
       

  

  

  
  
  

  הוצאות מוכרות לעצמאי - 2009
  

פותח בסדרה של שאלות בנוגע לניכויי , כמעט כל לקוח חדש שנכנס אליי
נתונים חשובים לכל באמת אלו . מאמר בנידוןעבורך  לכן רשמתי ,הוצאות
  . עצמאי

  
  :בדיני המסעקרונות ה

  . הרווחרק על משלמים מס  .1
 .רווח שווה להכנסות פחות ההוצאות .2
המס לתשלום ולכן  הרווח קטן יותר , גדלות יותרככל שההוצאות .3

 .יקטן והנטו יגדל) מ וביטוח לאומי"מע ,מס הכנסה(לשלטונות המס 
  

  :הוצאות הניתנות לדרישה כולל עדכוני פסיקה אחרונים לשב רשימה "רצ
    

  
   הוצאות הבית

בהוצאות הבית אנחנו מתכוונים 
ועד , חשמל,  ארנונה,שכר דירהל

במידה והדירה בבעלות ו, ניקיון, בית
 אפשרי ,בעל המקצוע החופשי

לדרוש גם הוצאות המימון בגין 
  .המשכנתא ופחת

  
עובד מביתו הבעל מקצוע חופשי 

 זכאי לדרוש את הוצאות ,הפרטי
הבית המשמשות ליצור הכנסה ולשם 

לבצע  הפרדה יש  ,לפיכך. כך בלבד
 ,בין החלק העסקי לחלק הפרטי

משמש י היחס בין שטח החדר ה"עפ
 לבין כלל שטח ,לצרכים העסקיים

  .הדירה כולה
  

     הוצאות טלפון קווי
בית העסק מנוהל אך ורק מבמידה ו
הוצאות ב להכירניתן , המגורים

 בניכוי סכומים ,קוויהטלפון ה
מסוימים המשקפים מעין הפרדה 
שרירותית בין רכיב ההוצאה העסקי 

   .ההוצאה הפרטי לבין רכיב

  
לעסק דים מידה ויש קוים נפרב

.  במלואו,הקו העסקירק  יוכר ,ולבית
 חיצוני  עסק מנוהל במשרדכאשר

 הוצאות הטלפון הקווייוכרו כל  ,ביתל
  .במשרד

  
 :חיוב בגין תשתית אינטרנט

ניתן , כאשר המשרד מתנהל מהבית
באופן אינטרנט הלהכיר בכל הוצאות 

מלא במסגרת תביעת הוצאות 
   .אינטרנטה
  

ם שיחות לחוץ לארץ ממקו
ניתן להכיר בשיחות  :המגורים

 ל לצורכי העסק המבוצעות מקו"לחו
יש לנהל רישום לגבי  לשם כך. פרטי

,  הכולל את התאריך,כל שיחה
משך , פרטי המקבל, היעד, השעה
  .נושא ומחיר משוער, השיחה

נתון זה נכון גם במידה ובעל העסק 
  .משרד חיצוני לביתבהל ומנ

  
  
  



       

  

  

  
  
  

  הוצאות טלפון נייד
 מבצע , לגבי הוצאות טלפון ניידגם

המחוקק הפרדה בין המרכיב העסקי 
המחוקק מכיר בכך שבדרך . לפרטי

כלל נעשה שימוש בטלפון הנייד גם 
לכן מתוך סך . לצרכים פרטיים

 ₪ 1,140ההוצאות השנתיות לא יוכרו 
שכן הן מיוחסות להוצאות , בשנה

  . פרטיות
במידה ואדם משוחח בסכום נמוך 

לא יקוזזו , )בשנה ₪ 2,280עד (מאוד 
 רק מחצית אלא ₪ 1,140- כל ה

 מחציתוו,  שלומסכום ההוצאה
   .תוכר, הייהשנ

  
  פקס, אינטרנט, הוצאות מחשב

כל עוד ניתן להצביע על שימוש 
ניתן להתיר ניכוי , לצרכים עסקיים

  .  הוצאות השימושמלא של
  

  ספרות מקצועית
ששולם כל הסכום ות את כניתן לנ

, ספרות מקצועית שוטפתרכישת בגין 
בתנאי שהספרות משמשת  וזאת

לגבי  ,לעומת זאת. לצורכי העסק
 רכישת ספרות לטווח בגיןהוצאות 

על פני ,  מופחת ניכוייבוצע, ארוך
  . לשנה15%שנים בשיעור של מספר 

 
  ביגוד מקצועי 
מיועדים  והנעלה ההוצאות ביגוד

י "כהוצאה עפמותרים לעבודה 
  : הכללים הבאים

לצרכי רק יתן להשתמש בביגוד אם נ
חלוק  ,ד" לעוגלימה :כגון(עבודה 

  .ההוצאה תוכר במלואה) ליאחיות וכו
  

שלא גם אם ניתן להשתמש בביגוד 
כי ניתן לזהות אולם  ,לצרכי עבודה

 קוסיע או ל לעבודהמשויךביגוד ה
י "קיימת חובה עפבמידה ו או ,ספציפי

  כגון (הספציפי דין ללבוש את הביגוד 
  

  
 תותר ,)ד"של עו יפת מדים ייצוגיתחל

  . בלבד80%בשיעור של ההוצאה 
  .כהוצאהמוכר  אנו ,ביגוד אחרכל 

  
  אירוח

אירוח שאינו , על פי גישת מס הכנסה
כגון פגישה בבית , במקום העסק

קפה או במסעדה עם גורם עסקי 
לא יותר , )לקוח וכדומה, ספק(

  .כהוצאה
מקבל , ל"אירוח של אורחים מחו

וניתן להכיר , גישה מעט שונה
בהוצאה סבירה על אירוח זה 

  .)בית מלון וכדומה, מסעדות(
 

  כיבוד קל
 מהוצאות כיבוד קל במקום 80%

על פי עמדת מס  . מוכרותהעסק
, שתייה קרהיכלול  'כיבוד קל'הכנסה 

  .עוגיות וכיוצא באלה, חמה
 

  מתנות 
 190מתנה לגורם עסקי בשווי של עד 

, כמו כן.  מוכרת כהוצאהנהח לש"ש
מתנה לעובד  סכום דומה בגיןיוכר 

  .לרגל אירוע אישי
 15$אם המתנה ניתנת מחוץ לישראל 

  .לשנה לאדם
  .יש לרשום את פרטי מקבלי המתנה

  
  דמי חבר

תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות 
  .כהוצאהמוכרים בתחום העיסוק 

  
  השתלמויות

הוצאות השתתפות בהשתלמויות 
עדכון ורענון הידע , לשמירה

, ניכוי שוטףמוכרות להמקצועי 
לרבות הוצאות השהיה בבתי מלון 

במידה וההשתתפות הייתה כרוכה (
  . )בלינה
, ל"מתקיימת בחוההשתלמות לגבי 
הקבועות בחוק לגבי הגבלות חלות 

  . ל " לחוותנסיע



       

  

  

  
  

  לימודים לתואר אקדמאי
 ותכניתן לנ לא 2005החל משנת 

אלא אם כן , םהוצאות לימודי
לצורך המדובר בהשתלמות מקצועית 

הוצאות : לדוגמא. שמירה על הקיים
עורך דין בעל תואר הלימודים של 

לא יוכרו , ראשון הלומד לתואר שני
ניתן לקבל , לעומת זאת. כהוצאה

למסיימים לצרכי מס נקודות זיכוי 
  .לימודי תואר או מקצוע

       
  לינה בארץ

ה שהיו הוצאות לינניתן להכיר ב
בשל לינה ,  לייצור הכנסההכרחיות

מ ויותר ממקום " ק100במרחק של 
   .העיסוק הקבוע וממקום המגורים

  
 דולר 112עד שעלותה היא לינה (

במקרה של עלות . תוכר במלואה
 75% יוכרו -$ 112מעל לינה 

ולא $ 112-  אך לא פחות מ,מהסכום
  ).179$- יותר מ

  
  הוצאות רכב

 הוצאות כאשר אנחנו מדברים על
שכירות : רכב נתייחס להוצאות כגון

, דלקים, ביטוחים,  רכברישיון, רכב
 חניה שאינה במקום העיסוק, יפוליםט

  .  וכן פחתאו סמוך אליו
  

חישוב ההוצאות לרכב , בעבר
התבצע על פי מספר הקילומטרים 

החל משנת .  שהרכב נסעהשנתי
נעשתה רפורמה בהכרה  2008

חישוב ה ו לעצמאיםבהוצאות הרכב

שווי . רכבב' שווי השימוש'י "יהיה עפ
 ויש ימשיך לעלות עם השנים זה

 קבוצת המחיר. (להתעדכן בשינויים
 ברישיון מצוינת של הרכב שלך

  .)הרכב

  
, פנוע הוכרו במלואןבעבר הוצאות או

 אופנוע שנפח 2008החל משנת אך 
ק  " סמ125המנוע שלו הוא מעל 

 חייב גם אף הוא L)3מוגדר ברישיון (
  .בשווי שימוש כמו ברכב

  
יבחר סכום ההוצאה לרכב חישוב 

ונבחר את , מבין שתי אפשרויות
  :ניהןהגבוה מבי

 לנכות מכללאפשרות אחת היא 
  שווי השימושאתהוצאות הרכב 

 יה היא לנכותיאפשרות שנ. רכבב
   . מהוצאות הרכב45%

  
חישוב דומה מתבצע לגבי אופנוע 

ה מנכים רק יאולם באפשרות השני
  .  מכלל ההוצאות25%

  
  ,אשמח להיות לעזר                                           

  
  ,בברכה  ובכבוד רב                                           

 יועץ מס-גדעון חקק                                            
  
  .להפחית,  לקזז-לנכות * 

                                                                                                                                                                           

שווי שימוש   קבוצת מחיר
  חודשל

1  1,700  
2  1,860  
3  2,630  
4  3,200  
5  4,440  
6  5,720  
7  7,290  

  3L  540אופנוע 


