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הוצאות מוכרות בעסק

זולת אם הניכוי  , בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכולשם "
כולן  יציאות והוצאות שיצאו-31על פי סעיף , הוגבל או לא הותר

..."בלבדולשם כך ,בייצור הכנסתו בשנת המס

:יצא תיקון בנושא ההוצאות שאינן מוכרות בעסק2009בשנת 

שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת  הוצאות "
הוצאות  , הוצאות פרטיות, הביתלרבות הוצאות , ההכנסה

,  ממנולמקום ההשתכרות לשם וחזרה שהוצאו לשם הגעה 
עליו או לשם  או השגחה והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד 

..."עליוטיפול באדם אחר או השגחה 



הוצאות דואר ותקשורת

סלולאריטלפון . 1
.1,260₪ההוצאות יוכרו במלואם מלבד סכום של 

.מ בחשבונית"מהמע2/3מ מוכר רק "לעניין מע

טלפון קווי. 2
.יוכרו ההוצאות במלואם, קו טלפון נפרד לעסק

או ההוצאה  מההוצאה 80%הוצאות טלפון למי שעיקר עיסוקו מביתו יוכרו 

.  בשנהשח 2,400העולה על 

דואר. 3
.מלאמ "הוצאות דואר יוכרו במלואם ובמע

אינטרנט ואחזקת אתר. 4
.תשתית אינטרנט+ הוצאות ספק 

'אחסון אתר וכד, הוצאות אחזקה ותיקונים באתר

כבלים. 5
.הוצאות טלוויזיה בכבלים לצורכי העבודה



הוצאות רכב

מקיף , ביטוח חובה, רחיצה, כבישי אגרה, חניה, תיקונים במוסך, הוצאות דלק

.  ורישיון רכב

 לציין מד קילומטר בסוף שנהחובה.

 מ "מע2/3מ יוכר "לעניין מע. ההוצאה הכוללתמסך 55%תוכר לעצמאי לא.

 מ בגין  "מלבד מע–אינן ניתנות לקיזוז –מ בגין רכישת רכב "מעהוצאות

.רכב להובלת נוסעים או רכב ללימוד נהיגה, רכישת משאית

קנסות לא יוכרו.



הוצאות כיבודים וארוחות

 עוגיות  , חמה, שתייה קרה–בבית העסק כיבוד קל הוצאות

.80%יוכרו בשיעור של –' וכד

 מוכרותאינן –עסקיות ארוחות.

 אם  , מוכרותובעסק ארוחות במסעדות -ל "מחואירוח אורחים

מטרת  , שם האורח–מדויק הן סבירות ונוהל לגביהן רישום 

.'מספר ימי השהייה וכד, הביקור



ל"נסיעות לחוהוצאות 

ל מספר הנוסעים  "ח נסיעה המפרט את מועדי השהייה בחו"דויש להכין 
, הזמנה להרצאה, תערוכה, ל"עבודה בחו: לדוגמא –ומטרת הנסיעה 

'השתלמות וכד

:הוצאות מוכרות

.במחלקת תיירים או עסקים-כרטיס טיסה . 1

מהלילה , ללילה$ 267לילות ראשונים עד 7עבור –לילות 90עד –לינה . 2
.ללילה$ 199עד ואילך השמיני 

.ליום$ 59עד –שכירות רכב . 3

, אגרות נמל, (עם חשבונית)אירוח ספקים ולקוחות , נסיעות, הוצאות טלפון. 4
.יוכרו במלואם' עמלות המרת מטבע וכד

' אם לא נדרשו הוצ, לינה' ליום במידה ונדרשו הוצ$ 75עד –הוצאות אשל . 5
.ליום$ 125אשל עד לסכום של ' לינה יוכרו הוצ

2016נתונים עדכניים לשנת 



הוצאות משרד

:דמי שכירות

כאשר העסק מתנהל מהבית ניתן לדרוש חלק מהוצאות שכר הדירה  
בחלק היחסי המשמש את המשרד רק אם המשכיר מדווח על אותו  

מס הכנסה במקור  35%החלק כהכנסה מהשכרת עסק ואתה תנכה 
.מדמי השכירות או כל ניכוי אחר שפקיד השומה קבע באישור

:אגרות וחשמל, עירונייםמיסים 
יוכרו על  חשמל וועד הבית, הוצאות ארנונה, בעסק המתנהל מהבית

.  פי החלק היחסי של השטח העסקי בדירה



הוצאות מוכרות בעסק
שכר עבודה

עבודות חוץ/קבלני משנה.

אחזקה ותיקונים שוטפים לציוד ולמשרד.

צרכי משרד

ספרות מקצועית

פרסום ושיווק

ביטוח עסקי

קורס מקצועי/השתלמות

הוצאות משפטיות

יועץ פנסיוני וכד/יועץ ארגוני/יועץ מס/ח"ט מקצועי רו"שכ'

פחת בגין רכוש קבוע בעסק.

 שח בשנה210עד לסך –מתנות לספקים ולקוחות.



הוצאות מוכרות בעסק

תשלום דמי חבר לארגונים מקצועיים

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח חיים למשכנתא/ביטוח חיים.

הפקדה לקרן ההשתלמות

הפקדה לביטוח פנסיוני

 שח בשנה180מעל –תרומות למוסד ציבורי.

העסק לא בדירת  , שעות36א עובד לפחות "כ–מאוחד /חישוב נפרד

אין הכנסה אחרת והודעה נמסרה לפקיד השומה חודש לפני , המגורים

.תחילת השנה



תודה על ההקשבה

משרד לחשבונאות ויעוץ מס 

ראשון לציון12רחוב חנה רובינא 

052-8271268: נייד 

ri2003@013.net.il: ל "דוא


