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 שלום וברכה,

 

 .במכתב זההמוזכרים נושאים ל יבך תשומת לאבקש  2020 המס  לקראת תחילת שנת

 

 

  עוסק פטורגדרת ה (א

 מלקוחותיו.מע''מ  הפועל במחזור עסקאות קטן ולכן אינו גובה , מ"שנרשם במעעצמאי  הינו  עוסק פטור  .1

 .שומר על מעמדו כעוסק פטור מבחינת מע"מהתקרה השנתית העוסק העסק אינה עולה על של העוסק מאם ההכנסה 
 .ללא קשר לגובה השכר שהוא מקבל בעבודתו כשכיר וזאת,

 

  לא הרווחאך  ללקוחותיו בגין ההכנסותהעוסק פטור קבלות שמוציא נו היי? מחזור עסקאות ותמחזור עסקאמהו 
 בגלל ההוצאות אינו רלוונטי(.  גם אם הוא נמוך  הרווח)

 

עוסק פטור נקבע על פי מחזור העסקאות השנתי של העסק. כדי להיות עוסק פטור אסור שמחזור העסקאות )ולא  ,כאמור
 להלן התקרות: שנתית.תקרה הה הרווח!( בעסק יעבור את הסכום של

 .₪ 100,187 2019שנת 

  . ₪ 100,491 2020שנת 

 

 אם מחזור העסקאות עובר את התקרה השנתית  העוסק פטור יהפוך להיות עוסק מורשה. .2

יש להסב את תשומת ליבנו לצורך שינוי  .לתקרה האמורה מגיעים  אתם לבדוק ולעקוב האם במהלך השנה רצוי 
 .מ"ההגדרה ודיווח למע

 

 פטור עשוי להיות זכאי למענק עבודה )מס הכנסה שלילי(, בהתאם למצבו המשפחתי ולגובה הכנסותיו. סקעו .3
   

 דיווחים לביטוח לאומי ומס הכנסה (ב
 

תשלומים למס הכנסה ולמוסד דיווח וחרר מחובת ואינו מש עוסק פטור  .לעניין מע"מ בלבד יאעוסק פטור ה ההגדרה של 
  .לביטוח לאומי

במידה ונדרשתם לשלם ביטוח לאומי יש לשלם ביטוח לאומי בהוראת קבע באופן שוטף במהלך  - ביטוח לאומי .1
 לצורך גמלאות, וכן לא לצבור חובות מיותרים לקראת סוף שנה. השנה בכדי להיות מבוטחים

 

   במידה ונדרשתם לשלם יש לבצע תשלום דרך אתר מס הכנסה או דרך פנקס. – מקדמות למס הכנסה .2

 

 

 ףים שוטפרניהול ס (ג

 

על העוסק הפטור להוציא קבלות ללקוחותיו, לכן עליו להצטייד בפנקס קבלות שניתן להשיג בבית דפוס או בחנויות  .1
  למכשירי כתיבה.

 על הקבלות יופיע בצורה מודפסת : מס' עוקב, שם העוסק, מספר העוסק פטור, תאריך ופרטים אודות מהות התקבול. .2
 מס. יתאסור לעוסק פטור להוציא חשבונ .3
 להוציא קבלה על כל תקבול לאלתר בעת קבלת התשלום.עוסק פטור מחויב  .4

 עסקה. ניתאם נדרשתם להוציא מסמך חיוב לפני קבלת הכסף יש להוציא חשבו .5
 פרטי השיק, מזומן או אשראי. :חובה לציין ולפרט בקבלה את פרטי התקבול .6
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  ההוצאות והמסמכים שקשורים לעסק.מסמכי ההכנסות, יש לשמור את   .7

   

 דיווחים שנתיים (ד
 

 בינואר( על מחזור עסקאותיו בשנה שחלפה לרשויות המע"מ. 31-עוסק פטור חייב לדווח רק פעם אחת בשנה )עד ה .1
 הגשת דוח שנתי למס הכנסה. .2

  

 בעלי עסקיםחובות כלליים של 

 

התאם לחובת הפרשת ים חייב להפריש לפנסיה כעצמאי בעוסק פטור כמו בעלי עסקים עצמאיים אחר - הפרשות לפנסיה .1
להפריש גם ללא החובה בחוק  מומלץפנסיה לעצמאיים. על כך משרדינו שלח מכתב בנפרד. מלבד החובה האמורה,  

)בהתייעצות עם בעל מקצוע יועץ פנסיוני  או סוכן ביטוח(  כבר מתחילת השנה סכום חודשי. וזאת, בכדי לנצל את ההטבות 
 ת.ושמירה על זכויות ביטוחיובמס 

 

נקבע בחוק כי יוטל עיצום כספי  .נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פליליתהחוק  – החוק לצמצום השימוש במזומן .2
 . החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובשקים. או קנס מנהלי על מפרי החוק

 
 להלן כמה נקודות עיקריות:

 

 לפי הנמוך₪ 11,000ממחיר העסקה או  10%שלם במזומן ניתן ל - ₪ 11,000סק מעל בעסקאות עם עו ,. 

  לפי הנמוך₪ 50,000ממחיר העסקה או  10%ניתן לשלם במזומן  - ₪ 50,000בעסקאות בין אנשים פרטיים מעל ,. 

  5,000איסור תשלום בהמחאה פתוחה, למעט בעסקה בין אנשים פרטיים בסכום של עד ₪. 

 ינו בגב ההמחאה שם ות"ז של המסב.המחאה בתנאי שצו מותר להסב 

  ומעלה רק פעם אחת.  ₪ 10,000ניתן להסב המחאה בסך של 

 

 

 .2020במהלך חודש ינואר  2019להעביר למשרדי את ההכנסות וההוצאות לשנת  נא לצורך הגשת הדוחות האמורים בסעיף ג'   (ה

 

 . elk035038912@gmail.comייל או באימ 5038912-03נא ליצור קשר עם רונית בטלפון  (ו

 

 מצ"ב מכתבים: (ז

 .לדוח השנתימסמכים  (1

 לפנסיה עצמאיים. מכתב בנוגע לחובת הפרשה (2

   חוק המזומן. (3

 

 לרשויות המס.יוגשו לאחר קבלת החומר ועריכתו הדוחות  (ח

   אנו לשירותך בהסברים נוספים.  (ט

 

 יתקבלו בברכה. יך וב,  הערותשמח לקבל משא

 

 

 בכבוד רב,

          

                      
 אלעזר קלירס         

 רואה  חשבון         
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