
   
 2023עדכונים לתחילת שנת המס עלון 

 

 
 

 תוכן עניינים 
 

 הכנסה   סמ

 למי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות -תיאום מס  •

 סרטון הדרכה לעריכת תיאום מס באינטרנט •

 2022הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת   •
 

 עוסקים פטורים 

תקרת עוסק פטור לשנת המס   •

2023 

 2022דיווח מחזור עסקאות לשנת  •

 מעסיקים 

  חובת דיווח פנסיוני בממשק דיווח אחיד •

 עובדים   9-4מתרחב למי שמעסיק בין 

 101טופס  •

 

 ברות ח

תשלום אגרה שנתית לרשם   •

 החברות/עמותות

הזדמנות אחרונה לפירוק חברה   •

ה  אגרחובות בפטור מתשלום 

 שנתית

 

 למגורים בישראל  הכנסה משכר דירה 

תקרת פטור ממס על הכנסה משכר   •

 2023דירה למגורים בישראל לשנת 

תשלום מס על הכנסה משכר דירה   •

 10%למגורים בישראל בשיעור של 
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 למי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות  -תיאום מס 
 

מי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות, יכול לערוך תיאום מס בתחילת שנת  
 ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס. 2023המס 

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

 מיידי במקרים מסויימים. 
 

 . 2023תקפים עד סוף חודש פברואר    2022תיאומי מס שנערכו בשנת  •

, לא צריך לערוך תיאום מס חדש  2022מי שקיבל מכתב הארכת תוקף לתיאום מס משנת   •
 .באזור האישי של רשות המסים "מכתבים"  . המכתב נמצא בכפתור2023לשנת 

 
 באתר רשות המסיםלעריכת תיאום מס באינטרנט 

 
 

 סרטון הדרכה לעריכת תיאום מס באינטרנט  
 

 לצפייה בסרטון הדרכה לעריכת תיאום מס באינטרנט לחץ על התמונה:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secapp.taxes.gov.il/srsherutatzmi/#/ClientsLetters
https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online
https://video.wixstatic.com/video/8099e4_3ee78470940d44a594490f5cd333f1a7/480p/mp4/file.mp4
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 2022הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת 
 

להימנע מתשלום ריביות  כדי    2022ניתן להקדים את תשלום הפרשי המס לשנת  
 והצמדה על פי הפירוט הבא:

 
-ריבית והצמדה עד תאריך הללא    2022ניתן לשלם את הפרשי המס לשנת   .1

31.01.2023 . 
 

מחיובי הפרשי ריבית והצמדה   50%פטור של  יינתן    29.02.2023-למשלמים עד תאריך ה .2
 .מתום שנת המס ועד מועד התשלום

 
מחיובי הפרשי ריבית והצמדה   25%פטור של  יינתן    31.03.2023-למשלמים עד תאריך ה .3

 .מתום שנת המס ועד מועד התשלום
 
 

 2023תקרת עוסק פטור לשנת המס 
 

 כלהלן:עודכנה  2023תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור לשנת המס  
 

תקרת מחזור עסקאותיו   שנת המס 
   של עוסק פטור

2022 102,292  ₪ 

2023  107,692  ₪ 

 
 

   2022דיווח מחזור עסקאות לשנת  –עוסקים פטורים  
 

לדווח על מחזור עסקאותיהם לשנת   עוסקים פטורים  - עד לתאריך ה  2022על 
31.01.2023  . 
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   4-9אחיד מתרחב למי שמעסיק בין  חובת דיווח פנסיוני בממשק דיווח 
 עובדים 

 
עובדים    10על המעסיקים להם  פנסיוני בממשק דיווח אחיד  חובת דיווח  חלה     כיום,  

 ומעלה החייבים בדיווח פנסיוני. 

המעסיק מחויב לדווח על ההפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד 
כל   את  מחייבות  התקנות  בנוסף,  האוצר.  משרד  ידי  על  שנקבע  אחיד,  דיווח  במבנה  ובקובץ 

 שלהם.הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע  

עובדים החייבים    4-9בין  חובת הדיווח תחול על מעסיקים להם    19/02/2023-ה  החל מתאריך
 בדיווח פנסיוני. 

אשר    עליכם לפנות למתפעל חיצוני מסומך בדים  עו   4-9בין  על כן, במידה ואתם מעסיקים  
 עבורכם דיווח זה.יבצע 

מתאריך להם    24/02/2024-ה  החל  מעסיקים  על  גם  הדיווח  חובת  ומטה עובדים    3תחול 
 החייבים בדיווח פנסיוני. 

 לחוזר המלא של רשות ההון וחיסכון בנושא

 

    101טופס 
 

 הוא טופס שאותו חייב עובד שכיר למלא עם תחילת עבודתו.  101טופס 
 יש למלא, לחתום ולהגיש מחדש את הטופס בתחילת כל שנת מס. בנוסף, 

באמצעות מילוי הטופס יוכל העובד לקבל הקלות, הטבות מס וזיכויים אשר  

 .מגיעים לו

 
 לפרטים נוספים ולהורדת הטופס 

 
 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/reg_2021-9-8/he/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%92%D7%9E%D7%9C%20-%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf
https://www.gov.il/he/service/itc101
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 תשלום אגרה שנתית לרשם החברות/עמותות  
 

ועמותה  שותפות הרשומה ברשם השותפויות , כל חברה הרשומה ברשם החברות
ברשם העמותות,   )מההרשומה  קלנדרית  לשנה  אחת  אגרה,  בתשלום    1-חייבת 

   .בדצמבר( 31-עד ל בינואר
 

 . 31.03.2023-ניתן לשלם אגרה מופחתת עד ה
 

שנתית   בסך  :  חברות לאגרה  מופחתת  אגרה  לשלם  ל  1,215ניתן  עד   .31.03.2023-ש"ח 
 .ש"ח 1,614התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של   01.04.2023-החל מה

 
שנתית   בסך   ת:שותפויולאגרה  מופחתת  אגרה  לשלם  ל  ש"ח   1,210ניתן   .31.03.2023-עד 

 .ש"ח 1,608התעריף יעודכן לתעריף הרגיל בסך של   01.04.2023-החל מה
 

 ת לחברה/שותפות לחץ כאן לתשלום האגרה השנתי
 

 ה לחץ כאןשנתית לעמות האגרה הלתשלום 
 

 

 שנתית   חובות אגרהבפטור מתשלום  הזדמנות אחרונה לפירוק חברה  
 

חברות הרשומות במרשם, גם אם אין להן כל פעילות כלכלית או תיקים ברשות  
המיסים, חייבות בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דו"ח שנתי לרשם החברות, כל  

 .עוד לא עברו הליך של פירוק מרצון

שנתית או מגישה דו"ח שנתי, עלולה להיות מוכרזת כ"חברה  חברה שאיננה משלמת אגרה  
מפירה". על חברה מפירה ניתן להטיל עיצומים כספיים, אשר עשויים אף להיות מועברים לגבייה 

 .אישית מהדירקטורים של אותה חברה

לחברות  14.2.2023-ב המאפשרת  בתקנות,  קבועה  אשר  הפטור  הוראת  תחולת  תסתיים   ,
כלכלית,   פעילות  היו  לא  בהן  שנים  בגין  האגרה  חובות  מתשלום  פטור  לקבל  ושותפויות 

  .במסגרת הליך פירוק מרצון

https://www.gov.il/he/service/company_partnership_annual_payment
https://www.gov.il/he/service/association-annual-fee
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מרצון  אם   לפירוק  בקשה  להגיש  ניתן  פעילה?  שאינה  חברה  מחובות  ובבעלותך  פטור  לקבל 
 .  14.02.2023-עד תאריך ה האגרה

 

 לחץ כאן  ה בנושאלהודעה המלא
 

 2023תקרת פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל לשנת  

תקרת הפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה   01.01.2023-החל מתאריך ה
 .₪ לחודש 5,470  :בישראל למגורים

 

   10%תשלום מס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל בשיעור של  
 

 ניתן לבחור לשלם מס על הכנסה משכר דירה למגורים מבין שלושה מסלולים.  
לשלם את המס לכל המאוחר  ניתן    10%מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של  ב

יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה משכר דירה. תשלום    30תוך  
 .ועד זה יחייב את המשכיר בתשלום ריבית והצמדה על חוב המסלאחר מ

 

 אם בחרתם במסלול זה:
 .330.01.202-עד תאריך ה 2202עליכם לשלם את המס על הכנסה משכר דירה לשנת   .1
אינכם זכאים לנכות הוצאות, או פחת בשל הדירה ולא תהיו זכאים לקיזוז, זיכוי או פטור  .2

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

 שכר דירה  הכנסה מהמסלולים לתשלום מס על בנושא למדריך המלא 
 

 

   3.20201.30-לתאריך הונכון המידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי 
 @כל הזכויות שמורות. 

  מכותב התוכן אין להעתיק/לצלם/להפיץ חוזר זה ללא הסכמה בכתב

 

https://www.gov.il/he/departments/news/310822
https://www.gov.il/he/departments/news/310822
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/detail-tracks-payment-tax-relief-rental-apartments

