
  השונות ההתאגדויות צורות 

  

 עוסק:  הבאים האופנים משלושת באחד להתאגד הנישום על, חוקי באופן שרותים לספק מנת על

 אשר תוחסרונו יתרונות אלו מהתאגדויות אחת לכל. מ"בע חברה או )שותפות או( מורשה עוסק, פטור

  .העסק הקמת בטרם להכיר יש

 אינו ומנגד ביצע אשר עסקאות בגין מ"מע מתשלום פטור אשר עוסק הינו פטור עוסק – פטור עוסק

  . העסקית הפעילות במהלך בוצעות שרא רכישות בגין מ"מע לקזז זכאי

 כי ישלהדג יש. ₪ אלפי 79 -של כ  סך על עומדת אשר מחזור תקרת קיימת הפטור לעוסק ,בנוסף

 בניכוי הכנסות( מהרווח להבדילו ויש העוסק ידי על בפועל בוצעו אשר המכירות סך הינו המחזור

 גם כן כמו. העצמאי העוסק של לזה יחסי באופן פשוט הינו הפטור העוסק של הספרים ניהול). הוצאות

  .המתאים ההכנסה מס את ולשלם המס תלרשויו שנתי דוח בהגשת חייב הפטור העוסק

  .התשלום קבלת בעת בלבד קבלה ללקוחותיו מוציא פטור עוסק, מורשה לעוסק ודבניג

 פעילותם היקף לגבי בטוחים אינם אשר קטנים בהיקפים לעוסקים לרוב מומלצת זו התאגדות צורת

  . העתידית

 לדווח מורשה עוסק על הרשויות הוראות פי על. ופעילות היקףב מוגבל אינו זה עוסק – מורשה עוסק

 מורשה עוסק). הפעילות במחזור כתלות( חודשיים או חודש מידי הלאומי והביטוח המס ותלרשוי

 מעוניינים והנכם במידה. מלקוחותיו גובה הוא אותו מ"המע בתשלום ומחויב תשומות לקזז רשאי

  .מורשה עוסק תיקי ממספר מורכבת אשר שותפות להקים ניתן, פעילות הקמת לשם יחד להתאגד

 כן ועל מורשה או פטור עוסק הקמת מאשר יותר מורכב הליך הינה מ"בע חברה מתהק – מ"בע חברה

 על מסוימת הגנה מספקת והמורשה הפטור לעוסק בניגוד מ"בע חברה. נדרש הדבר האם לבחון יש

 אומר הדבר אין כי לזכור יש זאת עם יחד, מוגבל בערבון כלומר, מ"בע היותה עקב המניות בעלי

 וגורמים החברה נושי יגיעו במסגרתו" מסך הרמת" הנקרא הליך יבוצע לא מסוימים שבמקרים

  . עצמם המניות בעלי של הפרטי לכיסם עד אחרים

 או חודש מידי( המס רשויות פי על המוגדרת תקופה מידי מתבצע השונות המס לרשויות הדיווח

  . ךמוסמ חשבון רואה ידי על המבוקר שנתי דוח להפיק החברה על ,בנוסף). חודשיים

 אגרת וכן) ₪ 2,633- כ( רישום אגרת, כדוגמת נוספות בעלויות כרוכה חברה הקמת כי ונציין נוסיף

 עלות, יותר מורכב הינו בחברה החשבונאי שהטיפול מכיוון ,בנוסף. שנה מידי המשולמת חברות

  . יותר גבוה הינה החשבון ראיית שרותי

 טוב ניצול לרבות מ"בע כחברה עסקית עילותפ לקיום רבים יתרונות ישנם האמורות המגרעות אף על

  .הקיימים המס חוקי של יותר

  .המיטבי ההתאגדות אופן בבחינת לשרותכם לעמוד נשמח

 


