סוגי התאגדויות
עסקים יכולים לקום במספר סוגי התאגדויות (קיימות התאגדויות נוספות ,אך הן פחות
רלוונטיות לעניינינו):
 עצמאי – פטור ,מורשה
 שותפות
 חברה
 עמותה

עצמאי
עצמאי יכול להיות משני סוגים :פטור או מורשה ,בכל מקרה יש זהות מוחלטת בין העסק ובעל
העסק.
מיסים – מדרגות המס זהות למדרגות המס כפי שמשלם שכיר (נכון לעכשיו ,הטבת מס של
 20%לתושבי עוטף עזה ,סליחה לקיבוץ רוחמה ,לכם הטבה זו לא תופסת).
אחת לשנה יש להגיש דוח רווח והפסד.
ביטוח לאומי – יש לפתוח תיק עצמאי בביטוח לאומי ולשלם מקדמות כנדרש.
ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה
עוסק פטור – פטור מדיווח למשרדי מע"מ ולכן הוא לא גובה מע"מ מהלקוחות ובהתאם לכך
גם לא מזדכה על מע"מ ששילם .מחזור ההכנסות השנתיות ,לעוסק פטור ,נמוך מ₪ 75,000-
(בערך).
עוסק מורשה – ידווח על הכנסותיו למס הכנסה ולמע"מ אחת לחודש או חודשיים (בהתאם
לסוג העיסוק ולגובה ההכנסות) .בדרך כלל ידרש לשלם מקדמות למס הכנסה (ניתן לקבל פטור
ממקדמות ,בשל המגורים בעוטף).
הערה :ניתן לפתוח עוסק פטור ובהמשך לשנות למורשה...

שותפות
עסק בו חברים  2עד  20שותפים
שותפות רשומה –
נרשמת כגוף משפטי ברשם השותפויות ומחוייבת באגרה שנתית.
שותפות רשומה תקבל מס' עסק שונה מזה של עוסק רגיל ומספר זה ייצג אותה גם במע"מ
ובמגעים אחרים עם הרשויות .הכנסות השותפים מהשותפות יתווספו להכנסות אחרות שיש
להם לפי חלקם היחסי בשותפות וירשמו בדוח האישי השנתי שיוגש למס הכנסה.
שותפות שאינה רשומה
שותפות בין מס' בעלים כשבדרך כלל אחד מהם יהיה רשום כבעל העסק במע"מ וההתחשבנות
ביניהם תעשה דרך תלושים שיוציא לשאר השותפים או דרך חשבוניות שיעברו ביניהם.
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חברה
ישות כלכלית נפרדת מהבעלים הרשומה ברשם החברות ומחייבת תשלום אגרה שנתית.
מיסים – קיים מס חברות קבוע היורד מרווחי החברה .
כל חברה מחויבת בהגשת דוח רווח והפסד ודוח מאזן פעם בשנה ,החתומים על ידי רואה
חשבון.

עמותה
התאגדות שלא למטרות רווח ,אשר רשומה ברשם העמותות.
רוב עמותות מוקמות כדי לקדם מטרה לא עסקית ,למשל קידום מפעלים ומטרות חברתיות או
פעילות ציבורית.
שימו לב ,העובדה שהעמותה היא לא לצרכי רווח אינו אומר שלמנהל העמותה ולעובדיה אסור
לקחת משכורת ,אלא שכל הרווחים ,אחרי משכורות ושאר ההוצאות ,מושקעים חזרה בעמותה.
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