Uzņēmējdarbības vide
Darbaspēks un nodarbinātība
Nodarbinātība
Salīdzinoši īsā laikā Izraēla ir izveidojusi modernu tautsaimniecību. Sākotnēji Izraēlas ekonomikas pamats
bija lauksaimniecība, tirdzniecība un vieglā rūpniecība. Mūsdienās valsts lepojas ar starptautiski konkurētspējīgu
rūpniecību augsto tehnoloģiju, sakaru un medicīnas tehnoloģiju jomā. Nodarbināto skaits augsto tehnoloģiju
nozarēs 2012.gadā sasniedza 8,9%.
Ņemot vērā lielo imigrantu skaitu, Izraēla ir izstrādājusi virkni pasākumu, kas palīdzētu ieceļotājiem
iekļauties Izraēlas darba tirgū. Izraēlas atbildīgās institūcijas nodarbojas ar darba un dzīves telpu nodrošināšanu
imigrantiem. Deviņdesmito gadu sākumā Izraēlā ieceļoja ievērojams skaits iedzīvotāju no bijušās Padomju
Savienības, kas nenoliedzami paaugstināja Izraēlas darbaspēka kvalitāti un darba ražīgumu.
Kopējais ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits 2012. gadā Izraēlā bija 3.606 miljoni iedzīvotāju (63.6% no
visiem iedzīvotājiem). No tiem 3.359 miljoni bija nodarbināti (59.2%). Nodarbināto sadalījums pa nozarēm
2012.gadā bija: rūpniecībā – 13,6%, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – 12,1%, valsts pārvaldē – 11,5% un
celtniecībā – 4%.
Bezdarba līmenis 2012.gadā bija 6,9%, kas ir pieaudzis par 1,4 procentpunktiem (23%) salīdzinājumā ar
2011.gadu. Viszemākais bezdarba līmenis ir Telavivā un visaugstākais – Izraēlas ziemeļos – 9,8%.
Avots: Israel Central Bureau of Statistics – http://www.cbs.gov.il

Darba likumdošana
Darba tiesiskās attiecības Izraēlā regulē vairāki likumi, tostarp:
- Likums par Darba stundām un atpūtu – darba diena nedrīkst pārsniegt 8.5 stundas un darba nedēļas
ilgums nedrīkst pārsniegt 43 stundas. Darba nedēļa ilgst no svētdienas līdz ceturtdienai.
- Likums par Minimālo algu – minimālā darba alga ir noteikta 4300 ILS mēnesī (jeb ~ 1212 USD) gan
vietējiem, gan ārvalstu darba ņēmējiem;
- Likums par vienlīdzīgu nodarbinātību – gan sievietēm, gan vīriešiem ir jāmaksā vienādi par vienādu
darbu;
- Likums par darba drošību – nodrošina darba drošības noteikumus;
- Likums par darba attiecību pārtraukšanu – gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem ir tiesības
iepriekš saņemt paziņojumu par atlaišanu vai darba attiecību pārtraukšanu. Ja darba ņēmējs ir
nostrādājis vismaz 6 mēnešus, tad šis termiņš ir 30 dienas;
- Likums par sieviešu nodarbinātību – tas nosaka sieviešu nodarbinātības noteikumus grūtniecības u
bērna kopšanas laikā.
Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir vismaz 14 darba dienas par katru no pirmajiem 4 nostrādātajiem
gadiem, pēc tam pamazām pieaugot līdz 28 dienām.
Noteiktais pensijas vecums ir 67 gadi vīriešiem un 62 gadi sievietēm.

Uzņēmējdarbības veidi
Uzņēmuma reģistrācija
Visām kompānijām ir jāreģistrējas uzņēmuma reģistrā un attiecīgajās nodokļu pārvaldēs. Uzņēmumu var
nodibināt 3 dienu laikā.
Izraēlā nepastāv ierobežojumi ārvalsts rezidentiem, kuri vēlas Izraēlā dibināt savu uzņēmumu, kā arī nav
nepieciešams uzrādīt minimālo kapitālu, lai saņemtu atļauju uzņēmuma dibināšanai vai bankas konta atvēršanai.
Dokumentus pirms to iesniegšanas ir jāpārbauda Izraēlā reģistrētam juristam, kas parasti veic arī
uzņēmuma reģistrāciju.
Lai reģistrētu uzņēmumu iesniedzami šādi dokumenti:
- aizpildīta uzņēmuma reģistrācijas veidlapa;
- uzņēmuma statūti;
- kvīts, kas apliecina reģistrācijas nodevas iemaksāšanu.
Pēc reģistrācijas uzņēmums saņem reģistrācijas apliecību un reģistrācijas numuru (9 cipari).

Uzņēmējdarbības formas
Slēgta akciju sabiedrība
Dalībnieku skaits slēgtā akciju sabiedrībā ir no 1 – 50. Sabiedrībai ir viens direktors un uzņēmuma akcijas nav
izlaižamas publiskā apgrozībā; sabiedrības statūti nosaka akciju nodošanas kārtību.
Publiska akciju sabiedrība
Publiskas akciju sabiedrības dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par 7. Uzņēmuma akcijas izlaižamas publiski.
Uzņēmumam obligāti jāpublicē finanšu gada pārskats ar revidenta slēdzienu un vadības ziņojums.
Publiskas akciju sabiedrības dalībnieku saistības pret uzņēmumu var būt ierobežotas, ja tas uzrādīts uzņēmuma
nosaukumā.
Ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecība un filiāle
Ārvalstu kompānija var reģistrēt Izraēlā pārstāvniecību vai filiāli.
Līgumsabiedrība
Līgumsabiedrība ir uzņēmums, kuras dalībnieki ir apvienojušies uz līguma pamata. Dalībnieku atbildība nav
ierobežota. Līgumsabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku saistības pret uzņēmumu ir ierobežotas.
Avots: Invest in Israel – http://www.investinisrael.gov.il

Nodokļu sistēma
Uzņēmuma ienākumu nodoklis
Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 25%. UIN likmi līdz 2016. gadam tiek plānots pakāpeniski
samazināt līdz 18%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklim Izraēlā (arī pašnodarbinātiem iedzīvotājiem) ir progresīvās nodokļu likmes
– no 10% līdz 48%. Nodokļa atvieglojumi ir par bērniem līdz 18 gadu vecumam, apgādājamiem u.c. gadījumos.
Nodokļa likme atkarīga no ienākumu apmēra.
IIN likmes griestus līdz 2016. gadam tiek plānots pakāpeniski samazināt līdz 39%.
Pievienotās vērtības nodoklis
Pievienotās vērtības nodoklis(PVN) ir saistošs jebkuram komercdarbības veidam. Pašreizējā PVN likme ir
18% (spēkā no 01.06.2013.)
Sociālās un veselības apdrošināšanas iemaksas
Kopējā sociālās un veselības apdrošināšanas iemaksu likme ir 8,48% - 17,68% atkarībā no vidējās algas
apmēra. Ja alga līdz 4678 ILS, tad darba ņēmējs veic iemaksu 3,5% un darba devējs 4,98% apmērā.
Ieturamais nodoklis
Ieturamā nodokļa likmes:
Dividendes – 20%/25%
Autora honorārs – 25%
Procenti – 15%/20%/25%.
Avoti:
Invest in Israel – http://www.investinisrael.gov.il
Deloitte – http://www.deloitte.com

Uzņēmējdarbības formas un uzņēmuma reģistrācija
Visām kompānijām ir jāreģistrējas uzņēmuma reģistrā un attiecīgajās nodokļu pārvaldēs. Uzņēmumu var
nodibināt 3 dienu laikā.
Izraēlā nepastāv ierobežojumi ārvalsts rezidentiem, kuri vēlas Izraēlā dibināt savu uzņēmumu, kā arī nav
nepieciešams uzrādīt minimālo kapitālu, lai saņemtu atļauju uzņēmuma dibināšanai vai bankas konta atvēršanai.
Dokumentus pirms to iesniegšanas ir jāpārbauda Izraēlā reģistrētam juristam, kas parasti veic arī
uzņēmuma reģistrāciju.
Lai reģistrētu uzņēmumu iesniedzami šādi dokumenti:
- aizpildīta uzņēmuma reģistrācijas veidlapa;
- uzņēmuma statūti;
- kvīts, kas apliecina reģistrācijas nodevas iemaksāšanu.
Pēc reģistrācijas uzņēmums saņem reģistrācijas apliecību un reģistrācijas numuru (9 cipari).
Uzņēmējdarbības formas
Slēgta akciju sabiedrība
Dalībnieku skaits slēgtā akciju sabiedrībā ir no 1 – 50. Sabiedrībai ir viens direktors un uzņēmuma akcijas nav
izlaižamas publiskā apgrozībā; sabiedrības statūti nosaka akciju nodošanas kārtību.
Publiska akciju sabiedrība
Publiskas akciju sabiedrības dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par 7. Uzņēmuma akcijas izlaižamas publiski.
Uzņēmumam obligāti jāpublicē finanšu gada pārskats ar revidenta slēdzienu un vadības ziņojums.
Publiskas akciju sabiedrības dalībnieku saistības pret uzņēmumu var būt ierobežotas, ja tas uzrādīts uzņēmuma
nosaukumā.
Ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecība un filiāle
Ārvalstu kompānija var reģistrēt Izraēlā pārstāvniecību vai filiāli.
Līgumsabiedrība
Līgumsabiedrība ir uzņēmums, kuras dalībnieki ir apvienojušies uz līguma pamata. Dalībnieku atbildība nav
ierobežota. Līgumsabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku saistības pret uzņēmumu ir ierobežotas.
Avots: Invest in Israel – http://www.investinisrael.gov.il

