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 2022שנת המס   תחילת
 

 
 

 תוכן עניינים
 

 תחילת שנת המס 
 למי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות – תיאום מס

 דיווח הכנסות  – עוסקים פטורים
   הקדמת תשלום הפרשי מס
 2022אפריל מחודש עדכון שכר המינימום החל 

   10%תשלום מס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל בשיעור של 
 תשלום מופחת לרשם החברות עד סוף מרץ

 תשלום מופחת לרשם העמותות עד סוף מרץ 
 

 קורונה 
 החזרת מענקי קורונה ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק 

 דמי בידוד שעה עבור ההוראת  הארכוה
  הגבלות הקורונהעקב שנפגעו  לעסקיםסיוע בהוצאת השכירות מענק 

 הוצאות קבועותכאותם של משכירי נכסים למענק  עמדת רשות המיסים לנושא ז
 

 אחר 
 2022סט אוגוחודש  החל מ צמצום השימוש במזומן

 ועדת הכספים הגדילה את הטבת שווי השימוש לרכבים חשמליים
 

   12חדשות ערוץ  מתוך   –גם במטאוורס  עם רו"ח צחי מנע גישת יעוץ אפשרות לפ 

https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmain.knesset.gov.il%2FNews%2FPressReleases%2FPages%2Fpress03.01.22a.aspx
https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmain.knesset.gov.il%2FNews%2FPressReleases%2FPages%2Fpress03.01.22a.aspx
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 למי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות  - תיאום מס 
 

שנת   בתחילת  מס  תיאום  לערוך  יכול  מקורות,  מכמה  נובעת  שהכנסתו  מי 
 המס.ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת  2022המס 

 
מיידי  באופן  מס  תיאום  אישורי  לקבל  ואף  מקוון  באופן  באינטרנט  מס  תיאום  לערוך  ניתן 

 במקרים מסויימים. 
 

ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס כל עוד לא תמה שנת המס. בתום שנת  
 שנים מסיומה.  6המס, במידת הצורך, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עבור שנת מס זו עד 

 
 לעריכת תיאום מס באינטרנט באתר רשות המסים

 
 
 

 דיווח הכנסות  –ים פטור יםעוסק 
 

-עד לתאריך ה   2021על עוסק פטור לדווח למע"מ על מחזור עסקאותיו לשנת 
לב,  .  31/01/2022 מענקי  שימו  את  לכלול  העסקאות  אין  בסכום  הקורונה 

 המדווחות. 
 

 עודכנה כלהלן:   2022תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לשנת המס    בנוסף,
 
 

 תקרת מחזור עסקאותיו של   שנת המס 
 לשנה עוסק פטור

2021 99,839   ₪ 
 

2022 102,292  ₪ 
 

 
 
 

https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online
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 2021הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת 
 

הפרשי   תשלום  את  להקדים  לשנת  ניתן  מתשלום    2021המס  להימנע  כדי 
 ריביות והצמדה על פי הפירוט הבא:

 
ריבית והצמדה עד תאריך  ללא    2021ניתן לשלם את הפרשי המס לשנת   .1

 . 31.01.2022-ה
 

ה .2 תאריך  עד  של  יינתן    28.02.2022-למשלמים  ריבית    50%פטור  הפרשי  מחיובי 
 .והצמדה מתום שנת המס ועד מועד התשלום

 
ה .3 תאריך  עד  של  יינתן    31.03.2022-למשלמים  ריבית    25%פטור  הפרשי  מחיובי 

 .והצמדה מתום שנת המס ועד מועד התשלום
 

 
 

 2022אפריל מחודש החל  עדכון שכר המינימום
 

נשיאות המגזר העסקי, יו"ר  שר האוצר, נגיד בנק ישראל, יו"ר ההסתדרות, יו"ר  
נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל ונשיא התאחדות התעשיינים סיכמו על 

 "עסקת חבילה" במשק:
 

 2025 ₪ עד סוף שנת  6,000- שכר המינימום יעלה בהדרגה ל
 

 יעמוד על שכר המינימום החל מחודש 
 

04.2022 5,400  ₪ 

04.2023 5,500  ₪ 

04.2024 5,700  ₪ 

04.2025 5,800  ₪ 

12.2025 6,000  ₪ 
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  10%תשלום מס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל בשיעור של 
 

שלושה   מבין  למגורים  דירה  משכר  הכנסה  על  מס  לשלם  לבחור  ניתן 
 מסלולים.  

של  ב בשיעור  מופחת  במס  חיוב  לכל ניתן    10%מסלול  המס  את  לשלם 
המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה.  יום מתום שנת    30המאוחר תוך  

 .תשלום לאחר מועד זה יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס
 

 אם בחרתם במסלול זה:
 .30.01.2022-עד תאריך ה  2021עליכם לשלם את המס על הכנסה משכר דירה לשנת   .1
זיכוי או פטור   אינכם זכאים לנכות הוצאות, או פחת בשל הדירה ולא תהיו זכאים לקיזוז, .2

  ה.)לרבות הפטור במסלול הפטור( בגין ההכנסה משכר דירה או מהמס החל עלי
 

 שכר דירה  הכנסה מהמסלולים לתשלום מס על בנושא למדריך המלא 
 

 

 תשלום לרשם החברות
 

כל חברה הרשומה ברשם החברות או שותפות הרשומה ברשם השותפויות  
)מה קלנדרית  לשנה  אחת  אגרה,  בתשלום  ל בינואר  1- חייבת    31-עד 

 .בדצמבר(
 

חברות שנתית  בסך   :אגרה  מופחתת  אגרה  לשלם  ל  1162ניתן  עד   .31.03.2022-ש"ח 
 .ש"ח  1543התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של   01.04.2022-החל מה

 
 .31.03.2022  -ש"ח עד ל  1157ניתן לשלם אגרה מופחתת בסך   :אגרה שנתית שותפויות 

 .ש"ח  1538התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של   01.04.2022-החל מה
 

 לתשלום האגרה השנתית
 
 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/detail-tracks-payment-tax-relief-rental-apartments
https://www.gov.il/he/service/company_partnership_annual_payment
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 תשלום לרשם העמותות 
 

בשנה   פעם  אגרה,  בתשלום  חייבת  העמותות  ברשם  הרשומה  עמותה  כל 
 .(31.12-עד ל  01.01- קלנדרית )מה

 
שנת   שלאחר  הראשונות  בשנתיים  שמחזורן  עמותות  ועמותות  ההתאגדות 

הסכום עומד על    2022ישלמו אגרה שנתית מוזלת )בשנת    -אלף ₪  300הכספי לא עלה על  
על מנת שהסכום המוזל יתעדכן על העמותה להגיש דו"ח מילולי מעודכן שנתיים   (.153₪

לדוגמא תשלום אגרה עבור שנת   מילולי   2022אחורה במערכת המקוונת,  דו"ח  יש לעדכן 
 .2020לשנת 

 
 :ישלמו אגרה שנתית, כמפורט -אלף ₪   300עמותות שמחזורן הכספי עולה על 

 .₪( 1162הסכום עומד על  2022: תשלום אגרה מופחתת )בשנת 31.03עד ליום 
 .₪( 1543הסכום עומד על  2022: תשלום אגרה בתעריף רגיל ) בשנת 01.04מיום 
 

 לתשלום אגרה שנתית לעמותה 
 
 
 

 החזרת מענקי קורונה ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק
 

מענקי   החזרת  עבור  תשלומים  פריסת  הסדר  לבצע  יהיה  ניתן  מתי  עד 
 קורונה ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק?

את התקופה לביצוע הסדר   31.3.2022-רשות המיסים האריכה עד תאריך ה
                              להשבת מענקי קורונה ששולמו ללא עמידה מורחב תשלומים  

 בתנאי החוק.                           
 

 ?בהסדר התשלומים המורחב לאיזו תקופה ניתן לפרוס את התשלומים
השנים    בין  השנתי  במחזור  ירידה  שחוו  עסקים  שבגינו 2020-ל  2019בעלי  החוב  וסך   ,

₪, יוכלו לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים כך    15,000מבוקשת הפריסה עולה על  
 .30.06.2023-שמועד התשלום האחרון יהיה ה

להחז התשלומים  את  לפרוס  יוכלו  העסקים  בעלי  התשלום יתר  שמועד  כך  המענקים  רת 
 .31.12.2022-האחרון יהיה ה

https://www.gov.il/he/service/association-annual-fee
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 דמי בידודהארכת הוראת השעה עבור 
 

 השעה לדמי בידוד לשכירים. -וועדת העבודה והרווחה האריכה את הוראת
 

חובת   בשל  או  הקורונה  בנגיף  להידבקות  חשש  בשל  בבידוד  שהיה  עובד 
   בידוד של ילדו, וכן עובד שאינו חייב בבידוד אך נעדר מעבודתו בשל חובת 

 בידוד של ילדו, עשוי להיות זכאי לדמי בידוד מהמעסיק עבור ימי היעדרותו   
 מהעבודה.                            

 
וא על חשבון העובד. ימי הבידוד הראשונים, הם על חשבון ימי המחלה יום הבידוד הראשון ה 

  עד שלושת הימים הראשונים בלבד.
 
 
 
 

 לעסקים שנפגעו עקב הגבלות הקורונה מענק סיוע בהוצאות השכירות 
 

אישרו   והכלכלה  האוצר  השרי  סיוע   07.11.2021-בתאריך  מענק  בממשלה: 
הגבלות   עקב  שנפגעו  לעסקים  הסיוע  תכנית  במסגרת  השכירות  בהוצאות 

 מליון ש"ח.  60-הקורונה על סך כ
 

 : קריטריונים עיקריים לקבלת המענק
הוצאות    2020מהמחזור, ושבשנת   17%* עסקים שהיקף הוצאות השכירות שלהם עולה על  

 .  2019ששולמו בשנת   לפחות( להוצאות השכירות   90%אלו היו דומות ) 
יינתן לעסקים שהיו זכאים לפחות ל מענקים מרשות המיסים ושיעור הפגיעה   3-* המענק 

 לפחות.  80%שלהם עמד על  
* סך המענקים שהתקבלו מרשות המיסים וממענק השכירות לא יעלה על המענק המקסימלי 

 שנקבע למענק הוצאות קבועות. 
 

 :גובה המענק
מטר )כפי שמופיע בחיוב הארנונה ובכפוף להסכם שכירות(, ועד  ₪ ל  100גובה המענק הוא  

   אלף ₪ לעסק. 120
 

קישור להגשת בקשות יפורסם    המענק יופעל על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 .לקראת פתיחת מועד הגשת הבקשות
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 עמדת רשות המסים לעניין זכאותם של משכירי נכסים למענק הוצאות קבועות 
 

ע המסים  רשות  לאחרונה,  שניתנו  הערר  ועדות  החלטות  את  דלאור  כנה 
 .עמדתה בסוגיית זכאותם של משכירי נכסים למענק הוצאות קבועות 

 
כי עד כה עמדת רשות המסים הייתה כי ירידה במחזורים של משכיר נכס,  
או   )בחלקם  השכירות  דמי  על  מרצונו,  המשכיר  של  מוויתור  שנובעת 

בת כפגיעה במחזור המזכה במענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות. במלואם(, אינה נחש
שהשוכרים   העובדה  לאור  המציאות,  כורח  היה  לא  הוויתור  בהם  למקרים  בהתייחס  זאת, 
מצדם קיבלו מענקים על מנת לשלם את דמי השכירות למשכירים, או שלא חוו ירידת מחזורים 

 .יית מחזוריםכלל, או בשיעור הנדרש לפי החוק וחלקם אף חוו על
 

לאור החלטות ועדות הערר אשר דחו את העמדה הגורפת של שלילת המענקים ממשכירים  
הנכסים  משכירי  של  זכאותם  לגבי  העמדה  עדכון  על  הוחלט  מחודשת,  בחינה  ולאחר 

 :למענקים, במקביל לביצוע בדיקה לגבי זכאותם של השוכרים
 

המשכירים סיבתי –  לגבי  קשר  של  התקיימותו  לקורונה  בדיקת  שניתנה,  ההנחה   . בין 
ככל שהשוכרים נפגעו בתקופת הקורונה, תיערך בדיקת המענק שהתקבל       – לגבי השוכרים

 .למול ההוצאות הקבועות והאם בעקבות ההנחה שניתנה, לא שולם מענק ביתר
 

 לפרטים נוספים 
 
 

 

 2022מחודש אוגוסט החל  -צמצום השימוש במזומן 
 

על פי צו שר האוצר שאושר בוועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת החל מתאריך  
על פי ההנחיה    לתשלום במזומן  יתעדכנו הסכומים המירביים  01.08.2022  -ה

 הבאה:
 

 ₪.  11,000במקום  ₪ 6,000הסכום המירבי שיותר לתשלום במזומן אצל עוסק יעמוד על 
 

על יעמוד  פרטיים  אנשים  בין  במזומן  לתשלום  שיותר  המירבי  במקום    ₪   15,000  הסכום 
 ₪.  ₪50,000, למעט בעת רכישת רכב ע"י אדם פרטי, שם התקרה תעמוד על    50,000

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa121221-3
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 ועדת הכספים הגדילה את הטבת שווי השימוש לרכבים חשמלים
 

 

אין ללא הפחתה בגובה -הוארכה הטבת המס לרכב היברידי ורכב פלאג
יחולו עד לתום ההטבה אותה ביקשה לבצע רשות המיסים, ונקבע כי ההטבות  

 . בנוסח התקנות המקוריות  2023, במקום עד תום  2025שנת 
  

  200- הטבת ההפחתה של סכום הזקיפה של שווי השימוש בכלי רכב לרכב חשמלי תוגדל ב
, ולגבי רכב היברידי תיוותר ההטבה ₪2022 החל מתחילת שנת   ₪1,200, כך שתעמוד על  

 .אין-ג₪ לרכב פלא ₪1,000, ועל   500על הפחתה של  
   

הארכה של הוראת השעה לעניין שיעור המס לשווי שימוש ברכב   את ועדת הכספים אישרה 
 .2025שהועמד לרשות עובד, עד לשנת  

  
רכב צמוד הוא הטבה חייבת במס הניתנת לעובד ובהתאם לפקודת מס הכנסה יש לבצע 

תקנות שווי  הותקנו בהוראת שעה   2015זקיפת מס בגין שווי השימוש ברכב. בשנת  
השימוש ברכב, המפחיתות את סכום הזקיפה של שווי השימוש בכלי רכב בעלי טכנולוגיית  

אין ורכב חשמלי מלא. בבסיס ההפחתה עומד  - רכב היברידי, רכב פלאג  –הנעה מתקדמת 
אין  -עיקרון ניטרליות המיסוי בין רכב בעל הנעה רגילה לבין רכב בעל הנעה היברידית, פלאג

כיוון שמדובר בכלי רכב יקרים יותר מרכב רגיל אך חסכוניים יותר בשימוש או חשמלית. 
השוטף, שיעור הזקיפה הרגיל מייצר עבורם תוצאה גבוהה מדי. לכן, תיקנו את המצב כך  

 .שהתקבלה תוצאה ששיקפה נכונה את העלות הכלכלית של השימוש הפרטי ברכבים אלה
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 וורסאטבמגם עם רו"ח צחי מנע ייעוץ  תפגיש אפשרות ל 
 

 12ערוץ ת בחדשוהשבוע מתוך הכתבה 
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https://www.youtube.com/embed/jvRvfAEpi4M?feature=oembed

