
סוגי עסקים בישראל


פתיחת תיק ברשויות: מע"מ , מס הכנסה,
ביטוח לאומי.


פטור ממע"מ עד מחזור שנתי של כ-100

אש"ח. עיסוקים מסוימים לא יוכלו להתנהל

כעוסק פטור (יש רשימה סגורה בחוק)

פעם בשנה דיווח על מחזור 

הגשת דוח שנתי

לא רלוונטי


מע"מ וביטוח לאומי-מודיעים על הפסקת

הפעילות  בצרוף בקשה לסגירת התיק. 


מס הכנסה-יש להודיע על הפסקת פעילות.

סגירת התיק תתבצע לאחר כשנתיים בהם יש

להגיש דוחות שנתיים.

חייב במס הכנסה חייב בביטוח לאומי


תושב שאינו אזרח חייב נציג ישראלי. מגבלת

סכום עוסק פטור הינה לאדם ולא לעסק.


התנהלות העוסק פטור לא תואמת התנהלות

עם גופים גדולים. חבות אישית לחובות העסק.


לא ניתן לקזז תשומות משמעותי ברכישת

ציוד ובתשומות שוטפות גבוהות. נראות של עסק קטן.


קל מאוד לתפעול שכן אין דיווחי מע״מ במהלך

השנה. מאפיין עסק עם לקוחות שהם בעיקר


פרטיים (לא עוסקים). מכיון שאין מע”מ המחיר

הסופי ללקוח הפרטי זול יותר ב-17% לעומת

מי שפועל כעוסק מורשה באותו תחום.

דרישות הקמה

מע"מ

מס הכנסה


רשם החברות/רשם
עמותות


למה לבחור?
יתרונות עיקריים


מה אי אפשר?

חסרונות ומגבלות

עיקריים


מה קורה כאשר
רוצים לסגור?

מאפיינים מרכזיים

חובות מיסוי


פתיחת תיק לכל אחד מהשותפים במס

הכנסה וביטוח לאומי. 


וולונטרי-הקמת שותפות רשומה ברשם השותפויות על
ידי רו"ח ועו"ד


השותפות היא ישות לצרכי מע״מ- כמו עוסק

מורשה לצרכי מס הכנסה- כל שותף נישום


בפני עצמו.


דיווח דו חודשי/חד חודשי תלוי במחזור

השנתי של השותפות


על כל שותף להגיש דוח שנתי למס הכנסה

לא רלוונטי


מע"מ וביטוח לאומי- מודיעים על הפסקת הפעילות  בצרוף

בקשה לסגירת התיק.


סגירת התיק במס הכנסה היא אינדיבדואלית לכל אחד

מהשותפים


שותפות רשומה יש לפרק ברשם השותפויות על ידי רו"ח
ועו"ד


חלקו ברווח של כל אחד מהשותפים ממוסה

באופן אישי


כל שותף נישום באופן אישי מול רשויות המס. יש

חובה להגדיר היטב את חובות  השותפים לעסק אחד

לשני


שותפות היא ישות שקופה לצרכי מס- כך שאם יש הפסדים

הם נזקפים ישירות לשותפים להבדיל מחברה. כמו כן


שותפות בדרך כלל קל יותר לפרק מחברה.

שותפות שאינה רשומה יכול שיהיו לה מגבלות בהשתתפות

במכרזים/הסכמים ותביעות בבית דין .

דרישות הקמה

מע"מ

מס הכנסה


רשם החברות/רשם
עמותות


למה לבחור?
יתרונות עיקריים


מה אי אפשר?

חסרונות ומגבלות

עיקריים


מה קורה כאשר
רוצים לסגור?

מאפיינים מרכזיים

חובות מיסוי


הקמת חברה ברשם החברות על ידי רו"ח ועו"ד

פתיחת תיק ברשויות: מע"מ, מס הכנסה



החברה הינה יישות נפרדת מבעלי מניותיה

חלוקת הרווחים בחברה מתבצעת באמצעות


חלוקת דיבידנד לבעלי המניות




דיווח דו חודשי/חד חודשי תלוי במחזור השנתי





הגשת דוח שנתי לחברה הכולל מאזן מבוקר

על ידי רואה חשבון וכן דוח שנתי לבעל


השליטה (10%)




הגשת דוח שנתי




מודיעים למע"מ על הפסקת הפעילות  בצרוף בקשה לסגירת

התיק. מס הכנסה-יש להודיע על הפסקת פעילות. סגירת התיק

  ועו"ד תתבצע לאחר כשנתיים בהם יש להגיש דוחות שנתיים.
פרוק החברה ברשם החברות על ידי רו"ח ועו"ד


מס חברות קבוע על ההכנסה (2020-23%)

ומס דיוידנד כשמושכים את הכסף בשיעור


של 30% .




עלות גבוהה יחסית הן בפתיחה העסק והן
בשוטף-חובת ניהול ספרים כפולה.


הגנה משפטית-החברה הינה יישות נפרדת מבעלי מניותיה

מכיון שהמיסוי בחברה הוא דו שלבי 23%-מס חברות


ובמשיכה מס על הדיוידנד 30%. אם לא זקוקים לכסף

לצריכה, ניתן לשלם במיידי רק 23% לעומת עוסק מורשה


שהמס המיידי מגיע עד לכ50% מרווחי העסק- מאפשר

תיכנוני מס מייטביים


חברה משמשת כלי לביצוע השקעות באופן זול יותר

(בכ-50 אחוז) מהשקעות המתבצעות כיחיד


ניהול החשבונות הכפול בחברה (התאמות בנק שוטפות)

מסייע לדיוק הנתונים, נכונותם ושלמותם.שימושי בניהול


העסק ונח מול המוסדות. 

דרישות הקמה

מע"מ

מס הכנסה


רשם החברות/רשם
עמותות


למה לבחור?
יתרונות עיקריים


מה אי אפשר?

חסרונות ומגבלות

עיקריים


מה קורה כאשר
רוצים לסגור?

מאפיינים מרכזיים

חובות מיסוי


הקמת חברה ברשם החברות על ידי רו"ח /

עו"ד            

פתיחת תיק ברשויות: מע"מ, מס הכנסה


תאגיד שנאסר עליו לחלק רווחים פועל לפי

הוראות חוק החברות ומטרתו קידום מטרה


ציבורית מתוך המטרות הציבוריות המופיעות

בחוק



סיווג החל"צ, בהקמתו, כמלכ"ר. אין גבית
מע"מ ואין ניכוי תשומות


הגשת דוח שנתי לרשם העמותות ולרשם
ההקדשות הכולל דוח מילולי מפורט


הגשת דוח שנתי לחברה הכולל מאזן מבוקר
על ידי רואה חשבון.


מודיעים למע"מ על הפסקת הפעילות  בצרוף בקשה

לסגירת התיק. 


מס הכנסה-יש להודיע על הפסקת פעילות. סגירת

התיק תתבצע לאחר כשנתיים בהם יש להגיש דוחות


שנתיים.
פרוק החברה ברשם החברות על ידי רו"ח ועו"ד


אין חבות מס . כפוף לאישורים מיוחדים (קריטריוונים

מיוחדים של פעילות לטובת הציבור) מאפשרת קבלת

תרומות המוכרות במס לפי סעיף 46.


הפטור ממס על פעילות החל"צ הינה רק לפעילות

המוזכרת בחוק. פעילותה הכלכלית העיסקית

מוגבלת.


הגנה משפטית- החברה הינה יישות נפרדת

מבעלי מניותיה. פעילות החברה תחת סעיף

46 לפקודת מס הכנסה נותנת תמריץ לתורמים

דרישות הקמה

מע"מ

מס הכנסה


רשם החברות/רשם
עמותות


למה לבחור?
יתרונות עיקריים


מה אי אפשר?

חסרונות ומגבלות

עיקריים


מה קורה כאשר
רוצים לסגור?

מאפיינים מרכזיים

חובות מיסוי


הקמת עמותה ברשם העמותות על ידי רו"ח /

 עו"ד           

פתיחת תיק ברשויות: מע"מ, מס הכנסה


פעילות העמותה אינה למטרת רווח


סיווג העמותה, בהקמתה, כמלכ"ר. אין
חובת דיווח בשוטף


הגשת דוח שנתי לעמותה הכולל מעל גודל

מחזור מסויים - מאזן מבוקר על ידי רואה

חשבון.


הגשת דוח שנתי לרשם העמותות הכולל דוח
מילולי מפורט


אין חבות מס. כפוף לאישורים מיוחדים (קריטריוונים

מיוחדים של פעילות לטובת הציבור) מאפשרת קבלת

תרומות המוכרות במס לפי סעיף 46.


צריך לפחות 7 חברי עמותה שלא יותר מהם בני משפחה

בדרגה ראשונה. חייבים להקים ועד מנהל וצוות ביקורת. לועד


המנהל יש אחריות פיננסית אישית לחובות העמותה. 

נדרשת הפרדת סמכויות בין חברי העמותה הועד המנהל


והגוף המבקר. לועד המנהל יש אחריות פיננסית אישית

לחובות העמותה. על העמותה להתנהל ע"פ תקנונה


ופעילותה הכלכלית העיסקית מוגבלת. בתשלומי שכר עבודה
יש תשלום מס שכר.


לחברי העמותה אין בעלות בעמותה.

החברות הינה אישית וולונטרית ולא ניתנת

להעברה. פעילות העמותה תחת סעיף 46

לפקודת מס הכנסה נותנת תמריץ לתורמים


מודיעים למע"מ על הפסקת הפעילות  בצרוף בקשה

לסגירת התיק. 


מס הכנסה-יש להודיע על הפסקת פעילות. סגירת התיק

תתבצע לאחר כשנתיים בהם יש להגיש דוחות שנתיים.
רשם העמותת-מחיקה מרצון/פרוק מרצון-הליך משפטי

דרישות הקמה

מע"מ

מס הכנסה


למה לבחור?
יתרונות עיקריים


מה אי אפשר?

חסרונות ומגבלות

עיקריים


מה קורה כאשר
רוצים לסגור?

מאפיינים מרכזיים


רשם החברות/רשם
עמותות

חובות מיסוי


פתיחת תיק ברשויות: מע"מ, מס הכנסה,
ביטוח לאומי.


אפשרות לקיזוז מע"מ תשומות ואין מגבלת

מחזור שנתי . מעל מחזור של כ1.9- מיליון ₪


בשנה (תלוי בסוג העיסוק) יש צורך בניהול
הנהלת חשבונות כפולה .


דיווח דו חודשי/חד חודשי תלוי במחזור
השנתי.

הגשת דוח שנתי

לא רלוונטי


מע"מ וביטוח לאומי-מודיעים על הפסקת

הפעילות  בצרוף בקשה לסגירת התיק. 


מס הכנסה-יש להודיע על הפסקת פעילות.

סגירת התיק תתבצע לאחר כשנתיים בהם יש

להגיש דוחות שנתיים.

חייב במס הכנסה, חייב בביטוח לאומי.


צריך ליווי מקצועי בפתיחת תיק. חבות אישית

לחובות העסק. כשהלקוחות הינם פרטיים (לא

עוסקים) הם נושאים בחבות המע"מ.


אפשרות לקיזוז מע"מ בעסקים במיוחד

כשהתשומות גבוהות.  


מבחינה שיווקית מדורג גבוה יותר מעוסק

פטור (עוסק פטור משדר עסק קטן).


זול יותר מתפעול חברה ומתאים למי שצורך
את כל הכנסתו השוטפת. 

דרישות הקמה

מע"מ

מס הכנסה


רשם החברות/רשם
עמותות


למה לבחור?
יתרונות עיקריים


מה אי אפשר?

חסרונות ומגבלות עיקריים


מה קורה כאשר
רוצים לסגור?

מאפיינים מרכזיים

חובות מיסוי

עוסק מורשה

עמותה רשומה

עוסק פטור

שותפות

חברה בע“מ

חל“צ


המידע מוגש באהבה ככלי עזר כללי וחינמי ליזמים\ות ובעלי\ות עסקים. חשוב להדגיש שכל אפשרות מורכבת מפרטים רבים. השימוש במידע היא על דעתכם הבעלית ולא באחריות
המגישים. מומלץ להתייעץ עם מומחה לפני קבלת החלטה סופית. תרגישו בנוח להפיץ את המידע לאנשים נוספים בכפוף לתנאי קטן: שתפו את החומר כמו שהוא, במלאו!  

הפרטים מינואר 2021

יש, כמובן, עוד אפשרויות וסוגי עסקים. לא ניגע כאן בכולם, אבל רצינו להזכיר גם:

אגודה שיתופית

אגודה שיתופית היא תאגיד שהינו יישות משפטית נפרדת מחבריו.


האגודה השיתופית היא תאגיד שנועד לרווחת חבריו. מטרתו הוא שיתוף כוחות

החברים ויכולותיהם על מנת לשפר את רמת חייהם של החברים ואיכותם וכן


קידום האינטרסים המשותפים של חבריו.



בשונה מחברה אין מטרת האגודה השיתופית הגדלת רווחים בלבד.

עסק חברתי


המונח עסק חברתי צובר תאוצה ומתחיל להיכנס לשפת החקיקה. יחד עם זאת עדיין לא מסודר ולא מוגדר סופית. עסק חברתי כרגע מוגדר כפעילות עסקית הקשורה למטרות מלכ''ר

שיש בה כשלעצמה כדי להביא למימוש מטרות חברתיות ולא למיקסום רווחים עם הגבלה על האפשרות לחלוקת דיבידנדים. על פעילות כזאת חל חובה להחזיר לפחות %50 מהרווח

מהפעילות למימון הפעילות המקורית של מטרות המלכ''ר וגם לא לגבות תשלום שהוא שווה או יותר ממחירי השוק למוצר\שירות\וכד'. 

חברה ציבורית

חברה ציבורית זוהי חברה שהציבור הכללי הוא חלק מהבעלים שלה.


הציבור רוכש את ניירות הערך של החברה (מניות, אג"ח וכו') בבורסה לניירות ערך.



מכיוון שכספי צבור מושקעים בחברה,  החברה, בכל התנהלותה, נתונה לפיקוח
צמוד של הרשות לניירות ערך.


שרה גולדווג אפיון עיצוב ובניית אתרים
054-8433849


saragoldwag@gmail.com


תמי לב רו"ח 
054-8441861


tami@mgi-israel.co.il



שיינדי באב''ד
0526160840


Shaindy@9dventures.co

SHAINDY BABAD TAMI LEV SARA GOLDWAG


