עלון עדכונים לסוף חודש אוקטובר 2021
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הפחתה נוספת בשימוש במזומן
הקפאת השכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי
התקנת דלקן לטובת החזר מס
מעבר בין בנק לבנק באופן מקוון
הוצאות נסיעה לחו"ל במסגרת העסק
הוצאות אחזקת רכב
החזרת מענקי קורונה ששולמו ביתר
פס"ד בנושא תשלום גמלת פגיעה בעבודה לבעל שליטה ע"י הביטוח הלאומי
הפקדות סוף שנה מוכרות במס לעצמאים ובעלי שליטה
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הפחתה נוספת בשימוש במזומן
ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת אישרה את הצו של שר האוצר בעניין הפחתת תקרת
הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן.
החל מתאריך ה:01.08.2022-
 .1הסכום המירבי שיותר לתשלום במזומן אצל עוסק יעמוד על  ₪ 6,000במקום
.₪ 11,000
 .2הסכום המירבי שיותר לתשלום במזומן לאדם שאינו עוסק ,בעניין עסקה ,תשלום
שכר עבודה ,תרומה או הלוואה ,יעמוד על  ₪ 15,000במקום  ,₪ 50,000למעט
בעת רכישת רכב ע"י אדם פרטי ,שם התקרה תעמוד על .₪ 50,000
כמו -כן ,אישרה הוועדה את התקנות של שר המשפטים לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת
החוק ע"י אנשים פרטיים .בחוק נקבעו הוראות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או
בצ'ק ,שהפרתן מהווה עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום .הקנסות המנהליים
שאושרו יהוו חלופה לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר.
כאמור ,הוועדה אישרה את שיעורי הקנסות המנהליים כך ש:
 .1אם התשלום במזומן ,התשלום בצ'ק או צ'ק מוסב הוא עד  ,₪ 25,000שיעור הקנס
המנהלי יעמוד על .10%
 .2אם התשלום במזומן ,התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב הוא מ ₪ 25,000-עד ,₪ 50,000
שיעור הקנס המנהלי יעמוד על .15%
 .3אם התשלום במזומן ,התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב גבוה מ ,₪ 50,000-שיעור הקנס
המנהלי יעמוד על .25%
 .4ולעניין מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ ₪ 6,000-ועד ,₪ 8,500
שיעור הקנס המנהלי יעמוד על .5%
נקבע כי החל מתאריך ה( 01.08.200-כניסת עדכון הסכומים לתוקף) ולמשך שנתיים ,לא
יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד
 ,₪ 8,500אלא אם נשלחה לו התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו
קנס מנהלי בשל אותה עבירה .
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הקפאת השכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי
ו עדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית במסגרת חוק ההסדרים  -את הצעת החוק
המאריכה את הוראת השעה לעניין הקפאת השכר הממוצע במשק גם בשנת .2022
ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המאריכה את הוראת
השעה לעניין השכר הממוצע במשק גם לשנת  ,2022כך שהשכר הממוצע לפי חוק
הביטוח הלאומי בשנה זו יישאר זהה לזה שבשנים  2020ו .2021-זאת במסגרת פרק י'
בחוק ההסדרים.
המוסד לביטוח לאומי מפרסם מידי שנה בחודש ינואר עדכון לשכר הממוצע ,החוק מגדיר
את אופן חישוב "השכר הממוצע" אשר משמש בסיס לחישובים ולעדכונים שונים .בחוק
מוגדרים שני סוגי שכר ממוצע:
 .1האחד משמש למטרות שונות כמו עדכון שכר בכירים ,עדכון שכר המינימום ועוד;
וחישובו מתבסס על ממוצע השכר למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים
שלגביהם היו נתונים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום שקדם ליום העדכון.
 .2סוג השכר השני ,משמש לחישוב בסיסי הכנסה לגבייה ,בסיס למבחני הכנסה ועוד,
והוא כולל גם מרכיב נוסף של פיצוי.
בעקבות הסגרים וההגבלות על עסקים ומקומות עבודה נוכח משבר הקורונה בחודשים
מרץ–מאי ובחודשים ספטמבר–אוקטובר  ,2020ההשפעות על התעסוקה נמשכו גם
בחודשים שלאחר מכן .בחודשים ינואר–פברואר  2021הוטל סגר שלישי .כתוצאה מהטלת
הסגרים ומצמצום פעילות המשק פוטרו והוצאו לחופשה ללא תשלום מאות אלפי עובדים,
רובם בעלי שכר נמוך יחסית .עקב כך ,בשנת  2020עלה השכר הממוצע במשק באופן חד,
עלייה שנמשכה גם בשנת  , 2021שכן בחישוב השכר הממוצע לא נכללו מאות אלפי
עובדים בעלי שכר נמוך יחסית שלא עבדו באותה תקופה.
ככל שהשכר הממוצע היה מתעדכן בינואר  ,2021הרי ששיעור העדכון היה גבוה
משמעותית מהממוצע בשנים האחרונות .לאור זאת אישרה הכנסת את חוק השכר
הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) ,התשפ"א, 2020-שקבע כי בשנת 2021
השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי יהיה זהה לזה שעודכן לאחרונה בחודש ינואר
.2020
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בהצעת החוק שאושרה לקריאה שניה ושלישית ,נקבעה הארכת הוראת השעה גם לשנת
 , 2022כך שהשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי בשנה זו יישאר זהה לזה שבשנים
 2020ו.2021-
לדרישת הוועדה הוחרגו מקבלי קצבאות ומענקים שונים ,שיזכו למרות ההקפאה לעדכון בן
 2.45%בקצבתם.

התקנת דלקן לטובת החזר מס
התקנה להתקנת דלקן ברכבם של העצמאים תבוטל ולא תושת על רכבים פרטיים.
לצד זה הדרישה תושת רק על רכבים מעל  3.5טון ולא על רכבים פרטיים ובעלי עסקים
קטנים.

מעבר בין בנק לבנק באופן מקוון
הושקה מערכת חדשה המאפשרת ללקוחות הבנקים לעבור מבנק לבנק באופן מקוון ,נוח,
מאובטח וללא עלות ובתוך  7ימי עסקים.
לאחר העברת הפעילות וסגירה אוטומטית של החשבון בבנק הישן ,במידה ולא נותרה בו
פעילות נוספת ,החיובים והזיכויים שיגיעו לחשבון הישן יעברו אוטומטית לחשבון החדש
(שירות "עקוב אחרי") במשך שנתיים מיום המעבר.

לאתר בנק ישראל בנושא
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הוצאות נסיעה לחו"ל במסגרת העסק
הוצאות הנסיעה לחו"ל במסגרת העסק יוכרו כהוצאה מוכרת.
מי שנסע לחו"ל גם למטרה פרטית ,לא יוכל לנכות את החלק של ההוצאה הפרטית אלא את
החלק של ההוצאה העסקית בלבד .
למשל ,מי שמשלב טיול פרטי במסגרת ביקור עסקי או כנס מקצועי יוכל לנכות את ההוצאה
עבור מחיר כרטיס הטיסה אך לא את שאר הוצאות הנסיעה של הטיול הפרטי.
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הוצאות אחזקת רכב לעצמאים
על -פי פקודת מס הכנסה ,יותרו בניכוי הוצאות אחזקת רכב המשמש את בעל העסק ליצור
הכנסה.
שיעור הניכוי יקבע על פי סיווג כלי הרכב בתקנות מס הכנסה.
בהוצאות אחזקת רכב יכללו:
* הוצאות רישוי הרכב
* ביטוח חובה וביטוח מקיף
* דמי שכירות בעד השימוש ברכב
* הוצאות דלק
* שמנים
* תיקונים
* הוצאות חניה שאינן במקום העסק או בסמוך אליו
* כבישי אגרה
החזרת מענקי קורונה ששולמו ביתר
במקרה של מענקי קורונה ששולמו ביתר (מענקי הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
ומענק הוצאות עבור עסק קטן) ,יוכל המבקש להשיב את הכספים ששולמו ביתר על ידי
המערכת האינטרנטית או על ידי פנייה לפקיד השומה.
על ידי המערכת האינטרנטית:
 .1ניתן להשיב את המענקים ששולמו ביתר בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי עד
תקרה של  35אלף לחודש (ניתן לחלק לתשלומים בקרדיט).
 .2ניתן להשיב את המענקים ששולמו ביתר על ידי שובר תשלום בבנק הדואר.
 .3ניתן להשיב את המענקים ששולמו ביתר במספר תשלומים תוך  90יום ממועד יצירת
החיוב ,על ידי כניסה חוזרת ליישום .כאשר כל פעם מבצעים תשלום אחד.
אם ברצונך להשיב מענקים ששולמו ביתר ,יש לסמן במערכת רק מענקים שלא
אושרו .מענקים שאושרו אין צורך להשיבם.
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על ידי פנייה לפקיד השומה:
 .1ניתן להשיב את המענקים על ידי פריסתם לתשלומים במשרד השומה בו
מתנהל התיק עד תאריך ה .31.12.21-כלומר ,ניתן לפרוס את מלוא הסכום
המענקים המושבים בתשלומים חודשיים שווים כך שפריסתם תסתיים לא יאוחר
מיום  31.12.22עד ה.31.12.21-
לבדיקת זכאות למענקי סיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר

פס"ד בנושא תשלום גמלת פגיעה בעבודה לבעל שליטה על ידי הביטוח הלאומי
בית הדין האזורי לעבודה קבע בפסק דין (ב"ל  )64638-02-19כי תשלום גמלת פגיעה
בעבודה לבעל שליטה תשולם לפי שכר מינימום ולא לפי השכר גבוה שדווח ואף שולמו
עבורו דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשל היעדר ההוכחה לתשלום השכר בפועל.
בעל שליטה בחברה נפגע בעבודה .התאונה הוכרה כתאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי.
בעל שליטה קיבל מידי חודש תלוש שכר ,אך בפועל משכורתו לא שולמה לו באופן מלא או
שוטף מכיוון שבעל השליטה משך את שכרו באמצעים אחרים על מנת להתחשב בתזרים
המזומנים של החברה (על ידי רכישות פרטיות בכרטיסי אשראי של החברה ,העברת
משכורת לחשבון הבנק של אישתו).
למרות שהתשלומים לביטוח לאומי אכן שולמו במלואם על פי השכר שדווח ,בית המשפט
קבע כי הפקת תלוש שכר אינו הוכחה לכך שהשכר שולם בפועל ולכן קבע כי לבעל
השליטה תשולם גמלת פגיעה בעבודה לפי שכר המינימום.
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הפקדות סוף שנה מוכרות במס לעצמאים ובעלי שליטה
פנסיה חובה לעצמאים
הפקדה שנתית

שיעור הפקדה הפקדה חודשית
עבור הכנסה של עד  ₪ 5,275.5לחודש
על החלק שבין ₪ 5,275.5 - ₪ 10,551
לחודש

4.45%

₪ 235

₪ 2,820

12.55%

₪ 662

₪ 7,944

אין חובת הפקדה

אין חובת פקדה

₪ 897

₪ 10,764

עבור ההכנסה שמעל  ₪ 10,551לחודש
סה"כ תקרת הפקדה פנסיה חובה לעצמאי
פנסיה לעצמאים

עצמאי שמשלם אובדן כושר
עבודה
תקרת אחוזי הפקדה מוכרת
מההכנסה החייבת
תקרת הכנסה שנתית לקבלת
הטבות המס
תקרת הפקדה שנתית לצורך
זיכוי
תקרת ההפקדה שנתית לצורך
ניכוי
סה"כ תקרת הפקדה מרבית
שנתית לצורך הטבות מס

עצמאי שאינו משלם
אובדן כושר עבודה

16%

16.50%

₪ 208,800

₪ 208,800
= ₪ 208,800 * 5.5%
₪ 11,484
= ₪ 208,800 * 11%
₪ 22,968

₪ 10,440 = ₪ 208,800 * 5%
₪ 22,968 = ₪ 208,800 * 11%
 33,408ש"ח

₪ 34,452

קרן השתלמות לעצמאים
תקרת אחוזי הפקדה מוכרת מההכנסה החייבת
תקרת הפקדה שנתית מוכרת למס
תקרת הפקדה שנתית שהרווחים בגינה פטורים ממס רווח הון
תקרה הכנסת שנתית מרבית לשנה לקבלת ההטבות

4.50%
= ₪ 263,000 * 4.5%
₪ 11,835
₪ 18,480
₪ 263,000

ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאים
תקרת אחוזי הפקדה מוכרת מההכנסה החייבת

3.50%

עד  ₪ 11,078לשנה

* המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי  .אין להסתמך על המידע או לפעול לפיו ללא ייעוץ של סוכן ביטוח.
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מצ"ב הטבות המס בהפקדות לפנסיה ,קרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה
לבעלי שליטה בחברות:

פנסיה לבעלי שליטה
תקרת אחוזי הפקדה לעובד
תקרת אחוזי הפקדה מוכרת לחברה
סה"כ חלק עובד  +חלק חברה
תקרת אחוזי הפקדה לפיצויים מוכרת במס
תקרת שכר חודשית

7.00%
7.50%
8.33%

עד  ₪ 22,157לשנה
עד  ₪ 23,740לשנה
סה"כ עד  ₪ 45,897לשנה
עד  ₪ 12,340לשנה
 ₪ 26,378לחודש

קרן השתלמות לבעלי שליטה
תקרת אחוזי הפקדה לעובד
תקרת אחוזי הפקדה לחברה
סה"כ תקרה הפקדה מוכרת למס
תקרת הפקדה שנתית
תקרת שכר פטורה ממס

1.50%
4.50%
6%

עד  ₪ 2,828לשנה
עד  ₪ 8,484לשנה
עד  ₪ 11,312לשנה
עד  ₪ 18,854לשנה
 ₪ 15,712בחודש

ביטוח אובדן כושר עבודה לבעלי שליטה
תקרת אחוזי הפקדה מוכרת

2.50%

עד  7,913ש"ח לשנה

* המידע הנ"ל מובא לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי .אין להסתמך על המידע או לפעול לפיו ללא ייעוץ של סוכן ביטוח.

המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון לסוף חודש אוקטובר 2021
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