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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2021אוגוסט 24

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו

הוצאות לצרכי מספרקטיות בניכוי סוגיות 

בית ספר למיסים  -איילת אור  



נושאי המצגת

לפקודהריישא17סעיף-מבוא•

לפקודה(ה)18-ו(ג)18סעיפים•

ההוצאהסבירות–לפקודה30סעיף•

הוצאותניכויבדברתקנות–לפקודה31סעיף•

מעורבתוהוצאהלהתירםשאיןניכויים–לפקודה32סעיף•

הכנסהמסלענייןהוצאותלניכויהכללייםהמבחנים•

מקצועיותרמתעלשמירה•

רעיםחובות/אבודיםחובות•

מהביתעבודההוצאותניכוי•

רכבהוצאות/פחתהוצאות•



מבוא



מבוא

לפיו מס מוטל על  , קובע את הכלל1961-א"התשכ, (נוסח חדש)לפקודת מס הכנסה 6סעיף •

:הכנסתו החייבת של הנישום

".המס לכל שנת מס יוטל על הכנסתו החייבת של אדם באותה שנה"

:כדלקמן, לפקודה1מוגדר בסעיף " הכנסה חייבת"המושג •

".הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, הניכוייםהכנסה לאחר "



לפקודה17סעיף 

זולת אם הניכוי הוגבל , לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו: "קובעלפקודה ריישא17סעיף 

יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך  , 31או לא הותר על פי סעיף 

"...  בלבד

?  אילו הוצאות מותרות לניכוי

סכומי ריבית  , תיקונים, לרבות דמי שכירות, זאת–ההכנסה בשנת המס הוצאות הכרוכות בייצור •

.  התקפות מהאוויר ועוד/ הוצאות בנקיטת אמצעים למניעת נזקי טבע , חובות רעים, והצמדה

?  הוצאות אינן מותרות לניכויאילו 

;(אלא אם ניתן להפריד בין הפרטי לעסקי)הוצאות מעורבות •

;(אלא באמצעות פחת)הוצאות הוניות •

;הוצאות רכב•

.  מתנות ואירוח, ל"אש, ל"נסיעות לחו, הוצאות כיבודים•



מבוא

התרה של  נקבעו הוראות שעניינן , ובתקנות השונות שהותקנו מכוחה, לפקודה32עד 17בסעיפים 

לפקודה יש לקרוא לצד  17סעיף את . הוצאות בניכוי לצורך קביעת ההכנסה החייבת של הנישום

,  אשר מונים שורה של סייגים והגבלות לניכוי הוצאות מסוימות, לפקודה33עד 30-ו18סעיפים 

-אלה כמפורט בסעיפים 

.  סייגים לניכוי הוצאות מסוימותמכיל 18סעיף •

.  מותרות בניכוי לצורכי מסאינןלפקודה מונה רשימה של הוצאות אשר 32סעיף •

באישור ועדת הכספים של  )לפקודה מעניק לשר האוצר סמכות רחבה להתקין תקנות 31סעיף •

...".  בדבר הגבלתו או אי התרתו של ניכוי הוצאות מסוימות( "הכנסת

בסכום  "בקובעו איסור על ניכוי הוצאה מגביל את גובה ההוצאה המותרת בניכוי לפקודה 30סעיף •

.  העולה על הדרוש לפי צרכי יצור הכנסתו של הנישום



ניכוי הוצאה מעורבת

שימשההאחרובחלקהההכנסהלייצורהנישוםאתשימשהשבחלקההוצאההינהמעורבתהוצאה

ענתשתבפריה'פרוקצהשופטקבעהמסניכוילצורךמערבתהוצאההתרתלעניין.פרטיבאופןאותו

:כי(1878/09ץ"בג)ארז

כי,היאשנתקבלההעמדה...מחמירהפרשניתבדרךנקטולאהמסרשויותוהןהמשפטבתיהן"

החלקאתהמעורבתההוצאהמתוךלחלץלנישוםלאפשריש",מעורבתהֹוצאההּוצאהכאשר

"בניכויולהתירוההכנסהשבייצור



לפקודה( ה)18, (ג)18סעיף 



לפקודה( ג)18סעיף 

כללה הכנסתו של אדם הכנסה שלגביה נקבע שיעור מס מיוחד או שהיא פטורה  ( "ג)18סעיף 

ההוצאות שבהן עמד אותו אדם לשם השגת ההכנסה המועדפת  , (הכנסה מועדפת-להלן )ממס 

ינוכה כנגד  , לא ניתן לקבוע את ההוצאות כאמור; רק כנגד הכנסה זו17יותרו לניכוי לפי סעיף 

כיחס ההכנסה  , ההכנסה המועדפת חלק יחסי מן ההוצאות שבהן עמד בייצור כלל הכנסתו

אך רשאי שר האוצר להורות על אופן חלוקה אחר של ההוצאות אם ראה  ; המועדפת לכלל הכנסתו
."לעשות כן לפי הנסיבות

לפי . מכיל סייג לניכוי הוצאות כנגד הכנסה שלה שיעור מס מיוחד או שהיא פטורה ממס( ג)18סעיף •

זמן בו לא  . לשון הסעיף ניתן לנכות אך את ההוצאות שאותו אדם הוציא אל מול ההכנסה המועדפת

ניתן לקבוע את הוצאות אלו ינוכה היחס של ההוצאות אשר שישמש לייצור כלל ההכנסה אל מול  

.  ההכנסה המועדפת
(. 3892/13א "בראון פישמן ע–בין חברתי מדיבינדהכנסות )חברות החזקה –דוגמאות •

.  חוק עידוד–מפעל מועדף •



לפקודה( ה)18סעיף 

ניכויה לפי -170או 164הכנסה של תושב חוץ שיש לנכות ממנה מס על פי סעיפים -(  ה)18סעיף 

לא יאוחר  יותר רק אם שולמה בה או שהמס עליה נוכה בשנת המס שאליה היא מתייחסת 17סעיף 

7והועבר לפקיד השומה תוך , משלושה חדשים לאחר תום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת

ימים מיום הניכוי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס או תקופת השומה המיוחדת ועד  
.מועד הניכוי



לפקודה30סעיף 



סייג לניכויים–לפקודה 30סעיף 

בסכום העולה על הדרוש לפי צרכי ייצור  , 17-27לא יותר כל ניכוי בשל הוצאות לפי סעיפים "

ובלבד ששום דבר האמור בסעיף  ; המנהלובכל שאלה לענין סעיף זה יכריע ; ההכנסה של הנישום

זה לא יתפרש כמונע כל אדם הרואה עצמו מקופח על ידי החלטת המנהל מלערער עליה בהתאם  

"153-158לאמור בסעיפים 

שימוש נדיר  •

14/91ה"עמראו למשל •



לפקודה31סעיף 



לפקודה31סעיף 

:  לפקודה המעניק לשר האוצר סמכות רחבה להתקין תקנות קובע כי31סעיף •

וביןכללדרךבין-תקנותלהתקין,הכנסתשלהכספיםועדתבאישור,רשאיהאוצרשר"

סעיפיםלפימסויימותהוצאותניכוישלהתרתו-איאוהגבלתובדבר-נישומיםשללסוגים

–בדברובמיוחד,27עד17

;ההוצאותשלהאומדאוהחישובשיטת(1)

;שיעוריהןאו,בניכוישיותרוההוצאותסכומי(2)

;ההוצאותלהתרתהתנאים(3)

".ההוצאותהוכחתדרכי(4)



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

-הגדרות

2בסעיףכמפורטאחרהכנסהמקורוכליד-משלח-בודדתעיסקהלרבות-עסק-"עיסוק"

;לפקודה(ז)3סעיףעליושחלאדם-בני-חברשלפעילותווכןלפקודה

;עיסוקואת,קבעדרך,הנישוםמנהלשבומקום-"עיסוקמקום"

החזרלרבות,לפקודה30-ו27עד17סעיפיםלפילניכויהמותרתהוצאה-"הוצאה"

עליושחלאדם-בני-חברשהוציאאלהבתקנותהנזכרותההוצאותמסוגהוצאהוכן,הוצאה

,מטעמואחראדםידיעלאםוביןהנישוםידיעלהוצאהאםביןוהכל,לפקודה(ז)3סעיף

.הנישוםשלעובדלרבות



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

-כיבוד

-"קלכיבוד"זהלענין;הנישוםשלהעיסוקבמקוםקללכיבודשהוצאומההוצאות80%

";באלהוכיוצאעוגיות,חמהאוקרהשתיה

,לאורחהניתניםקליםמזוןפרטיב"וכיועוגיות,וחמהקרהשתייהייחשבו"קלכיבוד":ק"החב

ומשקהמזוןהוצאות.לעובדיםוכןהנישוםשלפעילותולצרכיהעיסוקבמקוםהמבקר

"כיבוד"בגדרייכללולאאחרות

?מהביתעבודה/למשרדמחוץישיבותלגביקורהמה



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

טיסהכרטיס–ל"לחוהוצאות

לארץ והשהייה שם היו -לארץ אם הנסיעה לחוץ-הוצאות שהוצאו בקשר לנסיעה לחוץ( 2")

אם היו הכרחיים  -לפקודה ( ז)3אדם שחל עליו סעיף -בני-ובחבר, הכרחיים לייצור ההכנסה

:כמפורט להלן, לפעילותו

–לרכישת כרטיס טיסה בשל הוצאותהסכום שיותר (א)

;ממחיר הכרטיס100%-בטיסה במחלקת תיירים (1)

ממחיר כרטיס במחלקת עסקים  100%-בטיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה (2)

."באותה טיסה



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

לינההוצאות–ל"לחוהוצאות

–הסכום שיותר בשל הוצאות לינה 

–בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעים לינות (1)

;כל הוצאות הלינה המוכרות-עבור שבע הלינות הראשונות (א)

–( מהלינה השמינית ואילך)עבור שאר הלינות (ב)

;כל הוצאות הלינה המוכרות-דולר 129-לגבי לינה שעלותה נמוכה מ(1)

אך לא  [$220]מהוצאות הלינה המוכרות 75%-דולר 129-לגבי לינה שעלותה גבוהה מ( 2)

.דולר ללינה129-פחות מ

129-מהוצאות הלינה המוכרות אך לא יותר -בנסיעה אשר כללה יותר מתשעים לינות (2)

(.לילות30-דולר ל3,870)דולר ללינה 

ביניהן שהייה רצופה בישראל של ארבעה  היתהשתי נסיעות או יותר שלא -זה לענין

הוצאות הלינה בפועל -" הוצאות לינה מוכרות"(3).ייחשבו כנסיעה אחת, עשר יום לפחות

."הנמוך ביניהם, דולר ללינה293או , 6המוכחות בהתאם לתקנה 



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

לינההוצאות–ל"לחוהוצאות

–הסכום שיותר בשל הוצאות לינה 

–בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעים לינות (1)

;כל הוצאות הלינה המוכרות-עבור שבע הלינות הראשונות (א)

–( מהלינה השמינית ואילך)עבור שאר הלינות (ב)

;כל הוצאות הלינה המוכרות-דולר 129-לגבי לינה שעלותה נמוכה מ(1)

אך לא  [$220]מהוצאות הלינה המוכרות 75%-דולר 129-לגבי לינה שעלותה גבוהה מ( 2)

.דולר ללינה129-פחות מ

129-מהוצאות הלינה המוכרות אך לא יותר -בנסיעה אשר כללה יותר מתשעים לינות (2)

(.לילות30-דולר ל3,870)דולר ללינה 

ביניהן שהייה רצופה בישראל של ארבעה  היתהשתי נסיעות או יותר שלא -זה לענין

הוצאות הלינה בפועל -" הוצאות לינה מוכרות"(3).ייחשבו כנסיעה אחת, עשר יום לפחות

."הנמוך ביניהם, דולר ללינה293או , 6המוכחות בהתאם לתקנה 



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

אחרותהוצאות–ל"לחוהוצאות

–הוצאות אחרות הסכום שיותר בשל 

;לכל יום שהייה בחוץ לארץ דולר 82-לא יותר מ-אם נדרשו הוצאות בשל לינה (1)

.לכל יום שהייה בחוץ לארץדולר 137-מלא יותר -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה (2)

45הוצאות שהייה אחרות בסכום של , כבעבר, יותרו, נוסף להוצאות הלינה על סמך קבלות"

אם לא נדרשו הוצאות לינה על סמך  . לגבי הוצאות אלה אין צורך בקבלות. דולר ליממה

"בלא צורך בקבלות, דולר ליום75יותרו הוצאות שהייה בסכום של , קבלות

?רילוקיישןעובדי •



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

אחרותהוצאות–ל"לחוהוצאות

-(2012)1פקיד שומה ירושלים ' נ' אלונה ואחגריידי, 9048/05ה"עמ

לתקנות הוצאות מיוחדות מאפשרת לנישום לנכות סכום קבוע שאינו  ( 3()ב()2)2תקנה "

סייג זה אינו מתאפשר ביחס  . זאת ביחס להוצאות הלינה-6מוכח בהתאם לתקנה 

מאחר ובענייננו לא הצהיר המערער על  . לתקנות( ג()2)2על פי תקנה , "הוצאות אחרות"ל

לא ניתן לסווג את הוצאותיו ולהתאימן לאחד משני הכללים  -הוצאות שהוציא בפועל 

בענייננו אין נפקות  , מכל מקום. זה של הוצאות הלינה או זה של הוצאות אחרות, השונים

לסיווג ההוצאות מאחר והמערער טען בפה מלא כי לא הוציא כלל הוצאות במהלך ימי  

בין אם הוצאו לצורך לינה או  , אינו זכאי לניכוי ההוצאות, כפי שהוסבר לעיל, ולפיכך-החול 

גם הסייג לפיו ניתן לנכות הוצאות לינה ללא הוכחת ההוצאות אין  , ודוק. לכל צורך אחר

משמעו פטור גורף ממס בגובה התקרה אלא הניכוי מתאפשר על סמך הצהרת הנישום כי  

."הוציא את ההוצאות בפועל



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

שכירת רכב–ל "הוצאות לחו

לא יעלה על הוצאות השכירות  , הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחוץ לארץ(ד)

.  לפי הנמוך, דולר ליום64בפועל או על 

הוצאות חינוך ילדים

יותרו לו הוצאות חינוך בשל  , חדשים10רצופה העולה על לארץ תקופה -שהה הנישום בחוץ"

לחודש  דולר 734בסכום שלא יעלה על , שנים בשנת המס18חינוך ילדיו שטרם מלאו להם 

רשאי הנציב להתיר  , עלו הוצאות החינוך שהוציא הנישום מעל לסכום האמור; לכל ילד כאמור

כולו או מקצתו בהתחשב במקום המגורים ובתנאי  , לו בניכוי את עודף הוצאות החינוך שהוציא

."הלימוד



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

מוגברניכויעםמקומות–ל"לחוהוצאות

–הוצאות אחרות הסכום שיותר בשל 

על אף האמור בפסקה זו הנציב רשאי לקבוע רשימת מקומות בהם יותרו לניכוי (ה)

קביעה כאמור  . לניכוי כולן או חלקןמסכומי ההוצאות המותרים 125%בתקופה שיקבע עד 
תפורסם ברשומות  



רשימת מקומות לעניין ניכוי  ( )ניכוי הוצאות מסוימות)קביעת מס הכנסה 
2005-ו"התשס, (ל"הוצאות בחו

:ניכוי הוצאות בחו״ל

(ג)ו־(ב()2)2תקנהלפיבניכויהמותרותהוצאותמסכומי125%בניכוייותרושבהםהמקומותרשימת

:להלןהמפורטותהארצותהיא,לתקנות
:שם מדינהשם מדינה:שם מדינה

ספרדדנמרקאוסטרליה

עומאןהולנדאוסטריה

פינלנדהונג קונגאיטליה

צרפת(בריטניה)הממלכה המאוחדת איסלנד

קאטרטייואןאירלנד

קוריאהיווןאנגולה

קמרוןיפןבלגיה

קנדהלוקסמבורגגרמניה

שבדיהנורווגיהדובאי



1972-ב"התשל, (מסויימותניכוי הוצאות )תקנות מס הכנסה 

–הוכחהדרכי–6תקנה
אומסמכיםהנישוםהגישאםאלא,אלהבתקנותהמפורטותההוצאותלניכוייותרולא"

שיקבעכפיאחרותהוכחותוכןהשומהפקידשלדעתולהנחתההוצאותלאימותקבלות

".הנציב



(9488/16א "ע)עניין קרצמר 

:עליוןמשפטבית

-רקע

בהלשהותיורק-ניואוניברסיטתידיעל2010-2009המסבשנותהוזמנושםידועיפרופסוריםשלושה•

.אקדמיתשנהבמהלך

.הכנסהבמסחייבשאינוכסכום,המסיםלרשותהמילגהעלדיווחמהםאחדכל•

-לענייננוהפסיקה

הימיםעשר-בשניםל"אשהוצאותלניכויהמשיבהסכמת-לאיביחסהיאהראשונההסוגיה"

כדיןכיאומרורק,זובסוגיהלהרחיבצורךמוצאאיני.יורק-בניובר'פרופשללשהותוהאחרונים

טועןלהןההוצאותבדברקבלותאומסמכיםהמצאתהיעדרשלנוכחהמחוזיהמשפטביתקבע

הוצאותניכוי)הכנסהמסלתקנות6בתקנהקבועאףהדבר.הניכויאתלהתירניתןלא,בר'פרופ

בתצהיררקהאסמכתאותסוגייתאתעוררהמשיבכיבר'פרופשלטענתו.1972-ב"תשל,(מסוימות

-לארץחזרתולרגעעדשעבדלכךביחסמטעמועדיםלהעידאפשרותלוניתנהלאוכי,במשפט

".לעבודתובקשרשהוציאלהוצאותאסמכתאותבהיעדרשעסקינןמהטעם,מועילהאינה



1972-ב "תשל, (ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

עליעלהלאהניכוישסכוםובלבד,נישוםשנתןתנותמ"-מתנותלענייןקובעת(4)2תקנה•

שלדולר15שלסכוםועל,בישראלניתנואםאחדלאדםלשנהשקלים2,300שלסכום

זיהויפרטישנרשמוובלבדלישראלמחוץניתנואםאחדלאדםלשנההבריתארצות

;"ההוצאהלאימותוקבלותהמתנהנתינתמקום,המקבל

,בתקנותהקבועהסכוםעליעלהשלאבסכוםיותרולאדםהניתנותמתנות":ק"החב

שנתןבמתנהמדוברכאשרניכוילהתירהיאהכוונה.שםשנקבעוהאחריםובתנאים

מקבלשלהזיהויפרטיאתהנישוםרשםאםרקתותרהמתנה.עסקיובמהלךהנישום

,המקבלשםאתבמסמךלצייןיש.ההוצאהלאימותוקבלותהמתנהנתינתמקום,המתנה

אירועים,חגיםלרגללעובדיומעבידשנותןמתנות.המתנהמתןונסיבותהעסקעםקשריו

הכנסתבהןלראותישאך,המעבידאצלכהוצאהמותרות,ב"וכיוהמפעליובל,אישיים

".וענייןדברלכלעבודה



1972-ב "תשל, (ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

ביגודלרכישתנישוםשהוציאמההוצאות80%-ביגודהוצאותלענייןקובעת(6)2תקנה•

יותרו-עבודהלצורכישלאבביגודלהשתמשניתןלאאםואולם,עובדובעבוראובעבורו

;-"ביגוד",זובפסקה;במלואןכאמורההוצאות

:מאלהאחדבהםומתקייםעבודהלצורכילשמששנועדו,נעלייםלרבות,בגדים•

;הנישוםשללעסקוהשתייכות,בולטבאופן,בהםלזהותניתן(1)

הביגודאתללבושחובהקיימתדיןפיעל(2)

-החבק

:להלןכמפורטביגודהוצאותבניכוייותרו1.1.2000מיוםהחל"

,משפטביתגלימת,אחיותחלוק,לדוגמה)בלבדעבודהלצרכילשימושניתןהביגודאם"•

".במלואהתותרההוצאה-(ב"וכיובטיחותקסדות



1972-ב "תשל, (ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

:אירוח קובע כדלקמן" הוצאות"לתקנות אשר דן בניכוי 3תקנה •

".לארץ-למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחוץ, לא יותר ניכוי הוצאה בשל אירוח בארץ"

:כדלקמן"הוצאה"-לבאשרקובעלתקנות1סעיף•

החזרלרבותלפקודה30-ו27עד17סעיפיםלפילניכויהמותרתהוצאה-"הוצאה"

עליושחלאדם-בני-חברשהוציאאלהבתקנותהנזכרותההוצאותמסוגהוצאהוכן,הוצאה

,מטעמואחראדםידיעלאםוביןהנישוםידי-עלהוצאהאםביןוהכל,לפקודה(ז)3סעיף

";הנישוםשלעובדלרבות

אורחים  הוצאות אירוחלתקנות מתירה לנכות 3למקרא ההוראות נמצא אפוא כי הוראת סעיף •

.ובלבד שההוצאה היא הוצאה הכרוכה ביצור הכנסהל "מחו



1972-ב "תשל, (ניכוי הוצאות מסוימות)תקנות מס הכנסה 

:  לעניין זה כדלקמןאמנון רפאלברוח דומה ממצה המלומד •

.  ל"למעט הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו–לתקנות אוסרת ניכוי בשל אירוח בארץ 3תקנה "

אך נראה כי יש לפרשו כחל גם על הוצאות לינה בבית  , 3לא הוגדר לצורך תקנה " אירוח"המונח 

,  למעשה מאותן הוראות בתקנות, פירוש זה עולה. מלון והוצאות לבילויים ולסעודות במסעדות

.  ל"באה להיתרן לגבי אורחים מחו3ואשר תקנה , אשר עניינן בהגבלתן של הוצאות כיבוד וארוחות

ולפיכך תותר בניכוי הוצאה בשל אירוח  ' ל"יודגש כי אין התקנה דורשת שהאורח יהיה תושב חו

ל כגון מנהלו של סניף מכירות של חברה תושבת ישראל בארץ "השוהה זמנית בחו, תושב ישראל

אך יש מקום להניח כי לעניין זה  , סבירותה של הוצאה לאירוח טרם נדונה בפסיקתנו. זרה וכדומה

ואשר בסופו של דבר נושא בנטל  , המכיר את עסקו ואת צרכיו, רב שיקול דעתו של הנישום

שהוציא הנישום עבור  , נראה כי במסגרת הוצאות האירוח יותרו בניכוי גם הוצאות. ההוצאה עצמה

."  שהוצאו בשל האורחים, אין התקנה מגבילה את ההוצאות המותרות בניכוי רק לאלה, שכן, עצמו



לפקודה32סעיף 



ניכויים שאין להתירם–לפקודה 32סעיף 

לאאדםשלהחייבתהכנסתובבירור"-לניכוייותרולאהוצאותאילוקובעלפקודה32סעיף

–"בשלניכוייםיותר

,הביתהוצאותלרבות,ההכנסההפקתבתהליךושלובותהכרוכותהוצאותשאינןהוצאות"(1)•

חזרהולשםההשתכרותלמקוםהגעהלשםשהוצאוהוצאות,ל"אשהוצאות,פרטיותהוצאות

השגחהאואחרבאדםטיפוללשםאועליוהשגחהאובילדטיפוללשםשהוצאווהוצאות,ממנו

,זובפסקה;עליו

שלהטבעיבתהליךהמשתלבותהוצאות–"ההכנסההפקתבתהליךושלובותכרוכותהוצאות"

;(170תיקון)מהםנפרדבלתיחלקוהמהוות,ההכנסהמקורשלהטבעיובמבנהוההכנסההפקת

וביןההשתכרותבמקוםביןשהוצאו,ארוחותיובשליחידשהוציאהוצאות–"ל"אשהוצאות"

;בניכויהמותרתלינהבמחירהכלולהבוקרארוחתבשלהוצאותולמעט,לומחוצה

;בלבדכךולשםההכנסהלייצורכולושהוצאכסףשאינם,הוצאותאותשלומים(2)•

;הון,לשמשנועדאו,המשמשכסףסכוםאושניטלהון(3)•



ניכויים שאין להתירם–לפקודה 32סעיף 

;ההשבחהעלות(4)

;שיפוייםחוזהאוביטוחפיעללהיפרעהניתןהוצאהאוהפסדכל(5)

ייצורלשםשלאשנגרמואוששולמו,מהםחלקשלאוחצריםשל,תיקוניםועלותשכירותדמי(6)

;ההכנסה

;הכנסהכמס,לשלמםשישאו,ששולמוסכומים(7)

.

.

ולמעט,מקצועלרכישתאואקדמיתהשכלהלרכישתהוצאותלרבות,לימודיםהוצאות(15)

הקייםעלשמירהלצורך,כאמורמקצועאוהשכלהלרכישתשאינה,מקצועיתהשתלמותהוצאות



ניכויים שאין להתירם–לפקודה 32סעיף 

עבירהמהווהשנתינתםלהניחסביריסודשיש,כסףבשווהוביןבכסףשניתנובין,תשלומים(16)
.הציבורתקנתלפי–דיןכללפי

.1א"תשומהפקיד'נמ"בעהידרולה,6726/05א"ע

אימחמתוזאת,לשוחדוששימשולסוכניההמערערתשהעבירההסכומיםשלניכוייםלהתיראין"

אילוחוקייםבלתיהיו,זרהבמדינהציבורעובדיולהשחיתלשחדשנועדו,אלהתשלומים.חוקיותן

שהוצאוהוצאותכדיןדינם,כןעל.בוצעובהבמדינהחוקייםשאינם,למצער,וחזקהבישראלנעשו

אתוהופכתנשכרהחוטאאתמוציאההיא.הציבורתקנתאתסותרתאלהבתשלומיםהכרה.בעבירה

".ריקככליהחוקשלמילותיוולהעמדתהשרץלהכשרתשותףהמשפטבית



-(א)33סעיף + א 32סעיף 
תנאים פרוצדולרים



לפקודה( א)33+ א 32סעיף 

סעיףלפימקדמותהקטנתאוהוצאותניכוילנישוםיותרולא,דיןבכלהאמוראףעל.א32

ח"דוהשומהלפקידהוגשכןאםאלא,במקורניכויחובתלגביהםשחלהתשלומיםבשל(ד)175

ומספרמענו,שמוצויינושבו,העניןלפי,171או161,166סעיפיםפיעלבהגשתוחייבשהנישום

מזההמספר-אדם-בני-ובחבר,התשלומיםשולמובשבילואולואשרהאדםשלהזהותתעודת

.התשלוםמקבלאתלזהותהשומהלפקידהמאפשרתמדוייקתבצורהוהכל,אחר

ניהלשלאנישוםשהגישחשבונותפיעלהוצאותניכוילהתירלסרברשאיהשומהפקיד(א).33

.שפיטתומיטבלפיההוצאותאתולשוםקביליםפנקסים



לניכוי הוצאות  המהותיים המבחנים 
לעניין מס הכנסה



תנאי ראשון לניכוי הוצאה לצרכי מס

האינצידנטליותומבחןהפרטיתלעומתהעסקיתההוצאהמבחן

האםהשאלהעללהשיבמבקשתאשרהפסיקהידיעלונקבעהפותחהאשרהמידהאמת•

הוצאהביןההבחנהעלהמבוססתמידהאמתהיאבלבדכךולשםהכנסתוליצורשימשהההכנסה

:מ"בעארכיאולוגימרכזבענייןהעליוןהמשפטביתשלובלשונו,פרטיתהוצאהלביןעסקית

תנאיםשניבהתקיימותתלויהבהוצאההכרהכיקובעתלפקודה17סעיףרישא,כןאם"

שלובהאשרעסקיתבהוצאהמדוברהינו."בלבדכךלשם"ו"הכנסתוביצור"-האחד:מצטברים

."פרטיתמהוצאהלהבדילהנישוםשלהכנסתוביצור

.ארכיאולוגימרכז235/17א"ע



תנאי ראשון 

ל  "אשר עסק בשאלת ניכוין של הוצאות אש,(1878/09ץ "בג)ארז וכדבריו של בית המשפט בעניין •

:כדלקמן, ונדון בו בהמשך 

אלא הוצאות  שהוצאו  , אינן הוצאות באשר הן, 17כפי שמבהיר סעיף , ההוצאות המותרות בניכוי"

להבדיל  , "פרטיות"הוצאות שאינן עונות על תנאי זה מוחזקות כהוצאות . בייצור הכנסתו של הנישום

ד "פ, אביב-פקיד שומה תל' גולדברג נ401/93א "ע;לפקודה( 1)32השוו סעיף )"עסקיות"מהוצאות 

עיוני  , "קטיגוריות של מין ומעמד בדיני מס ההכנסה", אסף לחובסקי; (1997)285-286, 278( 1)נא

258-263, 257עיוני משפט לא , "הוצאה מוכרת", צילי דגן; (2000)223-228, 205משפט כד 

להבדיל מהשקעה בהפקת , שכן משמעה הוא צריכה, אינה מותרת בניכוי" פרטית"הוצאה ((. 2009)

,  יוסף אדרעי; 213, 201' בעמ, תורת המסים, אדרעי; 297' בעמ, מס הכנסה, ראו נמדר)ההכנסה

-137, 136הפרקליט לט , "ושימוש נאות בשיטות דיווח, היוון הוצאות שוטפות, על ניכוי הוצאות הון"

139(1990."))



תנאי ראשון 

לצורכילנכותחברהזכאיתאםבשאלהעסקאשר(235/17א"ע)מ"בעארכיאולוגימרכזבעניין•

החברהמנהלנגדשהתנהלפליליבמשפטמשפטיייצוגעבורששולמומשפטיותהוצאותמס

עסקיתבהוצאהמדוברהאםלהבחנההמבחןכיהעליוןהמשפטביתמבארמניותיהשלוהבעלים

:בלשונווכך."האינצידנטליותמבחן"הינופרטיתהוצאהאו

מבחן"כבפסיקההוגדרפרטיתהוצאהאועסקיתבהוצאהמדוברהאםלהבחנההמבחן"

הנדונהההוצאהאם,ולשאול,אורגניכדבר...הפרנסהמקוראת"לבחוןישלפיו,"האינצידנטליות

רגילהלהיותיכולההיא,לניכוימותרתלהיותכדי.המקורשלהטבעיומבנהובתהליכומשתלבת

.ומסגרתההפרנסהמטיבהחורגתהוצאהלהיותיכולההיאאיןאך,רגילה-בלתיאו



תנאי ראשון 

ענייןבאותו.(358/82א"ע)אלקובענייןאףנדון(האינצידנטלית)הכרוכהההוצאהשלמהותה•

-משפטיותהוצאותשלהפיסקאליסיווגןלשאלתהמשפטביתנדרש

אתלראותשעלינו",פירושואשר,"האינצידנטליות"מבחןנתקייםאםלבררעלינוכךלשם"

הטבעיומבנהובתהליכומשתלבתהנדונהההוצאהאם,ולשאול,אורגניכדבר…הפרנסהמקור

יכולההיאאיןאך,רגילהבלתיאורגילהלהיותיכולההיא,בניכוימותרתלהיותכדי.המקורשל

"ומסגרתההפרנסהמטיבהחורגתהוצאהלהיות



תנאי ראשון 

מבחןמהווה,האינצידנטליותמבחןכיקבע(בילדיםטיפולהוצאות-4243/08א"ע)פריורדבעניין

:ובלשונוהמבחןאתמקיימותשאינןהגםבניכוייותרואשרהוצאותוייתכנו,בלבדעזר

ההוצאהשללהתרתהכתנאיההכנסהייצורלביןההוצאהביןוישירהממשיתזיקהלדרושיש"

נעשיתהמדויקתותחימתם"הייצורפס"מיותררחביםההכנסהייצורתהליךשלגבולותיו.בניכוי

הןכיהוכיחהנישוםאשר,...הוצאותגם...האמורההתכליתולאורהקונקרטיותלנסיבותבהתאם

עשויות,בלבדההכנסהייצורלשםהוצאוהןוכיההכנסהלייצורוישירהממשיתזיקהמקיימות

."בניכוימותרותלהיות

.לפקודה170תיקון



תנאי שני לניכוי הוצאה לצרכי מס

ההוניתההוצאהלעומתהעסקיתההוצאהמבחן

הוצאהביןהמבחןהואבניכויפולניתהוצאהשלהתרתהלענייןבפסיקהעוצבאשרנוסףעיקרימבחן

.בניכוימותרשאינהההוניתלזובניכויהמותרתשבפירות

תנאיםשניבהתקיימותתלויהבהוצאההכרהכיקובעתלפקודה17סעיףרישא,כןאם"

שלובהאשרעסקיתבהוצאהמדוברהינו."בלבדכךלשם"ו"הכנסתוביצור"-האחד:מצטברים
היאההוצאההינו."המסבשנת"–השני.פרטיתמהוצאהלהבדילהנישוםשלהכנסתוביצור

."המסלשנתמעבר,מתמשךעסקייתרוןנותנתאשרהוניתמהוצאהלהבדילפירותית

(235/17א"ע)מ"בעארכיאולוגימרכז



התנאי השני  

והרגילהשוטףבמהלךהכרוכהמסחרפעילותעבורשהוצאהככזופירותיתהוצאהלראותנהוג"

אתליצורנועדהאשר,"ארוךלטווח"השקעההיאהוניתהוצאה,זאתולעומת,העסקשל

עץנטיעת"לנועדההפעילותהאםבשאלההואהבסיסיהמבחן.העסקיתלפעילותהתשתית

היאנועדהשמאאו(חדשנכסרכישתכגון)נוסףהכנסהמקוריצירתהיינו,בעסק"חדש

אתולתחזקהקייםההוןאתלשרתובכך,קייםממקורהכנסהיצירתהיינו,"פירותהצמחת"ל

"השוטףהייצורמנגנון

:שםעוד

נחשבותאינןאלההוצאות.הקיים(ההון)עלשמירהשייעודןהוצאותגםבניכויהתירההפסיקה"

במצבהייצורמנגנוןאתלשמרשמטרתןכהוצאותאלא,השבחהכהוצאותאוהוניותכהוצאות

"הנישוםשלהצפויההכנסותזרםשמירת,היינו.הכנסותהמניבתקין

(235/17א"ע)מ"בעארכיאולוגימרכז



התנאי השני  

יתרוןהשגתמשוםבהשיש,הכנסהמקורליצירתהמשמשתהוצאההיאהוניתשהוצאהבעוד"

אתולתחזקהקייםההוןאתלשרתהבאהמחזוריתהוצאההיאשבפירותשהוצאההרי,תמידי

"הייצורמנגנון

(762/00א"ע)שלוםבןעניין



מס אמת–לצרכי הכנסה הוצאה תנאי שלישי לניכוי 

התווה כי התכלית אשר לאורה יש לבצע את  ( 4243/08א "ע)ורד פרי בית המשפט העליון בעניין •

:וכדבריו, הינה התכלית בדבר מס אמת, 17מלאכת פרשנות סעיף 

לשון אחר  . חיוב מס אמת: קרי, בפרט17תכליתו של מס הכנסה עצמו ותכליתה של הוראת סעיף "

חיוב במס . מיסוי הכנסתו האמתית של הנישום שהיא ההכנסה בניכוי ההוצאות שהוצאו לשם הפקתה

אם נישום אינו  ". מס הכנסה"של סכום שאינו משקף את הכנסתו האמתית של הנישום אינו בגדר 

שכן הכנסתו הנלקחת  , "מס ביתר"שקול הדבר להטלת , רשאי לנכות הוצאה שהוציא בייצור הכנסתו

".האמתיתבחשבון לצורך קביעת החיוב במס גבוהה מהכנסתו 

(1878/09ץ "בג)ארז בית המשפט בעניין •

כדי  , ל"שיעורים מירביים לצורך ניכוי הוצאות אש, מעת לעת, מחדל מהפעלת הסמכות לקבוע"

הבנוי על ההנחה כי חישוב  , גביית מס אמת מהנישוםפוגע בעקרון , להתאימם למציאות הריאלית

"ניכוי ממנה-ההכנסה החייבת במס מחייב ניכוי של הוצאות בנות



שמירה על רמה מקצועית



(141/54א "ע)עניין וולף 

,שינייםרופאתשהוציאההשתלמותהוצאותבניכוילהתירניתןהאםבשאלהעסקאשר,וולףבעניין

,הוןנכסהיאאחרחפשימקצועבעלאורופאשל"המקצועיתרמתו"כיהעליוןהמשפטבתקבע

הוצאהאלאאינה,חדשהמקצועיתרמהמיצירתלהבדיל,המקצועיתהרמהאתלטפחהבאהוהוצאה

:בניכוילהתירישאותה,הקייםעללשמורהבאה

כדברבכללותםמקצועבעלשלכישרונותיוואתידיעותיואתרואיםאם?הנכסהואמה:הואהמבחן"

ואילו.הנכסעללשמורבאהשההוצאהלומרניתןאזכי',מקצועיתרמה'לעילשקראנוהו,ושלםאחד

וכלידיעהשכלנמצא,לחודוחלקחלקלכלונתבונןלחלקיווהכישרונותהידיעותמכללאתנפרקאם

אתאנירואה.הקייםלהוןתוספת,חדשנכסמהווה,בנסיעתהלמדהשהמערערת,חדשהשיטה

חרגלאעודוכל,בשלמותוקיים',מקצועיתרמה'כגון,מופשטנכס.מהשנייההראשונההגישה

רמהאואחרמעמדהמקצוע-לבעללהקנותכדיבאולאהקייםעלהשמירהמגדרזהבנכסהטיפוח

"שבהון_הוצאה,זומטרהלשםבהעמדשבעליו,בהוצאהלראותאין,אחרת



שמירה על רמה מקצועית

הוכרו הוצאות לימוד של מנהל מוסך שהשתתף בתכנית לימוד  ( 233/81ה "עמ)רכב ישראלי בעניין •

בית המשפט קבע כי ההשתלמות  ". תכנית לקידום מנהלים"באוניברסיטת תל אביב המוכנה 

המקצועית נועדה לשמור על רמתו המקצועית של מנהל המערערת וזה בעקבות פסקי הדין בפרשת  

לילי וולף וקורנר

נדחתה הטענה של הנישומים שהיו רואי חשבון בהכשרתם (164/01ה "עמ)אמיר מאיר בעניין מנגד •

.  ועיסוקם כי לימודים לתואר ראשון במשפטים מהווים שמירה על הקיים ולכן מותרים בניכוי



שמירה על רמה מקצועית

חרף כותרת השוליים של  . לפקודה( 3)17ההוצאות הנוגעות לשימורו של המקור נדונות בסעיף "

ניתן לקבוע כי תוכרנה לא רק ההוצאות לתיקונו או שמירתו של הנכס  "( תיקונים( )"3)סעיף המשנה 

ובכלל זה הידע  , הריאלי אלא גם ההוצאות הדרושות לשם שמירתם של נכסים רוחניים או מופשטים

התעדכנות היא יסוד הכרחי לשימורו של ידע  ;ידע כזה אינו הולך לטמיון אם כי הוא מתיישן. המקצועי

בה במידה שרופא חייב להיות מודע לחידושי הרפואה אם ברצונו לשמור על מקור  . בכל תחום

כך גם סנדלר או נגר עלולים להישאר מאחור ולהפסיד הכנסות  ( הידע שצבר במהלך לימודיו)הכנסתו 

"בתחומםאם לא יתעדכנו בחידושי הטכנולוגיה 

(164/01ה"עמ)אמיר מאיר 



שמירה על רמה מקצועית

הן,כללמקצועלהםשאיןלמי,חדשמקצועבלמידתהכרוכותשההוצאותשיחלוקמישאיןדומה"

ההקבלהעקרוןגם.כמשמעופשוטו,המקוראתיצרוהןבאשרמוכרותשאינןהוניותהוצאות

הוצאולאהןבאשרהלימודהוצאותאתלנכותמתיראינוהכנסהמסלפקודת17בסעיףהמגולם

."...במסהחייבותההכנסותלנישוםצמחושבההמסבשנת

(164/01ה"עמ)מאיראמיר



תלויים/ מסופקים/חוב רעים



(חוב רע)חוב אבוד 

שלדעתולהנחתוהוכחידבמשלחאובעסקשנתהוורעיםחובות":קובעלפקודה(4)17סעיף

להנחת,שנאמדובמידהמסופקיםחובותוכן,המסבשנתרעיםנעשושהחובות,השומהפקיד

אוהרעיםהחובותשלפרעונםזמןאםאף,המסבשנתרעיםשנעשוכחובות,הפקידשלדעתו

"...המסשנתשלתחילתהלפניחלהמסופקים

,(מסחרי)מצטברבסיסעלספריוהמנהלנישוםאצלשנרשמהבהכנסהמקורומסופקאורעחוב•

.החובבתשלוםלעמודיוכללאשהחייבהסתבררישומהולאחר



(חוב רע)חוב אבוד 

"אבודחוב"המונחמשמעותעלהמשפטבתיעמד)203/00ה"עמ)הדרכרמלעוףדיןבפסק•

בכלתיעשההגבייהסיכוייהערכת.לגבותויצליחלאשבעליוחובהוא"אבודחוב":(רע)

".החייבשלהסובייקטיביולמצבושנעשוהגבייהלניסיונותבהתאםלגופומקרה

ושאפסו"רעהחוב"כילהוכיחמוטלהנישוםעל"-'ואחמ"בערשתותפישמן918/15א"ע•

שאיןאו,הועילללאסביריםגבייהאמצעישנקטלהראותעליוכךולשם,לגבותוהסיכויים

שאיןמקום.פירוקלהליכינכנסשהחייבאו,גבייההליכיהחייבנגדלנקוטכלכליתהצדקה

".היווצרותולמועדבסמוךמידככזהבולהכירניתןלא,"אבודהחוב"היותבדברודאות

גירעון-(7481/17א"ע)סגלידיןענייןלמשלראו–"הוני"אבודבחובגםחליםאלומבחנים•

הואלענייננוהחשוב,לעילשהודגשוכפי,המסדינימבחינתהפסדיוצרבהכרחאינוכשלעצמו

.אובייקטיבימבחןהואהמבחןכאשר,הפסדשלבמקרהגםהמימושעקרון



חוב מסופק

חוב"לבין"רעחוב"שביןהבדלעלש"ביהמעמד,(1179-09מ"ע)עגיבבענייןהדיןבפסק

:"מסופק

חובהוארעחוב.דרגהשלענייןהוא"מסופקחוב"ו"רעחוב"ביןההבדל"מדוברכיקביעהלשם"

."יפרעלאשהואלהניחסביריסודשישחובהואמסופקחובואילוישולםשלאשנתברר

לאשעדייןאף,מסופקלחובלהיחשבעשוי,מכברזהחלףשלוהפרעוןשמועד,ישןחוב,למשל,כך

.נמוכיםגבייתושסיכוייקייםחובאוהגבייהדרכיכלמוצו

:תנאיםשנילהוכיחיש"מסופקחוב"במדוברלפיההקביעהלצורך

.החובאתלגבותתקווהעודשאיןבמסקנהתומךהנסיבותמכלולכילראותיש1.

.שייגבההסכוםעלעולותהחובבגבייתהכרוכותהמשפטיותהפעולות2.



חוב מסופק/ חוב אבוד

:ק"החבהוראות

:אלהבתנאיםורקאךבניכוייותרומסופקיםאורעיםחובות

;הנישוםשלידובמשלח-אובעסקוקשוריםהם(א)

שלאומדנופי-עלפלוניתמס-בשנתמסופקיםנעשואופלוניתמס-בשנתרעיםנעשוהם(ב)

;הנישום
;מס-שנתבאותהמסופקיםאורעיםנעשוהחובותכי,השומה-פקידשלדעתולהנחתהוכח(ג)

:יודגש

.מסופקאורעלחובחובואתלהפוךכדימספקתהוכחהמהווהאינההחייבשלבעלמאהצהרה•
.לחייבהנושהביןקרבהקיימתכאשרמסופקאורעבחובהכרהלגביזהירות-משנהלנקוטיש•

.(לפקודה(ג)33סעיף)קביליםפנקסיםניהלשלאלנישוםמסופקאורעחובניכוילהתיראין•



חוב מסופק/ חוב אבוד

–אבודבחובלהכרהדוגמאות

;החייבשלרגלפשיטת•

;לאתרוניתןשלאאוהארץאתעזבהחייב•

;עיזבוןלהשאירמבלינפטרהחייב•

.;התיישנות•



חוב תלוי

:שלושה,ככלל,הינםתלויחובבגיןהוצאהלנכותהזכאותלענייןבפסיקהשהתגבשוהתנאים

;המקובליםהחשבונאותכללילפינעשתההתלויהחובבגיןההפרשה•

ואםהמקובליםהחשבונאותעקרונותלפיאם,מוסכמתלהערכהניתןהנדרשתההפרשהגובה•
;מומחהשלדעתוחוותלפי

.לוודאיקרובההסתברותברמתהינהרחוק-הלאבעתידמוחלטלחובההפרשהשלהפיכתה•

:למשלראו

רונןתל600/75א"ע•

חיפהש"פ'נמ"בערמדו157/89ה"עמ•

ג"פשמ'נמ"בעעריםבוניקבוצת.ע.בי.קי159/79א"ע•

1א"תשומהפקיד'נמ"בעוהשקעותבניהעופרגני1124/03א"בע•



ניכוי הוצאות לשכירים  
העובדים מהבית 



? מה דין ניכוי הוצאות הבית בעידן הקורונה

.  העובד מביתוהבית מותרות בניכוי לעצמאי הוצאות•

הניכוי  , עם זאת. 'פחת וריבית על משכנתא וכו, כיבוד, ארנונה, חשמל: הוצאות אלו כוללות•

.ייעשה רק באופן יחסי עבור החלק בבית המשמש לייצור ההכנסה

–והחל לעבוד כעצמאי מביתו לאור הקורונה , עצמאי במשרד/אדם שהיה שכיר•

;יוכל לדרוש את הוצאות הבית באופן יחסי-

לא יידרש לשאלה האם חלק מההוצאות שדורש היו קיימות גם ערב הפיכת חלק מהבית  -

.  למשרד

תקנות ניכוי הוצאות רכב אינן שוללות החזר הוצאות רכב -1184-06ה"עמ-2000עניין אליל 

האם ניתן לראות בתשלום לעובד כהחזר  –פטורות ממס לעובד בתנאי שבוצעו עבור המעביד 

?הוצאה שהוצאה לטובת המעביד



ניכוי הוצאות רכב



ניכוי הוצאות רכב

לרבות החזר  , לפקודה30-ו27עד 17הוצאה המותרת לניכוי לפי סעיפים –" הוצאה"(1)

,  לפקודה( ז)3אדם שחל עליו סעיף -בני-וכן הוצאה להחזקת רכב שהוציא חבר, הוצאה

והכל בין אם הוצאה בידי הנישום ובין אם הוצאה בידי עובד של הנישום או בידי אדם  

;אחר מטעמו של הנישום
ביטוח חובה  , הוצאות ששולמו בשנת המס בשל רישוי הרכב–" הוצאות החזקת רכב"

,  רכישת שמנים, רכישת דלק, דמי שכירות בעד שימוש בו, ביטוח מקיף שלו, ששולם עליו

וכן פחת לפי  , אגרה, חניה שאינה במקום העיסוק או סמוך אליו, תיקון הרכב והחזקתו
–" דמי שכירות", לענין זה; לפקודה שהנישום זכאי לו בשנת המס בשל הרכב21סעיף 

ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד  )לרבות דמי שימוש כמשמעותם בתקנות מס הכנסה 

;המותרים בניכוי לפי תקנות אלה, 1989-ט"תשמ, (בשכר מכר



(2019מאי )זך  -בעניין אור4096/18א "ע–תקנות שווי שימוש ברכב 

:העובדות

הרכבכלי.המנהליםהדיןעורכילשנירכבכלישניהעמידה"(החברה":להלן)זך-אורדיןעורכיחברת

.הפרטייםלצרכיםוגםעבודתםבמסגרתגםהדיןעורכיאתשימשו
SAVE-וכינויו"מ"בעמוכרתהוצאה"חברתשפיתחהממוחשביומןהרכבבכליהתקינההחברה TAX.

–ז"התשמ,(ברכבהשימוששווי)הכנסהמסבתקנותמהקבועיותרנמוךהטבהשוויעלדיווחההחברה
כנדרשהשימוששוויאתזקפהלאהחברהכיסבראשר,השומהפקיד.הפרטיתלתוכנהבהתאם1987

עלכיהקובעשומהצוהוציא,מהמערכתעלואשרבנתוניםלהתחשבלעמדתומקוםשאיןמשום

.ח"ש423,883שלבסךהמוטעהמהחישובשנוצרהפעראתלשלםהחברה

השימוששוויתקנותכי,טענהבמסגרתו,המחוזיהמשפטביתלפניערעורהחברההגישהזהצועל

המופקיםהנתוניםאתלהעדיףיש,מכךיתרה.מחייבכללולא,לסתירההניתנתחזקהמשקפות

.והערכותסטטיסטיקותעלהמבוססחישובפניעל,"אמתמס"חישובוהמאפשריםמהמערכת

.למעבידולאלעובדשוויהפיעלההטבהאתלקבועשישוקבעעמדתהאתדחההמחוזיהמשפטבית



(2019מאי )זך  -בעניין אור4096/18א "ע–תקנות שווי שימוש ברכב 

:עליוןמשפטבית

פתחמותיראוחזקהעלהמצביעבניסוחמדוברואין,המסבדיניהמקובלמןחורגאינובתקנותההסדר

.חלופיותחישובלאפשרויות

לרשותרכבבהעמדתהגלומהההטבהחישובאופן,לפיההמשיביםעמדתאתקיבלהמשפטבית

.ממנולסטותניתןלאאשרמחייבכללמהווה,דלעילבתקנההקבוע,העובד

ניתןלאהמדויקערכםאתאשררביםמוחשייםבלתייתרונותגלומיםהמעסיקידיעלרכבבהצמדת

.זוהנאהטובתשלהמשוערערכהאתהמשקףממוצעמחירמלקבועמנוסאין,לפיכך.לאמוד

.רכבהוצאותניכויתקנותלענייןבפרקטיקההדיןפסקנפקות•

.תפעולירכב•



הוצאות פחת



לפקודה( 8)17סעיף 

,בלבדכךולשםהמסבשנתהכנסתובייצורכולןשיצאווהוצאותציאותילנכותמתיר(8)17סעיף•

"'בבסימןכאמורפחתבעדיכוינ":לרבות

יהיולפקודה(8)17סעיףלהוראותבהתאםנכסיםבגיןפחתבעדניכויאוהפחתות":ק"החב•

בדיןמהקבועהשונהבשיעורפחתבעתניכוייותרלא.הנכסאותובגיןהספציפילדיןבהתאם

בעדניכוייותרלא,נכסאותובשלבדיןפחתשיעורנקבעלאבובמקום,כןכמו.הנכסאותובשל

השכללמבחןבהתאםתהאהפחתתולצורךהנכססיווגקביעת,ספקהסרלמען.הנכסבגיןפחת

"הסבירוהאדםהישר

1941,(פחת)הכנסהמסתקנות•



א"הלכת נצב

:כיויתקוןהשופטקבע(306/59א"ע)א"נצבבענייןהדיןבפסק•

הזכותאומנםשקיימת,המערערתכטענת,פירושהאיןבתקנותהפחתשיעורקביעתאי,לדעתנו"

אינההזכותגם,השיעורקביעתבאיןאלא,השומהפקידשלדעתולשיקולניתןשיעורואך,לפחת

".לביצועניתנת



פחת כלכלי

ובלשון  , משמעה בפועל מיסוי הונו של אותו נישום, סטייה חריגה בין הפחת המיסוי לפחת הכלכלי"

משמעו שינוי בסיס המס לגביו בניגוד מפורש למסריה של הפקודה שכל עניינה במיסויה של  , אחר

."ההכנסה החייבת בלבד

(1022/99ה"עמ)עינברעניין 

מהווה למעשה חידוש מרענון בהיותה שונה מגישתו  , גישתו של המשיב כפי שבוטאה בערעור זה"

אימץ המשיב בערעור זה את הגישה לפיה ניתן  , למעשה. המסורתית בסוגיית ניכוי הוצאות פחת

לקבוע שיעורי פחת לגבי נכסים מוחשיים או הפחתה לגבי נכסים בלתי מוחשיים גם כאשר לא נקבעו  

יוזכר כי גישה זו אומצה לאחרונה גם על ידי בעניין עינבר  .לנכס הנדון שיעורי בפחת בתקנות הפחת

מבלי שנקבע לנכס  , שם נדחתה הטענה לפיה אין אפשרות לקבוע פחת על בסיס צפי כלכלי בלבד

.""העומד לדיון שיעור פחת ספציפי בתקנות

(1207/00ה"עמ)יעקובי 



:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר

רמת גן, 40תובל ' רח

!תודה לכולם

?שאלות

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

