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   2013הערכות לתום שנת המס 
                 )משפטן(ח "רו, איתי מנור מאת 

  

  

  ס .פ.של חברת חשבים  ה" עלונידע"הינו מפירסום  ב "המצ חלק מהנתונים ומהטקסט

  )(Cכל הזכויות שמורות   -   חשבים מפורסם באתר  -הפירסום המלא 

  ,במציאות הכלכלית שלנו תופסת שאלת המיסוי חלק נכבד מכל פעילות עסקית. איננו עבירהתכנון מס 

  תכנון חבות מס פירושו . ולכן טוב יעשה כל נישום אם יתכנן ויבדוק את חבות המס שלו על כל צדדיה 

  כל נישום רשאי וזכאי לברור לעצמו את החלופה . חלופות עסקיות ומשפטיות כמהבחירה מתוך 

  פיה תהיה חבות המס שלו הנמוכה ביותרשעל 

והקלות  במסמך זה מרוכזים תקציר נתונים רלוונטיים לעסקים קטנים ובדגש על מרחב הדרום

  המס לישובי ספר 

זיכוי ( ערבה / עוטף עזה / מצפה רמון / דימונה / ירוחם / ברמת נגב בשל ההטבות המס הקיימות במרחב 

 .תיכנון המסניצול הטבות המס ו" פעתהש"יש לבחון את )  25%-13%במס של 

  על הכנסה הכנסה שיעורי מס 
   2013לשנת  –או ממשכורת )  עצמאי(מיגיעה אישית 

  

  

  ח"ש 2,616=   2013שווי נקודת זיכוי שנתית בשנת המס 
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  ) רשימה חלקית( טבלת הטבות המס למרחב דרום

/ שם הישוב 
  אזור / מועצה 

אחוז 
  הטבה 

הטבה תקרה לסכום 
  ח "ש – תשנתי

הכנסה אפקטיבית 
מס תשלום ללא  ת שנתי

  ליחיד  – הכנסה
נקודות זיכוי  2.25לאחר חישוב (

  )בגין תושב ישראל 

  ח "ש 230,000כ   שנתי    157,680 -חודשי    13,140   24%  מצפה רמון 

  ח "ש 205,000כ   שנתי    157,680 -חודשי    13,140  19%  דימונה וירוחם 

א .מ/ נגב מערבי 

  רמת נגב 

  ח "ש 185,000כ   שנתי    157,680 -חודשי    13,140  15%

  
כולל סכומים ששולמו בכרטיס אשראי בתשלומים  – 31.12.13 – 1.1.13( השנה ששולמו מי ביטוח לאומיניכוי ד

  . יותר כהוצאה לצורכי מס הכנסה) ללא ביטוח בריאות(מהסכום ששולמו כביטוח לאומי  52% – ) עתידיים 

  

  . לשנה ₪  59,780=  לחודש  ₪   4,980הינו   -  2013הסכום הפטור לשנת  –ד למגורים "הכנסה משכ

ללא זכות ) 31.1.2014מחוייב בתשלום עד ( 10%או במס של ) מנגנון בהפחתה(מעבר לכך חייב לפי מס שולי 

  . לניכויים או פטורים

  ) לבדבמותר פחת . (15%מס בשיעור מוחלט . 2, מס שולי רגיל. 1: מסלול המיסוי הוא  – ל"ד בחו"הכנסה משכ
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  עיתוי הכנסות ותיעוד הוצאות מסוימות
 

כלל האצבע להכרה בהכנסה לפי בסיס מזומן הוא לגבי עסקים  –) בסיס מצטבר, בסיס מזומן(עיתוי הכנסה  •

  ) או מלאי לא מהותי(שלא מנהלים מלאי 

 

יחשבו כהוצאה במהלך  –) פירסום, שירותים, שמירה על הקיים, אחזקה ותיקונים(הקדמת הוצאות עסקיות  •

  .השנה

 

י קיימים כל המסמכים המעידים על יש לוודא כ) 'השתלמויות וכד, תערוכות, ירידים( –ל "נסיעות עסקיות לחו •

 .יומן פגישות עם לקוחות או ספקים פוטנציאליים וכד, קטלוג התערוכה, הנסיעה העסקית

  

אינם מותרים  - ' מכונות וכד/ כל רכב / מחשבים / ציוד / רכוש קבוע עיסקי או " מלאי"רכישה של  –שימו לב 

יכול להיות שיש יתרון כלכלי !!! (משמעות מבחינת הטבת מס לרכישתם בתום השנה  ןכהוצאה בתום השנה ואי

  . בתום השנה –" מורידים מחירים"במידה והספקים 

  

  מתנות ללקוחות
תקנות . שקיבלו מתנות) כולל עובדים לרגל אירועים אישיים(כדאי להכין לפקיד השומה רשימת ישראלים 

בשיעור של , אשר ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות, מתנות מס הכנסה מאפשרות ניכוי הוצאות על

  .2013בשנת המס  ח לשנה"ש 210

וצריך שיהיה יחס סביר בין עלות המתנה לבין היקף העסקים המתנהלים עם , הרשימה צריכה להיות נכונה

  אותו לקוח

  ניכוי הוצאות כיבוד
המקום שבו : דהיינו, קל במקום העיסוק שלו מההוצאות שהוציא הנישום לכיבוד 80%מותרים בניכוי 

ויחולו עליה הוראות בדבר , מההוצאות לא תותר בניכוי 20%יתרת . הנישום מנהל דרך קבע את עיסוקו

ב פריטי "עוגיות וכיו, ייחשבו משקאות קרים ומשקאות חמים" כיבוד קל"כ. מקדמות בשל הוצאות עודפות

הוצאות . וכן לעובדים ,העיסוק לצורכי פעילותו של הנישום המבקר במקום, מזון קלים הניתנים לאורח

  ).ארוחה עסקית הניתנת לאורח: לדוגמה" (כיבוד"אחרות למזון ולמשקה לא ייכללו בגדר 

 3תקנה (ל "למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו, יצוין כי לא מותר ניכוי הוצאות בשל אירוח בארץ

  ).לתקנות

  ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ
פקיד השומה תוכר אם , מ ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים"ק 100-הלינה במרחק של פחות מ

  . אישר כי הלינה הייתה הכרחית לייצור הכנסה

מ ויותר ממקום העיסוק או ממקום "ק 100בשל לינה במרחק של , הוצאו בייצור הכנסהניכוי הוצאות לינה ש

  .יש תקרה לסכומים המותרים בניכוי. או לינה שפקיד השומה אישר כאמור לעיל, המגורים
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, )ניכוי הוצאות מסויימות(מס הכנסה  לתקנות) ב)(1)(ב)(2(2תקנה התקרה היא בסך התקרה הקבועה ב

כשהיא מתורגמת לשקלים לפי השער היציג , החל מהלינה השמינית ואילך, ל"לגבי לינה בחו ,1972-ב"התשל

  :סכומי התקרה הם כלהלן 2012נכון לשנת . הידוע במועד הלינה

  .מלוא הסכום -דולר  112-לינה שעלותה נמוכה מ •

  .דולר 191-ולא יותר מ דולר 112-אך לא פחות מ, מהסכום 75% -דולר  112-לינה שעלותה גבוהה מ •

  .הוצאות לארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה יותרו בניכוי אם הלינה מותרת בניכוי כאמור

  .2011בוטלה החל משנת  ]ניכוי הוצאות מסוימות לתקנות) 3(2תקנה [ל "הוצאות אשההכרה ב

חלים כללי ניכוי על כך ו ,האמור אינו חל על לינה הנדרשת לצורך השתתפות בכנס בתחום עיסוקו של הנישום

  .ואילך לפקודה 17סעיף ההוצאות על פי 

  זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר
יינתן אם סכום , שנתרמו למוסדות ציבוריים מאושרים, מסכום התרומה 35%הזיכוי על תרומות בשיעור 

  ) ח"ש 420היה  2012בשנת המס ( .2013ח בשנת המס "ש 180התרומות עלה מעל 

או שאינו עולה על סכום מרבי , מההכנסה החייבת 30%של תרומות שאינו עולה על הזיכוי יינתן מסכום כולל 

  .ביניהםמלפי הנמוך , 2013ח בשנת המס "ש 9,130,000בסך 

  

  )ת"חל(תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא תשלום 

אחר  ובתקופה זו אינו עובד אצל מעסיק, ת בהסכמת המעסיק לפחות חודש קלנדרי אחד מלא"מי שנמצא בחל

  :מעסיקו ינהג כאמור להלן, ואינו עובד עצמאי

המעסיק . ת על המעסיק לדווח על העובד ולשלם דמי ביטוח מינימליים"בכל אחד מהחודשיים הראשונים של החל

להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ) ג(6כמפורט בתקנה [רשאי לנכות סכום זה מכל סכום שיגיע לעובד ממנו 

  ]. ביטוח

סך של  2012באוקטובר  1- שהם החל מ 6.57%הביטוח המינימליים נגזר משכר המינימום כפול סכום דמי 

למעט לענף פגיעה בעבודה ולענף זכויות , ת מבוטח לכל ענפי הביטוח"בתקופה הזו העובד בחל. ח"ש 282.51

  .בפרוק חברה ופשיטת רגל של מעביד

כאשר העובד עובד . א בחופשה ללא תשלוםשבהם העובד נמצ, לחודש מלא או לחודשיים מלאיםהכוונה 

  . ישולמו דמי ביטוח בעד יום העבודה בלבד, אפילו יום עבודה אחד בחודש

יש לפנות . ת"לרבות מבוטחת בחל, ת על המבוטח לשלם דמי ביטוח בעצמו"החל מהחודש השלישי של החל

כל עוד לא נותקו יחסי ). ש"גל(ים למחלקת גבייה ממבוטחים שאינם שכיר, למוסד לביטוח לאומי בסניף המגורים

מבוטחות אלה בדרך כלל (לא תיחשב מבוטחת כאמור לעקרת בית נשואה או לאלמנה בת קצבה , עובד ומעביד

  ).פטורות מתשלום דמי ביטוח אם אינן עובדות
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  תקופת אכשרה לדמי לידה

כאמור לעיל אם הם לפני , ת"בחשבון החודשיים הראשונים של חל מובאיםבבחינת תקופת אכשרה לדמי לידה 

  .היום הקובע לזכאות לדמי הלידה

  מבוטחת בחופשת לידה 

שמאריכות את החופשה ללא שמגיעים להן , המוסד לביטוח לאומי פרסם הבהרה בעניין מבוטחות בחופשת לידה

  . 1954- ד"התשי, לחוק עבודת נשים 46לפי תיקון מספר , דמי לידה לתקופת ההארכה

ולכן החל מהחודש השלישי , מעסיק משלם דמי ביטוח במעמד של חופשה ללא תשלוםבגין מבוטחות אלה ה

  .ת חובת התשלום מוטלת על המבוטחת כפי שהוסבר לעיל"המלא של החל

אף שהמבוטחת נמצאת עדיין , ת"החידוש בהבהרה של הביטוח הלאומי הוא ההתייחסות לחופשת הלידה כאל חל

  . ת לעניין הביטוח הלאומי"רואים בה עובדת בחל - דמי לידה כיוון שלא משתלמים לה . בחופשת לידה

ולכן המעסיק לא ישלם את המינימום בעבור , התשלום של המעסיק הוא עבור חודש מלא שלא הייתה בו העסקה

כמו כן לא ישולם המינימום בחודש שבו . אלא מהחודש העוקב, חודש שבו המבוטחת עדיין מקבלת דמי לידה

  .שכן בגין חודש זה ישלם המעביד בעבורה בגין ימי עבודתה בפועל, דחזרה העובדת לעבו

   



  

  052-2743671:  נייד  08-6532308: פקס  08-6556441:   משרד  ) משפטן(איתי מנור רואה חשבון 

 cpa.co.il-itay@mannor      84990, מדרשת בן גוריון   235. ד.ת

 

   2012החל משנת המס  – נקודות זיכוי בגין ילדים

יינתנו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר  2012החל משנת , לפקודה 170בעקבות תיקון 

כוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה ונקודת זי, שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים

בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג , כמו כן). כפי המצב לפני התיקון(מלאו לו שש שנים ועד לשנת בגרותו 

נקודת זיכוי אחת בשנת הלידה של הילד ובשנה שבה מלאו : ניתנות נקודות זיכוי לאבות לילדים עד גיל שלוש

  . י בשנים שבהן מלאו לילד שנה ושנתייםושתי נקודות זיכו, לילד שלוש שנים

הלן טבלה המרכזת דוגמאות למתן נקודות הזיכוי בגין ילדים בלבד ובגין מעמדו כהורה ואינה כוללת 

יובהר כי הטבלה כפופה לכל ההסברים המפורטים אחרי ( 1.1.2012נקודות זיכוי אחרות נכון ל 

 ).הטבלה

  -אב  - גיל הילד
" פעוט"עם 

למעט החי (
בנפרד 
שילד 
, בחזקתו

ראה טור 
שני 

 )משמאל

אשה 
  נשואה

עם ילד 
 אחד

הורה "
  "אחד

שבחזקתו 
 ילד אחד

  הורה
  )אשה/גבר(

  החי בנפרד

שילד 
 בחזקתו

  הורה
  )אשה/גבר(

החי בנפרד 
ומשלם 

מזונות ויש 
" פעוט"לו 

שאינו 
 בחזקתו

 2 1.5 2.5 0.5 1 שנת לידה

1 2 2 5 3 3 

2 2 2 5 3 3 

3 1 2 4 3 2 

4 0 2 3 3 1 

5 0 2 3 3 1 

 1 2 2 1 0 17עד  6

18 0 0.5 1.5 1.5 1 

פרוט נקודות 
הזיכוי שניתנו 

 לעיל

  "חי בנפרד" ילדים "פעוט"

  "פעוט"

 ילדים

  "חי בנפרד"

 ילדים

  "כלכלת ילדים"

 "פעוט"

   

  נקודות זיכוי

  :הזיכוי שניתנו עד כהבנוסף לנקודות  2012להלן פירוט נקודות זיכוי ילדים אשר יינתנו החל משנת 

  ":5גיל "נקודות זיכוי בגין     .א

- ט"התשס) והוראת שעה 170' מס(  פקודת מס הכנסה חוק לתיקון, 2202ספר חוקים ( 16/7/2009לפקודה מיום  170בתיקון 

יקבלו נקודת זיכוי לפקודה באופן שהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו ואישה נשואה  )ג(66- ו  )ב(40 תוקנו סעיפים, )2009

בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד , נוספת בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים

  .18גיל 

ונקבע כי הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר ) 1(32תוקן סעיף , במסגרת התיקון האמור

  .יו לא יותרו בניכויאו השגחה על
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  :וילדים אחרים" פעוט"נקודות זיכוי בגין     .ב

  ".פעוט"והוספו נקודות זיכוי בגין , )ג(66- ו) ב(40בחוק לשינוי נטל המס תוקנו סעיפים 

  .מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס - " פעוט"

  :כלהלן, "פעוטות"לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם , הכנסתו מיגיעה אישיתכנגד המס החל על , התיקון קובע כי גבר יהא זכאי

  .נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים     .1

  .שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה     .2

  .בהתאם לפקודה, כוי המגיעות לאישה בגין ילדיהנקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזי

 18ועד גיל  5קרי מקבל גם היום את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל (אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו , גבר החי בנפרד, על אף זאת

, יכוי על פי התיקון תהא של האםהזכאות לנקודות הז, ובמקרה זה" פעוט"לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין , )לעיל) א(כאמור בסעיף 

  .אשר ילדיה אינם בחזקתה

  .ללא קשר למינו, 5אשר הילדים נמצאים בחזקתו יקבל את נקודות הזיכוי המגיעות בגין ילדים כולל עד גיל , הורה חד הורי החי בנפרד

יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה , )זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה(, "ילד להורה אחד"במשפחה בה ישנו , בנוסף נקבע כי

  .וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים. הנמצא בחזקתו" פעוט"אישית נקודות זיכוי בשל 

שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי  19מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו  - " ילד להורה אחד"

  .אחד ההורים

במקרה , לפקודה כך שתינתן רק להורים החיים בנפרד) 2)(ב(40הועברה לסעיף ) 1)(ב(40ימת בסעיף נקודת זיכוי אחת שהייתה קי

, זה יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם

  .יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת

 

  

  

  

   מדרשת בן גוריון ) משפטן(ח "רו –איתי מנור  ניתן כשרות על ידי, זה  הניתן במאמר מידעכלל ה

  אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק , המידע אינו מהווה תחליף למתן חוות דעת ספציפית

  או קבלת ייעוץפרטנית בדיקה ללא איננו אחראיים בצורה כלשהיא לתוכנו וכל שימוש בו , המידע

  .על בסיס מקצועי 

  


