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עידכונים לחודש 2.2017 - מיסים ועסקים 

תקנות מס ריבוי דירות- מענק מס שבח 
אדם החייב במס ריבוי דירות, שימכור דירה עד לתאריך 30/9/17 זכאי למענק בגובה מס השבח שחייב בו, 

עד לסכום של 85 אש"ח. 
כאשר סכום הדירות להשקעה נמוך מ-1,150,000 ₪ )כלומר מס ריבוי דירות בשעור אפס לא חל עליו(, זכאי 

למענק על מחצית מס השבח עד ל-15 אש"ח.
תנאים לקבלת המענק:

1. המכירה אינה לקרוב או ללא תמורה או העברה למלאי עסקי בעסק.
2. המענק מוגבל ל-3 דירות. 

3. הצהרה שאין בכוונת המוכר לרכוש דירת מגורים עד לתאריך 31/12/20. 
לא רכש דירת מגורים מ-16/12/16 ועד לקבלת המענק. 

רכישת דירה החל מ-1/10/17 ששולם עבורה מס רכישה כדירה יחידה, לא תחשב.
4. דירת המגורים נמכרת למשפר דיור. 

משפר הדיור הינו בעל דירה יחידה המצהיר שמוכר את דירתו, או אדם ללא דירה.
5. בני זוג וילדים עד גיל 18 יחשבו כרוכש אחד.

6. הוגשו דיווחים כנדרש לעניין מס ריבוי דירות ומיסוי מקרקעין.
7. הגשת בקשה לקבלת מענק )עם ההצהרה על מכירת הדירה(.

עדכון מדרגות מס והפרשות לשנת 2017 

 מע"מ
תקרת הכנסות לעוסק פטור בשנת 2017 עומדת על 98,707 ₪. 

 מס הכנסה
ירידה במדרגות הכנסה נמוכות ועליית שעור המס במדרגה הגבוהה. 

 

לכבוד
חברות ועסקים

שווי נקודת זיכוי: 2,580 ₪ )215 ₪ לחודש(.
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 ביטוח לאומי
ירידה משמעותית במדרגת ההכנסה הנמוכה, עליה במדרגה הגבוהה.

 חובת הפרשה פנסיונית לעצמאים:
עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס. במקרה של אי בהירות לגבי גובה ההכנסה המלצתנו 

להמתין בסמוך לסוף השנה, אולם חשוב להיערך מראש ולבחור את הקופה המתאימה לכם.
במדרגת הכנסה נמוכה ההפרשה מתקזז בקירוב כנגד קיטון בהפרשות לביטוח לאומי. 

בהפרשה  החייבת  ההכנסה  מתקרת  מופחתים  להיות  יכולים  כשכיר,  העצמאי  עבור  שהופקדו  תשלומים 
לפנסיה. 

עבור ההפרשה ינתן זיכוי וניכוי למס הכנסה. זיכוי של 35% מסכום ההפקדה עד 5% מתקרת ההכנסה, כ-10 
אש"ח. ובנוסף ניכוי של עד 11% נוספים מתקרת ההכנסה שהם כ- 22 אש"ח. 

שליש מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ושליש יופנה לטובת רכיב דמי האבטלה.

בדומה לשכיר, חובת ההפרשה לא חלה על:
• עצמאי מתחת גיל 21 בתום שנת המס.

• עצמאי מעל גיל 60 בתום שנת המס.
• לא מלאו 6 חודשים לרישומו כעצמאי עד לתום שנת המס.

• עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילת החוק.

תקרת הפרשה לפיצויי פיטורין
עד לשנת 2017 לא היתה קיימת תקרה מוגבלת להפרשת המעסיק לפיצויים. משנת 2017 קיימת הגבלה.

בעבר, כל הפרשה הוכרה כהוצאה אצל המעסיק, ובעת משיכת הכספים אצל העובד נבדק גובה פטור 
המס. )עד תקרה של 12,200 ₪ בגין כל שנת עבודה(

החל משנת 2017, תקרת ההפרשה החודשית לפיצויים הינה 2,667 ש"ח )32,000*8.33%(.
כל הפרשת מעביד מעבר לסכום זה ממוסה כבר בעת ההפרשה  ולא במשיכה.

נקודת זיכוי עדכון לעניין תעודת מקצוע ולעניין עובד זר
תעודת מקצוע:

אדם שסיים לימודי מקצוע )כמו לימודי הוראה(, היה זכאי עד כה ל 1/2 זיכוי בשנה לאחר שסיים את 
לימודיו. בשנת 2017 עודכן הזיכוי ל- 3/4 נקודה.  החל משנת 2018 זכאי ל 1 נקודת זיכוי.

תואר אקדמי:
אדם שסיים לימודי תואר ראשון, זכאי לנקודת זיכוי בשנה לאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה, 

לבחירתו. בתואר שני הזכאות למחצית נקודה.

שנתי
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עובד זר:
בימים אלו פורסם תיקון לחוק, על פיו עובד זר יהיה זכאי לנקודת זיכוי החל משנת 2018. ולחצי נקודת 

זיכוי בשנת 2017.. ראה הרחבה מיוחדת החודש בחוזר שכר.

החמרה בהטלת קנסות מנהליים וערנות הנישום לשימוע הטלפוני הנערך לו
מהו קנס מנהלי?

קנס מנהלי הינו קנס שמוטל על עבירות מס טכניות ותשלומים מאוחרים, כתחליף לכתב אישום פלילי. 
עקרונית נקבע בחוק עד שנת מאסר בפועל בגין עבירות מס הכנסה מסוג זה. 

במידה והמחדלים הוסרו, הענישה מקלה יותר, ובמקום מאסר בפועל יושת בדרך כלל קנס מינהלי, או עונש 
מאסר על תנאי וקנס, בהתאם לנסיבות.

מהן עבירות מס טכניות?
עבירות מס טכניות הן עבירות שבוצעו ללא כוונה פלילית להעלים הכנסות, לדוגמא: 

אי-הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה במועד, אי-הגשת הצהרת הון במועד, אי-ניכוי מס במקור.
כלומר מדובר בעבירות מס, אולם לא בעבירות מס מהותיות שמחייבות הליך פלילי מורכב.

שימוע - זו ההזדמנות שלך!
גם  להתבצע  יכול  ככלל  עריכת שימוע, השימוע  לאחר  רק  לחוק,  נישום, בהתאם  על  מושת  מינהלי  קנס 

טלפונית. הפניה היא ישירות לנישום ולא לרו"ח המייצג.
חשיבות השימוע רבה, הואיל וזו ההזדמנות של הנישום להשמיע את טענותיו ולנסות למנוע או לצמצם 
את הקנס. ככל שישתכנע פקיד השומה כי מדובר בסיבה חריגה וחד פעמית )מחלה, ניתוח, לידה, טיסה 

פתאומית וכו'(, גדלים הסיכויים לצמצום הקנס.

נשמח לעמוד לשרותכם!

אילה אוברמייסטר, רו"ח אביגיל שקוביצקי, רו"ח       
מנהלת מחלקת עסקים      


