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חידושים ועדכונים לשנת 2017

 פטור מיוחד מהשכרת דירות מגורים למלכ"ר 

חוק מס הכנסה  )פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים( קובע פטור מהכנסה מהשכרת 
ציבורי  למוסד  או  יחיד   לשוכר שהוא   ₪5,010 עד  בסכום של  למגורים  מגורים המשמשת  דירת 

מאושר .
מהם התנאים לקבלת האישור?

המוסד פועל ב1 מתוך 4 התחומים שלהלן:  מתן דיור לזכאי משרד השיכון והבינוי,  קליטת עליה, . 1
בריאות או סעד.  אין פטור בפעילות ציבורית בתחומים אחרים כגון פעילות חינוך או תרבות.

פעילותו של השוכר בתחומים האמורים אינה למטרות ריווח. . 2
השוכר מעמיד את הדירה לשימושו של יחיד, לתכלית אחד מהתחומים האמורים לעיל ובתנאי . 3

שאינו עובד שלו. כגון: דירות חוסים של נפגעי נפש.
רשות המיסים פרסמה מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי 

חוק זה. במדריך מפורטים המסמכים שיש להגיש לרשות המיסים לצורך האישור:
פרטים על פעילות השוכר הכוללים: כתובת השוכר, פרטים על הדירה ובעלות עליה, התחום 	 

המזכה בו פועל השוכר, מספר השוהים בדירה, סוגי האוכלוסייה השוהים בדירה, גילאי השוהים 
בדירה, האם הדיירים בדירה נדרשים לתשלום בגין שהייתם בה, תחילת הפעילות של השוכר 

בתחום המזכה.
הרכב הצוות המקצועי של השוכר ומספר עובדיו, לרבות מתנדבים, תוך פילוח לתיאור עיסוקם.	 
הגורם המממן והגורם המפנה לשוכר )כגון משרד ממלכתי, ממשלתי וכו'(.	 
עם 	  השוהים  מטפלות/מטפלים  ישנם  האם  וכו'  לאספקה  הדירה,  לתחזוקת  האחראי  הגורם 

החוסים.
יש לצרף לבקשה את כל חוזי השכירות, תקנון העמותה ודוח כספי אחרון.	 
אם קיים לשוכר אישור קודם יש לצרף העתק ממנו.	 

הבקשה תוגש סמוך למועד התחלת הפעילות מוקדם הניתן.  בקשה לחידוש אישור שפג תוקפו - 
תוגש חצי שנה לפני מועד פקיעת תוקף האישור.

 חוק הגמ"חים  

וועדת הכספים בכנסת דנה מזה כשנה בנוסח הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים 
של  בפגישות  התשע"ז-2016.  ריבית(,  בלא  ואשראי  פיקדון  )שירותי  )תיקון(  מוסדרים(  פיננסיים 
מתקדמים.  בשלבים  והחוק  להבנות,  מהנושאים  בחלק  הגיעו  הגמ"חים  איגוד  עם  האוצר  משרד 
מטרת החוק להגן על בעלי הפיקדונות. בחוק יקבע היקף הכספים הנדרשים להיות נזילים, שיעור 
ההון העצמי, מידת האחריות של המנהלים, הרגולטור המפקח, סנקציות וקנסות במצב של אי מילוי 

הוראות וכן הלאה. 
והבשורות נכון להיום:

בשל התקדמות החוק, רשם העמותות החליט לאשר מתן "אישור ניהול תקין" לגמ"חים המנהלים 	 
פקדונות, הכולל נוסח מסויג כי האישור זמני עד תום תקופת ההסדרה.

במהלך השנה, במסגרת הסדרת חוק הפטק"א, פירסמה רשות המיסים הנחיה לגמ"חים הקטנים 	 
אשר מאפשרת להם לא להתאגד כעמותה )או חברה לתועלת הציבור( ולא לפתוח תיק מוסד 
ציבורי. גמ"ח קטן, לעניין זה הוא גמ"ח שלא מנהל פיקדון בסכום העולה על 50,000 דולר או 
שסך הנכסים שלו אינו עולה על 50 מליון דולר. גמ"ח כזה, יכול להגיש תצהיר לרשות המיסים 

על גבי טופס 942 על היותו גמ"ח קטן. אם היקף כניסות הכספים שלו לחשבון עולות על 10 
 פטור ממע"מ לתשלומים המשולמים ע"י מלכ"ר לעוסקים פטורים 

כגון: הדרכה,  "עוסק פטור" המעניק למלכ"ר שירותים  כי כאשר  7958.17 הבהירה  החלטת מיסוי 
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הוראה, כתיבה, יעוץ ארגוני, מנהל חשבונות, פסיכולוג ועוד, יחול פטור ממע"מ אף אם עיקר הכנסתו 
של העוסק פטור הינה ממשכורת או קצבה, והמלכ"ר מקבל השירות לא יהיה חייב בתשלום המס 

בגין השירות.
השומה  מפקידי  חלק  נהגו  ניכויים  בביקורות  מע"מ.  לחיוב  חשוף  היה  המלכ"ר  זו,  להחלטה  עד 

למסות, ועמותות רבות )ובעיקר רשויות מקומיות( נהגו לדווח מע"מ ולספוג עלות נוספת זו.
אינם 	  הכנסותיהם  עיקר  כי  הצהרה  פטורים  מעוסקים  לבקש  נדרשים  אינם  מלכ"רים  מעתה, 

ממשכורת, על מנת לא להתחייב בתשלום המע"מ.מליון ₪ בחודש, עליו לצרף גם אישור רו"ח/
עו"ד על נכונות התצהיר.

 הקדשות 

הקדש ציבורי הוא מעין של נאמנות במסגרתה בעל נכס )מקדיש( מייעד נכס לטובת מטרה ציבורית 
מסוימת, אשר תקוים על ידי נאמן. במצב הרגיל, הנכס או הפירות אמורים לשמש למטרה הציבורית 
לאורך שנים רבות, גם לאחר מות המקדיש, ולכן יש צורך בפיקוח ציבורי של רשם ההקדשות, כדי 

להבטיח שכוונת המקדיש תקוים.
הנאמנות,  לחוק  בהתאם  ציבוריים  הקדשות  להתנהלות  חדשות  הנחיות  פירסם   ההקדשות  רשם 

התקנות והפסיקה.
מצ"ב קישור.

  הצוות הבין משרדי להקלת הנטל הרגולטורי 
הנטל  להקלת  בין משרדי  צוות  ע"י   ,2017 נובמבר   - מרץ  החודשים  בין  שבוצע  תהליך  במסגרת 
ונציבות מס הכנסה  גובשה תוכנית להעברת מידע בין רשם העמותות, החשב הכללי  הרגולטורי, 
לשם ביטול הצורך בדיווח כפול לרשויות של עמותות, ואיחוד דרישות. התכנית צפויה לבטל בסה"כ 
20 פעולות, ביניהן הגשת טפסים, מילוי פריטי מידע ודרישות בירוקרטיות. מירב המידע יוזן על ידי 
העמותה בדוח המילולי באופן מקוון בעת הגשת בקשה לאישור ניהול תקין והוא יועבר לחשכ"ל 
ולנציבות מס הכנסה באופן אוטומטי. משמעות הדבר היא כי הדוח המילולי נהיה משמעותי יותר 

ויותר.
במהלך הדיונים צפו ועלו דרישות נוספות מהמלכ"רים להקלה על מלכ"רים קטנים ולהקלת הנטל 

על ידי צעדים נוספים, אולם להם טרם ניתן מענה עד כה.

 מלכ"רים כפלטפורמה לטרור 

ומימון טרור  ומימון טרור פירסמה מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון  הרשות לאיסור הלבנת הון 
לפעולות  דוגמאות  לציבור  מפרסמת  הרשות  רווח.  כוונת  ללא  ארגונים  של  לפעילותם  הקשורים 

העשויות להעיד על הלבנת הון ומימון טרור. בין הפעולות המצוינות:
שימוש במתווכים )כגון ישויות ציבורית ועורכי דין( כדי לתרום או לקבל כספים מאלכ"ר;	 
שימוש בנאמנויות בהקשר של גופי צדקה.	 
שיקים שמקורם בצ'יינג'ים המופקדים בחשבון.	 
פיצול תרומות לסכומים הנמוכים במעט מסף הדיווח הקבוע בחוק.	 
שימוש בבלדר "בלתי שגרתי" )כגון, קשישים או בעלי מוגבלויות( בכדי להעביר מזומנים לחו"ל.	 
שימוש בבלדרים להעברת מזומנים לאזורים שהינם בסיכון גבוה למימון טרור.	 

מצ"ב קישור להנחיות

 עדכון חוברת הנחיות להתנהלות עמותות 

הינם  השינויים  תקין.  ניהול  הוראות  חוברת  את  העמותות  רשם  עידכן   2017 מרץ  חודש  במהלך 
מינוריים ועוסקים בהנחיות לעניין כפיפות המבקר הפנימי ודיון בממצאיו, פעילות עסקית, עמותות 

בניה, גמ"חים וחובת גילוי לגבי מי שנתמך מישות מדינית זרה.
כמו כן, עמותות בתכנית הבראה, תתווסף הערה באישור ניהול תקין.
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ניהול ספרים וניהול תקין – משימות לסוף שנת המס

 האם האישורים שלנו ברי תוקף?
אישור ניהול ספרים,  אישור ניכוי במקור באתר מס הכנסה <<< 

אישור ניהול תקין באתר גיידסטאר <<<
תוקף אישור סעיף 46 באתר גיידסטאר, קישור <<< 

31.12.2017, חובה לבצע ספירת מזומנים, שיקים ושוברי אשראי. מומלץ   ספירת קופה - ביום 
לתעד את 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. 
מוצרים  מלאי  עם  גמ"חים  מטבח(,  וכלי  ספרים  )לדוג':  בסיסי  מלאי  בעמותות:  למלאי  דוגמאות 
להשאלה, וכן מכוני ספרים עם מלאי למכירה )לדוג': ספרים שהוצאו לאור במכון, חוברות וכו(. אם 

אין הבדל משנים קודמות אין צורך לבצע ספירה.
 האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים?

ספר תרומות בשווה כסף / ספר תלמידים )לבית ספר( / ספר קופה  / פנקס חברי עמותה וחברי ועד
 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 
תאגידים/פרטיים,  עם  בחשמל/מים  שימוש  הסכם  להסכמים.  דוגמאות  לקבלת  למשרדנו  לפנות 

הסכם פעילות משותפת וכן הלאה.
 קבלות – בהתאם להוראות ניהול ספרים של מס הכנסה, חלה חובה להפיק קבלות מידית לכל 
רשם  להוראות  בהתאם  אשראי(.  מזומן,  )שקים,  קבע  והוראות  בנקאית  בהעברה  שאינו  תקבול 
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   
התחשבנות ולא לגרור לשנת הכספים הבאה. בכלל זה תשלומי שכר או מתן/קבלת הלוואות מחבר 

ועד, ועדת ביקורת, המנכ"ל וקרובי משפחתם.
שנה.  לסוף  פתוחות  הלוואות  ובמיוחד  ההלוואה,  יתרות  כל  את  מחדש  לבחון  יש    – הלוואות   
ובתנאי שתחתום על הסכם  הועד,  ליטול הלוואה בתנאים סברים לאחר החלטת  עמותה רשאית 
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.
 האם מחזור העמותה בשנת 2016 קפץ מדרגה? ככל שהעמותה גדלה, נדרשת העמותה לדיווחים 
נוספים מטעם רשם העמותות ומס הכנסה. להלן סכומי מחזור מינימלי לדרישות השונות. לתשומת 
לב הגדרת מחזור לפי רשויות המס אינה כוללת הכנסות בשווה כסף, בעוד ברשם העמותות היא כן 

כוללת. 
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 הרשותנדרשסכום המחזור השנתי

רשויות המסניהול מערכת חשבונות כפולה וניכוי במקור משכירות500,000

רשם העמותותניהול מערכת חשבונות כפולה750,000

רשם העמותותמינוי רו"ח והגשת דו"ח מבוקר1,172,933

תשלומים 3,200,000 על  הכנסה  למס  ודיווח  לספקים  במקור  ניכוי  חובת 
לספקים )כנ"ל אם מעסיק 10 עובדים בשלוש שנות המס שקדמו(

רשויות המס

העמותות 5,000,000 לרשם  תקין  ניהול  לצורך  לרשם  מקוונים  טפסים  הגשת 
וחובת ביצוע הנהלת חשבונות לא במשרד הרו"ח המבקר.

רשם העמותות

רשם העמותותמינוי מבקר פנים10,000,000

רשויות המסחובת דיווח מקוון למע"מ20,000,000
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 עלית מדרגה בדוח המילולי לקראת דוח 2017

כל המידע הותר להיות גלוי לפרסום, הוספו פרטים רבים!

2017, צפוי כי העמותות תידרשנה לדווח דוח  בחודשים הקרובים, עם הגשת הדוח הכספי לשנת 
מילולי בנוסח מחודש ונרחב הכולל פירוט פעילות העמותה בשנת 2017 לרבות: שכר לקרובי משפחה 
של נושאי משרה, מספרי זהות של תורמים, פירוט הלוואות שטרם נפרעו עד סוף שנה המס ועוד. 

המשמעות היא – שזה הזמן לסגור קצוות ולהסדיר רישומים שטרם בוצעו במלואם לשנת 2017.
מידי שנה עמותה נדרשת להגיש לרשם העמותות דוח מילולי. לאחר שוועדת הביקורת בוחנת דוח 
ועד.  ידי שני חברי  על  נחתם  והוא  הדוח,  היא ממליצה לאסיפה הכללית השנתית לאשר את  זה 
בחודש שעבר, רשם העמותות הרחיב ופירט את נוסח הדוח והוא כעת ממתין לדיון בוועדת חוק 

חוקה ומשפט בכנסת, לאישור הנוסח.
הדיווח ברובו יהיה חשוף לציבור. מה גם, שהחובה לדווח את הדוח באופן מקוון תאפשר להנגיש את 

המידע לציבור הרחב ביתר קלות.

 מהם החידושים העיקריים הצפויים? 

מזה כעשור, הדוח המילולי כולל פירוט בדבר מוסדות העמותה, צדדים קשורים, דיווח על עסקאות 
מקרקעין, דיווח על עלויות גיוס התרומות, על פריסה גאוגרפית ועוד. 

להלן נפרט את החידושים הצפויים:

 סכומי שכר קרובי משפחה של נושאי משרה 

על העמותה למלא טבלה המפרטת שכר של קרובי המנכ"ל ומי שכפוף לו במישרין, ושכר קרובי 
משפחה של חברי הועד. 

שם נושא 
המשרה

תפקיד נושא 
תפקיד שם הקרובהמשרה )*(

הקרוב
מהות הקשר 

המשפחתי
גובה השכר החודשי 

ברוטו )**(

)*( לעניין זה, "נושא משרה" הוא חבר ועד, חבר ועדת ביקורת )או הגוף המבקר(, המנהל הכללי של 
העמותה וכל מנהל שכפוף במישרין למנהל הכללי. לתשומת לב, עמותה אינה רשאית לשלם שכר 

לקרובי משפחה של ועדת ביקורת.
)**( בסעיף גובה השכר החודשי ברוטו יש לציין: עד שכר מינימום /עד 10 אש"ח / עד 20 אש"ח / 

עד 30 אש"ח / מעל 30 אש"ח.
סכומי חלוקת מלגות לנושאי משרה, לעובדי העמותה או לקרוביהם.

יש לדווח את המפורט בטבלה:

מספר 
זיהוי

שם משפחה 
ופרטי

תפקיד 
בעמותה

פירוט הזיקה לבעל 
תפקיד בעמותה

סיבת קבלת 
המלגה

סך הכספים שניתנו לאותו 
אדם כמלגה בשנת הדוח

 תשלומים לנושאי משרה 

לחברי  הכללי,  למנהל  ששולמו  ההוצאות  והחזרי  הישיבות  גמולי  השכר,  את  לפרט  העמותה  על 
הוועד, לחברי ועדת הביקורת ולגוף המבקר.
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 נושאי משרה / עובדים בעמותה המקבלים שכר מגורם חיצוני בעד ביצוע תפקידם בעמותה, 
כולו או חלקו 

יש לדווח על אלו. הדיווח יכלול:

מספר זיהוי של הגורם 
החיצוני

שם פרטי ושם משפחה /
כמות נושאי משרה או עובדים טיב הקשר לעמותהשם התאגיד

ששכרם משולם על ידי הגורם

 הלוואות שטרם נפרעו עד סוף שנת הדוח 

יש לדווח ולפרט על כל הלוואה את מטרתה, סכומה ותנאיה.

 דיווח על התורמים גדולים   

צפויה הקלה – העלאת הסכום המינימלי של תרומה הנדרשת בדיווח. העמותה לא  ככל הנראה, 
150,000 ₪ בשנה  על  העולה  בסכום  תרומה  על  אלא   ,₪  20,000 תרומה מעל  על  לדווח  תידרש 
מתורם או על תרומה שנתית בסכום של 50,000 ₪ לפחות אשר מהווה גם 20% מהמחזור הכספי 

השנתי של העמותה לפחות.
בנוסף, לבקשה לחיסיון לגבי תרומה שסכומה עולה על 500,000 שקלים חדשים, יש לצרף גם בקשה 

מנומקת של התורם.
מנגד, רמת הדיווח עולה – העמותה נדרשת לציין את מספר הזיהוי של התורם.

העמותה נדרשת למלא את הטבלה שלהלן:

מספר זיהוי )*(  
של התורם

שם משפחה 
ופרטי של 

התורם

סוג התורם )יחיד, תאגיד 
עסקי, תאגיד ללא כוונת 

רווח או קרן(

מקור התרומה 
)ישראל/חו"ל(

סכום 
התרומה 
המצטבר

האם 
נדרש 
חסיון

)*( "מספר זיהוי"- ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית– מספר תעודת זהות. ליחיד שאינו בעל תעודת 
זהות ישראלית-מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא. לתאגיד – מספר התאגיד בישראל. לתאגיד 
שאינו רשום בישראל - יש לציין את מספר התאגיד הזר ואת מדינת ההתאגדות. אין צורך לצרף 

צילומי דרכון או מסמכי התאגדות ביחס לתורם.

 אופן נתינת השירות 

על העמותה למלא טבלה מפורטת את האופן שבו היא נותן שירות וסיוע ובאיזו תמורה. בטבלה 
שלהלן ניתן לסמן יותר מאחד, הן בעמודות והן בשורות. לדוגמא מוסד חינוך יסמןV  במתן שירותים 

התמורה סמלית.

לא רלוונטיבתמורה סמליתללא תמורהבתמורה

הפעלת מתנדבים

הלוואות או ערבויות

השמה והכשרה

זכויות שימוש בנכסים
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ייצוג, ייעוץ ומתן מידע

מוצרים או ציוד )השאלה, חלוקה/

מכירה(

מלגות או תמיכה כספית ליחידים

מימון מחקר או ביצוע מחקר

מתן שירותים

סנגור ושדולה

תמיכה כספית לארגונים

אחר

 יעדים עתידיים 

הפעולות  את  ולפרט  החשיבות,  סדר  לפי  הבאה,  לשנה  מרכזיים  יעדים   1-5 לפרט  העמותה  על 
העיקריות שבכוונתה לבצע לצורך מימוש יעדים אלו.

 נתונים כספיים 

העמותה נדרשת לדווח באופן מקוון את תמצית הדוחות הכספיים, לרבות פירוט הכנסות והוצאות, 
עלויות הנהלה וכלליות, ויתרת חשבון הבנק.
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חידוש אוטומטי של אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים – מה לעשות?

כמידי שנה, במהלך חודש דצמבר או ינואר מס הכנסה צפוי לבצע מהלך ממוחשב ומרוכז להארכת 
אישורי פטור מניכוי מס ואישורי ניהול ספרים עד 31.3.2019 לזכאים. 

באיזה מקרה לא יוארך לעמותה האישור באופן אוטומטי? ממה כדאי להימנע? 
כשקיים חוב לרשויות המס בסכום העולה על 10,000 ש"ח, ללא הסדר תשלומים.	 
כאשר הגוף לא הגיש דוחות שנתיים )דוח שנתי, דוח 126, דוח 856( או קיימים שני חודשי אי 	 

דיווח בשנתיים האחרונות.
כאשר כתובת הגוף שגויה, ומכתבי רשות המיסים חוזרים בדואר חוזר.	 
כאשר נמצא אי רישום תקבול פעמיים בתוך 12 חדשים האחרונים.	 
כאשר קיימת חקירה פתוחה במס הכנסה.	 
כאשר הגוף חדש, בחצי השנה הראשונה.	 
ועוד...	 

 שימוש במערכות מקוונות 

רוצים לקצר את זמן בדיקת אישורי הספקים טרם התשלום? 
השתמשו במערכת 1000 – מוסדות שלהם עד 1,000 ספקים, יכולים לבצע בדיקה אוטומטית מהירה 
הכנסה  ושידורו באתר מס  הנהלת החשבונות  קובץ מתוכנת  ידי הפקת  על  אישורי הספקים  של 
)לקשר!!(. עם השידור, יופק דוח המפרט האם לספקים יש אישור ניהול ספרים ומהו שיעור ניכוי 
המס הנדרש. אין צורך בהרשמה מראש או בתשלום. מוסדות גדולים יותר, שלהם למעלה מ-1,000 
ספקים יכולים להשתמש במערכת מיבז"ק )מידע בזמינות קלה( באמצעות כרטיס חכם בהתקשרות 

מראש עם רשות המיסים.

 תדירות בדיקת ניכוי במקור 

צריך  במקור(  בניכוי מס  )החייב  כל משלם תשלום  ומקוון,  אלקטרוני  באופן  זמין  כיוון שהמידע 
להתעדכן סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף 

זכאותם לאישורים, למעט משלמים המשתמשים ב"מערכת מיבזק" או מערכת 1000.

 השבת כספים שנוכו 

תשלום מס שנוכה במקור אינו הולך לאיבוד, אך מאבד זמן יקר. כאשר עמותה מקבלת כספים )כגון 
בידיה אישור פטור מניכוי במקור  ריבית מבנקים( בזמן שאין  תקצוב ממשרדי ממשלה, הכנסות 
בתוקף, המשלם ינכה לה במקור לפי התקנות )בדר"כ 30%(, כשם שהיא מנכה לספקים שלה. כדי 
להשיב את הכספים בחזרה, עליה להמתין בדר"כ להגשת דוח מבוקר לשנת המס, ולצרף לו טופס 
857 –אישור מהמשלם על סכום התשלום וסכום הניכוי במקור. לאחר מס הכנסה יערוך שומה וייודא 

כי אכן תשלום המס גבוה מהנדרש, העמותה תוכל לקבל את הכספים בחזרה.

 שמירת האישורים 

כאשר משלם בודק את אישורי ניכוי במקור באופן פרטני באתר מס הכנסה  - עליו לשמור את 
האישור לצרכי ביקורת.
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שיפור איתנות פיננסית

 שיפור יחס הון המדד המרכזי לבחינת איתנות פיננסית של עמותה הינו בחינת יחס הון – יחס 
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 או שווה ל- 1.
הפיננסים.  היחסים  את  תשפר  המס  שנת  סוף  לפני  הכנסה שתתקבל  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-2019 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.
תלמידים  כגון:  קודמות  משנים  חייבים  יתרת  עם  לעמותה   – לעמותה  חייבים  יתרות  צמצום   
גביה,  לבצע  מומלץ  וכדומה,  לעובדים,   לעמותות/  לפרטיים/  העמותה  שנתנה  הלוואות  חייבים, 
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 2018(.
חובות לזכויות סוציאליות בגין שכר – מומלץ לסגור יתרת התחייבות לקופות הגמל, הפנסיה   

וההשתלמות לפני סוף שנת המס.

שכר וזקיפת שווי

 האם נערכנו לביקורת תמ"ת בדבר עמידה בדיני עבודה? 

האם תשלומי הפנסיה מועברים במלואם ולכל העובדים? האם נערכתם להעברת כספי הפנסיה 	 
בהעברות בנקאיות בלבד ולא בשקים?  האם בדקתם כי כל העובדים החדשים שויכו לקופות 
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? 	 
האם ישנו תיעוד של ימי חופשה ומחלה בתלוש השכר צבירה )וניצול!( וכן בספר מעקב חופש 	 

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 מדצמבר 2017 בדבר שכר מינימום תלויה במקום התכנסות העובדים? 	 
האם מקפידים לא לחרוג ממספר השעות הנוספות אשר מותר להעסיק בהם עובדים )עד 12 	 

36 שעות  מנוחה שבועית של  על  כדין? האם מקפידים  כך  על  והאם משולם  שעות לשבוע( 
ומרווח של 8 שעות בין ימי העבודה?
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 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 177,787 ₪ 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. 

בזקיפת רכב – יש לבדוק שווי שימוש מעודכן לשנת 2018.

בחינת חובת ניכוי במקור של שנת 2017 ושל שנת 2018
לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2017 של טופס 102 למס הכנסה. 

כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2018. 
 ניכוי במקור מספקים – אם בין השנים 2014-2016 העמותה העסיקה בכל שנה 10 עובדים ומעלה 
או  שמחזור עסקאותיה באחת מהשנים הללו עלה על 3,200,000 ₪, עליה לנכות במקור לספקים 
4,920 ₪ )לספק, שנתי( עליה  2018. כלומר שעל כל תשלום מעל  856 החל משנת  ולדווח טופס 

לנכות במקור אלא אם הספק מציג אישור פטור. 
 עמותה חייבת בהנהלת חשבונות כפולה לפי מס הכנסה כאשר מחזור 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 צריכה לנכות במקור.
 "חוק עסקאות גופים ציבוריים" קובע שכל עמותה, גם עם מחזור קטן וגם ללא ותק או עובדים 

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.
 כל מחזורי ההכנסות מתייחסים להכנסות שהתקבלו בכסף )ולא בשווה כסף(. לעומת זאת, יש 

לנכות במקור גם על תשלום בשווה כסף.

חייב בהנהלת מחזורמס' עובדים
חשבונות כפולה?

חייבת בניכוי 
הערהבמקור )658(?

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

₪, הוא אינו חייב בדיווח 856.

בין 500,000 0-9
VXל-3,200,000

שאינה  עמותה  העמותות,  רשם  לפי 
רשומה כמוסד במס הכנסה )כגון איגוד 
חשבונות  בהנהלת  חייבת  המנגנים( 
כפולה החל ממחזור של 1,250,000 ₪.

למעלה 0-9
VVמ-3,200,000

ב-3  המס  משנות  באחת  אפילו  אם 
לשנה שעברה, המוסד  השנים שקדמו 
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.


