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המדריכים
של איגוד האמנים
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מדריך מס
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מדריך מס
לאמנים ואמניות
לצערנו ,מדינות העולם אינן פוטרות אמנים ואמניות מהתעסקות בענייני מע״מ ,מס הכנסה
וביטוח לאומי .אי לכך ,הכנו מדריך התנהלות מס נבונה לאמנים ואמניות .השתדלנו שהמדריך
יהיה חינני ואלגנטי (ככל שניתן להיות חיננים ואלגנטיים בענף זה).
אנחנו מקווים שכל חברי האיגוד — ובדגש מיוחד על אמנים ואמניות בתחילת דרכן ,ימצאו אותו
מועיל ,ושאולי אף תגלו באמצעותו כמה הפתעות נעימות בתחומי ההוצאות המוכרות.
את המדריך חיבר עבור האיגוד רו״ח גיל רוזנברג.

צעד ראשון
סיימתם לימודי אמנות? התחלתם עבודה חדשה אחרי כמה שנים כשכירים?
ובכן ,על פי החוק ,מיד בתחילת פעילותכם כעצמאים אתם מחוייבים לפתוח תיקי עוסק במע״מ,
מס הכנסה וביטוח לאומי.
הדבר הראשון שיש לבדוק הוא כמובן באיזה סיווג אתם יכולים וצריכים לפתוח את התיק —
במעמד עוסק פטור או במעמד עוסק מורשה.
איך קובעים את זה? על פי גובה ההכנסות הצפויות שלכם — ״עוסק פטור״ הוא עוסק עצמאי
שסכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו נמוך מ״הסכום הקובע״ בחקיקה .הסכום הזה
מתעדכן פעם בשנה ,ונכון לינואר  2020הוא עומד על  ₪ 100,491לשנה .במידה ואתם עובדים
במקביל גם כעצמאים וגם כשכירים ,ההכנסה במעמד שכיר לא נכנסת לתוך חישוב ההכנסות
במעמד עוסק פטור.
אם אתם מרוויחים מעל  ₪ 100,491לשנה ,אתם צריכים לפתוח תיק במעמד עוסק מורשה.
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אני עוסק פטור ,מה עושים עכשיו?
נרשמים במע״מ.
על מנת להירשם במע”מ ,צריך לעשות את הדברים הבאים —
1.למלא טופס .821
2.להצטייד באישור בדבר ניהול חשבון בנק.
מה פשר האישור הזה? לעיתים קרובות מספיק צ׳ק ריק על שמכם ,ולפעמים נדרש
אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק ,שכולל את שם המבקש ואת מספר התעודת
זהות שלו.
3.צילום של תעודת זהות.
4.במידה והעסק שלכם אינו נמצא במקום המגורים ,צריך להצטייד גם בחוזה שכירות
של חלל העבודה (סטודיו ,למשל).

אוקי ,בינתיים נשמע די קל .מה עכשיו?
לאחר שהכנתם את כל הטפסים והמסמכים — ניתן לגשת לסניף המע”מ הקרוב למקום
המגורים או הסטודיו שלכם ולהגיש אותם שם.
אחר כך ,מדי שנה עליכם להגיש הצהרה על מחזור העסקאות שלכם בשנה הקלנדרית שחלפה.
שימו לב ,את ההצהרה יש להגיש עד ה־ 31בינואר.
את הדו“ח אפשר להגיש באמצעות רואה חשבון ,אבל אפשר גם לעשות את זה עצמאית באתר
של מס הכנסה ,אם יש לכם חשקים לזה ואתם רוצים לחסוך קצת כסף.
עוסקים פטורים יקרים — שימו לב:
אסור לכם להוציא חשבוניות מס .עליכם להוציא קבלות עבור העסקאות שביצעתם.
למרות המילה “פטור“ ,עוסקים פטורים אינם פטורים מחובת ניהול פנקסים
למס הכנסה ,אלא אם קיבלו פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.
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הכל טוב ויפה עד כאן ,אבל אני בכלל
עוסק מורשה.
קודם כל ,ברכות ואיחולים לבבים .כעוסק מורשה תצטרכו
1.להירשם במע“מ.

2.להוציא חשבוניות מס  +קבלות עבור העסקאות שביצעתם.
3.לנכות מס תשומות (ובעברית — המע“מ בגין התשלומים שאתם משלמים),
הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לכם.
4.להגיש מדי חודשיים דוח למע”מ על אודות עסקאות ,הכנסות והוצאות אשר היו לכם
בעסק.

במע”מ קיימים מספר סניפים — מקום ההרשמה נקבע לפי מקום הפעילות העסקית.
כלומר איפה שנמצא הסטודיו.

ניהול ספרי העסק
כעוסקים מורשים עליכם לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף.1
שימו לב — עליכם לשמור במשך שבע שנים את פנקסי החשבונות ,הרישומים ומסמכים אחרים
הקשורים לניהול העסק.

רגע אחד ,לא הסברת איך מחשבים את
סכום המע״מ?
סכום המע“מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה .נכון לינואר  ,2020שיעור המע“מ הוא .17%
מחיר העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים — העוסק והלקוח ,כולל כל ההוצאות
החלות על העסקה.
במקרה של עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (למשל :מכרתם פסל ענק
לבת דוד) ,מחיר העסקה לעניין המס יהיה אחד מהבאים :המחיר הנהוג בתנאים הרגילים ,או סך
העלות בתוספת הרווח המקובל בענף.

 .1אם הנושא מרתק אתכם ,קריאה נוספת ב־“להוראות מס הכנסה” (ניהול פנקסי חשבונות ,התשל”ג —  )1973וב־“תקנות מס ערך
מוסף“ (ניהול פנקסי חשבונות ,התשל“ו — .)1976
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את ספר החשבונות של עסק האמנות שלכם ניתן לנהל באחת האופציות הבאות —
1.ספר תקבולים תשלומים — ספר ידני אשר ניתן לרכוש בכל חנות למכשירי כתיבה.
2.תוכנה ייעודית להנהלת חשבונות אשר מנוהלת על ידי העוסק במחשב האישי שלו
כגון “רווחית“ .שימו לב שהתוכנה שבחרתם חייבת להיות מאושרת על ידי מס הכנסה.
3.תוכנה להנהלת חשבונות באינטרנט כגון החברות “חשבונית ירוקה““ ,איזיקאונט“
או “איי קאונט“.

בשבח ההוצאה המוכרת
חברים וחברות ,חשוב לדעת שכאמנים ואמניות קיימים סוגים שונים של הוצאה מוכרת
שרלוונטיים מאוד לעיסוקנו .מה היא הוצאה מוכרת?
כאשר מבוצע חישוב הרווח שלכם לצרכי מס הכנסה — מחשבים את ההכנסה שלכם
כעצמאיים מינוס ההוצאות המוכרות שהיו לכם .גם כאשר מבוצע חישוב הדווח למע“מ
(לבעלי מעמד של עוסק מורשה) — מחשבים את המע“מ אשר שולם בגין ההוצאות המוכרות.
אז מה יכול להחשב כהוצאה מוכרת לאמנים ואמניות? יפה שאלתם.
ביגוד  -הוצאות על רכישת ביגוד (כולל נעליים) שנועד לשמש לצרכי העבודה .במקרים שבהם
לא ניתן להשתמש בבגד לשימוש פרטי — כל ההוצאה על הבגד תוכר .אם אתם יכולים
להשתמש בביגוד האמור גם שלא לצרכי העבודה (נגיד ,חליפה ייצוגית לפגישות עם אספנים,
שאפשר ללבוש גם כאורחים בבת המצווה של אותה בת דוד שרכשה ממכם פסל ענק) ההוצאה
תוכר רק ב־.80%
כלומר ,בגדים יכולים להיות הוצאה מוכרת אם הם בגדי עבודה ,בגדים יצוגיים לפגישות ,בגדים
שאתם לובשים כשאתם מלמדים ושאר הסברים כיד הדמיון הטובה.

גניבות
גניבה של מזומנים ,שלא נדע מצרות ,יכולה להיות הוצאה מוכרת ,כמו גם גניבת מלאי .עם זאת,
גניבת רכוש העסק ,כמו מכונות וציוד ,אינם מוכרים .נזקי הגניבה יוכרו רק כהפסד הוני ,אותו ניתן
לקזז מרווחי הון שנכנסים ממכירת נכסים אחרים של העסק ,ולא מרווחיו השוטפים .זה נכון גם
כשהגנבים הם עובדי העסק ,אז שימו עין על האסיסטנט.
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דמי שכירות
לגבי הכרה בהוצאת שכירות ,הן עסקית והן בבית המגורים — לכאורה ניתן להכיר בהוצאה ,אך
קיימת מגבלה של חובת ניכוי במקור מתשלום דמי השכירות .כלומר ,אם יש לכם פטור מניכוי
במקור ממס הכנסה ,ההוצאה לא תוכר.
אם אין לכם פטור ,צריך לנכות  35%מדמי השכירות ואז ניתן להכיר בשכירות כהוצאה.
שימו לב שבאחריות המשכיר לקבל פטור מניכוי במקור ממס הכנסה .כלומר ,אתם צריכים
לבקש מהאדם שמשכיר לכם את הנכס אישור על פטור מניכוי במקור.
אז מה זה אומר על הסטודיו שלכם? סטודיו אומנות נחשב כמו כל סטודיו אחר — או שיש פטור
מניכוי למשכיר ,או שצריך לנכות  35%מס.
במידה והסטודיו שלכם נמצא בבית מגורים ,ניתן להכיר בו כהוצאה בהתאם לאחוז שטח
השימוש העסקי מתוך כלל שטח הבית .אין צורך בהוכחה ששטח מהבית מיועד לעסק ,או
לחילופין ,הסטודיו.

הוצאות אש“ל ולינה — בארץ
הוצאות אש״ל ולינה יכולה להיות מוכרת במידה וההוצאה ארעה בעת שהות לצורך עסקי (או
אומנותי ,במקרה שלנו) מחוץ לתחום הישוב בו מצוי מקום מגוריו או מקום העסק העיקרי שלכם.
כלומר ,אם יצאתם מהעיר כדי להרים תערוכה ,או לעבוד על יצירה חדשה בסדנה של בעל
מלאכה ,או שהעברתם הרצאה בתשלום לציבור שוחרי האמנות של קיבוץ כברי — הוצאות
האש“ל יחשבו להוצאה מוכרת.
לגבי הוצאות לינה בארץ ,הן יוכרו באם הוצאו עבור ייצור הכנסה ,בשל לינה במרחק של
 100ק“מ ויותר מהסטודיו או מקום המגורים הקבוע .לינה במרחק של פחות מ־ 100ק“מ מהבית/
מהסטודיו יכולה להחשב כהוצאה במידה ופקיד השומה אישר כי הלינה היתה הכרחית לייצור
הכנסה .הסכומים שיוכרו כהוצאה (מצויינים בדולרים ,לפי החוק):
לינה שעלותה נמוכה מ־ 100דולר ליום — מלוא הסכום
לינה שעלותה גבוה מ־ 100דולר ליום— 75% -מהסכום ,אך לא פחות מ־ 100דולר ולא יותר
מ־ 170דולר.

הקמת אתר אינטרנט
שימו לב ,זה דבר חשוב — כאשר אתר האינטרנט שלכם הוא ערוץ שיווקי ,ניתן כיום להכיר בכל
הוצאות הקמת האתר כהוצאות מוכרות שוטפות בשנה שבה הוצאו .וכן ,אתר אישי של אמן או
אמנית מוכר באותם התנאים כמו אתר של כל עוסק אחר.
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ניתן לחלק את ההכרה בהוצאות אתר אינטרנט למספר תחומים:
1.הוצאה לרכישת שם הדומיין היא הוצאה מוכרת במלואה ,כשמדובר בשם דומיין הזהה
לשם המסחרי הרגיל של הארגון העסקי .אבל אם ההוצאה היא לרכישת שם מסחרי
חדש ,מדובר בהוצאה הונית שלא תוכר כלל אלא בעת מכירתה (מה זה אומר בעת
מכירתה? נאמר ,אם אתם סוגרים את הסטודיו לא עלינו ומוכרים את הדומיין שלכם
לאמן מרגיז בעל שם זהה).
2.עלויות הקמת אתר אינטרנט תדמיתי שיווקי ,לרבות למכירות ,יוכרו כהוצאות פרסום
מוכרות שוטפות בשנה שבה הוצאו.
3.עלויות פרסום אתר האינטרנט יוכרו לפי הקריטריונים להכרה בהוצאות פרסום.
המשמעות :כשמדובר בפרסום לעסק או לתחום פעילות חדש לא יוכרו הוצאות אלו
בניכוי ,וכשמדובר בפרסום לתחומי פעילות קיימים יוכרו ההוצאות לפרסום כהוצאות
מוכרות שוטפות.
4.עלויות תפעול שוטף של אתר אינטרנט הן הוצאות מוכרות שוטפות ,לרבות עלויות
להחזקת האתר ,תשלומים לספקי האינטרנט ,לתקשורת ,לאחסון האתר ,לשירות
שנתי וכו’.
5.עלויות שדרוג האתר יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות או כהוצאות הוניות ,לפי
המבחנים המקובלים להכרה בהחזקת מכונות וציוד אחר :אם מדובר בשדרוג שנועד
לשמירת רמתו של האתר לפי המקובל בשוק ,הוא יוכר כהוצאה מוכרות שוטפת
בשנה שבה בוצע השדרוג.

החזקת טלפון נייד ,טלפון קווי
ופקסימליה
הבשורות הרעות הן שהוצאות טלפון נייד מוכרות לעצמאים רק מעל חשבון טלפון של
 ₪ 1,200בשנה .אם שוחחתן בסכום של עד  — ₪ 1200חצי מהסכום יחשב כהוצאה מוכרת.
עובדות עם פקסימליה? החלטה נבונה .הוצאות להחזקת פקסימליה ,טלפון קווי וכל ציוד קשר
אחר שאינו טלפון נייד מוכרות באופן מלא כאשר העסק מנוהל במשרד רשמי (או סטודיו ,לצורך
העניין).
בחשבון טלפון קווי בבית יוכרו כ־ 25%מכל סכום כהוצאה מוכרת.
באם מדובר בטלפון בסטודיו/בעסק — ההוצאה תוכר .100%
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החזקת רכב
הוצאה על החזקת רכב תוכר בניכוי לפי הגבוהה מבין ההוצאות שהוצאו בניכוי שווי שימוש
ברכב 2או  45%מההוצאות ,לפי הגבוה.
לדוגמא:
באם הוצאות הרכב הינן בסך של  10,000ש״ח לשנה ,ושווי הרכב הינו בסך של  ₪ 6,000בשנה,
ההוצאה תוכר לפי ₪ 4,500 = 45% * 10,000
או  ₪ 10,000פחות  ₪ 6,000שווי רכב = .₪ 4,000
במקרה זה — ההוצאה תוכר בסך של .₪ 4,500

חניה
חניה שלא במקום העסק תוכר במסגרת הוצאות החזקת רכב.
חניה במקום העסק תותר בניכוי  .

חשמל וארנונה
כאשר העסק מנוהל במשרד רשמי — ההוצאה מוכרת באופן מלא.
כשהעסק שלכם ממוקם בבית  /כשהעסק הוא הסטודיו — הוצאות החשמל מוכרות לניכוי,
ובלבד שניתן לזהות את החלק מתוך כלל בית המגורים המשמש לצורך ייצור ההכנסה .אפשר
לעשות זאת בדרך של תחשיב סביר ,או בדרך של התקנת מונה חשמל נפרד לחלק המשמש
לצורך ייצור ההכנסה.
הוצאות הארנונה מוכרות כאשר ניתן לזהות את החלק המשמש לייצור ההכנסה בבית המגורים
(לעומת החלק המשמש למגורים) .למשל ,כשיש לכם חדר עבודה או סטודיו במרתף — הרי
שהוצאות הארנונה המיוחסות לחלק העסקי יוכרו בניכוי .מאחר שבדרך כלל בסיס חישוב
הארנונה מתבצע לפי תעריף למטר רבוע ,ניתן למדוד את החלק המשמש לייצור ההכנסה מתוך
סך כל שטחו של מבנה המגורים ,ולהכיר בתשלום הארנונה עבור חלק זה כהוצאה מוכרת.

 .2שווי השימוש ברכב נקבע על ידי מס הכנסה באתר הזה.
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כיבוד
חברים וחברות ,הגענו סוף סוף לעיקר — עולם הכיבוד.
כיבוד קל (שתייה קרה או חמה ,עוגיות וכיוצ”ב) בסטודיו יוכרו ב־.80%
שימו לב — יש לשמור על הגזרה.
ב .אירוח במסעדות — לא מוכר ,לצערנו.
ג .אירוח אורחים מחו“ל — ארוחות במסעדות ובמקום העסק מוכרות ,רק אם הן סבירות ואם
נוהל לגביהן רישום נדרש (שם האורח וארץ מוצאו ,מספר ימי האירוח ,נסיבות האירוח ,מס’ דרכון
וכו’).

מתנות
אוהבים להעניק מתנות לקולגות? יפה מאוד מצדכם.
מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עיסקי יוכרו עד  ₪ 180לאדם בשנה אם המתנה ניתנה
בישראל ,ועד  15דולר לאדם בשנה אם המתנה ניתנה בחו“ל .ההכרה ההוצאה מותנית ברישום
פרטי זיהוי המקבל ,המקום בו ניתנה המתנה ובהצגת קבלות לאימות ההוצאה.
ב .מתנות לעובדים :אם יש לכם אסיסטנט אהוב (שלא גונב את המלאי) והענקתם לו מתנה
לרגל אירוע אישי ,ההוצאה תוכר עד לסך של .₪ 180
תלושי חג או כל מתנה אחרת לרגל החגים יוכרו במלואם למעסיק בתנאי שזקף זאת בתלושי
השכר לעובדיו.

נסיעות לחו”ל
כדי שנסיעה לחו״ל תוכר כנסיעה עסקית אתם צריכים להוכיח שהנסיעה הייתה הכרחית לייצור
ההכנסה או להשתלמות מקצועית .יש לשמור על כל הוכחה כי מדובר בנסיעה עסקית/
השתלמות ,לרבות כרטיסי כניסה לתערוכות ,רישום פגישות עסקיות וכדומה.
זה אומר שאם נסעתם לחו״ל וראיתם תערוכה ,או השתתפתן בסדנה ,זו יכולה להיות הוצאה
מוכרת.
שימו לב  -התקנות שעוסקות בהכרה בהוצאות נסיעה לחו”ל כהוצאה מוכרת מאפשרות לצרף
לנסיעה נוסעים נוספים שנסיעתם הכרחית ,כמו עוזרים ,מתורגמנים ואסיסטנטים .כמו כן,
אפשר לשלב נסיעות עסקיות ופרטיות ,אם ניתן לזהות באופן ברור מה היו ההוצאות לחלק
העסקי של הנסיעה .עם זאת ,אם הנסיעה לחו”ל מיועדת בעיקר למטרות פרטיות ,ייתכן שגם
ההוצאות המעורבות ,כמו כרטיסי הטיסה ,לא יוכרו לצורכי מס.
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פרוט מגבלות ההוצאה:
כרטיסי טיסה במחלקת תיירים או עסקים

מותרות מלוא ההוצאות

כרטיסי טיסה במחלקה ראשונה

ההוצאה מוכרת בגבולות סכום מחיר כרטיס
במחלקת עסקים באותה טיסה

לינה
בנסיעה שכללה עד וכולל  90לינות :
 7לינות הראשונות

עד  246דולר

מהלינה השמינית ואילך :
מחיר לינה לא עלה על  108דולר

מותרות מלוא ההוצאות-שהוצאו בפועל

מחיר הלינה עלה על הסכום הרשום בשורה
הקודמת — 108

 75%מההוצאות אך לא פחות מהסכום
שרשום בשורה הקודמת —  108דולר

בנסיעה שכללה יותר מ 90-לינות

לא יותר מ  108דולר ללינה.

הוצאות שהייה אחרות — אש“ל
אם לא נדרשו הוצאות לינה

עד  116דולר לכל יום

אם נדרשו הוצאות לינה

עד  69דולר לכל יום

שכירת רכב בחו“ל

עד  55דולר ליום

הערה — בנסיעות לארצות שלהלן תותר תוספת של  25%לסכומים שפורטו לעיל .הארצות הן:
אוסטרליה ,אוסטריה ,איטליה ,איסלנד ,אירלנד ,אנגולה ,בריטניה ,בלגיה ,גרמניה ,דובאי ,דנמרק,
הולנד ,הונג קונג ,טייוואן ,יפן ,יוון ,לוקסמבורג ,נורווגיה ,ספרד ,עומאן ,פינלנד ,צרפת ,קטר,
קוריאה ,קמרון ,קנדה ,שוויץ ,שבדיה ,סין ,סינגפור ,פיליפינים וקוריאה.

צורכי משרד ,מגזינים ותוכנות
צורכי משרד המיועדים לצריכה שוטפת כמו גם חומרים ליצירה ,במידה והם נרכשים עבור
העסק — מוכרים כהוצאה לצורך מס .ציוד משרדי המיועד לשמש לייצור ההכנסה העסקית
לטווח ארוך ,כגון מחשבים וכו׳ הוא בבחינת נכסים שההוצאות לרכישתם יוכרו לפי שיעור
הפחת הקבוע לגביהם בתקנות.
הוצאות לרכישת ספרות מקצועית ותוכנות מחשב יוכרו כהוצאות מוכרות כשהן בתחום
פעילות העסק ומיועדות לשימוש לטווח קצר .כלומר ,אם אתם קונים מגזיני אמנות מחו“ל —
זו הוצאה מוכרת!
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 .1מס הכנסה
בעת פתיחת תיק במעמד עצמאי במע”מ ,חלה חובה לפתוח תיק במעמד עצמאי גם
במס הכנסה .לשם כך ,יש למלא טופס  5329ולהגישו במשרד מס ההכנסה הקרוב למקום
מגוריכם או עסקכם.
פתיחת התיק במס הכנסה גוררת את הפעולות הבאות:
הגשת דוח שנתי אשר בו ירשמו כל הכנסותיהם .יש להגיש מדי שנה ,עד סוף חודש אפריל,
את הדוח השנתי בגין השנה הקודמת.
את הטופס אפשר להגיש באופן מקוון ,מהאזור האישי באתר מס הכנסה.
לדוגמא ,בגין הפעילות העצמאית של שנת  ,2019חלה חובה בהגשת דוח שנתי עד ליום
 30באפריל .2020
באם הרווח מהפעילות העסקית גבוה מסף המס ,חלה חובה לשלם מקדמות מס הכנס
ה במהלך השנה.
במהלך השנה משלם העוסק מקדמה על חשבון הרווח הצפוי .לאחר עריכת הדוח השנתי,
מתבצע חישוב סופי.
קיימים מקרים בהם יידרש העוסק במעמד עצמאי בהגשת הצהרת הון .מדובר בהצהרה על כל
הרכוש וההתחייבויות שלו לסוף שנת המס .הדרישה הינה בהתאם להחלטה של מס הכנסה.

 .2ביטוח לאומי
בעת פתיחת תיק במעמד עצמאי במע”מ ,חלה חובה לפתוח תיק במעמד עצמאי גם בביטוח
לאומי.
לשם כך ,יש למלא טופס  6101ולהגישו במשרדי ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם/לסטודיו.
בהתאם להגדרות הביטוח לאומי ,עוסק במעמד עצמאי ,נחשב כמי ש —
עוסק במשלח ידו  20שעות בשבוע בממוצע לפחות.
הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על  50%מהשכר הממוצע — ₪ 5,276
(החל ב־)01.01.2020
עוסק במשלח ידו  12שעות בשבוע בממוצע לפחות ,והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו
שווה או עולה על  15%מהשכר הממוצע  1,583 -ש”ח (החל ב־.)01.01.2020
מי שאינו עומד בקריטריונים ,נחשב כעובד עצמאי “שאינו עונה להגדרה” .שימו לב ,גם עוסק זה
חייב להודיע לביטוח לאומי על פתיחת עוסק.
תשלום דמי הביטוח לאומי הינו בהתאם לרווח השנתי הממוצע של בעצמאי.
עד לרווח ממוצע חודשי בסך של .5.97% — ₪ 6,331
מעל לרווח ממוצע חודשי בסך של .17.83% — ₪ 6,331
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לדוגמא —
בגין רווח של  ₪ 10,000ממוצע לחודש ,התשלום החודשי יהיה בסך של ₪ 377.96–₪ 6,331
בין  ₪ 6,331ל־ ₪ 10,000התשלום יהיה בסך של .₪ 654.18
סך הכל —  ₪ 1,032תשלום חודשי.
במהלך השנה משלם העוסק מקדמה על חשבון הרווח הצפוי .לאחר עריכת הדוח השנתי,
מבוצע חישוב סופי.
התשלום לביטוח לאומי מוכר בגובה  52%לצרכי מס הכנסה — מדובר בהוצאה מוכרת לצרכי מס.
זהו ,עד כאן .מקווים שהחכמתם ונהנתם .נפגש במדריך הבא!

את המדריך ערך יוני רז פורטוגלי,
נטלי אילון הפיקה אותו ואביב ליכטר עיצב.
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