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עוסק פטור
הוא עוסק שמחזור הכנסותיו נכון לשנת  ,2018אינו עולה על  99,003ש"ח.
עסקאותיו של עוסק פטור פטורות ממע"מ .עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו
והוא לא מחייב את לקוחותיו במע"מ ,כמו כן הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות
ששולם על ידו .כאשר מחזור העסקאות של עוסק פטור עולה על סכום התקרה שנקבעה ,הוא
הופך להיות עוסק מורשה שחייב בדיווח שוטף למע"מ.
ניתן להיות עוסק פטור ושכיר בעת ובעונה אחת.
מס הכנסה
עוסק פטור הינו עוסק שפטור ממע"מ בלבד והכללים החלים לעניין מס הכנסה על עוסק פטור
ועוסק מורשה הינם זהים .העוסק הפטור חייב בניהול ספרים כחוק .מס הכנסה יקבע אם יש צורך
בתשלום מקדמות ואת שיעור המקדמות מההכנסה על פי ההכנסות השנתיות הצפויות או בהתאם
לענף הפעילות.
אחת לחודש/חודשיים ,במידה ונקבעו לנישום מקדמות .המקדמות מחושבות על ידי מכפלה של
מחזור ההכנסות בשיעור המקדמות שנקבע לעוסק.
אחת לשנה ,יש להגיש דוח שנתי על כל ההכנסות מכל מקורות ההכנסה שהיו בשנת המס לנישום
ולבן/בת הזוג.
הצהרת הון -אחת למספר שנים ,על פי דרישה ממס הכנסה.
מס ערך מוסף
עוסק פטור אינו מוציא חשבוניות מס  -אלא הוא מוציא חשבוניות עסקה/קבלה שלא ניתן לדרוש
עמן את ניכוי מס התשומות.
עוסק פטור הינו פטור מדיווח למע"מ פעם בחודשיים אך אחת לשנה ,אך כאשר מחזור העסקאות
של העוסק הפטור עולה על סכום התקרה שנקבעה ,הוא הופך להיות עוסק מורשה שחייב בדיווח
שוטף למע"מ.
בתחילת שנת מס חדשה ,יש להגיש הצהרת עוסק פטור ולדווח על מחזור ההכנסות השנתי הפטור
ממע"מ שהיה בשנת המס שנסתיימה.
ביטוח לאומי
עובד עצמאי ,לעניין ביטוח לאומי ,יחשב מי שעוסק במשלח ידו ועונה על אחד משלושת התנאים
הבאים:
.1עובד לפחות  20שעות בשבוע בממוצע.
 .2ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות  50%מהשכר הממוצע.
 .3עובד לפחות  12שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות  15%מהשכר הממוצע.
לעניין ביטוח לאומי צריך להגדיר את מעמדו של הנישום כעצמאי ו/או כשכיר או שאינו עונה
להגדרה .בנוסף ,צריך לקבוע את ההכנסה הצפויה מהעיסוק כעצמאי ולשלם מקדמות חודשיות
לביטוח לאומי כפי שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתבסס על ההכנסות שהוצהרו
בפתיחת העסק ו/או במהלך הפעילות העסקית .חשוב לציין כי המקדמות לביטוח לאומי משקפות
את ההכנסה הצפויה והן קובעות את בסיס הפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה,
נכות מתאונת עבודה ,ועוד.
רישום ופתיחת תיק ברשויות
רישום ופתיחת תיק במע"מ ,מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע"י משרדנו ומחייב מצד העוסק
צרוף תעודת זיהוי ,מסמך לקיום חשבון בנק או שיק מבוטל ולעיתים מסמכים נוספים וחתימה על
טפסי פתיחת תיק וייצוג.
אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר ולקבוע פגישת יעוץ חינם בה נוכל לבחון יחד אתכם האם
העסק מתאים להגדרת עוסק פטור ,וכן להסביר לכם באופן מקיף וממצה מה עליכם לעשות
ואילו מסמכים עליכם להביא אלינו כדי שנוכל לסייע לכם בתהליך.
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