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סוגי הוצאות

:קובע"(הפקודה":להלן)הכנסהמסלפקודתרישא17סעיף

אדםשלהחייבתהכנסתובירורלשם"

הותרלאאוהוגבלהניכויאםזולת,ינוכו

שיצאווהוצאותיציאות–31סעיףפיעל

ולשםהמסבשנתהכנסתובייצורכולן

"–לרבות,בלבדכך

"הכנסתוביצורשיצאווהוצאותיציאות"
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סוגי הוצאות

:קובע"(הפקודה":להלן)הכנסהמסלפקודתרישא17סעיף

:סוגים3-לההוצאותאתמחלקיםהמסדיני

.הכנסהליצורשמשמשתהוצאה-פירותיתהוצאה•

.הכנסהמקוריצירתלצורךשמשמשתהוצאה-הוניתהוצאה•

במישורוהוצאההכנסהמפיקהשאינההוצאה-פרטיתהוצאה•

.הפרטי

.בלבדפירותיותהוצאותבניכוימתיררישא17סעיף
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ניכוי הוצאות. 2
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ניכוי הוצאות

:הוצאותניכויבדברתקנות–לפקודה31סעיף

איאוהגבלהבדברתקנותלהתקיןהאוצרשראתמסמיך31סעיף

:מסוימותהוצאותשלהתרה

התקנות-17סעיףי"עפומותרותהכנסהבייצורכולןשיצאוהוצאות

.('וכואירוח,כיבוד,מתנות)בניכוייותרומההוצאותחלקשרקוקובעותמגבילות

החלקמהוקובעותהתקנות-17סעיףי"עפמותרותשלאמעורבותהוצאות

.('וכונייד,טלפון,רכבהוצאות)פרטיתלהוצאהשייחשבהחלקומהובניכוישיותר

:הבאותהתקנותאתהתקיןהאוצרשר31סעיףמכח

.(רכבהוצאותניכוי)הכנסהמהתקנות•

.(מסוימותהוצאותניכוי)הכנסהמסתקנות•
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:להתירםשאיןניכויים–לפקודה32סעיף

קיימים.בניכויתותרנהשלאמסוימותהוצאותלגביקובע32סעיף

:הוצאותסוגישני

חוזר32סעיףכאשר,17סעיףי"עפבניכוימותרותשאינןהוצאות1.

.השלילהבדרךהאיסורעל

אואוסר32סעיףאך,17סעיףי"עפבניכוישמותרותהוצאות2.

מותרתהייתהההוצאהזההסעיףללא,כלומר.הניכויאתמגביל

.עודפותהוצאותלדוגמא,בניכוי
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ניכוי הוצאות



הוצאות עודפות. 3
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הוצאות עודפות

בידיהמשולמתכהוצאהעודפתהוצאהמגדירלפקודהב181סעיף

בניכוימותרתואינה,לפקודה1בסעיףהמושגכהגדרתאדםבניחבר

.שמכוחםוהתקנותלפקודה32-ו31סעיפיםפיעל

31סעיףפיעלבתקנותהמפורשותלמטרותשהוציאאדם-בני-חבר(א")

עלעוליםאובניכוימותריםאינםהאמורותהתקנותשלפיסכומים

הוצאותבשלסכומיםשהוציאאובניכויכמותריםשנקבעוהסכומים

ישלם,(עודפותהוצאות-זהבחוק)(11)32סעיףלפימותראינושניכויין

מההוצאותלהלןכמפורטמקדמה,שנקבעבמועד,השומהלפקיד

שנתיח"דולויגישוכן,ח"דומועדבאותולוויגיש,שהוציאהעודפות

והכל,שנהבאותהשהוציאהעודפותההוצאותכללאתומסכםהמפרט

":...שנקבעכפי

;45%-אחראדם-בני-חבר(2)
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הוצאות עודפות

מקדמותלשלםישהסעיףהוראותפיעל

:כדלקמןעודפותהוצאותחשבוןעל

.1...

45%ישלם(חברה)אחראדםבניחבר2.

.העודפתההוצאהמסך
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עודפותהוצאותעלדיווחים.4
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דיווחים על הוצאות עודפות

,(עודפותהוצאותבשלמקדמהתשלום)הכנסהמסלתקנותבהתאם

באופןלדווחישהעודפותההוצאותעלהמקדמותאת,1972-ב"התשל

.הכנסה-מסמקדמותתשלוםשוברבאמצעותשוטף

.הקודםהחודשבעבורחודשבכל15-בחלוהתשלוםהדיווחמועד
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דיווחים על הוצאות עודפות

טופסולהגישלמלאיש,השומהלפקידהמוגשיםהשנתייםלדוחותכנספח

."המסלשנתעודפותהוצאותעלדוח":1235מספר

חייבשהואהמססכוםעלגבוהותמקדמותשילםאדםבניוחברבמידה

באותוהכנסתוכנגדויקוזזהבאותלשניםיועברהעודףהסכום,שנהבאותה

.הבאותבשניםשבחמסלרבותידמשלחאועסק

:1227מספרטופס(1235טופסעלנוסף)להגישהחברהעל,זהבמקרה

."מהמסקוזזווטרםששולמועודפותבשלמקדמות"

ג181לסעיףבהתאם)המדדעלייתשיעורלפייתואםהעודףהסכום

.(לפקודה
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תקנות מס הכנסה. 5

(  ניכוי הוצאות מסוימות)

15



כיבודים-( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

:לתקנות קובע כי( 1)2סעיף 

במקוםקללכיבודשהוצאומההוצאות80%בניכוייותרו

.הנישוםשלהעיסוק

,וחמהקרהשתייה:העוסקשלהעיסוקבמקוםשהוצאוהוצאות-קלכיבוד

לצרכיםהעסקבמקוםהמבקרלאורחהניתניםקליםמזוןופרטיעוגיות

.עסקיים

.עיסוקואתקבעדרךהנישוםמנהלבוהמקום-העיסוקמקום

לעיתיםאליומזדמניםאםגם,"עיסוקמקום"כמזדמןקפהבביתלראותאין

.(20306-12-13צ"ת)קרובות

:כיכיבודיםעלמ"מעלענייןמפרטו"לתאמ66.713.2סעיף

ניתנות'וכוסוכר,תה,קפהבגיןתשומותמס:"קטנהקופה"הוצאות

.לניכוי
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

ל"הוצאות נסיעה ואשל לחו

:כיקובעלתקנות(2)2סעיף

הינםוהשהייהל"לחוהנסיעהאםבניכוייותרונסיעההוצאות

.הכנסהלייצורהכרחיים

יצירתלשםהוצאהאופרטיתהוצאהמהווהל"לחוהנסיעהכאשר

.17סעיףלפיתוכרלאהיא-הכנסהמקור

החלקועליוכרלאהפרטיהחלק-מעורבתהנסיעהמטרתכאשר

.התקנהתחולהעסקי

:(א()2)2סעיף-טיסההוצאות

.במלואהתותר-עסקיםאותייריםבמחלקתכרטיסעבורהוצאה

כרטיסמחירלגובהעדתותר-ראשונהבמחלקהכרטיסעבורהוצאה

.הטיסהבאותהעסקיםבמחלקת
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

ל"הוצאות נסיעה ואשל לחו

:כיקובעלתקנות(2)2סעיף

:(ב()2)2סעיף-לינההוצאות

:לילות90עד

כנמוךללינהדולר272אוההוצאותכליותרו:ראשונותלינות7עבור

.(לקבלותבהתאם)

,ההוצאהכלתותר-ללינהדולר119עד:(לילות90עד)הלינותשארעבור

דולר204-מיותרלאאךמההוצאה75%תותר,ללינהדולר119מעל

.ללינה

:לילות90מעל

כלעבורללינהדולר119-מיותרלאאךלקבלותבהתאםהוצאותיוכרו

.הראשונהמהלינההלינות

יחשבו-בישראלרצופהשהייהיום14היולאשביניהןיותראונסיעותשתי

.אחתנסיעה
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

ל"הוצאות נסיעה ואשל לחו

:כיקובעלתקנות(2)2סעיף

:(ג()2)2סעיף-אשלהוצאות

.שהייהיוםלכלדולר76עדבניכוייותר–לינההוצאותנדרשואם

.שהייהיוםלכלדולר128עדבניכוייותר–לינההוצאותנדרשולאאם

:(ד()2)2סעיף-רכבשכירתהוצאות

.ליוםדולר60–לעד(לקבלותבהתאם)בפועלשהוצאורכבשכירותהוצאות

:(ז()2)2סעיף-ילדיםחינוךבשלהוצאות

שטרםילדיםחינוךהוצאות,ל"בחוחודשים10מעלשההונישוםבמידה

לחודשדולר681שללסכוםעדבניכוייותרו,המסבשנתשנה19להםמלאו

.ילדכלעבור
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

המשך-ל "הוצאות נסיעה ואשל לחו

:כיקובעלתקנות(2)2סעיף

ל"בחושנעשואחרותעסקיותהוצאות

שהיואופןבאותומותרותלקוחותאוספקיםאירוח,טלפוניםבגיןהוצאות

.בישראלהוצאוכאילובניכוימותרות

ועדכונםסכומיםשינוי

המותרותוהשהייההלינההוצאותאתלהגדילהסמכותהכנסהמסלנציב

:הבאותבמדינות25%-בבניכוי
,קונג-הונג,הולנד,דנמרק,דובאי,גרמניה,בלגיה,אנגולה,אירלנד,איסלנד,איטליה,אוסטריה,אוסטרליה

,קמרון,קוריאה,קטאר,צרפת,פינלנד,עומאן,ספרד,נורבגיה,לוקסמבורג,יפן,יוון,טאיוואן,בריטניה

.ושוויץשבדיה,קנדה

ל"לחוהוצאותעלמ"מע

מבחינתהתקזזותאיןאזל"בחומ"מעעבורתשלוםכלמשולםולאמאחר

.מ"מע
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

המשך-ל "הוצאות נסיעה ואשל לחו

קרקעשירותילרבותל"לחוטיסות
.(מ"מעלחוק(10()א)30סעיף)אפסמ"במעחייבתעסקה-הנסיעהכרטיסעלות

.(65.95ו"תאמהוראות)מ"במעחייבתאינה-הקרקעשירותיעלות

נסיעותסוכניעמלותעלמ"מעחיוב

המשולמותעמלותבגיןמ"המעחיובאתהמסדירפשרההסכםנחתם2017ביוני

,רכבהשכרת,מלוןבביתלינה)קרקעושירותיטיסהכרטיסיעבורנסיעותלסוכני

.(ועודהדרכהשירותילאתריםכניסה

.אפסבשיעורמ"במעחייבת-ל"לחוטיסהכרטיסיעבורעמלה

.מלאבשיעורחייבת-קרקעשירותיעבורעמלה

לחייביש-(קרקעשירותיעםיחדטיסהכרטיס)תיורחבילתמכירתעבורעמלה

לחייביש-החלקיםביןלהפרידניתןלאבאם.הקרקעשירותיעבוררקמ"במע

.העמלהמחציתעלמ"במע
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

(כולל ארוחת בוקר)הוצאות לינה 

:כיקובעלתקנות(2א)2סעיף

(בוקרארוחתכולל)לינההוצאות

100שלבמרחקנעשתההלינהאםרקבניכויתותרנהבתפקידלינההוצאות

חריגיםמקריםלמעט)המגוריםממקוםאוהקבועהעיסוקממקוםויותרמ"ק

.(השומהפקידבאישור

מהלינההחלל"בחוהנקבעתההוצאהברמתתקרהתחול,כאמוראלוהוצאותעל

.הלינהבמועדידועיציגשערלפילשקליםמתורגמתכשהיא,ואילךהשמינית

:התקרהסכומי

.ההוצאהכלתותר-ללינהדולר119עד

דולר204-מיותרלאאךמההוצאה75%תותר-ללינהדולר119מעל

.ללינה

.הנישוםעוסקבובתחוםבכנסהשתתפותבמסגרתלינהעלהגבלהאין
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

(כולל ארוחת בוקר)הוצאות לינה 

:כיאירוחעלמ"מעלענייןמפרטו"לתאמ66.713.3סעיף

אםאלא,בניכויאסורותאירוחהוצאותמ"מעלתקנות16תקנהלפי

.ל"מחואדםבאירוחמדובר

:אירוחעלתשומותמס–מ"מעלתקנות16תקנה

לניכויפרט,אירוחהוצאותבשלתשומותמסלניכויניתןיהאלא"

."לארץמחוץאדםלאירוחהוצאותעלתשומותמס

אירוחלבין,כללבניכוימותראינואשרבארץאירוחביןהבדלקיים

הרחבהראה)בניכוימותרתסבירההוצאהרקבגינואשרל"מחואדם

.(להלן

23



–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

ל"הוצאות מתנות ואש

ל"אשבהוצאותההכרהבוטלה,2011בינואר1-מהחל–ל"אשהוצאות

.מוכרתכהוצאהבארץ

לתקנות(4)2סעיף-מתנותבגיןהוצאות

.לשנהלאדם210₪שללסךעדמותרתההוצאה-עסקיקשרבגיןמתנות

.לשנהלאדםדולר15-לעדמותרות-חוץלתושבימתנות

,בניכויתותר(מצווהבר,ילדלידת,חתונה)אישיאירועלרגל-לעובדמתנות

.לשנהלאדם210₪שללסךעד,העובדבידיעבודההכנסתשתחשבמבלי

הוצאה)לעובדההוצאהאתלזקוףיש-התקרהעלעולהלעובדהמתנהכאשר

34/93הכנסהמסחוזרלחוזרבהתאם)עודפתבהוצאהלהכיראו(למעבידמוכרת

.(ניכויים-משפטית

24



–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

המשך-ל "הוצאות מתנות ואש

מ על מתנות"מע

.חפץבצורתמתנהשקיבללעובדמ"מעכוללשוויזקיפת

כלאוייןבקבוקיכמו-"חפץ"בצורתכלשהימתנהלעובדשמעניקמעסיק

מ"מעכוללשווילעובדלזקוףיש,מסחשבוניתכנגדששולמהאחרתמתנה

.המסבחשבוניתשנקובכפי
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

הוצאות ביגוד

לתקנות(6)2סעיף-ביגודבגיןהוצאות

:כדלקמןבניכוייותרונעלייםלרבותביגודהוצאות

פרטילשימושלהשתמשניתןולאהעסקלצרכילשמששנועדביגוד
.בניכויההוצאהמלואלמעבידתותר–('וכוקסדה,אחיותחלוק,טייסיםסרבל)

שלאגםבביגודלהשתמשוניתן,העסקלצרכילשמששנועדביגוד

מוטבעהעסקסמלאםגםייצוגיתמדיםחליפתלרבות-עבודהלצרכי

.מההוצאהבלבד80%בניכוייותרו-בה

השווי,עבודהלצרכיכבגדמשמשואינו,העובדידיעלממומןוהביגודבמידה

.משכורתעלהכלליםכלויחולוהעובדלהכנסתייזקף
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

הוצאות ביגוד

מסכמתטבלה-ביגודהוצאות

בהםלזהותשניתןבגדים-(ביגודהגדרת)עבודהלצרכיהמשמשיםבגדים

.חוקפיעלללבשםחובהשישאולעסקשייכותבולטבאופן
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הוצאות בגין רכישת ביגוד לעובד

נועד לשמש בעסק ועונה להגדרת ביגודלא נועד לשמש בעסק

:טובת הנאה לעובד

זקיפת שווי-לעובד 

הוצאות שכר-למעביד 

ניתן להשתמש גם 

שלא לצרכי עבודה

לא ניתן להשתמש  

שלא לצרכי עבודה

ההוצאה תותר  מההוצאה תותר80%

במלואה



–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד למי שעיקר עיסוקו מביתו

ב לתקנות2סעיף –שיחות טלפון 

הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק או , יותרו שיחות טלפון לצרכי העסק

:של בעל השליטה בחברה כדלקמן

:שיחות טלפון בארץ

או  , מההוצאות80%יותרו –לשנה ₪ 23,600אם ההוצאה לא עלתה על 

.כנמוך2,400חלק מההוצאות העולה על 

יותרו חלק ההוצאות העולה על –לשנה ₪ 23,600אם ההוצאה עלתה על 

4,700₪.

.על נישום להוכיח כי בית המגורים משמש את עיקר עיסוקו או משלח ידו של הנישום

:שיחות טלפון לחוץ לארץ

שביתו אינו משמש את , שיחות טלפון לחוץ לארץ שנערכו מביתו של נישום

.יותרו במלואם אם הוצאו עבור ייצור הכנסתו-עיקר עסקו 
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

הוצאות טלפון נייד

לעובדניידטלפוןהוצאות

מחציתיהיה,העובדלרשותשהועמדניידלטלפוןהחודשיהשימוששווי

ששילםהחודשיתההוצאהבניכוי)כנמוך105₪אוהחודשיתמההוצאה

.(העובד

.בלבדהעבודהלמקוםממנולהתקשרשניתןניידטלפוןעליחולולאאלותקנות

.קבועותהוצאותלרבותניידטלפוןבשלבחודששהוצאוהוצאות-חודשיתהוצאה

.העובדשלהאישילשימושוניתן-העובדלרשותהועמד

לוייזקףלא-ומעלה105₪שלבסכוםניידטלפוןבהוצאותמשתתףהעובדכאשר

.הניידהטלפוןבגיןשווי
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–( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

הוצאות טלפון נייד

ניידטלפוןעלמ"מע

אחריםלצרכיםלעסקתשומות–מ"מעלתקנות18תקנה
מסמותרשלגביהןבעסקאותלשימוששירותיםקבלתבשלתשומותמס...(א")

מסאיןשלגביהןבעסקאותלשימושוגם,(העסקלצרכישלא)בניכויהתשומות

ביחס–יחסישיעורלניכויניתןיהא–(העסקלצרכישלא)בניכוימותרהתשומות

"...העסקלצרכיהשימוש

..(1)(ב)

שנילנכותהעוסקרשאי–העסקלצרכיהואבנכסהשימושעיקר..(2)(ב)

".תשומותממסשלישים

ניתןולאבמידה.שניתןכמהעדלעסקיהפרטיהמרכיבביןייחוסלבצעיש

:קבועייחוסקובעותמ"המעהוראות,ייחוסלבצע

.עסקיתהוצאה2/3-ופרטיתהוצאה–1/3
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אירוח-( ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

:לתקנות קובע כי3סעיף 

ניכוילמעט,בארץאירוחבשלהוצאהניכוייותרלא

.ל"מחואדםלאירוחסבירההוצאה

אירוחלמעטכללמותרותאינן(עסקיותארוחותלרבות)אירוחבשלהוצאות

:להלןשיובאכפיל"מחואורחים

ללאמותרותבעסקהכנסותייצורלמטרתל"מחואורחיםאירוחהוצאות

:להלןהנדרשהתיעודלגביהםוקייםסבירותוהןבמידהתקרה
.ההוצאהוסכוםלספקהקשר,ונסיבותיוהאירוחימימספר,הגיעממנהוהארץהאורחשם

ארוחותלרבות)אירוחעלתשומותכיקובעת16תקנה-אירוחעלמ"מע

למעט,העסקלצרכייצאואםגם,בניכוייותרולא('וכובמלוןלינה,במסעדות

.בניכוישתותרנהל"מחואורחיםבגיןסבירותהוצאות
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תקנות מס הכנסה. 6

( ניכוי הוצאות רכב)
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(ניכוי הוצאות רכב)תקנות מס הכנסה 

ייצורלצורךרקישמשרכב,כיייתכןמסוימיםבמקריםכיקובעותהתקנות

.בחלקןרקבניכוייותרוהרכבהחזקתהוצאותעדייןאולם,הכנסה

בחברההעובדיםכללאתהמשמשורכבעצמאיבידירכב:(1)2תקנה

הגבוהלפיבניכויתותרנהעצמאיהמשמשאוהחברהכללאתהמשמשרכבהוצאות

:מבין

.הרכבאחזקתהוצאותמסך45%•

.ברכבשימוששוויבניכויהרכבאחזקתהוצאותסכום•

אגרות,דלק)המשתנותההוצאותוכל('וכוביטוח,רישיון)הקבועותההוצאותכל:רכבאחזקת

.('וכותיקונים

...

לעובדהצמודרכב:(3)2תקנה

.(לפקודה2סעיףלפי)שווילעובדלזקוףיש.במלואןבניכויתותרנהלמעבידההוצאות
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2017שווי השימוש ברכב צמוד בשנת 

1.1.2010מיוםלראשונהשנרשםרכב

.הרכבשלהמחירוןמחירמתוךכשיעורמחושבהשימוששווי

.L3)אופנועלמעט)2.48%הינו2016בשנתהחודשיהשימוששווישיעור

.500,030₪הינושימוששוויחישובלענייןהמחירוןמחירתקרת

1.1.2010לפנילראשונהשנרשםרכב

לאואם,הרכבברישיוןהרשומהלקבוצהבהתאםהואהחודשיהשימוששוויסכומי

.התחבורהמשרדשלברשימותמסוגולרכבשנקבעהמחירקבוצתלפי,כאמורנקבעה

.הראשונהלקבוצהכמשתייךהרכבאתיראו–כאמורנקבעהלאאם
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500₪הפחתת שווי השימוש עבור רכב היברידי תעמוד על : רכב היברידי

.לחודש



המשך-2017שווי השימוש ברכב צמוד בשנת 

המשך-1.1.2010לפנילראשונהשנרשםרכב

החללזקפושיש(צמודרכב)העובדלרשותשהועמדהמעבידברכבשימוששווילהלן

:1/2014מ
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שעיקרמקוםכיקובעתמ"מעלתקנות18תקנה:רכבעלמ"מע

לדרושהעוסקרשאיעסקיתלפעילותשימשוהמעורבותהתשומות

.התשומותמן2/3

שווי שימוש לחודשקבוצת מחיר

12,700               

22,920               

33,760               

44,510               

56,240               

68,090               

710,410             

L3 900אופנוע                  



טובת הנאה שלא ניתן  . 6

לייחס לעובד
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טובת הנאה שלא ניתן לייחס לעובדים( 11)32סעיף 

לעובדיםלזקוףיש-גוברתהעובדיםוטובתלעובדיםהנאהטובתנותןמעבידכאשר

לעובדההטבהאתלייחסניתןאםאלא)במסולחייבםבמשכורתההטבהשוויאת

.בניכוימותרתלאלמעבידההוצאהגם–הסעיףקובע–לפיכך.(ספציפי

.'ועודשמירישוםללאטיול,לעובדיםכושרחדרהפעלת:למשל

:גוברתהמעבידוטובתלעובדהטבהניתנתאם

.שוויזקיפתאין-לעובד

.הכנסהבייצורהוצאהזוהי–למעביד

:גוברתהעובדוטובתלעובדהטבהניתנתאם
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אם לא ניתן לייחס את שווי ההטבה לעובדיםאם ניתן לייחס את שווי ההטבה לעובדים

מבחינת המעבידמבחינת העובדמבחינת המעבידמבחינת העובד

.  ההוצאה לא מותרתאין זקיפת שוויהוצאת משכורתזקיפת שווי

(11)32סעיף 



תודה
גיא חן( ח"רו)ד "עו

077-6467031: 'פקס077-6467030: 'טל

guy@sagilaw.com
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