פרק 7

"עצמאי" אינו חברה!
ישנו בלבול רב בין עסק עצמאי לבין חברה בע"מ .אנשים לא מודעים להבדל
ביניהם .כאשר אדם אומר שהוא רוצה לפתוח עסק או למעשה להיות עצמאי הוא
ישר מדבר על פתיחת חברה ,וזוהי טעות .מרבית העסקים שקיימים במדינה ,הם
עסקים של "עוסק עצמאי" ולא של חברה בע"מ.
למעשה ,אדם הרוצה להיות עצמאי יכול לפתוח תיק ברשויות המס ,כפי שיתואר
בפרקים הבאים ,ולהתחיל לפעול כעצמאי .מס' התיק ברשויות המס הוא בדרך-
כלל מס' תעודת הזהות של אותו אדם .מדובר הן על תיק במע"מ והן על תיק במס
הכנסה.
מרגע "פתיחת התיקים" הוא יאלץ להגיש דיווחים לרשויות המס על הכנסותיו,
והכנסות אלו ירשמו במחשבים של רשויות המס כהכנסותיו .למעשה ,אין הבדל
מבחינת רשויות המס בגובה המיסים שישלם בין אם הוא שכיר ובין אם הוא
עצמאי .גם אצל שכיר הרישום של ההכנסות הוא על שמו .ההבדל הוא ששכיר לא
נאלץ לדווח לרשויות המס ,אלא מעבידו מדווח עליו ,ואילו מי שעוסק כעצמאי
מדווח עבור עצמו .עד כאן זה נשמע מאוד טריוויאלי ופשוט.
אז מה זה בעצם חברה?
חברה נחשבת כיישות עצמאית בפני עצמה .למעשה ניתן לראות בחברה כאדם
אחר .אכן בפקודת מס הכנסה מוגדר כ"אדם" גם "לרבות חברה וחבר בני אדם".
נשמע קצת מוזר ,מה הקשר בין "אדם" לבין חברה? חברה היא יישות וירטואלית.
יישות שעומדת בפני עצמה .היישות הזאת עומדת בפני עצמה הן מבחינת רשויות
המס ,והן מבחינת כל חוק וגוף כלשהו .למעשה חברה כפופה ל"חוק החברות"
והוא האבא והאמא שלה.
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ה"עצמאי" שמפעיל את החברה הוא בבחינת בעל מניות בחברה .מבחינת רשויות
המס הכנסות החברה הן הכנסותיה ולא הכנסות ה"בעלים" )בעלי המניות( של
החברה .ישנה הפרדה חד-משמעית בין הכנסות בעלי המניות להכנסות החברה.
כאשר נכנס כסף לעסק עצמאי אצל העוסק העצמאי הכסף נחשב להכנסה שלו,
ואילו היה מתאגד כחברה ,ההכנסות היו נרשמות בספרי החברה ולא היו
הכנסותיו ,אלא הכנסותיה של החברה.
איך למעשה הכסף מגיע לבעל המניות? ישנן שתי אפשרויות מקובלות.
האופציה הראשונה היא משיכת משכורת .למעשה בעל המניות הוא עובד שכיר של
החברה .הוא זה שמנהל אותה ,ועל כן הוא זכאי למשכורת כמו כל עובד שכיר
אחר .הוא שכיר "בחברה בשליטתו" .הוא מחזיק במניות החברה על כן הוא שולט
בה ,והוא מושך ממנה משכורת לפי החלטתו.
האופציה השנייה היא משיכת דיבידנד .בעל המניות זכאי למשוך דיבידנדים
מהחברה .הדיבידנדים הם חלוקת יתרת הרווחים של החברה לבעלי המניות שלה.
אם לחברה היו הכנסות והוצאות ,ובסוף התקופה נשארו לה רווחים ,בעלי המניות
יוכלו לקבל את הרווחים כמשיכת דיבידנדים .משיכה כזו כרוכה בתשלום מס.
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