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והחודש בחוזר: הגדלת נקודות זיכוי להורים ומיסוי רווחי הון 
הגדלת נקודות זיכוי להורים

בשנות המס 2017 ו-2018 תתווספנה נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 5. 
מיום  הינה  זיכוי. תחולת ההוראה  נקודות   2.5 יינתנו   1-5 ובגילאים  זיכוי,  נקודת   1.5 יינתנו  בשנת הלידה  
1.1.2017 , לפיכך חישוב נקודות הזיכוי לשנת 2017 יעשה במלואו ויחושב במצטבר מתחילת שנת הכספים. 

להלן טבלה המפרטת את המצב החדש ביחס למצב הקודם:

הערות:
< האם יכולה לדחות  את נקודת הזיכוי הנוספת שמתקבלת בשנת הלידה לשנה שלאחריה. 

< לצורך כך יש למלא טופס 116ד )טופס חדש( כנספח לטופס 101. המעסיק ישמור את הטופס וידווח את 
המידע הנ"ל בטופס 126. 

< מעסיק מתבקש להודיע לעובדת שילדה באחת מהשנים 2017 או 2018, על זכאותה לבחירת מועד ניצול 
הנקודה הנוספת.

הודעת ביטו"ל גביית חוב ממעסיק
ב- 1.7.17 תיכנס לתוקפה הוראת ביטוח לאומי, על פיה המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות ממעסיק שלא 

דיווח ו/או שלא שילם את דמי הביטוח עבור עובדו, החזר קצבאות ששולמו וישולמו לעובד.

תזכורת משיכת דיבידנד מוטב
להזכירכם, עד סוף חודש ספטמבר ניתן למשוך דיבידנד מוטב מרווחים שנצברו עד סוף 2016 ולשלם מס 
בשיעור 25% בלבד )ולא +30% 3% מס יסף(. מומלץ לבצע את המשיכה בהקדם ולא להמתין, במיוחד לבעלי 
יתרת חובה, שכן היתרה צוברת כל העת  ריבית רעיונית+מע"מ. ההטבה מותנית בכך שהכנסות שוטפות 

בשנים הבאות תמשכנה לעמוד על גובה ההכנסות הממוצע בשנתיים האחרונות.

רווח הון 
מכרתם נכס בעסק? שימו לב, רווח הון לפניכם! וקיימת חובת דווח מידית

רווח הון הוא רווח ממכירת נכס הוני- רכב, ריהוט וכן הלאה, שאינם זכות במקרקעין ואינם מלאי שוטף. 
יש לדווח על מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה! ולכן חשוב לעדכן אותנו בסמיכות למועד המכירה. 

לכבוד
לקוחות משרדנו, שלום רב

הפרשמ - 1/1/2017עד 31/12/2016גיל הילד

אישה / הורה 
במשפחה חד הורית 

שילדיו בחזקתו

0.51.51שנת הלידה

1-522.50.5

6-17110

180.50.50

אב לפעוט/ הורה 
שילדיו לא בחזקתו

11.50.5שנת הלידה

1-222.50.5

212.51.5

42.52.5

52.52.5
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יש להוסיף עלויות  הנכס. לסכום הרכישה  רכישת  בין התמורה המתקבלת לסכום  הוא ההפרש  הון  רווח 
מס  לעניין  הן  פירותית משמעותית  להכנסה  הון  רווח  בין  ההבחנה  פחת.  הוצאות  ולנכות  הנכס  השבחת 

הכנסה- שעור מס שונה וכללי קיזוז הפסדים שונים, והן לעניין ביטוח לאומי. 

מיסוי רווח הון – השוואה להכנסה פירותית

הערה: בחברות בכל מקרה המיסוי הינו מס חברות )24% ב 2017 ( וללא ביטוח לאומי.

כללי ההבחנה: 

בפסיקה נקבעו אמות מידה כלליות להבחין בין הכנסה פירותית להונית אך תמיד יש לבחון את הנסיבות 
הספציפיות של העסקה:

 טיב הנכס ואופיו- מכירה של נכס שהוא רכוש קבוע תהיה מכירה הונית. כמובן הדבר תלוי בסוג העסק 
ובאופי השימוש בנכס. שכן מכירת שולחן ע"י משרד עו"ד תחשב כמכירה הונית, ואילו מכירה כזו ע"י חנות 

רהיטים תחשב להכנסה פירותית.

 תדירות העסקאות והפעולות- מחזוריות של עסקאות מלמדת על קיום מנגנון של עסק. גם קיומה של 
פעילות מאורגנת יכול ללמד על עסק.

 משך ההחזקה- החזקה ארוכה עשויה להצביע על עסקה הונית.

 היקף העסקה- רכישה חד פעמית בסכום משמעותי יכולה ללמד על עסקה הונית.

 מקורות מימון- הון זר עלול להעיד על סממן עסקי.

 מקצועיות ובקיאות- מלמדים על עסק. לאו דווקא מומחיות של ממש אלא הבנה וידע בשוק.

 פעולות הבשלה והשבחה- פעולות להשביח ולהעלות את ערך הנכס הן סממן עסקי.

 מבחן הסיכון הכלכלי- נטילת סיכון כלכלי עשויה ללמד על פעילות עסקית.

נשמח לעמוד לשרותכם!

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

הערה רווח הוןהכנסה פירותיתרווח הון

למעט חריגים שעיקרן פעולות והכנסות מס שולי25%שעורי המס
של בעל מניות מהותי )מכירת מניות( - 

המס יעמוד על 30%.

הפסד שוטף מני"ע ניתן לקיזוז גם כנגד כנגד כל מקורכנגד הכנסה הוניתקיזוז הפסדים                                                                                                     
עליהם  המס  ששיעור  ודיבידנד  ריבית 

עד 25%.

שולי )5.97% / 17.83%(איוביטוח לאומי


