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  ' חלק א8201סוף ל היערכות – 118טיפ מספר 

. במהלך החודש הקרוב ניתן סדרת המלצות לבדיקות ופעולות שכדאי לעשות לקראת סוף שנת הכספים

   וביטוח לאומיבדיקת חבות מס הכנסה 

כדי לדעת את גובה , 2018בשנת הצפוי על הרווח וביטוח לאומי חבות מס הכנסה את  לבדוקמומלץ 

, החזר המס הצפוי או יש להתאים את שיעור המקדמות לפי החבות). או להחזר(שלום המס הצפוי לת

על ,  ההכנסה החייבתין אתכדאי להקט,  חבות מס גבוההאם צפויה .בשומה מיותרים הפרשים למנועכדי 

דמי הביטוח הלאומי שישולמו עד תום !). לא רכוש קבוע (ידי דחיית הכנסות והקדמת הוצאות שוטפות

 כדאי ליחיד , הכנסה נמוכה או הפסדיםצפויהאם ).  מהם52%(יותרו לניכוי בשנת המס , סשנת המ

הכנסה חייבת לניצול די  שתישארולהקדים הכנסות כדי אחרות הוצאות את תשלום דמי הביטוח ולדחות 

 ניתן בחברה . לא ניתן להעביר משנה לשנהאותם הניכויים והזיכויים האישיים ,מדרגות המס הנמוכות

  . את משכורות בעלי השליטה בהתאם להמלצות רואה החשבוןלעדכן

  יכויים וזיכויים אישיים ליחידיםנ

כדאי למצות את הניכויים והזיכויים האישיים הניתנים ליחידים כדי ליהנות , לקראת סוף שנת הכספים

שיעורים ב, לעצמאים ובעלי שליטה כדאי להפקיד לקרן השתלמות. 2018מהפחתת המס כבר בשנת 

 או שש שנים( הניתן למשיכה בתוך תקופה קצרה יחסית  שזהו מכשיר ההפקדה היחידזכרו ,שנקבעו לכך

הפקדה . וגם הרווחים פטורים ממס רווחי הוןבפטור מלא ממס ) שלוש למי שעבר את גיל הפרישה

ומים שעד לקצבה נותנת הטבת מס משמעותית יותר ודואגת לעתיד הרחוק יותר ולכן מומלצת מאד בסכ

כדאי . כדאי להתייעץ עם רואה החשבון שלכם בנוגע לגובה ההפקדות המומלצות .התקרה המותרת

ן זוג או הורה לפני בלשלם למוסד סיעודי בשל החזקת ו) 46המוכר לסעיף (לתרום למוסד ציבורי 

חודש כדאי להקדים את הדיון בוועדה ל, לילד עם לקות למידה המועמד לועדת השמה  .31.12.2018

מוטב לדחות , עקב הכנסה נמוכההשנה אם הזיכויים לא ינוצלו  .כדי ליהנות מהזיכוי כבר השנה, דצמבר

  .את כל האמור לשנה הבאה
 או ייעוץ מקצועי/  חוות דעת אין באמור לעיל כדי להוות

  צריך תכנון מס טוב יותר, לא צריך לעבוד קשה יותר, כדי להרוויח יותר

 

 

 


