
       

 

 

 

 

  ,יםנכבד ותלקוח

   . רסמו לאחרונה וחשבנו שחשוב לעדכנכםרצ"ב מקצת העדכונים שפו

 נתונים אלו מהווים תמצית בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.

 להשלמות ולמתן תשובות בכל שאלה נוספת. כםמשרדנו ישמח לעמוד לרשות

 

אביב של פריחה והתחלות חדשות, שגשוג,  לאחל לכם ולבני משפחתכםבהזדמנות זאת ברצוננו 
 בריאות והצלחה, ממני ומצוות המשרד.

 

 חג האביב והחרות ,חג פסח שמח                                                                  
וצוות המשרד גדעון חקק                                         

 

 

 דמי בידוד לעצמאים

 עצמאיים.עלה לאתר טופס הגשת בקשה לדמי בידוד לההמוסד לביטוח לאומי 
ושהו בבידוד, עשויים להיות זכאים לדמי בידוד  עובדים עצמאיים הרשומים בביטוח הלאומי

ועד  1.7.2021עבור תקופות בידוד מתאריך  התשלום הוא רטרואקטיבי מהביטוח הלאומי.
 ויינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמת. ,31.5.2022

 .14.2.22עד  21.12.21 עבור מי שחלה בקורונה בתקופה הזכאות לדמי בידוד היא גם

 לדמי בידוד יש להזדהות במערכת ההזדהות הממשלתית. להגיש בקשה שימו לב, כדי

הנחיות הביטוח  -דמי בידוד לעובדים עצמאיים -קישור לפרטים נוספים באתר ביטוח לאומי 
 . (btl.gov.il)הלאומי בעקבות הקורונה | ביטוח לאומי

  (login.gov.il)הזדהות הממשלתיתמערכת  - קישור להגשת הבקשה

 

 

 2021דוחות לעצמאים ויחידים לשנת 
 

לקוחות המשרד, עצמאים ויחידים החייבים בהגשת דוח שנתי, לרכז את מאנו מבקשים 
 למשרדנו. הנדרשים לצורך הגשת הדוח השנתי ולהעבירםהמסמכים 

 
  2021 המס שנת לקראת סוף היערכות –רצ"ב קישור לחוזר סוף שנה 

https://trailer.web-view.net/Links/0X22DCB1939A25E7B79B3423BAA273DE992DE42F5C8EFFD8DC0CB2C2939D389E2A830381548D0DA99F709662ABFD36A89982FB2D5563D3BE13FCD7943150E8062C22867253E0D28991.htm
https://trailer.web-view.net/Links/0XF557C1919B79C3AEDD94FA2C98A4C13CCA33D2876FF9214460748327009C8FC27CCFE5CA65CFF813709662ABFD36A89982FB2D5563D3BE13FCD7943150E8062C22867253E0D28991.htm
https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx?gclid=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X1lxh1V0Q9hLQz6QkabdOoR2nSQzp-6JflmklB1Nrc1tKP1vvByObIaAnYQEALw_wcB
https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx?gclid=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X1lxh1V0Q9hLQz6QkabdOoR2nSQzp-6JflmklB1Nrc1tKP1vvByObIaAnYQEALw_wcB
https://www.btl.gov.il/Corona/BididAzmeim/Pages/default.aspx?gclid=Cj0KCQjwl7qSBhD-ARIsACvV1X1lxh1V0Q9hLQz6QkabdOoR2nSQzp-6JflmklB1Nrc1tKP1vvByObIaAnYQEALw_wcB
https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0
https://sfilev2.f-static.com/image/users/60635/ftp/my_files/Preparation%20towards%20the%20end%20a%20year%20of%202021.pdf?id=32848530
https://sfilev2.f-static.com/image/users/60635/ftp/my_files/Preparation%20towards%20the%20end%20a%20year%20of%202021.pdf?id=32848530
https://sfilev2.f-static.com/image/users/60635/ftp/my_files/Preparation%20towards%20the%20end%20a%20year%20of%202020.pdf?id=32530776
https://sfilev2.f-static.com/image/users/60635/ftp/my_files/Preparation%20towards%20the%20end%20a%20year%20of%202021.pdf?id=32848530


       

 

 

 
 

  
 , הוראת שעה2022ינואר  -שווי שימוש ברכב 

 
שווי השימוש בגין רכבים  אושרה הפחתתתקנות מס הכנסה לעניין שווי רכב, לפיהן  פורסמו

  אין ורכבים חשמליים-היברידים, רכבי פלאג
  כדלקמן 2025-2022יופחת שווי השימוש בשנים בהתאם להוראת השעה 

 ש"ח 500 -בגין רכב היברידי  -
 ש"ח 1,000 -אין -בגין רכב פלאג -
 ש"ח. 1,200 -בגין רכב חשמלי  -
  

 1.1.2022ם תחילתן של התקנות האמורות ביו

 

 תשלומים לרשויות המס -הרשאות לחיוב חשבון 

 התשלום הנפוץ ביותר כיום לרשויות המס מתבצע באמצעות "הרשאה לחיוב חשבון"
ותשלום בדואר, שבמגמת סגירת סניפים, התשלום מתבצע באופן מקוון , ללא צורך בהפקת שוברים 

 כולל הסניף ליד משרדנו.

  ומונע טעויות. חשבון, מתבצע באופן קל, פשוט, דיגיטליתשלום באמצעות הרשאה לחיוב 
 ם"על הרשאות לחיוב חשבון בשע פרסמה רשות המיסים שאלות ותשובותבשל חשיבות הנושא, 

 .מייצגים( –)אתר מס הכנסה הכנסה 

 שאלות ותשובות על הרשאות לחיוב חשבון בשע"ם -קישור לפרסום רשות המיסים 

 

 

 יופחתו תקרות הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן 2022החל באוגוסט 

, ובין אנשים ₪ 11,000במקום  ₪ 6,000שיותר לתשלום אצל עוסק יעמוד על  המרביהסכום 
, למעט בעת רכישת רכב ע"י אדם פרטי, שם ₪ 50,000במקום  ₪ 15,000פרטיים יעמוד על 

 .₪ 50,000התקרה תעמוד על 

כן, אישרה הוועדה את התקנות של שר המשפטים לפיהן יוטל קנס מנהלי בגין הפרת החוק -כמו
"י אנשים פרטיים. בחוק נקבעו הוראות בנוגע למתן או קבלת תשלום במזומן או בצ'ק, שהפרתן ע

מהווה עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום. הקנסות המנהליים שאושרו יהוו חלופה 
 לכתב אישום ויאפשרו אכיפה יעילה יותר.

 

 

 

https://trailer.web-view.net/Links/0X5F37F984DEBAF14038EC2268610721F10B439F76CE313CC5CF8829116A0D6AC6AF49B4276A3184A6C4E7A59F13879E93FDE38BBCD3AF1711FCD7943150E8062C22867253E0D28991.htm
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/represent-info-100222-1/he/itc_represent-info-100222-1.pdf?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%2C+%D7%9E%D7%A1+%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94%2C+%D7%9E%D7%A1+%D7%A2%D7%A8%D7%9A+%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A3%2C+%D7%9E%D7%9B%D7%A1


       

 

 

 

 2022המס תקרת הכנסה מעבודה שאינה פוגעת בקצבת אזרח ותיק לשנת 

  1.1.2022-תקרת הכנסה מעבודה שאינה פוגעת בקצבת הזקנה החל ב

 תקרת הכנסה מעבודה 

 שאינה פוגעת בקצבת הזקנה

 1.1.2022-החל ב

 ש"ח לחודש

 6,749 מקבל קצבת יחיד

 9,000 מקבל קצבה עם בן/בת זוג תלוי

 802 בגין כל תלוי נוסף

 

 

 ערב חג

קובע, כי ביום שלפני חג  1951-עבודה ומנוחה, תשי"א חוק שעות -שעות עבודה בערב חג 
שהעובד אינו עובד בו, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות. לפיכך, כל שעת עבודה מעבר לשבע 
שעות תיחשב שעה נוספת. עם זאת יש לבחון האם חל על המעסיק הסדר אחר )הסכם קיבוצי, 

 יום העבודה בערב החג. צו הרחבה, הסכם אישי או נוהג( המגדיר את אורכו של

חוק חופשה שנתית מתייחס לימי חופשה מלאים. לפיכך כאשר עובד נעדר יום  -חופש בערב חג 
שלם מן העבודה, אין משמעות לשאלה כמה שעות עבודה היה אמור לעבוד באותו יום, ורואים 

ז של יום היעדרות זה כיום חופשה מלא. עם זאת במקום עבודה שבו חל הסדר המאפשר קיזו
פחות מיום מלא מימי החופשה הצבורים לעובד, יגבר ההסדר המיטיב ויחייב את המעסיק לפעול 

 על פיו.

 

 חג

נושא הזכאות לתשלום עבור ימי חג, לכלל העובדים במשק, הוסדר בצו ההרחבה לקיצור שבוע 
ס . הצו מהווה "ברירת מחדל" ביח7/2000שעות שבועיות, אשר פורסם בחודש  43 -העבודה ל

 לכל העובדים והמעבידים אשר לא חל עליהם הסדר מיטיב אחר.

משילוב הוראות פקודת סדרי השלטון והמשפט וחוק שעות עבודה ומנוחה  -עבודה בימי החג 
משכרם. במידה וחל במקום  150%עולה כי יש לשלם לעובדים בעבור עבודתם בחג, לפחות 

עניקים גמול גבוה יותר מהמחויב על פי חוק, העבודה הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המ
יחויב המעביד בשיעור הגמול האמור. יצוין כי על פי הפסיקה העסקת עובד בחג מתוך כורח תזכה 

 .250%אותו בגמול של 

 

 


