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 פקודת מס הכנסה

 לפקודה' חלק ב – (הפרי" )פירותיות"הכנסות. 

 לפקודה' חלק ה – (העץ" )הוניות"הכנסות. 

 

 הכנסות פירותיות

מדרגות מס פרוגרסיביות לגבי יחידים ועצמאים. 

"לגבי חברות ותאגידים –בשיעור אחיד " מס חברות. 

 

 הכנסות הוניות

 מס שולי –"( המועד הקובע)" 31/12/02עד. 

20% – 31/12/11עד  1/1/03 -מ. 

25% –"( מועד השינוי)" 1/1/12 -מ. 
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"סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים" – "הכנסה 

 בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה , 3 -ו 2             

 ".לעניין פקודה זו             
 

 ודין רווח הון כדין הכנסה , 2דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף " (:א)89סעיף 

 ".חייבת                        
 

"קיזוזים והפטורים שהותרו  , הכנסה לאחר הניכויים" – "הכנסה חייבת 

 ".ממנה לפי כל דין           
 

לפקודה 17בעיקר סעיף  –הוצאות =  ניכויים. 

לפקודה 28-29סעיפים  –קיזוזי הפסדים =  קיזוזים. 

 לפקודה 9בעיקר סעיפי  –הכנסות פטורות = פטורים. 
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 (187מתיקון )לפקודה ( א)121סעיף 

המס על הכנסתו החייבת של יחיד  (: "א)121' ס

 ...".בשנת המס יהיה

 
 2012 2011 מדרגת מס

 30% 30% 21,780עד  

 ( 2011) 40,230עד 

41,830 (2012) 

33% 33% 

 ( 2011) 40,230מעל 

41,830 (2012) 

45% 48% 
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 לפקודה( ב)121סעיף 

 2012 2011 מדרגת מס

 10% 10% 5,200עד 

 14% 14% 8,880עד 

 21% 23% 14,430עד 

 30% 30% 21,780עד 

 ( 2011) 40,230עד 

41,830 (2012) 

33% 33% 

 (  2011) 40,230 -מ

41,830 (2012) 

45% 48% 

ולגבי  מיגיעה אישית לגבי הכנסה חייבת בשנת המס ... על אף האמור(: "ב)121' ס

 ...".יחולו שיעורים אלה, שנים 60שמלאו לו הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד 

 על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו   לא יחולושיעורים אלה

 .לגביה פנקסים קבילים
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25% –ואילך  2012, 24% – 2011: מס חברות. 

 ביטוח לאומי 

 2011שנת 

   מעביד עובד

 

 כ"סה

 (6.9%) 6.95% (3.41%) 3.45% (3.49%) 3.5% ₪  4,984עד 

 (17.59%) 17.9% (5.8%) 5.9% (11.79%) 12% ₪  73,422עד 

 ביטוח לאומי

 2012שנת 

 כ"סה   מעביד עובד

 (6.9%) 6.95% (3.41%) 3.45% (3.49%) 3.5% ₪  5,171עד 

 (17.59%) 17.9% (5.8%) 5.9% (11.79%) 12% ₪  41,850עד 
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 (שכירים)ביטוח לאומי + מס הכנסה 

 משולב ביטוח לאומי מס הכנסה 2012שנת   -מדרגת מס

 13.5% 3.5% 10% 5,171עד 

 22% 12% 10% 5,200עד 

 26% 12% 14% 8,880עד 

 33% 12% 21% 14,430עד 

 42% 12% 30%   21,780עד 

 45% 12% 33% 41,830עד 

 60% 12% 48% 41,850עד 

 48% 0% 48% 41,850מעל 

 

 47.5%"(: בעל מניות מהותי)"דיבידנד + מס חברות 

 



8 

 דמי הביטוח הלאומי" תקרת"

 (.₪ 40,000 -כ)מהשכר הממוצע במשק  5פי  – 31/7/09עד 

(.₪ 80,000 -כ)מהשכר הממוצע במשק  10פי  – 31/12/10עד  1/8/09 -מ 

(.₪ 73,422)מהשכר הממוצע במשק  9פי  – 31/12/11עד  1/1/11 -מ 

(.₪ 41,850)מהשכר הממוצע במשק  5פי  –ואילך  1/1/12 -מ 

 

 

למרות שהקצבאות ניתנות  , הגדלת התקרה חוקית –ב "לה 6304/09ץ "בג

 .מהשכר הממוצע במשק 5רק עד לשכר של פי 
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מיסוי מענקים לרופאים בפריפריה  

 ומקצועות רפואה

 יינתנו מענקים לרופאים, 25/8/11בהתאם להסכם שנחתם ביום  ,

 :כמפורט להלן

החל מ, (לפי הגדרתם" )מקצוע במצוקה"מתמחה שיחל התמחות ב- 
 .₪ 300,000יקבל מענק של  – 1/1/11

 300,000יקבל מענק של  –מתמחה שיחל לעבוד בפריפריה ₪. 

יקבל מענק של   –" מקצוע במצוקה"מתמחה שיחל לעבוד בפריפריה ב

500,000 ₪. 

בפריפריה/ המענקים מותנים בהתחייבות לעבודה במקצוע  ,

 .שנים 4-6לתקופה של 

 של המענק" השבה"יופעל מנגנון  –" הפרה"במקרה של. 

2/3 לאחר כשנתיים 1/3 -ו, משולם בעת החתימה. 
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ל לעניינים מקצועיים"סמנכ, ח אליהו אהרן"מכתבו של רו , 

 :16/4/12מיום  

"בשל פניות שהופנו למשרדי השומה השונים בנוגע למענקים אלו ,

מצאתי לנכון להביא לידיעתכם , ולאור החלטת מיסוי שניתנה בנושא

 ".לשם טיפול אחיד בכל פקידי השומהעמדתנו בנושא זה 

"לפי סעיף כהכנסת עבודה , יש למסות מענקים אלו בעת קבלתם

ויחולו עליהם שיעורי המס בקבועים בסעיף , לפקודת מס הכנסה( 2)2

 .לפקודה 121

" ולכן אין לאשר  , על מענקים אלולפקודה אינן חלות  8הוראות סעיף

 ".ויש למסות כל חלק מהמענק בעת קבלתו, פריסה של המענק

" יקטין סכום , כולו או חלקו, ויוחזר המענקבמידה ויופעל מנגנון השבה

לפקודה בשנת  ( 2)2ההשבה את הכנסתו של הנישום לפי סעיף 

 ".ההשבה
ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו  10 
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 זיכויים ונקודות זיכוי
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 "נקודות זיכוי"

 אלא אם נאמר  ) בסיס שנתי-עלנקודות הזיכוי מחושבות
 (.אחרת

 יש זכאות לנקודות הזיכויי   –במידה ולא עובדים חלק מהחודשים
 .החודשיות בגין אותם חודשים

ז משנה לשנה"לגרור נ/לא ניתן להעביר. 

(.ולא תאגידים) ליחידיםזיכוי ניתנות -נקודות 

"(.לחודש₪  215)₪  2,580( = 2012)"נקודת זיכוי 

החייבת   כל הכנסהניתנות לזיכוי כנגד , ככלל, הזיכוי-נקודות
 .במס לפי הפקודה

יוכל   –ויש לו הכנסה מריבית בבנק , סטודנט שלא עובד :למשל
 .הזיכוי-ליהנות מנקודות
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 סף המס
 שיעור מס אפס"אין במדינת ישראל." 

 

 חבות במס אפס"ניתן להגיע ל" נקודות הזיכוי"כתוצאה מניצול." 

 

 

על הכנסה  ,  2012 המס בשנת ,מס ישלם לא ישראל תושב יחיד  :דוגמא
 .₪ 4,837.5של עד 

ז "נ 2.25 :חישובX 215  =483.75 ₪  . מדרגת המס היא ₪  5,200עד
-ולאחר נקודות -₪  483.7הוא ₪  4,837ולכן המס על הכנסה של , 10%
 !אפס: הזיכוי
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 אישה+ נסיעות " + תושב ישראל"זיכוי 

זיכוי לתושב ישראל" – 34' ס" 
 בשנת המס ז"נ 2תנאים לקבלת: 

יחיד. 

"(.1' ס –ראה הגדרה " )תושב ישראל 

 

נסיעות" – 36' ס" 
 ז בשנת המס"נ 0.25תנאים לקבלת: 

יחיד. 

"תושב ישראל." 

 

זיכוי לאישה" –א 36' ס" 
" נקודת זיכוי 0.5בחישוב המס של אישה תובא בחשבון." 

 תושבת ישראל"אין דרישה שהאישה תהיה." 
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 "תושבי חוץ"המצב ל" השוואת"

 2007ז "התשס, (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)כללי מס הכנסה: 
"יחיד תושב חוץ שהתקיימו בו כל אלה" – "תושב חוץ זכאי: 

 .מותרות על פי דין... שהייתו בישראל או באזור והעסקתו( 1)

 .כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה" מרצה אורח"או " מומחה חוץ"הוא אינו ( 2)

"יובאו בחשבון  , לפקודה( 2)או ( 1)2לפי סעיף , בחישוב המס על הכנסה של תושב חוץ זכאי
 ".נקודות זיכוי 2.25

" יובא בחישוב המס על הכנסתו, משנת המס בחלקשהה תושב חוץ זכאי בישראל או באזור  ,
כשהוא מוכפל במספר החודשים בהם שהה  ... החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור

 ".בישראל

 

1995ה "התשנ, (זיכויים לתושבי האזור)ה "צו מ –  
" כאילו היו  , אזרחים ישראליים שאינםיחולו גם על תושבי אזור  37 -ו 36, 34הוראות סעיפים

 ".תושבי ישראל
 ז"נ 2 –( זיכוי לתושב ישראל)" 34סעיף. 

 ז"נ 0.24 –"( נסיעות)" 36סעיף. 

 ז"נ 1 –"( שאינו עובד מוטבבן זוג )" 37סעיף. 
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 (שאינו עובד" )זיכוי בעד בן זוג" – 37' ס

 (:1/1/05 -החל מ)תנאים 

"(.זוג שאינו עובד-בן" )כלכלת בן זוגו הייתה עליו 

"תושב ישראל." 

"אחד מאלה  – "יחיד מוטב: 

יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה. 

 (.  לפקודה( 5)9לפי סעיף )יחיד שהוא או בן זוגו עיוור או נכה 

 

(.2()ג)66' ס – ז"נ 0.5 –" חישוב מס נפרד"ב 

37' ס – ז"נ 1 –" חישוב מס מאוחד"ב. 
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 זיכוי בעד בן זוג עובד – 38' ס

תנאים: 
יחיד. 

"תושב ישראל  ." 

"(.בן הזוג האחר"הזוג הרשום כולל את הכנסת -בן" )חישוב מס מאוחד" 

 מיגיעה אישית מכוללת הכנסה " בן הזוג האחר"הכנסתו של : 

 משלח יד/ עסק. 

עבודה. 

7למעט חלופה , (1' בס) "יגיעה אישית"הכנסה אחרת שמוגדרת כ  
  10הכנסה מדמי שכירות מהשכרת נכס ששימש  –" יגיעה אישית"להגדרת 

 (.'שנים לפחות וכו

 עסק או "כוללת הכנסה מ אינההכנסה זו  –" פרשנות מס הכנסה"לפי
, 39סעיף  –הזוג הרשום -בגין עזרה לבן)הזוג הרשום -של בן" יד-משלח

 (.38' ואין זכאות לס
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 (:בן הזוג האחר"בגין )נקודות הזיכוי הנוספות" 
0.25 ז נסיעות"נ. 

1.5 ז אם יש להם ילדים"נ 1.75ז אם אין להם ילדים  או  "נ  . 

ז"נ 1עוד  –" יחיד מוטב"במידה ומדובר ב. 

 

 ז האמורות "מנ 5מסכום שהוא פי  נמוכה" בן הזוג האחר"אם הכנסתו של– 
 .הזיכוי-ולא ינתנו נקודות, לא תיכלל הכנסתו של בן הזוג האחר

בן הזוג הרשום"זיכויים ל" זליגת"מניעת  :המטרה." 

 

26,000הרוויחה "( בן הזוג האחר)"האישה . זוג עם ילדים-בני דוגמא  ₪
 .לשנה₪  2,580: ז"ערך נ. 2012בשנת 

ז "נ 2 :פיתרוןX 2,580 X 5  =25,800 ₪  . 
 והוא  " בן הזוג הרשום"יש לצרף את ההכנסה ל -₪  25,800הואיל והשכר מעל

 .  זכאי לנקודות הזיכוי
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 זוג עוזר-זיכוי בעד בן – 39' ס

תנאים: 
יחיד. 

"תושב ישראל." 

"עסק או משלח יד"עזר לו בהשגת הכנסה מ" בן הזוג האחר." 

 חודשים בשנת המס 9בתוך , שעות בכל שבוע 24 לפחותהעזרה הייתה. 

 

נקודות הזיכוי הנוספות: 
1.5 ז אם יש להם ילדים"נ 1.75ז אם אין להם ילדים  או  "נ  . 

ז"נ 1עוד  –" יחיד מוטב"במידה ומדובר ב. 

 

לפי בחירת הנישום – 39סעיף  או 38זיכוי לפי סעיף -ניתן לקבל נקודות. 
 5אבל במידה וההכנסה נמוכה מפי , ז"נ 0.25תוספת של יש אומנם  38בסעיף 

 (.39תנאי זה אינו קיים ואינו רלוונטי לסעיף )אין זכאות  –ז "מנ
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כללי מס הכנסה  (+ ז לעולים"נ)לפקודה  35' ס

 1977ח "התשל, (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים)

עולה"מי נחשב ל"? 
 לפי חוק השבות אשרת עולה או תעודת עולהמי שבידו. 

 מי שזכאי לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רישיון לישיבת
 .  ארעי

 שנים   5מי שעזב את ישראל כקטין וחזר אליה כעבור תקופה של
 .  לפחות

"(.181תיקון , 1/1/11 -החל מ) "תושב חוזר 

 

"יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום " – "תושב חוזר
שש  לאחר שהיה תושב חוץ במשך , 30/9/12עד יום  16/5/10

לעניין זה יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת . רצופות שנים
המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש שנים  

 ".כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות, לפחות
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 קובע 2/6/11חוזר מס הכנסה מיום: 

 ( שעומד בהוראות הסעיף" )תושב חוזר מוטב"מי שהיה

יקבל את נקודות הזיכוי   – 31/12/10עד  16/5/10מיום 

 .1/1/11מיום ( שנים 3.5למשך )

 30/9/12עד  1/1/11מיום " תושב חוזר מוטב"מי שנחשב – 
מיום הגעתו , שנים 3.5יקבל את נקודות הזיכוי למשך 

 . לישראל

ממשרד  "תושב חוזר"תעודת יש " תושב החוזר"במידה ול

 –שנים לפחות מחוץ לישראל  6שבה מצוין כי היה , הקליטה
 .הוא זכאי לנקודות הזיכוי

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו  21 



22 

  בחוזר נקבע כי במידה ואין לתושב החוזר תעודה ממשרד

ייבחנו  , הוא מורכב" תושבות"מכיוון ונושא ה –הקליטה 

 (:המשמשים את משרד הקליטה)המבחנים הבאים 

6 -במהלך ה, ימים בכל שנה 120 -היחיד לא שהה בישראל יותר מ  

 -אלא ל, שנות מס 6 -אין הכוונה ל. שנים הקודמות לחזרתו לישראל

 .  החזרה לישראל מיוםהנמדדות , שנים 6

ל במהלך התקופה "בת זוגו לא היו מועסקים בחו/או בן/היחיד ו

הסוכנות  , רשות מקומית בישראל, מדינת ישראל: י"האמורה לעיל ע

רשות  , חברה ממשלתית, קרן היסוד, הקרן הקיימת, היהודית

 .ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק

ולא קובעות , מבחנים אלה רלוונטיים רק לעניין קבלת נקודות הזיכוי

שבפקודת מס " תושב חוזר ותיק,או " תושב חוזר"את המעמד כ

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו .הכנסה  22 
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  שכיר שעמד בתנאים שלעיל יכול לקבל את נקודות הזיכוי

ובמידה , (ללא פנייה לפקיד השומה)באמצעות מעבידו 

"  תיאום מס"באמצעות  –ועובד במקום עבודה נוסף 

 (.1507' ומילוי טופס הצהרה מס)

 יוכל עדיין להגיש דוח שנתי   –שכיר שאינו עומד בתנאים

תושב חוזר  "הוא נחשב ל" מהותית"ולטעון כי מבחינה 

 ".זכאי

 1507יגיש דוח שנתי ויצרף טופס  –עצמאי. 

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו  23 



24 

(:חודשים 42למשך ) "עולה"נקודות הזיכוי ל 
ז לחודש"נ 0.25 –החודשים הראשונים לעלייתו  18 -ב. 

ז לחודש"נ( 1/6) 0.166 –החודשים הבאים  12 -ב. 

ז לחודש"נ( 1/12) 0.0833 –החודשים הבאים  12 -ב. 
 

במילים אחרות:   
 ז"נ 3 –שנה ראשונה. 

 ז"נ 2.5 –שנה שניה. 

 ז"נ 2 –שנה שלישית. 

ז"נ 0.5 –שנה רביעית  חצי. 
מיום עליית לישראלאלא לשנים  –" שנות מס"אין הכוונה ל. 
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הוא ( שאינו הרשום" )הזוג האחר-בן"כאשר , "חישוב מאוחד"ב
  בתנאי" עולה"הזיכוי של -יובאו בחשבון נקודות, חדש-עולה

הזיכוי -משווי נקודות 5עולה על פי " בן הזוג האחר"שהכנסתו של 
לא תיכלל ההכנסה החייבת  – אחרת(. 38' ז לפי ס"כולל חלקי נ)

 .ז כאמור"ולא יוברו בחשבון הנ" בן הזוג האחר"של 

 

בשנתו  " עולה"הוא ( שאינו רשום)הזוג -בן. זוג עם ילדים-בני :דוגמא
' ס)' נק 1.75( + 38' ס)נסיעות  0.25 :נקודות הזיכוי. הראשונה

 .  ₪ X 2,580 X 5  =64,500ז "נ 5.      ז"נ 5( = עולה)ז "נ 3( + 38
 לא  -₪  64,500 -נמוכה מ( העולה –" בן הזוג האחר"של )במידה והכנסתו

 .ז של עולה וההכנסה לא תיכלל"יינתנו נ
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בפעם הראשונה שנעשה  רקזיכוי לעולה יינתנו -נקודות

 .לעולה

42של  רציפההזיכוי יינתנו עבור תקופה -נקודות  

 .מרגע הגעתו לארץ, חודשים

42 -לא תובא בחשבון ה –לפי בקשת העולה  :חריגים  

 :חודשים

  שנים 3 -חודשים ל 6היעדרות רצופה מהארץ שהינה בין. 

 שירות סדיר"תקופת." 

תיכוני-תקופת לימודים במוסד לימוד על. 
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 זיכוי לחייל משוחרר –' א39' ס

לפקודה 155תיקון  –( חודשים 24במקום )חודשים  36הזיכוי יינתן למשך  1/1/07 -החל מ. 

 

תנאים: 
(.לא קבע" )שירותו הסדיר"שסיים את " חייל משוחרר"מדובר ב 

 יגיעה אישית"כנגד הכנסה מ רקנקודות הזיכוי יינתנו." 

 חודשים 36למשך  –הזיכוי יינתן החל מהחודש הראשון שלאחר החודש שבו סיים את השירות. 

 

1/6  אם( ז לשנה"נ 2)נקודת זיכוי לחודש: 
 חודשים מלאים לפחות 23שירת  –לגבי גבר. 

 חודשים מלאים לפחות 22שירתה  –לגבי אישה. 

 

1/12  אם( ז לשנה"נ 1)נקודת זיכוי לחודש: 
 חודשים מלאים 23 -מ פחותשירת  –לגבי גבר. 

 חודשים מלאים 22 -מ פחותשירתה  –לגבי אישה. 
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"ביחידות  , במשמר הגבול, הגנה לישראל-שירות סדיר בצבא" – "שירות סדיר
,  וכן שירות לאומי או שירות אזרחי... אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר

 ..."אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע

 

"אף אם שוחרר כדין לפני תום  , מי שסיים את שירותו הסדיר" – "חייל משוחרר
וכן מי ששוחרר  , חודשים לפחות 12ובלבד ששירת , התקופה שהוא חייב בה

לעניין הגדרה זו  ...  לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות
 ".ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות

 

הערות: 
 הוא " הכנסה מיגיעה אישית"תהיה לו " שנת המס"ובמידה וב, "שנתי"חישוב המס הוא

 . גם בגין חודשים שלא עבד בהם כלל, יהיה זכאי לנקודות הזיכוי החודשיות

הזיכוי  -לא ניתן לגרור את נקודות –" שנת המס"לא עבד ב" חייל המשוחרר"במידה וה
 . לשנים הבאות

 הוא לא יוכל ליהנות ( ריבית בבנק: כגון)הכנסות שאינן מיגיעה אישית  רקבמידה ויש לו
 .מנקודות הזיכוי
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 (1/1/12 -מ)נקודות זיכוי לילדים 

כנגד המס החל על  ) האישה תהיה זכאית לנקודות הזיכוי הבאות
 "(:יגיעה אישית"הכנסה מ

0.5 בשנת הלידה ובשנת הבגרות –ז בשל כל ילד "נ. 

1 18ז עד גיל "נ. 

5בגין כל ילד עד גיל  נוספתז "נ 1 –( 170תיקון ) 1/1/2012 -החל מ  
 5החל משנת המס שלאחר לידתו ועד שנת המס שבה מלאו לו )"

 "(.שנים

 

 כנגד המס החל על הכנסה ) 3לגבי ילד עד גיל  לגברז "נ 2יוענקו
 "(:יגיעה אישית"מ
ז"נ 1 – 3ובשנה שבה מלאו לילד , בשנת הלידה. 

 ז כל שנה"נ 2 –בשנתיים האמצעיות. 
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 1992ב "התשנ, חוק משפחות חד הוריות

 תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים  " –( לחוק 1' ס)" הורה יחיד"

 :בו אחד מאלה

 ;הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו( 1) 

ובתנאי שאין  , (ג)או ( ב), (א)הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה ( 2) 

 ; אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו

 הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר  ( א)           

 ;  הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות               

 ...לחוק הביטוח הלאומי 1כמשמעותה בסעיף , היא עגונה( ב)           

 מתוך תקופה של   , ימים לפחות 90שהתה במקלט לנשים מוכות , היא חיה בנפרד מבן זוגה( ג)           

 פתחה בהליך על פי דין , שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור               

    ...להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות               

זוגו לא עלה לארץ  -הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן( 3)

 .  ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר
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 (ב)40' ס –הורית -משפחה חד
תנאים –( 1()ב)40' ס: 

תושב ישראל", יחיד." 

 חד הורית"הורה במשפחה." 

שנה 19שטרם מלאו להם , היו לו ילדים בשנת המס. 

"(.מגדל את הילדיםבביתו)הילדים הייתה עליו " כלכלת 

(.הייתה עליו לא" כלכלת בן זוגו)" 37זיכוי לפי סעיף ' אינו זכאי לנק 

 

זכאי בגין ילדיו שנמצאים אצלו: 
0.5 בשנת הלידה ובשנת הבגרות –ז בשל כל ילד "נ. 

1 18ז עד גיל "נ. 

החל משנת המס שלאחר  )" 5בגין כל ילד עד גיל  נוספתז "נ 1 –( 170תיקון ) 1/1/2012 -החל מ
 "(.שנים 5לידתו ועד שנת המס שבה מלאו לו 

 

 (.ולא רק על אישה" )חד הורי"שהינו  גברסעיף זה חל גם על 
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1/1/12מיום , (א1()ב)40' ס: 
 אינו זכאי לנקודות זיכוי בגין  ( הורית-במשפחה חד)אם הגבר

הוא יהיה זכאי   –(( 1()ב)40כאמור סעיף ) הילדים שבחזקתו
 :לנקודות זיכוי עבור ילדיו

ז"נ 1 – 3ובשנה שבה מלאו לילד , בשנת הלידה.  

 ז כל שנה"נ 2 –בשנתיים האמצעיות. 

 אינה זכאית לנקודות זיכוי  ( הורית-במשפחה חד)אם האישה
היא תהיה זכאית לנקודות זיכוי   – בגין הילדים שבחזקתה

 :עבור ילדיה
ז"נ 1 – 3ובשנה שבה מלאו לילד , בשנת הלידה. 

 ז כל שנה"נ 2 –בשנתיים האמצעיות. 
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1/1/12מיום , (ב1()ב)40' ס: 

 זיכוי  ' שזכאי לנק)אותו הורה יחיד  – ילד להורה אחדבמקרה של

 .יהיה זכאי לנקודה אחת נוספת (לפקודה( 1()ב)40' לפי ס

יהיה זכאי גם ל( גבר או אישה) "ילד להורה אחד"ההורה ל: 

ז"נ 1 – 3ובשנה שבה מלאו לילד , בשנת הלידה.  

 ז כל שנה"נ 2 –בשנתיים האמצעיות. 

 

"שנים 19ילד שבשנת המס טרם מלאו לו " – "ילד להורה אחד  ,

או שהוא רשום , ואחד מהוריו נפטר בשנת המס או קודם לכן

 ".במרשם האוכלוסין בלא פרטיי אחד ההורים
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יקבל ההורה  הורים החיים בנפרד " (:2()ב)40' ס

נקודת זיכוי  , (1)הזכאי לנקודת זיכוי לפי פסקה 

  מחולקת בינהםכלכלת ילדיהם  ואם, אחת נוספת

זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה   שאינויקבל ההורה 

לפי חלקו , או חלק ממנה נקודת זיכוי אחת ( 1)

 ".בהוצאות הכלכלה
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 זיכוי נוספות-נקודות

ז "נ 1גרוש שנשא אישה אחרת יקבל  –א 40' ס
 :תנאים –

 זוג אחר-נשוי לבן+ גרוש. 

מדובר במזונות לבן)זוגו לשעבר מזונות -משלם לבן-
 (.מזונות לילדים ולאהזוג 

 

זכאי לנקודת   18-16נער בגילאים  – 'ב40' ס
   .זיכוי נוספת
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זוג שהיה נשוי חלק מהשנה -בן – 41' ס– 
שהיה נשוי  ( הזוג הרשום-שאינו בן" )בן זוג אחר" 

 :יהיה זכאי ל –בחלק משנת המס 
מנקודות הזיכוי  1/12 – בעד התקופה שבה לא היה נשוי

 :לפי הסעיפים הבאים, לכל חודש
תושב ישראל" – 34' ס." 

נסיעות – 36' ס. 

הורית-משפחה חד –( ב)40' ס. 

נקודת זיכוי לנער –' ב40' ס. 

מנקודות הזיכוי לפי  1/12 – בעד התקופה שבה היה נשוי
 .לכל חודש 66סעיף 
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 "תואר אקדמי"סיום לימודי  -' ג40' ס

תנאים: 
תושב ישראל", יחיד." 

האקדמי-הזיכוי יינתנו החל משנת המס לאחר השנה שבה סיים את התואר-נקודות  . 

 כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה  " )מוסד להשכלה גבוהה"מ" תואר אקדמי"היחיד זכאי לקבל
 (.  גבוהה

 

 3מקסימום , ז למשך מספר שנים כמספר שנות לימודיו"נ 1 – "תואר ראשון"אם סיים  
 .שנים

 

 2מקסימום , ז למשך מספר שנים כמספר שנות לימודיו"נ 0.5 – "תואר שני"אם סיים  
 .שנים

 

 ז  "נ 0.5+ שנים  3ז למשך "נ 1 –( שיניים-או רפואת) "תואר שלישי ברפואה"אם סיים
 .השנה שבה סיים את התואר השלישי לאחרהחל משנת המס  –למשך שנתיים נוספות 



ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו 38  38 

מסלול ישיר לתואר אקדמי שלישי"אם למד ב" –  
1 שנת המס שבה הסתיימו  שלאחרהחל בשנת המס , הראשון-ז בגין התואר"נ

  3מקסימום  –למשך מספר שנים כמספר שנות לימודיו  –לימודי התואר הראשון 
 .שנים

0.5 שנת המס שבה קיבל את  שלאחרהחל בשנת המס  –ז בגין התואר השני "נ
גם אם סיים  , בכל מקרה יקבל למשך  שנתיים)למשך שנתיים , התואר השלישי

 (.השני בפחות זמן-את התואר

 

 2005על מי שסיים את לימודיו החל משנת המס  רקההוראות שלעיל חלות  
 .ואילך

 ז בגין התואר  "נ 0.5 -יהיה זכאי ל 2005-2006מי שסיים את לימודיו בשנים
 (. ז"נ 1ולא )הראשון 

 אקדמי שני -וכן תואר, אחדאקדמי ראשון -עבור תואר רקנקודות הזיכוי יינתנו
 .בלבד אחד

 

 



39 

 (:1ג)ג40הוספת סעיף , לפקודה 189תיקון 

"יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני  ... על אף האמור

אם נקודות   זכאי לבחור... בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות

יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס  ... זיכוי כאמור

או החל בשנת המס שלאחר שנת המס  ... שבה הסתיימו לימודיו

לא  ובלבד שתקופת ההתמחות תחל , שבה סיים את התמחותו

 ...".יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו
 

טרם   2012והוא יחול גם על מי שבשנת " – 1/1/12מיום  :תחולה

ובלבד שלא מימש את זכאותו  ... סיים את תקופת ההתמחות

 ".לפקודה( ג)ג40לנקודות זיכוי לפי סעיף 

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו   39 
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 "לימודי מקצוע"סיום  -' ד40' ס

תנאים: 
תושב ישראל", יחיד." 

 לימודי מקצוע"סיים." 
"שעות לימוד   1,700 -בהיקף שעות לימוד הזהה ל, לימודים לרכישת מקצוע מסוים" – "לימודי מקצוע

 ".לפחות... הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה

תעודת מקצוע"זכאי ל." 
"י משרד ממשלתי"המוכרת ע, תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע" – "תעודת מקצוע." 

הזיכוי יינתנו החל משנת המס לאחר השנה שבה סיים את לימודי המקצוע-נקודות. 

 

שנים 3מקסימום , ז למשך מספר שנים כמספר שנות לימודיו"נ 0.5 -זכאי ל. 

 

 וגם לפי ס"( תואר אקדמי)"' ג40' זיכוי גם לפי ס-מי שזכאי לנקודות – 'ה40סעיף  '
 .לפי אחד הסעיפים רקז "רשאי לבחור קבלת נ"( לימודי מקצוע)"' ד40

 

 אחד " מקצוע"הזיכוי רק בגין -לפיו ניתן לקבל את נקודות תנאיאין ' ד40בסעיף– 
 "(.לימודי מקצוע"ל" תואר אקדמי"ניתן גם לשלב בין )ולכאורה אין הגבלה 
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 זיכוי בעד נטולי יכולת – 45' ס

תנאים: 
תושב ישראל", יחיד." 

 עיוור או מפגר, משותק ילדבשנת המס ( זוגו-או לבן)היה לו . 
גם הורה –קודם לכן . 1/1/03 -החל מ  . 

הילד נטול)זוגו -ובן" מזכה"של ה( לרבות הכנסה פטורה" )הכנסה חייבת"ה-
 . ₪ 159,000 -נמוכה מ: זוג-ואם אין לו בן, ₪ 255,000 -נמוכה מ( היכולת

 ילד כאמור כלז בגין "נ 2זכאי לקבל. 

 

פרשנות מס הכנסה: 
" הסובל מלקות למידה חמורה של קשב  18הזיכוי יינתן גם בשל ילד עד גיל

כהוכחה למידת ליקוי הלמידה יש להמציא בנוסף  . או היפר אקטיביות/וריכוז ו
בית  , הפנייה של ועדת השמה לחינוך מיוחד, י מומחה"החתום ע 127לטופס 

 ". כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל, ספר לחינוך מיוחד
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 זיכוי בעד החזקת קרוב במוסד – 44' ס

תנאים: 
תושב ישראל", יחיד." 

 (.בביתו" המזכה"לא יינתן אם ) החזקה במוסד מיוחדבעד שילם ( או בן זוגו)הוא 

הורה, זוג-בן, ילד: הינו" מזכה"ה. 

או ילד  , שפוי בדעתו-בלתי, עיוור, מרותק למיטה בתמידות, משותק לחלוטין :הינו אחד מאלה" מזכה"ה
 .  מפגר

נמוכה מ( היכולת-הילד נטול)זוגו -ובן" מזכה"של ה( לרבות הכנסה פטורה" )הכנסה חייבת"ה- 
 .  ₪ 159,000 -נמוכה מ: זוג-ואם אין לו בן, ₪ 255,000

 

מהכנסתו   12.5%מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  35%של " זיכוי ממס"זכאי ל
 .החייבת

 

 6,000 –הוצאות החזקה . ₪ 100,000 -של המשלם " הכנסה חייבת" :1דוגמא ₪ . 

 35,000 –הוצאות החזקה . ₪ 100,000  -של המשלם " הכנסה חייבת" :2דוגמא ₪. 
 הכנסה . "זוג-אין לו בת. ₪ 170,000של " הכנסה חייבת"יכולת יש -להורה הנטול :3דוגמא

 .  ₪ 25,000 –הוצאות החזקה . ₪ 100,000 –של המשלם " חייבת
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 44-45הוראות כלליות לסעיפים 

 אם  רקזיכוי -ניתן לקבל נקודות. הם חלופיים 45 -ו 44סעיפים
 .ולהיפך –לא דרשנו זיכוי בעד הוצאות ההחזקה 

 ילד"אין הגדרה של." 

 תעודה רפואית"לבקשה לזיכוי יש לצרף." 

כתב ויתור של המזכה על סודיות "השומה רשאי לדרוש -פקיד
 ".רפואית

 יש להגיש מסמכים  –( זיכוי הוצאות החזקה) 44לפי סעיף
 . המעידים על הסכומים ששולמו

 אין   –במוסד " הורה נטול יכולת"אם יש כמה ילדים שמחזיקים
 . 44' מגבלה שכל אחד מהם יקבל את הזיכוי לפי ס
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 46סעיף  –תרומות 

תנאים: 
"(.תושב חוץ"גם תאגיד וגם )שתרם " אדם" 

(.שקיבל אישור" )מוסד מוכר"התרומה הינה ל 

 (.2011עבור שנת )₪  420התרומה עולה על 

 

"התרומה לזיכוי הינה הנמוך מבין" תקרת: 
30% של הנישום" הכנסתו החייבת"מ. 

4,351,000 ₪  . 

 

בהתאם  )בזו אחר זו , תזוכה ממס בשלוש שנות המס הבאות" תקרה"תרומה מעל ל
 (.בכל אחת מהשנים" תקרה"ל

הזיכוי בשנים הבאות יהיה בשיטת ה – 30/01ב "ה- FIFO –   תחילה יש להתייחס לתרומות
 .לפי המוקדם יותר, המועברות משנים קודמות

 

 חברות לתאגידים-ובשיעור מס, ליחידים 35%זיכוי ממס בשיעור של. 
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   :דוגמא

כדלקמן" מוסדות מוכרים"משה תרם ל: 
 35,000 – 2009בשנת ₪. 

 25,000 – 2010בשנת ₪. 

 15,000 – 2011בשנת ₪  . 

להלן פרטים אודות הכנסותיו: 
 50,000בסך של " הפסד מעסק" 2009בשנת ₪. 

 150,000של " הכנסה חייבת" 2010בשנת ₪  . 

 100,000של " הכנסה חייבת" 2011בשנת ₪  . 
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 הוצאות להנצחת חיילים

ב  "התשכ, (2' מס)לחוק תיקון פקודת מס הכנסה  4' ס
1962. 

תנאים: 
"שהוציא סכומים להנצחה" אדם  . 

 חייל שנספה במערכהשהיה  משפחתו-בןההנצחה היא לזכרו של. 
"גיס וחתן, הורה, אח, נכד, בן, זוג-בן –" בן משפחה. 

"שמת כתוצאה מחבלה, חייל או חייל משוחרר –" חייל שנספה במערכה  ,
 ".עקב שירותו, שאירעו בתקופת שירותו, ממחלה או מהחמרת מחלה

 

 ללא תקרה וללא כל   –מהסכומים שהוציא  30%זיכוי של
 .מגבלה אחרת
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 הטבות מס ביישובים – 11' ס

"זכאי באותה שנה  ... תושב ביישוב... מי שהיה במשך כל שנת המס
 ....":עד לסכום של מיגיעה אישיתמהכנסתו החייבת ... לזיכוי ממס

 
ברעם, בית הלל, אלקוש, אילון, אור הגנוז, אדמית, אבן מנחם, אבירים, אביבים ,

,  דישון, דובב, גשר הזיו, גרנות הגליל, געתון, גוש חלב, גורן, בר יוחאי, בצת
,  יערה, חורפיש, חניתה, חוסן, זרעית, זיו הגליל, הילה, הגושרים, דפנה, דן, דלתון
,  כרם בן זמרה, כפר סאלד, כפר יובל, כפר גלעדי, כפר בלום, כברי, יראון, יפתח
מעלות  , מעין ברוך, מעיליה, מעונה, מנרה, מנות, מלכיה, מירון, מטולה, לימן

, סאסא, נטועה, נהריה, נאות מרדכי, מתת, משגב עם, מרגליות, מצובה, תרשיחא
פקיעין  , פקיעין, פאסוטה, עראמשה, עמיר, עלמה, עין יעקב, עבדון, ספסופה, סער

,  שאר ישוב, רמות נפתלי, ריחניה, ראש הנקרה, ר'ראג, צוריאל, צבעון, החדשה
עד   12% –שתולה , שניר, שמיר, שלומי, שומרה, שדה נחמיה, שדה אליעזר

 (.11% –ואילך  2014)₪  233,400
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נתיב , להבות הבשן, כפר ורדים, המעלה-יסוד, יחיעם, גונן, בן עמי
 12% –דנון ' שדרות ושייח, שבי ציון, עכו, עברון, נתיבות, השיירה

 (.11% –ואילך  2014)₪  155,520עד 

 
בית , בארי, ארז, מועצה אזורית אילות, איבים, אור הנר, אבשלום

, חצור הגלילית, חולית, זמרת, זיקים, דקל, גברעם, גבים, שאן
,  כפר עזה, כפר מימון, כיסופים, יתד, ישע, יכיני, יד מרדכי, יבול

ניר  , ניר יצחק, נחל עוז, מפלסים, מגן, מבטחים, כרם שלום, כרמיה
עין  , עין הבשור, סעד, סופה, נתיב העשרה, נירים, ניר עם, עוז

פרי  , ערד, מועצה אזורית ערבה תיכונה, עמיעוז, עלומים, השלשה
תקומה  , תלמי יוסף, תושיה, שוקדה, שובה, שדה אברהם, רעים, גן
 (.11% –ואילך  2014)₪  155,520עד  12% -
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 20% –( 31/12/12עד  –הוראת שעה )" קו עימות דרומי"אזור 
 .₪ 233,400עד 
"מ מגדר המערכת  "ק 7שוכנים עד , כולם או חלקם, היישובים אשר בתיהם

 ".המקיפה את רצועת עזה

22%: 2014-2015)₪  233,400עד  24% – קריית שמונה  ,
 (.21% –ואילך  2016

22%: 2014-2015) .₪ 155,520עד  24% – מצפה רמון ,
 (.21% –ואילך  2016

18%: 2014-2015)₪  155,520עד  19% – דימונה וירוחם  ,
 (. 17%: ואילך 2016

עד  15% –מועצה אזורית רמת הנגב , תל שבע, ערוער, אופקים
 (. 14%: ואילך 2014)₪  155,520
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 פטורים והנחות )חוק אזור סחר חופשי באילת 

 :2011ב "התשע, (6' תיקון מס()ממיסים

 1/1/12החל מיום: 

במשך כל שנת המס, מי שיהיה תושב אזור אילת  ,

מהכנסתו החייבת  , 10%זכאי באותה שנה לזיכוי של 

שנצמחה או , לפקודה( 2)2 -ו( 1)2לפי סעיפים 

 . ₪ 233,400עד לתקרה של , הופקה באזור אילת
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"יחיד שמרכז חייו באותו ישוב –ביישוב מסוים " תושב. 

 
 יישוב מזכה"או שחדל להיות תושב " יישוב מזכה"מי שבמהלך שנת המס היה לתושב "

חודשים רצופים   12שהיה תושב היישוב  ובלבד, באופן יחסי, זכאי לזיכוי ממס –
 .לפחות

" לפיכך. חודשים רצופים לפחות 12הזכאות להטבה ניתנת למי שהינו תושב בישוב ,
תמומש בדרך של , זכאות לזיכוי יחסי שנקבעה למי שהפך לתושב במהלך שנת המס

 (.החבק" )ח שנתי לפקיד השומה"החזר מס לאחר הגשת דו

 
 בשל ההכנסה שלגביה ניתן  על סכום המס שהנישום חייב בו  לא יעלהסכום הזיכוי

 .הזיכוי

 

הנחה במס"ולא " ההכנסה"חישוב הזיכוי הוא מ :הערה חשובה." 
ממס זיכוי₪  12,000": עכו"תושב , ₪ 100,000הכנסה ברוטו ממשכורת של : דוגמא! 
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הראייה  -נטל עליופיתוח -נישום המבקש ליהנות מהזיכוי ליישובי
 .שהוא אכן זכאי לכך

46/93ה "עמ, ר יעקב דגן"ד 120/93ה "עמ, ניקולא נזיה 437/03ה "עמ: ראה  
עמיר   111/02ה "עמ, פהים דקוואר איברהים 151/92ה "עמ, כמיל סאדר

  .מ"מ וניקוב מחשבים בע"ל חיפה בע.ל.מ 852/86א "ע, גפני

 

נאמר" משה שוואלב" 4/51ץ "בבג: 
"תוך גבולות המדינה, שאלת מקום מגוריו הקבוע של אדם: כלל העולה  ,

פי אותם הקווים והכללים בהם נבחנת שאלת ארץ  -כלל על-נבחנת בדרך
  ".הדומיסיל שלו, מגוריו הקבועה

 תושב ישראל"בנושא " מרכז החיים"ראו מבחני." 
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 "מרכז חיים כפול"

 הוא אינו זכאי לזיכוי ממס" מרכז חיים כפול"במידה ויש לנישום. 
השופטת וסרקרוג – "ניקולא נזיה" 437/03ה "בעמ: 

"האחד מצוי במקום המזכה בהנחה ממס , כאשר יש לנישום שני מרכזי חיים
 ".לא יזכה הנישום להנחה, והשני אינו מזכה בהנחה כאמור

קבע בית המשפט העליון "לונדנר" 1117/92א "בע: 

"במובחן , מקום מגורים קבוע הוא המקום שבו מתגורר אדם דרך קבע
 ".ממגורים ארעיים או מזדמנים

 

 ( פיצול התא המשפחתי"או " )פיצול מרכז חיים"יש הבחנה בין"
 ".מרכז חיים כפול: "לבין

צייגר משה"ד "פס: ראה." 
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השוטפת וסרקרוג –ר כץ "ד 301/02ה "עמ: 

"  מאחר שמתן הנחה או פטור ממס פוגעת באיזון הנדרש

ממילא כל  , בין הנישום שזכה לכך לבין נישומים אחרים

נטל ההוכחה  ... פטור או הנחה צריכים להיבחן בקפדנות

כוונת התקנות לעודד אנשים  ... מוטל על מבקש ההנחה

כדי ליהנות מההנחה יש  ... להתגורר ביישובי ספר

.  להוכיח כי מרכז חייו של הנישום הוא ביישוב המוכר

 ."המבחן הוא מהותי ולא טכני

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו  54 



ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו 55  55 

 זכאי לזיכוי ממס  " משכורת מיוחדת"חייל שמשולמת לו
עד לסכום של  " משכורתו המיוחדת"מ 5%בשיעור של 

155,520 ₪. 
במידה והחייל זכאי גם לזיכוי זה וגם לזיכוי ליישובי :חריג-

 .  עליו לבחור רק אחד מהם –הפיתוח 

"סוהר וכן עובד בשירות  ..שוטר...קבע...חייל המשרת" – "חייל
 ...".הביטחון הכללי או במוסד

"משכורת הכוללת תוספת פעילות רמה " – "משכורת מיוחדת
אשר שולמה במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים ', א

 ".לפחות
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"תוספת שכר המשולמת לחייל בשל   -" תוספת פעילות רמה א

המוגדרת על פי הדין החל , פעילות במערך הלוחם בשטח פיתוח

 ; ושאישר המנהל לענין זה' לגבי החייל כתוספת רמה א

  

"כל אחד מאלה -" שטח פיתוח : 

 ;שומרון וחבל עזה, אזור יהודה(    1) 

 ;270כל מקום צפונה מקו הרוחב (    2) 

 ;  לרבות אזור ים המלח, 070כל מקום דרומה מקו הרוחב (    3) 

 

ח אלעד רוזנטל"ד ורו"עו  56 
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נישום שהתגורר   –( 4/9/11מיום ) "אביב בלטינסקי"ד "פס

. שירת בצבע קבע ושכר דירה במרכז הארץ, במקור בנהריה

לחילופין  . הוא במרכז הארץ" מרכז חייו"המשפט קבע כי -בית

 .והוא אינו זכאי להטבה, "מרכז חיים כפול"יש לו  –

 

טענה שהיא תושבת  – נאוה בלטינסקי 28132-04-10מ "ע

,  המשפט קבע כי מרכז חייה לא היה בנהריה-בית. נהריה

הייתה , היו לה דירות ששכרה באזורים אחרים: בהסתמך על

מרבית הקניות , ביאליק-רשומה בספר טלפונית כתובת קריית

 .  בוצעו מחוץ לאזור נהריה( האשראי' לפי דוח מחב)שלה 
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אך  , עברה לגור בעכו וגם עבדה שם – צוקר מירב 833/08ה "עמ

ומרבית הקניות שלה  , (את ההורים והחבר)ביקרה כל יום בחיפה 

בגין חלק , המשפט קבע זכאות להטבה-בית. בוצעו בחיפה

 :השופטת וסרקרוג. מהתקופה

" יחול רק באותם  , של אדם בישוב מזכה' מרכז חיים'אין להסיק כי

הן מבחינת מקום  ' סגר סביבתי'מקרים בהם גזר על עצמו אותו נישום 

,  אדם העובר להתגורר בעיר אחרת.... הקניות והן מבחינת הבילויים

באמצעות  , יכול שישמור לעצמו כתובת אחרת לקבלת דברי דואר

להמשיך ולבצע קניות   –מתוך הרגל  –כן יכול שינהג .... כתובת ההורים

ואף ישמוש לעצמו אותו סניף בנק או אותו מרכז קופת  , בעיר אחרת

אין באלה  ... במיוחד כאשר מרחקי הנסיעה אינה משמעותיים.... חולים

 ".'מרכז חיים כפול'בלבד כדי לבסס טענה בדבר 
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 עבודה במשמרות - 10' ס

 ז  "התשמ, (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)תקנות מס הכנסה
1986. 

 (.31/12/12התקנות הוארכו עד )המתחדשת מידי שנה " הוראת שעה"התקנות הינן 

 

 בהתאם לתנאים הבאים. 15%זיכוי של: 
 במשמרת שניה או שלישיתהכנסת עבודה "בגין  אך ורקהזיכוי יינתן". 

"שאיננה פחותה משבע שעות  , מכסת העבודה היומית המלאה" – "משמרת שניה
שעת ההתחלה שלה היא לאחר תום שעות  ואשר , על פי סידור העבודה הקבוע, רצופות

 ".14:00העבודה של המשמרת הראשונה אך לא לפני שעה 

"שאיננה פחותה משש שעות , מכסת העבודה היומית המלאה"  - "משמרת שלישית
ואשר שעת ההתחלה שלה היא בתום המשמרת  , על פי סידור העבודה הקבוע, רצופות
 ".השניה

 בשל העבודה במשמרת השנייה או השלישית" תוספת משמרות"המעביד משלם. 
"תוספת שכר המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית  " – "תוספת משמרות

 ...".על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה
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פעילותו בשנת המס היא  שעיקר  העבודה היא במפעל תעשייתי
 ".פעילות ייצורית"

 הבאיםלעובדים  רקהזיכויי יינתן: 
עובדים בייצור. 

 להנחת דעתו של פקיד , שבעל המפעל הוכיח –עובדי מנהלה ושירותים
חיונית להפעלת קווי  כי עבודתם במשמרת השניה או השלישית , השומה

 .הייצור במפעל

 

(בשנה₪  10,920)לחודש ₪  910 -הזיכוי מוגבל ל 

 לא יהיה זכאי להטבה על חלק ₪  10,360מי שהכנסתו החודשית עולה על
ההכנסה עליה ניתן הזיכוי יראו אותה כהכנסה  . ההכנסה העולה על סכום זה

 .הגבוהה ביותר בסולם הכנסותיו
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 "דמי חבר"ו" דמי טיפול"ניכוי 

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

 (:1/1/11 -בתוקף רטרואקטיבי מ, 18.1.12פורסם ) 7תקנה 
 

"50%  ולגבי  , ששילם עובד משכרומתשלום דמי הטיפול

מסכום דמי הטיפול שהיה   50% –ששילם דמי חבר עובד 

 ".אילו היה מחויב בדמי טיפולאותו עובד  משלם
 

"תשלום המשולם לארגון עובדים יציג על ידי  " –" דמי טיפול

 ...".בארגון עובדיםשאינו חבר עובד 
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 הוצאות שאינן מוכרות

ההוצאות הבאות אינן    -(1/1/11 -מ)לפקודה  179החל מתיקון  –( 1)32' ס
  –מוכרות 

לרבות   , הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" 
הוצאות שהוצאו לשם  , ל"הוצאות אש, הוצאות פרטיות, הוצאות הבית

והוצאות שהוצאו לשם  , הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו
 ..."טיפול בילד

 

"הוצאות  " – "הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה
המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור  

 ".והמהוות חלק בלתי נפרד מהם, ההכנסה
 

"שהוצאו בין  , הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו" –" ל"הוצאות אש
ולמעט הוצאות בשל ארוחת בוקר  , במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו

 ".הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי
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לרבות הוצאות  , הוצאות לימודים" (:15)32' ס

,  לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע

שאינה , ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית

לצורך שמירה , לרכישת השכלה או מקצוע כאמור

 ".על הקיים
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 שוויה של הסעה מאורגת –( 20)9' ס

ההכנסה הבאה פטורה ממס: 

שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה  " 

בהסעה מרוכזת המאורגנת ממומנת בידי  , ובחזרה

אם המנהל או מי שהוא הסמיך לכך קבע  , המעביד

שהסעה מרוכזת של העובדים למקום העבודה היא  

הכרחית בשל תנאי העבודה ומיקומו של מקום 

 ".  וההסעה היא בהתאם לתנאים שקבע, העבודה
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 "מנהל"התנאים שפירסם ה -( 20)9' ס

": שוויה של נסיעת העובד מביתו למקום העבודה וחזרה"תנאים לפטור ממס בגין 
 [1/1/05 -החל מ –כללים חדשים ]

(.המעביד משלם במישרין בגין ההסעה)י המעביד "ההסעה מאורגנת וממומנת ע 

 (מונית, רכבת, אוטובוס)ההסעה אינה מתבצעת באמצעות תחבורה ציבורית סדירה  ,
או ברכב צמוד שהועמד לרשות העובדים ואין מדובר בהחזר הוצאות נסיעה בתחבורה  

 .ציבורית או ברכב פרטי

השומה כי הוא פוטר ממס שוויה של הסעה מאורגנת לעובדיו-המעביד הודיע לפקיד ,
 :וכלל בהודעה את הפרטים הבאים

קווי התחבורה הציבורית למקום העבודה ושעות , אמצעי התחבורה, מיקום מקום העבודה
 .  השעות בהן תופעל ההסעה, מסלולי ההסעה, בהן היא פועלת

 

ומספיק להודיע לו, השומה-אין צורך לקבל את אישורו של פקיד. 
יש לשלוח הודעה לפקיד השומה על כל שינוי משמעותי בהיקף ההסעות. 

התיר את , באופן חריג, בית המשפט – בית חולים עזרת נשים הרצוג 9056/05מ "ע
 . למרות שלא נשלחה הודעה על כך לפקיד השומה, קבלת הפטור
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 הכנסת עבודה
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 (2)2המרכיבים הנכללים בסעיף 

 מהמרכיבים " הכנסת עבודה"הסעיף קובע את

 :הבאים

 .השתכרות או ריווח מעבודה( א    

 .טובת הנאה או קצובה( ב    

 .תשלומים לכיסוי הוצאות( ג    

 שווי שימוש ברכב וטלפון סלולארי שהועמד  ( ד    

 .לרשות העובד        
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"(  במישרין או בעקיפין)מוצר או שירות שהעובד  - "טובת הנאה 

עוף "ד "פס)ארוחות , "(דן"ד "פס)ביגוד מקצועי : כגון, נהנה ממנו     
 "(.מלון טבריה"ד "פס)לינה במלון , "(ירושלים

"כגון, מעביד-סכום המשתלם במסגרת יחסי עובד - "קצובה: 

 .'קצובת נסיעה וכו, קצובת הבראה                    

 חייבת במס" טובת הנאה"האם כל?   

 ?  השתלמות מקצועית? "הסמל של המעביד"ביגוד שמוטבע עליו      

"טובת מי גוברת  -" מבחן הנהנה  ? 

 ".טובת המעביד"או " טובת העובד"                               

"טובת ההנאה נקבע בהתאם לשווי ההנאה בידי העובד" שווי  

 "(.ים-עיריית בת"ד "פס)      

 "קצובה"או " טובת הנאה"
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 כגון)עבור הוצאותיו " כהחזר"הכוונה לתשלומים שניתנו לעובד  :
תשלומים אלו   –( 'הוצאות טלפון וכו ,תשלום בגין החזקת רכבו

למעט במקרה בו  , (אחר" סעיף שכר"כמו כל ) יחויבו במס
 .  לעובד" מוכרת"ההוצאה הייתה 

 

 תשלום לכיסוי"מהווה " החזקת רכב"תשלום בגין 

   .ויחויב במס –של העובד " הוצאות    

 ה "התשנ( ניכוי הוצאות רכב)לתקנות מס הכנסה  4בתקנה     

 לא יותרו בניכוי הוצאות החזקתנקבע במפורש כי 1995    

 "(סנונית"ד "פס) .רכב שהוצאו בייצור הכנסת עבודה    

 תשלומים לכיסוי הוצאות
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בגדי עבודה  , דמי חבר לאיגוד מקצועי, אגרת רישיון מקצועי, הוצאות השתלמות
ביטוח  , ספרות מקצועית, ד"או חליפה לעו( של המעביד" סמל היכר"כאשר יש )

 (.רכב של העובד) חניה במקום העסק' הוצ', אחריות מקצועית וכו

 
באשר להוצאות חניה שלא במקום העבודה של העובד ברכבו  (: "243.3-ג) החבק

 .  ולפיכך לא יותרו ההוצאות, לתקנות הרכב 4חלה תקנה , הפרטי

כשאלו יותרו  , להוצאות חניה במקום העסקהתיקון לתקנות הרכב אינו נוגע     
 ".ובלבד שהוצאו בייצור ההכנסה לצרכי העסק, לרבות מהכנסת עבודה, בניכוי

 

 למעט הוצאות השתלמות  , לא תותרנה בניכוי הוצאות לימודים –( 15)32סעיף
 (?"שמירה על הקיים"או " יצירת יתרון מתמיד)"

כאשר הנישום השכיר יוצא להשתלמות מקצועית " (:3501/05א "ע" )יהב"ד "פס
,  הוא אינו שונה במאומה מהנישום העצמאי היוצא להשתלמות דומה, על חשבונו

 ".  ומן הראוי שכלל אחד יחול על כל סוגי הנישומים

 

 הוצאות המוכרות לעובד
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שווי השימוש ברדיו  )תקנות מס הכנסה 

 2002ב "התשס, (טלפון נייד

 למעט  , שהועמד לרשות העובדברדיו טלפון נייד  חודששווי השימוש לכל : "2סעיף
יהיה מחצית  , רדיו טלפון כאמור שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד

  ההוצאה החודשיתוהכל בניכוי סכום , לפי הנמוך₪  100או , ההוצאה החודשית
 ".ששילם העובד בשל אותו רדיו טלפון נייד

 

"לרבות  , הוצאות שהוצאו בחודש בשל רדיו טלפון נייד" – "הוצאה חודשית
 ".הוצאות קבועות

דמי  , לרבות הוצאה קבועה, ן"ההוצאה החודשית הנה ההוצאה שהוצאה בחודש בשל הרט" :4/03ה "חוזר מ
 ".השתתפות העובד וכדומה, שירותים נלווים, תיבה קולית, מ"מע, שימוש

"ניתן לשימושו האישי של העובד – "הועמד לרשות העובד. 

 

חשבונות הטלפון הסלולארי החודשיים :דוגמאות: 

 . ₪ 550( ה.   ₪ 225( ד.    ₪ 190( ג.   100₪( ב.    ₪ 55( א 

 ?מה תהיה התשובה בהנחה שהעובד משתתף במחצית סכום החשבון 
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 4/03ה "חוזר מ

"הוצאה בשל מכשירים מעורבים המשמשים גם כמכשירי קשר תמויין  ,
ודמי השימוש הקבועים וההוצאות המשותפות האחרות יופרדו וייוחסו  

 ".לכל שימוש בנפרד

 

"יבחר  , ן אחד"מעביד שהעמיד לשימושו האישי של עובדו יותר מרט
 :באחת משתי האפשרויות

חיוב העובד בשווי נפרד עבור כל אחד מן המכשירים... 

  חיוב העובד בשווי בשל אחד מן המכשירים ואי התרת הוצאות בשל כל
 (".₪ X 12  =1,200 100)מכשיר נוסף בגובה הסכום שנקבע בתקנות 
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"או  /ן אשר יועד לשימוש בני משפחתו ו"ההוצאה בגין מכשירי רט
לא תותר במלואה ותחשב  , מקרובים אחרים של העובד או נותן השירות

 ".כהכנסה חייבת

 

"ן שנשאר ברשות המעביד בתום העבודה"התקנות יחולו גם על רט  ,
 ".שכן אין מניעה לעשות שימוש פרטי במכשיר במשך יום העבודה

 

"ייחשב  , ן בשל מכשיר הנמצא בבעלות העובד"החזר הוצאות רט
 ".כהכנסת עבודה לכל דבר ועניין
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 ?  "עובד"מיהו 

 (:5378/90א "ע" )הפועל טבריה"ד "פס

אדם נחשב לעובד כאשר הוא נתון למרותו או לפיקוחו   – מבחן השליטה
 .  של מעבידו

העובד הוא האדם שחייב לבצע את העבודה   – מבחן הקשר האישי
 . באופן אישי

פן  . שהעובד משתלב בו" מפעל"קיים  :פן חיובי – מבחן ההשתלבות
 .המשרת את המפעל כגורם חיצוני" עסק"אותו אדם אינו בעל  :שלילי

מבחני עזר נוספים: 

 מספק   " מעביד"האם ה – מבחן אספקת החומרים וכלי העבודה( 1     

 ?מביא אותם" עובד"או שה, העבודה-את כלי          

 .שירות/תשלום קבוע ומחזורי או לפי עבודה –מבחן צורת התשלום ( 2     

 על מי מוטלת החובה לשלם את    – מבחן התשלומים הסוציאליים( 3     

 ?התשלומים הסוציאליים         
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 ?"עובד"או " קבלן"

נקבע כי עובדת ניקיון  – ר ישראל פלד"ד 543/73ה "בעמ
ללא  , המבצעת את עבודתה בזמן בלתי קבוע, במשרדים קטנים

קבלן "נחשבת ל –בימים ובשעות שהיא קובעת לעצמה , פיקוח
 .משרד נקי –היות ומקבלים ממנה תוצאת עבודה , "עצמאי

נקבע כי תשלום לפי תפוקה   – יצחק דובדבני 429/68א "בע
 ".קבלן עצמאי"ל" עובד"אין בו כדי להפוך את ה

 

ולא  , מ"מול חברה בע" חוזה קבלן"כאשר יש  :הערה חשובה
מעביד -לא תוכל להיטען הטענה כי ישנם יחסי עובד, מול יחיד

 (.מוגדר בתקנות כיחיד" עובד)"
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 שווי שימוש ברכב 
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שווי השימוש  )תקנות מס הכנסה 

 1987ז "התשמ( ברכב

 (:31/12/09עלה לכביש עד ) 2009לגבי רכב שנרשם עד 

" למעט אופנוע שסיווגו , ברכבשל השימוש  לכל חודשהשוויL3  ,  שהועמד

  שנקבעה לרכב לפי קבוצת המחיר, יהיה כנקוב בתוספת לרשות העובד

 ..."  בתוספת לתקנות התעבורה

שהועמד לרשות העובד   L3השווי לכל חודש של השימוש באופנוע שסיווגו "

 ".   ₪ 880יהיה 

 ?מה קורה לגבי חלק מחודש – "לכל חודש"•

 ,   "רכב תפעולי", טון 3.5לא רכב מעל )רק רכבים הנכנסים להגדרה  –" ברכב"•

 (.'וכו "רכב עבודה"                    

.  המופיעה ברישיון הרכב" קבוצת מחיר"לכל רכב יש  –" לפי קבוצת המחיר"•
 .לפי מחיר הרכב, נקבעת בעת הרכישה" קבוצת המחיר"
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 31/12/09רכבים שעלו לכביש עד  –" שווי שימוש"

 2012 מחיר רכב קבוצה

 2,640 ₪ 97,000עד  1

 2,870 ₪ 117,000עד  2

 3,690 ₪ 137,000עד  3

 4,420 ₪ 155,000עד  4

 6,120 ₪ 202,000עד  5

 7,930 ₪ 288,000עד  6

 10,200 ₪ 288,000מעל  7

 880 ק "סמ L3 – 125 אופנוע



79 

 המיסוי הלינארי

בגינם  " שווי השימוש" 1/1/2010 -רכבים שעולים לכביש החל מ
 .יחושב בהתאם לאחוז ממחירו של הרכב

 שימוש לחודש-שווי 2.48% :ואילך 2011בשנת. 
 2.5%היה  2010בשנת. 

 

"490,020היא עד לרכב שמחירו " תקרת הזקיפה ₪ . 

 שווי השימוש   –כלי רכב היברידיים : 2014-2010הוראת שעה לשנים
ובין אם לפי , הלינארית-בין אם ימוסו לפי השיטה)₪  540 -יופחת ב

 (. הקבוצות-שיטת

הנוסחה: 

,  540₪בניכוי ) הצמדה למדד Xמחיר רכב  Xשיעור שווי שימוש  
 (.במידה והרכב היברידי

סימולטור: https://www.misim.gov.il/mm-usecar/ 
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 שווי לחודש  ": חישוב לינארי"אין  –לגבי אופנועים

880 ₪ . 

"שהועמד  ... השווי לכל חודש של השימוש ברכב

יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת , לרשות העובד

בשיעור שווי  , המחיר המתואם לצרכן של הרכב

שהוא מעוגל לסכום הקרוב שהוא  , השימוש

 ".שקלים חדשים 10מכפלה של 
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"המחיר המתואם לצרכן:" 

המחיר המקורי   – בשנת רישומו של הרכב לראשונה

 (.₪ 490,020: מקסימום)

הצמדה למדד של המחיר   – בשנת המס העוקבת

 (.₪ 490,020: מקסימום)המקורי 
 

"מחיר הרכב לצרכן של רכב  " ":המחיר המקורי

 ...".ביום רישומו לראשונה, ראשון מדגם
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"מחיר הרכב לצרכן:" 

לרבות כל האביזרים והמכלולים  , מחיר לפי מחירון היבואן

ותוספות  ... ולרבות אבזרי חובה על פי דין...שהתקין יצרן הרכב

,  חלון בגג: גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסיתכמפורט להלן 

תיבת הילוכים , מערכת לשמירת יציבות הרכב, כריות אויר

ולמעט מחירי מבצע  ... וכולל מס ערך מוסף... אוטומטית

 ".והנחות

ערך  –שאין לו ייבוא מסחרי מקביל , אם זה רכב בייבוא אישי

... מ"מס קנייה ומע, בתוספת מכס, הרכב שנקבע לצורך המכס

 .ובתוספת פחת שימוש

"לכל חודש מהמועד שבו  1%שיעור של " –" פחת שימוש

נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ עד ייבואו  

 ".לישראל
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"אופנוע שסיווגו "(: "ניכוי הוצאות רכב"מתקנות ) "הגדרת רכבL3 ,  רכב
,  ולמעט רכב תפעולי... למעט רכב עבודה... N1ורכב שסיווגו  M1שסיווגו 

ובלבד שמשקלו הכולל  , בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו
 ".ג"ק 3,500 -המותר פחות מ

 3אופנועL –  ס"כ 33ק והספק מנועו מעל "סמ 125נפח מנועו עולה על. 

 או  , רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע" ":רכב עבודה"הגדרת
ואינו מיועד להובלת משא או להסעת  , שמבנהו עשוי לביצוע עבודה

 ".נוסעים

במשרד הרישוי" רכב עבודה"אין חובה שהרכב יסווג כ – "עיריית נהריה"ד '"פס  . 

 1רכבM –  טון 3.5ומשקלו עד , (נהג)+מושבים  8רכב שבו עד. 
 1רכבN –  טון 3.5רכב משא שמשקלו עד. 
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 "רכב תפעולי"

 אחד מאלה, להנחת דעתו של פקיד השומהרכב שהתקיים בו: 

 

   א"התשכ, כהגדרתו בתקנות התעבורה, הרכב הוא רכב ביטחון( 1   

 .המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד, 1961        

 

 הוא , של המעביד כלשהוהרכב לא הועמד לרשות עובד ( 2   

 ,  היד או העסק-משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח        

 היד-של בעל משלח, של המעביד מקום העיסוק, לפי העניין       

 ובתום אינו בבית מגוריו –לפי העניין , או של בעל העסק       

 ."שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק        
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"רכב שמשמש רק לפעילות העסקית – (2חלופה ) "רכב תפעולי  ,
אין צורך לזקוף שווי   –ובסוף יום העבודה נשאר במקום העסק 

מ בהוצאות השוטפות בשיעור "גם מע) !וההוצאה מוכרת במלואה
 (.לא ניתן לנכות מס תשומות –ברכישה , מלא

 

"רכב של , אופנוע להגשת עזרה ראשונה... אמבולנס" – "רכב ביטחון
כשהם מפיצים  ... רכב לכיבוי שרפות, ל"משטרת ישראל או של צה

 ...".בפנס מיוחד אור מהבהב
 

 האם מדובר בתחולה מיום  –" רכב תפעולי"הוספת התחולה של
 ? "תיקון מבהיר"או שזה , 1/1/08

 ". תיקון מבהיר"ניתן לטעון כי זה " עיריית נהריה"ד "לפי פס - 
 
 
 



86 

עיריית נהריה 872/06מ "ע –  

30 שלטענת העירייה משמשים לעבודה בלבד, כלי רכב פרטיים ,

 ".רכב עבודה"נפסק שמדובר ב. ובסוף היום חוזרים לחניון העירייה

 

 :השופטת וסרקרוג

"לפגיעה  , לפחות לכאורה, גורמת.... ההגבלה על ניכוי הוצאות רכב

יש לפרש הגבלה זו על דרך  , לפיכך. בזכות הקניין של הנישום

 ".הצמצום
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" יש להימנע עד כמה שניתן מתחולתן של חזקות חלוטות

המתעלמות למעשה מהנתונים הספציפיים המאפשרים להגיע  

עד  , יש להעדיף תשלום מס על בסיס ראיות וממצאים. למס אמת

ולהותיר קביעת שומה על דרך אומדן והערכה רק , כמה שניתן

 ".כאופציה שיורית

 

" נדמה כי המחוקק טרם השכיל למצוא הגדרה ממצה למיסוי ישיר

ספק אם גם במצב היום  , בנסיבות אלה. של הוצאות רכב פרטיות

לא מתבצעת גביית יתר של מס בנוגע להוצאות עסקיות של 

 ".אחזקת רכב
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עיריית מעלה אדומים  131/08ה "עמ–  

 נסעו איתם לביתם" בכוננות"שהעובדים " רכבי בטחון"לעירייה .

 .מההוצאה עסקית 100% -ו, "שימוש פרטי"שאין בזה  –נפסק 

 העירייה טענה שחל איסור על  –רכבים פרטיים אחרים  15לעניין

 .  ידני" יומן רכב"והם מנהלים , שימוש פרטי

המשפט קבע-בית  : 

לא  . העובדים" יושר"והסתמכו על , לא נאכף האיסור לנסוע נסיעות פרטיות

 "(.איתוראן"לרבות מול " )בדיקות מדגמיות"נעשו 

והיכן הרכב נשאר, ולא צוינה מהות הנסיעה, היה לקוי" יומן רכב"הרישום ב  .

 . 'שומר בפתח החניון וכו: כגון, ולא היה גורם שבדק את הרישומים

לא היו חניונים המיועדים לחניית הרכבים בסוף היום  . 
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ניכוי הוצאות   – 10/95חוזר מס הכנסה 

 8/8/95מיום  –רכב ושווי שימוש ברכב 

פרטי  )מ של הנסיעות ברכב "הק' אינו קשור למס" שווי שימוש"חיוב העובד ב
 . עצם העמדת הרכב לטובת העובדאלא החיוב הוא בגין ( או עסקי

 

" יש לראות בכל הוצאות הרכב ...  - "עצמאי"רכב צמוד לנותן שירותים
, אם התשלום לנותן השרות חייב בניכוי במקור. תשלום נוסף בעד השירותים

לנותן השירותים יותרו במקרה  ...יש לנכות מס במקור גם מכל הוצאות הרכב
לפי הגדרת )כאילו הרכב היה בבעלותו , כזה הוצאות רכב לפי התקנות

 (".שבתקנות הן חלות גם על רכב שאינו בבעלות הנישום" רכב"

 

"כאשר רכבו הפרטי של עובד  - רכב העובד שהועמד לרשות המעביד
הועמד לרשות המעביד לביצוע הפעולות העסקיות של המעביד והמעביד 

  -מכסה את כל הוצאות הרכב ישירות לספקים ולנותני השירותים 
התשלומים לכיסוי הוצאות הרכב הנם תשלומים להחזקת רכבו הפרטי 

 ...".מלוא התשלום חייב במס ובניכוי במקור כמשכורת. של העובד
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