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בדיקת תוקף אישורים ל 2017
www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 :אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי במקור באתר

/http://www.guidestar.org.il :אישור ניהול תקין באתר
 /https://www.misim.gov.il/gmtrumot :תוקף אישור סעיף 46 באתר
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ניהול ספרים וניהול תקין

 האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים?
ספר תרומות בשווה כסף / ספר תלמידים )לבית ספר( / ספר קופה  / פנקס חברי עמותה וחברי 

ועד.

 ספירת קופה - ביום 31.12.2016, ספירת מזומנים שוברי אשראי ושקים. תיעוד רשימת שיקים 
)אפשרי תצלום(. מומלץ לבצע הפקדה לפני תום השנה. 

 ספירת מלאי – בעמותות עם מלאי יש לתעד ספירה בסוף שנה: כמות מוצר, מחיר למוצר, סה”כ. 
דוגמאות למלאי בעמותות: מלאי בסיסי )לדוג’: ספרים וכלי מטבח(, גמ”חים עם מלאי מוצרים 
להשאלה, וכן מכוני ספרים עם מלאי למכירה )לדוג’: ספרים שהוצאו לאור במכון, חוברות וכו(. 

אם אין הבדל משנים קודמות אין צורך לבצע ספירה.

 דפי בנק – מומלץ להוריד מידע ודפי בנק ממוחשבים. ישנם בנקים המוגבלים להורדת מידע 
לחצי שנה.

 חוזים והסכמים – יש לוודא כי כל שיתוף פעולה עם גורם חיצוני לעמותה, מעוגן בהסכם. ניתן 
לפנות למשרדנו לקבלת דוגמאות להסכמים. הסכם שימוש בחשמל/מים עם תאגידים/פרטיים, 

הסכם פעילות משותפת וכן הלאה.

 קבלות – בהתאם להוראות ניהול ספרים של מס הכנסה, חלה חובה להפיק קבלות מידית לכל 
והוראות קבע )שקים, מזומן, אשראי(. בהתאם להוראות רשם  תקבול שאינו בהעברה בנקאית 
העמותות חלה חובה להפיק קבלות לכלל ההכנסות, אולם אפשרי אחת לשנה. זה הזמן להציף 
את כלל התקבולים שלא נרשמו בעבורם קבלות ולהפיק קבלות. דוגמא: קבלה מרוכזת לגבייה 

מהורה בה”ק, קבלה מרוכזת לתקבולים ממשרד ממשלתי. 

סיום  לשקול  מומלץ  הכספי/המילולי.  בדוח  בדיווח  חייבות   – קשורים  צדדים  עם  עסקאות   
הלוואות  או מתן/קבלת  זה תשלומי שכר  בכלל  הבאה.  לשנת הכספים  לגרור  ולא  התחשבנות 

מחבר ועד, ועדת ביקורת, המנכ”ל וקרובי משפחתם.

יש לבחון מחדש את כל יתרות ההלוואה, ובמיוחד הלוואות פתוחות לסוף שנה.   –  הלוואות 
עמותה רשאית ליטול הלוואה בתנאים סברים לאחר החלטת הועד, ובתנאי שתחתום על הסכם 
הלוואה המפרט את זהות נותן ההלוואה, פרטי ההלוואה ותנאיה, סכום ההלוואה ומועדי פירעונה. 
תזכורת: הסכם ההלוואה ייחתם אך ורק עם מי שנתן את הכספים במישרין, וההלוואה תוחזר אליו 

ישירות.

 הלוואות לעובדים – הלוואה מעל 7,680 ₪ יש לחייב ולזקוף ריבית לפי סעיף 3)ט( 3.41%.
 גובה שכר בעל תפקיד ניהולי– בעמותות נתמכות, לא יעלה על 620,000 ₪ בשנה.

 גובה עלויות הנהלה וכלליות – לבחון יחס מחזור הפעילות לשיעור ההוצאות. בעמותות עד 10 
מליון ₪ השיעור הוא 22% מקסימום. עמותות בעלות מחזור גבוה יותר – השיעור קטן עד 5% 

כאחוז שולי.
 ביטוח – זה הזמן לבחון כיסוי ביטוחי מספק לתלמידים, לעובדים ולרכוש, וכן, ביטוח אחריות 

לחבר הועד ונושאי המשרה בעמותה.

 זיכוי העובדים בגין תרומות - מעביד שהסדיר הרשאה, רשאי להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות 
עד גובה תרומות של 25,000 ₪ לשנה
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שיפור איתנות פיננסית

המדד המרכזי לבחינת איתנות פיננסית של עמותה הינו בחינת יחס הון – יחס   שיפור יחס הון 
הרכוש השוטף )בנקים, שקים, כספים בקופה, הכנסות לקבל, יתרות חייבים לזמן קצר( להתחייבות 
לפירעון  שקים  קודמים,  חודשים  או  דצמבר  שכר  בגלל  ולקופות  לעובדים  )התחייבות  השוטפת 
שטרם נפרעו, הלוואות לזמן קצר, מינוס בעו”ש, יתרת ספקים חשבוניות פתוחות שטרם שולמו(. 
היחס המומלץ הוא לכל הפחות 0.8. כלומר: על כל 100 ₪ חובות יש לוודא כי לכל הפחות יש כסף 
זמין של 80 ₪. על מנת לקבל ניקוד מקסימלי מומלץ לפעול ליחס גדול מ 1 ולחתור ליחס של 1.2. 

הפיננסים.  היחסים  את  תשפר  המס  שנת  סוף  לפני  שתתקבל  הכנסה  כל   – הכנסות  הקדמת   
הקדמת הכנסות יכולה להיות גם באמצעות תקבול שקים עתידיים )אם לעמותה סעיף 46 הזיכוי 

לתורם רלוונטי רק במועד הפירעון(.

 המרת הלוואות לזמן קצר - וכן יתרת עו”ש במינוס  - בהלוואה לזמן ארוך יותר )כלומר החזר עיקרי 
ב-2018 והלאה, מה שיאפשר להציג כהלוואה לזמן ארוך ולא כהלוואה לזמן קצר(. בדומה לכך אם 
לעמותה התחייבות לגוף פרטי )שאינו בנקאי( מומלץ לקבל אישור בכתב כי מדובר בהלוואה לזמן 

ארוך.

 צמצום יתרות חייבים לעמותה – לעמותה עם יתרת חייבים משנים קודמות כגון: תלמידים חייבים, 
הלוואות שנתנה העמותה לפרטיים/ לעמותות/ לעובדים,  וכדומה, מומלץ לבצע גביה, להקטין את 
החוב ולהראות פעילות ממשית. יתרה עומדת עלולה להיחשב כבלתי ממשית, ולפגוע משמעותית 

במדדי האיתנות הפיננסית.

 הלוואות -  הלוואה הינה מקור מתמיד לבדיקה ולחקירה. יש לוודא כי נחתם הסכם לכל הלוואה 
במהלך השנה וכי עומדים בתנאי ההסכם. אם קיימת אי עמידה בתנאי ההסכם: לו”ז, הצמדה או 
פריסה – חשוב לעדכן את הסכם. כמובן שמומלץ לצמצם יתרות הלוואה ככל הניתן. מומלץ לבצע 
גביה אפילו כנגד שקים עתידיים עבור הלוואות שניתנו/ שהתקבלו על ידי העמותה. )כמובן בתנאי 

שמדובר בהחזר הלוואה ממשי והשיק יפרע בראשית 2017(.

הפנסיה  הגמל,  לקופות  התחייבות  יתרת  לסגור  מומלץ   – שכר  בגין  סוציאליות  לזכויות  חובות   
וההשתלמות לפני סוף שנת המס.
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שכר וזקיפת שווי

האם נערכנו לביקורת תמ”ת בדבר עמידה בדיני עבודה? 

הפנסיה  כספי  להעברת  נערכתם  האם  העובדים?  ולכל  במלואם  מועברים  הפנסיה  תשלומי  האם   
לקופות  שויכו  החדשים  העובדים  כל  כי  בדקתם  האם  בשקים?   ולא  בלבד  בנקאיות  בהעברות 
הפנסיה? בעובד פחות מ 3  חדשים במקרה וזכאי יהיה לקבל פנסיה רטרו, חשוב להפריש כבר כעת 

על מנת שלא יתחייב במס בשנת 2017.

 האם שולמה הבראה? 
 האם מועבר לעובד תלוש שכר מדי חודש? 

חופש  בספר מעקב  וכן  )וניצול!(  צבירה  בתלוש השכר  ומחלה  חופשה  ימי  של  תיעוד  ישנו  הם   
ומחלה בתוכנה או בספר כרוך? אם לא קיים תיעוד – זה הזמן לבחון האמנם מדובר אכן במשרה 

שלא חל עליה שעות עבודה ומנוחה והעובד הוחתם על כך.  

 האם כל העובדים קבלו הודעה לעובד? 
 האם הודעה עדכנית בדבר שכר מינימום תלויה במקום התכנסות העובדים?  

 האם מקפידים לא לחרוג ממספר השעות הנוספות אשר מותר להעסיק בהם עובדים )עד 12 שעות 
לשבוע( והאם משולם על כך כדין? האם מקפידים על מנוחה שבועית של 36 שעות ומרווח של 8 

שעות בין ימי העבודה?

בחינת מס בגין שכר:

 במעבר בין חודשים יש לחשוש בד”כ רק להפרשת ביטוח לאומי, אולם במעבר בין שנים נסגרת 
שנת מס. פתיחת שנה לאחור ניתנת בבקשה מיוחדת ומנומקת ע”י העובד. 

 עובדים ששכרם משולם בנטו, יש לבחון האם חל שינוי בזיכויי מס הכנסה של העובד במהלך 
השנה: הולדת ילד, קבלת תואר אקדמאי, זיכוי בגין תרומות לפי סעיף 46 וכדומה, אם חל שינוי – 

מומלץ להסדיר קבלת הזיכוי באמצעות התלוש בחודש דצמבר.

 שכר עד 178,327 ₪ פטור ממס שכר, זה הזמן לבדוק שינוי לקראת השנה החדשה ובחינה השנה 
שחלפה.

ונופש  טיול  כגון:  שנה.  באותה  לזקוף  יש  המס  שנת  במהלך  שניתנו  לעובד  אישיות  הטבות   
לעובדים, כיבוד, שימוש בטלפון נייד, העמדת רכב לרשות העובד וכדומה. אי זקיפת שווי עלולה 

לעלות לעמותה ב-90% מס וזקיפה בשנה הבאה עלולה להעמיס עלות מס ביתר על העובד. 
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בחינת חובת ניכוי במקור של שנת 2016 ו - 2017

לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2016 של טופס 102 למס הכנסה. 
כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2017. כל מחזורי ההכנסות מתייחסים להכנסות שהתקבלו ולא 

להכנסות בשווה כסף.

 עמותה חייבת בהנהלת חשבונות כפולה לפי מס הכנסה במחזור הכנסותיה מעל 500,000 ₪ בשנה 
או שהיא מעסיקה בשנת המס הנוכחית 10 עובדים ומעלה.

 ניכוי במקור משכירות / שכר מרצים  - עמותה שמחזור הכנסותיה מעל 500,000 ₪ או שיש לה 
בשנת המס הנוכחית 10 עובדים ומעלה,  חייבת בדיווח על תשלומי שכירות ושכר מרצים בטופס 102 

החודשי ובטופס 856 השנתי,  גם אם היא איננה מחוייבת בניכוי במקור.

קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן וגם ללא ותק או עובדים  “חוק עסקאות גופים ציבוריים”   
חייבת לבדוק עם כל התקשרות עם ספק מעל 4,920 ₪ בשנה שיש לו “אישור ניהול ספרים”.

 כל עמותה שדיווחה במהלך השנה בטופס 102 על תשלומים לספקים, חייבת בהגשת טופס 856, 
גם אם היא לא היתה חייבת בכך על פי התקנות.

 ניכוי במקור מספקים – אם בין השנים 2013-2015 העמותה העסיקה בכל שנה 10 עובדים ומעלה 
או  שמחזור עסקאותיה באחת מהשנים הללו עלה על 3,200,000 ₪, עליה לנכות במקור לספקים 
ולדווח טופס 856 החל משנת 2017. כלומר שעל כל תשלום מעל 4,920 ₪ )לספק, שנתי( עליה לנכות 

במקור אלא אם הספק מציג אישור. 

להלן טבלה מסכמת:

מס’ 
עובדים

חייב בהנהלת מחזור
חשבונות 

כפולה?

חייבת בניכוי 
במקור )856(?

הערה

אם בשנה הנוכחית, אין למוסד 10 עובדים, XXבין 0-90-500,000
ומחזור עסקיו נמוך מ-500,000 ₪, הוא אינו 

חייב בדיווח 856.

בין 500,000 0-9
ל-3,200,000

VX לפי רשם העמותות, עמותה שאינה רשומה
כמוסד במס הכנסה )כגון איגוד המנגנים( 

חייבת בהנהלת חשבונות כפולה החל 
ממחזור של 1,250,000 ₪.

למעלה 0-9
מ-3,200,000

VV אם אפילו באחת משנות המס ב-3 השנים
שקדמו לשנה שעברה, המוסד עבר על 
ה-3,200,000 ₪ - המוסד חייב ב-856.

כל סכום, 10 ומעלה
אפילו שקל.

VV אם בכל אחת מ-3 השנים שלפני שנה
שעברה היו למוסד 10 עובדים ומעלה.


