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 חושבים לפתוח עסק אחרי הצבא ?
 

 
 

 צעירים רבים אחרי צבא מתלבטים מה לעשות

 

 הרבה מהצעירים מעדיפים לתעל את כישרונם ( אפייה, בניית ציפורניים, הכנת תכשיטים , תיווך ועוד…)

 עובדים מהבית וחושבים לפתוח פתיחת עסק !

 ועם זאת מקבלים תגובות קרירות מהסביבה על היזמות .

 

 בשנה האחרונה נדהמתי לראות עסקים  של צעירים רבים בשנות ה-20 לחייהם,

  דבר שמעורר הערצה

 לפני הכל תשאלו את עצמכם:

 איזה עסק אתם רוצים לפתוח?

 איזה קהל יעד הוא משרת?

 מה הייחוד של העסק שלך?

 מה הבידול שלך מול עסקים אחרים בסביבה?

 

 

 

 

  



 

 אלו 10 הדברים שאתם חייבים לדעת לפני….
 

 מה סוג העסק שמתאים לך - עוסק פטור, או עוסק מורשה:1.
 

 

 

 חברה בע"מ - מומלך לעסק גדול עם רווחים גדולים .

  עוסק פטור לא יכול להיות -

 מקצוע חופשי- רואה חשבון, רופא ו…●

 סחר או מתווך רכב●

 מרצה, מורה●

 מתווך דירות●

 בעל בית ספר או גן ילדים●

 נותן שירותים למופעים●

● 

 

 פתיחת תיק במוסדות -2.
  

            מע"מ-
 כדי לפתוח תיק במע"מ  יש לצרף :

טופס לפתיחת תיק במע"מ1.  טופס 821 לפתיחת תיק - מצ"ב 

 צילום תעודת זהות2.

 אישור חשבון בנק של העסק - אתם יכולים להשתמש בחשבון בנק שלכם או לפתוח3.

 חשבון חדש.

 עוסק מורשה עוסק פטור מה ההבדל

 מעל 100,491 ש"ח עד 100,491 ש"ח מחזור הכנסות

 חייב להוציא גם חשבוניות וגם רשאי להוציא רק קבלות הוצאת חשבוניות מס /קבלה

 קבלות

 לא יכול לגבות מע"מ מע"מ

 מהלקוחות

 גובה מע"מ מהלקוחות

 לא יכול לקבל החזר מע"מ עבור החזר מע"מ

 קניות או שירות שקיבל

 יכול לקבל החזר מע"מ מקניות

 או תשלום עבור שירות שקיבל

  כל חודש /חודשיים  פעם בשנה דיווח למע"מ

https://www.gov.il/BlobFolder/service/vat-821/he/Service_Pages_VAT_maam821.pdf


 

 צילום חוזה שכירות/קנייה של מקום העסק. אם אתם גרים אצל ההורים, יש לציין על כך4.

 בטופס.

 תעודת עיסוק / תעודת מקצוע5.

 

             מס הכנסה-
 יש להודיע למס הכנסה על פתיחת תיק מיידית עם פתיחת העסק. ע"י מילוי טופס ויש למסור את הפרטים

 הבאים: שם מלא,מספר תעודת זהות,מהות העסק וכתובת פרטית,מספר הטלפון ותאריך.

 מצ"ב קישור לטופס פתיחת תיק במס הכנסה.

 

 טופס פתיחת תיק עצמאי במס הכנסה

 ביטוח לאומי-
 יש להירשם למוסד לביטוח לאומי ולהודיע על עבודתכם כעובדים עצמאים. אם אתם גם שכירים יש

 להודיע

 לביטוח לאומי על היותכם שכירים ועצמאים.

 טופס דין וחשבון ביטוח לאומי

 

 3. עוסק פטור דיווח שנתי למע"מ-
 אם אתם עוסקים פטורים , אין לכם צורך לדווח במהלך השנה דוחות למע"מ בגין ההכנסות וההוצאות

 שלכם.

 עוסק פטור מחוייב לדווח למע"מ בתחילת שנה העוקבת ( לדוגמה עבור שנת 2020 יש לדווח עד

 31/12/2021) את סכום מחזור ההכנסות שלכם  ע"י הצהרת עוסק פטור.

 שימו לב - תקרת מחזור ההכנסות של עוסק פטור בשנת 2020 - 100,491 ש"ח . יש לבדוק מסד'

 חודשים לפני סוף השנה מה סכום ההכנסות שהגעתם עד עכשיו.

 אם אתם רואים שאתם קרובים לסכום התקרה יש להפוך את העסק שלכם לעוסק מורשה ( מדווחים כל

 חודשיים למע"מ ואף משלמים או מקבלים החזרים )

  את ההצהרה על ההכנסות בעל העסק יכול למלא או המייצג שלך - היועץ מס או הרואה חשבון

 

 

  4. בחירת מייצג- יועץ מס או רואה חשבון -
 

 מס הכנסה מחייב אתכם להגיש דו"ח שנתי הכולל את ההכנסות וההוצאות שלכם עבור כל שנה בנפרד.

 דו"ח זה נעשה ע"י יועץ מס או רואה חשבון.

 

  לפני שאתם רצים ליועץ מס או רואה חשבון , עשו סקר שוק .

 בדקו הצעות מחיר עבור הכנת הדו"ח .

 לא כל הצעת מחיר יקרה מרואה חשבון אומרת שהוא איש המקצוע הכי טוב.

 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/itc5329/he/Service_Pages_Income_tax_itc5329.pdf
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T6101.pdf


 

 תזכרו !

 אתם צעירים, אחרי צבא או שירות לאומי או שלא , רק מתחילים את חייכם ובדרך כלל ללא הון עצמי.

 כל שקל חשוב לכם ואין צורך לשלם יקר ליועץ מס או רואה חשבון.

 

 5.אילו מסמכים יש למסור ליועץ מס או רואה חשבון -
  בחרתם יועץ מס או רואה חשבון

 המסמכים שיש למסור לו :

 צילום תעודת זהות-

 אישור פתיחת חשבון בנק עבור העסק-

 חוזה שכירות עבור מקום העסק ( אם אתם עובדים מהבית של הורים יש לציין על כך ואין צורך-

 להביא חוזה שכירות)

 תעודת מקצוע-

 

 אם אתם עוסקים פטורים -

 1.יש להוציא קבלות בגין הכספים שאתם מקבלים מהלקוחות .

 עדיף להירשם לתוכנות/אפליקציות המתמחות בהוצאת קבלות וחשבוניות מס.

 לא ממליצה להוציא קבלות מפנקס ידני.

 היום הכל ממוחשב.

 2. בגין כל הוצאה וקנייה שאתם מבצעים עבור העסק - תשמרו ותאספו את החשבוניות. - חשוב!

 3. הוצאות חשמל,ארנונה, מים ,טלפון נייד,אינטרנט,הוצאות רכב (דלק,מוסכים,ביטוחים)

 אם אתם עובדים מהבית - הוצאות הבית מוכרים רק  עד 20-25%

. 
 4. הוצאות לא מוכרות ועדיף לא להכניס להוצאות העסק:

  קניות בסופר שלא לשימוש העסק.-

  טיסות לחו"ל-

 ארוחות במסעדות-

 קניות פרטיות (בגדים,נעלים ללא לוגו של העסק)-



 

- 

 

 

 

 

 

 משיכת הפיקדון הצבאי למטרת הקמת עסק או הצטרפות לשותפות או
 הקמת חברה בע"מ-

 חיילים משוחררים הרוצים להשתמש בכספי הפיקדון הצבאי יכולים למשוך את כל הכספים העומדים

 לרשותו בפיקדון או לפי סך הסכום המופיע בקבלות הוצאות העסק עד לתקרת הפיקדון.

 סכומי הפיקדון - נכון לנובמבר 2020-

 

 יש להכפיל את מס' חודשי השירות בסכום הפיקדון החודשי.

 כדי לממש את המשיכה מהפיקדון יש :

 סה"כ הפיקדון לחודש : סוג השירות:

 830.29 לוחמים

 691.91 תומכי לחימה

 553.53 אחר כולל מסיימי שירות לאומי-אזרחי

 276.81 מסלול אזרחי ביניים

 415.21 מסלול אזרחי מפוצל



 

 להיכנס לאזור האישי באתר של הקרן להכוונת לחיילים משוחררים1.

 ללחוץ על מימוש פיקדון אישי לפתיחת עסק2.

 למלא את הפרטים האישיים שלכם3.

  לצרף :4.

 תעודת עוסק מקורית ממע"מ-

 אישור פתיחת תיק במס הכנסה-

 קבלות עם חתימה+ חותמת של הספק בה מצוינים המוצרים/השירותים שנרכשו עבור העסק-

 והסכום ששולם.

 על הקבלה יפורטו: שם,כתובת,מס' טלפון, מס' עוסק מורשה-

 מצ"ב קישור לאזור האישי באתר של הקרן להכוונת חיילים משוחררים:

 אזור אישי- קרן לחיילים משוחררים

 

https://www.hachvana.mod.gov.il/org.malan.usc.ui/Login

