
,  מתמחה במתן שרותי הנהלת חשבונות

  ייעוץ מס והכנת דוחות שנתיים, משכורות

 עסקים קטנים וחברות פרטיות, לעצמאיים





 

 הוצאות מוכרות שלא כולם מכירים

 



 ?למה חשוב לדרוש הוצאות

 

 .מס משולם על הרווח•

 הכנסות בניכוי הוצאות= הרווח •

 ככל שההוצאות גדלות כך הרווח קטן•

 המס קטן....אם הרווח קטן–

 



 :1דוגמא 

 

 200,000 מכירות  /הכנסות

 (60,000) הוצאות מוכרות  

 140,000 רווח חייב במס  

 16,000 מס הכנסה צפוי

 18,000 ביטוח לאומי צפוי

 32,000  כ מס  "סה



 :2דוגמא 

 200,000מכירות   /הכנסות

 ( 90,000)הוצאות מוכרות  

  110,000רווח חייב במס    

 9,000מס הכנסה צפוי   

14,000ביטוח לאומי צפוי 
   

 23,000        כ מס"סה

   

 ח"ש 9,000-חיסכון במס של כ

 



 ?האם ההוצאות מוכרות גם לעוסק פטור

 

 !!כן•

 

האם מתרגמים יכולים בכלל להיות עוסקים  

 ?פטורים

 

 ..בפרקטיקה יש שתי גישות



 ?מתרגם או מתורגמן

 

להיות  המחויבים עסקים מגדירות בעלי ההוראות •

 "מתורגמן"–עוסקים מורשים ובניהם 

 

 חייב להיות עוסק מורשה< מתורגמן = מתרגם •

 יכול להיות עוסק פטור< מתורגמן ≠  מתרגם  •

 

 

 



 

 

 מי חושב  

 ?מתורגמן ≠ מתרגם 

 



 

להוראות  ' על מתורגמן חל תוספת ה

 ניהול ספרים  

 

 !!!פטור מניהול ספר הזמנות•

 



 ספר הזמנות

ניהול   -להוראות מס הכנסה ' מוגדר בפרק ג" ספר הזמנות: "הגדרה•

 .1973-ג"פנקסי חשבונות תשל

 :ההגדרה קובעת כי•

 .ספר הזמנות יהיה ספר כרוך( א)•

 -בספר ההזמנות יירשמו ( ב)•

 ;מספר סידורי של ההזמנה( 1)•

 ;תאריך קבלת ההזמנה( 2)•

אין  -לעוסק /היה מענו של הלקוח ידוע לנישום, שם המזמין ומענו( 3)•

 ;לציינוחובה 

או ציון המפרט או התיעוד , תיאור הטובין או השירות שהוזמנו( 4)•

 .שבו נכלל התיאור האמור

 "מיני חוזה:"למעשה •

 ....מי שלא מנהל ספר הזמנות צפוי לפסילת ספרים•

 



 ספר הזמנות/הזמנת עבודה



 דעה אישית

 .זה פוטר מניהול ספר הזמנות, מתורגמן=מתרגם•

 :מחייב לפתוח עוסק מורשה•

 מ על הוצאות"ניתן ליהנות קיזוז מע•

 :קהל היעד לא נפגע•

 מ"מתקזזים על המע -עסקים וחברות•

 מ"לא מחייבים אותם מע-ל"תושבי חו•

שמרנים ולנהל ספר /כאשר יש ספק כדאי להחמיר•

 .זה חשוב גם ברמה המשפטית<הזמנות

 



 :חזרה להוצאות מוכרות

 

 ההוצאות המוכרות משמשות אלמנט חשוב  •

 בקביעת ההכנסה החייבת   

 

 .מקזזות את תשלומי המס/מקטינות   

  

 



האם ההוצאות המוכרות למס  

הכנסה מוכרות גם לצורכי ביטוח 

 !!!כן• ?לאומי

לא מגישים דוח שנתי לביטוח לאומי אלא רק למס •

 .הכנסה

 .ביטוח לאומי שואב את הנתונים ממס הכנסה•

 

 



 ?מה היא הוצאה מוכרת

 

או בעקיפין בייצור   במשיריןכל הוצאה הקשורה •

 .לפקודת מס הכנסה 17סעיף -הכנסה

כאלו שהן גם פרטיות וגם  -הוצאות מעורבות•

 .העסקיהחלק היחסי לחשב את  יש,עיסקיות

 



 ?מה מותר לדרוש

 ב"טיונרים וכיו, צילוםדפי , קלסרים :משרדיות•

 .הנהלת חשבונות•

אם עובדים  -בית ועד,ארנונה,חשמל: אחזקה•

 .מהבית חלק יחסי

ניתן לדרוש     מקצועיותספרות והשתלמויות •

 .גם קורסים ללמוד תוכנות חדשות

 .כפוף לרישום מהות ההוצאה :נסיעות וחניות•



 ?מה מותר לדרוש

 

 

 

כפוף לניכוי מס  :עבודות חוץ  וקבלני משנה•

 .במקור

כפוף לפתיחת תיק ניכויים   :משכורות לעובדים•

 .והנפקת תלוש משכורת

 בקפידה רבהנבדקים  -משכורות לקרובי משפחה •

 שכירות משרד•



 הוצאות מוכרות :המשך

 

 הקמת אתר אינטרנט, שיווק,פרסום•

 חבראגרות ודמי •

 .וביטוח מקצועיעסקי ביטוח •

חלוק  )ודאירק אם ניתן לשייך באופן : ביגוד•

 (.עבודה עם סימן היכר בגדי,ד"עו גלימת,רופא

 

 



 לינה בארץ

מ ויותר ממקום "ק 100בשל לינה במרחק של •

 העיסוק הקבוע או ממקום המגורים

 מ באישור פקיד שומה"ק 100-או פחות מ•

 :הסכומים המותרים•

 ללילה הסכום המלא$ 107עד –

 מהסכום   75%ללילה $ 107מעל –
   $  107 -אך לא פחות מ«

 182$ -ולא יותר מ«



 מתנות

 

 .ספק לשנה/ח ללקוח"ש 210מותר •

 :דוגמא•

על   ציקבן זוג והבאתם /של לקוח יחד עם בת לארועהלכתם –

 .ח"ש 1,000סך 

 .ח"ש 210הסכום המותר –

 ...ספח הציק/יש לשמור את ההזמנה ואת צילום–

 



 הוצאות רכב

 

 :מהוצאות הרכב מותרות כהוצאה 45%רק  •

 דלק–

 ביטוח מקיף וביטוח חובה–

 תיקונים  –

 טיפולים תקופתיים–

 לשנה 15%פחת על הרכב בשיעור של –

 



 טלפון נייד

 

ח לשנה "ש 1,260לא יותרו הוצאות עד סכום של •

 (  ח לחודש"ש 105)

 או     

 מחצית ההוצאה בפועל לפי הנמוך   

 

    



 כיבוד

 

 הוצאות כיבוד לצורך ייצור הכנסתך במקום העסק•

 .מותרים :מהוצאות הכיבוד 80%•

 'וכו עוגיות,וחמהשתיה קרה  :כיבוד קל בלבד•

 :דוגמא•

 ח"ש 1,000הוצאות כיבוד 

 ח"ש 800 -מוכר

 



 ל"נסיעה לחו

 

 .הוצאות נסיעה בארץ הלוך ושוב לנמל התעופה•

 כרטיס טיסה•

 ללילה$ 250-עד כ: לינה•

 ליום$ $68-114בין  :הוצאות שהייה•

 .ליום $53עד  :שכירות רכב•

 'וכוהרצאות , כנסים•

 



 ציוד וריהוט

 

, מחשבאורך חיים ארוך יותר כגון  :ציוד וריהוט•

 .רהוט, מזגן

לא מוכר באותה שנה אלא נפרס על פני מספר •

 שנים

 



בסך   1.1.2018רכשתי מחשב ב : דוגמא

 ?מה מוכר השנה-ח"ש 9,000

 לשנה 33%-אחוז פחת•

 ח"ש  3,000=ההוצאה המוכרת •



 הוצאות לא מוכרות

 
 .שכירות מאדם פרטי שלא מוציא קבלות•

 .קנסות לסוגיהם•

 ארגון העצמאיים-ב"להץ "עתירה לבג-ל"אש•

 ד ורד פרי  "פס=השגחה בילדים/הוצאות טיפול•

 בריאות,שינייםטיפולי -הוצאות אישיות אחרות•

 



 מוכר

 או  

  ?לא מוכר

















 





 ניכויים אישיים

סכומים המופחתים מההכנסה החייבת  

 לצורך חישוב המס

 



 הפקדה לפנסיה

 
 לחודש 822-מקסימום  -פנסיה חובה •

 33,408מהרווח  עד תקרה של  16%-אופטימלית•

₪ 

 

 .₪ 40,000=  16%*250,000בנתוני הדוגמה  •



 קרן השתלמות

 11,170 מהרווח עד תקרה של  4.5%-אופטימלי •

 

 

 

 שנים לכן רצוי כל שנה  6הקופה נזילה אחרי •

 לפתוח קופה חדשה ולווסת את ההפקדות לקופה  

 .נזילה יותר/הוותיקה  



 250,000רווח  -דוגמה להפקדות 

 כ"סה ביטוח לאומי מס הכנסה

 79,000 35,000  44,000 לפני

 57,000 28,500 29,000 אחרי

 !!!22,000 חסכון  



=   11,170+33,408 –הפקדתי •

44,578 

 22,000 -חסכתי בתשלומי מס •

 

 49%~  22,000/50,908 תשואה•

 

 



 ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

מההכנסה החייבת עד תיקרה של  3.5%עד •

 .ח"ש 384,720

 

 ח"ש 100,000הכנסה חייבת :לדוגמא

 ח"ש 3,500-הסכום המותר כניכוי



 דמי ביטוח לאומי

 

לא  ..מהסכומים ששילמתם לביטוח לאומי 52%•

כולל מס בריאות ולא כולל קנסות והפרשי הצמדה  

 .יותרו בניכוי

 



 זיכויים אישיים



 ריכוז זיכויים

 ז"נ 2 :תושב ישראל•

 ז"נ 0.25 :נסיעה•

 ז"נ 0.5 :נשים•

 לנשים 18ז עד גיל "נ 1כל ילד  :ילדים•

 ז"נ 2.5 – 5פעוט עד גיל •

 ז"נ 1 :משפחה חד הורית•

מי שמשלם מזונות או משתתף  •

 ז"נ 1:בכלכלת ילדים

 



 נקודות זיכוי

 

 ז"נ 2-מפגר,עיוור,משותק :ילד נטול יכולת•

, קשב הפרעות,חמורהילד עם לקות למידה •

 ז"נ 2 :היפראקטיביות

 ז"נ 2: חייל משוחרר•

 

 



   2014-2018ארים אקדמיים ת

 נקודת זיכוי 1 -תואר ראשון •

 זיכוינקודת  0.5יהיה זכאי  -אקדמי שני תואר •

 

    בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת   

 .לפי בחירתו, שלאחריההמס    



 נקודות זיכוי

 

 זיכוי בעד החזקת בן משפחה במוסד•

 

 צפון ודרום הארץ :ישובים מסוימים•

 

  :תרומות למוסדות מוכרים•

 .ח"ש 180מסכום התרומה העולה על  35%–

 



מה לגבי שכירים האם יכולים 

 ?לדרוש הוצאות
 !!!כן •

 יש להוכיח קשר ישיר ומובהק•

 .השתלמויות, אגרת רישיון מקצוע•

 ...מחייב הגשת דוח שנתי•



המידע במצגת הוא לצורך התרשמות כללית בלבד ואינו  

לידיעה המידע משמש . מהווה תחליף לייעוץ  חשבונאי פרטני

יישום המידע הכלול במצגת זאת  . והדרכה כלליים בלבד

אמור להיות מלווה על ידי בעל מקצוע רלוונטי בכפוף לנסיבות  

 .הפרטניות של כל עסק ועסק
  



 ...מאחל לכם לשלם הרבה מיסים

 ההקשבהתודה רבה על 
 

  :ליצירת קשר

 

 050-6416171אריה רותם 
 

 


