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2007 במרץ 6:תאריך  

 

 אביב בנושא מיסוי הסגל האקדמי בתקופת שבתון-מפגש הסברה לחברי הסגל באוניברסיטת תל

 

 . שלום רב לכולכם

רות המימון של נסיעות ויות רבות כאשר מקול בהזדמנ"חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות יוצאים לחו

אנו נדון היום רק במסוי הישראלי של ). ם בכללא( אלו תקבוליםאלו מגוונים וכן גם כללי המסוי של 

סות חברי הסגל נמיסוי הכ. ל"כאשר תקופת השבתון מתבצעת בחו, הכנסות חברי הסגל בתקופת שבתון

 . בתקופת שבתון בארץ כפוף לכללים אחרים שברובם זהים למסוי השכר הרגיל

 :קצת על משרדנו  .1

 מוגדר משרדנו. 1946בשנת , יכאל זילברהרץמ, המשרד הינו עסק משפחתי אשר הוקם על ידי סבי

, לב-ח בועז בר" רואני, המשמש כמנהל המשרד, לב-ח בצלאל בר"רו, כמשרד קטן שבו עובדים אבי

לחשבונאות באוניברסיטת ' שהינו פרופ, בן ציון ברלב' פרופ, דודי. ופקידה, רואת חשבון נוספת

 . מלווה את פעילות המשרד מבחינה מקצועית, ירושלים

ית החשבון לעסקים קטנים ובינוניים של י כל תחומי יעוץ המס וראםתחומי הפעילות של המשרד ה

 :ובין השאר , וגופים אחרים, רים"מלכ, חברות, יחידים

 .יעוץ מס שוטף •

 .עבודה שוטפת ויצוג בדיונים מול רשויות המס השונות •

 .תכנוני מס  •

 . דרשים לכךחות כספיים לחברות וליחידים הנ"ביקורת ועריכת דו •

סגל אקדמי הנמצא בתקופת , ל"עובדים בחו(ל "יעוץ וטיפול בכל הקשור להכנסות ישראלים בחו •
 ) שבתון

 .ן"יעוץ בתחום המיסוי של עיסקאות נדל •

 .כתיבת תוכניות עיסקיות  •

 .ISOטיפול בנושא  •

 . ליווי בכל הקשור לפעילות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון •

 ....ועוד •

 : השבתון מה היא תקופת .2

ונטית והמאושרת על ידי ועדה רלבארץ או בחוץ לארץ  ת השתלמותתקופתקופת השבתון הינה 

 בתקופת תקבוליםלהגדרת התקופה השלכות מסוימות על ההוצאות שיותרו כנגד ה. באוניברסיטה

  .השבתון

 . סח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים חוזר זה מנו–הערה 
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 :חובת הדיווח .3

 בהן היה ות המס סותיו בשנח על הכנ"דולשלטונות המס ל חייב להגיש "כל היוצא לתקופת שבתון בחו

 :ולהלן כמה הדגשים בקשר עם חובה זו . בשבתון

 על היוצא לתקופת שבתוןלפיכך . 31/12 ל 1/1שנת מס מוגדרת בישראל בין התאריכים ה  )א

לכל ח על הכנסותיו "דו להגישחלה חובה , חודשים משתי שנות מס שונותמספר הנפרשת על פני 

 שנתקבלו באותה שנה וההוצאות שהוצאו באותה תקבוליםו ה לכל שנה ייוחסכאשר, שנה בנפרד

 . שנה

חות " ידרש להגיש דו2008 ועד לחודש אוגוסט 2007 מי שיוצא לשבתון מחודש ספטמבר –לדוגמא 

 . לכל שנה בנפרד, 2008 ו 2007על הכנסותיו בשנים 

ת המס ידעו יש לציין כי שלטונו. חובת ההגשה חלה גם אם לא התקבלה דרישה משלטונות המס )ב

.  או שהוא עצמו ידווח על כךהאם חבר הסגל יצא לשבתון רק במידה והאוניברסיטה תדווח על כך

לדווח להם כל שנה מי הם היוצאים , על פי הוראות של שלטונות המס, האוניברסיטה חייבת

 לחבר הסגל דרישה משלטונות המס ובעקבותיו מגיעה,  דיווח כזה אכן מתבצע בפועל.לשבתון

נות ואו בקליטתו אצל שלט, לעיתים חל שיבוש במידע המועבר לשלטונות המס. ח"גשת דולה

 .    ח" להגשת דו אליו דרישה רשמיתנשלחתח ולא "המס וחבר הסגל אינו נרשם כחייב בהגשת דו

 צריך להגיש 2006ח לשנת "את הדו( בשנה העוקבת 30/4ח הוא עד ל "המועד החוקי להגשת הדו )ג

 עדין ים נמצאתםבגלל שא, ח עד מועד זה" להגיש את הדוים יכולואינכםבמידה . )30/4/2007עד ל 

בבקשה לקבלת לפקיד המס במקום מגוריכם  לפנות כםעלי, או בגלל כל סיבה אחרת, ל"בחו

מספר תעודת הזהות שלכם , בבקשת ארכה זו חובה לציין את שמכם. ח"ארכה להגשת הדו

הארכה במסירה ידנית בקשת ו ממליצים להגיש את כעקרון אנ. וכתובת למשלוח דואר חוזר

 אכן התקבל המקוריך מכאשר במועד המסירה מקבלים אשור על גבי העתק שהמס, לפקיד המס

, דחית הבקשה/ בשאלות לגבי אופן ניסוח מכתב בקשת הארכה והליך אשור"). נתקבל"חותמת (

 . ניתן לפנות אלינו להסברים נוספים

מעבר למועד החוקי או המועד , ח"באחור של הדו על הגשה .ה פליליתח הינה עבר"אי הגשת הדו )ד

חור וסכומו מוכפל באם אושרה י הקנס מוטל על כל חודש א. מוטלים קנסות, שאושרךארוהמ

 . רךאוח לא הוגש במועד המ"ארכה והדו

 במידה ההליך זה תלויהצלחה באך , ישנו הליך לבקש הקטנת קנסות עד ביטולם המוחלט

וטוב ליבו , ניות משרד המס האזוריימד, מדיניות אגף מס הכנסה בעת הגשת הבקשהמסוימת ב

 . של המטפל בבקשה

ח גם על ידי מי שהוא שכיר "יש לציין כי קיימות סיבות אחרות מלבד שבתון המחייבות הגשת דו )ה

 .   כאןןאך לא נפרט

 . סח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים חוזר זה מנו–הערה 
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 :ח השנתי "מה כולל הדו .4

 כשהם מגובים במסמכים ,את הפרטים הבאיםלכלול ח השנתי המוגש לשלטונות המס בארץ צריך "הדו

 :מאמתים נאותים 

שאינן הן אלו החייבות במס והן ההכנסות , פרטים לגבי כל ההכנסות של בני הזוג בשנת המס )א

, שוק ההון, פרסים והגרלות, מלגות, ד"שכ, שכר מרצים, משכורת(מכל מקור שהוא , חייבות במס

גים מסוימים אך לא נעסוק ילהכללה זו יש סי. קום בעולםכל מבו, )' וכוהמוסד לביטוח לאומי

 . בהם בפורום זה

במידה והוגשו דוחות לרשויות מס במקומות . ל"פרטים על מיסים שנוכו במקור מההכנסות הנ )ב

או התקבלו מאותן , הפרשי מסוכתוצאה מדוחות אלו שולמו לרשויות המס , אחרים בעולם

 . ל סכומים אלויש לדווח גם ע, חזרי מסרשויות מס ה

כולל (לביטוחי חיים , ובין השאר תשלומים לקופות גמל, מקנים הטבות מסהפרטים על תשלומים  )ג

לתרומות למוסדות המוכרים , לביטוח לאומי, לקרנות השתלמות, לקרנות פנסיה, )במשכנתא

 . לצורך כך

 :המקנים הטבות מס נוספות ובין השאר אישיים ם ופרטים יפרטים אישיים כללי )ד

 ). ' וכוותחד הורימשפחות ,  בשניתנשאוגרושים ש, גרושים המשלמים מזונות( .מצב משפחתי )1

 . פרטים לגבי אזורי מגורים המקנים הטבות מס )2

 ניתן היה לקבל הטבות 2002עד סוף .  (תשלומים עבור אחזקה במוסד של הורים במצב סיעודי )3

 ).מוסד או בבית אבותמס גם עבור הורים שהיו במצב סיעודי ולא היו מאושפזים ב

 .פרטים לגבי ילדים הסובלים מלקויי למידה חמורים )4

 . פרטים בקשר עם ארועי בריאות אישיים העשויים להקנות הטבות מס )5

נשמח לספק מידע משלים והבהרות למי . או ולא נתעכב לדון בהםוכל תת סעיף מהווה עולם ומל

 . שידרש

 : ח השנתי "חלק השבתון בדו .5

 בין השאר את פרוט לח ובו לכלו" הלום ואנו יודעים כי חובה עלינו להגיש דולאחר שהגענו עד

אילו הוצאות , מה הן כוללות, ננסה לברר מספר פרטים לגבי הכנסות אלו, הכנסותינו בתקופת השבתון

 .אנו יכולים לדרוש כנגדן ועד כמה פרטים קטנים 

 . סח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים חוזר זה מנו–הערה 
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 :ההכנסות בתקופת השבתון  .6

מלבד שאר סוגי ההכנסות שיכולות (סה השיכים לתקופת השבתון  סוגי הכנהאנו מבחינים בארבע

 :) ח השנתי" ויכללו בדולהתקבל במקביל

את , מענק זה כולל את התשלום החודשי המגיע אליכם:  מענק השבתון המתקבל מהאוניברסיטה )א

ותשלומים נוספים שהאוניברסיטה משלמת , כרטיסי הטיסה ששולמו על ידי האוניברסיטה

תשלומים אלו מקבלים ביטוי בשני אישורים שנתיים המופקים . ק ממענק השבתוןעבורכם כחל

סכומי מענק , מלבד השכר השנתי,  בו מפורטים106 האחד הוא טופס –על ידי האוניברסיטה 

האשור השני הוא אשור המופק ; השבתון מהם נוכה מס במקור בערכיהם הדולריים והשקליים

ובו מפורטים הסכומים מהם לא נוכה מס , וזכויות אקדמיותבאופן נפרד על ידי מדור נסיעות 

 .  ך זה מפורטים גם תאריכי השבתון המאושריםמ במס.במקור

ביטוח כן דמי ו, 35%עור של ימס הכנסה בשינכה קובעים כי המעביד במקור כללי נכוי המס 

דבר אומר כי אין ה. ל" ליום שהות בחו לכל דולר100העולה על מענק שבתון מכל סכום , לאומי

 . ח השנתי"דוב והם מהווים חלק מההכנסה החייבת ,דולר הראשונים פטורים ממסה 100

. ל"עביד כי תרוויחו בחומ הדולר הראשונים יבואו גם סכומים עליהם הצהרתם ל100במנין 

 ליום  דולר100יוקטן הסכום של , כלשהול סכום "כלומר אם הצהרתם למעביד כי תרויחו בחו

 החל מהדולר 35% חייב לנכות לכם מס בשעור יהיההמעביד ו,  נוסחה מסוימתפי על שהות

 . העולה על הסכום המתוקן שייקבעהראשון 

 מקרן קבוליםת.  שהתקבלו בתקופת השבתון)השתלמות דולריתקרן (קשרי מדע  מקרן תקבולים )ב

 התקבול ולל את פרטיהאשור המיוחד כ. זו מתקבלים בעבור מטרה ספציפית ולפי אשור מיוחד

, ת אופן הדיווח על תקבולים אלו הן בתקופת השבתון והן שלא בתקופת השבתוןיסוגי. ואת יעודו

 .הינה סוגיה נפרדת והרחבות בנושא ינתנו בנפרד

 והמס שנוכה ל" לאשורים השנתיים על הכנסות משכר בחו.ל"הכנסה מעבודה או משכורת בחו )ג

ופרטים לגבי ,  לגבי התקופה בה בוצעה העבודה יש לצרף פרטים,)כל סוגי המיסים(ן במקור המ

 .  במידה והיו כאלו,התקבלו מרשויות המס במדינות בהן בוצעה העבודה/הפרשי מס ששולמו

 על פי כללי אמנות למניעת וזאת, ל"נכוי המס בחומיש לציין כי במקרים מסוימים ניתן להמנע 

ל אינה פוטרת את "ום מס בחוהמנעות מתשל. כפל מס שיש לישראל עם מדינות רבות בעולם

במקרים מסוימים המס המחושב  - האחד :היא כדאית משני טעמים. ההכנסה ממס בישראל

ל ואז עודף המס ששולם "נמוך מהמס ששולם בחו, כוי ההוצאותי לאחר נל"חו,תבישראל על הכנס

במדינת המס שאתם משלמים ישאר  -מניעים פטריוטיים השני קשור ב; עשוי ללכת לאבודל "בחו

 . ישראל ולא ישמש ארצות אחרות

 . סח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים חוזר זה מנו–הערה 
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, יש לצרף להכנסות אלו פרטים לגבי נותן המלגה.  ממלגות שהתקבלו בתקופת השבתוןהכנסות )ד

בנושא זה אנו . אם היו כאלו, ת מקבל המלגה לנותן המלגהיוופרטים לגבי התחייבו, מהות המלגה

 .ממליצים להתיעץ עם משרדנו טרם היציאה לשבתון

ין יושוב נצ. ן קשרהיאך יש בינ, וכל אחת מהן מטופלת בנפרד, ל נכללות באותו סל"ות הנלא כל ההכנס

ל שאין להן קשר ישיר "כי במקביל להכנסות אלו עשויות להיות לכם הכנסות נוספות בארץ ובחו

 משוק ההון בארץ הכנסות,  מעבודה בארץהכנסות. ח"לתקופת השבתון ואשר חייבות להכלל בדו

 .  ואין לשכוח הכנסות אלו בעת הדיווח', ד חייב ופטור וכו"הכנסות משכ,  הוןיות מרווחהכנס, ל"ובחו

 :הוצאות בתקופת השבתון  .7

  קביעת אופי ושיטת ההכרהלצורך. כנגד ההכנסות בתקופת השבתון התיר המחוקק לדרוש הוצאות

למות מטעם בחר המחוקק לראות ביוצאים לשבתון כמי שיוצאים לתקופות השתשיותרו הוצאות ב

על הוצאות  לאור קביעה זו החיל המחוקק .המעביד ולא כמי שנמצאים בעבודה מטעם המעביד

נכוי ( לתקנות מס הכנסה 2ל שנקבעו בסעיף "את העקרונות להתרת הוצאות נסיעה לחוהמשתלם 

בנוסף חלים העקרונות המופיעים בפקודת מס "). התקנות"להלן  (1972-ב"התשל) הוצאות מסויימות

 . לגבי התרת הוצאות) החוק העקרי(כנסה ה

שילוב בין ההוראות בפקודת מס הכנסה להוראות בתקנות מהווה את הבסיס לרשימת ההוצאות אותן 

 . אנו נוהגים לדרוש כנגד ההכנסות בתקופת השבתון

 לא פרסמו רשימה סגורה של הוצאות, נות המס הפועלים בשמוווכן שלט, יש לציין כי המחוקק

התקנות מצינות את אופן הטיפול בהוצאות המשויכות באופן . ת השבתוןוכנגד הכנסבניכוי המותרות 

. ופקודת מס הכנסה מציינת עקרונות לטיפול בהוצאות שהוצאו בקשר עם הכנסות, ל"ישיר לנסיעה לחו

גם .  המנחה את פקידי השומה כיצד לטפל בנושא השבתוןהוראת ביצוע של מס הכנסה מהבנוסף פורס

 של ההעובדה שאין רשימה סגורה מהווה פתח לדריש.  לא ניתנה רשימה סגורה של הוצאותו זאההורב

 מנגד עובדה זו מהווה כר נרחב .ת שנקבעו בפקודה ובתקנום בקריטריוניותשלדעתנו עומד, הוצאות

 . להתדינויות מול שלטונות המס בקשר עם התרת הוצאות אלו

במס  משמעות הדבר הינה הקטנת ההכנסה החייבת =מה משמעות התרת ההוצאה כנגד ההכנסה 

 . ם לשלטונותיממנה יחושב המס אותו אתם חייב

 :להלן דוגמא 

ונניח כי אתם נמצאים במדרגת המס של $ 10,000ך של סנניח כי הכנסתכם בתקופת השבתון הגיע ל

 ₪ 35,270ל  ₪ 16,381ולגבי רובכם סביר שזו מדרגת המס הרלונטית והיא תקפה להכנסה בין ( 36%

 :$ 2,500ונניח כי היו לכם הוצאות בסך , )ברוטו בחודש
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 'ב 'א מקרה

 מותרות לניכוי כויימותרות לנאינן  מעמד ההוצאות

 10,000  10,000  לפני נכוי הוצאותהכנסה

 )2,500( 0  מותרותהוצאות

 7,500  10,000 הכנסה חייבת

 36% 36% שעור המס השולי החל

 2,700 3,600 םסכום המס לתשלו

 3600-2700           =   900  סכום המס הנחסך

 2500-900        =   1,400 2,500 ההוצאה בפועלסכום 

 

רת לצרכי מס גורמת לכך שההוצאה בפועל תקטן בסכום השווה מות העובדה שההוצאה –מסקנה 

י אפשרויות לביצוע ולכן אם אתם עומדים מול שת. למכפלת אחוז המס החל עליכם בסכום ההוצאה

הבחירה בין האלטרנטיבות שאלת כדאיות ,  תוכראותה הוצאה שהאחת תוכר לצרכי מס והשניה לא

 . ם ההוצאה בפועל לאחר ניכוי המס הנחסךסכוקבע לפי ת בשקול המס בהתחשב

) מוגבל בתקרה( על פי התקנות מותרות הוצאות שהיו לכם בקשר עם לינה –החלטה כזו דוגמה ללהלן 

. מנגד הוצאות רכישת רהוט אינן מוכרות. ין השאר שכירת דירה בין אם היא מרוהטת ובין אם לאוב

ותר או לשכור דירה שאינה מרוהטת ולקנות נשאלת השאלה האם לשכור דירה מרוהטת שהיא יקרה י

מס בלבד האך אם נתמקד בשקול , כמובן שיש שיקולים נוספים למעט שקול המס.  בנפרד את הרהוט

, לבין דירה לא מרוהטתם ההפרש בין מחיר דירה מרוהטת אעדיף יהיה לשכור דירה מרוהטת אזי 

 . יהיה נמוך מהעלות נטו של רכישת הרהוט לבד, בנכוי המס הנחסך

 :ר בקצרה את רשימת ההוצאות שניתן לדרוש כנגד ההכנסה בתקופת השבתוןאסקולהלן 

עבודה -הכנסת): 2(2סעיף ,קודת מס הכנסהלפ) 2(2פרשנות סעיף ציטוט מתוך חוזר מס הכנסה   )א

 ) : 26 . 1.-ב ' עמ, קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה(

יותרו , 1972-ב"התשל, )ניכוי הוצאות מסויימות(על פי עקרונות הפקודה ותקנות מס הכנסה 

, הוצאות טיסה: לרבות, לשבתוניסט ולמשתלם הוצאות הכרוכות ביציאה לשבתון או להשתלמות

תשלומים עבור שכר לימוד , דמי רישום לכינוסים, ל על פי התקנות"אש, ור על פי התקנותלינה ודי

ב הוצאות הנחוצות לצורכי "דמי שינוע וביטוח מטען וכיו, 18לילדים מגן חובה ועד גיל 

 .ההשתלמות
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 )הבהרות אלו נמצאות בגוף החוזר (:יש להבהיר

, ולא בגין בני משפחתו הנלווים אליו, משתלם-ההוצאות שתותרנה הן רק בגין השבתוניסט )1

 10 כאשר משך ההשתלמות עולה על )אשר יותרו (,למעט הוצאות חינוך על פי התקנות

 .חודשים

תותר ההוצאה לכל אחד מהם בנפרד למעט הוצאות לינה , כאשר שני בני הזוג יוצאים לשבתון )2

 .שלא יותרו פעמיים, וחינוך

מקום (לא יותרו הוצאות נסיעה מהבית . כח שהיו בתפקידהוצאות נסיעה תותרנה רק אם יו )3

שאין להתיר דמי , פירוש הדבר ).המחקר או ההוראה(למקום ההשתלמות ) ל"המגורים בחו

שכירות רכב אוטומטית בגין כל יום שהייה אלא רק בגין ימים שיוכח כי נסעו מחוץ למקום 

 .המגורים או העבודה הקבועים

אף שלא נעשית בהם פעילות של , ל יילקחו גם סופי שבוע" אשבמניין הימים עבורם מגיע )4

כולל בחופשה , אולם לא יותרו הוצאות בגין ימים בהם שהה השבתוניסט בחופשה, השתלמות

 .ללא תשלום

 :ההוצאות המותרות על פי התקנות הרחבה לגבי  )ב

 ההוצאות ות ובו מפורט)פרסם מדי שנה על ידי משרדנותמחוזר דומה  (2007לשנת מצורף חוזר 

התקרה שונה בין . המותרות על פי התקנות והתקרה המותרת לדרישה של להוצאות אלול "בחו

 . שתי קבוצות של מדינות כפי שמפורט בחוזר

 :הדגשים לגבי ההוצאות אלו 

. כאמור בחוזר מס הכנסה ההוצאות יותרו רק בגין המשתלם ולא בגין שאר בני המשפחה )1

דרישה זו מחייבת . ו גם חלק מההוצאות עבור בת הזוגבמקרים מאוד קיצוניים יותר

 . נחיצותהלהתנגדות מצד שלטונות המס ה עצות מוקדמת וצפויה ליהתי

מקרים רבים ישירות על ידי ב הוצאות אלו משולמות –הוצאות טיסה למקום ההשתלמות  )2

כחלק האוניברסיטה למשרד הנסיעות אך הן נכללות באשורים המופקים על יד האוניברסיטה 

לכן יש לקבל ולשמור פרטים לגבי עלות כרטיס הטיסה של . מהכנסותיכם בתקופת שבתון

 .המשתלמים בלבד ממשרד הנסיעות

 בנוסף החזקת המושכר ניתן לדרוש את כל ההוצאות הקשורות בדעתנו ל–הוצאות בשל לינה  )3

י בני זוג  שנאם בדעתנוכמו כן ל. )ללא הוצאות רכישה של ציוד(שכירות עצמה הוצאות הל

 .יוצאים לשבתון במקביל ודורשים הוצאות לינה ללא קבלות יותרו הוצאות אלו לשניהם

לעיתים אנו נתקלים בהתנגדות מצד שלטונות . דבהוצאות לינה עם קבלות יותרו פעם אחת בל

 . המס לעמדה זו 
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 ועד תקרה שניתן לבקש,  חודשים10יה מעל י יוכרו כאמור בשה–הוצאות חינוך ילדים  )4

החלו רשויות המס להתיר את הוצאות החינוך רק לאחרונה .  במקרים מיוחדיםגדילהלה

, )'מגן טרום טרום חובה ועד כיתה יב(לילדים שגילם מתאים למערכת חינוך החינם בארץ 

ה העברית פ ובנוסף חוגים לחיזוק הש,ורק הוצאות הנכללות בארץ במסגרת החינוך הממלכתי

דתנו ההגדרה בתקנות להוצאות חינוך היא כללית וללא לעמ. והשפה במדינת השבתון

 . לו ולכן אנו דורשים את ההוצאות בהתאםלבלות הגהה

, שירותי החנוךל קיימות מערכות חינוך ששכר הלימוד בהן כולל את כל "יש לציין כי בחו

שלטונות המס לטעון לאי , לדעתנו, כלוובמקרה זה לא י.  ללא הפרדה,כולל שירותי עזר

 . תקרת ההוצאה בלבדאלא בגבולות,  ההוצאההתרת

חלק מפקידי השומה מאפשרים . לל הוצאות אלו אינן מותרותכ כ–הוצאות נסיעה ברכב פרטי  )5

למי שהדבר רלוונטי יש לפנות אלינו . ל בתנאים מאוד מיוחדים"התרת חלק מההוצאות הנ

 .   ליעוץ בענין

 :הרחבה לגבי הוצאות נוספות  )ג

וש עוד סוגים שונים של הוצאות ובתנאי שיש קשר ישיר בינן לבין ביצוע  יש מקום לדרדעתנול

, הוצאות לטיסות פנים, הוצאות ציוד משרדי, ההשתלמות כגון סכומים ששולמו לקבלת ויזות

 . 'חלק מהוצאות הטלפון וכו, הוצאות ביטוח רפואי

ון הוצאות רכישת כמו כן ישנן הוצאות המגיעות לכל שכיר ואינן קשורות ישירות לשבתון כג

, )בתנאי שמוצגת חשבונית עם שם הספר והוא אכן קשור לעבודתו של השכיר(ספרות מקצועית 

 . חות למס הכנסה ויעוץ המס ועוד"הוצאות הקשורות עם עריכת הדו

תקל בהתנגדות של שלטונות המס ולעיתים בצורך לדון י עשויה להחריגותדרישה של הוצאות 

 . לואתם על התרת ההוצאות הל

ל וכן יהמופיעות דלעאנו ממליצים לכל נוסע לאסוף את כל האסמכתאות בקשר עם הוצאות 

לשמור אותן ממוינות לפי סוגים עד מועד ,  לניכויכוי שיותרוילדעתו יש סשבקשר עם הוצאות 

הרבה יותר קל . ח נחליט באם נדרוש הוצאות אלו אם לא"כת הדוי ובמועד ער,ח"עריכת הדו

 .  ות שלא נדרשות מאשר להמציא אסמכתאות שכבר זרקנולזרוק אסמכתא

כגון . (אסור לדרוש הוצאות ששולמו על ידי אחרים ולא נכללו בהכנסות עליהן אנו מדווחים )ד

 ). הוצאות ששולמו מקרנות מחקר

האסמכתא הרצויה היא . חובה לגבות את דרישת ההוצאות באסמכתאות המוכיחות את ביצוען )ה

 להתיר הוצאות גם על בסיס הצגת יםהמס מוכנמפקחי ת אך לעיתים חשבונית או קבלה רשמי

, הצהרות מקבלי הכסף על קבלתו, )ב מקבלים את השקים חזרה"בארה(העתקי שקים , חוזים

 .  'צילומים בדפי הפרוט של כרטיסי האשראי וכו
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 : ח על השבתון "עריכת הדו .8

ני היציאה לשבתון בפגישת יעוץ או ח על תקופת השבתון יכול להתחיל עוד לפ"תהליך עריכת הדו

במהלך השבתון עצמו על ידי שיחות טלפונית ) או להתחיל(התהליך יכול להמשך . בשיחת יעוץ טלפונית

 . עם חזרתכם לארץ) או יתחיל(והוא יקבל תנופה , ל"או משלוח שאילתות בדוא

ה עליכם להכין מ) אם לא קבלתם אותם קודם לכן(לאחר החזרה לארץ תקבלו הוראות מדויקות 

. ח"והנתונים בידכם תקבע פגישה לצורך עריכת הדו,  האשורים,כשהמסמכים. ח"לצורך עריכת הדו

יתכן כי . ח"נשב ביחד נסקור את כל הנתונים ונתחיל בבנית הדו, שאורכה בין שעה לשעתיים, בפגישה

,  מכים ומידע נוסףח תושלם בפגישה ויתכן כי ידרש לנו זמן נוסף על מנת לקבל מכם מס"בנית הדו

 . ולבדוק נקודות הדורשות בדיקה, לעבור על הנתונים

שלטונות המס אמורים להשיב תשובה ראשונית על . יוגש לשלטונות המסח הוא "לאחר השלמת הדו

ח " כדוהתשובתם מגיע). יש לציין כי לעיתים קרובות זמן זה מתארך(ח תוך שלושה חודשים "הדו

 :יכולה להיות ו, )בה טבלאות ומספריםדף לבן גדול ובו הר(שומה 

  .ח כפי שהגשנו אותו ללא תיקונים והכרה בו כשומה סופית"קבלת הדו )א

ח כפי שהגשנו אותו ללא תיקונים תוך שמירה על זכותם לבדוק אותו במהלך ארבע "קבלת הדו )ב

 .במרבית המקרים שומות אלו הופכות לסופיות ללא טפול נוסף. השנים הקרובות

קרם יים שעי בשלב זה מותר לשלטונות המס לבצע תיקונים מינור–ם תיקונים ע אך ח"קבלת הדו )ג

השמטת הטבות , ן מידע עליהלשלטונותהוספת הכנסות שלא דיווחו ושיש , קון טעויות חישובית

 במידה וברצונם לערוך תיקונים . ' על מסמכים נאותים וכוות מבוססן ואשר אינדרשומס שנ

יש לציין . טענותיכם את ציגע לכם על כך ולאפשר לכם להיליהם להודמשמעותיים או מהותיים ע

 את הנוהל קייםמבלי לבדוח ת המס מבצעים שינויים מהותיים וכי קורים מקרים בהם שלטונ

 . החוקי

 במקרים בהם לדעת שלטונות המס אין בידם מספיק מסמכים המבססים –ח על תנאי "קבלת הדו )ד

 המסמכים להמציאבמקרים אלה יש ". מסמכים חסרים "75ח הם מפיקים שומה בקוד "את הדו

אם , חוב מסאת הצורך לשלם אך לא מעכבת , מיםיאם קי, שומה כזו מעכבת החזרי מס. החסרים

 .     קיים

  . ולקבלת הסברים נוספים השומות לבדיקה העתקיאתם אמורים לשלוח אלינו 

 : יכולה לנבוע ממניעים שוניםחלטתם ה. ח"לעיתים מחליטים פקידי המס לזמן אתכם לדיון בדו

 בנוגע לצורך לבחון  חוליות שומה החלטות רכזי;הוראות המגיעות מנציבות מס הכנסה;  לבשרירות

יצג שיבצע את ילשלוח מאו , הופיע בעצמכםלדיונים אלו אתם יכולים ל.  ועוד;ח"את הקרביים של הדו

 . העבודה במקומכם
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 אך לעיתים אין מנוס ,יות בטלפון ללא צורך להתיצב לדיוןרים את הבעתבחלק מהמקרים אנו פו

 . ח"מלהתיצב לדיון ולהגן על עמדתנו המוצגת בדו

תוצאות דיונים אלו אינן מובטחות מראש ובכל שלב אנו מעדכנים אתכם לגבי התפתחות הדברים 

 . והמשך הדרך כשאחד השקולים הוא שקול העלות מול התועלת שבהמשך הדיון

 : מס י החזרי מס או שנידרש לשלם הפרשהאם מגיעים .9

במצב השורר כיום לגבי כללי הנכוי במקור מתקבולי השבתון לעומת ההוצאות המותרות  על פי 

מלבד מענק ל "בחובמרבית המקרים בהם לחבר היוצא לשבתון אין הכנסות נוספות , התקנות והחוק

הם יש הכנסות נוספות תלויה במקרים ב. הוא יקבל החזר מס, השבתון המתקבל מהאוניברסיטה

ובמקרים מסוימים יתכן כי המשתלם ידרש לשלם , התוצאה בגובה ההכנסות ובמס שנוכה מהן במקור

 . הפרשי מס גבוהים

-ב"התשל, )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה חוזר בענין ההוצאות המותרות על פי  .10

1972 :  

 2007נת מס ל המותרות בנכוי בש"פרוט הוצאות נסיעה לחו

 סכומי ההוצאות המותרות בניכוי לצרכי מס הכנסה שהוצאו בעת נסיעה 2007בתחילת שנת שונו כמקובל 

אם היתה  אך ורק ל"נותרה על כנה הדרישה היסודית לפיה תותר הוצאת נסיעה לחונזכירכם כי . ל"לחו

 .ר הכרחית לפעילותו"ובמלכ, הכרחית לצרכי ייצור ההכנסה

 לבין מדינות, מבחינות בין מדינות רגילות בהן מותרות הוצאות בסכום היסודי שנקבעתקנות מס הכנסה 

 כוללת את ' קבוצה ב).'קבוצה ב: להלן( מסכום ההוצאות היסודי 125%בהן מותרות הוצאות בשיעור מיוחדות 

; אידוב; גרמניה;  בלגיה; אנגולה; אירלנד; איסלנד; איטליה; אוסטריה; אוסטרליה: המדינות הבאות

; צרפת; פינלנד; עומאן; ספרד; נורווגיה; לוקסמבורג; יפן; יוון; טייוואן; בריטניה; קונג-הונג; הולנד; דנמרק

 .שווייץ; שבדיה; קנדה; קמרון; קוריאה; קטאר

קבוצה הרגילות הכלולות ב במדינות העולם המותרות בניכוי היסודיות בדף מצורף נפרט את סכומי ההוצאות 

 .'המיוחדות הכלולות בקבוצה בההוצאות המותרות בניכוי במדינות ואת סכומי '; א

ל ימצאו " לחוסביר להניח כי הנוסעים, חלק ניכר ממדינות אירופה  כוללתת המדינות המיוחדותכיון שרשימ

ובגין תקופת , )'קבוצה ב(מיוחדות כאלה תקופת הנסיעה במדינות , או כל, חלק, במהלך נסיעתם, עצמם שוהים

יכולה להיעשות על פי קבלות של ' הוכחת השהות במדינה מקבוצה ב. ו הם זכאים להוצאות מוגדלותשהות כז

כדי לאפשר דרישת ניכוי הוצאות . אך שיטה זו מוגבלת לאותם מקרים בהם נדרשת לינה לפי קבלות, מלון-בתי

 תאריכים מדויקים של ל ינהל יומן נסיעה בה יציין"אנו מציעים שכל נוסע לחו, ל"המגבלה הנמוגדלות ללא 

',  מקבוצה ב מיוחדותיומן כזה יוכל לשמש כהוכחה לתקופת שהות במדינות. כניסה ויציאה מכל מדינה ומדינה

כן יוכל יומן כזה לעזור בטיעונים -כמו. ל בשל שהות במדינות כאלה"ולבסס דרישת נכוי הוצאות מוגדלות בחו

 .כי מס לצרל כהוצאה מותרת"להתרת הוצאות הנסיעות לחו
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 2007בשנת מס ל המותרות בנכוי לפי תקנות מס הכנסה "תקרת סכום הוצאות נסיעה לחו

 סכום תקרת ההוצאה פרטים והגבלות סוג ההוצאה

 'קבוצה ב 'קבוצה א  

הסכום שהוצא בפועל אך לא יותר ממחיר כרטיס  כרטיס טיסה
 במחלקת עסקים

  

    לינות לכל לילה

   53$    42$  נימלי שיותר ללא צורך בהצגת קבלותסכום מי לינה ללא קבלות

   : לילות90) וכולל(ל עד "כשהשהות בחו לינה לפי קבלות

סכום ההוצאה אך לא : שבעה לילות ראשונים 
 יותר מהתקרה דלקמן

227$  284$  

   : לילות נוספים83עד  

  125$    100$    אם ההוצאה עד הסכומים הבאים 

   תוכר כל ההוצאה 

 100 - $ 133  אם ההוצאה בין הסכומים הבאים  
$ 

166 $ - 125 
$ 

  125$   100$  תוכר הוצאה בסכום של 

  166$   133$   אם ההוצאה בסכום העולה על  

  213$   170$   מהסכום אך לא יותר מ75%יוכר  

   : לינות90 - מ ל כוללת יותר"כשהשהות  בחו 

   125$    100$  אך לא יותר מ יוכר סכום ההוצאה בפועל  

    80$    64$  .בלי צורך להציג  קבלות, ל"לכל יום שהות בחו דמי מחיה

סכום ההוצאה בפועל אך לא , לכל יום שכירות שכירות רכב
 יותר מהסכום המירבי דלהלן

50$   

,  חודשים ומעלה10ל ברציפות "רק לשוהים בחו חינוך ילדים
 18רם מלאו להם סכום לחודש לכל ילד שט

568$  

    'כל מדינות העולם למעט אלה הנכללות בקבוצה ב  = 'קבוצה א

; אנגולה; אירלנד; איסלנד; איטליה; אוסטרליה; אוסטריה: המדינות הבאות  = 'קבוצה ב
; יפן; יוון; טיוואן; בריטניה; קונג-הונג; הולנד; דנמרק; דובאי; גרמניה; בלגיה

; קמרון; קוריאה; קאטר;  צרפת; פינלנד; עומאן; פרדס; נורווגיה; לוקסמבורג
 .שוויץ; שבדיה; קנדה

ל אך לא יותר מהסכום ששילם לו המעביד "לשכיר מותרות הוצאות בסכום הנ :הבהרות
 .ל"לכיסוי הנסיעה לחו
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 :התקשרות עם משרדנו  .11

, ל"מהארץ ומחו, בכל עתניתן לפנות אלינו . חות"אנחנו נשמח לעמוד לעזרתכם לצורך יעוץ ועריכת הדו

 :בדרכי התקשורת הבאות , בעברית או באנגלית

 .44106מיקוד , 783ד .ת,  סבא-כפר, 70רחוב ויצמן  -כתובת המשרד   

 barlevb@barak.net.il       -ל   "דוא;    09-7675593  -פקס   ;     09-7675264  -טלפון  
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