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חוזר חובה - חברות ועסקים
היערכות לתום שנת המס 2017

חידושים ועדכונים מיוחדים לשנת 2017

 חוק ההסדרים - שינוי מהותי במיסוי חברה

וקיים הגיון  והלאה רק כאשר מדובר בפעילות חברה  ומיסוי דו שלבי יתאפשר מכאן  דחיית מס בחברה 
בשימוש בעודפי החברה לצורך הגדלת הכנסות החברה. משיכות בעלי מניות מחברה, חברה בבעלות יחידים 

)חברת ארנק(, וצבירת עודפים בחברה תמוסה בשוטף. מצורפת גם מצגת מפורטת. 
1. יתרות חובה בעלי מניות – יתרת חובה שעמדה במהלך השנה על 100 אלף ₪ או יותר וממשיכה )כולה או 

חלקה( לתאריך מאזן נוסף, תחשב להכנסה אצל בעל המניות ותהיה חייבת במס.  
מס דיבידנד אם יש עודף בחברה, או מס אישי מדורג על שכר /עסק אם אין עודף בחברה. 

דוגמא: 

במהלך שנת 2017 נטל בעל המניות הלוואה של 120 אלף ₪ מהחברה. 
עד סוף 2018 לא החזיר את מלוא ההלוואה  - היתרה לסוף 2018 תחשב להכנסה ותהיה חייבת במס.

ההוראה חלה גם על כספים שנמשכו לפני 31/12/16, וזאת במידה וטרם הוחזרו עד 31/12/17 

בשנת 2017 פעלה הוראת שעה:
עודפים  משיכת  בגין  וזאת  גבוהות,  הכנסות  ולבעלי  שליטה  לבעלי  גם  בלבד   25% על  עמד  המס  שיעור 
שהצטברו עד סוף 2016. לתשומת לב, אם ניצלתם הטבה זו- סך ההכנסות מהחברה )למעט דיבידנד( לשנים 
ניהול,  דמי  שכר,  כולל  ההכנסות-  סך   .2015-2016 לשנים  הממוצע  ההכנסות  מסך  יפחת  לא   2017-2019

הפרשי הצמדה וכו' ולמעט דיבידנד.
2. חברת ארנק – חברת מעטים בבעלות יחיד או עד 5 בעלים 

הכנסה שמהותה משכר או עסק אישי ולא הכנסה של חברה ישולם מס מלא לפי מדרגה אישית, ולא יהיה 
ניתן ליהנות ממיסוי של חברה: דו שלבי, קיזוז הפסדים וכו'. 

סוג אחד – חברת ניהול או מתן שרותי "נושא משרה"
סוג שני - חברה הנותנת שירותי עבודה

על מנת למנוע צורך בבחינות מורכבות נקבעו חזקות חלוטות:
א. ההכנסה מתקבלת ממקור מרכזי אחד )70% ומעלה(. 

ב. השירות מבוצע ע"י בעל המניות או עובדיו –צוות של פחות מ- 4  עובדים )אדם וקרובו נחשב למועסק 
אחד, עובד פחות מ-4 שעות ליום נחשב חצי מועסק ועובד בחלק מהשנה יחשב על פי החלק היחסי(.

ג. במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים. מניין התקופה רטרואקטיבית משנת 2013.
חוזר מיוחד 10/2017: נקבע שגורם שנותן שרות למספר רב של לקוחות - אולם בפועל רק הגביה נעשית 
במרוכז ע"י גוף אחד - עדיין יכול שלא להיכנס להגדרה של חברת ארנק. הכוונה המפורשת בחוזר הינה ל: 

א. סוכן ביטוח - לקוחות רבים, תקבול מחברת ביטוח מרכזית. 
רופא של קופ"ח יחשב לחברת ארנק - כלומר  ב. אומן – לקוחות רבים, תקבול מרוכז מאמרגן. לעומתם 

הלקוחות הם של הקופה.
5 שנים, חייבים להיות מחולקים,  3. רווחים ראויים לחלוקה מסך 5,000,000 ש"ח אשר "שוכבים בחברה" 

בהתאם לתנאים שנקבעו.

 פנסיה חובה לעצמאים

משנת 2017 גם עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני. 
ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס.

מי שטרם ביצע הפרשה – זה הזמן למהר ולבצע הפרשה.
בהפרשה  החייבת  ההכנסה  מתקרת  מופחתים  להיות  יכולים  כשכיר,  העצמאי  עבור  שהופקדו  תשלומים 



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.mishorcpa.co.il  :פקס: 077-444-8094 | כתובתינו באינטרנט

דצמבר 2017

2

לפנסיה. שליש מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ושליש יופנה לטובת רכיב דמי האבטלה.
במדרגת הכנסה נמוכה ההפרשה מתקזזת בקירוב כנגד קיטון בהפרשות לביטוח לאומי. 

חובת ההפרשה לא חלה על:
• עצמאי מתחת גיל 21 בתום שנת המס.

• עצמאי מעל גיל 60 בתום שנת המס.
• לא מלאו 6 חודשים לרישומו כעצמאי עד לתום שנת המס.

• עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילת החוק.
בעניין זה: ראה גם ניצול תקרת הפקדות לקופות פנסיה וקרן השתלמות.

  הקלות במיזוגים ופיצולי חברות- סיטואציות שלא תחשבנה לארוע מס 

מאפשרות עולם חדש של מיזוג ופיצול בין חברות:
1. העברת נכסים –העברת מלוא הזכויות בנכס תמורת קבלת זכויות בחברה. 

2. עסקאות בהחלפת מניות – הקלות רבות 
3. פיצול חברה למספר חברות – לצורך נוחות צרוף של בעלי שליטה אחרים, פיצול בין מספר פעילויות.
אם אתם שוקלים למזג חברות בבעלותכם או לפצל אחרות – זה הזמן לבחון מחדש היתכנות והקלות במיסוי.

  גילוי מרצון מלא בגין הכנסות שלא דווחו 

רשות המיסים צפויה לחדש את הנוהל החל מינואר 2018
1. מסלול אנונימי – פניה לפ"ש ללא חשיפת זהות הנישום, לאחר הסכמה על החבות במס. 

2. מסלול מקוצר – הצהרה על הכנסה חייבת שאינה עולה על חצי מיליון ₪
3. מסלול רגיל  - הגשת דוחות כרגיל. ככל שהחוב גדול, חוסר תום הלב עמוק ומספר השנים רב - חשיפה 

פלילית.
בקשה לגילוי מרצון תאושר כאשר קיים תום לב ולא נפתחה חקירה או הליך מול הנישום.

 מכירת דירות בפטור חלקי )לניארי( ממס

משנת 2018 אין הגבלה על מספר דירות הנמכרות בפטור ליניארי
מיום 1.1.2018 יוכלו בעלי מספר דירות מגורים מזכות למכור כל כמות דירות בפטור לינארי מוטב. 

המשמעות היא כי השבח )הרווח( שנוצר במכירה יתפצל על פני התקופה. בגין התקופה שעד 31.12.2014 
יהיה פטור ממס, ובגין התקופה לאחר מכן יהיה חייב במס בשיעור של 25%. 

עד לשנת 2018 הייתה קיימת הגבלה וניתן היה למכור לכל היותר 2 דירות בפטור ליניארי.

 עדכונים מרכזיים לעניין הביטוח הלאומי 

הרמת מסך ההתאגדות בחברה  
בחוק ההסדרים לשנת 2017 נוסף סעיף 367א לחוק הביטוח הלאומי שלפיו  הועמדו לרשות המוסד לביטוח 
לאומי מספר אמצעים אשר מקנים למוסד לביטוח לאומי אמצעי אכיפה אפקטיביים. בין היתר יכול המוסד 
לביטוח לאומי להרים את מסך ההתאגדות ולגבות חוב בדמי ביטוח מבעלי החברה או חברי הועד בעמותה.

הטבה בבחירת הבסיס לחישוב דמי לידה והורות ולגמלה לשמירת היריון 
מתאריך 27.4.2016 ואילך, הגמלה תחשוב לפי בסיס ההכנסה בשומה הגבוהה יותר שבין השומה של השנה 

הקובעת לבין השנה שקדמה לה. 

הפרשת 
עצמאי 
לפנסיה

אחוז הפרשה לפנסיה מדרגת הכנסה

4.45% עד ל-4,837 ₪

 ₪ 9,673- 4,637 12.55%
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פעולות מומלצות  לצורך חסכון במס

 הוצאות והכנסות – עיתוי, שלמות, הגדלה

< 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. מס חברות ירד בשנת 2018 ל23%. 

ששולמו  בהוצאות  התמקד  הוצאות.  לכלול  שכחת  לא  האם  לבדוק  מומלץ   - הוצאות  שלמות  בדיקת   >
באמצעי תשלום פרטיים, כרטיס אשראי פרטי או באמצעות ה"ק . מנוי? חניה? ביטוחים? אם חלק מהפעילות 

שלך מבוצעת בבית או במקום עיסוק נוסף, וודא כי הוצאות המקום נכללו: ארנונה, מים, חשמל וכן הלאה.
מצורפת טבלת הוצאות מוכרות שפורסמה ע"י משרדנו במהלך השנה, לחץ כאן להורדה <<<

ואינם מלאי( תיחשב להוצאה. ההוצאות המקובלות  רכוש  )שאינם  ורכישת שירותים   - < הגדלת הוצאות 
לעניין זה הן בדרך כלל פרסום, יחסי ציבור, תיקונים, אחזקה, ייעוץ עסקי משפטי או שיווקי. .מי שמדווח על 

בסיס מזומן חייב גם לשלם את התמורה בפועל עד סוף השנה.
< הכרה בחובות אבודים - רצוי להקדים ולסכם טיפול בחובות בעייתיים, לקבוע את סכום ההפחתה ולזקוף 
אותו בחשבונות או להביא לסיום הליכי גבייה או פשרה. חובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח להנחת 
דעתו של פקיד השומה כי נעשו כל המאמצים לגבותם. רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות, כגון 
פנייה חוזרת לחייבים, פנייה לעורכי דין, הגשת תביעות משפטיות וכו'. לצורך קיזוז מע"מ יש לבקש אישור 

מיוחד.
< מתן תרומות לגופים בעלי אישור 46 - תרומות לגופים מוכרים מזכות בהנחת מס של 35% מהתרומה. 
תאריך פירעון התשלום חייב להיות עד סוף השנה. תרומות בשקים עתידיים יובאו בחשבון רק בשנת פירעון 
השיק. הקבלות צריכות להיות מקוריות! על הקבלה צריך להיות מצוין כי לעמותה סעיף 46. ליתר בטחון 
מומלץ לבחון האם לעמותה זכאות לפי הסעיף כאמור באתר מ"ה להלן קישור<<< כאשר מדובר בסכומים 
גבוהים יתכן ומס הכנסה יבקש אסמכתא לתשלום ולכן מומלץ לבצע תרומות משמעותיות בהעברה בנקאית 

או בשקים בלתי סחירים.
< תשלום לביטוח לאומי - 52% מהתשלום לביטוח לאומי כעצמאי נחשב כהוצאה ומפחית את ההכנסה 

החייבת במס. חשוב להסדיר תשלום במועד. 
הון  הפסדי  ניצול  לצורך   - הון  רווחי  במס  נכסים המתחייבים  מכירת  עיתוי  לבחון  יש   - נכסים  < מכירת 
ניכוי בגין חילוף נכסים והאפשרות לדחות את רווח ההון בגין  ניצול האפשרות לקבלת  מועברים, ולצורך 

החלפת נכס בר-פחת .

 בחינת אפשרות חישוב נפרד בגין הכנסות בן זוגי העובד עמי בעסק?

מס הכנסה: החל משנת 2014 בני זוג זכאים לחישוב נפרד אם התקיימו כל אלה:
)א( יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.

)ב( כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ועומדת ביחס ישיר לתרומתו.
)ג( אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה 

המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

ביטוח לאומי: יש לדאוג לקיומם של מספר עקרונות מצטברים שפורסמו:
)א( מתבצעת עבודה בעסק או במפעל. 

)ב( העבודה מתבצעת באופן סדיר )ולא מדי פעם בפעם כשיש צורך(. 
)ג( העסקת בן המשפחה מתבצעת בעבודה שאילולא עשה אותה בן המשפחה – הייתה נעשית בידי עובד 

אחר. כלומר, העבודה נחוצה וחיונית.

 חסכון בריבית ובהצמדה של מס הכנסה – זה הזמן לבצע תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת 

ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום 
חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים - מתום שנת המס ועד למועד 
התשלום בפועל. לפיכך אם מקדמות המס חושבו על בסיס הכנסה נמוכה מההכנסה הסופית בפועל, מומלץ 
פטור מלא.  לבצע השלמת תשלום. נישום זכאי לפטור מדורג: בחודש הראשון שלאחר תום שנת המס - 
בחודש השני הפטור הוא ממחצית מן הריבית והפרשי ההצמדה. בחודש השלישי - הפטור הוא מרבע מן 

הריבית והפרשי ההצמדה. 

http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/12/<05D4><05D5><05E6><05D0><05D5><05EA>-<05DE><05D5><05DB><05E8><05D5><05EA>.pdf
https://www.misim.gov.il/gmtrumot/startPage1.aspx
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 ניצול תקרת הפקדות לקופות פנסיה וקרנות השתלמות

1. קופת גמל לתגמולים לעצמאים:
יחיד המפריש לפנסיה עד לסכום של 34,056 ש"ח בגין הכנסתו, כלומר 16.5% מהכנסתו שעד תקרת הכנסה 

של  206,400₪ לשנה, זכאי להטבות מס. ההפרשה מתחלקת לשני חלקים:
א. הפרשה לצורך קבלת זיכוי מס )זיכוי של 35% בפנסיה  או 25% בביטוח חיים(. מוגבלת לעד 5% מתקרת 

ההכנסה שהם  10,320 ₪ )עליהם ייהנה מזיכוי מס  של 3,612 ₪(.
ב. הפרשה לצורך קבלת ניכוי )הוצאה נוספת המקטינה את ההכנסה( – מוגבלת לעד 11% נוספים מתקרת 
ההכנסה.  שהם 22,704 ₪ החיסכון משתנה בהתאם לשיעור המס של הנישום. נניח שיעור מס 31% חסכון 

נוסף של 7,038 ₪ 
לסיכום - הפרשה של עד תקרה  34,056 ₪ וחסכון מס של כ 10,700 ₪. 

תקרת ההפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה, עומדת על 12,200 ₪  

2. הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים:
ע"פ סעיף 17 )5א( לפקודת מס הכנסה יכול גם עצמאי ליהנות מהטבת מס בגין הפקדות לקרן השתלמות. 
החל משנת 2017 הפקדות לקרן השתלמות עד תקרה של 4.5% מההכנסה כעצמאי, ולא יותר מהכנסה של 
260 אש"ח מוכרות כהוצאה. כלומר תקרת הפקדה של 11,170 ₪. עד שנת 2017  עצמאי היה צריך להפקיד 

7% מהכנסתו  כדי לקבל הוצאה מוכרת של 4.5%.



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.mishorcpa.co.il  :פקס: 077-444-8094 | כתובתינו באינטרנט

דצמבר 2017

5

5

אלו משימות נדרשות לביצוע בסוף שנת המס?

 רישומים, דווחים וניהול ספרים כחוק

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

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
- תיאור מזהה לפריט הנספר )כולל סימון מיושנים /מקולקלים( / יחידת מדידה/ כמות / מחיר ליחידה /    

סה"כ מחיר פריט נספר )כמות * מחיר( 
מצורף קובץ אקסל לדוגמא וכן טופס לדוגמא, להורדה לחץ כאן <<<.

< הלוואות לקראת תום השנה יש לזקוף למס "שווי הכנסת ריבית רעיונית", הנובע מיתרות חובה על הלוואות 
שניתנו ללא ריבית או בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר, לעובדים, לספקי שירותים ולבעלי שליטה. סכום 
הלוואה חייבת בריבית מעל 7,680 ש"ח. שיעור הריבית לשנת 2017 הוא 3.41% )בתוספת הצמדה למדד(. 
בנוסף - חייבת הריבית בתשלום מע"מ. בהלוואות בין גופים קשורים ובין עוסקים מורשים, רצוי, בסוף כל 

שנה, לבדוק את מצבת ההלוואות, ולהוציא חשבוניות מס בגין הריבית.

< דווחים נדרשים - האם דווח על משיכת דיבידנד? על עסקאות אקראי?  מכירה הונית? עסקאות או הכנסות 
מחו"ל?

< מועד הגשת הדוח המועד האחרון להגשת הדוח על ההכנסות של נישום עצמאי הוא עד 30.4. המועד 
האחרון של העצמאי שמנהל את פנקסי חשבונותיו בשיטת החשבונאות הכפולה, או של חברה ולהגשת דוח 
מקוון - עד 31.5. רשות המסים נוהגת לאשר אורכות להגשת הדוחות לרו"ח המייצג עד נובמבר לעצמאים, 
ועד ינואר של השנה העוקבת לחברות. הגשת דוח במועד מאפשרת בקלות רבה יותר לשחזר וללבן מידע. 

ובכל מקרה קיימת חשיבות להגיש תמיד דוח עד 31 בדצמבר וליהנות משנת התיישנות מוקדמת.

< שמירת מערכת החשבונות יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס שאליה היא מתייחסת, 
או 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים 
פנימיים בין-מחלקתיים, חוזים ופרוטוקולים, פריטי תיעוד ופנקסים, שהנישום אינו חייב לנהל על פי הוראות 
ניהול פנקסי חשבונות, אך ניהל אותם מרצון או מכוח דין אחר, יש לשמור במשך 3 שנים לפחות מיום הגשת 

הדוח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם מתייחסים.
< התארגנות להצהרת הון - מומלץ מאד לאסוף תיעוד ולהיערך להצהרת הון. חשוב לתעד ולצלם כל הסבר 

כלכלי למחיה כמו למשל מתנה מקרובי משפחה.
נבחנת  הון(,  )הצהרת  בניכוי הגידול בהון האישי שלכם  רמת סבירותה של ההכנסה של התא המשפחתי 
בהתאם לטבלאות מחיה. האם ההכנסה סבירה ביחס לטבלאות, פחותה או עודפת. רשות המיסים פועלת 
ושל רמת הכנסה,  נפשות  לפי פרמטרים של מספר  בהתאם לטבלאות מחיה המפלחות את האוכלוסייה 
וקובעות את שיעור עלות המחיה מתוך ההכנסה לכל אוכלוסייה. אם ההכנסה המדווחת בדוח האישי שלכם 

אינה מספקת הסבר למחייה, חשיבות שמירת המסמכים גדלה. 

 הכנסות שכירות למגורים 

למבקשים לשלם במסלול הקצר 10% ללא הכרה בהוצאות. אפשרי עד סוף חודש ינואר
<<< רלוונטי למי שאינו מבקש לפעול במסגרת מסלול פטור. תקרת הפטור מהשכרה  באתר מס הכנסה 

עומדת על 5,010 ₪ לחודש.

 בחינת עמידה בחובותייך כמעסיק

זה הזמן לשאול את עצמנו: 
האם בעסק תלוי במקום בולט הודעות בדבר שכר מינימום וזכיות בסיס?

https://www.misim.gov.il
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האם לכל העובדים המועסקים מעל חודש יש טופס הודעה/הסכם עבודה עם מלוא הפרטים הרלוונטיים?
האם כל העובדים מגישים גיליונות נוכחות )למעט עובדים במשרת אמון(?

האם לכל העובדים שולם פנסיה כיאות והועברו הכספים לחברות הביטוח במועד?
האם מבוצע מעקב בתלוש של צבירת חופש ומחלה )כולל עובדי משרת אמון(?

האם קיימת הקפדה על עבודה ללא שעות נוספות מעבר לחוק? שבתון של 36 שעות ברציפות? הפסקה בין 
ימי עבודה של 8 שעות?

לביצוע "ביקורת דמה" והכנה לביקורת תמ"ת ניתן לפנות למשרדנו 
rachel@cpa.mishor.co.il :לרו"ח רחל רביץ רכזת תחום שכר במייל

רווח  והשלכה על חובת החוק: שינוי במחזור העסק? בשיעור   בחינה של שינויים בפעילות העסק 
גולמי או רווח נקי? במספר מועסקים?  

• האם נדרש ממני לבצע עדכון מקדמות הגדלה או הקטנה?
• האם נדרש ממני להתחיל בדווח אוטומטי וישיר לקופות )מעל 20 עובדים(?

• האם נדרש ממני לנהל ספרים באופן שונה? לעבור לניהול פנקסים כפול? חובת דווח מקוון למעמ? חובת 
ניכוי מס במקור מהספקים? ולהלן הסבר: רשימת חובת ניהול פנקסי חשבונות לצורכי מס הכנסה ומע"מ 
- מבוססים בין היתר על מחזור עסקי ומספר מועסקים. לעתים, שינוי קל במחזור בשנה המסוימת יגרום 
לבעל עסק לנהל את פנקסי חשבונותיו בשנה שאחריה בשיטה אחרת מהשיטה שלפיה ניהל אותם בשנה 
המסוימת. מומלץ לכל בעל עסק ללמוד מבעוד מועד את הקריטריונים הרלוונטיים לסוג הענף שבו הוא 
עוסק. אם אין לכם רשימה בזמינות – בקש כעת מרו"ח האחראית על התיק ונשלח לכם רשימת כל הספרים 
ניהול ספרים עלולים להיקנס  הינו תעודת ביטוח. ללא  ניהול ספרים   – שאתה מחויב לנהל. חשוב לזכור 

בקנסות מהותיים ומס הכנסה עלול לקבוע שומות לפי מיטב השפיטה.


