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 מהותן של הוצאות שכר עבודה

 .ד הפועל טבריה"פס –מעביד -קיום יחסי עובד
 .לפקודה 164-167+ א 32סעיף  –חובת ניכוי במקור 

 
ד  "פס –כעובדים לפי דיני המס ( פרילנסרים)קבלני משנה 

 (. 18.8.2003) כלכלית אילת, כפר רות
 . ד כפר רות"פס –עובדים של קבלני המשנה 

 (.31.8.2003)ד קבוצת חול "פס –? תשלומים לבעלי שליטה 
 .ד ממן"פס, ד קלס "פס –תשלומים לבני משפחה לבני זוג 
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 סוגי הוצאות שכר ונלוות

.  בסיס מצטבר או בסיס מזומן –הוצאות שכר שוטף •
 (.בסיס מזומן –לעובד )

( א) 18סעיף )בסיס מזומן  –רכיבי שכר סוציאליים •
שוטף או בתוך  . מענק יובל –ד דקלה "פס( לפקודה

 .חודש מתום שנת המס
חודשים   3תוך , בסיס מזומן –תשלומים לבעלי שליטה •

 (.לפקודה( ב) 18סעיף )
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 בונוסים ומענקים לעובדים

o כשבסמוך לתום שנת המס -שכיר רגיל. 
oלא בסמוך לתום שנת   – כסוציאליות

 .המס
o סעיף )חודשים  3תוך  –לבעלי שליטה

 ד  הראל"פס(.   לפקודה( ב) 18
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 טובות הנאה והחזרי הוצאות לעובדים

החזקת  , נסיעות, החזקת רכב –החזרי הוצאות לנוחות העובד •
 .ביגוד וכדומה, טלפון

,  טלפון נייד צמוד, רכב צמוד –שווי טובות הנאה שניתנו לעובדים •
 ???  אומדן או ספציפי .  ארוחות, מתנות

(  11) 32סעיף  !!!אינן הוצאות שכר  –טובות הנאה ללא זיהוי העובד •
 .לפקודה

מבחן הנהנה , נוחות המעביד –החזרי הוצאות בתפקיד לעובדים •
 .העיקרי

 
 .  ים-עיריית בת, ד קואופרטיב דן"פס

 
 .לשימוש אישי –תקנות שווי שימוש בטלפון נייד 



מ      "ח    מיסים ועסקים בע"ד רו"רמי אריה עו

       www.ralc.co.il  6 

דמי מחלה  , חגים, הבראה, דמי חופשה
 וכדומה

 .על בסיס מזומן -חובת תשלום לעובדים 

 .יום מתום שנת המס 30עד  –תשלום שוטף לקופת גמל 

 .לא יוכרו הפרשות להתחייבויות עתידיות
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 תשלומי פיצויי פרישה 
חובת הניכוי  

/  דיווח / במקור 

תנאי   –תשלום 

 –להכרה בהוצאות 

-164+ א 32סעיף 

.    לפקודה 167

אף כשהן פטורות  )

 (ממס בידי העובד

פיצויי פרישה  
=  לעובדים 

הוצאות  
 מוכרות

פיצויי פרישה  

לקבלני משנה 

 (.פרילנסרים)

פיצויי פרישה  

בשל תקופת  

עבודה אצל  

  – מעביד קודם

ד תעשיות  "פס)

 (.ואמייאלמתכת 

הפרשות אינן 

 מותרות בניכוי

(  א) 18סעיף  –

   .לפקודה

שינוי טופס  

161  

והמשמעויות  

לפי חוזר  

הרשות  

 למיסים
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 ביטוח אובדן כושר עבודה

 .לא היו מגבלות בניכוי ההוצאה – 2004עד וכולל •
 1.1.2008/   1.1.2005מיום •

(  2)2או ( 1)2) רק מהכנסות של עצמאי או שכיר - 
 (.לפקודה

 מההכנסות     3.5%עד  - 
 השכר הממוצע במשק  4עד תקרה של פי              

 .שנים 60תקופת הביטוח עד גיל  - 
 .שנים 60תקופת תקבולי הביטוח עד גיל  - 
 .   ג"קופכולל  7.5% -לא יותר מ - 
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 ביטוח אנשי מפתח

 .לפקודה( 10) 32סעיף 

ביטוח שותפים 
 –( ויותר 10%)

 .לא מוכר

ביטוח בעלי שליטה  
מוכר   –( ויותר 10%)

ביטוח חיים לקופת 
 .גמל בלבד

ביטוח אנשי  
 –מפתח אחרים 
מוכר ללא  

 .  מגבלה
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גילום שכר  
כהוצאה 

 מוכרת

גילום בשנים  
 –מאוחרות 

יוכר לפי השנה  
אליה הוא 

 .מתייחס

גילום בתוך 
 –שנת המס 

מוכר באותה  
 .שנה

גילום בשנים  
מאוחרות שהוצאו להן 

יש   –שומות סופיות 
לבקש פתיחת שומות  

 147סעיף לפי 
או לשייך  , לפקודה

לשנה שבה נעשה  
 .   הגילום
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הפרשי הצמדה וריבית בשל שומות 
 ניכויים

 .לא יוכרו ההוצאות –אי ניכוי או דיווח או תשלום  •
 :יוכרו כדלקמן – הוצאות מימון בשל שומות ניכויים בשנים מאוחרות •

 .לא יוכרו –כשיש שומות פתוחות - 
 :כשיש שומות סגורות   - 
 .לפקודה 147יש לבקש פתיחת שומות לפי סעיף  -  

 .   או שהוצאות המימון יוכרו בשנה שבה הוצאו השומות -   

:  מחלוקת בין השופטים –ד הד הקריות "פס -
 .ברק, גולדברג, חשין

 
   אלקטריקד שריג "פס -
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 קנסות ניכויים 

לעולם לא יותרו בניכוי  
תקנת  "כהוצאות מוכרות בשל 

 ".הציבור
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 פריסת מענק הפרישה 
 לכל שנה בפריסה" פטור נכה" -מזכה ב

  לאפשר היא לפקודה (3()ג)8 סעיף של תכליתו
  של מצבם את משווה אשר "מהותי" פריסה הסדר

 את מקבלים שהיו הנישומים של למצבם הפורשים
 שנים מספר פני על פרוס שלהם בפרישה מענק

  .רגילה פירותית כהכנסה

 שרל שבטון נגד פקיד שומה כפר סבא 8958/07א "ע
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 פריסת סכום מענק עקב פרישה או מוות  
 31.3.2003 -החייב במס

  6 עד של לתקופה תתאפשר ,מוות או פרישה עקב שנתקבלו סכומים פריסת
 .נתקבלו שבה בשנה המסתיימות ,מס שנות

 :הבאים בתנאים תתאפשר קדימה פריסה
 .אחת פריסה שנת לתת יש -משנתיים יותר או עבודה שנות 4 כל בעבור1.
 .מס שנות 6 על תעלה לא המקסימאלית הפריסה תקופת2.
   .העובד פרש בה המס בשנת תחול הפריסה3.

  ,זה במקרה .המס שנת של האחרונים החודשים בשלושת פרישה - למעט      
 .הבאה המס בשנת תחל שהפריסה יתאפשר ,הנישום בקשת לפי

  ויראו קדימה פריסה לאפשר אין ,שנים 4-מ נמוך עבודה שנות מספר אם1.
 .הנישום פרש בה בשנה כנתקבל המענק את

  במקור תנוכה אשר מקדמה לקבוע יש ,קדימה פריסה אישור של במקרה2.
 .המענק משלם ידי על

ניתן  , מותירה מעל למספר שלם מחצית ומעלה 4-אשר חלוקתם ל, מי שעבד מספר שנים
 6ובלבד שלא יעלה מספר שנות הפריסה על , להעניק לו שנת פריסה נוספת
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 ניכוי הוצאות אשל לפי קבלות

התקנה הקובעת ניכוי  
הוצאות אשל ללא 

הוכחת אסמכתאות  
עדיין  , להוצאות

כפופה להוכחה  
ספציפית על עמידה  

 .בהוצאות אלו

  1071/06 ה"עמ
 יילמזלר

 אינטרנשיונל
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 שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד
 4586/12החלטת מיסוי 

  מעליות שירות טכנאי לקבוצת לאפשר מסרבת המיסים רשות
 הם שבהם העבודה רכב של מס לצורכי השימוש שווי כי

  לצרכים העבודה שעות לאחר וגם עבודה לצורכי משתמשים
 כל שייסע הפרטי הקילומטרים מספר לפי ייקבע ,פרטיים

  בכל ייסע שהרכב הכללי הקילומטרים למספר ביחס טכנאי
 .חודש
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 החזרי המס שייכים לעובד -"משכורת נטו"גם בהסכמי 

רק עובד רשאי לקבל החזר מס 
הכנסה בגין מס בייתר שנוכה 

אפילו אם , לו על ידי המעביד
מדובר בחוזה עבודה על בסיס  

 " שכר נטו"

' מ נ"ניצנים ניהול והשמה בע 1631/08צ "בג
 רשות המיסים בישראל



מ      "ח    מיסים ועסקים בע"ד רו"רמי אריה עו

       www.ralc.co.il  18 

 דעות חלוקות לגבי מיסוי פיצויי פיטורין

  859/08מ "ע
 חיים ניסים

  35224-10-10מ "ע
 בייגל

מענקי הפרטה המשולמים  
על ידי מעבידים לעובדיהם  
בעת שינוי במבנה הארגוני  
של המעביד הם פיצוי הוני 
 החייב במס רווח הון בלבד

מענק פרישה שקיבל עובד 
בנק לאומי הינו חלק  

מהכנסת העבודה שלו וחייב  
 במס מלא
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 מקנה הטבות מס " מרכז חיים"רק 
 לתושבי יישובי ספר

  הוכח ולא ,קבוע מגורים מקום הוכח משלא
  המס להטבות זכאות אין ,"חיים מרכז"

  11 סעיף לפי ,ספר ישוביי לתושבי המגיעות
 בלטינסקי 28132-04-10 מ"ע -לפקודה
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