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תוכן עניינים

מהם השלבים לפתיחת תיק•

התנהלות שוטפת תקינה•

על מי ומתי חלה חובת הדיווח •

תכנוני מס•
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?מתי עלי לפתוח תיק

יצירת הקשר עם הרשויות הנה חובה המוטלת על בעל העסק כבר בשלב  
.והקשר נמשך לאורך כל תקופת הפעילות העסקית, פתיחת העסק

החוק קובע שיש להודיע לרשויות המס על הקמת העסק לא יאוחר מיום 
מ אפילו לפני ”לכן יש לגשת אל משרדי מס הכנסה ומע. פתיחתו

בכל מקרה . ולדווח על כוונתך לפתוח עסק, שהתחלת להפעיל את העסק
.ביום תחילת הפעילות בעסק, לכל המאוחר, עלינו לעשות זאת
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!כן בבית ספרנו, ביקורת ספרים

.

כך , כידוע פייפל היא מערכת ממוחשבת שהנתונים נשמרים לאורך זמן
זה עלול  , שבמידה ותהיה ביקורת רטרואקטיבית כמה שנים אחורה 

.להגיע למצב מאוד בעייתי

.יש לכל בעל עסק חובת דיווח וחובת תשלום מס

יש חשיבות גדולה גם מצד ביטוח לאומי שמחשב את תקופת העסק לפי  
.חודשים ולא שנתי כצו מס הכנסה ויש לזה השפעה מיסוי ישירה
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!מי השותפים שלנו

בפתיחת עסק יש לנקוט בשלושה צעדים

מורשה במס ערך מוסף/לפתוח תיק עוסק פטור

  לפתוח תיק בביטוח לאומי

לפתוח תיק במס הכנסה
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?אז איך עושים את זה

dropship))ל "ל לחו"סוחרים המוכרים לתושבי חוץ בלבד מחו
מ לא  "אין צורך לפתוח תיק במס ערך מוסף כי לפי הוראות מע

".עסקה"מתקיימת הגדרת 

.יש לפתוח תיק במס הכנסה וביטוח לאומי

מ  "לא מוציאים חשבוניות מס אלא רק קבלות וכל תשלומי המע
.ששילמנו לספקים ישראלים נזקף כהוצאה בדוח השנתי
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דוגמא להמחשה

100,000מכירות            

60,000קניות                

20,000עמלות               

20,000רווח גולמי        

5,000הנהלה וכלליות  

15,000רווח לפני מס    
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.מהי קבלה ומהי חשבונית ומה ההבדלים בניהם. 1

.והוצאותניהול הכנסות . 2

ניהול ספרים לעצמאים
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אז איך מתחילים

מורשה כמתחייב  /חשבוניות מס בהתאם לסוג העוסק פטור/עליכם לעבוד עם קבלות

.בחוק ולנהל את הספרים לפי חוק ניהול ספרים

לפי החוק היבש יש להוציא על תקבול ותקבול קבלה הנפרדת

חשבונית מס מרכזת לפי כללים  /רצוי לבקש הקלה מפקיד השומה ולהוציא קבלה

.מיוחדים

 ספר כרוך וממוספר ותיעוד חוץאועוסק פטור לפי החוק ינהל פנקס קבלות.
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ל דרך אמזון"מישראל לחומוכר -יצואן

.יש לפתוח תיק במס ערך מוסף מס הכנסה וביטוח לאומיתחילה 

נתקשר עם פקיד המכס הקרוב באזורינו על מנת ולהירשם כיצואן על מנת 
מ  "שנוכל לשלוח את המוצרים עם רישומון יצוא מרכז על מנת לתבוע מע

.מ"היות ויש חוק עידוד יצוא שפוטר יצואנים ממע, תשומות

.יש היום מספר תחנות שנותנות שירותי עזרה ליצואן

דולר שלגביהם ניתן להוציא  250כעת יש להבחין בין מוצרים מתחת ל
. שקל 10,000רישומון יצוא מרכז מוגבל ל

.דולר יחויבו ברישומון ספציפית עבורם250מוצרים מעל 

בפעמים הראשונות יבקשו מאיתנו להראות את המוצרים שלנו בשביל  
.תיעוד פנימי של פקיד המכס האזורי

.......כמה עצות לתחילת הדרך
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רשימה חלקית של הוצאות המוכרות לעצמאי

אינטרנט

עסקיותארוחות 

ארנונה

אחזקת מחשב

קואצינג-אימון עסקי 

אחסון אתר אינטרנט

רכבביטוח 

אתר אינטרנטבניית 

דלק

דואר

הובלות

הנהלת חשבונות

השתלמות מקצועית

חניה

חשמל

טלפון 
ל"קניות מחו

קניות סחורה

שליחויות

עמלות מכירה
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י כל השאר"היתרון של עוסק מורשה יצואן עפ

ח לישראל ולפעילות העסקית ותורם תורמה  "מט-כי זה מביא כסף חדש, קבע זאתהמחוקק 
.כלכלית חיובית למשק

יום מיום הגשת הדוח התקופתי30מ מתקבל תוך "מע
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200200מכירות  

(117)(100)קניות

10083רווח

-17מ לקבל"מע
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עסקה במשגור

קונסיגנציה

שיטה מסחרית שבה הספק מעביר סחורה ללקוח שלו ,
או  . והתשלום יתבצע רק לאחר מכירה, ללא חיוב

במקרה שהסחורה אינה נמכרת תוחזר הסחורה  
.לספק

  שלחנו סחורה לאמזון ואנו ממתינים ללקוח שיקנה
יש להוציא חשבונית מס או תעודת  –כלומר משגור 

משלוח  
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?ח "כיצד ננהל את ספרי הנה

אמזון כאשר  , יש לחשב אחת לחודש את מחזור העסקאות שלנו ממערכת הפייפל
.מופיעים בדוחות שמות הלקוחות שם המוצר ויום המכירה

 יש לנהל את כל ההוצאות שלנו בצורה תקינה.

 יש לשערך את ההכנסות את המטבעות הזרים לשער חליפין לכל מטבע בנפרד.

  ולייצר דוח מיוחד שבו נוכל לדעת מהן ההכנסות שלנו בכמה קנינו וכמה עמלות שילמנו
.לחברות השונות
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?יש לי שותפים 

 הכנסות  וביטוח לאומי הם שותפים מלאים ברווחים בלבד ולא במס הכנסה

:למקדמות ביטוח לאומייתרונות 

.I טוב לתזרים העסקי–לשלם מראש כל פעם קצת ולא הכול בת אחת.

.IIלהיות מבוטח בביטוח נפגעי עבודה בסכום ריאלי.

.IIIחלק מהתשלום יינתן כניכוי למס הכנסה בדוח השנתי.

תשלום דמי ביטוח לאומי לעצמאי יותר גבוה משכיר.

.דמי בריאות3.10%ביטוח ועוד 6.72%-שקלים נשלם כ5,678עד 2016בשנת 

.לדמי בריאות5%לביטוח ועוד 11.23%ומעל נשלם 

 מומלץ לבדוק עם  ) ישנה אפשרות למי שבתחילת הדרך לא לשלם ולא להיות מבוטח
(ח"רו
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2016מדרגות מס הכנסה לשנת 

גובה ההכנסה
שיעור המס  

למדרגה
מס למדרגה הכנסה שנתית מס מצטבר

5,270₪ועד ₪ 0-מ 10% 527₪ 63,240 527₪

9,000₪ועד ₪ 5,271-מ 14% 522₪ 108,000 1,049₪

13,990₪ועד ₪ 9,011-מ 21% 1,045₪ 167,880 2,094₪

19,980₪ועד ₪ 13,991-מ 31% 1,856₪ 239,760 3,951₪

41,790₪ועד ₪ 19,981-מ 34% 7,415₪ 501,480 11,366₪

67,560₪ועד ₪ 41,791-מ 48% 12,369₪ 810,720 23,735₪

על כל שקל נוסף 50%
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2016נקודות זיכוי לשנת 
שקלים2,592שווי נקודת סיכוי 
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3במשך' נק1תלוי בגיל הילד2.75'נק2.25
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במשך' נק½ 
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עצמאי המדינה מחזירה לך כסף על  
הפקדה לקרן פנסיה וקרן השתלמות

 הפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות מעניקה הטבות -שווה לנצל את זה
.מהפקדה אותה ביצעת30%-מס רבות שעשויות להגיע ליותר מ

 7%היא 2015בשנת לקרן השתלמות תקרת ההפקדה לצורך הטבות מס
התקרה , שקלים263,000מהכנסה השנתית ולא מעבר להכנסה של 

.שקלים18,410להפקדה היא 

הפקדה שעבורה במועד  , לקרן השתלמותתקרת ההפקדה המוטבת
.שקלים18,410המשיכה לא נשלם מס רווחי הון היא 

 מהכנסה השנתית ולא 16%היא 2015תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה בשנת
.שקלים33,408התקרה להפקדה היא , שקלים208,800מעבר להכנסה של 
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דוגמא להמחשה

2.5%על ה . שיופקדו לקרן ההשתלמות4.5%תקבל הטבת מס רק על 7%של בהפקדה 
.הנותרים לא תקבל הטבת מס

31%המס השולי הוא .שקלים200,000עצמאי בעל הכנסה שנתית של 

שקלים14,000שקלים היא 200,000*7%דוגמא הניכוי הוא 

.שקלים לא מוכר 5,000= 2.5/7

.  שקל מוכר 9,000= 4.5/7ואילו 

שקל  2,790= 31%*9,000לכן שווי ההטבה 

.שקלים18,410אחוז עד התקרה 7-כמובן שניתן להפקיד יותר מ

לינק לאתר  
https://www.newp.co.il/Calculators/TaxCalculators/Menora/MenoraTaxCalc.htm

moshe@cpa-ms.com -מייל 
שטרןבמשה –כל הזכויות שמורות 

https://www.newp.co.il/Calculators/TaxCalculators/Menora/MenoraTaxCalc.htm
mailto:moshe@cpa-ms.com


תכנון מיסוי בהתאם למקום העבודה

223ישובים עוד 182-יתווספו ל2016בינואר 1-כידוע החל מה
.ישובים שיקבלו זיכוי על הכנסותיהם

 מההכנסה שתקוזז עם המס  7%מסלול המעניק הטבה של
.אלף שקל120המשולם עד תקרה שנתית של 

 אלף שקל162עד תקרה של 10%מסלול המעניק זיכוי של.

 אלף שקל לשנה192עד תקרה של 12%מסלול הטבה של.

המיקום בפריפריה ומצב  , קריטריונים הם המרחק מהגבול
.כלכלי-חברתי
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054-4966495–נייד 
MOSHE@CPA-MS.COM –מייל 

ת"פ5שמשון 
משה שטרן–כל הזכויות שמורות 

מקווה שנהניתם

!!!בהצלחה
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