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 כל הזכויות שמורות

 רואי חשבון –' שיפר ושות,זיו:  המוציא לאור
 
 

 ,לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, אין לשכפל
 לשדר או לקלוט, לאחסן במאגר מידע

 אופטי או מכני, בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני
 .שהוא מהחומר שבספר זהכל חלק  –או אחר 

 
 שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה

 אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב
 .ממחבר הספר והמוציא לאור

 
 
 
 

 ח יורם שיפר"רו: כתב
 יאיתן כרמ: קופירייטר
 ענת סבנטיצקי: עריכה לשונית

 כרמי כרמלה: עיצוב כריכה ועימוד הספר
 נסקידוביחגאי : איור קריקטורות

 
 
 

 זוהר עמיהודתודה מיוחדת לידידי 
 .הנסיון והמקצוענות, כיוון והעניק ממיטב הידע, עזר, יעץ, שליווה

 
 

 1023 שניהמהדורה 
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 המחבר על
 

שנות  52ספר זה הוא תוצאה של 
 :ניסיון בייעוץ לעסקים קטנים

 
חיפה ' אונ בוגר. טלי ויעלי, אב לאייל, נשוי ליהודית, שמי יורם שיפר

, שותף מנהל במשרד רואי החשבון זיו, בחוג לכלכלה חשבונאות
בין המובילים והגדולים שבמשרדי ראיית החשבון  –' שיפר ושות

עובדים וסניפיו פרושים במספר  06 – מעלהמשרד מעסיק . בארץ
 . ערים בישראל

 
את המומחיות והידע המיוחד , בין היתר, שנות ניסיון הקנו לי 52

 . הדרוש לייעוץ לעסקים קטנים
 

התוודעתי לעובדה שאוכלוסיה זו סובלת מחוסר ידע בסיסי , לצערי
בכל הקשור להתנהלות החשבונאית של העסק ובהתמודדותה מול 

 .רשויות המס במלחמת ההישרדות היומיומית
 

הם , עצמאיים אינם יודעים את חובותיהםהעובדה שרוב ה מלבד
 . זכויותיהם ומפסידים כתוצאה מכך הרבה כסף מהגם אינם יודעים 

הרמת "הינה משימה שאני מגדיר כ, "מדריך ההישרדות"כתיבת 
צמאים ..שכן איש טרם נענה לאתגר זה אשר מביא פתרון לו" כפפה

 .כסף אנשי עסקים רבים המנהלים את ענייניהם בעצמם כדי לחסוך
ושזורות בו המלצות , קריאת המדריך תעשיר אותך בידע מעשי רב

 .מעשיות ואינפורמציה חשובה במגוון רחב של תחומים
 .ישום ההמלצות  או חלקן יכול לחסוך לך כסף רב

 
 .אני מאחל לך קריאה נעימה והצלחה בעסקים

כולי תקווה שבעזרת המדריך להישרדות תרמתי  את חלקי 
 .להצלחתך

 
 ח"רו שיפר יורם
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 כל מה שרצית לדעת 
 כבעל עסק עצמאי

 
  ,וגם מה שלא כל כך רצית לדעת

 !זה החוק, אין ברירה  חייבים

 

 רואי חשבון -' שיפר ושות, זיו
www.ucan2.co.il 
www.zscpa.co.il 
1-066-066-022 

 

 

 

http://www.ucan2.co.il/
http://www.zscpa.co.il/
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 אשתי היקרה יהודית,ספר זה מוקדש לך

 !שותפתי לחיים

 

 צחי ויהודה, אריה, צבי, זאב, זיו, לכם

 !שותפיי לעסקים

 

 לכל אחד ואחת מעובדי המשרד המסורים, וכמובן

 !השותפים להצלחה
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 ?איך אפשר להתחיל ספר בלי סיפור פיקנטי
  

 
 

 
 מקרה שהיה באמת

                                                           
. לביקור ידידותי" פוטו ברנר"זכה בעליו של , יום בהיר אחד

אורחיו הנכבדים היו אנשי חוליית ביקורת ניהול ספרים מטעם 
 .מס הכנסה

 
מסוג , השמיים היו כחולים, השמש זרחה, היה זה בוקר אביבי

 ...  בבוקר הימים שכיף לקום בשבילם
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ולמרות , לא נראה מעודד ביותר, כפי שניתן להבין, ההמשך
, "פוטו ברנר"זאת היה זה יום מוצלח במיוחד בעבור בעליו של 

מר ברנר לא ספג ולו הערה . שכן הביקורת עברה בהצלחה
בדיוק . ההכנסה שלו-קטנה אחת או רישום כלשהו בתיק מס

יו מנוהלים כדת הוא זכה להתכבד באישור כי ספר, להפך
 . לתפארת ולדוגמא, וכדין

 
עצמאי גושפנקא -האם יכולה להימצא לעובד –עם יד על הלב 

איש ישר , "בסדר"עדות ניצחת לעובדה שהוא ? טובה מזו
הרי אין כמו תוצאה אופטימאלית כזו בסיומה של ? ושומר חוק

ביקורת רשויות המס כדי לרומם את הרוח ואפילו לנפח טיפה 
 .את האגו

 
, כל אדם אחר מן היישוב היה בוודאי נועל את בית העסק שלו

במיוחד כשבכיסו מונח  , ויוצא להתבשם מיום מקסים כל כך
 . תעודת יושר  של מס הכנסה, ערך-אישור יקר

 
לא הוא הטיפוס שייתן להזדמנות פז . אבל לא מר ברנר, כולם

קבל הרי לא בכל יום מתאפשר ליהודי ל, שכזו לחמוק מבין ידיו
 . בכבודם ובעצמם, ייעוץ מקצועי חינם ממומחי חוליית הביקורת

 
עצר אותם ידידנו , בעודם פוסעים לעבר פתח היציאה, על כן

 :ופנה אליהם בדברים
 "?אפשר שאלה, תסלחו לי חברים"
ריח עסיסי של כאשר  השיבו השניים "?מה העניין, אדוני, כן"

 .הזדמנות עולה באפם
פתח " ?אולי תוכלו להדריך אותי, תהיתי אם אני פועל נכון"

 . בעוד אוזני השניים נזקפות בסקרנות, ושאל
אני לא רושם בקופה הרושמת מייד עם , תקבולים במטבע חוץ"

זה  –שאני ממיר לשקלים בבנק  רק לאחראלא , קבלתם
 "?תקין



 יורם שיפרח "רו: אתמ                              !מדריך ההישרדות -רשויות המס והעסק 

8 

 

 ?מה דעתך
 

 ר אכן פועל באופן תקין בעניין רישום נהאם מר בר
 ? תקבולים

  האם היית עושה כמוהו ומנצל הזדמנות לקבל עצה מפי
 ?המומחים

 מה הייתה תשובתם של אנשי חוליית ביקורת הספרים? 
 
 

המשכו המפתיע של הסיפור ממתין  לך באחד מהפרקים 
אאחל לך קריאה , בנימה אופטימית זו, ובינתיים. הבאים
וה שהספר יהיה לך לעזר רב ויסייע לך לצלוח בתקו, נעימה

רבות ושונות המזומנות לך בדרכך ' ביקורות פתע'בשלום 
 .העצמאית

 
 ,שלך

 
 , יורם שיפר

 חשבון -רואה
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 תוכן עניינים
 

 

 11 הקדמה 

 10 פתיחת תיקים ברשויות המס

 52 ?עוסק פטור או עוסק מורשה

 06 הבסיס לתשלום מס הכנסה

 00 נתחיל דווקא בהוצאות

 21 הוצאות מעורבות

 20 ?מה עדיף -רכישת רכב או ליסינג

 24 ניהול עסק מהבית

 20 קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה, קיצבה –הוצאות סוציאליות 

  05 הכנסות

 02 חשבוניות ועוד, דיווח על ההכנסותשיטות 

 06 חובת רישום תקבולים

 00 מס ערך מוסף

 11 ניהול ספרי חשבונות

 10 העסקת עובדים

 14 דיווחים שוטפים לרשויות המס

 41 מקדמות מס הכנסה

 42 מקדמות למוסד לביטוח לאומי

 42 ניכויים במקור

 41 עבודת בני זוג באותו עסק

 161 דוח שנתי למס הכנסה
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 160 הצהרת הון

 110 מבוא לתכנון מס

 110 שלושים דרכים חוקיות להקטין את תשלומי המס שלך

 151 להנהלת חשבונות  ucan2שיטת 

 152 תרשים זרימה: סיכום הפעולות שאותן יש לבצע במהלך חיי העסק

  מאמרים

 151 בשטח עצמאי להיות

 100 ? עצמאי או חברה -מה עדיף : דילמה אמיתית

 122 בהצהרת הון "טיפים וטריקים" ששוות כסף עצות

 125 הדיברות 16הצהרת הון 

 122 סוף דבר

 120 נספחים
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 הקדמה
 

אפתח ברשימה של  אמרות כנף וטיעונים שאני שומע 
לא רק מפיהם של עצמאים בתחילת דרכם , כמעט בכל יום

 . אלא גם מאנשי עסקים ותיקים
מתברר שרבים מאוד בקרב הקהילה העסקית אינם 

הבנה והכרת , מקדישים די זמן ותשומת לב לצבירת ידע
 . החוקים הנוגעים לענייניהם

לחובות ולזכויות , נוגע ללשון החוקפיתוח התמצאות במה ש
עדיין אינו נתפס כמשהו שיש למקמו , ולהתנהלות בכלל

 . גבוה בסולם העדיפויות
 

 :מניסיוני למדתי שיש לכך שלוש סיבות עיקריות
 

 "מה שאני לא יודע לא מזיק: "התחפרות בת היענה .1
 ..."יהיה בסדר: "המנטאליות הישראלית .2
 "?משלם לרואה חשבוןבשביל מה אני : "הטיעון הנפוץ .3

 
 , רשימת התירוצים מגוונת מאוד
 :  והיא אפילו מעלה חיוך פה ושם

 
 ".אף אחד לא אמר לי שאני חייב לנהל ספר הזמנות"
 
מעולם לא בדקתי במהלך השנה אם המקדמות שאני משלם "

למס הכנסה ולביטוח לאומי תואמות את החבות האמיתית 
 ".שלי

 
הוצאות שכר דירה בעסק המתנהל לא ידעתי שאסור לרשום "

 ".בבית
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 ".לא אמרו לי שאני חייב לנהל חשבון בנק נפרד לעסק"
 
 ?"מה זה הכרה בהכנסות על בסיס מזומן"
 
 ?"מה עדיף  –קנייה או ליסינג של רכב "
 
ולא מצאתי חומר על ההתנהלות ' בכל הגוגל'חיפשתי "

 ".החשבונאית המחייבת אותי
 

משפטים וטיעונים מסוג . צה המזלגזהו רק מדגם מייצג על ק
שדווקא בשל כך מטרידים , זה אינם אלא תירוצים קלושים

אני אומר שאלה הם תירוצים מפני שכידוע אי . אותי לא מעט
או כפי שנאמר , ידיעת החוק אינה פוטרת מאחריות ומעונש

מטריד אותי ..." ה לדעת/היה עליו: "לפעמים בבתי המשפט
תנהלת תוך חוסר ידיעת החובות שאוכלוסיית העצמאים מ

תוך אי ניצול הזכויות  –ולא פחות חשוב , המוטלים עליה
 . המוקנות לה בחוק

 
אוכל להרגיעך מעט , אם מקומך בין אלה שאינם מתמצאים

בקושיות . של צרת הרוב( או בנחמה למחצה)בנחמה הידועה 
, אני ניתקל יום יום, ובתהיות כמו אלה שצוטטו למעלה

חדשים , עם אנשי עסקים ועצמאים מפגשיםבאינספור 
כאלה , למרבה הפלא, כאלה המתנהלים לבד וגם, וותיקים

 .המנהלים את ענייניהם אצל רואה חשבון
 

יהיו מביניכם  .החלטתי לעשות מעשה, בשל מצב עניינים זה
... אידיאולוגיה, אחרים יאמרו חלוציות ,ברוכהשיאמרו יוזמה 
התופעה  מולאדיש  יכולתי להישארלא , כך או אחרת

כך  בקרב -הבולטת כל, בסיסיהמטרידה של היעדר ידע ניהולי 
 . כלל אוכלוסיית העצמאיים
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התעורר בי רצון לפזר את הערפל וליצור אמצעי עזר 
הנוגע להתנהלות , שבעזרתם ניתן יהיה להנחיל ידע זה

חשבתי  ,במקביל. העסקית מול רשויות המס לכל מי שזקוק לו
שנכון יהיה להקל על בעלי העסקים את ההתמודדות הכרוכה 

אפילו במחיר של שחרור מסוים מהתלות , בניהול ענייניהם
 . המוחלטת שלהם ברואה החשבון

 
" ארגז כלים: "אלא בחבילה שלמה, לא מדובר כאן בצרור עצות

. שהוא לטעמי  הכרח וחובה לכל עצמאי באשר הוא, מגובש
ללידתו של , בין היתר, בעת גיבוש היוזמה שהביאה, עם זאת
ראיתי  לנגד עיני בראש ובראשונה את טובת אלפי , ספר זה

 . הפזורים בכל רחבי הארץ, הלקוחות של משרדנו
 

 : יקט בן שלושה שלביםפרו
ניתוח ופירוק הצרכים המיידיים של ציבור לקוחותינו הוביל 

. חדש בתחום החשבונאות" אפ-סטארט"אותי ליצירת מעין 
אולי , יזמתי חבילת שירותים המאפשרת לבעלי עסקים

ליטול חלק פעיל בהתנהלותם מול שלטונות , לראשונה בחייהם
 .  ירה לידעהבנה ונגישות יש, מתוך ביטחון, המס

 
 : על פי סדרם, שלי" אפ-סטארט"ואלה היו שלביו של ה

    
  בשלב הראשון

המאפשרת מתן , הובלתי ליצירת פלטפורמה ראשונה מסוגה
זאת במחיר . שירותים חשבונאיים יעילים באמצעות האינטרנט

מדובר . וברמת שירות גבוהה ביותר, השווה לכל נפש
בלתי מוכרים לחלוטין בסטנדרטים חדשים של איכות שהם 

ואשר עליהם עוד ארחיב , ( www.ucan2.co.il)בישראל 
 .בהמשך
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  בשלב השני
 .ucan2המיועדות ללקוחות , הוקמו סדנאות הדרכה

 
  –נכתבו פרקיו של ספר זה  בשלב השלישי

 
 ". רשויות המס והעסק מדריך ההישרדות"

 המתנהלים מבלי להכיר את, לטובת כל אותם עסקים קטנים
ולטובת כל אלה , כללי ההתנהלות החשבונאית החלים עליהם

המדריך " –אני מגיש ספר זה , הצמאים לדעת יותר
 . אשר כשמו כן הוא, "להישרדות

 
לעבר התנהלות , מדריך זה ינחה אותך ויובילך צעד אחר צעד

להבין , הוא יסייע לך להתמצא בנבכי החוק. עסקית תקינה
מהן החובות החלות עליך , אסורמה , אחת ולתמיד מה מותר

כבעל עסק וכיצד עליך להתנהל מול רשויות המס מיום הקמת 
לא פחות . העסק ולאורך התנהלותו השוטפת בשגרת היומיום

ספר זה ייתן  –חשוב ובתקווה שלא יהיה לך לעולם צורך בכך 
בידך גם את הכלים לסגור את העסק שלך בצורה חלקה 

 .ופשוטה
 

לא אוכל להקיף עבורך את . ריעה קצרהחשוב לזכור כי הי
מלוא חומר הלימוד ועל כן השתדלתי להביא לך את עיקר 

כל "בבחינת , הדברים ותמציתם באופן ממוקד ותכליתי
 ".המוסיף גורע

 
איגדתי וליקטתי עבורך את הנושאים המהותיים ביותר 

בחירת הנושאים מבוססת על . להתנהלות חשבונאית תקינה
שנצבר תוך כדי קשר שוטף , ניסיון מקצועי עשיר ורב שנים

 . וממושך עם אנשי עסקים
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במהלך שנות עבודתי הרבות למדתי להכיר לעומק ולבודד את  
, דר יומם של לקוחותייהנושאים העיקריים המצויים בראש ס

 .בית של ההתנהלות החשבונאית התקינה-האלף
  

מובאים בנספח , לנוחיותך וכדי להביא דברים בשם אומרם
 .לספר ציטוטים רלוונטיים מספר החוקים הישראלי

 
עוד חשוב לשים לב לכך שהתקנות וחוקי המס משתנים מעת 

, רואי החשבון הם הראשונים להתעדכן בשינויים אלה. לעת
ומכאן ברורה החשיבות הרבה בהתייעצות עמם לפני כל מהלך 

 . שמתכוונים לבצע
 
 

  ?שאלות, בעיות, הבנות-אי, יש לך התלבטויות
 

במסגרת ! אני מזמין אותך לפנות אלינו בכל עת
אנו מעמידים שירותי , השירותים שלנו לעסקים קטנים

 . תמיכה וייצוג בתחום ראיית החשבון, הכוונה, יעוץ
 

השירותים שלנו בנויים לספק מענה לכל צורך ולכל 
, שאלה שמתעוררת במהלך הניהול השוטף של העסק

גם שאלות שאולי יתעוררו אצלך תוך כדי הקריאה -כמו
 .במדריך זה
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 ...   ונפתח ב
   

 פתיחת תיקים ברשויות המס
 

 
 

דרכו של כל עצמאי מתחילה  בפתיחת תיקים ברשויות 
בדרך זו גם נפתחת בפניך באופן רשמי הדלת אל . המס

ממחר אני : עולם העסקים וכאילו הכרזת קבל עם ועדה
 . עצמאי

ומעתה אתם מוזמנים , הנה הפרטים שלי: ובנוסף הצהרת
, התראות, הודעות, לשלוח פנקסי תשלומים: לי" להציק"

 . ועודקנסות ועוד 
 

                  ?האומנם
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מחפשים 'רשויות המס לא באמת . זה הזמן לצפירת הרגעה
כוונתם היא רק . ואינם להוטים להתעמר בך כך סתם' אותך

בדיוק כפי , שעצמאים יפעלו בהתאם להוראות החוק
 . שהמשטרה מצפה מנהגים בכביש שיצייתו לחוקי התנועה

 
מסייעת , ה להיות ענייניתההתנהלות מול שלטונות המס יכול

, כשלב ראשון, אני ממליץ לך, כדי שאכן כך יקרה. ותומכת
לאמץ את הקודים הטבועים בו ולנהוג , לקרוא את הספר

מובטחת פעילות עסקית , לכל מי שיפעל על פי הכתוב. לפיהם
 .רגועה ובלתי מאיימת לחלוטין

 
מרגע זה ואילך עליך להתחיל להתנהל מול כל . טוב ויפה

בדיוק על פי ההוראות וסימני , צעד אחר צעד. רשויות המס
 . יצאנו יחד לדרך. זהו. הדרך שהנחתי לפניך בספר זה

פרק זה ילווה אותך במהלך צעדיך הראשונים בחייך כעצמאי 
 .ובו נדון בפתיחת תיקים ברשויות המס

 
 

  ?היכן יש לפתוח תיקים
 :ל"על פי הסדר הנ, הנה

 .לביטוח לאומי ומס הכנסההמוסד , מס ערך מוסף 
 
 

  :תחנה ראשונה
 פתיחת תיק במס ערך מוסף

מ חייב להתבצע לפני "המע במשרדי מורשה כעוסק רישום
אולם ניתן לדחות אותו לצורכי , קבלת כספים כלשהם

מיד הכול , רק רגע? כבר הסתבכת. התארגנות להקמת העסק
 . יהיה ברור
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 :הקטגוריותלהירשם תחת אחת משתי  אותך מחייב החוק
 עוסק מורשה. א
 פטור  עוסק. ב
 (. להשוואה ביניהן מוקדש מאמר בהמשך)
 

 : מורשה עוסק פתיחת תיק של
מ במקום "עליך להגיע באופן אישי למשרדי מע לצורך כך

 :הבאים המסמכים את איתך מגוריך ולהביא

  זהות תעודת 

  העסקי  הבנק חשבון פרטי עם מהבנק אישור 
 )שיק צילום או)   

  התקשרות עסקית או הוכחה על כוונה לנהל עסק  חוזה)*( 

  העסק של רכישה חוזה או שכירות חוזה 
 
 

  :האפשרות השנייה
 פטור  מ כעוסק"רישום במע

 .המכירות השנתי מחזור הפרמטר הקובע לעניין זה הוא
הסכום משתנה ) ,00,440₪הרף עומד על , 5610נכון לשנת 
   (.אחת לשנה

 
,  ח"ש 404,00מי שהכנסותיו השנתיות אינן עולות על , כלומר

 .כעוסק פטור יוכל להירשם
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 :בנקודה זו אפנה את תשומת לבך לארבע הארות חשובות
 
לעת משתנה תקרת מחזור המכירות מאחר ומעת  .1

עוסק 'שהינה הפרמטר המבחין בין מי שנחשב  , השנתי
חשוב להתעדכן לפני ', עוסק מורשה'למי שנחשב ' פטור

לגבי מה " רגע חושבים"מ ולעשות "פתיחת תיק במע
נכון לך יותר ומה משקף באופן נאמן יותר את צפי 

 .ההכנסות השנתיות שלך
יוכלו לבצע עבורך את הרישום רואה חשבון או יועץ מס  .2

בין אם , ופתיחת התיק ללא צורך בנוכחותך האישית
 .הינך עוסק מורשה ובין אם אתה עוסק פטור

, לגבי שיקולי הכדאיות בבחירה בין שתי האפשרויות .3
עוסק פטור או עוסק : "ניתן לקרוא בהמשך מאמר שלי

 "?מורשה
ראה הרחבה . לא כל עסק יכול להירשם כעוסק פטור .4

 .ל"במאמר הנ
 
 

 י שותפות "לצורך פתיחת תיק במס ערך מוסף ע
 :יש להציג( שני אנשים או יותר)

 תעודת זהות של כל אחד מהשותפים. 

 שכירות של מקום העסק/חוזה רכישה. 

  חוזה התקשרות עסקית או הוכחה לכוונה לנהל עסק.)*( 

 אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות. 

  אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות 
 (.לא חובה  –אם קיים )

  לצורך  בשמםעל השותפים למנות אחד מהם כנציג שיפעל
 .מ"כל הפעילות הנוגעת למע
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 :מ יש להציג"לצורך פתיחת חברה בע

 אישור של רשם החברות על רישום החברה. 

  שאושר עלתקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי-

 .ידי רשם החברות

 כתובותיהם , מספרי הזהות שלהם, שמות מנהלי החברה

 .ומספרי הטלפון שלהם

 שכירות של מקום העסק/חוזה קנייה. 

 אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה. 

 
יש , באשר לעסק המצוי בשלבי הקמה ושטרם החל בפעילותו

פעילותו להציג מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על 
 .)*(העתידית

 התחייבויות לאספקת טובין. 

 חוזים לביצוע פעולות שתכליתן רכישת נכסים לבנייה 

 אישורי בנייה. 

  רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות

 .וכיוצא באלה

  ( מ"הניתן לך במשרדי מע 151' טופס מס)טופס רישום

 .מלאים והוא חתוםשכל פרטי המידע בו 

 סכום ההשקעה: מידע לגבי ההון והרכוש הקשור בעסק ,

 .מחזור העסקאות המשוער וכדומה, מקורות המימון
________________________________________________________________________ 

 
בסמכותו של . ובנתקלו בסיר, מ בכוונה לפתוח תיק"במקרים לא מעטים עצמאים שהגיעו למשרדי מע)*( 

בין היתר יכול הסירוב . מ לסרב מסיבות שונות לפתוח תיק עוסק מורשה לאדם או לחברה"מנהל מע
אם לדוגמא )מ לא השתכנע בקיומה של כוונה אמיתית להקים ולנהל עסק "לנבוע מהעובדה שמנהל מע

 (. לא הוצג בפניו הסכם שכירות או הסכם לצורך התקשרות עסקית וכדומה
בשל צבירת חובות בתיקים אחרים שבהם , מ"להידחות גם בקשתו של אדם לפתיחת תיק במעיכולה 

 .סיבות מגוונות אחרות יכולות גם הן להוות עילה לסירוב. שותפות וכדומה, הוא מעורב כבעל חברה
ייתכן ולא  –' נקייה'שלך עם הרשויות אינה ' היסטוריה'יש לקחת בחשבון שאם ה, בבואך לפתוח תיק

 .מ"מו לפתוח לך תיק מעיסכי
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 להם יקר שזמנם לאנשים טיפ

 ,לחודש -15 ה לאחר מ"מע למשרדי להגיע כדאי
 .שעה בלבד כחצי תארך זה במקרה תיק פתיחת

 
 

 : תחנה שנייה
 רישום כעצמאים במוסד לביטוח לאומי

 
' עוסק מורשה'בין אם ההתנהלות שלך כעצמאי היא במסגרת 

 להירשם עליך –שותפות  במסגרת או פטור ובין אם היא
 .שנתי רב דוח ולמלא לאומי במוסד לביטוח כעצמאי

 
 פתיחת עם חובת הרישום במוסד לביטוח לאומי מוטלת מיד

לבצע פתיחת תיק גם , אגב, ניתן .העיסוק עם תחילת או העסק
 .דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

 
 : והנה עוד סיפור שקרה באמת

שמוסר , לעצור ולספר עוד סיפור מהחיים זה בדיוק המקום
 :השכל בצדו

שפתח תיק , לצורך העניין נקרא לו משה כהן, מדובר בעצמאי
אך לא וידא שמסמכי הפתיחה אכן , במוסד לביטוח לאומי

וזמן קצר לאחר שהחל את , רצה בורא עולם. הגיעו ליעדם
תאונת עבודה שאף גרמה , לבחור, פעילותו כעצמאי אירעה לו

 .לנכותלו 
 

בבואו לתבוע את התגמולים המגיעים לו בשל נכות עקב 
זאת מאחר והתברר . נשללה תביעתו, תאונה בעבודה

שמסמכי פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי לא הגיעו כלל 
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בגלל עניין ביורוקרטי פעוט זה נגרם לאותו משה , וכך. ליעדם
 .כהן נזק כספי עצום

 
 
 
 

 ! למענך

 ! חשוב כדי להבטיח לך כיסוי והגנה טיפ
 תיק העסק שלך עליך למהר ולפתוח פתיחת עם

, מיידי יש לבצע זאת באופן. במוסד לביטוח לאומי
 לעבוד התחלת אם. כדי לוודא שיש לך כיסוי ביטוחי

 תביעה הדורש כעצמאי וחס וחלילה התחולל אירוע
 פתיחת תיענה אם מסמכי לא תביעתך, ביטוחית

כדי שלא יגידו  .לביטוח לאומי למוסד נמסרו לא התיק
דבר ..." )אין אצלנו רישום: "או..." המסמך אבד: "לך

 עם העתק לשמור חשוב ,(שבהחלט יכול לקרות
 .התיק פתיחת לאחר" נתקבל" חותמת

 
  
 

  ?אפשר להציע לך המלצה חמה מתוך ניסיוני האישי
המדריך  ריכז עבורך את לאומי לביטוח של המוסד האתר

 . אני ממליץ לך לקרוא אותו. לעובד העצמאי
 

 שיכול לחסוך לך כסף טיפ

-אם הפעילות העסקית שלך מתנהלת במשך פחות מ
שעות בשבוע  25-שעות בשבוע או במשך פחות מ 52

של השכר הממוצע במשק  22%-והכנסתך נמוכה מ
של ההכנסה הממוצעת  22%-או שהכנסתך נמוכה מ

רות לקבל הנחה בתשלומים קיימת אפש –במשק 
 .למוסד לביטוח לאומי
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 : צעד שלישי ואחרון

 הכנסה מס באגף העסק רישום
 

וכך גם על הצורך , על פתיחת תיק במס ערך מוסף דיברנו
. והדחיפות לפתוח תיק במשרדי המוסד לביטוח לאומי

 .המשימה האחרונה היא רישום באגף מס ההכנסה
 

מסור הודעה לשלטונות המס מיד עם פתיחת העסק ל עליך
 בדואר המס לשלטונות ההודעה את אפשר לשלוח. שלך

 חתומה להיות חייבת ההודעה –לב  אך חשוב לשים ,רשום
 !אלא רק המקור, לא העתק, לא צילום. ידך בכתב

 
מס  מדריך את למצוא ניתן בישראל המיסים רשות באתר

תיק  פתיחת על הסברים הכולל ,עסק לפתיחת הכנסה
 .עצמאי

 
 במס תיק לפתיחת טופס באפשרותך להוריד מהאתר, כמו כן
באזורים  הכנסה מס למצוא בו את רשימת כל סניפי ,הכנסה
 . בהם השירות קבלת ואת מועדי, השונים

 
 
 

 :כתובת האתר היא
 .www.finance.gov.il/taxes 

 
 ?הרישוםסיימת את שלושת שלבי 

 
 !טוב-מזל

 .אני שולח לך את ברכת הדרך
 


