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 פתיחת משרד
 עורכי דין

 שכיר ועצמאי

 עצמאי

 שותפות
 ד "לחוק לשכת עוה 58סעיף 

 חברת עורכי דין
 ד"א לחוק לשכת עוה59סעיף 

 מ"חברה בע
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 שיקולי הנהלת 
 חשבונות כפולה

 שיקול הרווח

 שיקול הסיכון

 שיקולים 
 כספיים 
 נוספים

 שיקולים 
 לא כספיים

 שיקולי מיסים
 מס הכנסה 

 וביטוח לאומי

 שיקולי יעילות

 שיקולים לנקודת 
 איזון להקמת 

 ד"חברת עו

 :הנוסחה
 החיסכון במיסוי הרווחים הלא מחולקים  

  –פחות    
 תוספת העלות בשל הוצאות נוספות
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 שיעור המס המצרפי 

 החל על בעל שליטה  

 בחברה

 
 25% מס חברות

 30% מס דיבידנד

 47.5% מס מצרפי

 נטל המס הכולל הכנסה

6,220 10% 

8,920 14% 

14,320 20% 

19,900 31% 

41,410 35% 

 47% מכל שקל נוסף

מס נוסף מעל  
53,333 

50% 

 שיעור נטל המס המצרפי 

 שכיר/החל על יחיד עצמאי
 

   נטל המס המצרפי
מס הכנסה וביטוח לאומי 

 ליחיד עצמאי
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 הרישום ברשויות 
 המס

 מס ערך מוסף

 מס הכנסה

 ביטוח לאומי

 חובת רישום
 כעוסק מורשה 

 בלבד

 דיווח תקופתי
 דו חודשי/חד

 עקרונות בסיס
 מ"בחיוב המע

 עקרונות בסיס
 בקיזוז מס 
 התשומות

 (הוצאות)

 הרישום לפני 

 תחילת פעילות 

 (ה"לפמ 134' ס)
 

 מקדמות מס
 שוטפות

 הצהרת ח שנתי"דו
 הון

 חישוב המס
 נפרד /מאוחד/בתאום הכנסות

 לבני זוג העובדים יחד

 / עצמאי 
 / שכיר ועצמאי 

 פטור מרישום

 מקדמות ביטוח 

 שוטפות 
 

 זכויות ביטוחיות 
 ת/לעצמאי

 דמי פגיעה בעבודה
 דמי לידה 

 תגמולי מילואים   
 

 חובת רצף 
 הביטוח

 ח שנתי "דו

 והפרשי שומה
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 ניהול ספרי חשבונות
 להוראות ניהול פנקסי חשבונות ' תוספת ה

    בסיס מזומן

 /ספר לקוחות
 ט"הסכם שכ

 שוברי
 קבלה

 /חשבוניות מס 
 ספר תקבולים חשבוניות עסקה

 ותשלומים

 ספר תיעוד 
 חוץ



 רישום שובר קבלה
חובה לרשום קבלה מיד עם קבלת התקבול. 

"או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו  , בשטר, כל סכום במזומן -"תקבול
 ."במהלך עסקו, שקיבל נישום במישרין או בעקיפין, או בכרטיס אשראי

גם קבלת שיק לחשבון נאמנות  נחשב תקבול ויש להוציא קבלה. 

שובר קבלה צריך לכלול  : 
פ.או ח( עוסק מורשה)ז .ת' מס, שם : פרטים מזהים. 

תאריך 

  שם המשלם 

סכום התקבול 

מהות התקבול 

חתימה 

פירעון. ת, בנק, השיק' כולל מס –שיק , אשראי, ציון אם התקבל במזומן 

 חובה לתת עותק למשלם
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 חשבונית מס
 (  א)46סעיף )ימים ממועד פירעון התקבול  14יש להוציא חשבונית מס תוך

 (לחוק מס ערך מוסף

חשבונית מס צריכה לכלול: 
עוסק מורשה"המילים " חשבונית מס"הכותרת , מענו, שם העוסק המורשה"  ,

 .ומספר הרישום במס ערך מוסף

 בדפוס על מקור חשבונית המס  בלבד" מקור"המילה. 

 מ או פירוט סכום המחיר וסכום  "ולל מעכסכום החשבונית ופירוט האם הסכום
 מ"המע

יש לציין  , (אגרות למשל)מ "מ ופטורים ממע"אם ישנם סכומים חייבים במע
 .בנפרד סכום כל רכיב
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 ספר לקוחות

ובו לקוח לכל נפרד חשבון ינוהל בו ספר לנהל יש 
 והזיכויים החיובים יירשמו

מתן לאחר מיד במלואה שולמה השירות תמורת אם  
 .וזיכוי חיוב לרשום חובה אין השירות

"כרטסת לרבות ,פעולות נרשמות שבו פנקס – "ספר 
 קבוע קובץ או

ח                    "ד ורו"רמי אריה עו

www.ralc.co.il  9 12  17יוני  



 ספר תקבולים ותשלומים
 

 

חשבון תקבולים ותשלומים במסגרת מערכת  , ספר כרוך או
 .חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה

 

  רישום כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות
 .העסקיות
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 הוצאות מוכרות  
 למס הכנסה
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 הוצאות מקטינות את הרווח החייב במס

הכנסות פחות הוצאות=  רווח 

הכנסות פחות הוצאות מוכרות למס=  ההכנסה החייבת 

 משולם על ההכנסה החייבת -מס הכנסה 

 משולם על הכנסה חייבת לצורכי ביטוח   -דמי ביטוח לאומי
 לאומי

 סוגי ההכנסות   מכלהוצאות מוכרות בניכוי 

 לפקודה   2ההכנסות בסעיף ) 

 (לפקודה 17פחות ההוצאות בסעיף  
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 התנאים הבסיסיים  
 להכרה בהוצאות לצורכי מס הכנסה

 ההוצאות הוצאו לשם ייצור הכנסה חייבת במס– 

 .אינן פרטיות 

  ההוצאות הוצאו בשנת המס שבה הופקה ההכנסה- 
 .הוצאות פירותיות או הוצאות הוניות

 אינן  –ההוצאות הוצאו כולן אך ורק לצורך ייצור ההכנסה
 .מעורבות

 .כל הוצאה הכרוכה בייצור הכנסה מוכרת בניכוי

 .כאשר ניכוי ההוצאות הוגבל או לא הותר במפורש, למעט
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  החזקת רכב

 .שכירות ופחת, רישוי, ביטוח חובה ומקיף, תיקונים, דלק

 

 כל ההוצאות מוכרות –טון ויותר  3.5רכב כבד  . 

 מוכר מעל שווי שבתקנות הרכב בשנה או   -טון  3.5רכב פרטי עד
 .  לפי הגבוה ביניהם, מסך ההוצאות 45%

 רכב דו גלגליL1+L2 – כל ההוצאות יוכרו בניכוי. 

 L3  -  לפחות מההוצאות 25%מוכר מעל השווי או. 

 שמורכב עליו ציוד עבודה באופן , טון 3.5רכב עד  –רכב עבודה
 .קבוע ואינו מיועד להסעת נוסעים או משא

 לימוד , של חברות השכרת רכב –כלי רכב בתחומים מסוימים
 .נהיגה
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 דמי שכירות

 ( 'לפק( 2) 17' ס)דמי שכירות בגין מקרקעין–  

בנייה או שיפורים  ) דמי שכירות בשווה כסף, לרבות 
 (6.11.2003ד צבי וייס מיום "פס –במושכר 

 . 35% – ובלבד שנוכה מהם מס במקור 

 יוכרו במלואם –( ציוד)דמי שכירות בגין מיטלטלין. 
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 צורכי העסק ומשרדיות, תיקונים, אחזקה

 ,  לשמירה על הקיים –הוצאות פרותיות 

ד מרכז  "פס) להשבחת הקיים –הוצאות הוניות 
 (ד ארטן"פס, החמצן

 :המבחנים

טיב השיפור והתיקון. 

תדירות התבלות הנכס. 

  השווי היחסי של התיקון לעומת שווי הנכס המשופר
 (.ד קואפרטיב הנמל"פס) כולו

 לא יוכרו בניכוי –הפרשות לתיקוני נכסי העסק 
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 רכישת תוכנות מחשב

 לא נקבע שיעור  , הוצאות הוניות –תוכנות לטווח ארוך
 .לפי אורך החיים הצפוי< =פחת 

 לשמירה על הקיים , הוצאות פרותיות -שדרוגים= >
  .מוכר בשנת ההוצאה

 :שלושת המבחנים   

 ,טיב השיפור  -    

 ,תדירות  -    

 .שווי השיפור  -    
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                        ל"נסיעות לחו

 (.לא לפעילות חדשה)לשמירה על הקיים  –הכרחיות 

ניתן לצרף נוסעים נוספים לצורך מטרת הנסיעה. 

ההוצאות שיוכרו: 

 .עד מחלקת עסקים –רכישת כרטיסי טיסה  -  

 .מלא - לינות 7עד  –הוצאות לינה  -  

 מההוצאה אך לא     75% – 8 –מהלינה ה           

 .$ 246יותר מתקרה בסך של                                          

 .עד הסכום המרבי –לינות  90מעל           

 .מוכרות במלואן –הוצאות שהייה אחרות  -  

 .עד תקרה –שכירות רכב  -  

 .חודשים 10בשהייה מעל  – חינוך ילדים -  
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 הוצאות לינה וארוחת בוקר  

 : מוכרת לינה לצורך ביצוע תפקיד 

 מ ממקום העיסוק  "ק 100לינה במרחק של לפחות
 .מוכרות בניכוי –הקבוע או ממקום המגורים 

 שיקול  ) .מוכרת –לינה שאושרה על ידי פקיד השומה
 (.דעת כפוף לביקורת שיפוטית

 

 . יוכרו כחלק ממחיר הלינה -הוצאות ארוחת הבוקר 

 .ל"כמו לגבי נסיעות לחו –התקרה להוצאות הלינה 

 .ללא מגבלות כאמור –לינה בהשתלמויות תוכר 
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 ל וארוחות במסעדות "אש, כיבודים
 

 מההוצאות 80%מוכר  –כיבודים במקום העסק ,
 .  בתנאי שמדובר בכיבוד קל ושתייה

 לא מוכרות  –ארוחות במסעדות??? 

 חייב בניכוי מס במקור –מזון ושתייה לעובדים. 

לארוחה₪  7מוכר עד  –ל "אש 

יש להצמיד את הסכום   –ב "לה 1878/09צ "בג) 
 (.  1985למדד משנת 

מוכרות –ל "אירוח אורחים מחו. 
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 מתנות  
 

 200מוכרות עד  –מתנות לבעלי קשר עסקי  ₪
 . בתנאי שיש פירוט זהות המקבל, לשנה

 חייב במס במקור –מתנות לעובדים. 

 200מוכר עד  –מתנות לעובדים לאירועים אישיים 
 .לשנה לעובד₪ 

 העברות לועדי עובדים– : 

 חייב ניכוי במקור   –כשידועה זהות העובדים  - 

הוצאות עודפות   –כשלא ידועה זהות העובדים  - 
 (.'לפק( 11) 32' ס)     



ח                    "ד ורו"רמי אריה עו

www.ralc.co.il  22 12  17יוני  

 תרומות  
כשהן לצורכים  , תרומות מותרות לפי חוק החברות   

 . עסקיים או כשיש היתר בתקנון החברה
 אינן מוכרות במס מקנות זיכוי   –תרומות שלא לתמורה

ח  "ש 310בגבולות רצפה של  35%מס בשיעור של 
 .ותקרה

 (?פרסום )יוכרו לפי ההוצאה  –תרומות לתמורה 
 יוכרו רק לפי הפרדה לחלק העסקי –תרומות מעורבות.  

 .אין מגבלת תקרה לתרומות בתמורה 
 .פלילי –דרישת תרומות שלא לתמורה כהוצאות  
 מלמדוביץ' י נ"ד מ"פס
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 (  הלכת בנק יהב)השתלמויות 
 הם הוצאות   –לימודים לצורך רכישת תואר וידע בסיסי

 .לא מוכרות -הוניות 
 הוצאות  –לימודי השתלמות לשמירה על הקיים

 .מוכרות -פרותיות 
    עקיף לעסק/ ישיר  –תחומי הלימוד @  

 ..(מחשבים /אנגלית)     
 ???לימודי תואר שני משלים @  
 ?מבחן הנהנה העיקרי  –לימודי עובדים @  
 ?למה לא  –הכרה לשכירים @  
כפופות למגבלות ההוצאות   –ל "השתלמויות בחו@  

 ? ל "שנקבעו לצורך נסיעות לחו
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 עבודה   ( ונעלי)ביגוד 
 :התנאים הבאיםבאחד נדרשת עמידה    

שיוך בולט על הביגוד לעסק. 

על פי דין קיימת חובה ללבוש את הביגוד. 

 :אזי, כשמתקיים אחד התנאים האמורים

 –כאשר הביגוד ניתן לשימוש אך ורק לצורכי עבודה @  

 .ההוצאות יוכרו במלואן

 –כאשר ניתן להשתמש בביגוד גם שלא לצורכי עבודה @  

 .מההוצאות לרכישתו 80%יוכרו 

 –לא חייב בניכוי במקור /חייב – ברכישת ביגוד לעובדים 

 .לפי מבחן הנהנה העיקרי
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 פיקדונות לקוח/ ניהול הוצאות 

    (מ"לתקנות מע 6תקנה )ניהול הוצאות לקוח 
 הוצאות לטובת צד שלישי

לא יהיה חלק  , והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לענין זה לשמו של אותו לקוח, סכום ששילם עוסק כהוצאות בשביל לקוחו(א) .6
 .מהמחיר

 

יראו בו כפקדון ולא כחלק ממחיר  , ולפני שהעוסק שילם אותו כאמור, בשביל הלקוח( א)נתקבל סכום לתשלום כהוצאות כאמור בתקנת משנה  (ב)
 :וכל עוד מתקיימים התנאים, באם נתמלאו תנאים אלה, 5ויחולו הוראות תקנה  -העסקה 

 ;תוך פירוט טיב ההוצאות, הוצאה חשבונית ללקוח שבה צויין במפורש כי הסכום נתקבל לתשלום הוצאות בשביל הלקוח (1)

שהוא מסוג חשבון עובר ושב ולא יהיה בכספי  , 5לענין הוצאות כאמור ופקדונות כאמור בתקנה , הסכום שנתקבל יופקד בחשבון בנק נפרד (2)
 .או שימוש בפקדונות כאמור, החשבון כל שימוש אלא לתשלום הוצאות כאמור

כחלק מהמחיר ביום שבו התברר שהפקדון לא ישמש  , כל חלק מהפקדון שלא שימש לתשלום הוצאות כאמור ולא הוחזר ללקוח יראוהו (ג)
 .לתשלום הוצאות כאמור

ח שלאחר אותה תקופה שבה  "שבעה ימים לפני תום תקופת הדו, יראו את הסכום כחלק מהמחיר, (2()ב)לא נתקיים התנאי שבתקנת משנה  (ד)
 .על פי המוקדם, לא ישמש להוצאה, כולו או מקצתו, או במועד שבו נתברר כי הסכום, נתקבל הסכום

 

 



  (מ"לתקנות מע5תקנה )ניהול פיקדון לקוח 
כללים לעניין פיקדון או ערובה 

5(    .א   )יראו את הפיקדון  , ניתן סכום כפיקדון או כערובה להחזרת טובין שהושאלו או להבטחת ביצוע עסקה או זכויות אדם הקשור לעסקה
 -ואולם , אלא אם הוחזרו או הפכו לחלק ממחיר העסקה קודם לכן, או הערובה כחלק ממחיר העסקה בתום ששה חדשים מעת שניתנו

(1    )יראו  , אם הוסכם בכתב בין הצדדים כי הפיקדון או הערובה יישמרו בידי המוכר או בידי אדם מטעמו תקופה הארוכה מששה חדשים
 ;אותם כחלק ממחיר העסקה בתום חודש לאחר תום התקופה המוסכמת

(2    )או כי החזרת הפיקדון או , אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי בענף פלוני נהוגה תקופת פיקדון או ערובה אחרת מזו שנקבעה בתקנה זו
 .יראו אותם כחלק מהמחיר בתום חודש לאחר תום התקופה האמורה או בחלוף אותה סיבה, הערובה עוכבה מסיבה מיוחדת

(ב   ) (  2)או ( 1)סכום ערובה או כל סכום אחר כיוצא בזה ששולם בשל הפריטים שבפסקאות , סכום פיקדון, (א)על אף האמור בתקנת משנה
 (34()9:)כחלק ממחיר העסקה, יראו אותו עם תשלומו, (פיקדון -בתקנה זו ), להלן

(1    )סכום פיקדון בעד: 

מיכל גז.      א; 

שעון חשמל.      ב; 

שעון מים.      ג; 

(מ"לתקנות מע 5תקנה )פיקדונות לקוח  ; מוצרים אחרים כיוצא באלה.      ד 
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 התקשרויות עם בנקים

   מסגרת אשראי, עמלות –פתיחת חשבון בנק עסקי ,
 הלוואות למימון עסק חדש

    חובת דיווח על הנהנה –חשבונות נאמנות בבנקים 

     השקעות ופיקדונות 
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 משרד עורכי דין
 היבטי מיסוי  , מבנה פעילות

 הוצאות לקוח ופיקדונות, הכנסות

 מ"הוצאות מוכרות למס הכנסה ומע

 

 א והמרכז"מחוז ת –לשכת עורכי הדין בישראל 

 רמי אריה 
 עורך דין ורואה חשבון

rami@ralc.co.il 

 מ"מיסים ועסקים בע
www.ralc.co.il 


