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היערכות לסוף שנת המס 2016 

כיצד ניערך עם סיום שנת המס?

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

שנמצאו בקופה בסוף השנה מומלץ לצלם.

 ספירת מלאי  – ספירת מלאי מתבצעת בסוף שנת כספים )אפשרי 10 ימים לפני או אחרי סוף 
השנה תוך תיעוד התנועה שחלה באותם הימים(. אין לתעד ספירה בעפרון!

הספירה תכלול : 
מספר עוקב לכל גיליון 

תאריך ספירה ומקום 
שמות הסופרים 

חתימות הסופר על כל גיליון
מחיר   / כמות  מדידה/  יחידת   / /מקולקלים(  מיושנים  סימון  )כולל  הנספר  לפריט  מזהה  תיאור 

ליחידה / סה”כ מחיר פריט נספר )כמות * מחיר( 
מצורף קובץ אקסל לדוגמא וכן טופס לדוגמא.

 דווחים נדרשים – האם דווח כדין על משיכת דיבנד? על עסקאות אקראי?
 הכנסות שכירות למגורים – למבקשים לשלם במסלול הקצר %01 ללא הכרה בהוצאות. אפשרי 

  /https://www.misim.gov.il :עד סוף חודש ינואר,  באתר מס הכנסה

 התארגנות להצהרת הון - מומלץ מאד לאסוף תיעוד ולהיערך להצהרת הון. 
הון(,  )הצהרת  בניכוי הגידול בהון האישי שלכם  רמת סבירותו של ההכנסה של התא המשפחתי 
נבחנת בהתאם לטבלאות מחיה. האם ההכנסה סבירה ביחס לטבלאות, פחותה או עודפת. רשות 
המיסים פועלת בהתאם לטבלאות מחיה המפלחות את האוכלוסייה לפי פרמטרים של מספר נפשות 
ושל רמת הכנסה, וקובעות את שיעור עלות המחיה מתוך ההכנסה לכל אוכלוסייה. אם ההכנסה 
המדווחת בדוח האישי שלכם אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים גדלה. חשוב 

לתעד ולצלם כל הסבר כלכלי )כמו מתנה מקרובים(.

 בחינת עמידה בחובותייך כמעסיק - זה הזמן לשאול את עצמנו: 
האם בעסק תלוי במקום בולט הודעות בדבר שכר מינימום וזכיות בסיס?	 
האם לכל העובדים המועסקים מעל חודש יש טופס הודעה לעובד עם מלוא הפרטים הרלוונטיים?	 
האם כל העובדים מגישים גיליונות נוכחות )למעט עובדים במשרת אמון(?	 
האם קיימת הקפדה על עבודה ללא שעות נוספות מעבר לחוק, ושמירת שבתון של 63 שעות 	 

ברציפות? הפסקה בין ימי עבודה של 8 שעות?
האם לכל העובדים שולם פנסיה כיאות והועברו הכספים לחברות הביטוח במועד?	 
האם מבוצע מעקב בתלוש של צבירת חופש ומחלה )כולל עובדי משרת אמון(?	 

 חשוב לזכור! כל ליקוי קל  ואף אם לעובד אחד עלול לגרור חלילה לקנסות משמעותיים! 
לביצוע “ביקורת דמה” והכנה לביקורת תמ”ת ניתן לפנות למשרדנו לרו”ח רחל רביץ רכזת חטיבת 

.rachel@cpa.mishor.co.il שכר בטלפון 02-5001772 שלוחה 61 או במייל
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פעולות מומלצות לצורך חסכון במס:

בהוצאות  התמקד  הוצאות.  לכלול  שכחת  לא  האם  לבדוק  מומלץ   – הוצאות   שלמות  בדיקת   
ששולמו באמצעי תשלום פרטיים, כרטיס אשראי פרטי או באמצעות ה”ק. מנוי? חניה? ביטוחים? 

וודא כי הוצאות המקום נכללו:  אם חלק מהפעילות שלך מבוצעת בבית או במקום עיסוק נוסף, 
ארנונה, מים, חשמל וכן הלאה.

 בדיקת עיתוי הכנסות והוצאות  – באופן כללי, דחיית הכנסות והקדמת הוצאות תביא להקטנת 
חבות המס בשנה השוטפת. כמובן שיש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי. בהתאם לחוק ההסדרים 
צפוי כי מס חברות ירד בשנת 2017 ל 24%, ובשנת ובשנת 2016 ל 23%. לפיכך דחיית הכנסות עשויה 

להוביל לחבות מס נמוכה יותר. 
הצעת החוק טרם אושרה סופית, חשוב לעקוב בימים הקרובים אחר עדכונים נוספים

 35% של  מס  בהנחת  מזכות  מוכרים  לגופים  תרומות   –  46 אישור  בעלי  לגופים  תרומות  מתן   
מהתרומה. לתשומת לב, תאריך פירעון התשלום חייב להיות ב-2016. תרומות בשקים עתידיים יובאו 
בחשבון רק בשנת פרעון השיק. הקבלות צריכות להיות מקוריות! על הקבלה צריך להיות מצוין כי 
לעמותה סעיף 64. ליתר בטחון מומלץ לבחון האם לעמותה זכאות לפי הסעיף כאמור באתר מ”ה 

.https://www.misim.gov.il/gmtrumot/startPage1.aspx  :להלן קישור
לבצע  מומלץ  ולכן  לתשלום  אסמכתא  יבקש  הכנסה  ומס  יתכן  גבוהים  בסכומים  מדובר  כאשר 

תרומות משמעותיות בהעברה בנקאית או בשקים ולא במזומן.

את  ומפחית  כהוצאה  נחשב  כעצמאי  לאומי  לביטוח  מהתשלום   52%  – לאומי  לביטוח  תשלום   
ההכנסה החייבת במס.

 ניצול תקרת הפקדות לקופות פנסיה וקרנות השתלמות 
1. קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים:

יחיד המפריש לפנסיה עד לסכום של 33,408 ₪ בגין הכנסתו, כלומר 16% מהכנסתו שעד תקרת 
הכנסה של  208,800 ₪ לשנה, זכאי להטבות מס. 

ההפרשה מתחלקת לשני חלקים:
1. הפרשה לצורך קבלת זיכוי מס )זיכוי של 35% מהסכום ששולם לצורך שמירת זכויות הפנסיה  
שהם   ההכנסה  מתקרת   5% לעד  מוגבלת   – חיים(  לביטוח  ששולמו  סכומים  על  זיכוי   25% או 

₪10,440 )עליהם ייהנה מזיכוי מס  של 3,654 ₪(.
2. 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  804,33 ₪ וחסכון מס של כ 10,700 ₪. 

תקרת ההפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה, עומדת על 12,230 ₪  
2. הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים:

ע”פ סעיף 71 )5א( לפקודת מס הכנסה יכול גם עצמאי ליהנות מהטבת מס בגין הפקדות לקרן 
השתלמות. הפקדות לקרן השתלמות עד תקרה של %7 מההכנסה כעצמאי, ולא יותר מהכנסה של 

261 אש”ח. 
הפקדה  תקרת  כלומר  מס.  לצרכי  מוכרת  כהוצאה  יחושבו  אשר   4.5% על  רק  היא  המס  הטבת 
₪18,270 כאשר עד 11,745 ₪ מתוכם יוכרו כהוצאה ויקטינו את ההכנסה לצורכי מס.  )כלומר 2/3 

מהסכום שהופרש יחשב כניכוי / כהוצאה(.

כתמיד, נשמח לעמוד לשירותכם!
רו”ח אילה אוברמייסטר, מנהלת מחלקת  עסקים ומיסים


