משרד רו"ח פויכטונגר
הגדלת הנטו שלך זו המומחיות שלנו
טיפ מספר  - 182היערכות לסוף  2018חלק ב'
בדיקת גובה מחזור ההכנסות
כחלק מהבדיקות והפעולות שכדאי לעשות לקראת סוף שנת הכספים ,יש לשים לב למחזור ההכנסות.
אמנם חבות המס והביטוח הלאומי מחושבת לפי הרווח )הכנסות פחות הוצאות( של העסק ,אך גם לגובה
המחזור יש משמעות .בשנת  2018תקרת המחזור של עוסק פטור במע"מ  .₪ 99,003עוסק פטור
שרוצה להישאר במעמד זה יזהר לא לעבור את התקרה ,ובמידת הצורך ,ידחה קבלת הכנסות לשנה
הבאה )יש דיבורים על הגדלת התקרה ל ,₪ 150,000-אך טרם יצא פרסום רישמי( .גם חובת הדיווח
המקוון למע"מ מושפעת מגובה המחזור .בשנת  2018חויבו בדיווח מקוון עוסק שמחזור הכנסותיו )ללא
מע"מ( בשנת  2017עלה על  2.5מיליון  ,₪או שחייב בהנהח"ש כפולה לפי הוראות ניהול ספרים או
חברה/שותפות עם מחזור  1.5מיליון .עוסק שאינו חייב בכפולה ומחזור הכנסותיו קרוב ל 2.5-מיליון ,₪
יוכל לדחות את יתרת ההכנסות ,כדי להיפטר בשנת  2019מחובת הדיווח המקוון ,הגורמת עבודה רבה
יותר בהנהלת החשבונות .גם הוראות ניהול ספרים מתבססות על גובה המחזור .מי שמחזור הכנסותיו
קרוב לדרגה הדורשת החמרה בניהול הספרים ומעבר לכפולה ,כדאי לו לדחות הכנסות כדי להישאר
בהנהלת חשבונות חד-צידית ,שהיא זולה בהרבה ,וכך גם לא תוטל עליו החובה לנכות מס במקור
מספקים.
ספירת מלאי
כחלק מהבדיקות והפעולות שצריך לעשות לקראת סוף שנת הכספים ,יש לבצע ספירת מלאי במחירי
העלות ללא מע"מ )עוסקים פטורים ירשמו מחיר כולל מע"מ( ,תוך  10ימים לפני סוף שנת המס או
לאחריה .במידת הצורך ,ניתן לפנות לפקיד השומה ולקבל אישור לערוך את הספירה בתוך חודש לפני
סוף שנת המס או לאחריה .כאשר הספירה נמשכת זמן רב ,יש לבצע התאמות לקניות והמכירות
שבינתיים .חשוב לדייק בחישוב ערך המלאי ,כי הוא משפיע באופן ישיר על הרווח של העסק.
הגשת דוחות משנים קודמות
דו"ח להחזר מס לשכירים ,ניתן להגיש  6שנים אחורה .את הדו"ח לשנת  2012אפשר להגיש רק עד תום
שנת המס  .2018גם עצמאי או חברה שקיבלו ארכה להגשת דו"ח שחייבים בו ,מוטב להם להגישו לפני
תום שנת המס ,כדי להרוויח שנת התיישנות לפתיחת השומה ע"י מס הכנסה ,בעתיד.
מענק עבודה )מס הכנסה שלילי( לשנים קודמות
תביעה מקוונת )רק למי שכבר הגיש בעבר תביעה בדואר( או תביעה מנומקת לפקיד השומה ניתן להגיש
עד שנתיים מתום שנת המס .משמעות הדבר ,שעד סוף  2018ניתן להגישן עבור שנת .2016
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