עמוד 1

פןננצל אתמלוא

עומדת לפני סיומה :מה מותר ומה מומלץ לעשות ,רגע לפני
החזרי מס לשכירים ,ניכויים וזיכויים ,תאומי מס וכל
השאר

המס 2012

שנת

הטנות המם
הקדמת

השנה

סיום

המותר,

לתכנון המס של הנישומים
סוף שנת המס הוא מועד חשוב
פעולות שישלבצע במהלך
עצמאיים ושכירים .תכנון מס נכון פירושו
האפשרית
להגיעלחבות המס הנמוכה ביותר
השנה ובסופה ,על מנת

האסור

דחיית

הוצאות,

הכנסות,

והמומלץ

להגיע לפשרהלפני סוף שנת המס על חלק
לנסות
להימנע מוויכוחים עםשלטונות מס הכנסהלגבי
ולדרוש סכום זה כהוצאה בשנת המס.
במחלוקת

מסכום התביעה ,כדי
הסכום שאינו שנוי

במסגרת החוק.
בפסקי דין

של

בתי

בישראל,נקבע ,כי זכותו
המשפט

של נישוםלתכנן

תרומות

את עסקיו במטרהלהקטין את חבות המסובלבד
מקובלים .במטרה להיאבק בתכנוני מס אגרסיביים
לדפוסיםכלכליים
פעולות המהוות תכנון
הוסמך שר האוצרלקבוע בתקנות רשימה של
ובגילוי נאות.
מס שחייבות בדיווח
פעולה שהיא
סעיף  216לפקודת מס הכנסהקובע ,כי אי דיווח על
לעבירהפלילית שדינה שנת מאסר או
תכנון מס החייבבדיווח ,נחשב
שהעסקה אינה מנוגדת

שכיר או עצמאי

האוצר ואושר על ידי ועדת

שיטות הדיווח
קיימות שתי

מסכום התרומהלפי
יקבלוזיכוי בשיעור של%53
,₪
מס הכנסה ,ובתנאי שסכום התרומות לאיעלה
החייבת או על תקרה הקבועה בסעיף 46
לפקודה ,הנמוך שבהם.
יודגש כי הזיכוי ניתן כנגד כל הכנסהכולל הכנסות שאינן מעסק.
רשימת המוסדות שלהם אישור
לעניין תרומות מופיעה באתר משרד

דיווח על
מצטבר

בסיס

לדיווח על תוצאות
חלופיות
שיטות
הפעילות
מצטבר ודיווח על בסיסמזומן .בשיטת הדיווח על

נרשמות ונצברות

הזכותלקבלן ללא

על בסיס מזומן
תשלום ההוצאה
בפועל.
בעלי מקצועות חופשיים

ההכנסות

בסיס מזומן,

כה על

בסיס

בתקופה

קשר
לתזרימי המזומניםבגינן ,בעוד
וההוצאות

נרשמות

מההכנסה

ולביטוחי
הפקדותלקופות גמל קצבתיות

בסיס

שבה נוצרה

שכיר ועצמאי או בן זוגם ,זכאים

ולביטוחי
לקופות גמל קצבתיות

בשיטת הדיווח

בעת קבלת

חיים

הכסף או

לקבל

חיים.

אופנים,ניכויהיכוי.ניכוי זהו סכום

הטבות

מס בגין

הטבות אלו

המקטין

את

החייבתלפני

ההכנסה

ואילוזיכוי זהו סכום המקטין את תשלום
חישוב המס
יכולים
ליהנות מהניכוי ומהזיכויבמלוא ההטבות וזאת בכפוף
ועצמאיים
ולתקנות המצוינים בחוק.
לשיעורים
יכולים
עצמאיים מעלגיל  50המפקידיםלקופתגמל,
ליהנות מהטבות
מוגדלות.לכןמומלץלהפקיד עד תום שנת המס סכומים עדלתקרות
מס
ליהנות
המזכות בהטבות מס מרביות ,כדי
מהפחתת המס בשנת 2012
שכןניכוייםוזיכויים שלא
ינוצלו באותה שנת מם לא ניתניםלהעברה
לשנת 2013

ועסקים

בהתאם לכךמומלץ
מצטבר,לבדוק

שבהם איןמלאי רשאיםלדווח על

בעסקים

שבהם איןמלאיודיווחו עד

הוצאות ודחיית

שיטתהדיווח.

הכנסות

למדווחים על בסיס מזומן ,יש אפשרות להקדים
ולדחות את הכנסותיהן ,שכן המבחן להכרה
התקבול ,אךהכול במבחן הסבירותוההיגיון.
מועד ביצוע התשלום או
לגבי מעסיקים:מומלץ לשלם את משכורת חודש דצמבר עד  31בדצמבר,
מנהלים ,קרן
נלוות לשכר כמו פנסיה ,ביטוח
לרבות השלמת הוצאות
השתלמותותשלומים בגין פיצויי פרישה ,על מנתלהבטיח את התרת
ההוצאה בשנת המס .באשרלדחיית ההכנסה על ידי דחיית קבלת
עלולהלגרום להפסד
הכסף ,יש לשיםלב ,כילעתים דחייתהתקבול

הפקדות

מתורגמות בשני

המס.

את כדאיות שינוי

הקדמת

46לפקודת

האוצר.

העסקית-

ההכנסות

הכספים

על%03

הכנסה

וההוצאות

בשנת

180

סעיף

קנס או שני העונשים כאחד.

למס

התורמים

המס,למוסד שמוכר על
של הכנסת ,סכוםהעולה על

ידי שר

את הוצאותיהן

שכירים

בהוצאות ובהכנסות הוא

כלכלילעסק.

קרנות השתלמות
תשלומים לקרן השתלמות מותריםלעצמאי
היא

השייכים לאחרים
אותם

אמליחיד יש הכנסה נמוכה או הפסדים ,כדאי לדחות
ניצול מדרגות
ולהקדים הכנסות כדילהשאיר בידיו הכנסה מספקת לשם
לו ,שכן לא ניתן
המס הנמוכות ,הניכויים והזיכויים האישיים המגיעים
להעביר הטבותאלו לשנה הבאה.
הוצאות

השנתית של
עבור ההפקדה בקרן השתלמות
המזכה עדלסכום של
213.11
ש״ח .אם קרן ההשתלמות היא עבור
עובד שכיר ,אזי הניכוי אצל המעביד מותנה בכך שהעובד והמעביד
%5.7
הפרשות העובד ו-
%5.2
מפקידים ביחס של
הפרשות המעביד
העצמאי עד לתקרה של
058,71

ונמצאים במחסני העסק ,יירשמו

בנפרד ואיןלכלול

בחישוב שווי
המלאי.

כמו כן

ישלערוך

ונמצאים אצל

רשימה

נפרדתלגבי טובין,

אשרבבעלות

העסק

אחרים.

ש״ח,

עד%5.4

ההוצאה
מתקרת

ההכנסה

עבור העובד.
קרן

חובות

עד %7

מההכנסה
המוכרת

מסופקים

אבודים

ולקבל
זמניתליהנות
ניתן להפקיד

את סכום

לנישומים המדווחים על בסיס מצטבר,
שיעורי המס בשנת 2013
של
לקוחות ,שגבייתםמוטלת בספק,לרבות
החל משנת המס  2013יוטל מס יסף בשיעור של וו :על הכנסותיו אלו יוכרו כהוצאה רק אם במהלך השנה נעשו כל
הפעולות הנדרשות
במקרה כזה מומלץ לשקול לגביית החובות ופקיד השומה שוכנע שאכן כך נעשה ,עם זאת יש
ש״ח בשנה.
000,008
של היחיד מעל
הקדמת הכנסות וחזיית הוצאות אם הדבר אפשרי על מנתלחסוך את לבדוק אפשרותלדרוש החזר מע״מ בגין חובות
אלו.
הליכי גבייה
לכןמומלץלהשלים
מס היסף.
ולסיים אתהטיפול בחובותאלו עד

שיש להם

ההשתלמות

חובות בעייתיים

שיקים שלאכובדו ,חובות

הנה

אחת

ההשקעה

מהטבות

הדרכים

היחידות לחסוךלטווח בינוני

כסכום חד פעמי

הוני

פטור

ממס ובו

המס הקבועות בחוק.

סכומים הגבוהים מהתקרות המותרות ,אך אלו לא
ייהנו מהטבות המס ,בדומה לכל חיסכון אחר.לכןמומלץלהפקיד עד
סוף השנה סכומים עד לתקרה המזכה בהטבות מס מירביות.
ניכוי

הוצאותלשכירים

לשם
ל-
התרתם בניכוי בשנת 2012
2102.21.13
סעיף  17לפקודת
של
הכנסתו
ומשה או החלפת נכסים
ביצור
עצמאי
תשלומי ביטוחלאומ*
לשכיר ואינו שולל ניכוי הוצאות של שכיר רק מעצם היותו שכיר.
עצמאיים
רכישת ציוד בסוף שנת המס אינה משפיעה באופן מהותי על חבות
לפי כך הוצאות
הקשורות בייצור הכנסתו של השכיר ,יותרו בניכוי
עצמאיים זכאים
מדמי הביטוחהלאומי
לניכוי כהוצאה בשיעור%25
המס ,שכן הפחת מחושב באופן יחסי לתקופת שימוש הציוד בעסק ,אך
ממשכורת לרבות הוצאות
מהכנסתו
הקשורות בהכנת הדוח השנתי
עם זאת ציוד ישן שצפוי לעסק הפסד ממכירתומומלץלמכרו עד תום ששילמו במהלך שנת המס .הבסיס להתרת ההוצאה הנו בסיס התשלום והטיפולבהליכי שומה וערעור וכן חלק
מהוצאות הבית אם השכיר
בפועל,לכןמומלץ לשלם הפרשי דמי ביטוח וחובות ישנים וכןלהקדים
עובד מביתו.
שנת המס ,כדילנצל את ההפסד באותה שנה.
את תשלום
המקדמה של חודש דצמבר ( 2012שמועד תשלומה החוקי
ציוד ישן שצפוילעסק רווח ממכירתו כדאילבדוק אפשרותלרכישת
הוצאות נוספות המוכרותלשכירים הן הוצאות המוגדרות כ״שמירה
הוא
) ,עדלסוף שנת המס.
3102/1/51
על הקיים״ ,הכוונה היא
בהתאםלסעיף 96
נכסחילופיועל ידי כך לדחות את תשלום המס
לעובדים שכירים
הנדרשים לשמור על רמה
המאפשרלקזז רווח הון
לפקודת מס הכנסה,
נכס,
ממכירת
היתר
בין
כוללות
אלו
הוצאות
ספחת
מעלות
קבועה,
מקצועית
מקצועית,
חילופי שנרכש תוך
חודשיםלפני המכירה או  12חודשים לאחר
נכס
השתלמויות ,דמי חבר בגין השתייכות
לארגון מקצועי כמו
ימיעיון,
תשלומי מס הכנסה
המכירה.
לשכת רואי חשבון ,לשכת המהנדסיםוכיוצ״ב.
עם זאת החוק מגביל במקרים מסוימים הגבלה מוחלטת (מעבר
חובות למס הכנסה בגין שנת  2012צמודים למדד ונושאים ריבית להגבלותהחלקיותהרגילות לכלל
מלאי
הנישומים) ,ניכוי הוצאות מסוימות
החל מיום
3102.1.1
עם זאת קיים פטור מלא מריבית והצמדה עד
כמו הוצאות אחזקת רכב והוצאותטלפון שמוציא שכיר בביתו.
רווחיות העסק מושפעת בצורה ישירה מערך המלאי בסוף השנה .ל-
3102.1.13
לכןמומלץ לשלם את יתרת המס עד  31בינואר  2013ובדרךזו
התאריכים
שברשותםמלאי ,חייבים לספור את המלאי בין
להימנע
עסקים
ההצמדה
מתשלום ריבית והפרשי הצמדה .ישלציץ כי הריבית והפרשי
שמבצעים ספירת מלאי שלא בין
3102.1.01
2102.
עסקים
החזרי מסלשכירים
עד
על חובות מס אינם הרצאה מוכרתלצרכי מס.
תאריכיםאלו חייבים
להודיע על כך מראש ובכתבלפקיד השומה.
לפני סוף השנה מומלץלבדוק היטב את טיבם של פריטי המלאי
שכירים שאינם חייבים בהגשת דוחות למס הכנסה ,זכאים לקבל
משפטיות
מתקשה לממשם
החזרי מס בגין אירועים או
שהעסק
בעסק ,ובמידה שקיימים פריטים בעיתיים
שהתרחשו במהלך שנות המס 2011
תביעות
פעולות
או
2102.21.13
 2006קיימות סיבות רבותלהחזרי מס ,כגון :קבלת נקודותזיכוי
(״מלאי מת״) ,יש לנסות להיפטר מהם עדלתאריו
להציגםלפי שווים בשוק.
אם קיימות תביעות משפטיות נגד העסק הקשורותלמהלך העסקים
נוספות ,עבודה לא רצופה במשך שנת מס אחת ,עבודה נוספת ,פיצויי
ספירת המלאי תכלול את כל הטובין אשרבבעלות העסק ,טובין הרגיל ,ניתן במקרים מסוימיםלדרוש את סכום התביעה כהוצאה .כדאי
פרישה,אבטלה,לידה ,תשלומיםלקופ״ג וביטוחי חיים ,תרומות,חייל
מס הכנסה,

אדם

מאפשרלנכות

הוצאות

שיצאוכולן

בשנת המס .סעיף זה אינו מבחין בין
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אחר,מבלי
לפגוע
אם

בתקרת הפטור.
משכירות הן עסקיות ,אזי

ההכנסות

כלל לאחד מבני הזוג שלו
הנישואין או התקבלה בירושה ,ניתןלייחס

מיוחסת

ההכנסה

נרכשהלפני

הכנסה גבוהה יותר .אם הדירה

בעל

ההכנסהלבן הזוג

את

בדרך

שהוא

הדירה.

התארגנות

כחברה או כעצמאי

לקראת תחילת שנת המס  2013מומלץלבחון
העסקי שבופועל העסק בהתייחסלהיבטים
בהפחתת המס.
ומיסויים .תכנוןנכון של מבנה העסקיכול
לסייע
גדלות ,כדאי לשקול להתאגד כחברה
כאשר הכנסותיו של העסק
לאומי.
בע״מ ובכךלחסוךבתשלומי מס הכנסה וביטוח
מחדש

את

משפטיים,

התאגדות כחברה בע״מ
מוניטין ונכסים לחברה תוךניצול

המבנה

תדמיתיים

מאפשרת תכנוני מס נוספים כמו

מכירת

עסקהזו,

רכישת

המס בגין

הטבות

אחרותלפיהענין.

ופעולות נוספות
נכסים מתוך רווחי החברה
יודגש כי בית המשפט קבעשלנישום יש זכותלפעול
בע״מ גם אם
יש לחברה בע״מ

התוצאה היא
יתרון

הפחתת מס.

לציין
יש

משמעותי בשל

במסגרת חברה

כי מבחינה

משפטית

אחריותםהמוגבלת שלבעלי

מניות.

ניהול
משוחרר,עולה

חדש,

מחלה

קשה ,ישוב

ספר/פיתוח,

חד הורי ,תשלום

רווחים

והפסדים

בשוק ההון

מזונות ,סיום
לימודי תואר או מקצועועוד.

פעולת

החזר

המס אינה

מתבצעת

באופן יזום על

ומצריכה פניה של השכירלפקיד
שנים
הזכאות להחזר מסמוגבלת ל-
2102.21.13
מומלץלהגיש בקשהלהחזרי מס עד

השומה

ספרים

הוראותניהול ספרים חלות על
ידי

מס

הכנסה

באזור מגוריובהליך
שקדמו להגשת הבקשה,לכן
מסודר.

רווחים מניירותערך ,רשאי עד תום השנה לממשניירות

יחיד שהיולו
ערךשגלומים
לצייןשפעולת הקיזוז
יש
בהם

ולקזזם
הפסדים
אינה

ושמירתם

כנגד רווחים

שצמחו

משוק ההון.

מתבצעת באופן יזום על ידי הבנקים.

נישומים (עצמאים וחברות)

להם הכנסה מעסק או משלח יד וזאת בהתאםלסעיף  130לפקודת
מס הכנסה.מומלץלבדוקלפני סוף שנת המס אלו ספרי חשבונות על
העסקלנהל בשנת המס  2013בהתאםלסוג העיסוק ,מחזור ההכנסות,
מספר המועסקים

ופרמטרים אחרים.

אלו ,ישלשמור
על פי הוראות
שנת המסשאליה
הדוחלאותה שנה,לפי המאוחר שביניהם.

את ספרי העסק

עבודה בחלק

מהשנה

הכנסות

משכר דירה

הם מתייחסים או

מי שעבד רק חלק מהשנה(סטודנטים ,נשים בחופשתלידה,
הכנסה משכירות מדווחתלפי בסיסמזומן,לכן כדאילבדוק
וכיוצ״ב) ולא היו לו עבודות נוספות חוץ ממשכורת ,יקבל
פנסיונרים
של דחיה או הקדמת דמי השכירותלפי
הענין ,אם ההכנסות
הן
הזיכוי
ונקודות
שחבות
מכיוון
בסיס
המס
ממשכורתו
זיכוי ממס
הפטורה
התקרה
בשנת
ממס
למגורים אצל היחיד
על
2012עולות על
שנתי.
מס על ההכנסות
לחודש) כדאילשקול מעברלמסלול של%01
019,4
הרגילים,ובלבד שהמסישולם
ללא קיזוז הוצאות ,במקום שיעורי המם
תיאום מסלשכירים
עד ה-
3102/1/13
הרגיליםעל ההכנסה
מסלול אפשרי נוסף הואתשלום המס בשיעורים
מדמי שכירותבניכוי הוצאות שהוצאו ביצור אותה הכנסה.
אם הכנסתו של השכיר נובעת מכמה מקומות עבודה ,זכאי העובד
לערוך תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה.
יחיד שברשותו כמה דירות שמושכרותלמגורים אינויכוללבחור
פעולה פשוטה שבדרךכלל חוסכת מס.
ליישם את הפטור על דירה אחתועל דירה אחרת לשלם מםלפימסלול

שיש

במשך

במשך

שנים

מתום

שנים

מתום

שנת

הגשת

אפשרות

משכירות

הערה:

מאמר

זה אינותהליף
לייעוץ

מקצועי אישי.

••

(הכותבבעל
בקריה

משרדלראיית חשבון ,מוסמר

האקדמית אונו

ובמוסדותלימוד

דוא״ל:
raani@bezeqint.net

במשפטים,

אקדמאיים

מגשר ומרצה

אחרים.לתגובות

הביאלדפוס :א.גרוס)

