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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  rhcpa@rhcpa.co.ilן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת וכן נית 6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 2020שנת    תום   היערכות לקראת   -כללי   . א 

הכספים    כמנהגנו,  שנת  סוף  מספר  2020לקראת  אודות  מידע  לידיעתכם  להביא  לנכון  מצאנו   ,

ה  ספרי  לסגירת  הקשורים  וכן  נושאים  המס  הטבות  של  מירבי  ניצול  הכספים,  לשנת  חשבונות 

 . עמידה בדרישות חוק מסויימות 

 דחיית והקטנת הכנסות  .1.א 

 עסקים המדווחים על בסיס צבירה  ( א ) 

באי  • כמובן  )מותנית  הבאה  לשנה  מכירות  עם  -דחיית  בהסכמים  פגיעה 

ה  את  תקטין  הגולמי הלקוחות(  הרווח  בגובה  החייבת  בשנה    הכנסה 

 הנוכחית. 

לוודא קיום  ש לסק י  • יש  לגבותם,  יתרות הלקוחות. חובות שאין סיכוי  ור את 

כהוצאה   אותם  ולתבוע  החובות  את  למחוק  מנת  על  מתאימים  מסמכים 

הכנסה  מוכרת   הנוכחית. למס  מס    בשנה  לצרכי  אבוד  כחוב  להכרה  הנחיות 

פרשנות   בהוראות  נכללות  בהתאם,  זיכוי  חשבוניות  והוצאת  מוסף  ערך 

 ות אבודים.  חוב   2/2012)מע"מ(  

מתחייבות   • שכירות   מדמי  הכנסות  מצטבר,  בסיס  על  ספרים  המנהל  נישום 

 במועד קבלתן, גם אם מתייחסות לשנה הבאה. 

הנוכחית   לשנה  ושייכות  הבאה  בשנה  מתקבלות  אשר  שכירות  מדמי  הכנסות 

 גם תחויבנה במס בשנה הנוכחית.  

 עסקים המדווחים על בסיס מזומן  ( ב ) 

 ת ההכנסה החייבת בגין התקבול שנדחה. דחיית תקבולים מקטינה א  •

 כל דחיית הכנסה צריכה להתבצע בגבול הסבירות. על כן,   

מזומן,  • בסיס  על  ספרים  המנהל  נישום  כי  שכירות    יודגש,  מדמי  הכנסות 

הן    מתחייבות  אם  גם  קבלתן,  במועד  הבאה.  במס  לשנה  כאן,  מתייחסות  גם 

 כל דחייה צריכה להתבצע בגבול הסבירות. 

 גדלת הוצאות הקדמת וה  .2.א 

 עסקים המדווחים על בסיס צבירה  ( א ) 

הנוכחית  המס  בשנת  ביצוען  אשר  לעסקאות  דוגמאות  חבות   להלן  את  יקטינו 

 המס: 

מסויימים   • ושירותים  מוצרים  סבירים ) רכישת  השנה    ( בסכומים  סוף  לפני 

הנוכחית   בשנה  המס  חבות  את  צרכי  יקטינו  רושמות,  קופות  רכישת  כגון: 

מקצועית,   ספרות  השתתפות  משרד,  מקצועיים,  לארגונים  חבר  דמי  תשלום 

עסקי   יעוץ  ואחזקה,  תיקונים  פרסום,  לחו"ל,  נסיעות  ובכנסים,  בתערוכות 

 ומשפטי, יעוץ שיווקי. 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  cpa@rhcpa.co.ilrhוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 המשך( )   2020היערכות לקראת תום שנת    -כללי   .  א 

 )המשך(   הקדמת והגדלת הוצאות  .  2א. 

 ( )המשך   עסקים המדווחים על בסיס צבירה    )א( 

   כולל תשלום המס בגינם.   קים, פדיון חופשה תשלומים לעובדים, כגון: מענ  •

תלויות   • כספיות    -תביעות  תביעות  קיימות  ו כ אם  העסק  אומדן  התקבל  נגד 

לשלם  יצטרך  שהעסק  הסכום  לגובה  משפטית   מבוסס  הנתמך  ניתן המלווה   ,  ,

 לתבוע את הסכום כהוצאה. בתנאים מסויימים,  

 מזומן עסקים המדווחים על בסיס   ( ב ) 

להלן דוגמאות לתשלומים הבאים שביצועם בשנת המס הנוכחית יקטינו את חבות  

 המס: 

לספקים  • מסויימים  ולזכאים    תשלומים  ושירותים  מוצרים  רכישת  בגין 

 .)א(.  2כאמור בסעיף א. 

שכ"ד   כגון  הבאות(  השנים  )בגין  מראש  הוצאות  בגין  תשלומים  כי  יצויין 

 ית גם אם שולמו. וביטוח לא יוכרו בשנת המס הנוכח 

 תשלומים לעובדים, כגון: מענקים, פדיון חופשה כולל תשלום המס בגינם. 

לאומי   -השכר  למוסדות    תשלומים  • ביטוח  ניכויים,  הכנסה  וכן  ניכויים   מס   ,

 מיסים עירוניים, חשמל, טלפון וכדומה. 

 , תגמולים וקרן השתלמות הפקדות בקופות גמל לפיצויים  ( ג ) 

המס   לפני   תשלום  שנת  תגמולים   תום  )א.כ.ע.(,    , לפיצויים,  עבודה  כושר  אובדן 

הנוכחית.  בשנה  המס  חבות  את  יקטינו  השתלמות,  אשר    וקרן  כנ"ל,  סכומים 

ולא   המס  בשנת  הנוכחית.  יופרשו  המס  בשנת  לניכוי  יוכרו  לא  השנה,  יפרעו 

צבירה  בסיס  על  המדווחים  יכול עסקים  בעבור  לנכות    ים ,  התשלומים  את  כהוצאה 

דצמבר  ינואר  2020  חודש  חודש  סוף  עד  ויפרעו  שישולמו  בתנאי  ויכללו    2021, 

 . 2020באישור השנתי לשנת  

מזומן,   בסיס  על  המדווחים  בעסקים  אם  הס כאמור,  רק  לניכוי  יותרו  כומים 

לקופות    הופקדו  לפנות  רצוי  לכן  המס.  שנת  תום  וה עד  ולחברות  פנסיה  הגמל 

סכומי  לקבל  ו הביטוח   שני את  הסוציאליות  שנת  ההפרשות  תום  לפני  להפקיד  תן 

 המס. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 )המשך(   2020היערכות לקראת תום שנת    -כללי   .  א 

 הוצאות מוכרות והוצאות עודפות  .3.א 

ולהשלים  לצרכי מס  מוכרות  עודפות שאינן  להוצאות  סופי  חישוב  לערוך  הדיווח    יש  את 

 . 2020לסכום השנתי בדיווח לחודש דצמבר  

הוצאות אחזקת   בגין  מס  לצרכי  לתאם  שיש  השנתיות  לרכז את ההוצאות  יש  לכך,  לשם 

 רכב )כולל פחת(, נסיעות לחו"ל, כיבודים, מתנות ואחרות. 

לעומת   כפי שדווחו  העודפות  להשוות את ההוצאות  נוהג  ניכויים,  פקיד השומה  כי  נציין 

 . ולחייב במס בהתאם ת העודפות בדוח המותאם לצרכי מס הכנסה  ההוצאו 

הוצאות   לחגים,  )שי  ספציפית  לעובדים  כהטבות  לייחסן  שניתן  הוצאות  כי  להדגיש  יש 

לזקוף   יש  וכדומה(  שווי רכב  זקופות   בגינן  הטבות  כשווי  העובדים    , בשכר  חיוב  לצורך 

 במס. 

 אחזקת רכב  ( א ) 

את  לערוך    נדרש  ששימשו  הרכב  כלי  השנה רשימת  במשך  קריאת    לרבות   העסק 

 בכל רכב.   2020  בדצמבר   31מונה הקילומטרים ליום  

בין  הפרדה  תוך  רכב,  כל  של  האחזקה  הוצאות  פירוט  להכין  ודלק  יש    ; תיקונים 

מקיף  וביטוח  חובה  שנתית   ; ביטוח  למקום    ; פחת   ; אגרה  סמוך  שאינה  חניה 

 העיסוק העיקרי. 

 הוצאות שונות המותרות בניכוי  ( ב ) 

 הוצאות מסויימות המותרות בניכוי: להלן תקרת  

 הערות  ש"ח  סוג ההוצאה 

 לשנה  $15אם המתנה ניתנה בחו"ל, עד  220 מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עסקי )*( 

 על פי חוזר מ"ה  220 תנות לעובדים לרגל אירוע אישי מ

ל  )*(  יח ערוך  יש  קיום  תוך  מדוייקת,  להיות  חייבת  הרשימה  המתנות.  מקבלי  של  ס  רשימה 

ספק.  או  לקוח  אותו  עם  המתנהלים  העסקים  היקף  לבין  המתנה  עלות  בין  וכן,    סביר 

 קבלות לאימות ההוצאה. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 )המשך(   2020היערכות לקראת תום שנת    -כללי   .  א 

 )המשך(   הוצאות מוכרות והוצאות עודפות  .  3א. 

 הוצאות נסיעה לחו"ל  ( ג ) 

 ההגבלה  סוג ההוצאה  

 א. 

 הוצאות לרכישת כרטיסי טיסה: 

 מותרות מלוא ההוצאות.  במחלקת תיירים או עסקים  ( 1)

 במחלקה ראשונה  (2)
אות עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת  מותרות ההוצ

 עסקים באותה טיסה. 

 ב.

 (עם קבלות  -הוצאות לינה )"הוצאות לינה מוכרות"

 לינות:  90כללה עד וכולל ש ( בנסיעה 1)

 לינות ראשונות  7 )א( 
 ללינה.  289$-מותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר מ

 מהלינה השמינית ואילך  )ב( 

וכולל   ההוצאות.  מותר   -ללינה    $127עד  מלוא  ות 

הוצאות בשיעור    -ללינה    $127מעל     75%מותרות 

 ללינה.   $217-ולא יותר מ  $127-מ מהן אך לא פחות

לינות )לעניין    90-בנסיעה שכללה יותר מ (2)

הלינות   מספר  או    -מנין  נסיעות  שתי 

רצופה   שהיה  היתה  שביניהן  יותר 

מ פחות  של  יחשבו    -יום    14-בישראל 

 לנסיעה אחת(. 

 ללינה.  $127-ותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר ממ

 ג.

 )ללא קבלות( הוצאות שהייה אחרות

 לכל יום שהייה.  $81עד  אם נדרשו הוצאות לינה  ( 1)

 לכל יום שהייה.   $136עד  אם לא נדרשו הוצאות לינה  ( 2)

 ד.

 :הוצאות חינוך בחו"ל בשל ילדים

להם  שטרם   המס    שנים  18מלאו    -בשנת 

ה בחו"ל  אם  רצופה    ההיית שהייה  בתקופה 

 חודשים  10העולה על 

לחודש לכל ילד )הנציב רשאי לאשר יותר    725$עד  

 בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד(. 

 ליום.  $64-הוצאות השכירות בפועל אך לא יותר מ )עם קבלות( הוצאות שכירת רכב בחו"ל ה.

 ו.
 הוצאות עסקיות אחרות כגון: 

 ח ספקים או לקוחות טלפונים, אירו
 מותרות מלוא ההוצאות כנגד קבלות. 

 : הערות 

יותרו  ( 1)  אחרות  שהייה  הוצאות  נאותות.  קבלות  סמך  על  יותרו  הלינה  לפי    , הוצאות 

 . אך נדרש להוכיח שאכן הוצאו   ללא צורך בקבלות ,  הבהרות נציבות מס הכנסה 

הנציבות  ( 2)  הבהרות  בחו"ל   , לפי  רכב  שכירת  הוצאות  התרת  ליום,    64$עד    הגבלת 

דלק,   לרבות  הרכב,  הוצאות  כל  את  כוללת  אלא  השכירות  לדמי  רק  לא  מתייחסת 

 שירותים וכל הוצאה אחרת. עמדה זו אינה משתמעת במפורש מנוסח התקנות. 

כרטיס   ( 3)  של  טיסה  מחיר  על  במידע  להצטייד  הראשונה  במחלקה  שטס  מי  על 

 ר לניכוי ההוצאה. במחלקת העסקים באותה טיסה, שהוא המחיר לפיו תות 

של   ( 4)  תוספת  לינה    25%תותר  בשל  חלקן(  או  )כולן  בניכוי  המותרות  מההוצאות 

 והוצאות שהייה אחרות, בנסיעות לארצות המנויות להלן: 

גרמניה, דובאי,   בלגיה,  אנגולה,  אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, 

הונג  הולנד,  ) קונג,  -דנמרק,  המאוחדת  יפן,  ( יה בריטנ הממלכה  יוון,  טיוואן,   ,

עומאן, פינלד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה,   נורבגיה, ספרד,  לוקסמבורג, 

 שבדיה ושוויץ. 
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 )המשך(   2020היערכות לקראת תום שנת    -כללי   .  א 

 )המשך(   ת הוצאות מוכרות והוצאות עודפו  .  3א. 

 עדכון הוצאות שונות המותרות בניכוי  ( ד ) 

 מההוצאות.   80%  של   יוכר בגובה   -" במקום העסק  כיבוד קל "  •

עוגיות  וחמה,  קרה  שתיה  ייחשבו  קל"  הניתנים    בלבד   קל   מזון ו   , כ"כיבוד 

)   המבקר לאורח   העסק  עסקיים במקום  לאורח  (.  לצרכים  הניתנות  ארוחות 

יוכרו    ולעובדים  קל" כ לא  עסקיות "כיבוד  ארוחות  לא  גם  הוצאות  ,  למעט   ,

 רוח סבירות לאירוח אורחים מחו"ל. י א 

לינה   • הכנסה,   בארץ הוצאות  יצירת  גובה    לשם  עד  לינה  ליום   127$יוכרו  לגבי   .

גב  מ שעלותה  יוכרו  $127-והה  מ   75%,  פחות  לא  אך  יותר   127$-מההוצאה    ולא 

 . $ 217-מ 

ק"מ    100-הוצאות הלינה לא יוכרו אם הלינה היתה במקום המרוחק פחות מ  

היתה   שהלינה  יוכח  אם  אלא  העיקרי,  העיסוק  ממקום  או  המגורים  ממקום 

 הכרחית לייצור הכנסה. 

לב,    בתח שימו  בכנס  השתתפות  בגין  לינה  יוכרו  הוצאות  העיסוק,  ום 

 במלואן. 

ביגוד  • לצרכי    -  הוצאות  שלא  בהם  להשתמש  ניתן  לא  אם  במלואן  יוכרו 

עבודה )כגון: חלוק אחיות, גלימה שחורה של עורכי דין(; אם ניתן להשתמש  

ייצוגית(   מדים  חליפת  )כגון  עבודה  לצרכי  שלא  גם  מוטבע    אף בהם  אם 

 מההוצאות.   80%יוכרו  ,  עליהם סמל העסק  

במימון  אם    לעובד  ניתן  והוא  העיסוק  לצרכי  לשימוש  ניתן  לא  הביגוד 

חיובו   לצורך  העובד  להכנסת  לזקוף  שיש  הנאה  לטובת  ייחשב  הוא  המעביד, 

 במס. 

טלפון  • בע   -הוצאות  של  המגורים  ממקום  טלפון  בעל  שיחות  או  העסק  ל 

 מקום המגורים משמש את עיקר העסק: השליטה בחברה, אם  

יוכרו    24,000אם ההוצאה השנתית לא עלתה על    -שיחות טלפון בארץ    ש"ח, 

 ש"ח, לפי הנמוך.   2,400מההוצאות או חלק מההוצאות העולות על    80%

על    על    24,000אם ההוצאה עלתה  יוכרו ההוצאות העולות    4,800ש"ח לשנה, 

 ש"ח. 

לחו"ל   טלפון  השיחה    -שיחות  מהות  על  מלא  רישום  נוהל  אם  יוכרו 

 שמקום המגורים ישמש את עיקר עסקו של הנישום(. ומטרותיה )אין חובה  

נייד   טלפון  שיחות  של    -לגבי  סכום  עד  נייד  טלפון  הוצאות  בניכוי  יוכרו  לא 
ל    1,260 צמוד    שנה ש"ח  המכשיר  אם  הנמוך.  לפי  מההוצאה,  מחצית  או 

בגובה   שווי  לבצע  נדרש  העובד,  או    50%לרשות  לחודש,    105מההוצאה   ₪

 . הנמוך מביניהם 
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 סגירת ספרי החשבונות  .4.א 

   ספירת מלאי  ( א ) 

 . 2020דצמבר    31מפקד מלאי ליום    ' ז ראה פרק  

 עבודות מתמשכות  ( ב ) 

שנה  מעל  מתמשכות  עבודות  מבצעים  אשר  פרטים    עסקים  לרכז  יש  )פרוייקטים(, 

 ונתונים בגין כל פרוייקט, כדלהלן: 

 יקט )מזמין העבודה(. י שם הפרו  •

 היקף החוזה.  •

 . ומועד צפוי לסיום העבודה   תאריך התחלת העבודה  •

שנצברו   • קבלני  עד  העלויות  עבודה,  חומרים,  בין  פיצול  )תוך  המאזן  לתאריך 
 משנה ואחרות(. 

ליום המאזן לרבות ה  • )ביצוע בשיעור  אחוז הביצוע    25%סבר לקביעת האחוז 
של   וביצוע  רווח  על  דווח  מחייב  הפסד    50%לפחות  קיזוז  מתיר  לפחות 

 מהפרוייקט(. 

 מקדמות שנתקבלו.  •

   שיעור הרווח הגולמי הצפוי )כולל הסבר לקביעת השיעור(.  •

 ספירת קופות  ( ג ) 

ליום    נדרש  בעסק  קופות  ספירת  המחאות,    -  2020בדצמבר    31לבצע  מזומנים, 

 רטיסי אשראי ושטרות. כ 

 הספירה. טרם  רצוי להפקיד את כל יתרת המזומנים בבנק  

 יש להכין רשימות מפורטות בדבר ההמחאות והשטרות בקופה. 

 השלמת הרישומים בספרי החשבונות וביצוע התאמות עם גורמי חוץ  ( ד ) 

עם   התאמות  בנקים,  התאמות  כולל  החשבונות,  בספרי  הרישומים  את  לעדכן  יש 

ולקוחו  סוגי  ספקים  כל  בגין  הבנקים  מכל  יתרות  לאישורי  בקשות  לשלוח  יש  ת. 

 החשבונות, וכן ללקוחות ולספקים מסוימים בתאום עם נציגי משרדנו. 

כן  מ   , כמו  שנתיים  אישורים  לאסוף  במקור על  ומהבנקים  לקוחות  ה יש  שניכו    מס 

 ( המס  שנת  פי  867טופס  במהלך  על  במקור  שנוכה  המס  סה"כ  בין  ולהתאים   )

 ם, לבין היתרה בספרי החשבונות. האישורי 
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 )המשך(   השלמת הרישומים בספרי החשבונות וביצוע התאמות עם גורמי חוץ    )ד( 

והניכויי  המשכורות  של  שנתי  ריכוז  ולערוך  המשכורות  רישומי  את  להשלים  ם  יש 

וביטוח לאומי, ( 126טופס  )  לר   , לדווח למס הכנסה    הנה"ח   בספרי   שום י ולהתאימם 

)טופס   וביטוח לאומי 102ולדיווחים השוטפים למס הכנסה  על  (  גופים המדווחים   .

 . 31.12.2020בסיס מזומן, יבצעו בפועל את העברת השכר לפני  

התאמות   , כן  לאחר  ולהשלימו  בוחן  מאזן  להכין  אישורים   , יש  ומסמכים    לאסוף 

בגין  אודות   הכנסה  למס  לאומי,  לביטוח  חיים,  לביטוח  גמל,  לקופות  תשלומים 

 ניכויים במקור וכו'. 

להכין   בשנת    -  856טופס  יש  שירותים  ולנותני  לספקים  ששולמו  התשלומים  ריכוז 

במקור  שנוכה  והמס  הכנסה החשבון  למס  לדווח  בספרי    ,  לרישום  ולהתאימם 

החשבונות  ה י לד ו   הנהלת  הכנסה ווחים  למס  שקיימת    . ( 102)טופס    שוטפים  נציין 

 חשיבות רבה לביצוע התאמות אלה מבחינת המבדק הפנימי בעסק. 

 )יחידים( זקיפת ריבית על הלוואות לעובדים, בעלי שליטה   ( ה ) 

בשיעור  נדרש   שליטה  בעלי  לחובת  ויתרות  לעובדים  הלוואות  בגין  בריבית  לחייב 

 . 3.49%של  

ש"ח,    7,800  סכום של נמוך מ   ( שאינו בעל שליטה )   אם סך ההלוואות שניתנו לעובד 

הריבית   בלבד. שיעור  המדד  עליית  בגובה  או    יהיה  נמוך  בשיעור  בריבית  הלוואה 

 בסכום גבוה מכך, הפער ייחשב כהטבה חייבת במס ונחשב כחלק משכר העבודה. 

על פי הוראות מס ערך מוסף, הריבית חייבת במע"מ על בסיס מזומן. אם לא נקבע  

הריבית    מועד  גם אם  שנה,  כל  בסוף  על הריבית  לזקוף מע"מ  יש  להלוואות,  פרעון 

 טרם נפרעה )יש להפיק חשבוניות מס ולדווח למע"מ על עסקאות(. 

 מס ערך מוסף  ( ו ) 

חובה לערוך התאמה בין המחזור הרשום בספרי החשבונות למחזור שדווח למע"מ  

הפרש  תגלה  הבדיקה  אם  מ"ה.  מקדמות  לעניין  שדווח  דוח  ולמחזור  להגיש  יש  ים, 

 מתקן למע"מ. אין להמתין לביקורת רשויות המס. 

השנ  את  אחת  המחייבות  קשורות  בהוצאות י חברות  השתתפות  שירותים,  בגין    יה 

 יקפידו על הוצאת חשבוניות מס בגין חיובים אלה.   ואחרות, 
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 חישוב אומדן החבות במס  ( ז ) 

 מס לפני תום שנת המס. ה חבות  ל רצוי לערוך חישוב אומדן  

מסתבר  עסק  המשוער  המס  חישוב  פי  ועל  מקדמות,  הקטנת  או  ביטול  שביקשו  ים 

את   להשלים  רצוי  מוצדקת,  היתה  לא  המקדמות  להקטנת  או  לביטול  שהבקשה 

המשוער   המס  לבין  ששולם  הסכום  בין  המקדמות    -ההפרש  דרישת  לגובה    -עד 

 מוקדם ככל האפשר עוד לפני תום השנה. 

מקד  להקטנת  בקשה  היתה  שלא  נדרש  במקרה  העסק  החישוב,  פי  על  אך  מות 

ינואר   פטור מהפרשי הצמדה    2021להשלים תשלומי מס, הרי שתשלום מס בחודש 

פברואר  בחודש  תשלום  בשיעור    -  2021  וריבית;  ההצמדה    50%פטור  מהפרשי 

 מההצמדה והריבית.   25%פטור בשיעור    2021והריבית ותשלום בחודש מרס  

 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   175גיליון מס'  2020דצמבר 

 
 
 
 

- 10 - 

  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  cpa@rhcpa.co.ilrhוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 והצהרות הון   דיווח על הכנסות  . ב 

 גשת דוח שנתי למס הכנסה ה  .1.ב 

בשיטה    פנקסים  שמנהל  עצמאי,  נישום  של  ההכנסות:  על  להגשת הדוח  האחרון  המועד 

 . 30.4.2021עד    -דית, של נישום שכיר, או של מי שאין לו הכנסות מעסק  ד חד צ 

חברה    ושל  כפולה,  בשיטה  חשבונות  שמנהל  העצמאי,  של  האמור  האחרון  עד    -המועד 

 רכות בתנאים מסויימים. ו ס הכנסה נוהגת לאשר א . נציבות מ 31.5.2021

המס    לשנת  הדוח  הגשת  רבים   , ישפיע   2020עיתוי  גובה    , במקרים  המקדמות  דרישת  על 

 . 2021בשנת  

 הצהרת הון  .2.ב 

לבדוק את    כדי  מנישומים,  הון  לדרוש הצהרות  הנציבות  נוהגת  שנת המס,  סוף  לקראת 

 סבירות הדוחות שהוגשו.  

 דרך זו: ב בדיקת הסבירות מתבצעת  

 הון בראשית התקופה.  •

 בתוספת רווחים חייבים במס במשך התקופה   •

 בניכוי מיסים ששולמו וצריכה פרטית )הוצאות מחיה(.   •

   אמורה להוות את ההון בסוף התקופה.   –התוצאה המתקבלת   •

 הנתונים לחישוב זה )פרט לצריכה( נלקחים מהדוחות השנתיים על ההכנסות. 

וא   הנתונים  את  להכין  הון,  מוטב  הצהרת  תידרש  שאם  כדי  השנה,  לסוף  המסמכים  ת 

 יהיה קל להכינה. 

הכנסות    על  מידע  מס.  פטורות  בהכנסות  גם  השנתיים  הדוחות  במסגרת  להתרכז  רצוי 

נדרש  המס    לציין   כאלה  בשנת  ההכנסה  לקביעת  רלוונטי  אינו  כי  אף  השנתי,  בדוח 

 המדווחת. 

הון   הצהרות  הגשת  במסגרת  רבה  חשיבות  זה  לכן,  למידע  אלה    מומלץ .  פרטים  לכלול 

 במסגרת הדוח השנתי. 
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  -מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל   . ג 
 רשות המיסים 

 כללי  .1.ג 

לתשלום   החלופות   את   בפניכם   להציג   נועד   זה   במדריך   המובא   המידע  בחוק  הקיימות 
 . בישראל  רה למגורים ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת די 

 : להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס 

 פטור ממס )מלא או חלקי(.  .1

 . 10%חיוב במס מופחת בשיעור של   .2

 חיוב במס לפי מדרגות המס.  .3

אחת   כל  עבור  מהמסלולים  אחד  בכל  לבחור  המשכיר  רשאי  להלן,  לתנאים  בכפוף 
 מהדירות שברשותו. 

 מסלול הפטור ממס )מלא או חלקי(  .2.ג 

נקבעו    1990-ן " התש (,  למגורים   דירה   משכר   הכנסה   על   ממס   פטור )   הכנסה   מס   בחוק 
 . תנאים מצטברים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל  מספר 

  על פי טיבה.   לשמש למגורים  הדירה מיועדת 

  חייבת ברישום כאמור  הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה . 

  מושכר בני הדירה  לחבר  גם להשכיר  ניתן  יחיד.  לשוכר שהוא  כי  ת  נדרש  אך    אדם, 
לזכאים שקבע משרד   למטרות של מתן דיור   עיקר פעילותו של חבר בני האדם הוא 

לצורכי והשיכון   הבינוי  אינה  ופעילותם  ולסעד  לבריאות  עליה,  לקליטת    רווח  , 
  סים לחבר בני האדם השוכר י ובלבד שהתקבל אישור מנהל רשות המ 

   בכתב הצהרה  ישנה  המשכיר  של  ברשותו  בלבד,  למגורים  לשוכר  משמשת  הדירה 
כך  לפיו  או   , על  שכירות  חוזה  למגורים    לחילופין  לשוכר  משמשת  הדירה  כי  ברור 
 .בלבד 

על   המושכרות  המגורים  דירות  מכל  ההכנסות  את  כוללת  דירה  משכר  חודשית  הכנסה 
עד   ידי  ילדו  של  או  עמו  המתגורר  זוגו  בן  הדירה    המשכיר,  אם  בין  עשרה.  שמונה  גיל 

 (. למגורים, ובין אם למטרה עסקית )כגון דירת מגורים המושכרת לעו"ד  מושכרת 

 : חישוב הפטור 

 פטור מלא:  )א( 

של   אם  סכום  על  עולה  אינו  דירה  משכר  החודשית  ההכנסה  ש"ח   5,100סכום 
 . כל הסכום יחול פטור מלא על    "תקרת הפטור"(,   : )להלן   2020בשנת  לחודש  

 י: פטור חלק  )ב( 

החודשית  ההכנסה  סכום  )  כאשר  הפטור  מתקרת  גבוה  דירה  (  ש"ח   5,100משכר 
 : יש לחשב את הפטור באופן הבא   ש"ח   10,200  תקרה זו   אולם אינו עולה על כפל 

את   א.  בפועל  שהתקבלה  דירה  משכר  החודשית  ההכנסה  מסכום  מפחיתים 
 התקרה. על    כסכום עודף   הפטור, ההפרש ביניהם יחשב  סכום תקרת 

מסכום מפחיתים   ב.  התקרה  על  העודף  הסכום  ההפרש  הפטור  תקרת   את   .
 . המתקבל הוא הסכום הפטור 

מפחיתים   ג.  בפועל  שהתקבל  למגורים  דירה  משכר  החודשית  ההכנסה  מסכום 
 את הסכום הפטור. ההפרש המתקבל הוא הסכום החייב במס. 
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  -מהשכרת דירה למגורים בישראל  מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד   .  ג 

 )המשך(   רשות המיסים 

 )המשך(   מסלול הפטור ממס )מלא או חלקי(  .  2ג. 

 לדוגמא: 

היה   בפועל  שהתקבל  למגורים  דירה  משכר  החודשית  ההכנסה  ש"ח,    6,000סכום 

 גבוה מתקרת הפטור אך נמוך מכפל התקרה. 

 סכום תיאור 

 א. 

 6,000  סכום ההכנסה משכר דירה למגורים בפועל 

 5,100  תקרת הפטור 

 900  סכום העודף על התקרה 

 ב.

 5,100  תקרת הפטור 

 ( 900) ף על התקרה סכום העוד

 ( 4,200) הסכום הפטור 

 ג.

 6,000  סכום ההכנסה משכר דירה למגורים בפועל 

 ( 4,200) הסכום הפטור 

 1,800  הסכום החייב במס 

 

המס  שיעור  יחול  במס  החייב  הסכום  במכלול   על  בהתחשב  המשכיר  של  השולי 
הראשונה  המס  מדרגת  משכ"ד,  הכנסות  לגבי  ל 31%היא   הכנסותיו.  מי  ,  מעט 

 . 10%שים שנה, שלגביו מדרגת המס הראשונה היא  י שמלאו לו בשנת המס ש 

כנגד הסכום החייב במס הוצאות שוטפות הקשורות להפקת   לנכות  המשכיר רשאי 
תיקונים   ההכנסה  השכירות,  חוזה  את  שערך  עו"ד  טרחת  שכר  כגון:  דירה  משכר 

המשכיר  ששילם  של   שוטפים  בשיעור  פחת  וכן  המס  רכישת  מע   2%בשנת  לות 
המושכר  קרקע(.    המבנה  עלות  הפטור )ללא  במסלול  שבחר  החלקי   יחיד  או  המלא 

מושכרת  לדירה  פחת  )שיעור  הכנסה  מס  "תקנות  מהוראות  ליהנות  יוכל   לא 

התשמ"ט  משווי  1989-למגורים(,  מסוים  )שיעור  פחת  לנכות  יוכל  לא  דהיינו   ,"

 . השכרת הדירה מאותה שנה מ מהכנסתו   ( הדירה 

י  סך  ההוצאות  לבין  דירה,  משכר  במס  החייב  ההכנסה  סכום  שבין  כיחס  ותרו 

 . משכר דירה  ההכנסה 

שבח,   במס  חיוב  יחול  הפטור  מסלול  נבחר  לגביה  המגורים  דירת  מכירת  בעת  אם 
הפטורה/   ינוכה  ההכנסה  כנגד  לדרוש  ניתן  היה  שאותו  הפחת  הרכישה,  משווי 

 . חייבת משכר דירה 

תשלו  את  להסדיר  מנת  על  יהיה  לידיעתכם,  חלקי"  "פטור  של  במקרה  המס  ם 
לפתוח  הקרוב   עליכם  השומה  במשרד  נכסים  השכרת  על  לדיווח  המיועד  תיק, 

 . לאזור מגוריכם 

פטור  כפל   : היעדר  על  עולה  דירה  משכר  החודשית  ההכנסה  סכום  תקרת   כאשר 
 ( (, לא יחול כל פטור וכל סכום ההכנסה החודשית משכר דירה  ש"ח   10,200הפטור 

ב  יהיה  בשיעור  חייב  מופחת  במס  חיוב  במסלול  לבחור  יהיה  ניתן  זה,  מס. במקרה 

 (. במסלול מדרגות המס )ראה להלן  או   10%של  
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  cpa@rhcpa.co.ilrhוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

  -מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל   .  ג 

 )המשך(   רשות המיסים 

 10%מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של   .3.ג 

בשיעור של   מופחת  במס  חיוב  פי סעיף  10%מסלול  על  ניתן    122:  לפקודת מס הכנסה, 
 . בשל הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל   10%מופחת בשיעור של    מס  לשלם 

 : מסלול זה יחול בתנאים הבאים 

 . הדירה משמשת למגורים בישראל 

בסעיף   ההכנסה  כמשמעותה  מעסק  הכנסה  איננה  השכירות  מס  1) 2מדמי  לפקודת   )
 .הכנסה 

בייצור  שהוצאו  הוצאות  לנכות  זכאים  אינכם  הזה  במסלול  בחרתם  לבכם, אם    לתשומת 
פטור   או  זיכוי  לקיזוז,  זכאים  תהיו  ולא  הדירה  בשל  פחת  או  דירה,  משכר  הכנסה 

ההכנסה   )לרבות  בגין  הפטור(  במסלול  אם  הפטור  עליה.  החל  מהמס  או  דירה  משכר 
דירת  ינוכה   מכירת  נבחר מסלול המס המופחת תהיה חייבת במס שבח,  לגביה  המגורים 

 . אותו היה ניתן לדרוש כנגד ההכנסה בשיעור המס המופחת  משווי הרכישה הפחת 

יום מתום שנת המס שבה    30יש לשלם את המס לכל המאוחר תוך   יודגש, כי במסלול זה 
הה  דירה התקבלה  משכר  ת כנסה  בתשלום  .  המשכיר  את  יחייב  לעיל  המועד  לאחר  שלום 

 . ריבית והצמדה על חוב המס 

הרשות   יש   להם ,  משכירים  של  האינטרנט  באתר  לשלם  יכולים  הכנסה,  במס  תיק 
 דירת מגורים.   –מס בגין הכנסות משכר דירה    10%תשלום   ביישום 

ש  באמצעות  ישלמו  הכנסה,  במס  תיק  אין  להם  "בקשה משכירים,  מקוצר  דיווח    ובר 
ואותו   מגוריהם  באזור  השומה  במשרד  שיינתן  דירה"  מהשכרת  הכנסה  על  מס  לתשלום 

 . בבנק הדואר. בגב השובר מפורטות הנחיות למילוי השובר  יש לשלם 

 10%  בגינה שילמתם מס מופחת בשיעור לידיעתכם, אם הכנסתכם השנתית משכר דירה,  
על   עולה  למס    2019בשנת    ש"ח   339,000אינה  שנתי  דו"ח  בהגשת  חייבים  ואינכם 

לא  השומה   הכנסה,  פקיד  כן  אם  אלא  הכנסותיכם,  כלל  על  שנתי  דו"ח  להגיש  תידרשו 
 . מכם  ידרוש זאת 

על  ממס  )פטור  הכנסה  מס  "חוק  מכוח  פטור  לדרוש  ניתן  לא  ספק,  הסר  הכנסה   למען 
התש"ן  למגורים(,  דירה  של  1990-משכר  מופחת  שיעור  וגם  הכנ   10%"  שכ"ד על   סת 

 . מאותה דירת מגורים 

 חיוב במס לפי מדרגות המס  .4.ג 

כי   במכלול   בהתחשב   המשכיר   של   השולי   המס   שיעור   יחול   זה   במסלול  נזכיר  הכנסותיו. 
היא   הראשונה  המס  מדרגת  דירה,  משכר  הכנסות  מי 31%לגבי  למעט  בשנת   ,  לו  שמלאו 

ש  היא  י המס  הראשונה  המס  מדרגת  שלגביו  שנה,  זה  10%שים  במסלול  לדרוש   ניתן . 
 .הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה 

ינוכה משווי   אם מכירת דירת המגורים לגביה נבחר מסלול זה תהיה חייבת במס שבח, 
 . הרכישה הפחת שאותו דרשנו כנגד ההכנסה החייבת משכר דירה 

 .במסלול זה תחייב אתכם בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה  לידיעתכם, בחירה 

המובאי  ההסבר  והתקנו  ם דברי  החוק  נוסח  את  בהם  לראות  ואין  כלליים  הם  והם    כאן 
 .אינם מהווים תחליף ליעוץ אותו ניתן לקבל במשרדנו 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 ל מערכת החשבונות ומסמכים אחרים ש תקופת השמירה   . ד 

סעיף   פי  תקופת    25על  בדבר  הוראות  נקבעו  חשבונות(,  פנקסי  )ניהול  הכנסה  מס  להוראות 
וכן   החשבונות  מערכת  של  ומקום  השמירה  האחסון  אמצעי  שברשות;  אחרים  מסמכים 

 שמירתם. 
 

 להלן כללי השמירה: 
 
 : )א( להלן( 3מערכת החשבונות שחובה לנהל )כמפורט בסעיף   . 1

במשך  א  לשמור  חובה  החשבונות  מערכת  היא    7ת  שאליה  המס  שנת  מתום  שנים 

א'(  מתייחסת   מקרה  במשך  )ראה  מס   6או  שנת  לאותה  הדוח  הגשת  מיום    )ראה   שנים 

 )  , הכל לפי המאוחר. מקרה ב'

 )השנה האחרונה הרלוונטית בדרך כלל לבדיקה(:   2013דוגמה לגבי שנת המס  
 

 שנת המס  המקרה 
יום הגשת  

 הדוח
יום סיום חובת 

 השמירה 

 *   31.12.20 31.10.14 2013 א'

 * *   31.05.21   31.05.15 2013 ב'
 

 שנים מתום שנת המס.   7 * 
 שנים מיום הגשת הדוח.   6 ** 

 
 : מסמכים אחרים שברשות )כמפורט להלן(  . 2

בסעיף   המפורטים  המסמכים  במשך  3את  לשמור  חובה  להלן,  לפחות   3)ב(  מיום    , שנים 

 הגשת הדוח על ההכנסה. 

המס   שנות  לגבי  כלל    2016  -  2017דוגמה  בדרך  הרלוונטיות  האחרונות  )השנים 

 : לבדיקה( 
 

 שנת המס  המקרה 
יום הגשת  

 הדוח
יום סיום חובת 

 ירה השמ

 31.1.2021 31.1.2018 2016 א'

 31.8.2021 31.8.2018 2017 ב'
 

 : ן תקופת השמירה י הגדרת מערכת חשבונות ומסמכים אחרים לעני  . 3

 מערכת החשבונות )שחובה לנהל( כוללת:  )א( 

ות  ( 1 חשבונות(  כרטסת  )לרבות  החשבון  ספרי  כל  )ת י את  ות י עוד  פנים  חוץ(,  י עוד  עוד 
חשבונות   מערכת  התוספת    -ממוחשבת  לרבות  הוראות  פי  על  לנהל  שחובה 

 הספציפית לניהול פנקסים, החלה על עסק. 
 

)כגון   העזר  טבלאות  התוכנה,  את  גם  כוללת  הממוחשבת  החשבונות  מערכת 
אחסון   ואמצעי  וכיוצ"ב(  במקור  לניכוי  טבלאות  מטבע,  שערי  לתרגום  טבלאות 

)כגון   דיסק    -ממוחשבים  תקליטורים,  מגנטיים,  וכיוצ"ב(  סרטים  אופטיים  ים 
קבוע   מקובץ  להבדיל  בלבד,  כטיוטה  המשמש  )קובץ  זמני  קובץ  אין    -למעט  שבו 

עוקב,   במספור  אוטומטי  באופן  מוספרו  והרשומות  רשומה  למחוק  אפשרות 
 כשרצף המספרים העוקבים, נשמר מעיבוד לעיבוד במשך שנת המס(. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 )המשך(   תקופת השמירה של מערכת החשבונות ומסמכים אחרים    . ד 

 )המשך(   הגדרת מערכת חשבונות ומסמכים אחרים לענין תקופת השמירה  . 3

 )המשך(   מערכת החשבונות )שחובה לנהל( כוללת:  )א( 

י  ( 2 לשמרם  שיש  בהוראות  נקבע  שלגביהם  נוספים  מערכת  מסמכים  עם  חד 
מוסף;   ערך  למס  תקופתיים  דוחות  של  ספחים  או  העתקים  כגון:  החשבונות, 
מאחר   קופה,  בספר  נרשמו  שלא  תקבולים  לגבי  מהבנק  שנתקבלו  חשבונות  העתקי 
ספר   לגבי  קיימת  דומה  הוראה  למחרתו;  או  קבלתם  ביום  בבנק  שהופקדו 

ק  ידי  על  שנערכו  מסוימים  מסמכים  וכן  ותשלומים,  סוחרי  תקבולים  בלנים, 
 מקרקעין ורופאים. 

 
 מסמכים אחרים )מסמכים שברשות( כוללים:  )ב( 

 
ואינם   חשבונות,  פנקסי  לניהול  ההוראות  לפי  חובה  תיעוד  בגדר  שאינם  מסמכים 

 בהוראות(.   25חלק ממערכת החשבונות, )כמפורט בסעיף  
 

בין   פנימיים  רישומים  הזמנות,  סטטיסטיים,  מסמכים  הם:  אלה  מסמכים 
ממוחשב,  מחלק  כמסמך  משלוחו  לצורך  למחשב  נסרק  אשר  תיעוד  מקור  תיים, 

תיעוד   וכן  לקבלם,  או  לערכם  הנישום  שנוהג  במידה  ופרוטוקולים,  חוזים 
מכוח   ובין  מרצון  בין  נוהלו,  ואשר  ההוראות,  פי  על  לנהלם  חובה  שאין  ופנקסים 

 דין אחר. 
 

 מסמכים מיוחדים  )ג( 
 

ומסמכים  חשבונות  מערכת  השמדת  ראוי    בטרם  לעיל,  כאמור  שברשות,  אחרים 
מסמכים   שלעיל,  לתקופות  מעבר  בעסק  לשמור  רצוי  לא  אם  ולבדוק  לשקול 
המס,   לדיני  קשורים  שאינם  מטעמים  גם  בעתיד,  להידרש  עשויים  אשר  מסוימים 

חוזי שכירות, הסכמים    -כגון   נכסי מקרקעין(,  )לרבות  נכסים  רכישת  על  מסמכים 
ל  עובדים,  והתקשרויות  ושכר  עבודה  בתנאי  הקשורים  מסמכים  ארוך,  טווח 

 מסמכים אשר קיימת בגינם תביעה תלויה בבית משפט ועוד. 
 

 מקום ואופן שמירת המסמכים  )ד( 
 

במען   הספרים  את  להחזיק  מחייבות  חשבונות  פנקסי  לניהול  שההוראות  יצויין 
ממער  חלק  שמירת  המתיר  מס  הסדר  נתקבל  אם  למעט  )בישראל,  כת  העסק 

)מותר להוציאם זמנית   החשבונות בחו"ל( שצוין בדין וחשבון השנתי על ההכנסות 
או   בהם  עיון  רישומים,  השלמת  לשם  או  חשבון  רואי  ידי  על  ביקורת  לשם  רק 
הצגתם או לשם מסירת עדות(. מי שמחזיק את ספריו שלא במען, חייב להודיע על  

 כך לפקיד השומה. 
 

חשבונות   פנקסי  לניהול  אחסון  ההוראות  אמצעי  גבי  על  לשומרם  מאפשרות 
העתק   בצורת  לשמרם  או  מודפס,  פלט  מהם  להפיק  שניתן  בתנאי  ממוחשבים, 
המפורט   פי  )על  מסוימים  מגבילים  בתנאים  זאת  אך  )מיקרופיש(,  ממוזער  צילומי 

לסעיף   ד'  תיחשב    36בנספח  לא  מסמכים  סריקת  פנקסים(.  לניהול  בהוראות 
 כעומדת בדרישות השמירה. 

 
 תישמר באמצעי אחסון ממוחשבים.   -ערכת חשבונות ממוחשבת  מ 
 

חשבונות(   לניהול  התוכנה  )למעט  ממוחשבת  חשבונות  למערכת  גיבוי  לערוך  יש 
לרבעון  לפקיד  אחת  בכתב  הנישום  הודיע  שעליו  במקום  יישמר  כאמור  גיבוי   .

ו  כי    שונה השומה  נקבע  עוד  הנישום.  של  הממוחשבת  המערכת  החזקת  ממקום 
של  במערכת   וחזותי  מודפס  פלט  של  זמינה  הפקה  תתאפשר  ממוחשבת  חשבונות 

 מערכת החשבונות הממוחשבת או כל חלק ממנה וכן מגיבוי כאמור. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 משך( )ה   תקופת השמירה של מערכת החשבונות ומסמכים אחרים  .  ד 

 )המשך(   הגדרת מערכת חשבונות ומסמכים אחרים לענין תקופת השמירה  . 3

 )המשך(   מקום ואופן שמירת המסמכים  )ד( 
 

יישמר   נחתם,  שבה  אלקטרונית  בחתימה  הנישום,  קיבל  או  מסמך ממוחשב ששלח 
 באמצעי אחסון ממוחשבים, כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום. 

 
ל  התקנות  בתיקו   -בכם י לתשומת  בקובץ  שפורסם  מיום    6521ן  בינואר    1שתחולתו 

קריא  2007 יישאר  שהוא  באופן  ייעשה  החשבונות  במערכת  הרישום  כי  נקבע   ,
מיום   לציבור  בהודעה  אלה.  הוראות  לפי  הנדרשת  התקופה  למשך    3וברור 

למ   2009בנובמבר   הרשות  טרמי  י של  נייר  שחשיפת  לכך  לב  תשומת  הופנתה  סים, 
ולה לגרום לאובדן הפרטים המודפסים על גבי הנייר. לפיכך, נאמר  למקור חום, יכ 

את   להפיק  הפנים  תיעוד  עורכי  את  מחייבות  פנקסים  ניהול  שהוראות  בהודעה,  
ציבור   ואת  בהוראות  הנדרשת  באיכות  נייר  גבי  על  ללקוח  הנמסר  התיעוד 
כאמור   התיעוד  לשמירת  יתרמו  אשר  נאותים,  בתנאים  לאחסון  המשתמשים 

וכן  בהורא  אי  ות,  על  הודעות  למשלוח  לגרום  יכול  לעיל,  כאמור  עמידה  שאי 
 קבילות פנקסים וכן, לאי הכרה בהוצאות. 

 
 באמצעות סריקה ממוחשבת   תיעוד חוץ שמירת   )ה( 

 
התקנות   )ניהול    2012בדצמבר    27מיום    7196בקובץ  הכנסה  מס  הוראות  פורסמו 

התשע"ג  )תיקון(,  חשבונות(  המעדכנות  2012-פנקסי  מערכת  ,  שמירת  הוראות  את 
משלוח,   תעודת  קבלה,  )שובר  חוץ  תיעוד  של  שמירה  שתתאפשר  כך  חשבונות, 

מס,   חשבונית  הזמנה  חשבונית,  זיכוי,  חוץ(   –הודעת  מגורם  הנישום    שקיבל 
בידי   שהתקבל  מסמך  דיגיטלי.  בארכיב  ושמירתה  ממוחשבת  סריקה  באמצעות 

על  להישמר  חייב  ממוחשב"  כ"מסמך  והוראות  ידו  -הנישום  ממוחשב"  כ"מסמך 
 .  2013בינואר    1תחילתו של התיקון מיום  אלו אינן חלות עליו.  

 
  –  9/2013להרחבה ראה בנוסף את פרסום רשות המיסים בנושא בחוזר מס הכנסה  

 סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי.   –שינויים בהוראות ניהול ספרים  
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

נקודו  . ה  יחידים,  של  הכנסות  על  הכנסה  מס  ו" שיעורי  זיכוי  סוציאליות"    הפרשות ת 

 2020בשנת  

וההנחות   הזיכוי  נקודות  יחידים,  של  הכנסות  על  המס  שיעורי  הכנסה,  מס  לפקודת  בהתאם 

 הינם כדלקמן:   2020הסוציאליות בשנת  

 ( * ) תקרות ההכנסה ושיעורי המס מיגיעה אישית  .1.ה 

 ( 1.1.2020 )נכון ל 2020לשנת המס  

שיעורי  
 המס* 

שנתית  הכנסה 
 ש"ח ב

  שנתית ההכנס
 ש"ח ב מצטברת 

מס מצטבר  
 ש"ח ב

 7,596  75,960עד    75,960עד    ז

 12,216  108,960  הבאים  33,000  14%

 25,416  174,960  הבאים  66,000  20%

 46,546  243,120  הבאים  68,160  31%

 138,526  505,920  הבאים  262,800  35%

  )**(  505,921מעל    47%

הנ  )*(  הכנסות  לו  על  שמלאו  יחיד,  של  חייבת  הכנסה  ועל  אישית,  מיגיעה  כהכנסות    60חשבות 
במהלך שנ  המס   ים  אישית(   שנת  מיגיעה  שלא  נוצרה  הכנסתו  בפועל  אם  הכנסות  )גם  לגבי   .

 פרט לדיבידנדים, ריבית והכנסות מועדפות שנקבע להן שיעור מס מוגבל.    -אחרות  

 ית: להלן מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה איש 

 2020שנת המס  ל

 שיעור 
 המס 

  שנתית הכנסה
 ש"ח ב

הכנסה  
שנתית  

מצטברת  
 ש"ח ב

מס מצטבר  
 ש"ח ב

 75,367  243,120  243,120עד   31%

 167,347  505,920  הבאים   262,800 35%

 ואילך )*(  505,921   47%

מעל   )**(  שנתית  הכנסה  לו  שיש  אדם  לכך,  בתשלום    651,600בנוסף  חייב  הכנסות  ₪  על  מס 

בתוספת    גבוהות  יסף(  הן  3%)מס  גבוהות  הכנסות  על  המס  סך  כלומר,   .50%   (47%    +

3% ) . 

 נקודות זיכוי וקצבה 

 

 הסכום לשנת  
 כ  2020המס 

 בש"ח 
 הסכום החודשי  

 בש"ח  1.1.2020-מ

 219 -  נקודת זיכוי לחודש

 - 2,628  נקודת זיכוי לשנה 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

י מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו"הפרשות סוציאליות"  שיעור  .  ה 

 )המשך(   2020בשנת  

 הנחות סוציאליות  .2.ה 

 

הסכום לשנת  
  2020המס 

 כולה בש"ח 

 הסכום החודשי  
  1.1.2020-מ

 בש"ח 

 8,800 105,600  לגבי הכנסת עבודה   -א( 45-ו  47"הכנסה מזכה" )לפי סעיפים   . 1

 12,400 148,800  לגבי הכנסות שאינן מעבודה 

 22,000 264,000  (5)א()47הכנסה נוספת בהתאם לסעיף 

 17,600 211,200  )ה(א45תקרת ההכנסה בהתאם לסעיף  

 - 2,040  25%יכוי של רצפת התשלום המזערי המזכה בז

שתקרת   . 2 חייבת  שכר  שאינה  לקצבה  מעביד  של  החודשית  ההפרשות 

 ( 2.5*10,551)( 3)ה 3בידי העובד לפי סעיף ( 7.5%) במס 
 26,378 

 - 12,420  לשנת עבודה –א()א(( 7)9תקרת סכום מענק פרישה פטור )סעיף  . 3

 - 24,840  ת עבודה לשנ   –א()ב(( 7)9תקרת סכום מענק מוות פטור )סעיף  . 4

  31.12.1975בעד שנות עבודה עד    –סכום מענק מוות לבעלי שליטה   . 5

)סעיף   לניכוי  מתווסף    –( ()ב(9)32הראוי  זה  )לסכום  עבודה  לשנת 

 הסכום שבו חוייבו שאירי העובד במס(

 12,420 - 

  12,420  ( ()א(9)32הפרשות לפיצויים ולקצבה בשל בעלי שליטה )סעיף  . 6

ממנה    49%שעד    –א)א(  9בה מזכה" חודשית כמשמעותה בסעיף  "קצ . 7

 פטורים ממס  
 102,120 8,510 

 

 הוצאות שונות  .3.ה 

 סוג ההוצאה 
 תקרה לכל שנת מס 

 הערות  2020

 כיבודים במקום העסק
מההוצאות   80%

 שהוצאו לכיבוד

 

 $   15אם המתנה ניתנה בחו"ל עד   ש"ח  220 מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עסקי 

 עפ"י חוזר מ"ה  ש"ח  220 ות לעובדים לרגל אירוע אישי מתנ 

 ש"ח  330 הוצאות שהייה בארץ לעובד המוזמן מחו"ל )ליום( 

יעלה   לא  הנציבות  הנחיית  לפי 

מהכנסתו   מחצית  על  הניכוי 

 החייבת של העובד לפני הניכוי. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

שיעורי מס הכנסה על הכנסות של יחידים, נקודות זיכוי ו"הפרשות סוציאליות"   .  ה 

 )המשך(   2020בשנת  

 קרן השתלמות  .4.ה 

 הכנסה קובעת משכורת/  מעמד 

 עצמאי* 

 ( 1.1.2020)החל מיום 

הכנסתו החייבת מעסק או משלח יד )לפני הניכוי לקרן השתלמות(  

   .נהש"ח בש  265,000ועד סכום של 

 שכיר** 

 לרבות שכיר בעל שליטה בחברת מעטים 

 ש"ח לחודש   15,712

ועד   ( 1.1.2020קיבוץ )החל מיום  השתלמות(  לקרן  הניכוי  )לפני  הקיבוץ  של  החייבת  הכנסתו 

של   הקיבוץ    265,000סכום  חברי  במספר  מוכפל  בשנה,  ש"ח 

   . שבעבורם משלם הקיבוץ קרן השתלמות

ניכוי  *   יותר  עצמאי,  של    לגבי  משנת  ,  4.5%מקסימלי  בשיעור  2017)החל  הניכוי  יותר   ,4.5%  

 מההכנסה הקובעת(.   2.5%בלא תלות בהפקדה נוספת בשיעור  

מעטים   **   בחברת  שליטה  בעל  חבר  שהינו  שכיר,  בשל    -לגבי  ההוצאה  לניכוי  ההתניה  לפי 

נוסף של העמי 5) 17תשלומי המעביד, הכלולה בסעיף   יש חובה לתשלום  ת בגובה של  ( לפקודה, 

תוכר   השתלמות  לקרן  שההפרשה  כדי  דהיינו,  המעסיק.  ששילם  מהסכום  לפחות  שליש 

של   מקסימלי  בשיעור  של    4.5%כהוצאה  מקביל  בתשלום  צורך  יש  הקובעת,    1.5%מהמשכורת 

 של העמית. 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  cpa@rhcpa.co.ilrhוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 2020  היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס   -עצמאיים   . ו 

 , כדלקמן: בכם י הננו מביאים לתשומת ל   2020שנת  לקראת סוף  

 .202031.12ספירת מלאי ליום   . 1

המלאי   של  מדויק  רישום  לבצע  יש  שבבעלותכם.  המלאי  כל  את  לכלול  צריכה  זו  ספירה 

ת  כדלקמן:  נוספים  י לסוגיו,  טורים  לשני  מקום  להשאיר  יש  פיזית,  כמות  הפריט,  אור 

יותר  מאוחר  במועד  ביחיד   -  שימולאו  )מספר  כולל  ושווי  בש"ח  הפריט  מוכפל  מחיר  ות 

ג  ליחידה(.  עוקב.  י במחיר  במספר  מראש  ממוספרים  להיות  צריכים  הספירה  ליונות 

ג  כל  בשלושה  י בראש  הרשימה  את  לערוך  רצוי  העסק.  ושם  הספירה  תאריך  יצוין  ליון 

 עותקים לפחות. כל רשימה תוחתם ע"י בעל העסק. 

החשבונות  הנהלת  נפרד ממערכת  בלתי  המלאי מהוות חלק  לשמ   רשימות  במשך  ויש  רן 

עותק מלא וחתום שבע שנים מתום שנת המס.     . עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו 

 . ספירת המלאי המקורית תישאר בידי הלקוח 

   ו/או פנסיה   הפקדות לקופות גמל ו/או פוליסות ביטוח חיים  . 2

להפקיד    2020משנת   נדרשים  על    4.45%עצמאים  עולה  שאינו  השכר  חלק  מחצית  על 

ב  הממוצע  של    משק השכר  ו   5,276בסך  השכר    12.55%-ש"ח  מחצית  על  העולה  מהחלק 

 ש"ח.   10,551במשק בסך    ועד לגובה השכר הממוצע ש"ח    5,276בסך של   הממוצע במשק  

 : מי שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים, פטור מהפקדות לחיסכון הפנסיוני 

 עצמאי שמתקיים לגביו, בתום שנת המס, אחד מאלה:  .1

 . שנים   21טרם מלאו לו   ( א ) 

מוקדמת  ( ב )  פרישה  לגיל  הגיע  התשס"ד )   הוא  פרישה,  גיל  בחוק    -כמשמעותו 

 )2004 . 

לפי  ) טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק   ( ג ) 

 . ( 1975לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו    52סעיף  

 . 01.01.2017שנים ביום    55עצמאי שמלאו לו   .2

אישורי  להמציא  ותש   על   מקוריים ם  יש  חיים    לומים הפקדות  וביטוח  גמל  לקופות 

ויילקחו  2020בשנת   לצורכי מס הכנסה  ובזיכוי  בניכוי  יותרו  . הסכומים שהופקדו 

 להלן.   17נתונים כספיים ראה בסעיף    בחשבון בחישוב החבות במס. 

מס(   שנת  )בכל  התשלומים  מלוא  הפקדות  אי  כי  קובע,  החוק  כי  להזכיר  חשוב 

 ₪ עבור כל שנת מס.   500  מוגדרית כעבירה אשר תגרור קנס של 

 ₪.   126,612חובת ההפקדה חלה עד לגובה הכנסה שנתית של  
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 )המשך(   2020היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס    -עצמאיים   .  ו 

 0202המס  פוליסות ביטוח בגין שנת   . 3

שנת   בגין  הפוליסות  את  למשרדנו  להמציא  נבקשכם  עסקיים,  ביטוחים  ונעשו  במידה 

 , כדלקמן: ביטוח העסק, ביטוח רכב מסחרי )במידה ויש(, ביטוח חבות מעבידים. 2020

 מביטוח לאומי אישורים שנתיים   . 4

אישורים   ולהמציא  לשמור  בשנת    עבור יש  שנתקבלו  לביטוח    2020תשלומים  מהמוסד 

 גין תגמולי מילואים, דמי לידה, שמירת הריון, דמי אבטלה וכדומה. ב   לאומי 

 ( 101טפסי עובדים )טופס   . 5

 . 2021  שנת עבור  של העובדים,    101יש למלא מחדש טפסי    2021במהלך חודש ינואר  

   אישורים על ניכוי מס במקור  . 6

ניכוי  לרבות    2020בשנת    שנוכו מהתקבולים מס במקור    י יש לשמור אישורים שנתיים על 

 בלבד.   אישורים מקוריים לוודא כי הומצאו  . יש  מהבנקים 

    אישור על פטור מניכוי מס במקור משכ"ד  . 7

שנת   במהלך  שכ"ד  מתשלומי  במקור  מס  נוכה  ולא  בשיעור    2020במידה  מס  נוכה  או 

במקור  35%  -מ הנמוך   מס  מניכוי  חלקי  פטור/פטור  על  אישור  ברשותכם  כי  לוודא  יש   ,

 משכ"ד.  

   השתלמות לעצמאיים   קרן  . 8

ל  לתשומת  השתלמות.  לקרן  הפקדות  על  אישורים מקוריים  להמציא  פטור  י יש  חל  בכם, 

 ממס על תשואה של קרן השתלמות הנובעת מהפקדות עד גובה התקרה.  

בשיעור   הינו  ההוצאה  על    4.5%ניכוי  עולה  שאינה  יד  משלח  או  מעסק  מההכנסה 

של  " ש   265,000 שנתי  מירבי  )ניכוי  כן,  " ש   11,925ח  כמו  המוטבת  ח(.  ההפקדה  תקרת 

 ₪.   18,600  הינה   ( 25%שהרווחים בגינה פטורים ממס רוח הון ) השנתית  

 לגבי משיכת תשלומים מקרן השתלמות לעצמאיים 

עד   • של  בסך  כספים  במשיכת  הכנסה  ממס  פטור  ועד    7,500יינתן  לחודש  ש"ח 

מכלל    9.2.2021ד  וע   10.8.2020חודשים שמ    6ש"ח לתקופה של    45,000לתקרה של  

החשבונות של קרנות השתלמות שאינן נזילה, לעובדים ובני זוגם או לבני זוגם של  

ובני   ויחידים  זוגם  ובני  עובדים  ו/או  לחל"ת,  ויצאו  מעבודתם  פוטרו  אשר  יחידים 

בתקופה   ירדה  יד(  משלח  או  עסק  )ממשכורת,  הממוצעת  הכנסתם  אשר  זוגם 

מרץ   ל   2020שמחודש  שקדם  לחודש  למשיכת  ועד  הבקשה  הוגשה  בו  חודש 

 הכספים. 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 )המשך(   2020היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס    -עצמאיים   .  ו 

 השלמת תשלומים לשם קבלת הטבות מס  . 9

יום   . 1 עד  דצמבר  את התשלו   31.12.2020יש לשלם  חודש  בגין  לאומי  לביטוח  ,  2020ם 

 .  2020על מנת לנצל את הניכוי לצרכי מס בשנת המס  

עד   . 2 התקרות  בגובה  השתלמות  ולקרן  חיים  לביטוח  גמל,  לקופות  הפקדות  לבצע  יש 

 . 31.12.2020יום  ל 

מזומנים   . 3 בסיס  על  שמדווח  לשלם    –למי  שכר    בפועל יש  הוצאות,  בגין  תשלומים 

 . 31.12.2020ליות עד יום  עבודה וסוציא 

 1הכנסות משכר דירה למגורים  . 10

 . 2020יש להמציא חוזים ואישורים בגין הכנסות משכר דירה למגורים בשנת המס  

 ש"ח לחודש.   5,100סך של    -  2020תקרת שכר דירה פטור למגורים בשנת   •

של  ח  • בשיעור  במס  פחת    -  * 10%  יוב  לנכות  רשאי  אינו  זאת,  בחלופה  הבוחר  יחיד 

 ואינו רשאי לנצל ניכויים, זיכויים ופטורים כלשהם. 

 ת אחרות הכנסו  . 11

על   לדווח  הכנסות    כל יש  ההון,  בשוק  פעילות  פיקדונות,  על  ריבית  כולל  ההכנסות, 
ולרבות   זו  בשנה  שהתקבלו  ופרסים  מחו"ל מהגרלות  מניירות  הכנסות  הכנסות  כגון   ,

 ים המוחזקים בחו"ל. ערך זרים, הכנסות מדמי שכירות בחו"ל וממכירת נכס 

 אחזקות והכנסות בגין נכסים בחו"ל  . 12

ל  תשומת  את  מפנים  נדל"ן  י אנו  )לרבות  בחול  נכסים  של  אחזקות  על  לדווח  שיש  בכם, 
ל  " ל(. יש לדווח על כל סוגי הנכסים וההכנסות בגינם בחו " ל ומניות של חברות בחו " בחו 

 אם. . נבקשכם להמציא לנו אישורים בגין הנ"ל בהת 2020בשנת  

 שווי שימוש ברכב  . 14

 באופן הבא:   2020שווי השימוש ברכב מחושב בשנת  

של   בשיעור  מוכפל  מתואם  מחירון  לפני  )   2.48%מחיר  שנרכשו  שווי    1.1.2010רכבים 

 .  "קבוצות"(   השימוש יקבע לפי השיטה הקודמת 

.  חישוב זקיפת שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות )שווי שימוש ברכב( כפי שמתואר לעיל 
מיום   העליון  המשפט  בית  דין  ופסק  המיסים,  רשות  הודעת  פי    4098/18  23.5.19על 

יתקבלו    7550/09 לא  ואח',  עכו  שומה  פקיד  נגד  ואח'  דין  עורכי  זך  אור  את  חכם 

חישובים המבוססים על יומני רכב )בין אם ידניים ובין אם ממוחשבים(, ולא ניתן לקבל  

 הפחתת מיסים על סמך חישובים אלו. 

 
דין ניתן    2019בינואר    2ביום   *  פסק  העליון  המשפט  לג בירן   8236/16ובע"א    לשם   7204/15בע"א    בבית  בי  , 

לפיה   המסים  רשות  עמדת  את  קיבל  הדין,  פסק  אוחד.  בהם  הדיון  אשר  המיסים  רשות  שהגישה  ערעורים 
מ  למעלה  הושכרו  שבהם  מקרים  שאינה    20-באותם  עסקית  להכנסה  תחשב  בגינן  ההכנסה  מגורים,  דירות 

 . 10%זכאית לשיעור מס של  
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 )המשך(   2020היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס    -צמאיים  ע  .  ו 

 דיווח חצי שנתי בגין הכנסות מניירות ערך שלא נוכה מהם מס במקור  . 15

 פעמיים מקדמה   רווחי הון ותשלום  על  דיווח  לפקודת מס הכנסה, קובע חובת   91סעיף  

בבורסה  הרשום  ערך  נייר  מכירת  בשל  בשנה   שלא  נאמנות  בקרן  יחידה  או /ו  למסחר 

   .ההון  מרווח  במקור  המס  מלוא   נוכה 

לבצע  כאמור  דיווח  כל   31-ו  ביולי  31 ליום  עד  יש  של  את  . שנה  בינואר  יכלול  דיווח  כל 
מכירת  בגין  נוכה   ערך  ניירות  המידע  שלא  מהם נסחרים  במקור   החודשים  בששת  מס 

   .יום הדיווח  חל  שבו  לחודש  שקדמו 

ני"ע   רווחים ממכירת  ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו  דיווח  החובה להגיש 
את   ביצעו  הם  שבאמצעותם  הברוקרים  או  ושהבנקים  נאמנות,  וקרנות  נסחרים 

 המכירות ולא ניכו מס במקור מאותם רווחים.  

 רומות למוסדות ציבור זיכוי ממס בשל ת  . 16

 ראה פרק ח' 
 

 : הטבות במס( )   2020  נתונים לשנת המס  . 17
 

 ח  "לחודש ש ח "לשנה ש  הנושא 

 219 2,628 נקודת זיכוי 

 8,800 105,600 תקרת הכנסה מזכה מעבודה 

 12,400 148,800 תקרת הכנסה לעמית יחיד )הכנסה שאינה ממשכורת( 

 -   12,420 בודה( תקרת פיצויי פיטורין פטורים )לכל שנת ע

 -   265,000 תקרת ההכנסה השנתית להפרשה לקרן השתלמות 

 5,100 -        תקרת שכר דירה פטור למגורים  

 -   מההוצאות  80% הכרה בכיבודים במקום העסק 

 -   220 מתנות לספקים ולקוחות 

 -   220 מתנה לעובד לרגל אירוע אישי 
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 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 2020בדצמבר    31יום  מפקד המלאי ל  . ז 

 מועד המפקד   . 1

לאותו    31 המלאי  מפקד  את  לערוך  יש  ולכן  המס,  שנת  ותום  המאזן  יום  הוא  בדצמבר 

ימים   חודש  תוך  או  המאזן  יום  לפני  ימים  חודש  תוך  המלאי  את  לפקוד  ניתן  תאריך. 

יותר  לאחריו,   או  המאזן  יום  לפני  ימים  מעשרה  יותר  ייעשה  המפקד  שאם  ובלבד 

 .  לפקיד השומה מראש  ע על כך בכתב  מעשרה ימים לאחריו יש להודי 

ב  יערך  לא  המלאי  מפקד  לה   -בדצמבר    31  -אם  הטובין  י יש  כל  של  מדוייק  לרישום  ערך 

את   ולערוך  המאזן  תאריך  לבין  בפועל  המפקד  מועד  בין  מהעסק  והיוצאים  הנכנסים 

 התיאומים הנדרשים לקביעת המלאי לתאריך המאזן.  

 מועד המפקד המתוכנן על ידכם.  נבקשכם להודיענו מראש על  בכל מקרה,  

מתנהל   שרישומו  מלאי  על  חלה  אינה  לעיל  כאמור  התיאומים  ועריכת  ההודעה  חובת 

לפחות   נפקד  בו  פריט  שכל  המלאי  יתרות  קביעת  המאפשר  באופן  המלאי  תנועת  בספר 

שנת   מתחילת  יאוחר  לא  זו  בשיטה  בחירה  על  השומה  לפקיד  הודעה  ונשלחה  בשנה  אחת 

 המס.  

 המפקד    עריכת  . 2

טובין   ברשותכם.  או  שבבעלותכם  הטובין  כל  את  שיכללו  מלאי  רשימות  להכין  נא 

כן,   כמו  באשגרה(.  טובין  )כגון  בנפרד  ירשמו  ברשותכם  ונמצאים  לאחרים  השייכים 

אחרים   אצל  המפקד,  בתאריך  והנמצאים,  שבבעלותכם  הטובין  רשימת  לערוך  עליכם 

 ני ערובה(.  )כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחס 

קבוצות   לפי  יערכו  תוצרת  לדוגמא הרשימות  עזר,  חומרי  אריזה,  חומרי  גלם,  חומרי   :

 בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'.  

ג י ג  כל  בראש  עוקב.  במספר  מראש  ממוספרים  יהיו  הספירה  תאריך  י ליונות  יצוין  ליון 

 עותקים לפחות.    3-המפקד ומקום אחסון הטובין. רצוי לערוך הרשימה ב 

   ימות יכללו לפחות פרטים אלו: הרש 

 תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם;   -

)מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת   - מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם 

 וכד'(;  

 יחידת המדידה )ק"ג, מטרים, תריסרים וכד'(;   -

 הכמות )מספר היחידות כאמור לעיל(.   -

ל  מקום  להשאיר  נוספים    2-רצוי  מחיר  טורים  והם:  יותר  מאוחר  במועד  שימולאו 

 היחידה ושווי כולל )מספר היחידות מוכפל במחיר(.  

הגמר(   )רמת  העיבוד  ושלב  פיזיות  ביחידות  הכמות  ציון  תוך  תירשם  בעיבוד  תוצרת 

להשאיר   רצוי  הספירה.  )כמות    3במועד  הערך  שוות  תפוקה  לחישוב  נוספות  עמודות 

 (, לעלות ליחידה ולשווי הכולל.  היחידות הפיזיות מוכפל ברמת הגמר 

 
את   ויציינו  גליון  כל  בסוף  יחתמו  הספירה  מבצעי  בעפרון.  ולא  בדיו  ירשמו  הרשימות 

 שמם המלא. 
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 ב שווי המלאי  חישו  . 3

 

טובין שאינם   בחישוב השווי  לכלול  יותר. אין  במועד מאוחר  ניתן לחשב  שווי המלאי  את 

יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם   לפני תאריך המאזן( אך  )כגון שנמכרו  שייכים לכם 

 של אחרים והשייכים לכם.  

שאינם תקינים  השווי יחושב בדרך כלל לפי העלות )לא כולל מע"מ( אך במקרה של טובין  

המימוש   "ערך  לפי  השווי  יחושב  נמוך מהעלות,  המשוער  מכירתם  או שמחיר  לעיל(  )ראה 

ציון בסיס החישוב.   תוך  ברשימה  יודגש  והדבר  בניכוי הוצאות מכירה(  )שווי שוק  הנקי" 

של   ספציפי  זיהוי  לפי  או  יוצא(  ראשון  נכנס  )ראשון  "פיפו"  שיטת  לפי  תחושב  העלות 

 הסחורה.    מחיר קנית יחידת 

עזר,   חומרי  אריזה,  חומרי  גלם,  חומרי  כגון:  לפי קבוצות  בנפרד  יסוכמו  רשימות המלאי 

 תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'.  

על   שלא  נעשה  החישוב  אם  המפקד.  גליונות  גבי  על  כלל  בדרך  יעשה  המלאי  שווי  חישוב 

הד  מעקב  שיאפשר  לסימון  לדאוג  יש  המקוריים  המפקד  גליונות  רשימות  גבי  בין  די 

 המפקד לבין רשימות השווי הסופיות.  

 שמירת הרשימות   . 4

רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך  

 שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, כמאוחר שבהם.  

מפ  רשימות  את  לעיתים  לדרוש  נוהגים  השומה  תאריך  פקידי  לאחר  קצר  זמן  המלאי  קד 

העתק   הדרישה,  קבלת  עם  מיד  השומה,  לפקיד  להמציא  עליכם  כאלה  במקרים  המאזן. 

 אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.  

 השמדת מלאי  . 5

השחתה,   5.1 בלאי,  כגון:  שונות,  מסיבות  נמכר  שלא  מלאי  בעסק  מצטבר  לעיתים 

להש  ויש  וכו'  להשמיד  התיישנות  הנישום  על  בהם  מצבים  ישנם  כן,  כמו  מידו. 

משרד   כגון:  שונים  גופים  של  הנחיות  מכח  או  שונות  הוראות  מכוח  מלאי 

 הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות וכדומה. 

 פרוטוקול השמדת מלאי  5.2

בכתב   5.2.1 יודיע  מלאי,  להשמיד  בכוונתו  אשר  לפקיד    30נישום  מראש  יום 

 כוונתו. בפנייתו ייפרט:   השומה על 

 הכתובת המדויקת שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה.  .1

 ועד או המועדים המתוכננים להשמדת המלאי. המ  .2

 שווי המלאי בספרים המיועד להשמדה.  .3
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 פקיד השומה יחליט, לפי העניין, האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.  5.2.2

שני  ב  הכולל  פרוטוקול  לערוך  הנישום  על  המלאי,  השמדת  למועד  סמוך 

 חלקים: 

)להלן:   המלאי  להשמדת  והסיבות  האופן  המועד,  יצוין  ראשון  בחלק 

 "(. חלק א " 

המוש  הטובין  פרטי  יצוינו  השני  והמספר  בחלק  הפריט  שם  לרבות  מדים, 
לזהות   יהיה  שניתן  כך  המלאי,  ברשימת  מופיעים  שהם  כפי  שלו  הסידורי 
באופן חד ערכי את הפריט אשר נרשם בפרוטוקול ולהשוות אותו לרשימת  

 "(. חלק ב' המלאי )להלן: " 

עריכת   ולאחר  השנה  במהלך  נרכש  להשמדה  המיועד  והטובין  במידה 

יש   האחרונה,  המלאי  בצירוף  רשימת  בפרוטוקול,  זאת  לציין 

 האסמכתאות של רכישת פריט זה. 

שם   התאריך,  ציון  תוך  הפרוטוקול  על  יחתמו  מטעמו,  מי  או  הנישום, 

 החותם, תפקידו ומספר תעודת הזהות שלו. 

יערוך   מלאה,  או  חלקית  בצורה  ממוחשבת,  במערכת  מלאי  המנהל  נישום 

 את חלק ב' לפרוטוקול ההשמדה בצורה ממוחשבת. 

החשבונות   5.2.3 ממערכת  נפרד  בלתי  כחלק  יישמר  המלאי  השמדת  פרוטוקול 

המועדים   פי  על  המלאי,  השמדת  בוצעה  במהלכה  המס  לשנת  הנישום  של 

בסעיף   כל    25הקבועים  יישמרו  כן,  כמו  פנקסים.  ניהול  להוראות 

מגורמים   התקבלו  אשר  המלאי  להשמדת  הנוגעים  והתיעוד  המסמכים 

 השמדת מלאי או בפיקוח על השמדה כאמור. חיצוניים אשר עוסקים ב 
 

חוק   5.2.4 )מכוח  מידי  באופן  נוצר הצורך להשמיד מלאי  בהם  חריגים  במקרים 

להודיע   ניתן  ולא  שונים(,  מפקחים  גופים  של  הוראות  מראש    30או  יום 

בסעיף   שנדרש  באופן  5.2.1כפי  הרלוונטי  השומה  פקיד  את  ליידע  יש   ,

 . מיידי ולתעד את המלאי המושמד 

 

בהוראה   5.2.5 האמור  פי  על  פעל  כי  השומה,  פקיד  של  דעתו  את  שהניח  נישום, 

 זו, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס. 

 

אלא   זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר  חוזר  לתוכן  אין להזקק 

 בו.  תשומת הלב לאמור   להפנות את 

mailto:rhcpa@rhcpa.co.il


  ניוזלטרניוזלטר
   175גיליון מס'  2020דצמבר 

 
 
 
 

- 27 - 

  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  cpa@rhcpa.co.ilrhוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 ות ציבור זיכוי ממס בשל תרומות למוסד    . ח 

 לפקודת מס הכנסה   46זיכוי לפי סעיף   .1.ח 

סעיף  -על  הכנסה,    46פי  מס  חברה לפקודת  או  תורמים    יחיד  או  אשר  לאומית  לקרן 
 כדלקמן:   יקבלו זיכוי ממס שחייבים בו ( לפקודה,  2) 9למוסד ציבורי, כמשמעותו בסעיף  

 ; 35%זיכוי מס בשיעור    -אצל נישום שהוא יחיד   •

 (. 2020בשנת המס    23%זיכוי מס בשיעור מס החברות )   -אדם  -אצל נישום שהוא חבר בני  •

 . 2020לשנת    ש"ח   190סכום התרומה המינימלית הינו  

מההכנסה החייבת באותה שנה,    30%לא ינתן זיכוי בשנת המס בשל סכום תרומה העולה על  

 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.   9,350,000או על  

ש  באותה  שנתרם  לניכוי  התקרה  על  העולה  מס  סכום  שנות  בשלוש  מהמס  יזוכה  מס  נת 

 שלא יעלו על התקרה לכל שנת מס. הבאות בזו אחר זו ובתנאי  

בדוח    סכומים  זיכוי  בגינן  לדרוש  שניתן  שנים  )בגין  קודמות  בשנים  לתרומות  מרביים 

 (: שנים קודמות   3-ב    בשל תרומות שלא נוצלו במלואן   2019המס לשנת  

 ש"ח.   9,184,000  –  2017שנת המס   •

 ש"ח.   9,211,000  –  2018מס  שנת ה  •

 ש"ח.   9,322,000  –  2019שנת המס   •

 

מס'   .2.ח  הכנסה  מס  ביצוע  בשל    -  7/2012הוראת  לעובדיו  זיכוי  למתן  למעביד  אישור 
 תרומות, באמצעות תלוש שכר 

יולי   ביצוע    2012בחודש  הוראת  פרסמה  המיסים  למתן    7/2012רשות  למעביד  אישור 
סעיף   לפי  באמצעות    46זיכוי  והדרישות  לעובדיו  התנאים  מפורטים  בחוזר  שכר  תלוש 

סעיף   לפי  זיכוי  לעובדיהם  להעביר  המעוניינים  למעבידים  הרשאה  מתן    46לצורך 
 לפקודה ובגין תרומות שתרמו, באמצעות תלוש שכר. 
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 מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מהחברה  . ט 

 כללי 

  מיום רשות המיסים    -  07/2017חוזר מס הכנסה מס'  את תשומת הלב ל   פעם נוספת אנו מפנים  

סעיף  בנ   22.8.2017 הכנסה 1)ט 3ושא  מס  לפקודת  משיכה    -  (  בשל  מהותי  מניות  בעל  מיסוי 

 . 2017ספטמבר    לחודש   של משרדנו   בניוזלטר   הועבר אשר    , )בישראל ו/או בחו"ל(   מחברה 

תיקון   סעיף    235במסגרת  היתר,  בין  חוקק  הטיפול  1)ט 3לפקודה  אופן  את  המסדיר  לפקודה   )

של  י סו המי  נכס  העמדת  ו/או  בחברה  המהותי  המניות  בעל  ידי  על  מהחברה  כספים  במשיכת  י 

בסעיף   שנקבע  הדין  את  לפרט  זה  חוזר  מטרת  המהותי.  המניות  בעל  של  לשימושו    3החברה 

תיקון  1)ט  במסגרת  לפקודה  השונות  כאמור   235(  והתחילה  התחולה  להוראות  בנוגע  לרבות   ,

 שנקבעו בו. 

   די בעל המניות: מועד אירוע המס בי 

בה   המס  שנת  שלאחר  המס  שנת  בתום  החיוב  מועד  יחול  מחברה,  כספים  של  משיכה  לגבי 

יום   עד  לפרוע  נדרש  לפיכך,  הכספים.  )מעל    31.12.2017נמשכו  המניות  בעל  חובות  את 

יום    100,000 עד  נמשכו  אשר  )מעל  31.12.2016ש"ח(  המניות  בעל  חובות  את  ש"ח(    100,000, 

יום    2017נת  אשר נמשכו בש  ש"ח( אשר    100,000, את חובות בעל המניות )מעל  31.12.2018עד 

בשנת   יום    2018נמשכו  )מעל  31.12.2019עד  המניות  בעל  חובות  את  אשר    100,000.  ש"ח( 

יום    2019נמשכו בשנת   דיווח    אי פרעון סכום החוב או משיכתו מחדש .  31.12.2020עד  תחייב 

 בעל המניות.   על דיבידנד ו/או שכר בדוחות של 

המניות  בעל  לשימוש  החברה  של  נכס  העמדת  כלי    לגבי  תכשיטים,  או  אומנות  חפצי  )דירה, 

הכספים(.   ועדת  באישור  זה  לעניין  האוצר  שר  שקבע  אחר  ונכס  שייט,  וכלי  מועד  טייס  יחול 

לאחר   שנה  כל  ובתום  המניות,  בעל  של  לשימושו  הנכס  הועמד  שבה  שנה  אותה  בתום  החיוב 

 עד בו הושב הנכס לחברה. מכן עד למו 

 הוראות מעבר 

)להלן    96בסעיף   ההתייעלות  המעבר"   -לחוק  למשיכת  "הוראות  בנוגע  מעבר  הוראות  נקבעו   )

דירה   שאינו  נכס  כל  על  דירה.  מסוג  לנכס  ובנוגע  מהחברה  מעבר כספים  הוראות  וחל    אין 

 . 1.1.2017מיום  ( לפקודה  1)ט 3החיוב לפי הוראות סעיף  

  בטבת   ג " כ   יום   עד ,  החברה   לרשות   מלא   באופן   הדירה   את   להשיב   המהותי   המניות   בעל   בחר 

לפקודה, 1ט ) 3  סעיף   הוראות   עליו   יחולו   לא (,  2018  בדצמבר   31)   ט " התשע    בגין   ואולם   ( 

(  10)   2או  (  2)   2  סעיף לפי    הכנסה   המהותי   המניות   לבעל   תיזקף   1.1.2017  מיום   בדירה   השימוש 

  מבין   הגבוה   לפי ,  לפקודה   121  בסעיף   הקבועים   ם בשיעורי ,  העניין   לפי   השבתה   ועד   לפקודה 

  כשהוא   הלוואה   לעניין (  ט ) 3  סעיף   לפי   שנקבע   השיעור   או ,  בנכס   השימוש   בגין   השוק   שווי 

 המהותי.   המניות   בעל   ששילם   בנכס   השימוש   בגין   תשלומים   בניכוי   והכול ,  הנכס   בעלות   מוכפל 

  לפקודה    ( 1ט ) 3  בסעיף   האמור   יחול ,  בדירה   ולהשתמש   להמשיך   המהותי   המניות   בעל   בחר 

 (. 2018  בדצמבר   31  ט " התשע ) .  בטבת   ג " כ   ביום   החיוב   מועד   את   ויראו 
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  אלו ובכל נושא בתחום החשבונאות, הביקורת והמיסוי. בניוזלטריםנשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים 
   .6091113-03 לפקס או  cpa@rhcpa.co.ilrhוכן ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  6092020-03קשר בטלפון  ליצור ניתן 

 אלו נועדו למסירת מידע בלבד ואין לראות בהם חוות דעת או ייעוץ מקצועי.  ניוזלטרים

 )המשך(   מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מהחברה  .  ט 

 סיווג ההכנסה 

סעיף   פי  על  כדיבידנד  ההכנסה  תסווג  מ 4) 2ראשית,  שבחברה  ובלבד  לפקודה,  בוצעה  (  מנה 

 )ב( לחוק החברות. 302המשיכה היו רווחים כהגדרתם בסעיף  

בין החברה   עובד מעביד  יחסי  בוצעה המשיכה אין רווחים, ומתקיימים  ובחברה ממנה  במידה 

פי סעיף    , ובין בעל המניות  על  בידי בעל המניות כהכנסת עבודה  (  2) 2תסווג ההכנסה ממשיכה 

 לפקודה. 

עוב  יחסי  מתקיימים  לא  המניות  כאשר  בעל  בידי  המשיכה  תסווג  לעיל,  כאמור  מעביד  ד 

 ( לפקודה. 1) 2כהכנסה מעסק או משלח יד על פי סעיף  

הכנסה   מס  בחוזר  לעיין  מבלי  זה  חוזר  תוכן  על  להסתמך  מיום    -  7/2017אין  המיסים  רשות 

ביום    22.8.17 בנושא סעיף  15.11.18)עודכן  לפקודת מס הכנסה  1)ט   3(    מיסוי בעל מניות   -( 

 מהותי בשל משיכה מחברה.  
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