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שכיר

:שכיר 

מי שיש לו הכנסה מעבודה  •

(כרטיס עובד)מקבל תלוש שכר •

:מתקיימים יחסי עובד מעביד•

מבחן המרות והפיקוח•

מבחן ההשתלבות•

מבחן כלי העבודה•

מבחן ההפרשות הסוציאליות•



שכיר

.תאום מס לשכיר העובד ביותר ממקום אחד◦
תאום במס הכנסה◦

תאום בביטוח לאומי◦

למספר גורמים  -פטור מניכוי מס –יחיד המגיש תאומי מס ◦
או לחילופין יגיש  /כדאי שיבדוק ניצול מכסימאלי של הפטורים ו

.דוח שנתי למס הכנסה בסוף שנת המס

◦https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online

https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online


שכיר

◦



שכיר

◦



יתרונות לעובד השכיר

.תשלום שכר במועד קבוע◦

קרן  , תגמולים, הפרשה לפנסיה)צבירת זכויות סוציאליות ◦
(ח המעביד "רוב ההפקדה ע–השתלמות 

.תשלום בגין ימי חופשה ומחלה◦

(.דמי אבטלה מביטוח לאומי)פיצויי פיטורין מהמעביד ◦



תיאום מס שכר אומנים

כאילו  ' ספורטאים וכד, סופרים, מרצים, מס הכנסה רואה תיאומי מס שכר אומנים◦
.הן הכנסות של עצמאי שלא פתח תיק במס הכנסה

מדווח על הכנסותיו מהעסק למס הכנסה ונתוני הדוח  ( בעל תיק ברשויות)עצמאי ◦
י מס הכנסה לביטוח לאומי "השנתי מועברים ע

ביטוח לאומי מבצע התחשבנות ומוציא למבוטח שומה שנתית סופית המפרטת את  ◦
.הסכום שחל עליו לתשלום ומבצע התקזזות מול המקדמות ששולמו לאורך השנה

במקרים של תיאום מס על מוציא התיאום חלה החובה לדווח ישירות לביטוח  ◦
.לאומי על גובה הכנסותיו בפועל בכל שנה ולשלם את המקדמות בהתאם



סטאטוס רישום בביטוח לאומי

עובד שכיר◦

לא עובד  ◦

עצמאי◦

עצמאי שלא עונה להגדרה◦

(ידועים בציבור)עקרת בית ◦

סטודנט◦

ומעלה חייב בתשלום ביטוח לאומי18כל תושב ישראל מגיל **◦



ביטוח לאומי

תשלומי ביטוח לאומי מקוזזים ומשולמים  , מקבל תלוש שכר ממעסיק–עובד שכיר ◦
.  י המעסיק לביטוח לאומי"ע

.  בחודש177₪ישלם תשלום מינימלי של –לא עובד ◦

20מהשכר הממוצע במשק ועוסק במשלח ידו 50%הכנסתו עולה על –עצמאי ◦
המהווה  150₪תשלום מקדמה מינימלי לביטוח לאומי בשיעור של . שעות בשבוע

.  בשנה₪אלף 29הכנסה מינימלית של 

השכר הממוצע  15%-הכנסתו כעצמאי נמוכה מ–עצמאי שלא עונה להגדרה ◦
.  שעות בשבוע12-ועוסק במשלח ידו פחות מ( ח בערך"ש1600)במשק 

נכנסת תחת הכובע , לא משלמת ביטוח לאומי–ידועה בציבור /עקרת בית נשואה◦
בן זוגה/של בעלה

.בחודש128₪משלם סכום מופחת של , במוסד אקדמי מוכר–סטודנט◦



שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי  
בריאות

פנסיה מוקדמת

שכיר  חלק 

המעסיק
חלק  )שכיר 

(  העובד

עובד  

עצמאי   הכנסות  

שאינן 

מעבודה  
נכון לשנת 2018  1/2017-החל מ

% % % % %

3.49
3.45

3.50
5.97

9.61

מופחת  

משכר ממוצע  60%

במשק

11.79 7.50 12.00 17.83 12.00

מלא  

עד הכנסה מרבית

• ₪ 6,331-60%ח  "ש2021-10,551שכר ממוצע במשק בשנת 

• ₪ 44,020–2020הכנסה חודשית מרבית המחויבת בביטוח לאומי בשנת 



קצבאות ביטוח לאומי
דמי לידה ◦

מענק לידה◦

שמירת הריון◦

תגמולי מילואים◦

לשכירים בלבד–דמי אבטלה ◦

פגיעה בעבודה◦

לשכירים בלבד–זכויות עקב פשיטת רגל של המעסיק ◦

קצבת ילדים◦

קצבת נכות◦

אזרח ותיק–קצבת זקנה ◦



ביטוח לאומי צו סיווג מבוטחים

1/9/2020-תיקון צו סיווג מעסיקים החל מה◦

לעניין ביטוח )בהתקיים התנאים המפורטים בצו יראו את המבוטח כעובד שכיר ◦
( לאומי

◦https://www.btl.gov.il/Laws1/03_0001_000008.pdf

הנמנה עם , איש צוות מקצועי515
עובדי הצוות הטכני או האמנותי  

בהפקה קולית או חזותית

הסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה
של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמישה

ובהופעות באמצעי; ימי הפקה לפחות
כשלא חל האמור בסעיף-תקשורת ציבוריים 

הסכם העבודה בכתב נערך מראש-) א(6
לסדרה של שלושה ימי הפקה בחודש לפחו ת

החייב בתשלום גמול
העבודה לפי ההסכם

https://www.btl.gov.il/Laws1/03_0001_000008.pdf


ניכוי ביטוח לאומי

מ"עוסק מורשה יוציא חשבונית מס על הסכום המלא כולל מע◦

מעסיק ינכה את תשלומי הביטוח הלאומי חלק העובד מהתשלום לאומן ויעבירו ◦
.לביטוח לאומי בצירוף חלקו

סכום הניכוי לצורך התחשבנות מול ביטוח  + בקבלה יש לציין את הסכום שהתקבל ◦
.לאומי

האומן יחשב מבחינת , גם אם המעסיק לא ניכה את דמי הביטוח הלאומי מהעצמאי◦
.לרבות דמי אבטלה, ביטוח לאומי כשכיר ויהיה זכאי לכל הזכויות



פעם אחת כעצמאי ופעם שניה המעסיק מקזז משכרו  , העצמאי משלם פעמיים למוסד לביטוח לאומי1.

.בגין כפילות זולבקש החזרים מביטוח לאומילכן חשוב . תשלומים לביטוח לאומי

בסוף השנה לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה יש לקבל מהמעסיק אישור שנתי על הסכומים שנוכו 2.

.והועברו לביטוח לאומי  בגין העוסק העצמאי

זאת על מנת . את האישור השנתי בצירוף דוח השומה שהוגשה למס הכנסה יש להגיש לביטוח לאומי3.

וכך יקבל העצמאי חזרה  שהביטוח הלאומי יוכל לבצע את ההתקזזות בגין הכפילות בסכומים שהועברו אליו 

.את הכספים ששילם בכפילות

.  לדרך פעולה זו של הביטוח הלאומי ישנם גם יתרונות

הראשון הינו שנוצרת קופת חסכון בביטוח לאומי לזכותו של העצמאי ולאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים  •

.מתקבל ההחזר ישירות לחשבון הבנק

היתרון הנוסף בשיטה זו הוא שהעצמאי יחשב כשכיר ויקבל את ההטבות המגיעות לשכיר כאשר ההטבה  •

.זכויות עקב פשיטת רגל של המעסיק, דמי אבטלה: העיקרית שבהם היא



זכאות לדמי אבטלה

.הזכאות לקבלת דמי אבטלה לשכיר בלבד◦

החודשים  18חודשים לפחות מתוך 12הזכאות ניתנת לאחר תקופת עבודה של ◦
.שקדמו לאבטלה

חובה להתייצב בלשכת שירות התעסוקה ולהירשם כדורש עבודה ולהמשיך  ◦
.אי התייצבות תגרור שלילת דמי האבטלה, להתייצב בהתאם להנחיות הלשכה

.סירוב לעבודה יגרור שלילת דמי אבטלה◦

.יש להגיש לביטוח לאומי תביעה לקבלת דמי אבטלה◦

.ימי אבטלה30הזכאות לדמי אבטלה הינה לאחר ◦



חישוב דמי אבטלה

י השכר בששה החודשים האחרונים שקדמו לפניה "דמי האבטלה יחושבו עפ◦
.ללשכת התעסוקה

.מדמי האבטלה מנוכים מס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות◦

.מדמי האבטלה יקוזזו ההכנסות מעבודה כעצמאי◦



?מתי כדאי לפתוח תיק 

–ח לגבר ו "ש59,130-גובה ההכנסה השנתית גבוה מ ◦
אישה זכאית לחצי נקודת זיכוי  )ח לאישה "ש72,280
(.נוספת

.חבות במס הכנסה◦

כאשר תמהיל הלקוחות גורם לך לפעילות מואצת מול  ◦
.שלטונות המס

כאשר לעסק קיימות הוצאות משמעותיות המשפיעות על ◦
.חישוב המס

.2020סכומי ההכנסות נכונים לשנת המס ◦



האפשריותההתאגדות צורות 

.פטור רק בנושא מס ערך מוסף–עוסק פטור ◦

.עצמאי הנותן שירות או מוכר מוצר

עצמאי הנותן שירות או מוכר מוצר  –עוסק מורשה ◦
17%מ בשיעור "והחייב בגביה של מע

. שני עצמאים או יותר שהתאגדו יחד–שותפות ◦

מ ולגבי שאר הרשויות "השותפות מהווה גוף אחד מול מע
.כל אחד עומד בפני עצמו

והיא  " רשם החברות"גוף הנרשם גם ב–מ "חברה בע◦
.  אישיות הנפרדת מבעליה



מה ההבדל בין עוסק פטור  
?למורשה 

מ "אינו גובה מע–מ "עוסק פטור אינו מדווח למע◦
מ תשומות בגין הוצאות  "עסקאות ואינו מתקזז במע

.שהוציא

100,491₪לא יעלה על 2020מחזור עסקאותיו בשנת ◦
(. 2019-100,187₪בשנת 201899,003₪שנת )

הקבלה  . עוסק פטור מגיש קבלה בעת קבלת תשלום◦
.מהווה את האישור על קיום העסקה

קבלה או חשבונית + עוסק מורשה מגיש חשבונית מס ◦
.קבלה/מס



?במה כדאי לבחור 

!עוסק מורשה ◦

!עוסק פטור ◦



!עוסק מורשה 

כאשר מחזור העסקאות הצפוי גבוה  -עוסק מורשה ◦

בעלי מקצועות מסוימים מחויבים לפתוח תיק  . )100,000₪מ 
(.מ"יש לוודא בפקודת מע–עוסק מורשה 

עדיפות להירשם כעוסק מורשה כאשר העבודה מתנהלת מול  ◦
. מ תשומות"מ עסקאות וקיזוז מע"גביית מע. גופים עסקיים

.עבודה מול גופים ממשלתיים◦

השקעה ראשונית גבוהה לרכישת  , כאשר העסק רוכש מלאים◦
.ציוד או מכונות

.הבחירה הנה פרטנית תוך התייעצות עם איש מקצוע מוסמך◦



!עוסק פטור 

?למה כדאי

מ העסקאות וכל הסכום שנתקבל  "מסכום העסקה לא מקוזז סכום בגין מע1.
(.מ"מע17%)נשאר בכיסו של הנישום 

מ בגין  "חודשיים למע/ אין צורך לדווח אחת לחודש . מ"אין חובת דיווח למע2.
.העסקאות

.כשאין ניסיון עבר בתחום3.

.עלות נמוכה יותר של הנהלת החשבונות4.



מורשה/ עוסק פטור 

עוסק מורשהעוסק פטורשאלות

מהו מחזור העסקאות השנתי שמאפשר רישום 

?כעוסק פטור

בכל  , לא ניתןבתחומים מסוימים₪100,491עד 

פטורלהירשם כעוסק , מקרה

מחזור העסקאות אינו מוגבל

מה קורה אם לקוח מוכן לשלם עבור שירות 

?ח"ש585( לדוגמה)סכום כולל של 

מ את "ויעביר לרשויות מע, ח"ש500בעל העסק יזקוף כהכנסה רק בעל העסק יזקוף כהכנסה את כל הסכום

.(ח"ש500-מ17%)ח "ש85-חלקן 

מ ששילם בעל העסק בעת "מה קורה עם המע

מס תשומות,העסקרכישה עבור 

מ "אינו זכאי לקבל מרשויות המס החזר של המע

ששילם בגין רכישותיו עבור העסק

רשאי לקזז סכום זה מתוך הסכומים שהוא מעביר לרשויות המס בגין  

מ שגבה מלקוחותיו"המע

מ "האם בעל העסק אחראי להעברת תשלומי מע

?לרשויות המס

מ מלקוחותיו ואינו חייב בהעברת  "אינו גובה מע

מ לרשויות המס"מע

מ שנותר לאחר קיזוז מס "מ מלקוחותיו ומעביר את המע"גובה מע

התשומות לרשויות המס

פעם בחודש או פעם בחודשייםפעם בשנה?מהי תכיפות הגשת דוחות למס ערך מוסף

האם בעל העסק נדרש להנפיק חשבונית מס 

?ללקוחות

חייב להוציא חשבונית מסאינו רשאי להוציא חשבונית מס

חייב להפיק קבלה מייד עם קבלת התמורהחייב להפיק קבלה מייד עם קבלת התמורה?מהו הנוהל לגבי הנפקת קבלה

האם יש הבדל בנושא תשלומים ודוחות למס 

?הכנסה

חייב בתשלום ודיווח למס הכנסהחייב בתשלום ודיווח למס הכנסה

צורת ההתאגדות הזולה ביותר מבחינת עלויות  ?מהי המשמעות לגבי עלות ניהול העסק

תפעול חשבונאיות

צורת התאגדות יקרה יותר מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות



קבלה+חשבונית מס –עוסק מורשה 

תאריך

מספר עוסק מורשה

מספור רציף

סכום ללא  

מ"מע

17%מ "מע

כ כולל "סה

מ"מע



קבלה-עוסק פטור 

תאריך
עוסק פטור' מס

מספור רציף
פרטי הלקוח

עבור מה שולם

סכום התשלום

ניכוי מס במקור
חתימה

פרטי התשלום



אופן הרישום ברשויות המס  

.הרישום יעשה במשרדי הרשויות הקרובות לביתו של הנישום◦

.ביתו של הנישום הכוונה לרישום בתעודת הזהות◦

.רישום במשרדי מס ערך מוסף◦
עוסק פטור או  . בצע הערכה של מחזור העסקאות הצפוי בשנה הקרובה. 1

.מורשה
.ברר היכן ממוקם סניף מס ערך מוסף אליו אתה משויך. 2
.מ עם המסמכים המפורטים לעיל"פנה למשרדי מע. 3

.צילום תעודת זהות◦
.צילום שיק מבוטל◦
(.במקרה של חנות)חוזה שכירות של בית העסק ◦
.אישור בן הזוג–אם מדובר בחשבון משותף ◦

עוסק פטור או עוסק –בסיום תהליך הרישום תקבל טופס פתיחת תיק 
.מורשה



אופן הרישום ברשויות המס  

.רישום במשרדי מס הכנסה
.מיידית לאחר הרישום במשרדי מס ערך מוסף

.ה למלא טופס פתיחת תיק עצמאי"במשרדי מ
:בטופס ירשמו הנתונים הבאים

'שנת לידה וכד, כתובת מגורים, .ז.ת, שם–פרטים אישיים 
.שם העסק

.כתובת העסק
.  עובדים המועסקים בעסק

.חנות או מחסן המושכרים לעסק
.פרטי חשבון הבנק

.כלי רכב
.נתונים על הכנסות בן הזוג

ה"מסמכים נוספים שיש לקבל ממשרדי מ
.טופס ניכוי מס במקור◦
.טופס ניהול ספרים◦



אופן הרישום ברשויות המס  
.רישום במשרדי ביטוח לאומי

מיידית לאחר הרישום במס הכנסה◦

.6101במשרדי ביטוח לאומי למלא טופס דין וחשבון רב שנתי טופס ◦

:הטופס מכיל את הנתונים הבאים◦

'תאריך לידה וכד, כתובת, .ז.ת, שם–פרטים אישיים ◦

.הכנסות מסיום השירות הצבאי ואילך◦

.צפי הכנסה חודשית למהלך השנה הקרובה◦



דיווח לרשויות המס

מס הכנסה  ◦

ביטוח לאומי  ◦

מ "מע◦



דיווח לרשויות המס

:מס הכנסה◦
.   לחודש העוקב15-הדיווח מקדמות דו חודשי באמצעות פנקס המקדמות עד ה◦

י הדיווח  "לאחר מכן עפ. י פקיד השומה על סמך הנהוג בענף"אחוז המקדמות נקבע לראשונה ע◦
.בדוח השנתי של שנה קודמת

.דוח שנתי לכל שנת מס◦



דיווח לרשויות המס

:ביטוח לאומי ◦
.  לחודש15-דיווח חדשי באמצעות פנקס תשלומים עד ה◦

.י הכנסות שדווחו למס הכנסה בשנת המס הקודמת"הסכום נקבע עפ◦

.י מחזור פעילות מוערך"בשנת הפעילות הראשונה נקבע הסכום עפ◦



דיווח לרשויות המס

מ"מע◦
מ העסקאות שנגבה מלקוחות בקיזוז "חודשי בגין ההכנסות ומע-דו/דווח ותשלום באופן חודשי◦

.מ"באמצעות פנקס מע, מ התשומות"מע

עוסק פטור מדווח פעם בשנה למעמ על מחזור הכנסותיו בשנת המס◦



ניהול ספרים

?מ "מהם דרישות מס הכנסה ומע◦

.לרשום קבלה בגין כל תקבול◦

.קבלה בגין כל עסקה/לרשום חשבונית מס או חשבונית מס◦

.לנהל ספר תקבולים ותשלומים אשר מרכז ומתעד את הפעילות בעסק◦

י מס הכנסה לחילופין ניתן להיעזר בשרותי איש  "ניתן להיעזר בתוכנות מוכרות ע◦
.ח או יועץ מס"רו–מקצוע בתחום החשבונאות 

.צורתם ותוכנם –חשבוניות מס ◦

חשבונית ערוכה בפנקס כרוך מסופרר ובשלושה העתקים לכל חשבונית  ◦
(.פנקס\חשבונות-הנהלת\לקוח)

.תוטבע על העותק הניתן ללקוחמקור המילה ◦

. (ז.ת' מס)העוסק המורשה או הפטור ' על החשבונית יופיע מס◦

חשבונית חשבונית מס או בחשבונית של עוסק מורשה תודפס כותרת ◦
.קבלה\מס

.קבלהבחשבונית של עוסק פטור תודפס כותרת ◦



הדוח השנתי  
מועד הגשת הדוח◦

.דצמבר–מידי שנה יש להגיש דוח המרכז את הפעילות לתקופה ינואר ◦

.לאפריל לשנה העוקבת 30מועד אחרון להגשת הדוח ◦

י "למאי או מאוחר יותר עפ31י מייצג ניתן להגיש עד "מיוצג עהינךאם ◦
.הסדר המייצג מול מס הכנסה

, הכנסות כשכיר–ח השנתי כולל את הכנסותיך מכל המקורות "הדו◦
.'הכנסות מקצבאות וכד, ד"הכנסות משכ, עצמאי

.ח כולל את הכנסות שני בני הזוג"בדו◦

מהות הדוח◦
הדוח מרכז ומפרט את תוצאות הפעילות של הנישום ובהתאם נקבעת  ◦

.ההכנסה החייבת של הנישום שלפיה נקבע המס



הדוח השנתי

הכנסות
-

הוצאות
=

הכנסה חייבת

(.י החשבוניות שהוצאו"עפ)הכנסות העסק ◦

(.י חשבוניות מספקים"עפ)בקיזוז הוצאות העסק ◦



דוגמאות לסוגי הוצאות עסקיות
'מחסן וכד, דמי שכירות למשרדים◦

.  חשמל ומים,מיסים עירוניים ◦

.תיקונים וביטוחים, דלק–מכלול הוצאות רכב ◦

.ציוד שנרכש למטרות עסקיות◦

.ציוד ריהוט משרדי◦

.צרכי משרד והדפסות◦

.דמי חבר◦

.טלפון ואינטרנט: תקשורת ◦

.דואר ושליחויות◦

.ניקיון ואחזקה שוטפת, שמירה–אחזקת עסק ◦

.ניהול חשבונות ויעוץ משפטי–הוצאות שכר טרחה מקצועי ◦

.השתלמויות מקצועיות◦

.'וכדאוטובוסים,מוניות: נסיעות בארץ ◦

.ספרות מקצועית◦

.ביטוח עסק◦

.פרסום◦

.משכורת לעובדים המועסקים בעסק◦



הדוח השנתי  

?מי חייב להגיש דוח שנתי ◦

. כל נישום בעל תיק עצמאי במשרדי מס הכנסה. 1◦

.כל מי שדורש החזר ממס הכנסה. 2◦

.בשנה₪אלף 600שכיר המשתכר מעל . 3◦

.בחודש5,060₪בעל הכנסה משכר דירה של מעל . 4◦

.מי שמס הכנסה דרש ממנו. 5◦

-חלה חובה על הגשת דוח מקוון לבעלי הכנסה של מעל ל2010החל משנת ◦

יחשבו כנישומים שלא הגישו דוח  ( לא מקוון)המגישים דוח ידנית . 78,000₪
(קנס)ועליהם יוטל עיצום כספי 



?אישור ניכוי מס במקור מהו

מס הכנסה משתמש בגופים עסקיים גדולים כגובי מס  ◦
.משניים

י אחוז שנקבע חלק מהכסף שמגיע  "אלו נדרשים להעביר עפ◦
.  לכם עבור השרות שסיפקתם

הכסף מועבר למס הכנסה בשמכם ומהווה חלק  ◦
.מהמקדמות על חשבון המס

בעת פתיחת תיק במס הכנסה יש לבקש ממס הכנסה  ◦
באמצעות המייצג אישור ניכוי מס במקור בשיעור של אפס  

.אחוז
אישור ניהול ספרים מופק למפרע ומהווה אישור לכך  

.י הנישום הינם תקינים"שהספרים המנוהלים ע



הצהרת הון

מורשה )יתבקש העוסק , (כלל-בדרך)שנים 4או 3-אחת ל
"  הצהרת הון"להצהיר לרשות המיסים בטופס , (או פטור

.על נכסיו והתחייבויותיו הפרטיים

בטופס יש להצהיר על כל הנכסים שברשות הנישום וכן  
על כל ההתחייבויות שמוטלות עליו נכון ליום הצהרת  

.ההון

מצידם " רמאויות"הטופס נועד לסייע למס הכנסה בגילוי 
של נישומים באשר להכנסה שהכניסו בשנים שבין 

.הצהרת הון אחת לרעותה



בחירת איש מקצוע שיפעל עבורכם  
מול הרשויות

משרד לחשבונאות ויעוץ מס 

ראשון לציון12רחוב חנה רובינא 

052-8271268: נייד 

riki.cohav@gmail.com: ל "דוא


