116ם לסעיף  אהבקשה הוגשה בהת .1
 חודשים מיום הוצאתן.ת התקופתיים עד לשישה בדוחו

 לציין את סך התשומות.  .2

 שבה הן הוצאו.  לציין את הסיבה לכך שחשבוניות המס לא נכללו בתקופת הדיווח השוטפת .3

 ת המס. לצרף את חשבוניו .4

 י זוג שיש להם מקור הכנסה משותף נהוראות לגבי ב  –מס הכנסה   .71
מס1 תיקון  עפ"י  הכ  199.  (   מס  מיום  לפקודת  מתוקפו  ש  30.12.2013נסה     2014בינואר    1  -החל 

ניתן לעשות   כי  זוג שיש להם מקור הכנסה משותף, הייחישוב  נקבע    –נו  נפרד של המס לבני 
 ם התקיימו כל אלה:אר ההכנסה של בן הזוג השני, רק מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקו

 
 סה המשותף.צור ההכנסה ממקור ההכנ בני הזוג נדרשת ליי א. יגיעתו האישית של כל אחד מ 
  

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

 
i.   הזוג בני  של  המגורים  בבית  מופקת  ההכנסה  ה  –אם  מגורים  בית 

ק דרך  הממשמש,  ההכנסה  מקור  את  האמור בע,  ההכנסה  מקור  פעילות  ומרבית  שותף 
 נעשית בבית המגורים. 

 
ה תוטל סנקצי  לאי עמידה באחד התנאים הנ"( אם יתברר כי נעשה חישוב נפרד שלא כדין, עקב  2

 אם ייווצר כתוצאה מהדיווח שלא כדין. רשייווצ סמגרעון המ 30%של קנס בשיעור 
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 ת מגורים וסוגיות הפטור ממס שבח במכירתן רכישה בגין רכישת דירושינויים במס  .81
 

במס רכישה   אושרו בין השאר שינויים משמעותיים  2014  –  2013לשנים    במסגרת חוק ההסדרים
 ירתן.  ח במכבגין רכישת דירות מגורים, ובכל סוגיות הפטור ממס שב

 
בתוקף  -יר בשקלים ושיעור המסמח  לתושב ישראל  ריםלגבי דירות מגומס רכישה    להלן שיעורי

 2021בשנת 
 

דירה יחידה בידי יחיד תושב 
 ישראל

 0% 1,747,865עד 
1,747,865-2,073,190 3.5% 
2,073,190-5,348,565 5% 

5,348,565-17,828,555 8% 
 10% 17,828,555מעל 

  
בידי יחיד תושב ת נוספ דירה

 ישראל
 8% 5,340,425עד 
 10% 5,340,425ל מע

 
 , בעקבות משבר הקורונה המדרגות של מס רכישה16/1/2021עד   שיעורים אלה היו בתוקף

 הינן לפי המדרגות הבאות: 16/1/2021 -לרוכשי דירה שניה מ
 

 5% 1,294,770עד 
1,294,770-3,884,295 6% 
3,884,295-5,348,565 7% 

5,348,565-17,828,555 8% 
 10% 17,828,555על מ
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 )מס שבח(  רות מגוריםחבות המס במכירת די
 

תושב ישראל או תושב  
חוץ שאין לו דירת  

מגורים במדינה שבה  
 הוא תושב*

 
 1.1.14לפני 

 
תקופת המעבר: 
31.12.17-1.1.14 

 
 1.1.18  -החל מ

דירת מגורים יחידה  
דירת מוריש  )לרבות 

ה הוראות  שחלות עלי
 לחוק(  (5) ב49סעיף 

ב  49פטור מלא לפי סעיף 
דשים  חו 18-, )אחת ל(2)

בתנאי הסעיף( או לפי  
( וזאת  5ב )49סעיף 

בנוסף לפטור "הרגיל"  
 ( לחוק 1ב )49לפי סעיף 

א )בדרך  פטור מל
כלל( בתנאי סעיף  

** או לפי   ,(2ב )49
( ובלבד  5ב )49סעיף 

  ששווי המכירה עד
4,495,000   ₪ 

א  לפטור מ
)בדרך כלל(  

תנאי סעיף  ב
,** או  (2) ב49

ב  49ף לפי סעי
( ובלבד  5)

המכירה    ששווי
  4,495,000עד 
₪   

    
דירות השקעה שנרכשו  

 1.1.14לפני 
פטור מלא על דירה אחת  

(  1ב ) 49בלבד לפי סעיף 
 )אחת לארבע שנים( 

  2תן למכור עד ני
דירות בפטור חלקי  

ארי  לפי חישוב ליני
א  48חדש בסעיף  

 (***2)ב

י לפי  פטור חלק
ארי  ינ חישוב לי

חדש בסעיף  
 ( 2א )ב48

    
קעה שנרכשו  דירות הש

 1.1.14לאחר 
 25%מס של  25%מס של  

    
דירה יחידה ודירת  

מוריש שסכום שווי  
  4,522,000מכירתה מעל 

 שקל )דירת יוקרה( 

ב  49ור מלא לפי סעיף פט
חודשים    18-אחת ל ( 29)

י הסעיף( או לפי  בתנא
( וזאת  5ב )49 סעיף

רגיל"  בנוסף לפטור "ה
 ( לחוק 1) ב49לפי סעיף 

י סעיף  פטור ממס לפ
( ** או לפי  2ב )49

( הפטור  5ב )49סעיף 
יינתן רק עד סכום  

מיליון   4,495,000של 
₪, התמורה העודפת  

תחויב במס באופן  
חישוב  יחסי ולפי 

 ליניארי חדש****

פטור ממס לפי  
( **  2ב )49סעיף 

או לפי סעיף  
( הפטור  5ב )49
נתן רק עד  יי

של   סכום
4,495,000  

ון ₪,  מילי 
התמורה  

חויב  העודפת ת
במס באופן  

ולפי  יחסי  
חישוב ליניארי  

 חדש **** 
    

תקופת המעבר:  1.1.14לפני  תושב חוץ אחר 
31.12.17-1.1.14 

 1.1.18-החל מ

ירה שנרכשה עד  ד
)אין פטור   31.12.13

 אח"כ(  לדירה שנרכשה

פי  פטור חלקי, ל  ל כמו תושב ישרא
רי )כפוף  איחישוב לינ 

 * לתנאים(**

פטור חלקי, לפי  
 ארי יב לינ חישו

 
יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא    –תושב חוץ  *  

 בה הוא תושב כי אין לו דירה כאמור.  אישור משלטונות המס במדינה
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 הם:  1.1.14-מבסעיף החל החדש. תנאי הפטור   (2) 'ב49ור לפי סעיף פט **
 

 א.16גדרתו בסעיף הכ ובאזורחידה של המוכר בישראל ה הנמכרת היא דירתו היהדיר .א

 יתה לדירת מגורים. יחודשים מיום שה 18הוא בעל הזכות בה במשך  המוכר .ב

זו, דירת מגורים א  18במשך  לא מכר  המוכר   .ג לפי  חודשים שקדמו למכירה  חרת בפטור ממס 
 קה זו.פס

  רות נוספות. לא היו ברשותו די  1.1.2014-טור רק למי שבר יינתן הפ ופת המעבבתק .ד
 

לינ חישוב  לפי  חלקי  פטור  חדש  י***  מגורים  2)ב  'א48סעיף    –ארי  דירת  על  רק  חל  החלקי  הפטור   .)
לפני   יחסי מהשבח הראלי המתייחס לשנים שעד  . חל 1.1.14שנרכשה  היה פטור ממס.  י  1.1.14ק 

 .25% ם המכירה, חייב במס שלועד יו 1.1.14-ה שמייחס לתקופסי מהשבח הראלי המתחלק יח
 החלקי לפי החישוב הליניארי בתקופת המעבר הם: תנאי הפטור 

לפ  .א זכאי לפטור  (  1)  ' ב49י סעיף  במכירה של לפחות אחת משתי דירות המגורים, המוכר היה 
 במועד המכירה. עיף היה עומד בתוקפו כנוסחו ערב יום המעבר, אילו הס

דירתבמכי .ב של  במ  רה  שנתקבלה  המגורים  המעבר,  יום  לפני  הצינון תנה  תקופת  סתיימה 
 כנוסחו ערב יום המעבר.  'ו49הנדרשת לפי סעיף 

 . , בין בתמורה ובין שלא בתמורה1המכירה אינה לקרוב כהגדרתו בסעיף  .ג
מגור דירת  עומדים בתנאים, לרבות במכירת  לא  פ אם  יחול  לא  והמכירה תהיה  ים שלישית,  טור 

 המעבר.כנוסחו ערב יום  'א48 יףעישוב מס רגיל בסייבת לפי חח
 

לפני    3**** הערה   נרכשה  יחול   4,495,000, על החלק העודף מעל  1.1.14ובנוסף: כאשר הדירה  שקל 
יום    ועד  1.1.14-החלק העודף המתייחס לתקופה השנים שמהחישוב הליניארי החדש, כך שרק  

 .25%בשיעור של  המכירה, יחול מס

 לחו"ל  ברות כספיםהע .19
 

של   מחהעברות  חוץ  לתושבי  במקרים  תשלומים  מצריכות  בנקאיים  תאגידים  באמצעות  ו"ל 
תשלומים  כי  נקבע  בהם  במקרים  למעט  זאת,  שומה.  פקיד  של  במקור  מס  ניכוי  אישור  רבים 

ישראאלה   של  השקעות  ריבוי  בשל  במקור.  מניכוי  האחרפטורים  בשנים  בחו"ל  ונות,  לים 
בדבר   על  ההנחיה  עיכהאישור  במקור  מס  להקל  ניכוי  במטרה  השקעות.  ישראל  ב  תושבי  על 

ובה בנכסים  המסיםהמשקיעים  רשות  הודיעה  בחו"ל,  במסגרתו  לוואות  ירוק",  "מסלול  על   ,
מני בפטור  התשלומים  העברת  במקורמתאפשרת  מס  שימולא כוי  הצהרה  טופס  באמצעות   ,

מקוו  בסניף באופן  )או  הבנקאית(,הבנק  במערכת  ללא    ן  למשרדי  וזאת  להגעה  רשות צורך 
האישור. המסלול הירוק מיועד לסוגי התשלומים הבאים: השקעה במניות  המסים לצורך קבלת

סים מוחשיים בלבד(, חבר בני אדם, השקעה בנדל"ן בחו"ל, השקעה בנכסים אחרים בחו"ל )נכ
 בני אדם.הלוואות בעלים לחבר  מתן הלוואות לתושב חוץ ומתן

 ות בביטוח לאומי גביית חוב התיישנות  .20
 

 התיישנות גביית חובות בביטוח הלאומי –( 159ון מס' מי )תיקווק הביטוח הלאח
 

 מבוא
 

מס'    2014באוגוסט    6ביום   תיקון  החוקים  בספר  הביטוח   ("התיקון")להלן:    159פורסם  לחוק 
נות  תחול התייש(, אשר לפיו  לאומי""חוק הביטוח  )להלן:    1995-הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה

חובות גביית  לביטוח    על  המוסד  ידי  לתשלומם    שנים  7לאחר    הלאומי,על  מהמועד  היותר  לכל 
 (."תקופת ההתיישנות")להלן: 
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 עובר לתיקון .1
 

המועד שבו המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש את חוק הביטוח הלאומי לא הגביל את   1.1 
 דמי ביטוח"(. ת )להלן: "י ודמי ביטוח בריאולום דמי הביטוח הלאומתש

עשוי לקב 1.2  רבות מהמועד שבו לפיכך, מבוטח  ביטוח בחלוף שנים  דמי  דרישה לתשלום  ל 
 נוצר החוב, כשכבר חלות עליו תוספות פיגורים. 

 
 התיקון .2

 
ידי הביטוח ה  על פי התיקון 2.1  לאומי, כלומר הביטוח תחול התיישנות על גביית חובות על 

המועד וחר עד תום שבע שנים מלכל המאדמי הביטוח  את תשלום    הלאומי יחויב לדרוש
 לתשלומם.

 
אם לא נשלחה דרישה לתשלום החוב בתקופת ההתיישנות, ואם נשלחה אך לא ננקטו על   2.2 

א ו לא בוצע קיזוז בתוך שבע שנים ממועד הדרישה, לידי הביטוח הלאומי הליכי גביה א
ו הביטוח  דמי  לייגבו  מהם  הנצמח  חוב  בדרך  כל  תשלורבות  ואי  קיזוז,  יפגע  של  לא  מם 

 צבה או לגמלה.בזכויות לק
 

חלה חובת דיווח לביטוח לאומי או חובת רישום במרשמי הביטוח הלאומי שלא קוימה  2.3 
דמי הביטוח בהתאם להוראות חוק ביטוח לאומי,   במועדה לגבי התקופה שבעדה נדרשים

 כמפורט להלן: חיל תקופת ההתיישנות תת
 

הלאומי את המידע לעניין המועד בו קיבל הביטוח  ו קוימה החובה או ממהמועד שב א.  
 לפי המוקדם.החבות בדמי הביטוח, 

מס    במקרים בהם קביעת דמי הביטוח הלאומי תלויה בקביעת שומה סופית על ידי ב.  
על ידי קביעת השומה הסופית    הכנסה, תחול תקופת ההתיישנות להימנות ממועד

 מס הכנסה.
 

 תיקוןתחולת ה .3
 

החל    תחילתו 3.1  התיקון  התחילה")להלן:    2015בינואר    1מיום  של  על "יום  יחול  והוא   )
ביטוח   דמי  על  וגם  ואילך,  התחילה  ביום  הינו  לתשלומם  שהמועד  ביטוח  דמי  תשלום 

 התחילה טרם חלפו שבע שנים מהמועד לתשלומם. שביום
 

עשרה שנים שנים וטרם חלפו שש  שבע  חלפו    ביטוח שביום התחילהלעניין תשלום דמי   3.2 
ליום  המוסד לביטוח הלאומי לשלוח דרישות חיוב רק עד    היה  ומם, רשאי מהמועד לתשל

 באמצעות הדואר. 2016ביוני  30
 

א בוצע  לעיל, לא ננקטו הליכי גבייה או ל  3.2מור בסעיף  אם לא נשלחה דרישת תשלום כא 3.3 
  ל חוב הנצמח ממי שחייב יגבו דמי הביטוח וכ, לא י2016ביוני    30עד ליום    קיזוז של החוב

על   יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה  ואי תשלומם לא  בתשלומם, לרבות בדרך של קיזוז, 
 אף הוראות כל דין אחר. 

 
תשלומם, צמח מהם, שהמועד לתשלומם או המועדים החלופיים לדמי ביטוח וכל חוב הנ 3.4 

העניין,   ליום  לפי  יום    1.1.1999קדמו  ננקטו    6.8.2014ועד  לפי ולא  לגבייתם  הליכים 
תשלומם -ודת המסים )גבייה(, או לא בוצע קיזוז, לא ייגבו, לרבות בדרך של קיזוז, ואיפק

 כל דין אחר.לא יפגע בזכויות לקצבה או לגמלה, על אף הוראות 
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 2016 -ו 2015כלכלית לשנות התקציב תיקוני מס במסגרת חוק ההתייעלות ה .21

 

 תקציר .א
 

 הכלכלית  ההתייעלות  חוק  את  תישלישו  שניה  בקריאה  הכנסת  האישר  2015  בנובמבר  19  יוםב
 )להלן:  2015  –  התשע"ו  (,2016  -ו  2015  התקציב  לשנות  התקציב  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני

  שרה אי  בנוסף,  המס.   חקיקתב  שינויים  היתר,  בין  נכללו,   במסגרתו  אשר   ,("לותההתייע  חוק"
  (, 207  )מס.  סההכנ  מס  פקודת  לתיקון  קהחו  את  ושלישית  ניהש  בקריאה  יום  באותו  הכנסת

 מידע   חילופי  המאפשרות  הוראות  נכללו  במסגרתו   אשר  "(207  תיקון)להלן:"  2015  -  התשע"ו
 לאומי.  בין הסכם לפי

 
 לעיל:  התיקונים בשני שנכללו שאיםהנו עיקרי
 

 השומה. פקיד ע"י ותשומ להוצאת ההתיישנות תקופת הארכת •

 מסוים.  בנושא תחלקי שומה להוצאת תאפשרו מתן •

 מההכנסה   וחצי   שתיים  פי  על  עולה  שהכנסתו  למי  לפנסיה  להפקדות  המס  הטבת  צמצום •
 (.  1220 -ב לחודש ₪  378,26) במשק הממוצעת

 לאלמנה. או לאלמן שנישא למי ילדים בגין זיכוי נקודות •

 בדצמבר   31  ליום  עד  הוארכה  לאקדמאיים  ויזיכ  נקודות  את  מצמצמת ה  השעה  הוראת •
2019. 

 יחידים  ע"י  קרקעות  מכירת  בשל  לינארי  חישוב  במקום  %25  של  שבח  למס  שעה  ראתהו •
 מגורים. דירות לבניית המיועדות

 בהגשתם. פיגור על הקנסות והקטנת אלקטרוני באופן דיווחים הגשת חובת הרחבת •

 אומי.ל לביטוח למוסד מעסיק של מקוון דיווח הגשת •

 המסים.  לרשות ילאומ וסדמהמ מידע החלפת •

 טבע.  משאבי וימיס •

 מיסוי  משלטונות  אישורים  בקבלת  צורך  ללא  מיעוטים  ביישובי  קרקעות  רישוםב  הקלות •
 מקרקעין.

 מס.  כפל למניעת אמנות מכח רק ולא לאומי-בין הסכם לפי מידע חילופי •
 
 צעושבו מהתיקונים לחלק פירוט להלן .ב

 

 , 145  יפיםהסע  תוקנו  –  השומה  פקיד  ע"י  שומות  להוצאת  יישנותההת  תקופת  הארכת .1
 ולקבוע  השומה  את  לבדוק  רשאי  יהיה  השומה  שפקיד  כך  הכנסה,  מס  לפקודת  167  -ו  152

  3  במקום  וחהד  לו   נמסר  שבה  המס  שנת   מתום   שנים  4  בתוך  השפיטה   מיטב  לפי  שומה
  כה. עד שנים

 
 בשנה  ומהש  להוצאת  ההתיישנות  תתקופ  את  להאריך  המנהל  סמכות  תבוטל  ,מקבילב

 שנים(. ה 4-ל )מעבר נוספת
 

 המס   שנת  מתום  שנים(  3  )במקום  שנים  4  בחלוף  רק  התקבלה  כאילו  שגהה  יראו  בהתאם,
  למי   שנערכה  שומה   על  היא   ואם  כמאוחר(  ההשגה,   הגשת  מיום  שנה  )או  הדוח   נמסר  שבה
 המנהל.  בסמכות אשר הנוספת השנה בוטלה לובמקבי שנים,  5 בתום – דוח הגיש שלא
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  שנים(   3  )במקום  שנים   4  לו   ינתנושי  כך  ניכויים,  שומת   םלשו  רשאי  השומה  קיד פ  כן,  מוכ
 תקופת  )או  החייב  של  האחרון  השנתי  הניכויים  דוח  הוגש  שבה  המס  שנת  מתום

 מביניהם(.  כמאוחר נישום, אותו לש ההכנסה שומת של ההתיישנות
 

 ואילך. 2013  מסה שנת בילג להגישו שיש דוח על לעיל המפורטים קוניםהתי של תחילתם
 

 לקבוע  סמכות  השומה  לפקיד  תינתן  –  מסוים  בנושא  חלקית  שומה  להוצאת  אפשרות  ןמת .2
 ר, יות  או  אחד  לנושא  הנוגע  נישום  של הכנסתו  סכום  את  חלקית  בשומה  שפיטתו  מיטב  לפי
 שאותו   המס  ואת  דין  כל  פי  על  מהכנסה  המותרים  והפטורים  הקיזוזים  הניכויים,  את  וכן

  השומה   פקיד  בסמכויות  גועלפ  בכדי  זו   חלקית  שומהב  יהיה  לא  כי  וכן  ,בו  חייב  נישום
 יודיע  השומה  פקיד  הנישום.  של  הכנסתו  יתרת  לגבי  הנישום  בזכויות  או  שומה  לבצע

  .חלקית  שומה  לקבוע   אם  יחליט  בטרם  לבחון   שבכוונתו  הנושאים  או   הנושא  על  לנישום
 סעיף  נקבעה  לא  זה  לסעיף  מס.  נתש  אותה  ילגב  בלבד  אחת  פעם  בועלק  ניתן  חלקית  שומה

 התיקון. טרם שהוגשו מס דוחות על חל הוא האם ברור  לא כן ועל יפיספצ תחילה
 

 מההכנסה  יוחצ   שתיים  פי  על  עולה  שהכנסתו  למי  לפנסיה  להפקדות  המס  הטבת  צמצום .3
   במשק הממוצעת

 עמיםפ   מארבע  תופחת  נסיוניפ  לביטוח  הפקדה  בעד  המהכנס  ניכוי  הטבת  תקרת .א
 לחודש(.  ₪  378,26)  במשק  צעהממו  השכר  וחצי  פעמים  לשתי  במשק  הממוצע  רהשכ

 המועסק.  ידי על מס ישולם הנ"ל, לתקרה מעבר  מעסיק הפרשות על לפיכך
 
 עובד   של  מהשכר  חלק  רק  שבו  במקרה  שגם  כך  הכנסה,  מס  לפקודת  47  סעיף  תיקון .ב

 ארבע  במקום )  במשק   הממוצע  השכר   וחצי  עמים פ  שתיל  הניכוי  של  בלה ההג  מבוטח,
 מבוטח.  שאינו החלק  על גם תחול פעמים(

 
 כושר  אובדן   מפני  מועדף  ביטוח  לרכישת   הוצאה   בשל  מהכנסה  הניכוי  הטבת  תקרת .ג

 . 3-ב במקום 4.8 -ב מחולק  המס בשנת במשק הממוצע השכר על תעמוד עבודה
 
 .2016 רבינוא 1 ביום לעיל יםהמפורט התיקונים של תחילתם .ד

 דירות"(  רות ומעלה )"ריבוי די  3הטלת מס על בעלי  .22
  מי   לכל  מס  )הטלת  בנושא  חדש  חוק  חוקק  לא   כה  ועד  בג"צ  ע"י  בוטל  דירות"  י"ריבו  חוק   

 דירות. מיסוי לגבי הכנסה סמ חוזר בגין לעיל (10)9 סעיף ראה דירות(. 2.49 מעל  שמחזיק

 תכנית חסכון לכל ילד .23
 לגיל   הגיעו  עד  כם,מילד  אחד  לכל  אישית  חסכון  תכנית  הלאומי  הביטוח  חפת  7201  ינואר  בחודש

18. 
 

  עם   הבוגרים   חייו  את   להתחיל   לו  המאפשרת  בישראל,   ילד  כל  של  זכות  היא  החיסכון  תכנית
 .חדשות  הזדמנויות בפניו שייפתח התחלתי כסף סכום

 
 הילדים  לקצבת  סף בנו  ילד,  לכל  חודש  דימ   ₪  15  הלאומי  הביטוח  יפקיד  החיסכון  בתוכנית
 או  להשקעה  גמל  בקופת  הילד  של  ושמ  על  ייעודי  לחיסכון  יועבר  הכסף  עבורו.  לקבל  שימשיכו

 לבחירתכם. בהתאם בבנק,
 

 סכוםש  כך  הילדים,  מקצבת  בחודש  ₪  15  עוד  ילד  כל  של  לחיסכון  להוסיף  יוכלו  ההורים
 בחודש.  ₪ 102 על  ויעמוד יוכפל, החיסכון
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 התוכנית  יקריע
 

 בהתאם  ,2016  דצמבר  עד  2015  ממאי  אקטיבייםרטרו  תשלומים  יופקדו   החיסכון  כניתבת
 אלה. בחודשים ילדים לקצבת לזכאות

 
 החיסכון   כספי  לחיסכון.  ₪  510  בסך  מענק  הלאומי  הביטוח  יפקיד  שנים,  18  לילד  כשימלאו

 רה. ההו באישור אותם  למשוך יוכל והוא הילד, לרשות ויעמד שנצברו
 

 בסך   נוסף  מענק  לאומיה  הביטוח  יפקיד  נה,ש  21  לילד  שיימלאו  יימשכו  לא  סכוןהחי  כספי  אם
 החלטתו.  לפי החיסכון כספי את למשוך יוכל והילד לחיסכון ₪ 005
 

  21  גיל  לאחר  .21  גילל  יגיע  שהילד  עד  הלאומי  הביטוח  ידי  על  ישולמו  החיסכון  על  הניהול  דמי
 חיסכון.ה  מחשבון הניהול דמי ייגבו

 
 ההפקדות   על  דיווח  קעה(להש  הגמל  קופת  או  ק)הבנ  החיסכון  את  שמנהל  הגוף  חישל  שנה  בכל

 מהילדים. אחד כל של התוכנית ורווחי
 

 
 החיסכון?  סכום את להכפיל רוצים

 
 הילד. של חיסכוןה סכום את  ולהכפיל חודש, בכל ₪ 15  עוד לחיסכון להוסיף ניתן

 
  נוסף   סכום  9201  מינואר  לילד  לחסוך  ניתן  חודש,   בכל  לאומיה  הביטוח  שמפקיד  ₪  15-ל  בנוסף

  ₪   102  על  ויעמוד  יוכפל  המצטבר  החיסכון  שסכום  כך,   שמשולמת  הילדים   תמקצב  ₪  15  של
 ₪(.  612 )במקום בשנה ₪ 241,2 -ו בחודש,

 
 לו   ותאפשר  החיסכון,  תקופת  בתום  עותיומשמ  כפול  סכום  הילד  לרשות  תעמיד  כזו,  בחירה

 יותר. ונוחה צמאיתע רהבצו  הבוגרים חייו את להתחיל
 

 הבחירה.  צועבי שלאחר בחודש הילד לש לחיסכון יופקד סףהנו הסכום
 

 התכנית.  של שלב בכל הנוסף הסכום את לבטל ניתן
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 החוק לצמצום השימוש במזומן .24
 

 רקע .1
בתוקף    2018ץ  . )להלן: "החוק"( נחקק במר 2019-ח"התשעומן,  מזב  השימוש לצמצום החוק

 לרבות,  פלילית פעילותב במאבק ולסייע חורהש ההון את לצמצם ומטרתו  1.1.2019  -מ
 .טרור ומימון הון הלבנת מס,  העלמותה, חמור פשיעה
  ן: להל( הישראלי במשק  במזומן השימוש צמצום לבחינת  הוועדה עבודת של תוצר  הוא החוק

 היות שלב כי סברה לוקר ועדת לה.ש הדוח את 2014 ביולי שהגישה לוקר"(, ועדת"
הבו המשתמשים זהות את לאתר ניתן ולא מי,אנוני המזומן   בקלות  לבצע שר מאפ דבר, 
 ,מס להעלים ניתן המזומן באמצעות ולכן הרשויות מעיני הרחק ופיננסית מסחרית פעילות
 של  הדרגתי לצמצום מתווה על הוועדה המליצה ך,  יכלפ  .טרור פעילות ולממן הון להלבין

 השימוש  והגדלת קידום מקבילוב אחרים נייר מבוססי תשלום יובאמצע במזומן השימוש
 .אלקטרוניים תשלום באמצעי

 תשלום  אמצעי תיעוד חובת וכן ובשקים במזומן השימוש על הגבלות תרהי בין לל,כו החוק
תאדם ל כ על גורף באופן חלות  ההגבלות ול.ותקב אעוסק  :על נקודתיות  הבחנות וך,   דם, 

 נקבע  בחוק וח".לקל קיעס שירותן "מת בעת ד"ועו ח"רו יר,תי סק,עו ינושא
 בשל  מאסר עונשי וכן לסיווגם בהתאם ק,החו מפרי על מנהלי קנס או כספי עיצום יוטל יכ

 .בהמשך שיפורט כפי והכל ה,מרמ מעשי
 

 בחוק  מרכזיות הגדרות .2
 .קבלתו או שירות מתן או נכס של קנייה וא מכירה ה"עסק" 2.1

 
 , השירות או הנכס בעבור עליה הסכימו לעסקה דיםשהצד התמורה ר העסקה" "מחי 2.2

 מוכר עם שסוכמו לעסקה הנלוות הוצאות וכן ו,בל ה,קניי מס ף,מוס ערך מס רבותל
 - זה ענייןל .השירות נותן עם והנכס א

 :דוגמהר: אח באמצעי אלא במזומן לאש שולם מהתמורה חלק אם משנה זה אין 2.2.1
 -אשראי ו₪ ב 40,000א: הב באופן שולמה ₪ 50,000 - ב פסנתר תלרכיש עסקה

 .במזומן ₪ 10,000
 ₪.  50,000 -העסקה מחיר

 
 של  כמחיר הנכסים כל של המצטבר המחיר את יראו א, ל נכסים מספר במכירת   2.2.2

 . אחת ובעונה עתב מכירתם על הצדדים בין הוסכם כן אם אלא אחת, עסקה
 הצעת ומקבל דיויח פריטים מספר ורוכש רהיטים לחנות הניגש דםא  :דוגמה
 של  המחירים  את לכול"  העסקה מחיר"ש הרי ש.שרכ הפריטים כל על כוללת מחיר

 פעם  בכל ומבצע לעת מעת מגיע אדם בו מצב, בזאת עומת. ליחדיו המוצרים כל
 .כעסקה תחשב רכישה , כלרהיט של רכישה בנפרד
  הוראות ממגבלת תחמקלה במטרה עסקאות למספר עסקה של מלאכותי פיצול

 .מאסר עונש מוטל ביצועו לע אשר מרמה במעשה מדובר - חוקה
 

 מעת  תקופתי באופן לשלם שיש תשלום כל יראו שירות לקבלת תמשכתמ בעסקה  2.2.3
 ; העסקה מחיר, כלעת

 כל  ייחשב ,חודשי וםשלת בסיס על גלובלי שירות למתן ד"עו עם בהסכם:דוגמה
 לעניין  שירות למתן ד"עו עם הסכם, בזאת עומתל  .נפרדת כעסקה חודשי תשלום

 יהיה העסקה  מחיר ה(בתביע פולטי ה,רכיש הסכם ליווי ון:  כג) פעמי חד/פיספצי
 .בתשלומים שולמה התמורה אם גם ת,השירו אותו עבור הכולל הסך
 בה מכר עסקת  לבין שירות ת לקבל מתמשכת עסקה בין  להבחין יש  כי יצוין

בלעת מעת ללקוח  מסופקת הסחורהו  מוצרים /מוצר נמכרים ן האחרו  מקרה . 
)אח ה"סקע מחירו" אחת בעסקה מדובר  הנלווים  הרכיבים כל את הכוללד 

 .נפרדת כעסקה סחורה משיכת בכל נראה ולא( העסקה  במסגרת שסוכמו
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 כל  יראו  ן,יעורילש לא ,לעת מעת משולמת שהתמורה שכירות זכות של במכר 2.2.4

 ; העסקה כמחיר לשלם שיש תשלום
 

מהפקדה זה בכללו תבנקאי פעולה  2.2.5  אינה מן,מזו  של המרה או ברההע כה,  שי, 
 .גבלותהה תחת מצויה

 
 קה":העס מחיר" לעניין הבהרות

 .ביניהם יפוצל לא עסקה"ה  "מחיר מוכרים/רוכשים מספר ישנם בה בעסקה -
 את יראו  בתשלומים משולמת התמורה כאשר ות(משיר לדילהב) נכס של מכר בעסקת -

 .התשלומים כל של הכולל כמחיר העסקה מחיר
 
 . ר"מלכ לרבות ו,עסקי במהלך שירות נותן או  נכס שמוכר מי "קעוס" 2.3
 
 .עסקו במסגרת שלא עוסק לרבות סק"עו שאינו אדם" 2.4

 
 :אלה ןבימ הנמוך סכום למעט ,במזומן הניתן או המשולם סכום "במזומן תשלום" 2.5

 או התרומה סכום, מהמתנה סכום , מהעסקה ממחיר 10% של בשיעור סכום 2.5.1
 .ההלוואה מסכום

 
 .העניין פי, ל₪ 50,000 או ₪ 11,000 של סכום  2.5.2

 מן. במזו ₪ 20,000 לעוסק  ושולם ₪ 30,000 הוא העסקה מחיר: דוגמה 
 מבין נמוךה)ת פחו₪  20,000:  כך ומחושב ₪ 17,000 הוא במזומן התשלום 

 (.10%* 30,000 או ₪ 11,000
 

 עוסק לגבי החוק אותהור .3
 . )לחוק  2סעיף) במזומן השימוש על גבלותה 3.1

 
 ₪.  11,000 מעל סקה, בעעסקו במסגרת, ןבמזומ תשלום יקבל ולא ייתן לא 3.1.1

 
 ₪.  55,000 מעל עסקה, בעסקו במסגרת רמתיי במזומן תשלום יקבללא  3.1.2

 
ם  בסכו כהלוואה או ,כתרומה ,עבודה כשכר ומןמזבלא ייתן ולא יקבל תשלום   3.1.3

 .מפוקח נסיפינ גוף ידי על הניתנת הלוואה למעט, ₪ 11,000 על ההעול
 

 ₪.  50,000מן כמתנה בסכום העולה על ן ולא יקבל תשלום במזולא יית 3.1.4
 

ימוש  בחוק לצמצום השיופחת תקרות הסכומים   2022חודש אוגוסט חל מה 3.1.5
)במקום   ₪ 6,000מוד על ע. הסכום המירבי שיותר לתשלום במזומן יבמזומן
)למעט בעת  ₪ 50,000במקום   ₪ 25,000מוד על ם פרטיים יעובין אנשי ,₪ 11,000

 .(₪ 50,000נשאר  –שת רכב רכי
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 :לעוסק במזומן השימוש על הגבלות: 1  בלהט

 
 

 ה"תשלום במזומן" בוצע עבור:
 סוג הפעולה עליה  

 ה ההגבלה חל
 במזומן

 ההגבלה תחול 
 כש"מחיר העסקה"  

 -גבוה מ
 ₪  11,000 לתת ולקבל עסק ת עסקה במסגר

 ₪ 55,000 לקבל סקה עם תייר במסגרת העסקע
 כ"ע, תרומה, הלוואה ש

ההגבלה לא תחול על הלוואה  יג:חר
 שנותן גוף פיננסי מפוקח 

 ₪ 11,000 לתת ולקבל

 ₪  50,000 לתת ולקבל מתנה
 

 
 )לחוק  4סעיף (שקיםב השימוש על הגבלות 3.2

 
ה/ עבוד שכר ה/עסק ר:  עבו קו  עס סגרתמב   בשיק תשלום יקבל ולא ייתן לא 3.2.1

, כנסב או כנפרע, בשיק נקוב שלוםהת בלמק ששם בלי ה,מתנ ה/הלווא ה/תרומ
 .העניין לפי

 
 המסב  של הותו ז ומספר ששמו  בלי ב מוס שיק סבנ  יקבל ולא שיק  יסב לא 3.2.2

 .קבשי נקובים
 

 :לעוסק בשיק השימוש על הגבלות :2 טבלה
 בשיק התשלום

 
 ע עבור:התשלום בשיק בוצ

סוג הפעולה עליה חלה  
 ההגבלה בשיק

 הפרה כשסכום 
 -השיק גבוה מ

לוואה, מתנה , שכ"ע, תרומה, העסקה
במסגרת העסק, בלי ששם מקבל 

נקוב בשיק כנפרע או  התשלום בשיק
 י העניין כנסב, לפ

 כוםכל ס לתת ולקבל

להסב שיק ולקבל שיק   כל פעולה
מוסב, בלי ששמו  

ומספר זהותו של המסב  
 קובים בשיקנ

 כל סכום

 :עבור בוצע 
 )חוקל  29סעיףם )התשלו אמצעי תיעוד חובת 3.3

 
  ניתנה  כן, כמו   .והתשלום התקבול אמצעי את  לתעד  עוסק על כי קבע נ לחוק  29 בסעיף
 תיעוד לפיכך זה. חוק  לעניין פיותספצי הוראות לקבוע סמכותה המסים  רשות למנהל

 :להלן כמפורט יתבצע החוק לעניין נאות
 

)הכנס מס להוראות 11-12 וסעיפים 5-7 סעיפים ים:תקבול תיעוד  קסיפנ ניהולה 
 .ליםהתקבו תיעוד באופן עוסקים ות"(ההורא" לן:לה) 1973 -  ג"התשל )שבונותח

( 6)א()  5 בסעיף ר,הית בין ה.בלבק לכלול יש אותם הפרטים את מפרט להוראות 5 סעיף
 .התקבול אמצעי משמע התקבול מהות זה ןלעניי. התקבול מהות את לרשום יש כי מצוין

בספבלהק מס בחשבונית או )  בלהבק התקבול אמצעי ציון  מכך כעולה ,  יומי  פדיון ר(, 
 מילוי יהווה,  שהנדר לפי תשלומים תקבולים ספרוב קופה בספרם,  תקבולי  בספר

 .לחוק 29 בסעיף כנדרש התקבול אמצעי תיעודל הדרישה
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 )ד((  6עיף  ס)  למשלם ונמסרת קבלה יוצאת תקבול כל ובגין ותהי:  תשלומים תיעוד
ץ( החו יעוד)ת הקבלה בשמירת ראוי,  לעיל כאמור ולהתקב אמצעי מפורט הקבלה  ובתוך
 ברישום או, ירלעיל מור, כאבקבלה טפירו ואין במידה ק.לחו 29 עיףס לעניין נאות  תיעוד

 .לחוק 29 סעיף לעניין נאות כרישום אחר כרוך בספר התשלום
  זה בספר גם לפרט  צורך יש תשלומים תקבולים  בספר רישום נדרש בהם במקרים ,סףבנו
 .התשלום אמצעי את

 : לזיהויים יםהפרט את  יכלול התשלום אמצעי של פירוט כל כי לציין שי
 .עהמטב סוג ן:מזומ
 .נמשך עליו החשבון ומספר הבנק שם ו,פר: מסשיק

 . חשבון מספר קהבנ ם, שהכרטיס בעל שם ,כרטיס מספר : סוג,אשראי
 .וומשלמ התשלום אמצעי זיהוי לשם הנדרשים הפרטים כל ר:אח

 
 כספי עיצום – עוסק של  רההפ על סנקציהה 43.

 .ההפרה סכוםמ נגזר  הכספי העיצום שיעור
 בשיק התשלום או בשיק תשלוםה ומן"במז תשלום"ה סכום ו:הינ ההפרה סכום

 .התיעוד ללא התשלום או התקבול ם,הנדרשי הפרטים ללא -המוסב

 .(10% – 2022גוסט )מאו 15% הוא  העיצום שיעור - ₪ 25,000 עד ההפרה סכום םא •

מאוגוסט )  20% הוא העיצום שיעור - ₪ 50,000 ועד ₪ 25,000 מעל ההפרה סכום אם   •
2022 – 15%). 

 (25%  – 2022מאוגוסט ) 30% הוא עיצוםה שיעור - ₪ 50,000 מעל ההפרה סכום אם  •
 

 :העיצום חישובל דוגמה
 .במזומן ₪ 20,000 שולם .₪ 30,000 העסקה מחיר ן:נתו

 מן": במזו שלוםתן: "פתרו
 17,000= ( 10%*   30,000 -ו 11,000)הנמוך מבין  3,000 פחות 20,000

  ₪. 2,550=  15%*  17,000: הכספי העיצום סכום
 

 לחוק()ו(   2)סעיף  ללקוח עסקי שירות  מתן במסגרת ח"ורו ד"עו לגבי החוק הוראות 4
 "עסקי שירות" ןמת במסגרת יקבלו לא ח"ורו ד"עו יל, לע 3 בסעיף האמור על בנוסף
 :במזומן כוםס ללקוח

 מעוסק )במסגרת עסקו(. -₪  11,000מעל  •

 מאדם שאינו עוסק. -₪  50,000מעל  •
 

 :ח"ורו ד"לעו ומןבמז השימוש על הגבלות: ה 3  טבלה
 

 
 ומן בוצע עבור:הסכום במז

חלה   ה עליהמה הפעול
 הגבלה במזומן

 הפרה כשהסכום  
 -במזומן גבוה מ

 לקוח ל "שירות עסקימתן "
 רת עסקו(עוסק )במסגשהוא 

 ₪ 11,000 לקבל

 ללקוח  "שירות עסקימתן "
 אדם שאינו עוסק שהוא: 

 ש"ח 50,000 לקבל

 :עבור בוצע במזומן 
 לחוק איסור הלבנת הון(:  ב8רת "שירות עסקי" )לפי סעיף הגד 4.1

 :הבאות מהפעולות אחת כל            

 .ניידי דלא נכסי של לדורות חכירה או מכירה, קנייה •

 מכירה של עסק. קנייה או  •
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כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול   •
בתאג לקוח  של  המחשבונות  מהגופים  באחד  )או  בנקאי  בפרטים  יד   6  -ו  1-4נויים 

 (.2000-השלישית של חוק איסור הלבנת הון, תש"סתוספת ל

 .תאגיד של ניהול או הקמה לצורך כספים לש העברה או החזקה ,קבלה •

 .לאחר נאמנות או עסק, תאגיד  של ניהול אוהקמה  •
 
 מנהלי קנס – עסקי תשירו מתן במסגרת ח"ורו ד"עו של הפרה על הסנקציה  4.2

 צמצום -מנהלי קנס) המנהליות רות העבי תתקנו פי על יקבע  המנהלי הקנס גובה
 .רובהק בעתיד יותקנו אשר ן(,במזומ השימוש

 
 עוסק שאינו אדם ילגב החוק וראותה 5

 
 ( לחוק  2סעיף)  במזומן השימוש על הגבלות 5.1

 .ח"ש 50,000 מעל סקהע  במזומן תשלום קבללא י •

ייתן    • עסלא  בעבור  לעוסק,  במזומן  העוסק  תשלום  של  במהלך   ההעסק רכשמחיקה 
 ₪.  11,000 -מ גבוה

ע  • ייתן תשלום במזומן לאדם שאינו עוסק, בעבור    -ה מסקה, כשמחיר העסקה גבולא 
50,000 .₪ 

שכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום הגבוה לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כ  •
 ₪. 11,000 -מ

 ₪.  50,000 -מ הגבוה כוםבס כמתנה במזומן תשלום יקבל אול ייתן לא
 

 :עוסק שאינו לאדם במזומן השימוש על ההגבלות: 4 טבלה
 בוצע  "במזומן תשלום"ה

 -מ ה
 בוצע עבור:ה"תשלום במזומן" 

 סוג הפעולה עליה  
 חלה ההגבלה 

 במזומן

 ההגבלה תחול 
 כש"מחיר העסקה"  

 -גבוה מ
 ₪ 50,000 לקבל ק(עסקה )עם עוסק/אדם שאינו עוס

סק במהלך עסקו של עסקה עם עו
 העוסק

 ₪  11,000 לתת

 ₪  50,000 לתת עסקה עם אדם שאינו עוסק
 ₪  11,000 לתת ולקבל ואה שכ"ע, תרומה, או הלו

 ₪  50,000 לתת ולקבל מתנה
 

 )לחוק  4סעיף (בשיקים ימושהש על הגבלות 5.2
 

 ה/בודע  שכר  /עסקה בעבור ₪ 5,000 על העולה בסכום בשיק תשלום יקבל לא   5.2.1
 .העניין לפי, כנסב או כנפרע בשיק נקוב ששמו יבל ,נהמת ה/הלווא ה/תרומ

 
 /עבודה שכרה/עסק בעבור קבשי תשלום,  עסקו מסגרתב לעוסק ייתן לא  5.2.2

 .העניין  לפי ב,כנס או כנפרע בשיק נקוב העוסק ששם בלי ה,מתנה/לוואה/תרומה
 

לאד  5.2.3 ייתן  בסכולא  בשיק  תשלום  עוסק  שאינו  על  ם  העולה  בעבו  5,000ם  ר ₪ 
שכר עבודה/תרומה/הלוואה/מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק /עסקה
 או כנסב, לפי העניין.כנפרע 

 
שש  5.2.4 בלי  מוסב,  שיק  נסב  יקבל  ולא  שיק  יסב  המסב לא  של  זהותו  ומספר  מו 

 נקובים בשיק.
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 :עוסק ושאינ לאדם בשיק השימוש על לותההגב :5ה בלט
 הת
 

 בוצע עבור: התשלום בשיק
עליה חלה  סוג הפעולה 

 ההגבלה בשיק
 הפרה כשסכום 

 -השיק גבוה מ
ואה, מתנה, הלו  עסקה, שכ"ע, תרומה,

 בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב
 ₪  5,000 ללקב

לעוסק, במסגרת עסקו, עבור: 
ה, עסקה/שכ"ע/תרומה/הלוואה/ מתנ

נפרע או בלי ששם העוסק נקוב בשיק כ
 כנסב

 םכל סכו לתת

ר:  לאדם שאינו עוסק, עבו
עסקה/שכ"ע/תרומה/הלוואה/מתנה, 
בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק 

 כנסב  ע אוכנפר

 ₪  5,000 לתת

  להסב שיק ולקבל שיק כל פעולה
מוסב, בלי ששמו  

ומספר זהותו של המסב  
 נקובים בשיק

 כל סכום

 עליה
 מנהלי קנס – עוסק ושאינ אדם של  הפרה על הסנקציה 5.3

 צמצום-מנהלי  )קנס   המנהליות  העבירות   תקנות  פי   על  יקבע  המנהלי  הקנס  גובה
 הקרוב.  ידבעת יותקנו אשר במזומן( השימוש

 
  31.12.2021  עד דהיינו שנים,3  של לתקופה מחריג החוק כי לבסוף לציין יש 5.4                  

   )ישנו יתהפלסטינא המועצה תושבי וא האזור תושבי עם במזומן שבוצעו עסקאות                        
 (.  ₪ 50,000 -מ עלהלמ של עסקאות על דיווח  של מנגנון                         

 המימון לרכישת מקרקעין  חובת דיווח לרשות המסים על מקורות .25
 

לצמצום   התשע"ח  בחוק  במזומן  ש)לה  2019השימוש  "החוק"(,  בלת  נכנסלן:    1.1.2019  -וקף 
לחוק    73ת במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף  )א( לחוק, הקובע כי רוכש זכויו  30סעיף  

יחויב   מקרקעין  המקרקעיןלכלומיסוי  רכישת  על  המיסים  לרשות  בהצהרתו  הפרטים    ל  את 
 הבאים:

 
בעד .1 התמורה  שולמה  שבו  התשלום  אמצעי  לעניין  אסמכתאות   פרטים  לרבות  המקרקעין, 

 דרשו על ידי המנהל. שי
 

 ה יהיו מקורות המימון.רה שבמועד ההצהרה טרם ידוע לו מהצה .2
 

לחוק נקבע כי רשות המסים תאפשר לרוכש  )ג(    30לעיל, סעיף    2לעניין הצהרה המפורטת בסעיף  
לרכישת  להשל לגבי מקורות המימון  , הדירה  מקבלתחודשים    6תוך    המקרקעיןים את הפרוט 

שלעי בכך  בהתחשב  מה  וזאת  יודע  אינו  הרוכש  החתימתים  במועד  המימון  מקורות  על יהיו  ה 
 הסכם הרכישה. 

 
בסעיף   האמור  מ  30לאור  "אישור  כי  הקובע  לחוק,  סעיף  יסים)ב(  לפי  מיסוי  2)א()  16"  לחוק   )

יינתן  מקרקעין   המקרקעין  בפנקס  הזכויות  רישום  סעילצורך  לפי  הדיווח  במילוי  )א(   30ף  רק 
רוכש  ק בדיווח במועד החתימה על כך שההאם בפרקטיקה המנהל יסתפ  –, עולה השאלה  לחוק

 לא יודע מה יהיו מקורות המימון לצורך מתן אישור מיסים.
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כויות במקרקעין לצורך השלמתן,  כי קיום הסכמים במקרקעין תלויים ברישום ז  ובדה לאור הע
לציבור שאישו ידי המנהל  ראוי שרשות המיסים תבהיר  על  יינתן  כבר במועד הגשת  ר המיסים 

 אם הדיווח על מקורות המימון טרם הושלם.)א( לחוק, גם  30אמור לפי סעיף ההצהרה כ
 

ארוכ תקופה  כבר  שממילא  הביצוין  המיה  מקורות  הפרוט  את  מהרוכשים  מבקשים  מון  נקים 
ם אסמכתאות לתמוך לרכישת מקרקעין וזאת לפני העברת התמורה לחשבון המוכר, ואף דורשי

האמ בסבהסברים  כשמדובר  במיוחד  לאורים,  וזאת  במזומן,  המשולמים  ההוראות כומים  ור 
 ל תקין של בנק ישראל.ניהוהקבועות בחוק אישור הלבנת הון והצווים מכוחם ומכח הוראות 

 
נוסח   לאמור,  ציבור  בנוסף  ידי  על  בישומו  קשות  ובעיות  סוגיות  לעורר  וצפוי  מעורר  החוק 

 וק בעל כורחם.למצוא עצמם עוברים על החסקים והציבור הפרטי, היכולים העו
 
 

 קבות משבר הקורונה סיוע ממשלתי בע .26
 יםקבמענ  הניתן  ככל  תמוךל  החלטות  קיבלה  ,המיסים  רשות  באמצעות  ,ישראל  מדינת .1

 לעידוד  למובטלים  מעטים,  בחברת  שליטה  בעלי  לשכירים  ים,לעצמא  קים,עסל  והטבות,
  נגיף   התפרצות  של ב  שנפגע  מי  לכל  –  לעסקים  ארנונה  בתשלומי  סיוע  וכן  התעסוקה,

 .6/2021 עד 3/2020 -מ  לתקופה וזאת ,הקורונה
 

 נגיף   עם  התמודדות  תקופתב  אץמו  פחת)  נסההכ  מס  ותתקנ  פורסמו  11.202015.  ביום .2
 ודהעב  ורכב  מכונות  לרבות  ציוד,  ששרכ  מי  לפיהם,  ,1202  התשפ"א  ה(שע  וראת)ה  הקורונה(

 ציוד   אותו  בעד  לבקש  רשאי  ,2130/6/20  יום  עד  1/9/2020  מיוםש  בתקופה  משאית,  שאינו
 הרגיל. הפחת  משיעור כפול עורבשי פחת

 100%ר ונכה וופטור ממס לעי .27
 

 תאישי  מיגיעה  הכנסה  על  2021  לשנת  ממס  ורפט  ניתן  הכנסה  מס  לפקודת  (5)  9  סעיף  לפי .1
 שלקה   מחמת  לפחות  90%  של  נכות  או  ,100%  של  נכות  לו  עהשנקב  נכה  של  או  עיוור  של

 השונים. באבריו קויהלי של מיוחד חישוב של תוצאה הוא  90% -וה ,שונים באיברים
 

  מיגיעה   הכנסה  על  ינתן   הפטור  –  ותרי  או  ימים   365  של  לתקופה  הנ"ל  הנכות   נקבע  אם .2
 .₪ 614,400 של לסכום עד אישית

 
 הכנסה  על  ינתן  הפטור  ימים,  364  לבין  ימים  185  יןשב  לתקופה  להנ"  נכות  נקבעה  אם .3

 .₪ 73,560 של  לסכום עד אישית מיגיעה
 

  לו   היתה  שלא  או   ,₪  560,73  -מ  נמוכה  הנ"ל  נכה  או  עיוור  של  אישית  מיגיעה  ההכנסה  אם .4
  כולל   לסכום  עד   אישית  מיגיעה  אלש  תו בהכנס  גם   ממס  פטורה  התרא  "ל, הנ  הכנסה  כלל
 .₪ 73,560 של

 
 2021  התקציב  לשנות  בהתקצי  ייעד  להשגת  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התייעלותה  בחוק  .1 .5

  לעיל   2  סעיף  לפי  הפטורה   ההכנסה  1/1/2022  -מ  החל  כי  נקבע  , 2021  –  התשפ"ב   (2022  -ו
 .₪  560,73 של הנ"ל הסכום לגבי שינוי ואין ,₪ 614,400  וםק)במ ₪ 400,000 היהת
 
  ל ש   נכות  בשל  פטור  המעניקים  שונים  באברים  ליקויים   לעניין  כי   הנ"ל,   בחוק  נקבע   ןכ  .2

   אחד. יליקו שלב לפחות 40% של בשיעור נכות שנקבעה דובלב לפחות %90
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  נה(, קבת אזרח ותיק )זי אות לקצהגדלת סכום ההכנסה המרבית לעניין זכ  .28
 םבריגלנשים ול

 
 ת ירבהמ  הההכנס  סכום  הוגדל  2022  מינואר  החל  לעיל,  38  בסעיף  האמור  החוק  עפ"י .1

62-  נשים  ,67  )גברים  הפרישה  גיל  בין  להשתכר  (וגברים  )נשים  מבוטחים  רשאים  תםשאו
 הכנסה  מבחני  יש  יולא  )שעד  ולנשים  לגברים  70  גיל  שהינו  ,תהזכאו  לגיל  לעיל(  לפי  65

 .(קהחו פי על בהצלקי לזכאות
 

 המתוקנים: הסכומים להלן .2
 
 63.97%)  דש לחו  ₪  6,750  יהיה  םיי תלו  ללא  ליחיד   המרבית  ההכנסה   סכום   2022  בשנת .1

 מהשכר 85.3%)  לחודש  ₪  9,000  יהיה   הסכום  אחד  תלוי  עםו   במשק(,  הממוצע  מהשכר
 במשק(.  עהממוצ

  ₪  07,75  יהיה   ים יתלו  ללא  ליחיד  ת יהמרב  ההכנסה   סכום  ואילך   .20231.1  מיום  החל .2
 לחודש  ₪  10,333  אחד  תלוי  עם  וליחיד  במשק(  הממוצע  מהשכר  73.45%)  לחודש

 במשק(.  הממוצע מהשכר 97,93%)

 הכנסה -תכנוני מס החייבים בדיווח למס  .29
 

 ייתכן  ,בדיווח  החייבים  מס  תכנוני  שכולל  וח ד  בהגשת  חובה  קיימת  שנתי,   דוח  הגשת  על  נוסף
 השנתי.  הדוח כל על ולא  המס, תכנון לע טניתפר שומה ציאיו השומה שפקיד

 
   2006-תשס"זה בדיווח(,  החייב מס )תכנון הכנסה מס  תקנות חלות זה לעניין

 
 תכנונים:  כמה נפרט להלן

 
 התשלום   בגין  אם  והכול  ש"ח,  ימיליונ  2  של  כולל  בסכום  לקרובו  מאדם  ניהול  דמי  תשלום    .1

 ל.המקב של  המס חבות פחתה האמור
 
  משנת   חלקו  או  כולו  שקוזז  ש"ח,  מיליוני  2  של  בסכום  הפסד  בה  שנוצר  לקרוב  סנכ  ירתמכ    .2

 המכירה.  ממועד חודשים 24 עד או המכירה,
 
 2  של  בסכום  הפסד  ויצר  נמכר  שהנכס  או  בפטור,  למוכר  הועבר  שהנכס  לאחר  נכס,  מכירת    .3

 לקיזוז. הניתן ש"ח מיליוני
 
  שנוצר  הרווח  וכנגד  שנים,  שלוש  בתוך  רונמכ  מס מ  פטורב  הגיע  הנכסש   לאחר   נכס,  מכירת    .4

 ש"ח.  יליונימ 2-מ פחת שלא בסכום הפסד קוזז
 
  ובעקבות   לפחות,  ש"ח   מיליון  1  של  בסכום  היא  שהמחילה  בתנאי  לקרוב,  חוב  מחילת    .5

 במס. החבות סכום פחת המחילה
 
 השנה,   של  רוןהאח  וןברבע  ש"ח  וןמילי  1  של  בסכום  מהותי  עניין  בעל  של  חוב  סגירת    .6

 מכן. שלאחר השנה של הרבעון בתחילת מיד ומשיכתו
 
 המניות.  לרוכש המניות מוכר של בעלים  הלוואות והמחאת בחברה  שליטה אמצעי רכישת   .7
 
  הפסד   יש  הנרכשת  לחברה   אם   חודשים,  24  של  תקופה   במהלך  החברה  ממניות  50%  רכישת    .8

 ש"ח.  מיליוני 3 של
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  במדינה   המס  שיעור  אם  גומלת,   מדינה  שאינה  זרה  חברה   של  המניות  מהון  25%  רכישת    .9

 . 20%-מ נמוך הזרה
 

 וכו'.  בישראל נכסיה שמרבית גומלת, שאינה במדינה זרה חברה רכישת .10
 

 המניות  לבעל  הפסד  נוצר  התשלום  שבעקבות  מייצג,  מניות  לבעל  משפחתית  מחברה  תשלום  .11
 המייצג.

 
 קעין.במקר  תמורות עסקת .12
 

 בנייה.  וצותקב .13
 

 על   לדווח  שאמור  מי  על  פירוט  יש  בתקנות  בעוסק.  כספי  מוסד  של  או   מלכ"ר  של  החזקה  .14
 דיווח.  הגשת אי בגין קנס מוטל כאמור, התכנון.

 
  מחיסכון   30%  כך  על   ונוסף  לחסוך,  שרצו  המס  ןכמוב  יהיה  דיווח  החייב  מס  תכנון  בגין  הקנס
 ויח. להרו שרצו המס

 
 
 
 
 
 
 
 

 


