
   
 2022 יליולחודש עלון עדכונים 

 

 
 

 תוכן עניינים 
 

 צמצום השימוש במזומן

יעודכנו   01.08.2022-החל מה  •
הסכומים המירביים המותרים  

 לשימוש במזומן

 מס הכנסה 

הכנסות על  כנסה  ה תשלום מס   •
 משכר דירה למגורים בישראל

 רומות תמס על  ב  יכויז •

 סיוע גל האומיקרון  מענק

מענק סיוע לעסקים שנפגעו בגל   •

 האומיקרון

 מע"מ

 בדיקת פרטי עוסק •

 של משרד הכלכלה  יםמענק

מפעלים  מענקים חדשים ל •

 יתיים יתעש

 דמי בידוד לעצמאים 

 בידוד לעצמאים   מיד  •

 מענק עבודה

 תשלום מענק עבודה •

 האישי באתר רשות המסיםהאזור  

חדש באזור האישי באתר רשות   •

 המסים 

 הפקדות מוכרות במס

 לעצמאים וכרות במס  מהפקדות   •

 לבעלי שליטהוכרות במס  מהפקדות   •

  דו"ח שנתי 

 רשימת מסמכים לדו"ח השנתי  •
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יעודכנו הסכומים המירביים המותרים לשימוש   01.08.2022- החל מה
 במזומן

 
ים המותרים לשימוש ייעודכנו הסכומים המירב  01.08.2022-ה אריך  תהחל מ
 : במזומן

 
 

 
 קודמתתקרה   תקרה חדשה 

 בעסקאות עם עוסקים
 

6,000   ₪ 11,000  ₪ 

 בעסקאות בין אנשים פרטיים

 
15,000  ₪ 50,000  ₪ 

לחישוב הסכום שניתן יהיה   סימולטוררשות המסים פרסמה  ,  החדש לחוקבעקבות העדכון  
 .מזומן על פי החוקב  לשלם

 :חשב את הסכום המותר לתשלום במזומן עבור נתוני העסקה שהוזנולבסימולטור ניתן  

 נתוני העסקה .1
 התשלום סוג מקבל   .2
 סוג המשלם    .3
 סוג הפעולה וסכומה  .4
 האם הפעולה תתבצע לפני או אחרי תאריך העדכון בחוק .5

 
 החוק לצמצום השימוש במזומן לחץ כאן לסימולטור

 

 
 
 

 
 

  

https://www.gov.il/he/service/reduced-useofcash-simulator
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 משכר דירה למגורים בישראל  ותתשלום מס הכנסה על הכנס
 

ל  השלושקיימים   הכנסה  מסלולים  דירה למגורים תשלום מס  ליחיד המשכיר 
עבור  הבאים  רשאי לבחור בכל אחד מהמסלולים    ה/ותדיר  משכירכל  בישראל.  

 דירה: ה תשלום המס עבור הכנסותיו משכר 
 

 : מסלול הפטור ממס )מלא או חלקי( .1
אם סכום ההכנסה החודשית משכר פטור מלא מתשלום מס הכנסה יינתן   :פטור מלא

בשנת   ₪  5,196אינו עולה בכל חודש במהלך השנה על סכום של  )או הדירות(    דירה ה 
של   2022 העסק  בספרי  רשומה  ואיננה  בישראל  למגורים  המשמשת  דירה  עבור 

 המשכיר. 
אולם   גבוה מתקרת הפטורכאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה   י:פטור חלק

 , קיים מיוחד לצורך תשלום חישוב המס. אינו עולה על כפל תקרה זו
 

 10%מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של  .2
בשל הכנסה מהשכרת דירת    10%ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של   במסלול זה  

בישראל שהוצאו   .מגורים  הוצאות  לנכות  זכאים  אינכם  הזה  במסלול  בחרתם  אם 
 . בייצור הכנסה משכר דירה, או פחת בשל הדירה 

תוך   המאוחר  לכל  המס  את  לשלם  יש  זה  המס שבה   30במסלול  יום מתום שנת 
 .התקבלה ההכנסה משכר דירה 

 
 חיוב במס לפי מדרגות המס .3

התאם למכלול בשיעור המס השולי של המשכיר  חישוב המס יקבע על פי  במסלול זה  
לדרוש הוצאות שוטפות שהוצאו בייצור ההכנסה. שימו הכנסותיו. במסלול זה ניתן  

, למעט משכיר 31%לב, כי לגבי הכנסות משכר דירה, מדרגת המס הראשונה היא  
 .10%שמלאו לו בשנת המס ששים שנה, לגביו מדרגת המס הראשונה היא 

 
 למדריך המלא לפירוט מסלולי התשלום במס על הכנסות משכר דירה למגורים בישראל

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/departments/guides/detail-tracks-payment-tax-relief-rental-apartments
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 זיכוי במס על תרומות

 מהו זיכוי במס? 

זיכוי במס מפחית את גובה מס ההכנסה שיש לשלם. כלומר, גובה מס ההכנסה 
 .יוקטן בהתאם לגובה הזיכוי

על תרומה   35%ניתן לקבל זיכוי במס הכנסה בשיעור של    -  הכנסה על תרומותזיכוי במס  
ח למוסד ציבורי שאושר על ידי המדינה ועד לסכום שאינו עולה על  "ש  190-בסכום של יותר מ

 .מההכנסה החייבת  30%

 

 האומיקרון סיוע לעסקים שנפגעו בגל  מענק
 

שנפגעו בעקבות התפרצות זן  ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים  
 .האומיקרון נפתחה באתר רשות המסים

 
 

אחוז הפגיעה המינימלי  מחזור שנתי   –עסקים  

 המזכה במענק 

 סכום המענק 

 ₪  4,350 -₪    350,9 25% ₪  300,000עד  

 ₪   9,350  -₪ 600,000 25% ₪  מיליון  60עד   ₪  300,000-מ

 

 01-02/2022בחודשים    25%-מעל להקריטריון העיקרי לקבלת המענק הוא פגיעה של   •
 במחזור הפעילות העסקית.  01-02/2019-בהשוואה ל

 .לקבלת המענק  םלא יהיו זכאי   – חברות שחילקו דיבידנדים על רווחים במהלך הקורונה   •
 

 מענק לחץ כאן לקשה  בלהגשת  
 
 

https://www.gov.il/he/service/business-omicron-assistance
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 בדיקת פרטי עוסק 
 

אם אתם עומדים לרכוש מוצר או לקבל שירות ומעוניינים לדעת האם זהו עוסק 
בקישור מורשה או עסוק פטור, ניתן לבדוק זאת באופן מקוון על פי מספר עוסק  

 . הבא
 

האם הוא רשום כעוסק מורשה או עוסק על פי מספר העוסק יוצגו: שם העסק, כתובת העסק,  
 פטור במע"מ. 

 
 

 תיים תעשיימפעלים ל מענקים מטעם רשות ההשקעות 
 

 תיים.תעשיימפעלים  להרשות להשקעות משיקה מסלולי סיוע חדשים  
 
 :קיםתוכלו לקבל מענבמפעל  בור אילו השקעות  ע
 

טכנולוגיות ייצור מתקדם מוגדרות ככאלה   -  במפעל   הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם .1
במסגרת    .שבמרכזן ניהול, עיבוד וקישוריות מידע מרצפות הייצור ושרשראות האספקה 

אחת אפשר  , התכנית שהן  טכנולוגיות  להטמעת  השקעות  תכנית  על  מענק  לקבל 
מציאות רבודה, דיגיטציה  ,IOT ,רובוטיקה, הדפסות תלת מימד, אחזקה חזויה : מאלה 

      . BIG DATAשל רצפת הייצור, חומרי ייצור מתקדמים ומערכות
במפעל .2 העבודה  פריון  כמו:   -  שיפור  שונים  בגורמים  תלוי  במפעל  העבודה  פריון 

וההון  ייצור  גורמי  ניצול  של  היעילות  המפעל,  של  הטכנולוגית  הרמה  המשאבים, 
התכנית מציעה קבלת מענק עבור השקעות בציוד טכנולוגי, ביניהן השקעה   .האנושי

רכות בהון אנושי   והשקעות  ייצור מתקדם  דדי שיאפשרו שיפור של מ  –בטכנולוגיות 
 .הפריון )ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה(

והכנת תוכנית השקעות   .3 גם עבור הכנת   – ליווי  הרשות להשקעות מציעה מענקים 
 .תכנית ההשקעות ועבור ליווי של יועץ חיצוני, שיסייע בתהליך

 
 לפרטים נוספים ולהגשת בקשה למענק לחץ כאן 

https://www.gov.il/he/service/vat-apply-online
https://www.gov.il/he/service/vat-apply-online
https://govextra.gov.il/economy/iia-2022/home#lecturersCollapse-34488-0
https://govextra.gov.il/economy/iia-2022/home#lecturersCollapse-34488-0
https://govextra.gov.il/economy/iia-2022/home#lecturersCollapse-34488-0
https://govextra.gov.il/economy/iia-2022/home#lecturersCollapse-34488-0
https://govextra.gov.il/economy/iia-2022/home#lecturersCollapse-34488-0
https://govextra.gov.il/economy/iia-2022/home#lecturersCollapse-34488-0
https://govextra.gov.il/economy/iia-2022/home
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 דמי בידוד לעצמאים 
 

הלאומי בביטוח  הרשומים  עצמאים  להיות אשר ש עובדים  עשויים  בבידוד,  הו 

הלאומי מהביטוח  בידוד  לדמי  הוא   .זכאים  הבידוד  ימי  עבור  התשלום 

שימו לב שלא    .ויינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות רטרואקטיבי

₪ ליום   214  -₪    570:  סכום דמי בידוד   מדובר בימי מחלה אלא בימי בידוד בלבד.

 על פי הקריטריונים הקבועים בחוק. 

 להגשת בקשה לדמי בידוד לעצמאים לחץ כאן 

 

 מענק עבודהתשלום 

 2021רשות המסים העבירה לחשבונות הבנק של זכאים למענק עבודה לשנת  
את מלוא סכום המענק המגיע להם, כולל מקדמה על חשבון התוספת המיוחדת 

 .₪  4,830להתמודדות עם יוקר המחיה. גובה התשלום הממוצע הינו  

 .31.12.22-ניתן להגיש עד לתאריך ה  2021מענק עבודה לשנת המס  בקשה מקוונת ל

 לבקשה למענק עבודה לחץ כאן

 

 חדש באזור האישי באתר רשות המסים
 

. רשות המסים באתר  באזור האישי  שירותים חדשים  מידע חדש ו נוספו  לאחרונה  
 :ניתןכחלק מהמידע החדש  

 
 . אישור תיאום מס שהופק השנה   או לשמור סיהדפל  
  . 2021ששודרו החל ממאי   השומהאודות דוחות  פירוט  לקבל    
 . מצב היתרות העדכניות במערכי המס  לקבל פירוט אודות  
 .מורשה/פטורתעודת עוסק    סיהדפל  
 .םעדכן חשבון בנק במערכי מס נבחריל  

https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/service/submitting-an-online-claim-for-job-grant


 רואי חשבון  - דב הלבץ ושות' 

 

 

 2022מס לעצמאים לשנת בהפקדות מוכרות 
 

עבור עצמאים לשנת   מצ"ב הטבות המס בהפקדות לפנסיה, קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה 

 : 2022המס 

 פנסיה חובה לעצמאים 

 ₪ לחודש   5,275.5עד הכנסה של  

 הפקדה בשיעור של
 לשנה₪    2,817 4.45%

לחודש   ₪  5,275.5- ₪ 10,551על החלק שבין  

 הפקדה בשיעור של
 לשנה₪    7,945 12.55%

תקרת הפקדה   -   סה"כ פנסיה חובה לעצמאי

 שנתית
 לשנה₪    10,762  

 

 פנסיה לעצמאים

  

תקרת אחוזי  

הפקדה מוכרת 

 מההכנסה החייבת 

תקרת הכנסה 

 שנתית

סה"כ תקרת 

 הפקדה מרבית

 לצורך הטבות מס

עצמאי  שמשלם 

אובדן כושר 

 עבודה 

 לשנה  ₪  34,176 לשנה   ₪ 213,600   16%

עצמאי  שאינו 

משלם אובדן 

 כושר עבודה 

 לשנה  ₪  35,244 לשנה  ₪  213,600 16.5%
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 קרן השתלמות לעצמאים 

תקרת אחוזי הפקדה 

מוכרת מההכנסה 

 החייבת 

תקרה הכנסת 

 שנתית

תקרת הפקדה שנתית 

 מוכרת למס

 

תקרת הפקדה שנתית 

שהרווחים בגינה 

 פטורים ממס רווח הון 

 

4.5% 270,000   ₪ 
4.5% * ₪ 270,000 = 

₪ 12,150 
18,960  ₪ 

 

 ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאים 

תקרת אחוזי הפקדה 

מוכרת מההכנסה 

 החייבת 

תקרה הכנסת 

 חודשית

 חודשיתתקרת הפקדה  

 מוכרת למס

 

שנתית תקרת הפקדה  

 מוכרת למס

 

3.5% 
26,378 ₪

 לחודש

3.5% * ₪ 26,378 = 

₪ 923 
 לשנה  ₪  11,078

 

בינואר   לתוקף  שנכנס  חובה  פנסיה  חוק  פי  להפקיד  2017על  עצמאי  כל  על  חובה  חלה 

 : למעט המקרים הבאים לפנסיה 

 .60  - או הגיע לגיל פרישה מוקדמת   21עצמאי שטרם הגיע לגיל   •

 .מי שהפך להיות עצמאי לפני פחות מחצי שנה   -עצמאי חדש   •

שנה או יותר, פטור    55גילו היה    01.01.2017  -עובד עצמאי שביום כניסת החוק   •

 .מהפקדות לחיסכון הפנסיוני

  המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי. *
 סוכן ביטוח.  אישי עםאין להסתמך על המידע או לפעול לפיו ללא ייעוץ  *
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 בעלי שליטהשכירים מס לבהפקדות מוכרות 
 

לשכירים בעלי    מצ"ב הטבות המס בהפקדות לפנסיה, קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה 
 : 2022לשנת המס שליטה  

 פנסיה לבעלי שליטה 

 
 תקרת הכנסה מעביד  עובד 

 

 תקרת הפקדה

7%עד   תגמולים   לשנה  ₪  23,740 לחודש   ₪  26,378 7.5%עד   

 לשנה  ₪  12,640 לחודש   ₪  12,640 8.33%  פיצויים 

 

 קרן השתלמות לבעלי שליטה 

 תקרת הפקדה תקרת הכנסה מעביד   עובד 

 לשנה  ₪   18,854  -₪    11,312 ₪ לחודש   15,712 7.5%-4.5% 1.5%-2.5%

 

 לבעלי שליטה   עבודהביטוח אובדן כושר  

תקרת אחוזי הפקדה 

מוכרת מההכנסה 

 החייבת 

תקרה הכנסת 

 חודשית

תקרת הפקדה 

 מוכרת למס   חודשית

 

שנתית תקרת הפקדה  

 מוכרת למס

 

 ₪ לחודש 26,378  2.5%

2.5% * ₪ 26,378 = 

₪ 659 

 

 לשנה  ₪  7,913

 
 סוכן ביטוח.  אישי עםאין להסתמך על המידע או לפעול לפיו ללא ייעוץ   *  המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי.  *
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 2021רשימת מסמכים נדרשים לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת       
 

 : 2021  רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת

 

 

 שלכם ושל בן/בת הזוג 106טפסי  

 אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל

 אישורים על הפקדות לקרן השתלמות

 ודהאישור על תשלום לביטוח אובדן עב

 םאישור על תשלום לביטוח חיי

 אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים 

 קבלות על תרומות 

 867טופס    –בארץ ובחו"ל  אישורים מהבנקים על רווחים או הפסדים בשוק ההון  

 אישורים על הכנסות מפנסיה/קצבה

 עבור הכנסות משכר דירה למגורים  -חוזי שכירות  

דמי לידה, דמי מילואים, דמי )אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי  

 י( אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומ

 השתלמות/קרן גמל אישורים על משיכת כספי פיצויים/קרן  

במידה   -אישורי תושב  )אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה  

  (ואתם תושבים של ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס

לרבות    2021מידע בדבר מכירות מטבעות קריפטוגרפים, במידה ובוצעו בשנת  

 מידע על עלויות ומועדים של רכישת המטבעות

 נויולא צוי  2021אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת 

 

 המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי 
   07.202231.-לתאריך הונכון 

 


