
    
 2023 ינוארחודש סוף לעדכונים עלון 

 

 
 

 תוכן עניינים 
 

 הכנסה   סמ

 לעצמאים אכיפת חוק פנסיה חובה •

 לאור עליית מדד המחירים לצרכן 2023שיעורי המס לשנת  נודכוע •

 סרטון הדרכה לעריכת תיאום מס באינטרנט •

 2022הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת   •
 

 ביטוח לאומי 

לשנת   הקצבאות סכום העלאת  •

שכר הממוצע בהתאם ל 2023

 במשק 

 מעסיקים 

  חובת דיווח פנסיוני בממשק דיווח אחיד •

 עובדים   9-4מתרחב למי שמעסיק בין 

 101טופס  •

 לעובדים  מחלה מיד •

 ברות ח

תשלום אגרה שנתית לרשם   •

 החברות/עמותות

הזדמנות אחרונה לפירוק חברה   •

ה  אגרחובות בפטור מתשלום 

 שנתית

 החזרת מענקי קורונה / דו"ח שנתי 

הודעה למי שנדרש להחזיר את מענקי   •
 הקורונה וטרם הסדיר את התשלום

   מסמכים נדרשים לדוח שנתי •

 
 



 רואי חשבון ויועצים -ארז עובד ושות' 

 
 

 אכיפת חוק פנסיה חובה לעצמאים

משנת   פי 2017החל  על  פנסיה  לקרן  להפקיד  חייב  עצמאי  שכל  קובע  החוק   ,
 .שיעורים הקבועים בחוק

ח עבור שנת  "ש  500אי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי חוק תגרור קנס בסך  
 .שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימוםואילך. קנס זה לא יחול על עצמאים  2018

לאחרונה, התחילה מערכת האכיפה לשלוח מכתבי תשלום קנסות לעצמאים שלא הפקידו לקרן  
 פנסיה כנדרש על פי החוק.

 

 



 רואי חשבון ויועצים -ארז עובד ושות' 

 

מכתב   וקיבלתם  האכיפה  במידה  יש  ממערכת  לפנסיה.  הפקדתם  שבפועל  להיכנס  למרות 
 לקישור הבא ולשלוח אסמכתא מסודרת עבור ההפקדה לפנסיה החסרה. 

  לדווח למרכז לגביית קנסות על הפקדת סכומים לקרן הפנסיה 

 

 לאור עליית מדד המחירים לצרכן   2023שיעורי המס לשנת  נו דכוע

את העדכונים והשינויים במערך הניכויים של מס הכנסה, לאור שיעור    פירסמהרשות המסים  
  2022בין החודשים ינואר    5.278%בשיעור של    השינוי במדד המחירים לצרכן בשנה החולפת 

 .2023לינואר 
 

 אישית החלים על הכנסה מיגיעההמעודכנים  להלן שיעורי המס  
 

 המס   שיעור 2023 לשנת הכנסה חודשית 2022 לשנת הכנסה חודשית

 10% ₪  6,790עד  עד  6,450 ₪

 14% ₪  ₪9,730 עד  6,791-מ ₪  9,240עד  ₪ 6,451-מ

 20% ₪   ₪15,620 עד  9,731-מ ₪   14,840עד  ₪ 9,241-מ

 31% ₪  ₪21,710 עד   15,621-מ ₪  20,620עד   ₪ 14,841-מ

 35% ₪  ₪45,180 עד   21,711-מ ₪  42,910עד   ₪ 20,621-מ

 47% מכל שקל נוסף נוסףמכל שקל 

 
 סכומים נוספים שעודכנו בין היתר 

 

 2023לשנת  2022 לשנת 

 בחודש  ₪ 235  בחודש  ₪ 223 שווי נקודת זיכוי 

 שנהב  ₪ 107,692  בשנה ₪ 102,292 תקרת מחזור עסקאותיו של עוסק פטור 

תקרת פטור ממס עבור הכנסה משכר  
 דירה למגורים בישראל

 לחודש  ₪ 5,470 לחודש  ₪ 5,196

 

https://govforms.gov.il/mw/forms/PensionDepositReport@eca.gov.il
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וכן   גם מדרגות זקיפת שווי שימוש ברכב ושיעורי הטבת המס לישוב מזכה  בנוסף, עודכנו
 עודכנו הסכומים הנוגעים למס על הכנסות גבוהות. 

  2023עדכונים והשינויים המלאים במערך הניכויים של מס הכנסה לשנת ל
 
 

 סרטון הדרכה לעריכת תיאום מס באינטרנט 

 לצפייה בסרטון הדרכה לעריכת תיאום מס באינטרנט לחץ על התמונה:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/income-tax-monthly-deductions-booklet/he/generalInformation_income-tax-monthly-deductions-booklet_monthly-deductions-booklet-2023.pdf
https://video.wixstatic.com/video/8099e4_3ee78470940d44a594490f5cd333f1a7/480p/mp4/file.mp4
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 2022הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת 

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

 
מחיובי הפרשי    50%פטור של  יינתן    29.02.2023-למשלמים עד תאריך ה .1

 .ריבית והצמדה מתום שנת המס ועד מועד התשלום
 

מחיובי הפרשי ריבית והצמדה   25%פטור של  יינתן    31.03.2023-למשלמים עד תאריך ה .2
 .מתום שנת המס ועד מועד התשלום

 
 

   4-9דיווח פנסיוני בממשק דיווח אחיד מתרחב למי שמעסיק בין  חובת 
 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  תחול על מעסיקים להם  חובת הדיווח    19/02/2023-ה  החל מתאריך 
 בדיווח פנסיוני. 

ואתם מעסיקים   אשר    עליכם לפנות למתפעל חיצוני מסומך בדים  עו   4-9בין  על כן, במידה 
 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

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
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 בהתאם לשכר הממוצע במשק   2023העלאת סכום הקיצבאות בשנת 

  בהתאם   השונות   קצבאות ה  של  המעודכנים  הסכומים  את   פרסם  הלאומי  ביטוחה
  קצבאות  נכה,   ילד   קצבת  נכות,  קצבת   וביניהם:  במשק  הממוצע  בשכר   לעלייה
 .ועוד ותיק  אזרח קצבאות ילדים,

 לחשבון   ישירות   ויופקדו  הלאומי,  הביטוח  ידי  על  אוטומטי  באופן  יחושבו  הקצבאות 
 .לקצבאות  הזכאים מצד פעולה בשום צורך ללא

 להודעה המלאה באתר הביטוח הלאומי ולסכומים המעודכנים

 

 101טופס 

 הוא טופס שאותו חייב עובד שכיר למלא עם תחילת עבודתו. 101טופס 

 יש למלא, לחתום ולהגיש מחדש את הטופס בתחילת כל שנת מס.  בנוסף,
אשר   וזיכויים  מס  הטבות  הקלות,  לקבל  העובד  יוכל  הטופס  מילוי  באמצעות 

 .מגיעים לו

 
 לפרטים נוספים ולהורדת הטופס 

 
 

 דמי מחלה לעובדים 

ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו    1.5-כל עובד צובר על פי חוק זכאות ל
 .ימי מחלה בשנה עבור משרה מלאה 18מעסיק, כלומר, כל עובד צובר 

העובד הסכם ימי מחלה שאינם מנוצלים לא ניתן לפדותם בכסף, אלא אם חל על  
 .עבודה או הסכם קיבוצי הקובע כי הוא זכאי לכך

 

https://www.btl.gov.il/About/newspapers/Pages/HalatKizbeot2023.aspx?fbclid=IwAR0B4Iu7226GFlL7oUZ-fC0fuTdBF-LSZQiG_X6OZnTq3Lc0b6Ux7oSHjvc
https://www.gov.il/he/service/itc101
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משולמים לעובד החל מהיום השני להיעדרותו, כאשר על היום השני  דמי מחלה ,על פי חוק
  100%-והלאה העובד זכאי ל  משכר העבודה הרגיל, והחל מהיום הרביעי  50%והשלישי משולם  

 .משכר העבודה. לצורך קבלת דמי מחלה על העובד להציג למעסיק אישור מחלה מהרופא

 

 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:ויושותפ לאגרה  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  

 .פירוק מרצוןעוד לא עברו הליך של 

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

 .להיות מועברים לגבייה אישית מהדירקטורים של אותה חברה

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://www.gov.il/he/service/company_partnership_annual_payment
https://www.gov.il/he/service/association-annual-fee
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אשר  14.2.2023-ב הפטור  הוראת  תחולת  תסתיים  לחברות  ,  המאפשרת  בתקנות,  קבועה 
כלכלית,   פעילות  היו  לא  בהן  שנים  בגין  האגרה  חובות  מתשלום  פטור  לקבל  ושותפויות 

 .במסגרת הליך פירוק מרצון

מרצון  אם   לפירוק  בקשה  להגיש  ניתן  פעילה?  שאינה  חברה  מחובות  ובבעלותך  פטור  לקבל 
 . 14.02.2023-עד תאריך ה האגרה

 

 להודעה המלאה בנושא לחץ כאן 
 

 

הודעה למי שנדרש להחזיר את מענקי הקורונה וטרם הסדיר את  
 התשלום 

אם נדרשתם להחזיר מענקי קורונה אך טרם הסדרתם את התשלום, רשות המסים  
 :פרסמה את ההודעות הבאות בנושא

ניתן להגיש השגה אם אתם סבורים שהתבקשתם להחזיר את מענקי הקורונה בטעות,   •
 .גם אם המועד הרשמי שנקבע כבר חלף 28.02.2023-מנומקת בנושא עד לתאריך ה

תשלומים ללא ריבית. לצורך הסדרת    12-ניתן לפרוס את התשלום עבור החזר המענקים ל •
פריסת התשלומים, יש לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק או להגיש את הבקשה 

 . באינטרנט לפריסה במערכת פניות הלקוחות 

 באתר רשות המסיםהשגות מנומקות באזור האישי להגשת 

 לבקשת פריסה במערכת פניות לקוחות באינטרנט

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/departments/news/310822
https://www.gov.il/he/departments/news/310822
http://go.gov.il/HasagaCorona2020
https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/shelot-vetshuvot/he?pniyaPopUp=true&pniya=true
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 2022רשימת מסמכים נדרשים לקראת הגשת הדו"ח השנתי לשנת         
 

 

 2022 רשימת מסמכים נדרשים עבור הגשת הדו"ח השנתי לשנת

 

 שלכם ושל בן/בת הזוג  106טפסי 

 אישורים על הפקדות לקרן פנסיה/קופת גמל

 לקרן השתלמותאישורים על הפקדות  

 ודהאישור על תשלום לביטוח אובדן עב

 ם אישור על תשלום לביטוח חיי

 אישורים על הפקדות לקרן גמל לילדים 

 קבלות על תרומות

 867טופס  –אישורים מהבנקים על רווחים או הפסדים בשוק ההון בארץ ובחו"ל 

 אישורים על הכנסות מפנסיה/קצבה

 הכנסות משכר דירה למגורים עבור  -חוזי שכירות 

דמי לידה, דמי מילואים, דמי  )אישורים על תשלומים שהתקבלו מהביטוח הלאומי 

 י(  אבטלה או כל תשלום אחר מביטוח לאומ

 אישורים על משיכת כספי פיצויים/קרן השתלמות/קרן גמל 

במידה   -אישורי תושב )אישורים נדרשים עבור זכאות לנקודות זיכוי במס הכנסה 

  (ואתם תושבים של ישוב שנכלל ברשימת היישובים הזכאים לזיכוי במס

לרבות   2022מידע בדבר מכירות מטבעות קריפטוגרפים, במידה ובוצעו בשנת  

 מידע על עלויות ומועדים של רכישת המטבעות 

 נויולא צוי 2022אישורים על הכנסות או כספים שהתקבלו במהלך שנת  
 

 
   3.20201.31-לתאריך ההמידע המובא בחוברת זו הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי ונכון 

 @כל הזכויות שמורות. 
  מכותב התוכן אין להעתיק/לצלם/להפיץ חוזר זה ללא הסכמה בכתב

 


