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מבוא

שנת 2015 התאפיינה בהמשך מגמת העמקת גביית המיסים ובהרחבתה. בתחום חקיקת המס נמשכים 
המאמצים למגר את תופעת ההון השחור. מאמצים אלה מתבטאים, בין השאר בהצעות לשינויי חקיקה 
שונים וביניהן: הרחבת האפשרות לחילופי מידע פיננסי בין מדינת ישראל לשאר מדינות העולם, הכללת 
 עבירות מס כעבירות מקור במסגרת חוק איסור הלבנת הון, הטלת חובת דיווח על גופים פיננסיים ועוד.

בנוסף, הוארכה תחולתה של הוראת השעה בגין בקשות לגילוי מרצון עד ליום 30 ביוני 2016.
התנהלות נכונה של עסק כוללת הקפדה על הוראות החוק, במיוחד לאור הפיקוח המוגבר, ויחד עם 

זאת קבלת החלטות כלכליות ועסקיות נבונות, כולל תכנוני מס לגיטימיים.  
לצורך היערכות נכונה לסיום שנת הכספים 2015 ופתיחת שנת 2016, ערכנו עבורכם מדריך תמציתי 
המסכם נקודות עיקריות לצורך ריענון, חידוד ועדכון. הוראות רבות חוזרות על עצמם מדי שנה 
אולם אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את החוזר. המידע הכלול בו הינו כללי ובא לכסות הוראות 
רוחביות של קשת לקוחותינו. לצורך שימוש נכון ומועיל במידע יש לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ 

פרטני מקצועי.

נשמח ליישב וללבן כל שאלה ועניין.

אביגיל שקוביצקי, רו”ח            אילה אוברמייסטר, רו”ח
                                                                                                    מחלקת עסקים וחברות
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חלק ראשון: היערכות לסוף שנת המס 2015 

פרק א: מה עלי לעשות עם סיום שנת המס?

 ספירת קופה – לצורך ביסוס היתרה במאזן החברה, יש לערוך ספירת קופה ולתעד פרטי השקים, 
שטרות והמזומנים. גם עצמאי נדרש לערוך ספירה כזו, כדי לכלול אותה בהצהרת הון. שקים שנמצאו 

בקופה בסוף השנה מומלץ לתעד ואפילו לצלם.

 ספירת מלאי – ספירת מלאי בסוף שנת כספים )אפשרי שבוע לפני או שבוע אחרי סוף השנה 
תוך תעוד התנועה שחלה באותם הימים(. הספירה תכלול : מספר עוקב לכל גיליון / תאריך ספירה 
ומקום / שמות הסופרים / תיאור מזהה לפריט הנספר )כולל סימון מיושנים /מקולקלים( / יחידת 
מדידה/ כמות / מחיר ליחידה / סה”כ מחיר פריט נספר )כמות * מחיר( /חתימות הסופר על כל 

גיליון. אין לתעד בעפרון!
מצ”ב נספח לדוגמא.

 ניצול תקרת הפקדות בקופות פנסיה וקרן השתלמות לצורך קבלת זיכויים ממס – ראה הרחבה 
בהמשך.

והקדמת הוצאות תביא להקטנת  והוצאות- באופן כללי, דחיית הכנסות  הכנסות  עיתוי   בדיקת 
חבות המס בשנה השוטפת. כמובן שיש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי. מאחר ומס החברות 
שעומד כיום על 26.5% עומד לפחות ל 25% החל מינואר 2016 דחיית הכנסות כאמור, כדאית אף 

יותר מתמיד.

 מתן תרומות לגופים בעלי אישור 46 - תרומות לגופים מוכרים מזכות בהנחת מס של 35% מהתרומה. 
על  מקוריות.  להיות  צריכות  הקבלות  ב-2015.  להיות  חייב  פירעון התשלום  תאריך  לב,  לתשומת 
הקבלה צריך להיות מצוין כי לעמותה סעיף 46. ליתר בטחון מומלץ לבחון האם לעמותה זכאות 
.https://www.misim.gov.il/gmtrumot/startPage1.aspx :לפי הסעיף כאמור באתר מ”ה להלן קישור

 בדיקת שלמות הוצאות- מומלץ לבדוק האם לא שכחת לכלול הוצאות. הוצאות נשכחות יכולות 
להיות אפילו טלפון, חשמל, מים, ארנונה, רכב, אגרות ותשלומים שונים המשולמים בהו”ק.

 בחינת אופן ההתאגדות הרצוי לשנה הבאה )עצמאי או חברה או חברת בית(- בחברת בית המיסוי 
מדלג על רמת החברה וחל באופן אישי על הבעלים בהתאם לשיעור המס שלו. לעתים, יש יתרונות 
למעמד כזה מבחינת המיסוי או לצורך ניצול הפסד צבור וכו’.. עד לשנת 2015, ניתן היה להודיע על 
הבחירה  עם הגשת הדוח השנתי ולשנות מעמד מדי שנה. בהתאם לעדכוני החקיקה, החל משנת 2015 
תצטרך חברה חדשה להודיע על בחירתה במעמד זה תוך שלשה חדשים מיום התאגדותה. לחברה 
על  שתודיע  קיימת  חברה   .31.03.2016 הינו  בחירתה  על  להודיע  שעליה  האחרון  המועד  קיימת 

בחירתה להיחשב כחברת בית עד 31.12.2015 לא יוטלו עליה קנסות מיסוייות.

למקרה  השנה  בסוף  הנדרשים  המסמכים  את  לאסוף  מאד  מומלץ  הון-  להצהרת  התארגנות   
שתישלח דרישה להצהרת הון לשנת 2015, וכן  לצורך תיעוד. בכלל זה: אישורי יתרת בנק, קופות 
ביטוח, משכנתא, טופסי 106 שלך ושל בני הזוג, אסמכתאות לתקבולים שאינם חייבים במס כמו 
מתנה גדולה, מלגה וכן הלאה. זכור: מטרת ההצהרה הינה לבחון את הפרשי ההון והאם תואמים את 
מקורות המחיה של בני הזוג בהתאם לדרגת הכנסה ומספר נפשות. במקרה שיש הפרש בין הסכום 
הצפוי לכסות מחיה + החזרי משכנתא )או שכירות( לבין סכום ההכנסה המוצהרת, ידרשו הסברים. 
אפשרי כי תשאל על תנועה כלשהי בחשבון הבנק שלך, שמור ותעד לעצמך כל מה שאתה עלול 

לשכוח! ההסברים לא יכולים להתבסס על תקבולים במזומן ללא אסמכתא. 
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 השוואה לטבלאות מחיה:
הון(  )הצהרת  האישי שלכם  בהון  הגידול  בניכוי  רמת סבירותו של ההכנסה של התא המשפחתי 
או עודפת. רשות  נבחנת בהתאם לטבלאות מחיה האם ההכנסה סבירה ביחס לטבלאות פחותה 
המיסים פועלת בהתאם לטבלאות מחיה המפלחות את האוכלוסייה לפי פרמטרים של מספר נפשות 
אם ההכנסה  ושל רמת הכנסה, וקובעות את שיעור עלות המחיה מתוך ההכנסה לכל אוכלוסייה. 
המדווחת בדוח האישי שלכם אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים שהורחבה 
תחת הכותרת התארגנות להצהרת הון גדלה. לסיכום נקודה זו: זה הזמן לבחון את תוצאות הרווח 

של העסק שלך ולשאול את עצמך האם אתה ערוך לשאלות.

 בחינת עמידת בחובותייך כמעסיק –בעקבות חוק האכיפה על דיני העבודה, כמו למשל: 
האם בעסקך תלוי במקום בולט הודעות בדבר שכר מינימום וזכיות בסיס?

האם לכל העובדים המועסקים מעל חודש יש טופס הודעה לעובד עם מלוא הפרטים הרלוונטים?
האם כל העובדים מגישים לך גיליונות נוכחות )למעט עובדים במשרת אמון(? 

האם אתה מקפיד על עבודה ללא שעות נוספות מעבר לחוק ועם שבתון של 36 שעות ברציפות?
האם לכל העובדים שולם פנסיה כיאות ומעביר את הכספים לחברות הביטוח במועד?
האם אתה מבצע מעקב בתלוש של צבירת חופש ומחלה ומוודא לתעד ניצול בפועל?

זכור – כל ליקוי קל  ואף אם לעובד אחד עלול לגרור אותך לקנסות של עשרות אלפי שקלים! 

לביצוע “ביקורת דמה” והכנה לביקורת תמ”ת ניתן לפנות למשרדנו לרו”ח רחל רביץ רכזת תחום 
שכר.

פרק ב: מה עלי לזכור לעדכן את רו”ח במהלך השנה?

1. שינוי מהותי בהיקף הפעילות, מחזור הכנסות או הוצאות.
העדכון נדרש לצורך:

שינוי חבות מקדמות מס או ביטוח לאומי	 
כדאיות התאגדות כחברה או כעצמאי 	 
בדיקת מעבר מעסק פטור למורשה )מחזור של 100,000 ₪ בשנת 2015( וממורשה לפטור )אם 	 

במשך שנתיים דווח על מחזור שנמוך מתקרת עוסק פטור בכפוף להגשת בקשה( דווח וטיפול 
במועד מאפשר התארגנות ותכנון מס ותשלומים באופן מיטבי.

2. שינוי מהותי בפעילות העסק, גם אם אין השלכה על הנתונים הכספיים. למשל: הפיכת העסק 
מעסק קמעונאי לעסק יצרני, מה שדורש ניהול ספרים באופן שונה.  

3. שינוי במצב האישי או המשפחתי.
4. רכישות / מכירות נדל”ן בין בעסק ובין במישור הפרטי.

חלק שני: ניהול ספרים

פרק ג: חובת ניהול ספרים 

הוראות מס הכנסה מפרטות דרישות רבות, והמשמעות של אי הכרה בספריו של עסק היא חמורה 
במיוחד. אשר על כן, חשוב לשים לב ולהקפיד למלא אחר ההוראות במלואם, ולהעניק תשומת לב 
מיוחדת לליקויים רווחים, כמו: אי רישום כל פרטי החשבונית: ספרור רציף, פרוט המוצר/השרות 
הנמכר ולא רישום של סכום כללי, פרוט אמצעי תקבול )אם התקבל בשיק לציין פרטי שיק ותאריך. 
אם כרטיס אשראי לסמן זאת(  תאריך וכו’, אי ניהול כרטסת לקוחות, אי סגירת קופה יומית, אי 

ספירת מלאי מפורטת וחתומה, אי ניהול ספר הזמנות. 
חשוב להדגיש כי הדרישות משתנות בהתאם לסיווג העוסק והיקפו, ועל כן אם אינך בטוח לגבי 

חובותיך או הנחייה כלשהי אינה מובנת אנחנו כאן, פנה אלינו לברור ולליבון. 



ראשי: רח‘ קרית המדע 5, בנין ג.ט.י A , ירושלים | סניף מרכז: מגדלי ב. ס. ר 3, רח‘ כנרת 5, בני ברק | טלפון: 02-5001772 
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא“ל | www.mishor-avigail-shkovitzki.com  :פקס: 077-444-8094 | כתובתינו באינטרנט

דצמבר 2015

 להלן התייחסות למספר נקודות חשובות:

שנים.   7 למשך  החשבונות  הנהלת  ספרי  את  לשמור  יש  החוק  הוראות  פי  על  תיעוד-  שמירת   .1
בהקשר זה ראוי להדגיש, כי לא תקין להוציא קבלות על גבי נייר כימי שנמחק במהלך התקופה.

2. הוצאת חשבונית מס במועד- חשוב להקפיד על הוצאת חשבוניות תקינות בהתאם למועד החיוב 
במס הקבוע בחוק מע”מ. להלן מועדי החיוב במס לפי סוג העסקה )המידע הינו כללי בלבד(:

במכירת טובין- מועד העסקה לעניין מע”מ הינו מועד המכירה.	 
במתן שירותים- עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 15 מיליון יחויב על בסיס מזומן. 	 
מכירת מקרקעין- החיוב יחול עם העמדת הנכס לרשות הקונה, אולם אם שולמו סכומים לפני 	 

כן, יחול החיוב על הסכומים ששולמו בעת התשלום.

3. חשבון עסקה- מסמך זה פותר קונפליקט של עוסקים רבים, אשר חייבים במס על בסיס מזומן, 
בדיווח  אינו מהווה מסמך מחייב  קודם התשלום. חשבון עסקה  דורשים חשבונית  לקוחות  אולם 

מע”מ, אלא מהווה כעין דרישת תשלום. לאחר התשלום תופק חשבונית מס.

4. ספר הזמנות 
הפרטים שיופיעו בספר הזמנות:

מספר סידורי של ההזמנה;	 
תאריך קבלת ההזמנה;	 
שם המזמין ומענו )למעט אם כתובתו ידועה לעוסק(	 
תיאור הפריט או השירות שהוזמנו	 

מי ינהל ספר הזמנות? 
יצרנים,  קבלנים, טכנאי שיניים,  נותני שירותים ואחרים.

עסקאות שלא חייבות ברישום בספר הזמנות:
כאשר קיימים שלושה תנאים מצטברים:

השירות בוצע בנוכחות המזמין ושולם מיד בגמר השירות.
השירות ניתן במקום העסק.

מיד בגמר השירות נערך תיעוד העשוי להיות קבלה / חשבונית, קבלה או חשבונית.

5. זיכוי - בשונה מחשבונית אותה חזקה על הלקוח שידרוש ולכן אין הוראות לגבי אופן שליחת 
החשבונית, זיכוי יש לשלוח באופן שיישאר תעוד שאכן נשלח ללקוח: בדואר רשום, בפקס מתועד, 

ביד עם אישור קבלה או במייל עם חתימה אלקטרונית )ראה פרוט מיד(.

6. ניהול מלאי בעסק יצרני- עסק יצרני בעל מחזור הכנסות הגבוה מכ-3.8 מיליון ₪, חייב בניהול 
להיות  אמורים  המלאי  רישומי  העיקריים,  החומרים  ושל  המוצרים  של  מדויקים  מלאי  רישומי 
אשר  עסק  על  כי תחולת הוראות אלה הינה גם  מתאימים לספירת מלאי בכל עת. חשוב להבין, 

מייצר באמצעות קבלן!  

7. עסק המשלב מכירת מוצרים ומתן שרות- יש להקפיד על הפרדה בין ההכנסות ממכירות להכנסות 
נרשם  ואם  מסמכים  לשני  להפריד  מומלץ  יחד  ומוצר  שרות  רוכש  ולקוח  במקרה  שירות.  ממתן 
במסמך אחד יש לפרט בצורה ברורה סכום נפרד. זאת על מנת שהנהלת החשבונות תוכל לערוך 

הפרדה ולאפשר בחינה בנפרד של הרווח הגולמי לפי פילוח ההכנסות.

פרק ד: סוגיות מיוחדות בניהול ספרים

דיווח על בסיס מזומן
החל מיום 1.1.2015 הורחב מעגל המדווחים למע”מ על בסיס מזומן והוא כולל גם את העוסקים 

הבאים: 
עוסק המוכר טובין כאשר מחזור עסקאותיו )ללא מע”מ( אינו עולה על 2,000,000 ש’’ח לשנה.	 
יצרן המוכר טובין כאשר מחזור עסקאותיו )כולל מע”מ( אינו עולה על 3,450,000 ש’’ח לשנה 	 

ומעסיק לא יותר מ- 17  עובדים. משמעותו של דיווח על בסיס מזומן הינה הקלה תזרימית על 
העוסק אשר לא נדרש להעביר סכומים למע”מ לפני קבלתם מהלקוח.
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חלק שלישי: דוח שנתי, ניכויים וזיכויים

פרק ה:  רווחיות

 השוואה לשנה קודמת:
בד”כ, אין שינויים משמעותיים במאפייני העסק משנה לשנה, ולכן לא צפוי שתהיה תנודתיות גבוהה 
ברווחיות בין השנים. כאשר יש שינוי חשוב להבין ממה נובע והאם סביר. תנודה משמעותית בפעילות 

העסק יכולה להזמין ביקורת או תהיות. 

 רווח גולמי: 
רווח גולמי הינו הרווח הישיר בניכוי עלויות ישירות. הרווח הגולמי מהווה גורם משמעותי ומרכזי 
אצל קוראי הדוחות, לכן חשוב שיהיה סביר ואף ייתמך באסמכתאות.  שיעור רווח גולמי מלכתחילה 
אמור להיות יציב לאורך השנים וכן זהה למקובל בענף. אם מכל סיבה שהיא קיים שינוי בשיעור 
הרווח הגולמי, יש להתבסס על אסמכתאות כמו דוגמאות מפורטות לכל שנה שיכללו מחיר מכירה 

לפריט מול עלותו. 

פרק ו:  הוצאות

 התרת הוצאות: )הסכומים מעודכנים לשנת 2015(

80% מהוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום העיסוק של הנישום מותרות בניכוי. בידי . 1 כיבודים- 
פקיד שומה הסמכות לבחון האם מדובר בהוצאות מופרזות.

ארוחות עסקיות לאורח- לא יותרו כלל, למעט סכום סביר לאורח מחו”ל. 2
מתנות-  שניתנו לעובד/ ספק לרגל אירוע אישי יוכרו עד לסכום של 210 ₪ לאדם בשנה. . 3
הוצאות טלפון נייד- מוכר מעבר ל 110 ₪ לחודש או חצי מההוצאה, כגבוה. )אלא אם נזקפה . 4

הטבה לעובד בתלוש השכר(
יוכר הסכום שמעל 2,400 ₪ או 80%, כנמוך. אם הוצאות . 5 הוצאות החזקת טלפון פרטי, נייח- 

הטלפון השנתית בטלפון מעל 23,900 ₪ סכום ההוצאה שמעל 4,800 ₪.
הוצאות נסיעה לחו”ל- יותרו בהתאם לנסיבות. יש לתעד נסיעה בדוח מפורט לאן נסעו ממתי . 6

עד מתי ומטרת הנסיעה. חשוב לתעד לו”ז ולבסס באסמכתאות מה נעשה כמו למשל חתימת 
הסכם וכן הלאה. בכל מקרה הוצאות נסיעה במחלקה רגילה או עסקית תוכרנה, אולם תוספת 

הפער לצורך נסיעה במחלקה ראשונה לא תוכר. מצ”ב דוח נסיעה לחו”ל לדוגמא בנספחים.
הוצאות לינה בחו”ל- בנסיעה אשר כללה עד 90 לינות, יותרו בניכוי הוצאות הלינה בשל 7 הימים . 7

הראשונים עד ל$226 ללילה , לגבי יתר הלינות יוכר סכום של 75% מעלות הלינה או $117, כגבוה. 
הוצאות אחרות בחו”ל- במידה ונדרשו הוצאות לינה יוכרו הוצאות אחרות עד תקרה של $75 . 8

ליום. כאשר לא נדרשו הוצאות לינה,  יוכרו הוצאות בסכום שעד $125 ליום.
הוצאות חניה- עפ”י חוזר מס הכנסה, חניה שלא במקום העיסוק הקבוע יש לתאם כהוצאות . 9

רכב, חניה במקום העיסוק הקבוע תיבחן כהוצאה רגילה.
הוצאות רכב – הוצאות רכב כוללות: דלק, ביטוח, תיקונים, אגרות, פחת וכו’. . 10

מסף 	  שכ-55%  היא  ההנחה  כלומר  ההוצאה.  מסך  ב45%  להכיר  ניתן  הכנסה  מס  תקנות  לפי 
ההוצאה שימש לצרכים פרטיים. 

כאשר עוסק משתמש ברכבו לצרכי העסק בשיעור הגבוה מ-45%, מומלץ כי ינהל יומן רכב. 	 
יומן הרכב מתעד את הנסיעות לפי ק”מ, יש להזין האם מדובר בנסיעה עסקית או פרטית. בדוח 

השנתי אחוז ההוצאה המוכרת יקבע על פי היומן. 
כאשר רכב צמוד לעובד מסוים יש לזקוף לעובד את הרכב בתלוש וההוצאה כולה תהיה מוכרת. 	 

צמוד  ולא  לעסק  רכב ששייך  לגבי  הקלה  ובו  חוזר  המיסים  רשות  פרסמה  אוקטובר  בחודש 
לעובד מסוים, אך נשאר אצל העובד למספר לילות בחודש, בתנאים מסוימים יש לזקוף שווי 
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לפי חלק יחסי, בנוסף כאשר עבד העובד עד שעות הלילה והרכב נשאר בחזקתו בלילה )לא 
בסופ”ש(, אין צורך לזקוף שווי.

יכול לדרוש  11. הוצאות בית – אם אתה משתמש בחלק משטח הבית לניהול העסק שלך אתה 
הוצאות. למשל: חדר אחד מתוך חמשת החדרים משמש לך למשרד. אתה יושב שם שעות ארוכות, 
יש לך מחשב וציוד עבודה. אתה יכול להכיר ב 1/5 מהוצאות הבית ובכלל זה ארנונה מים חשמל 

וחימום!

 הקדמת הוצאות: 

במקרה ואינכם צופים כי שיעור המס האישי שלכם עומד לרדת, מומלץ לדחות את תשלום המס 
באמצעות הקדמת הוצאות. הוצאות שעמדתם לשלם ניתן להקדים וליהנות מהכרה בהוצאות כבר 
פני  על  מוכרת  תהיה  ההוצאה  קבוע  לרכוש  בהוצאה  ככל שמדובר  כי  לזכור  חשוב   .2015 לשנת 
והפחת  מאחר  הוצאה  תוספת  מעניקה  אינה  השנה  בשלהי  רכישה  ולכן  )פחת(  השימוש  תקופת 

מחושב על פני התקופה באופן יחסי. 

פרק ז: שיעורי המס

 שיעור מס חברות: 

בהתאם להחלטת הממשלה , שיעור מס החברות בשנת 2016 צפוי לרדת לשיעור של 25%, טרם 
התקבלה החלטה סופית. אם ההחלטה לא תעבור, יוותר שיעור המס של  26.5% כפי שהיה בשנת 

 שיעור מס הכנסה ליחידים: 

המס השולי המרבי בשנת 2015 הוא % 48 ) למעט מס ייסף בשיעור % 2 על הכנסות חייבות שעולות 
על 810,720 ש’’ח.( שיעור המס על הכנסות ראליות מריבית, דיבידנד ורווח הון ממכירת ניירות ערך 

נסחרים הוא % 25 )בעל מניות מהותי % 30(.
לפחות  ב-10%  אחר,  עם  יחד  או  לבדו  בעקיפין,  או  במישרין  מי שמחזיק,   – מניות מהותי”  “בעל 

ממניות החברה.

פרק ח: תמלוגים וקרנות השתלמות

 קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים:

יחיד המפריש לפנסיה עד לסכום של 33,408 ש”ח ולא פחות מ-17,779 ש”ח  בגין הכנסתו, כלומר 
16% מהכנסתו שעד תקרת הכנסה של  ₪208,800 לשנה, זכאי להטבות מס. ההפרשה מתחלקת 

לשני חלקים:
הפרשה לצורך קבלת זיכוי מס )זיכוי של 35% מהסכום ששולם לצורך שמירת זכויות הפנסיה  או 	 

25% זיכוי על סכומים ששולמו לביטוח חיים(. – מוגבלת לעד 5% מתקרת ההכנסה שהם  10,440 
₪ )עליהם ייהנה מזיכוי מס  של 3,654 ₪(.

הפרשה לצורך קבלת ניכוי )הוצאה נוספת המקטינה את ההכנסה( – מוגבלת לעד 11% נוספים 	 
מתקרת ההכנסה.  שהם 22,968 ₪ )בהנחה שליחיד שיעור מס 31% חסכון נוסף של 7,120 ₪(.

סה”כ כאמור הפרשה של עד תקרה  33,408 ₪ וחסכון מס של כ 10,700 ₪. 

תקרת ההפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה, עומדת על 12,340 ₪. 
בעבר הוגבלו גם יתר ההפרשות עבור בעל שליטה, אך כיום מלבד הפרשה לפיצויים נוהגים בבעל 

שליטה כבכל שכיר.
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 הפרשה לקרן השתלמות לפני סיום שנת מס:

קרן השתלמות לעצמאים:
)5א( לפקודת מס הכנסה יכול גם עצמאי ליהנות מהטבת מס בגין הפקדות לקרן   17 ע”פ סעיף 
השתלמות. הפקדות לקרן השתלמות עד תקרה של 7% מההכנסה כעצמאי, ולא יותר מהכנסה של 

263 אש”ח. 
כלומר תקרת הפקדה  מס.  לצרכי  מוכרת  כהוצאה  יחושבו  אשר   4.5% על   רק  היא  המס  הטבת 
18,410 ₪ כאשר עד 11,835 ש”ח מתוכם יוכרו כהוצאה ויקטינו את ההכנסה לצורכי מס.  )כלומר 

2/3 מהסכום שהופרש יחשב כניכוי / כהוצאה(

קרן השתלמות לשכירים:
עבור כספים שניתנים לנו ע”י המעביד כמשכורת, אנחנו משלמים מס הכנסה. לעומת זאת, כספים 

שניתנו ע”י המעביד כהפרשות לקרן השתלמות, אינם חייבים במס הכנסה. התנאים:
10% משכרו הקובע של העובד. )ולעובד הוראה 	  ההפקדות ע”י המעביד והעובד יחדיו הן עד 

)12.6%
חלקו של המעביד גדול פי שלוש מחלקו של העובד, לדוגמא: 7.5% מעביד ו2.5% עובד. )ולעובד 	 

הוראה 8.4% מעביד ו 4.2% עובד(.   
תקרת השכר החודשי להפקדה לקרן השתלמות לשכירים עומדת על 15,712 ש”ח. על הפקדות 	 

לקרן השתלמות מעבר לתקרה כן נשלם מס. תוכנת השכר מחשבת שווי למס באופן  אוטומטי 
אולם שכיר העובד במספר מקומות יתכן כי חריגה מהתקרה תצוץ רק בעת הגשת דוח שנתי/

שכיר.

חלק רביעי: שונות

פרק ט: ניכוי במקור

102 חודשי(,  )טופס  ישירות למס הכנסה כחלק מדיווחי תשלום המס  והעברתו  ניכוי מס מספק 
בהתאם לשיעור הניכוי של הספק למעט אם הספק ממציא פטור מניכוי.  

בניכוי משכר דירה מחויב כל משלם! ניכוי במקור משכר דירה  עומד על שיעור של  35%. 
ונקבע אחרת באישור ספציפי של המשכיר, אשר נרשם בו במפורש כי מדובר  במידה 

בניכוי הכנסות מדמי שכירות- יש לנהוג עפ"י האישור.

מי חייב בניכוי במקור מספקים 2015:	 
המחזור של החברה שנתיים לפני שנת המס עלה על 5.3 מיליון ₪.. 1
על פי הוראות ניהול ספרים שנקבעו על ידי מס הכנסה ומע”מ, העסק חייב בהנהלת חשבונות . 2

כפולה בשנת המס, וגם באחת משלוש השנים שלפני השנה שקדמה לה.
תשלומים ששווים אינו עולה על 4,920 ש”ח )לפני מע”מ(, לא חייבים בניכוי מס במקור.	 
על פי הוראת ביצוע שהוצאה ע”י רשות המיסים בשנת 2013, בדיקת שיעורי הניכוי במקור של 	 

צריכה להתבצע לפחות אחת לחודש או לפני ביצוע התשלום, זאת מכיוון  כל מקבל תשלום 
שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון. 

פרק י: מיסוי בני זוג העובדים בעסק משותף 

 מס הכנסה

פעמים רבות הועלה נושא החישוב המאוחד הנערך לבני זוג שיש תלות בין מקורות הכנסתם. 
נקודת המוצא היא חישוב מאוחד. כלומר כל ההכנסה מיוחסת לבן הזוג הרשום, אשר מקבל תוספת 
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של 1.75 נקודות זיכוי )ו-0.25 נקודה בגין ילדים(. החישוב המאוחד בד”כ מעלה משמעותית את נטל 
המס )אם כי קיימים מקרים שהוא כדאי(.

קיימת אפשרות של חישוב נפרד בתנאים הבאים:

בעבר, עד לשנת 2014:
החישוב הנפרד יערך עד לתקרת הכנסה של כ-48 אש”ח בלבד.	 
כל אחד מבני הזוג עובד לפחות 36 שעות שבועיות במשך עשרה חודשים לפחות בשנת המס.	 
לבן הזוג אין הכנסה אחרת מעסק או הכנסה ממשכורת.	 
יש להודיע לפקיד שומה לפחות חודש לפני תחילת התקופה.	 

כיום:
התמקדות בעיקר במבחן הסבירות, ולא בפן הכמותי. 	 
יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה בעסק המשותף.	 
הכנסתו של כל אחד תואמת את תרומתו לעסק ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה.	 
אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש את העסק בקביעות.	 

יוטל קנס על בני זוג שביקשו חישוב נפרד ונמצא שאינם זכאים לחישוב כזה, הקנס הינו 
בשיעור 30% מהגירעון שנוצר כתוצאה מהדיווח!! 

 ביטוח לאומי

בני הזוג )הרשומים כעצמאים בביטוח לאומי( רשאים לבחור באחת מהחלופות הבאות: 
כשלאחד מבני הזוג יש תיק עצמאי במס הכנסה, יוכלו בני הזוג להמשיך להיות רשומים בביטוח . 1

לאומי כעצמאים לפי יחס חלוקת הכנסה שיבחרו כפי שהיה מקובל עד היום. 
אחד מבני הזוג יחשב כעצמאי, ובן זוגו יחשב שכיר בעסק המשותף, ייסגר התיק העצמאי של . 2

השכיר ויפתח לו העיסוק “שכיר בהצהרה”. 
ללא . 3 כעצמאים  להיחשב  שניהם  ויבקשו  הכנסה  במס  כעצמאים  ידווחו  הזוג  בני  בו  במקרה 

יחס חלוקה גם במוסד לביטוח לאומי, ייסגר יחס החלוקה ויפתח לכל אחד תיק עצמאי בנפרד 
בהתאם להצהרתו ולשומת המס הנפרדת שלו. 

פרק יא: עדכוני חקיקה 

1. כניסה לתוקף של תקנות התשלומים לקופות גמל:
המעסיקים  של  הדיווח  את  המסדירות  חדשות  תקנות  לתוקפן  ייכנסו   2016 ינואר  מחודש  החל 

לקופות הגמל )כולל ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה ,קופות גמל וקרנות השתלמות( . 
לתשלומים  בנוגע  הגמל  לקופות  מהמעסיקים  וההנחיות  הנתונים  העברת  את  מסדירות  התקנות 
ולמידע אודות המבוטחים והעמיתים באמצעות דיווח מקוון, החל משכר חודש ינואר 2016 למעסיקים 
אשר להם מעל 10 עובדים. למעסיקים אשר להם פחות מ-10 עובדים התקנות יחולו החל מחודש 

ינואר 2017.

2. משיכות בעלים בחברה:
האם משיכות בעלים בחברה ייחשבו כהלוואה או כמשכורת/דיבידנד?

למרות הנסיון של רשות המיסים להכניס הוראה בחוק ההסדרים, עדיין כיום אין הוראות או חקיקה 
בנושא וכל מקרה נבחן לגופו. התפיסה של המחלקה המשפטית במס הכנסה הינה כי חשבון בעלים 
ייחשב כמשיכת  ולאורך תקופה  ושוב לא מוגדרות  בחברה שמתנהל כמו עו”ש עם תנועות הלוך 

בעלים ויהיה חייב במס. כהכנסת מדיבידנד בשנים בהם יש רווח וכמשכורת בשנים בהם אין רווח.
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מה נבדק? משיכות מזומנים בעין , משכון ושעבוד נכס חברה כנגד הלוואה פרטית, רכישת דירה 
מבעל המניות לחברה כאשר בפועל הדירה משמשת את בעל המניות וכו.

פירעון יתרת בעלים במהלך דיון שומה לא מבטל את האירוע.
כאשר מדובר בהלוואות, יש לחתום על הסכמי הלוואה, לבצע תשלומי ריבית בהתאם לתקנות, ואף 

לבחון את החבות במע”מ.

כתמיד, נשמח לעמוד לשירותכם!
מישו”ר- אביגיל שקוביצקי רואי חשבון
.www.mishor-avigail-shkovitzki :בקרו אותנו גם באתר

http://www.mishor-avigail-shkovitzki.com/
http://www.mishor-avigail-shkovitzki.com/
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נספח א

דוגמא לספירת מלאי ליום 31.12.2015            
מספר עמוד

תאריך מפקד:                                          מיקום הספירה: ___________

שמות הפוקדים:                          חתימה: ___________  

ספירת המלאי העומד למכירה נעשתה ע”פ מחיר עלות

תאור הפריט:
שם/קוד סידורי

כמות:
ק"ג/מספר יח'

מחיר מידה
ליחידה 

)לא כולל 
מע"מ(

סה"כ
שווי המלאי 
בש"ח )לא 
כולל מע"מ(

בדים:
3001500גליל  5בד ליקרה
5003500גליל 7 בד פרווה
2501750גליל חלקי7בד פרווה
100500גליל5בד פשתן
2001000גליל חלקי5בד פשתן
6003000גליל5בד צמר

25011250גליל חלקי45בדים – סוגים שונים  
1252500גליל20בדים – סוגים שונים  

1503375גליל )15 מלא + 15 חלקי(30בד ביטנה
00גליל5בד סטן#

28,375סה"כ בדים:

מוצרי תפירה:
5125יחידה25גלגלות

1.854יחידה30רוכסנים קצרים
256יחידה28רוכסנים ארוכים

18090חבילה  5כפתורים פשוטים
60300חבילה חלקית5כפתורי פנינה

כפתורי....

625סה"כ מוצרי תפירה:

29,000סיכום מלאי

# = לא שולם לספק = קומסיון = משגור = תשלום יעשה ע”פ קצב המכירה = המלאי אינו שייך לעסק.



ראשי: רח‘ קרית המדע 5, בנין ג.ט.י A , ירושלים | סניף מרכז: מגדלי ב. ס. ר 3, רח‘ כנרת 5, בני ברק | טלפון: 02-5001772 
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא“ל | www.mishor-avigail-shkovitzki.com  :פקס: 077-444-8094 | כתובתינו באינטרנט

דצמבר 2015

דוח נסיעה לחו"ל 2015

יש למלא דוח זה בגין כל נסיעה לחו"ל

שם הנוסע/ים:
יעדים:

מטרות הנסיעה:
תאריך יציאה:                                              תאריך חזרה:

                          
סה"כ לילות בחו"ל: סה"כ ימים בחו"ל:     

פרוט ההוצאות:

1. לעניין הוצאות לינה מהיום ה-8 עד היום ה-90 עד וכולל 117$ / 146$ * תוכר ההוצאה במלואה. חשוב: 
מעל 117$ / 146$ ללינה מותרות הוצאות בשיעור 75% מהן אך לא פחות מ-117$ /  *146% ללינה ולא     

יותר 200$ / 250$ * ללינה.  
2. בנסיעה שכללה יותר מ-90 לינות - לעניין מספר הלינות שתי נסיעות או יותר ביניהן הייתה שהייה     

רצופה בישראל של פחות מ-14 יום- תחשבנה לנסיעה אחת ותוכר לינה עד גובה 117%.  
3. התעריפים הנ"ל הינם לשנת 2015.  

* תוספת של 25% להוצאות המותרות לניכוי בארצות הבאות:
אוסטרליה, אוסטריה,איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, 

בריטניה, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, 
שבדיה, שוויץ.

סווג ההוצאה          פירוט                                                    סכום ב $     שער חליפין     סכום בשח

כרטיסי טיסה          טיסות לחו"ל (עד מחלקת עסקים)
                                    טיסות בחו"ל

                                    ביטוח בריאות / נסיעה
                                    מיסי נמל

לינה - עם קבלות         עד 7 לילות, עד 226$ / 283$ *ללילה
                                    מהלילה ה-8 עד הלילה ה-90,

                                    פרוט ראה הערה 1
הוצאות שהייה            75$ / 94$ * ליום

אחרות, עם לינה        
הוצאות שהייה            125$ / 150$ * ליום

אחרות, ללא לינה
השכרת רכב                58$ / 73$ ליום תקרה

תקשורת
נסיעות

ספרות מקצועית
מתנות ללקוחות

ו/או ספקים
שונות

סה"כ

נספח ב

תבנית לדוח נסיעה לחו”ל לשנת 2015


