
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "איך להרוויח יותר בעזרת מיסוי"ברוכים הבאים למדריך 
 !שלא אוהבים מספרים בעלי עסקיםגם ל טיפים ומידע כאן הבאנו לכם

 

 

לכל הרשויות, ואנחנו  לייצר תשלום מס מופחתלא יודעים שתכנון מס כחוק יכול  בעלי עסקים
, גם אתם במדריך פרטשינויים קטנים שנעל סכומים לא מבוטלים. על ידי כמה תכוונים מ

 תוכלו לתכנן נכון, ולא... אתם ממש לא צריכים להיות אנשים של 'מספרים'.

 

 במדריך ממתין לכם מידע מקיף וקליל על הנושאים הבאים:
 תכנון מס חכם – ההוצאות המוכרות 

 צ'קליסט של ההוצאות המוכרות 

  איזה עסק אתם? –סוגי עסקים 
  מס בגבול החוקאיך משלמים פחות 
 מדריך לחוק צמצום השימוש במזומן 

 שכדאי להימנע מהן טעויות מס 

 שצריכים לנפץ על תשלום מס מיתוסים 

 ביטוח לאומיועכשיו ל... 

 אפליקציות שיעשו לכם את החיים קלים 

 הריכוז מענקי קורונ 



 ,אתם בטח שואלים את עצמכם
 מה הסיפור של ההוצאות המוכרות?

 הפרטים...אז הנה לכם כל 
 לרשויות של העסקהדיווח , שהוא הדו"ח השנתיבואו נתחיל מהסוף... אתם וודאי מכירים את 

הכנסות בניכוי ההוצאות , ההשנתי בשנת המס. על בסיס הדו"חהעסק  סכום הרווח של ;המס
 משלמים לאחר ניכויים וזיכויים. קובעים כמה מס 

 הרבה כסף!שווים להיות  יםיכול והבאת ההוצאות המוכרות בפרט, דו"ח השנתיבעבודה נכונה 

 כולל: , מה הואהדוח השנתי

 כל ההכנסות של העסק. –הכנסות  ֍
 כל ההוצאות עליהן נפרט מייד. –הוצאות  ֍

חומרים ליועץ מס/רואה חשבון, ולפיהם נקבע כמה יש חודש או חודשיים אתם מוסרים  אז מידי
של  הוצאותההכנסות ואת הבפועל, מקלידים  .ביטוח לאומילמס הכנסה ול מע"מ,ללשלם 
מס הכנסה מאפשר . בכל חודש או חודשיים )לפי ההגשה(והפסד  ואז מקבלים דו"ח רווח העסק

 לנו להכניס הוצאות מוכרות שהן רווח לצורכי מס, ולכן החישוב הוא פשוט:

 יותר הוצאות מוכרות = פחות תשלום מיסים.
 ות החשובות שכדאי מאוד להגישההוצאהנה הפירוט של 

, חנייהתשלום כמו דלק,  כל הוצאה של הרכב שבבעלותכם היא הוצאה מוכרת – רכבהוצאות 
 טיפולים והוצאות נוספות. ביטוחים,

דמי חשמל, ארנונה כל הוצאה הקשורה למשרד כמו תשלום שכירות,   – משרדשכר דירה/
הוצאות אם אתם עובדים מהבית, ה  .מוכרותבקיצור, כל ההוצאות של המשרד ניהול, ניקיון ו

 אינו מוכר(. שכ"ד) מוכרות חלקית

 ציוד משרדי, כל הוצאה שוטפת הקשורה לעסק יכולה להיות מוכרת כמו – שוטפותהוצאות 
רכישת מתנות לעובדים/ללקוחות,  ,ושיווק, פרסום ייעוץ עסקילעסק, שירותים  תוכנות מחשב,

 .לעסק מסייעת ליצירת הכנסהההוצאה עסקית  ובעצם כל מוצרי חשמל, ביגוד

מיועד לעסקים המנהלים מלאי, ולכן ישנן הוצאות מוכרות רבות כמו קניית  – עלות מכירה
יוד לאריזה, הובלת סחורה, תשלום לקבלני צחומרי גלם, מלאי עסקי, חומרי אריזה, אביזרים ו

 משנה ועוד.

 על הקבלות המקוריות.ב לשמור גם תרומות הן הוצאה מוכרת, ולכן חשו – תרומות

 

 

 

 

 

 



 

 

 סמנו את ההוצאות שאתם מגישים וגלו אלו עדיין לא הגשתם

קידום 
 מכירות

יחסי 
 ציבור

הוצאות 
שיווק 
 ופרסום

תוכנות 
 מחשב

החזקת 
אתר 

 אינטרנט

מזון 
וארוחות 
לאורחים 

 מחו"ל

ספרות 
 מקצועית

הוצאות 
 מימון

הוצאות חד פעמיות 
 ומיוחדות

ביטוח  דלק
 רכב

תיקונים 
אגרת  טסט לרכב

 רכב
דמי 
 חנייה

תשלומי 
ליסינג 
 לרכב

 הסעות לעובדים שליחויות

טלפון 
קווי , 
נייד 
 דואר

 
בגדי 
 עבודה

פחת 
 והפחתות

הנהלת 
 חשבונות

 ביקורות
דוחות 
 כספיים

דוחות 
לרשויות 

 המס

נסיעות 
 לחו"ל

מע"מ 
שאינו 
ניתן 
 לניכוי

אש"ל, מתנות 
 ותרומות

אחזקה 
 ותיקונים

משרדיות, 
ניירות, 

עטים, דיו 
 וטונרים

 חשמל
 ארנונה

 מים

לימודים 
 והשתלמויות

דמי חבר 
לאגודות 
 מקצועיות

מיסים 
 עירוניים

תשלום 
דמי 
 זיכיון

הוצאות 
 משפטיות

הוצאות לינה וארוחת 
 בוקר

מיסים 
 עירוניים

ביטוחי 
 העסק

דמי 
 ניהול

השתתפות 
 בהוצאות

חובות 
מסופקים 
 ואבודים

ייעוץ 
 עסקי

אימון 
 אישי

שירותים 
 כיבודים ואירוח מקצועיים

פחת 
 בניינים

פחת 
מכונות 

 וציוד

רכישת 
קופות 

רושמות 
 ומסופנים

פחת ציוד 
משרדי 

והקמת אתר 
 אינטרנט

פחת כלי 
 רכב

פחת 
שיפורים 
 במושכר

הפחתת 
 מוניטין

הפחתת 
נכסים 
בלתי 

מוחשיים 
)פטנט, 
זיכיון , 
זכויות 
 יוצרים(

ריביות על הלוואת, 
עמלות כרטיסי אשראי 

 והקצאת אשראי

עמלות 
 בנקים

הפרשה 
והצמדה 
למדד 

המחירים 
בגין 

הלוואות 
 שנלקחו

הפרשי 
שער בגין 
הלוואות 
 שנלקחו

הוצאות 
למימון 
אשראי 
לבעלי 
 שליטה

נזקי 
 שריפות

נזקי 
שיטפונות 

ופגעי 
 טבע

נזקי 
 גניבות

נזקי 
גניבה 

ומעילות 
 בעסק

הוצאות ששולמו 
למניעת תחרות 
עסקית והגבלת 

 העיסוק

 זיכוי במס הוצאות וזיכויים

 0% כיבוד קל, משכורות לעובדים, הוצאה מוכרת, נסיעות לחו"ל, עמלות לבנקים ארנונה, ארוחה עסקית, ביטחון לעסק,

 66% טלפון נייד

בניית אתר אינטרנט, אחזקת מחשב, אימון עסקי, אירוח אורח מחו"ל, אחסון אתר אינטרנט, ביקורת חשבונות, 
אינטרנט, הדפסות, הובלות ומשלוחים, הנהלת חשבונות, השתלמות מקצועית, חשמל, טלפון בעסק ,יחסי ציבור, ייעוץ 

, משפטיות, משרדיות, נסיעות במונית, ספרות מקצועית, פרסום, עמלות לסוכנים, קניות סחורה, שליחויות,  מקצועי
 שכירות משרד, שכירות מחסן, תיקונים במשרד

100% 

 משתנה ביגוד מקצועי, דלק + הוצאות רכב , חניה, תיקוני רכב



 !יום-ליום הצ'קליסט האמיתי
 צריך לדעת שכל בעל עסקהנה כל הטיפים האמיתיים 

 לגזור ולשמור!

 

בקלסר, או בתקיה  , הקשורה להוצאות מוכרות, רכזו הכל וחשבונית שמרו תמיד כל קבלה ✓
 .(הדיגיטליותשל החשבוניות )במחשב 

 קיבלתם חשבונית? אל תמתינו, פשוט הדפיסו ושמרו באותו הרגע פן תשכחו. ✓

 מערכת מסודר. עדיף כמובן לעבוד עם ח"בדו ההכנסות כדי לעבוד צורה מסודרת, סדרו את כל ✓
 ורה ידנית.צולא ב ממוחשבת

 סים.ייותר הוצאות פחות מ ,. זכרוחסר שלא ולוודא אותןבעת הגשת ההוצאות, מומלץ לסכום  ✓

 לא בטוחים שמדובר בהוצאה מוכרת? בררו, מה יכול להיות? מקסימום תשלמו פחות... ✓

 בקיצור הכל! –של המשרד, ארנונה, חשמל, דמי ניהול, ניקיון  לא לשכוח להוסיף את כל ההוצאות ✓

העסק עליהם, ולכן הגישו מסמכי מקור בלבד. רשות המיסים מקפידה מאוד על מסמכי מקור ושם  ✓
 וודאו זאת טרם ההגשה.

 מוכרים במס.גם וביטוחים. כל אלה  השתלמות קרןל, לפנסיה לא לשכוח להגיש את כל ההפקדות ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כדאי לדעת:
לכל עסק, ולכן כדאי להפעיל שיקול דעת, אך לא לותר. תמיד לא כל ההוצאות רלוונטיות ידוע ש

 )בתקווה שכן(.אפשר לברר, מקסימום תשמעו "לא" 



 סוגי עסקים,
 איזה עסק אתם?

בישראל ישנם מספר סוגי התאגדויות לעסקים, החל מעוסק פטור ועד לחברה בע"מ. לכל סוג 
התאגדות יש יתרונות והחסרונות המושפעים ממאפיינים שונים, ובעיקר מגודל המחזור 

 וההשלכות המשפטיות.

נהוג לחלק את סוגי העסקים על פי , לאופיועסק בצורה המתאימה  את סוג לקבוע על מנת
למעשה, על פי קריטריונים אלה עובדים מיסוי. ל הקשוריםקריטריונים חשבונאיים וקריטריונים 

והם מושפעים ממגוון מאפיינים כמו גודל העסק, מאפייני הלקוח ובעיקר  ,יועצי מס ורואי חשבון
 המחזור החודשי שהעסק מגלגל.

עת הקמת עסק, עולה לא פעם הדילמה של הגדרת סוג העסק, הרי כפי שאמרנו, הגדרה זו ב
עוסק פטור, עוסק  הגדרת העסק יכולה להיות יים והמיסוי.אחשבונהקריטריונים המשפיעה על 

 .ר”מלכומ, חברה ציבורית ”מורשה, חברה פרטית בע

 
 עוסק פטור

, אך ישנם סוגים בעל מחזור הכנסות קטןעסק אים לוית קטניםעסקים עוסק פטור מיועד ל
  שאינם יכולים להיות פטורים.מסוימים של עיסוקים 

 כמה דברים שצריך לדעת על עוסק פטור:

 מוציא קבלות בלבד ושומר הוצאות לצורך קיזוז במס הכנסה וביטוח לאומי.עוסק פטור  ֍
 עליו.שהעוסק אינו גובה מע"מ ואינו יכול להתקזז היא הפטור ממע"מ משמעות  ֍
 בניגוד לאחרים.חודשיים למע"מ -דו /לעוסק פטור יש פטור מדיווחים חודשיים ֍
 מחובת תשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. ואינו פוטרמע"מ בלבד, הפטור ב ֍
 (.2021)שנת  ש"ח בשנה 99,893 לא יעלה עלמחזור ההכנסות שלו עוסק פטור,  ֍

 עוסק מורשה
או עסק שאינו יכול  ,בשנה₪  99,893עולה על  מחזור הכנסותיושעסק עוסק מורשה הוא 

עוסק מורשה יכול להנפיק חשבוניות מס על מנת להיות מוגדר כפטור בשל תחום העיסוק שלו. 
חובה עליו להגיש דו"חות . כמו כן, יכול לקזז מס תשומות תשלום מלקוחות, ומנגדלגבות 
, עליו לשלם גם מס הכנסה וביטוח על מע"מ ששילם מול זה שגבה וא יכול להתקזזוהלמע"מ 

 .לאומי על פי השיעורים שנקבעו לו

 חברה בע"מ
אחריות משפטית נפרדת חברה בע"מ היא האופציה הטובה ביותר לעסק שמעוניין ליהנות מ

בעלות סיבה מרכזית שבגינה עסקים עוברים להיות חברה בע"מ. הלמעשה, זוהי . מהבעלים
המניות על חברה בע"מ היא ע"י מניות וכל בעל מניות אחראי להתחייבויות החברה על פי כמות 

 שלו.

 

 

 



 

 איך משלמים פחות מס בגבול החוק?
טוב, זה לא סוד שאנחנו לא אוהבים לשלם מיסים, אבל משלמים... מסתבר שיש 

 שיאפשרו לנו להפחית את המס. ,בגבול החוק כמובןכמה טיפים 

 אז זה הזמן להתפקד...
 רבותיי, הוצאות הוצאות

כפי שאמרנו, הוצאות מאפשרות לנו לשלם פחות מיסים, ולכן שווה 'לדוג' כל חשבונית, גם מתחילת 
 יותר הוצאות מוכרות = פחות מיסים. פחות הוצאות = יותר מיסים. –השנה כדי להפחית את המס. זכרו 

 הפקדות לקרן השתלמות

 בכפוף לתקרת הפקדה , אךכהוצאה לצרכי מסמוכרות  הפקדות לחיסכון פנסיוני ולקרנות השתלמות
שקלים שנתי( חשוב מאוד להפקיד את היתרה עד  18,480ועד  מוכר מהשכר 4.5%)בקרן השתלמות 

 .שנת המס עד סוף גובה התקרה

 הפקדה לקופת גמל

 . עצמאיים יוכלובמסגרת חישוב המס ליחיד, ניתן ליהנות מניכוי אישי וזיכוי בגין הפקדות לקופות גמל
 5%וזיכוי  11% של ניכויולקבל  ,מההכנסות 16%להפקיד לקופת גמל לשיעור הפקדות מירבי של 

ים והסכום שקל 22,968המזכה החודשית היא ההכנסה . תקרת 35%שניתן בגינו זיכוי מהמס בשיעור 
 .יםשקל 34,452המקסימלי לקבלת הטבת מס היא 

 נקודות זיכוי

ישנן נקודות זיכוי שבגינן ניתן לקבל הפחתה במס, ולכן חשוב לוודא שהפרטים מעודכנים. לדוגמה, 
 גירושין, הולדת ילד, הורה המשלם מזונות, קבלת נקודות זיכוי לתואר אקדמי ועוד.

 בורסות

שוק ההון חווה , שאז הקורונה , במיוחד בתקופת משברהשקעות לשם ניצול הפסדיםלממש ניתן 
ניתן לבחון השקעות השקעות הון נוספות כמו מטבעות דיגיטליים ונדל"ן. על טלטלות רבות, וכך גם 

 המס. את ההשקעה, וההפסד יקוזז מההכנסה לצורך חישוב( לממש )למכור או להמירהפסדיות, כלומר 

 תרומות

יכוי מס בשיעור תיהנה מזוחברה  35%מס בשיעור הנה מזיכוי יייחיד  ;ניתן לקבל זיכוי מס  בגין תרומות
גם בעל ש"ח.  2,300ש"ח תקבל זיכוי בסך  10,000חברה שתרמה לדוגמה,  .23%מס חברות 

וזאת בתנאי ששווי השירות  ,לקבל זיכוי ממס עסק/חברה שהעניקו שירות בחינם לגוף ציבורי יוכלו
 ₪. 190-שניתן גבוה מ

 חובות אבודים

, שהחריף עקב משבר בתזרים המזומנים יתלמצב של התכווצות משמעות נקלעיםעצמאים רבים 
אך לא קיבל תמורה כספית. חשוב לדעת  סיפק שירות או מוצרהקורונה. פעמים רבות בעל העסק 

וכך להקטין את ההכנסה  ,לצורך הכרה בהפסד בדו"ח המס כפוף לכללים מסוימים לדווח על כךב שניתן
 החייבת. כמובן שיש להראות הוכחה לניסיון גביית החוב מול הרשויות.

 

 

 



 

 המדריך לחוק צמצום השימוש במזומן
 בעלי עסקים, אתם עובדים עם מזומן?

 יש כמה דברים שאתם צריכים לדעת...
אשר מטרתו לסייע כנכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן,  01.01.2019 -בתאריך ה

למנוע העלמות מס, הלבנת הון ובין היתר  לצמצם את ההון השחור, במאבק בפעילות פלילית
 .גם לעשות צדק עם משלמי המיסים

 

 השימוש במזומן  קובע? לצמצוםמה החוק 
ממחיר  10% רק ניתן לשלם במזומן, שקלים 11,000מעל  שלהחוק קובע כי בעסקאות  ֍

 הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.  למעט ,יהםנמבש"ח, לפי הנמוך  11,000העסקה או 
 '.מוסב על החלק' או 'שיק פתוח'עוד קובע החוק כי חל איסור תשלום ב ֍
כאשר הם  שהזכרנו,עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים  ֍

 .עסקי ללקוחנותנים שירות 

 ש"ח. 50,000קבלה או תשלום במזומן של מתנה מוגבל בסכום של  ֍
החוק מטיל חובה על עסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או  ֍

 .קיבל תקבול
ש"ח,  50,000 בסכום של מעל ,)כדוגמת מכירת רכב( אנשים פרטיים שביןבעסקאות  ֍

 .מבניהםש"ח לפי הנמוך  50,000ממחיר העסקה או  10%רק  ניתן לשלם במזומן 

 

 תיעוד אמצעי התשלום

לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם  בעל העסק חובה על במסגרת החוק, ישנה
 אז כדאי לשים לב. – תשלום או קיבל תקבול

 

 מי יישא באחריות במקרה ו...
יוטל קנס באותם  במקרה זהל עבירה על החוק, שני הצדדים יישאו באחריות. שבמקרה 

עבירה פלילית של  מדובר על שיעורים בגין עבירה מנהלית של הפרת הוראות החוק. כמו כן
מעשה מרמה במטרה להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, עבירה שעונשה המירבי הוא 

 שלוש שנות מאסר.

 להשתמש בו.*באתר רשות המיסים ישנו סימולטור לחוק לצמצום השימוש במזומן, מומלץ 

 

 

 

 



 

 ועכשיו לביטוח לאומי...
 לשלם? כיםלהגדרת עצמאי וצרי ניםעו תםהאם א

 
ביטוח  הבאים, אתם צריכים לשלםעל אחד מהתנאים מסתבר שאם אתם עונים 

 ...לאומי

 ים?נאמהם הת

שעות בשבוע בממוצע  20 -ים יותר מיבתחום מסוים כעצמא אם אתם עוסקים
 לפחות.

 מהשכר הממוצע 50%שווה או עולה על  שלכםהחודשית הממוצעת  אם ההכנסה
 (01.01.2021 -מש"ח )החל  5,276 - במשק

החודשית  הכנסהשעות בשבוע בממוצע לפחות, וה 12 אם אתם עובדים
 -מש"ח )החל  1,583 - של מהשכר הממוצע 15%הממוצעת שווה או עולה על 

01.01.2021.) 

 תחשבועל אף אחד מהתנאים האלה,  עוניםואינכם  יםעצמאיאם אתם עובדים 
 כבעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות.

 

 

 כמה עצמאים משלמים ביטוח לאומי?
דמי ישלמו  –ש"ח  6,331מהשכר הממוצע  60%ההכנסה שעד מחלק 

 ביטוח 

 . 5.94בשיעור מופחת % 

דמי ביטוח  - ש"ח 6,331 מהשכר הממוצע 60%ההכנסה שמעל מחלק 
   17.83%בשיעור רגיל 



 )הרבה מיסים(על טעויות מס משלמים... 
 הטעויות הנפוצות שגורמות לעסקים לאבד רווחיות 5 קבלו את

ולאבד  מסתבר שבעלי עסקים עושים לא מעט טעויות שגורמות להם לשלם הרבה יותר מיסים
אבל תכל'ס,  –שונים  או מספרי ניהול ... אז כן, נוכל ללמוד מטעויות של אחריםאת הרווחיות

 לא תשתנה אם לא נשנה...הדרישה לתשלום מיסים 

 !הכנסה = רווח? ממש לא

שלו, במיוחד בשנה להכנסה של העסק כאילו זה הרווח  לא מעט בעלי עסקים מתייחסים
לפגוע בניהול  הראשונה, או ליתר דיוק לפני שהם קיבלו דרישה לתשלום מיסים. טעות זו יכולה

 קבלת ההחלטות הפיננסיות.הכי הרבה בתזרים המזומנים של העסק ו

ההוצאות  כלרווח הוא כסף שנותר אחרי וה ,לעסק ושנכנסכספים הכנסה היא חשוב להבין, 
 )מיסים, ייצור, שכירות, שיווק וכו'(. ותשלומי המס

 לא מתהלים בצורה פיננסית בריאה

לשים לב שנים הראשונות. חשוב במאוד לעסק, מיוחד  חיוניתהתנהלות פיננסית בריאה 
. כמו כן, חשוב לשמור את כל המסמכים ולבקש להוצאות העסקיות ולנסות לצמצמם ככל הניתן

הפתעות בסוף לרשויות, על מנת למנוע את תשלומי המקדמות מבעוד מועד מיועץ מס לבחון 
 .השנה

 לא עוקבים אחרי ההכנסות וההוצאות

דוח הוצאות והכנסות הוא הדוח שמאפשר לנו לדעת בצורה ברורה מה הרווח שלנו בפועל. 
של לנתח את הדוח רווח והפסד ההוצאות = הרווח שלנו. חשוב מאוד בניכוי כלומר ההכנסות 

 מומלץ לבצע והמיסוי  הכלכלי העסק לפחות בכל חודשיים ולא להמתין לסוף השנה. את הניתוח
 .של העסק אחר ההכנסות וההוצאות תמיד לעקוביחד עם יועץ המס ו

 לא מפרידים בין החשבון הפרטי לחשבון העסקי

, כלומר החשבון הפרטי והעסקיאחת הבעיות המאפיינות עסקים קטנים היא חוסר ההפרדה בין 
שכל ההכנסות  הבעיה המרכזית היא ר בלגן שלם.צ, מה שיואחד בנק מתנהלים עם חשבון

עם ההוצאות הפרטיות, מה שמקשה לעקוב אחרי ההכנסות מתערבבים של העסק וההוצאות 
 של העסק. בסופו של דבר נוצרת בעיה תזרימית וקושי בדיווחים לרשויות המס.

 אז מה עושים? פותחים חשבון בנק נפרד לעסק ומעבירים 'משכורת' בכל חודש לחשבון הפרטי.

 לא שומרים כסף לתשלומי המס

 להפרישולביטוח לאומי, ולכן עלינו  הכנסה, מע"מ מקדמות למסעלינו לשלם חשוב להבין ש
דבר נוסף, מקדמות אלה לעיתים מחושבות לפי ההכנסות של המס.  בכל חודשיים לתשלומי

שנה קודמת, ואם העסק הכניס יותר, בסוף השנה תאלצו לשלם את ההפרשים ולכן צריך לקחת 
 את זה בחשבון.

 

 

 



 תשלום מיסיםעל  שצריכים לנפץ מיתוסים
תשלום מיסים הוא מורכב מאוד ובאופן טבעי צצים מיתוסים שחלקים שגויים 

 ...מיתוסים שצריך לנפץ וחלקם לא. הבאנו לכם כמה
 עוסק פטור לא צריך להביא הוצאות

נמוך יותר כך תשלומי  יהיה ככל שהרווחום מיסים, אולם לממש לא. עוסק פטור אינו פטור מתש
ההוצאות מקטינות את הרווח ולפיכך  אם כך, .בהתאם נמוכים יהיו לאומימס הכנסה וביטוח 

  יותר. כיםיהיה נמוהמס  יתשלומ

 עוסק יכול להתנהל ללא מייצג

 אבל לא ממומלץ לעבוד ללא מייצג. חשוב  לבד,העסק יכול להתנהל זהו מיתוס שגוי חלקית. 
סי של העסק ועתיד תשלומי שרואה חשבון או יועץ מס יהיו מעורבים בניהול הפיננלהבין 

 המיסים השוטפים וגורל גובה תשלומי המס שנקבעים בכל חודש. 

 ?לכל עסק סיוט האם הם ,מיסים

ורה פיננסית נכונה, אך מה נראה מסובך בהתחלה צלא נכון בכלל! כעצמאים עלינו להתנהל ב
להוצאות מוכרות  תחשבוניוהופך לשגרה. כן, עלינו לעקוב אחרי דוח רווח והפסד, לאסוף 

 ולשלם מיסים בזמן.

 כל אחד יכול לייעץ לכם לגבי הוצאות מוכרות

, אלא רק מיועץ מס אנשים שלא מכירים את העסקממש לא! מומלץ שלא לקבל חוות דעת של 
. חשוב להבין שיש הוצאה שתהיה מוכרת לעסק אחד הוצאהאו רואה חשבון לאחר שבחן את ה

 ולשני לא.

 משלמים יותר מיסים משכירים םעצמאי

זהו מיתוס שאפשר לנפץ, הרי תשלום המיסים נגזר על פי הרווח של העסק, כלומר הכנסות 
 בהתאם למדרגות המס. –פחות הוצאות. כמובן שככל שנרוויח יותר, כך נשלם יותר מיסים 

 לביטוח לאומימאי ישלם הרבה כסף צעובד שהוא גם שכיר וגם ע

ישלם דמי ביטוח מכל הכנסותיו עד להכנסה המרבית  ,עצמאי שהוא גם שכירעובד לא נכון. 
 ₪. 44,020לתשלום דמי ביטוח בסך 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ,אפליקציות וממשקים
 שיקלו על הניהול הפיננסי של העסק שלכם

ורפה של כל עסק, אבל חייבים לעשות את תאין ספק שהתנהלות פיננסית נכונה היא נקודת ה
ת התחום הסיזיפי להרבה יותר אזה... אז הבאנו לכם כמה אפליקציות וממשקים שיהפכו 

 ידידותי.

 ניהול חשבוניות דיגיטליות
תפסו ממשקים חכמים שמאפשרים  ןמסתבר שתם ונשלם עידן החשבוניות הידניות, ואת מקומ

הממשקים הנפוצים להוצאת חשבוניות, סליקה  והנייד. אללנו לנהל הכל בתוכנה אחת, ואפילו מ
 ומעקב אחרי ההוצאות/ההכנסות:

 חשבונית ירוקה -
 איזיקאונט -
 סמארט בי -
- Invoice4U 
 טרנזילה -
- Accountbook 

 חשבונית אונליין -

 

 אפליקציות לניהול הנהלת חשבונות והוצאות
אות של העסק במקום צההוים לראות את כל צשכחתם לשלם לספק? חייבים לנהל את ההוצאות? רו

 הן: תאחד? טוב שיש אפליקציה שעוזרת לנהל הכל במקום אחד. המומלצו

- Bizibox 
- Mybooks 
- Expense Manager 

 

 לניהול משימות תאפליקציו
 תכן, גם זמן שווה כסף, ולכן צרפנו כמה המלצות לאפליקציות שיעזרו לכם לשפר את הפרודוקטיביו

 ולנהל בצורה יעילה את המשימות של העסק )גם את משימת איסוף החשבוניות(.

 Trello – מערכת טרלו -
 Zoho CRMזוהו /  -
 Mondayמאנדיי /  -
 Wunderlist –וונדרליסט  -

 

טיפ קטן: נסו כמה אפליקציות ובחנו את הטובה ביותר. החינמיות 
אם לא לא תמיד יעשו את העבודה, ולכן כדאי לנסות גרסת פרמיום, 

 מסתדר, תמיד אפשר לבטל.
 



 

 כמה כסף מגיע לכם? האם ניצלתם את מענקי הקורונה?
 כל המידע ממש כאן!

 תר לשכת רואי חשבוןהנתונים נלקחו מא

 

 2020-2021תוכנית רשת הביטחון הכלכלית 

 

 

 השגהה דעומ הבטהה
 םוכס

 קנעמה
 ףס יאנת יאכז ימ

 הדירי יאנת
 םירוזחמב

 עצמאים בלבד ₪ 6.000 1.7.20 פעימה ראשונה

בסך  2018הכנסה חייבת בשנת 
 240,000קלים ועד  24,000של 

ועבור בני זוג  שסך הכנסתם 
 ש"ח 340,000החייבת 

ירידה של  לפחות 
-בחודשים מרץ 25%

אפריל ביחס לשנה 
 החולפת

 7.8.20 פעימה שנייה
10,500 

₪ 
עצמאים ושכירים 

 בעלי שליטה

 2018הכנסה חייבת בשנת 
עבור עסקים חדשים  2019)

 8,558בלבד( מסך הכנסה של 
 ועד מיליון ש"ח

ירידה של  לפחות 
-בחודשים מרץ 25%

יוני ביחס לשנה 
 החולפת

פעימה שלישית 
 לעסקים קטנים

7.8.20 
מדורג עד 

3,025 ₪ 
 עצמאים

 18,000בעלי מחזור  שנתי של 
 ש"ח 300,000עד ₪ 

ירידה של  לפחות 
-בחודשים מרץ 25%

אפריל ביחס לשנה 
 החולפת

 –פעימה שלישית 
מענק  השתתפות 
 בהוצאות קבועות

15.9.20 
עד 

400,000 
₪ 

עצמאיים, חברות, 
 תמלכ"רים ושותפויו
* למעט גופים 

 שהוחרגו

עצמאיים בעלי מחזור שנתי מעל 
₪ מיליון  20עד ₪   300,000

והיתר  בעלי מחזור שנתי של 
 ₪מיליון  20עד ₪   18,000מעל 

ירידה של  לפחות 
-בחודשים מרץ 25%

ביחס לשנה אפריל 
 החולפת

 –פעימה שלישית 
מענק  השתתפות 
 בהוצאות קבועות

לעסקים המדווחים 
 על בסיס מזומן

הגשת בקשה 
 1.11.20 –חדשה 

 
הגשת תיקון 

לבקשה קיימת 
14.8.20 

עד 
400,000 

₪ 

עצמאיים, חברות, 
 תמלכ"רים ושותפויו
* למעט גופים 

 שהוחרגו

עצמאיים בעלי מחזור שנתי מעל 
₪ מיליון  20עד ₪   300,000

והיתר  בעלי מחזור שנתי של 
 ₪מיליון  20עד ₪   18,000מעל 

ירידה של  לפחות 
-ולא יותר מ 25%

-בחודשים מרץ 60%
יוני ביחס לשנה 

 החולפת

מענק עידוד 
 תעסוקה

 60-לא יאוחר  מ
יום מתום החודש 

בגינו המענק 
מבוקש )החודש 
 הראשון הוא יוני(

 7,500עד 
לכל עובד 

 מזדכה

מרבית המעסיקים 
 במשק.

*למעט המדינה 
וגופים נתמכים 

ומתוקצבים על פי 
 חקיקה.

מעסיקים זכאים לקבלת מענק 
בעבור עובדים מזכים בגין 

-ספטמבר או יולי-חודשים יוני
אוקטובר )בהתאם לחלופה  

 הנבחרת ולהגדרת המניות בחוק(

אין תנאי של ירידה 
 במחזורים

 םירוזחמב הדירי יאנת ףס יאנת ?יאכז ימ קנעמה םוכס השגהה דעומ הבטהה

 -מענק סיוע מידי
מקדמה בלתי חוזרת 

על חשבון מענק 
סוציאלי דו חודשי 

 יוני -למאי

 ₪ 7,500עד  טרם פורסם
עצמאים 
ושכירים 

 בעלי שליטה

לזכאים לפעימה השנייה בגין מקדמה שנתנה 
 מאי יוני.מענק סוציאלי לחודשים 

חשוב לדעת כי מקדמה זו  לא תוחזר במקרה 
של אי עמידה בתנאי המענק  הסוציאלי בגין 

 יוני.-מאי

מענק סוציאלי דו 
 חודשי

מועד הגשה הראשון החל 
ולאחר מכן  25.8.20-מ

מועדי הגשת הבקשות יהיו 
בחוד העוקב לתקופה  15-מ 

המזכה. הבקשות יוגשו 
יום מהמועד  90בתוך 

 גשההראשון לה

 ₪ 15,000עד 
עצמאים 
ושכירים 

 בעלי שליטה

 הכנסה חייבת
 בשנת

 של 2019או  2018
₪  568,8לפחות 

 ₪. 651,600  ועד

 ירידה של לפחות
 בתקופת %40

 הזכאות )חודשי
 המענק( אל מול

 אשתקד



 

 

 מענק השתתפות בהוצאות קטנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השגהה דעומ הבטהה
 םוכס

 קנעמה
 םירוזחמב הדירי יאנת ףס יאנת מי זכאי?

 מענק סיוע
 לעסקים חדשים חודשי-דו

החודשים  שנפתחו במהלך
 2020פברואר  ינואר,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-בעבור מאי
יוני: 

15.11.20 
-בעבור יולי
אוגוסט: 
15.12.20 

יתר 
 המועדים
יפורסמו 
 בהמשך

3,000 ₪ 
עסק 
 פטור

 חדשים שמחזור עסקים
עסקאותיהם בשנת 

אלף  18עולה על  2020
 100על עולה  ואינו₪ 

מחזור  ₪;מיליון 
בחודשים  עסקאותיהם

 2020ינואר ופברואר 
 ₪ 1,500עולה על 
 (₪3,000 )לחודשיים 

 ירידה כלשהי בתקופת
הזכאות )חודשי 

 המענק(
מול ינואר ופברואר 

2020 4,000 ₪ 
עסק 
 מורשה

חודשי בעד -מענק סיוע דו
השתתפות בהוצאות 
קבועות לעסק קטן עד 

 ש"ח 300,000מחזור 

3,000 ₪ 

עצמאיים, 
 חברות

מלכ"רים 
 ושותפויות
*למעט 
גופים 

 שהוחרגו

 בעלי מחזור שנתי
 עד₪  18,000של 

100,000 ₪ 

 יוני:-בעבור מאי
ירידה במחזורים של 

-)תוקן מ 25% לפחות
( לעומת השנה 40%

 החולפת.
 אוגוסט:-בעבור יולי

ירידה במחזורים של 
ביחס לשנה  40% לפחות

 החולפת.
-ספטמברבעבור 

 אוקטובר,
 דצמבר )בכפוף-ונובמבר

 לאישור של שר האוצר(:
ירידה במחזורים של • 

( 40-)תוקן מ 25% לפחות
 ביחס לשנה החולפת.

בעבור עסקים • 
בסיס  שמדווחים על

 מזומן, הירידה במחזורים
 תבחן בהתאם לחודשים

 דצמבר-נובמבר
 , 2021פברואר -וינואר

 .בהתאמה

 
 
 

4,000  ₪ 

 של מחזור שנתיבעלי 
100,000 ₪ 

 ₪ 200,000ועד 

6,000 ₪ 
 של בעלי מחזור שנתי

 ועד ₪  200,000
300,000 ₪ 



 מי אנחנו?
 המנוהל על ידי 'ייעוץ מס גלית בן ארויה'משרד המדריך נכתב על ידי 

עוסקים  מלווההמשרד  יועצת מס מוסמכת וחשבונאית בכירה. -גלית 
פטורים, עוסקים מורשים, חברות בע"מ, אגודות, שותפויות וישויות 

בכלל התהליכים העסקיים הכרוכים בפעילותם  ,משפטיות אחרות
 העסקית.  

 ,המשרד מתמחה בקשת רחבה של שירותי ייעוץ וליווי עסקיים
המבטיחים לבעל העסק מעטפת מקצועית רחבה שתסייע בדחיפת 

. ובמיצובו כעסק רווחי ובעל זכות קיום מחד העסק קדימה, בפיתוחו
דרך סבך החוקים, התקנות  מוביל בעלי עסקים לרווחיות, צוות המשרד

 . וההוראות

מקצועיים, הנהלת  מסשירותי ייעוץ אנחנו מזמינים אתכם ליהנות מ
תוך תמיכה בפגישות רבעוניות למיפוי  ,חשבונות ותכנון מס מתקדמים
צוות יועצי המס ומנהלי החשבונות . יתמצב העסק מבחינה חשבונא

שלנו ילווה אתכם באופן כה צמוד ומקצועי עד שתרגישו כי הם חלק 
 מהעסק! 

 



 


