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 החוק הוראות חוקהרלבנטי ב הסעיף
 

 פרשנות

  -" מוסד ציבורי"הגדרת  
לפקודת מס  ( 2)9סעיף 

, (נוסח חדש)הכנסה 
: להלן) 1961- א"התשכ

 "(הפקודה"

 -ל יחשב "ציבורי מוסד"
 

חבר בני אדם אשר בבעלות שבעה חברים לפחות  . א
 .יהיו קרובים לאשמרבית החברים 

 
  ".מטרה ציבורית"המוסד פועל למען .  ב
 
נכסי המוסד הציבורי משמשים בלעדית להשגת . ג

 .המטרה הציבורית
 

הכנסות המוסד הציבורי משמשות להשגת  . ד
 .המטרה הציבורית בלבד

  
 
, מוגדרת כמי כמטרה שעניינה דת "מטרה ציבורית"

סעד או ספורט וכן , בריאות, מדע, חינוך, תרבות
מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה  

 ".ציבורית
 

 במסגרת נכללת שאינה מטרה למען פעילות
  ההכרה בסיס את לשמוט עלולה ל"הנ הגדרה
   .שכזה בתור הציבורי במוסד

 
 גם תהיינה הציבורי למוסד כי יתכן ,זאת עם

 בנוסף "ציבוריות מטרות" שאינן מטרות
 יפגע לא זה ובמקרה הציבורית למטרתו

 אם רק זאת "הציבורי המוסד" של מעמדו
 העיקרית פעילותו היא "הציבורית המטרה"

 רק משמשים שבבעלותו והנכסים המוסד של
  .המוסד הוקם שלשמה המטרה אותה את

 
 ,דנן במקרה- "יוסף אהל ישיבת" ד"פס

  כי טענתה את לבסס ,הצליחה לא הישיבה
 במגזר צעירים לזוגות בנייה של המטרה
 להגדרת מהחלופות אחת לגדר נכנסת החרדי

 מבססת היא אין ,שכן ."ציבורית מטרה"
 לציבור "סעד" של הציבורית מטרה קיום
   .רחב

 

 "מוסד ציבורי"הגדרות  

מס 
 הכנסה
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 פרשנות הוראות  בחוק חוקהרלבנטי ב הסעיף

על  - פטור ממס הכנסה 
הכנסות שוטפות  לפי סעיף  

 לפקודה( 2)9

  ומוסד הפיס מפעל ,מקומית רשות של הכנסתם"
  עוסקים שהם מעסק הושגה שלא במידה ,ציבורי

 הצמדה מהפרשי או מריבית או מדיבידנד או ,בו
  העוסק שבשליטתם אדם-בני-חבר ידי על ששולמו

  ,בצו ,רשאי האוצר שר ...... של הכנסתה כןו בעסק
  ידי על מקומית רשות ידי על שהושגה הכנסה לפטור
  קופה שהוא ציבורי מוסד ידי על או הפיס מפעל

  למשך ,האמורים מהמקורות חסדים לגמילות
  לעשות ראוי כי נוכח אם ,שיקבע ובתנאים תקופה

 ;הציבור לטובת כן
 

 פטורות תיהנה "ציבורי מוסד" של הכנסות
 מפעילות תהיינה לא מקורן כאשר ממס

  לרבות – בעקיפין או במישרין עסקית
 . וריבית דיבידנד

 
 בבית מדובר - "הגדול הכנסת בית" ד"פס

 לפעילותו שבנוסף ,(ציבורי מוסד) כנסת
  חתונות לאירועי אולמות השכיר הציבורית

 שבבית החניה מגרש את השכיר בנוסףו 'וכד
 מדובר כי טען ש"פ .חודשי בשכר הכנסת

 על בהסתמך במס החייבת מעסק בהכנסה
 את גובה הכנסת בית לפיה ההתקשרות צורת

 מהלקוח נלווים ושירותים השכירות דמי
 שאליו 'ב מצד שירותים מזמין ומנגד

 טען הכנסת בית .מהתמורה 80% מועברים
  תחת חוסה והוא מאחר פטורה הכנסה זו כי

 .ציבורי מוסדכ  בפקודה ההגדרה
 מדובר האולמות השכרת לגבי כי נפסק
 בהכנסה מדובר החניה השכרת ולגבי בעסק

 כי התרשם המשפט ובית מאחר  מעסק שלא
 .עסק קיום של אלמנטים מספיק אין

 

 פטור ממס על הכנסות שאינן מעסק    

מס 
 הכנסה
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הסעיף  
הרלבנטי  

 בחוק

 פרשנות חוקהוראות ה

                 46  סעיפים
 א46-ו

 לפקודה  

  רשאי ,הכנסה מס לפקודת 46 סעיף פי על
  תרומות בשל הכנסה ממס זיכוי לקבל נישום

  ולקרן זה לעניין שאושר ציבורי למוסד
 .לאומית

 
  מסכום 35% של בשיעור ניתן מהמס הזיכוי

  כללים ולפי ;בפועל ששולם המוכרות התרומות
 :אלה

   לשנת נכון) ח"ש 190 על עלה התרומות סכום ●
2014) 

  ,תרומות של כולל סכום בשל ניתן הזיכוי ●
 על או ,החייבת מההכנסה 30% על עלה שלא

  הנמוך לפי - (2014 לשנת נכון) ח"ש 9,304,000
 .שביניהם

 .מס שנת בכל מתואמים הללו הסכומים ●
 ₪ 20,000 מעל תרומה כל על לדווח יש ●

 .התקבלה ממי ולפרט
  עמותה ,העמותות לחוק א32 סעיף פי על ●

 ח"ש 300,000 על עולה הכספי מחזור אשר
  תרומות קיבלה אם הכספי בדוח לציין חייבת

 ."זרה ישות"מ

 : "(העמותה" :להלן)  בישראל לויפאסנה ד"פס
 

 שסירבו כך על האוצר ושר המיסים  רשות כנגד עתירה הגישה העמותה
  . לפקודה 46 סעיף לצורך ציבורי כמוסד בה להכיר

 
 לפי אישור קבלת לצורך ציבורי  כמוסד בה להכיר יש כי טענה העמותה

 על חלק לא השומה פקיד כי העובדה לאור במיוחד ,לפקודה 46 סעיף
 פטור ציבורי כמוסד סיווגה על ,ידה על הוגשו אשר בדוחות הצהרותיה

 .לפקודה (2)9 סעיף לפי
 

 (2)9 סעיף לפי  "ציבורי מוסד"כ בגוף ההכרה כי מנגד טען השומה פקיד
  אך לפקודה 46 סעיף לצורך הכרה לעניין הכרחי תנאי מהווה לפקודה

 .היחידי התנאי אינו
 

 סעיף של יישומו בין הבדל קיים כי וקבע העתירה את דחה המשפט בית
 כמוסד הכרתו לבין הציבורי המוסד של במס החיוב לעניין לפקודה (2)9

 . 46 סעיף לעניין ציבורי
 

 הנדרשת ההכרה את לקבל בכדי כי ,וקבע הוסיף העליון המשפט בית
  בהוכחה להסתפק יכולה אינה העמותה ,46 סעיף לעניין ציבורי כמוסד
  מטרה כי להראות עליה אלא ,ציבורית מטרה מהווה ממטרותיה שאחת

 .רחב ציבור לטובת דומיננטית מטרה היא זו

 מס לתורמים למוסד ציבורי   מזיכוי 
מס 

 הכנסה
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  הרלבנטי הסעיף
 בחוק

 פרשנות בחוק הגדרה

  - "ר"מלכ"  הגדרת
 מס לחוק 1 בסעיף

 ן"התשל ,מוסף ערך
 חוק" -להלן) 1975-

 ."(מ"מע

  מוגדר ,"(ר"מלכ" :להלן)  ריווח כוונת ללא מוסד
   :כדלקמן בחוק

 
 ;ערים איגוד או מקומית רשות ,המדינה (1)
  עיסוקו שאין ,מואגד לא או מואגד ,אדם-בני-חבר (2)

 ;כספי מוסד ושאינו רווחים קבלת לשם
  ,כחברה רשום ואינו דין מכוח שהוקם תאגיד (3)

 ;כשותפות או שיתופית כאגודה
  (2)9 סעיף פי על הכנסה ממס הפטורה גמל קופת (4)

 ;הכנסה מס לפקודת
 
 מס בפקודת כמשמעותה ,חייבת הכנסה - "ריווח"

 הקודמות המס משנות הפסדים קיזוז לפני ,הכנסה
 המס ניכוי ואחרי ,ההכנסה נתקבלה שבה המס לשנת

  מדיבידנד הכנסה למעט ,(ב)4 סעיף פי על שכר על
  עקב שנוצרה הכנסה ולמעט כספי ממוסד שנתקבל

 מס לפקודת 2ה חלק בתנאי העומדים מבנה שינויי
 או מדיבידנד או מריבית הכנסה לרבות אך הכנסה

 לבעל רווחים מחלוקת או יחידה של פדיון או ממכירה
  ;דין כל לפי הכנסה ממס פטור ניתן שלגביה יחידה

 (נאמנות בקרן - "יחידה" זה לעין)

 :מ"בע כדורגל א"ת מכבי ד"פס
 

  לשנות מ"מע מנהל של החלטתו על ערערה החברה
 .ר"למלכ מעוסק מ"מע לצורכי סיּווגה את

 
  השונים המבחנים את יישם המחוזי המשפט-בית

 המשפט-בית של הדין-בפסק זה לעניין שנקבעו
  ,דהיינו - ירושלים בשערייך עמותת בעניין העליון

  ,הרווחים חלוקת מבחן ,הרווח וכוונת המטרה מבחן
  מהות מבחן ,התפעולי לגירעון המקורות מבחן

 ושאלת והנפרד המוצדק הרישום מבחן ,הפעילות
  סּווגה בדין כי ,וקבע - האוצר בהכנסות הפגיעה

   .ר"כמלכ המערערת
 

  הדין-פסק על הערעור את דחה העליון המשפט-בית
 הכדורגל קבוצות כל שלא הגם ,כי היתר בין ונקבע
  וממילא ,מ"מע לעניין ר"כמלכ מסּווגות כולן ,זהֹות

  שונה לסיווג ,הישר השכל בגדרי גם ,מקום אין
 .למערערת דווקא

 

 
 "   ר"מלכ"הגדרת  

מ"מע  
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 פרשנות בחוק הגדרה בחוק הרלבנטי הסעיף

מ "פטור מתשלום מע
 2, 1 עסקאות  סעיפים

לתקנות   ד6-א ו 6ותקנות  
 .מ"מע

 בישראל עסקה  על" :כי קובע מ"מע לחוק 2 סעיף
 "...מוסף ערך מס  יחול טובין יבוא ועל

 
 :ב מדובר אם ככזו תחשב– "עסקה"

 "עוסק" בידי שירות מתן או נכס מכירת"(1)
  " ...עסקו במהלך

(2)... 
 ."אקראי עסקת   (3)
 
  שעושה מי וכן ר"מלכ שאינו מי הינו – "עוסק"

  .אקראי עסקת
 
  -ב מדובר אם ככזו תחשב  "אקראי עסקת"
 
  כשהמכירה  באקראי שירות מתן או נכס מכירת (1)

 ;מסחרי אופי בעלי הם השירות או
  עיסוקו שאין אדם בידי לעוסק מקרקעין מכירת(2)

 אדם בידי מקרקעין מכירת וכן ,מקרקעין במכירת
  או ,ר"למלכ ,מגורים דירת מכירת למעט ,כאמור
 ...";כספי למוסד

(3)... 

ר אינו חייב בתשלום מס "מלכ, דהיינו
 :כגון למעט מקרים חריגים  ,עסקאות 

 
בעיקר מכירת   -בביצוע עסקאות אקראי  ( א)

 .מקרקעין לעוסק 
 
ר או למוסד "מכירת מקרקעין למלכ( ב)

למעט דירת  , כספי של כל סוגי המקרקעין
 .מגורים

  
בקבלת שירות ממי שעיקר הכנסתו ( ג)

 (.מ"לתקנות מע  א6תקנה )ממשכורת 
 
קבלת שירות או רכישת נכס מאדם  ( ד)

לתקנות   ד6תקנה " )תושב חוץ"הנחשב ל
 (.מ"מע

  
 

 
 מ עסקאות   "פטור ממע

מ"מע  
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 פרשנות בחוק הגדרה הרלבנטי בחוק הסעיף

  לפי תשומות קיזוז איסור
 מ"מע לחוק 38 סעיף

  לחוק א 48 בסעיף והחריג
  .מ"מע

  זכאי עוסק" :קובע מ"מע לחוק (א) 38 סעיף
 התשומות מס את בו חייב שהוא מהמס לנכות
 "....בחשבונית הכלול

 
  מ"מע קיזוז לעניין  קובע מ"מע לחוק א43 סעיף

  אקראי עסקת שהיא מקרקעין במכירת תשומות
  או פטור עוסק ידי על מקרקעין מכירת" :

  זכאי ,אקראי עסקת שהיא מקרקעין במכירת
  את בו חייב שהוא מהמס לנכות במס החייב

  והשבחתם המקרקעין רכישת בשל ששולם המס
  בשל ,בידו יש אם (הרכישה - זה בסעיף)

  אחר מסמך או מס חשבונית ,האמורה הרכישה
  ,כאמור המס תשלום על המעיד המנהל שאישר

 ".נוכה לא והמס
 

  מס לקזז רשאי אינו ר"מלכ ,כלומר
 הנוגע ייחודי מקרה למעט ,תשומות
 ההוראה בהתקיים מקרקעין למכירת
 בסעיף  כאמור מקרקעין למכירת הנוגעת

 רשאי יהיה ר"מלכ לפיו ,מ"מע לחוק א43
 רכישת בעת בהם במקרים מ"מע לקזז
 חשבונית קיבל ,שנמכר המקרקעין נכס
 .נוכה שלא המס תשלום על המעידה מס

 מ תשומות"איסור קיזוז מע
מ"מע  
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 פרשנות בחוק הגדרה הרלבנטי בחוק הסעיף

במס שכר לפי   חיוב
מ  "לחוק מע( א)4סעיף 

ותקרת פטור לפי סעיף  
 מ "לחוק מע 35

  על שיחול נוסף מס קובע מ"מע לחוק (א)4  סעיף
   :ר"מלכ

 ריווח כוונת ללא מוסד של בישראל עילותפ על"
 שקבע כפי ,ששילם מהשכר באחוזים שכר מס יוטל

   לשנת נכון 7.5%) הכנסת באישור בצו האוצר שר
2014). 

 
  שניתנת מלגה למעט -"שכר" ,זה קטן בסעיף

 לימוד במוסד לימודיו בתקופת לחוקר או לסטודנט
   ."הכנסה מס לפקודת (29)9 בסעיף כאמור ומחקר

 
  ממס פוטר ,מ"מע לחוק 35 סעיף ,האמור למרות

 בסך שנתי  לסכום עד לעובדיו ר"מלכ ששילם שכר
 .(2014) ח"אש 180-כ של

 
   : מ"מע לחוק 1 בסעיף מוגדר  "שכר"
 

 ,הכנסה מס בפקודת כמשמעותה עבודה הכנסת"
  שהיה למי מעביד מאת המשתלמת קצבה לרבות
 "עובדו

 המשולמים תשלומים  על יוטל שכר מס
 7.5%  של בשיעור  לעובדים ם"מלכרי י"ע

 תשלומים למעט להם המשולם מהשכר
  בתקופת לחוקר או לסטודנט מלגות בעד

  ומעל ומחקר לימוד במוסד לימודיו
 .לחוק 35 בסעיף הקבועה השנתית לתקרה

 
  ללימוד  כמוסד יוכר "תורני למחקר מכון"

 .ומחקר
 

 שכר להגדרת המיסוית המשמעות לאור
 לקביעת רבה חשיבות קיימת ,ר"מלכ אצל

 למוסד הניכוים בשומות השומה פקיד
  סיווג קביעתו לגבי זה  ובכלל ציבורי
 לעובדי המוענקות ואחרות כאלו הטבות

 במס גם החייבת עבודה כהכנסת ר"המלכ
  י"ע  במקור הכנסה מס לניכוי בנוסף שכר

 .ר"המלכ

 חיוב במס שכר  
מ"מע  
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הסעיף  הרלבנטי  
 בחוק

 פרשנות בחוק ההוראה

לחוק  61סעיף 
מיסוי מקרקעין  

מכירה  , שבח)
-ג"התשכ, (ורכישה

חוק "-להלן) 1963
 "(.ק"מסמ

קובע כי מכירת זכות מקרקעין בידי מוסד  , ק"לחוק מסמ 61סעיף 
ציבורי תהא פטורה ממס בכפוף לתקופת החזקה מינימאלית  

במקרקעין ותקופת השימוש בה במישרין על ידי המוסד הציבורי  
 :כדלקמן

 
המכירה תהא   -שימוש 80%-תקופת החזקה של שנה לפחות ו. א

 .פטורה ממס
שימוש   80%-תקופת החזקה של שנה עד ארבע שנים ופחות מ. ב

שהוא כיחס שבין  , פטור יחסי מהמסיינתן  -מתקופת ההחזקה
 .תקופת השימוש לבין תקופת החזקת הזכות במקרקעין

שימוש   80%-תקופת החזקה של מעל לארבע שנים ופחות מ. ג
ואם המקרקעין  , פטור של מחצית  המסיינתן  –מתקופת ההחזקה 

בנוסף לפטור האמור גם פטור יינתן -שימשו במישרין את המוסד
של המס שהוא כיחס שבין תקופת  יחסי על המחצית השנייה 

 .השימוש לבין תקופת החזקת המקרקעין
 

  ,לתרבות ,לדת מוסדות :כ זה לסעיף מוגדר – "ציבורי מוסד"
  באישור האוצר שר שקבע אחרת ציבורית למטרה או.... ,לחינוך

  סעיף לעניין ככזה שנקבע ציבורי מוסד וגם הכנסת של הכספים ועדת
 .לפקודה 46

 

  שוחרי מורשת יעקב  ד"פס
 

 רכש החינוכי המוסד בו במקרה מדובר
  ובני מחנכים– רבנים למגורי דירות שלוש

   .הקמפוס בשטח  משפחותיהם
 

  לא המגורים כי נקבע מקרה באותו
   ק"מסמ לחוק 61 סעיף לפי לפטור זכאים

  את משמשות אינן דירות אותן שכן
 . עקיף באופן אלא ,ישיר באופן המוסד

 
  הדירות אילו יחשב ישיר באופן שימוש

  לתלמידי לימוד ככיתות משמשות היו
 .המוסד

 
  מ"בע לבנין חברה ד.ר.א.ר נכסי ד"פס

 
  לחוק 61 סעיף לפי הפטור כי נקבע שם

  קיימות  בניה זכות על יחול לא ק"מסמ
  אם גם המוסד את ששימש למבנה
 .ישיר באופן המוסד את שימש  המבנה

 פטור ממס שבח 

מיסוי  
 מקרקעין
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 פרשנות בחוק ההוראה החוק

 –פטור ממס רכישה 
לתקנות   2 לפי תקנה

תקנות מיסוי מקרקעין  
( מכירה ורכישה, שבח)
פטור ממס רכישה  )

,  (למוסד ציבורי
 .2005-ו"התשס

בעת רכישת מקרקעין בישראל קיימם  , ככלל
  -ל 0.5%חובת תשלום מס רכישה בשיעור של בין 

ובהתחשב בסוג המקרקעין  , משווי הרכישה 6%
לגבי  , עם זאת. שנרכש ובמאפייני העסקה

כי , ל"לתקנות  הנ 2מוסדות ציבור נקבע בסעיף 
רכישת מקרקעין בידי מוסד ציבורי תהא פטורה  
ממס רכישה ובתנאי שהמקרקעין משמשים או 

 . ישמשו בעתיד את המוסד הציבורי
 
 
 
 

  שבח ממס לפטור דומה עקרון
 .ל"לעי כאמור

 פטור ממס רכישה   

מיסוי  
 מקרקעין
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 לפקודה  46בלת אישור כמוסד ציבורי לפי סעיף קנוהל 
 ('ד61' ס –ק "ק לקבלת הקלות ופטורים לפי חוק מסמ"האישור נדרש על ידי מסמ)

סוגיות   
 מיסוי  

  כלכלי תמריץ שמהווה ציבור למוסדות תרומות לעידוד יעיל כלי מהווה לפקודה 46 סעיף ,כידוע
  שנקבע מינימאלי סכום מעל) ציבורי למוסד התורמים חברה או /ו יחיד ייהנו ולפיו שונים לתורמים

  בתמריץ מדובר למעשה .מוכרים ציבור למוסדות תרומתם בגין ,ממס מזיכוי (לעיל כמפורט בחוק
   .גדל התורם של השולי המס ששיעור ככל יותר גדול כלכלי

 
  בהתקיים ציבורי למוסד תרומתו בגין ממס זיכוי לקבל לנישום מאפשר ,לפקודה 46 סעיף ,בהתאם
 :להלן המפורטים המצטברים התנאים

 
 . לפקודה (2)9 בסעיף כמשמעותו ציבורי מוסד הוא המוסד .1
 . זה לעניין ציבורי כגוף אותו קבע האוצר שר .2
 .הכנסת של הכספים ועדת ידי על אושרה האוצר שר קביעת .3
 

  מסמכים בצירוף בקשה בהעברת תחילתו ,תרומות לצורכי המוכר ציבורי במוסד ההכרה תהליך
  הוצאות בשיעור לעמוד התחייבות כוללים המצורפים המסמכים .המיסים ברשות לוועדה שונים

 .ציבור במוסדות המדינה מתקציב לתמיכה בקשות להגשת בנוהל המפורט המרבי וכלליות הנהלה
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לפקודה רשאית להעביר תרומה   46עמותה עם אישור תרומות מכוח סעיף האם 
 ?אישור תרומותשאין לה לעמותה 

 

סוגיות   
 מיסוי  

  כספית תמיכה מתן יופיע המקבלת העמותה במטרות לקבוע יש ,תקין ניהול של בהיבט ככלל
  עם עמותה ,למשל כך .ברורים קריטריונים פי על פלוני בתחום הפועלים רווח כוונת ללא לתאגידים

  לא ובמטרותיה ,שלה ישירה פעילות של בדרך סעד לדוגמה הם שמטרותיה לפקודה 46 סעיף אישור
  ,כאמור כספית בתמיכה תקין ניהול כללי על עוברת - אחרים סעד בגופי תמיכה של מטרה נכללת

  46 סעיף לעניין תרומות אישור לה שיש הסיבה בשל רק צינור משמשת העמותה כאשר וחומר קל
 .לפקודה

 
  כל יקבל לא המשלם כי הכרח יש כתרומה כספים בתשלום לראות בכדי ,המסים רשות מבחינת
  הכסף העברת של השירות בדמות תמורה מקבל המשלם כי הטענה תיתכן דנן במקרה .תמורה

  בתשלום יראו לא שכלל כך ,לפקודה 46 סעיף לעניין תרומות אישור אין שלה השנייה לעמותה
 .בזיכוי המזכה כתרומה

 
  למלא הבקשה במסגרת מחויב לפקודה 46 סעיף לעניין אישור לקבל המבקש ר"מלכ כל ,מקום מכל
  או לתקצב שלא השאר בין ומתחייב מצהיר הוא שבו ,דין עורך ידי על מאומת התחייבות כתב

  בחברה שמדובר ככל ,ועוד זאת .לפקודה 46 סעיף לעניין ציבור מוסדות שאינם לתאגידים לתרום
  תתרום או תתקצב ,תתמוך לא שלפיו סעיף החברה בתקנון להוסיף דרישה קיימת הציבור לתועלת

 .(ציבורי כמוסד להכרה בקשה למילוי מדריך ראו) לפקודה 46 סעיף לעניין מעמד בעלי שאינם למוסדות
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 זקיפת שווי בגין הטבות לעובדים  

סוגיות  
 מיסוי  

  להם המשולם מהשכר לחלק הנחשבות הטבות גם ובתוכם ר"במלכ לעובדים השכר גובה לקביעת
  עולות הטבות אותן כאשר ובמיוחד ,משמעותיות מיסויות השלכות ישנם (לפקודה (2)2 סעיף לפי)

-להלן) 1972-ב"התשל ,(מסוימות הוצאות ניכוי) הכנסה מס תקנות לפי בניכוי המותר הסכום על
 ."(ניכוים תקנות"
 

  הוצאה"כ להלן יחשב התקנות במסגרת שנקבעו ומהכללים מהתקרות החורג הוצאה סכום כל
  ,העודפת ההוצאה מסכום %90 של בשיעור (כמקדמה) בשוטף מס בגינו תשולם ובהתאם "עודפת

 :להלן כמפורט
 

  וכיוצא עוגיות ,חמה או קרה שתייה) "קל כיבוד"ל שהוצאו מההוצאות 80% – כיבוד  הוצאות
 .הציבורי המוסד בתחום (באלה

 
  הלינות למספר בהתאם יוכרו והשהיה הלינה בעד הוצאות יוכרו –ל"בחו ושהייה  לינה הוצאות

 .ל"בחו שהיה יום לכל המקסימאלי הסכום לתקרת עד ,אסמכתאות ללא ואף
 

 .בתקנות שנקבעה לתקרה עד ,בפועל השכירות הוצאת תוכר – ל"בחו רכב שכירת הוצאות
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 זקיפת שווי בגין הטבות לעובדים  

סוגיות  
 מיסוי  

 
 
 

  שחיטת לצורך ל"לחו שנשלח "שוחט" של עניינו נדון ,מקרה באותו - "(השוחט)" גריידי ד"פס
   .ל"מחו כשר בשר המייבאות חברות מספר של שכיר כעובד ,בשר

 
  דמי עבור במזומן הוצאות החזר המערער קיבל ל"בחו העבודה עבור החודשי שכרו עם יחד
  ורק תשלום ללא חול בימי עבד בהם במפעלים לן השוחט ,ואולם .ל"בחו הוצאותיו לכיסוי ל"אש

   .לו שניתנו ל"האש בדמי והשתמש מלון בבתי לן השבוע בסופי
 

  ,בכיסו נשמרו אשר במזומן שקיבל האמורים התשלומים בגין הכנסותיו על דיווח לא השוחט
  בעקבות השומה לפקיד התגלה זה תשלום ,לימים .ממס פטּור בתשלום מדובר כי ,בסוברו

  דמי בגין במס המערער את חייב השומה פקיד .ואשתו המערער ידי-על שהוגשו ההון הצהרות
 .עבודה כהכנסת ל"האש

   
  העּובדה עצם כי ,וקבע השומה פקיד כנגד השוחט של ערעורו את דחה ,המשפט-בית

  נדרש שלא ללמד כדי בה אין ,בניכוי מותרים התקרה שעד ל"האש סכומי כי מורות שהתקנות
  כהכנסה אלה בסכומים לראוֹת אין כי ללמד כדי בה אין ואף ,בפועל הוצאה תהא שההוצאה

 .הוצאות אותן את הוציא לא הנישום כאשר במיוחד
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 זקיפת שווי בגין הטבות לעובדים   –סוגיות מס  הכנסה 

סוגיות  
 מיסוי  

 
 
 

  בניכוי יותרו אשר בתפקיד לינה בהוצאות המדובר - בישראל (בוקר וארוחת) לינה הוצאות
 הייתה אם ורק ר"המלכ מכתובת ומעלה מ"ק 100 של במרחק נעשתה הלינה אם רק

 .בתקנות כמפורט בתקרה הוגבל ,כאמור הלינה הוצאות ניכוי .הכנסתו לייצור הכרחית
   

  של הכנסתו ביצור משמשים ואשר ר"המלכ לצורכי לשמש נועד אשר לביגוד הכוונה - ביגוד
  בביגוד להשתמש ניתן לא כן אם אלא ההוצאה מסך 80% של לתקרה עד מוגבל -ר"המלכ
 .במלואן ההוצאות תותרנה אז - העבודה לצורכי שלא

 
 .  הוצאות להחזקת רכב הצמוד לעובד יותרו בניכוי במלואן -צמוד החזקת רכב הוצאות 

 
  להוכיח ניתן בהם במקרים להסיק ניתן הדין פסק פי על -אדומים מעלה עיריית ד"פס

  לבין ר"המלכ של פעילותו למטרת הותרו אשר ההוצאות המרכיב בין החלוקה את בברור
  שבמקרה  הרי ,תוצאותיה את המבססים בקרה נהלי אכיפת תוך ,פרטיות לנסיעות הוצאות

  החישוב  הטוענים ויש ,נתונים אותם לפי רכב ההוצאות את לדרוש יוכל ר"המלכ שכזה
 .לעובד רכב שווי לזקיפת הסכום  חישוב לצורך גם לשמש יכול ל"הנ
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 הטבות לעובדים שלא ניתנות לייחוס 

סוגיות  
 מיסוי  

 
 

ר לטובת עובדיו שנחשבות כטובת הנאה  "הוצאות המשולמות על ידי המלכ
יחשבו כהוצאות אשר אינן מותרות , ספציפילעובד ליחסן לא ניתן ואשר 
ויחשבו כולן כהוצאה עודפת החייבת   לפקודה ( 11)32לפי סעיף בניכוי 

 .90%בשיעור מס של 
 

אשר לא ( רכב מאגר)העמדת רכב פרטי למספר עובדים בו זמנית : לדוגמה
 .ניתן ליחס את זקיפת השווי בגין השימוש למי מהם
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 ר"החזר הוצאות נסיעות למתנדבים במלכ 

סוגיות  
 מיסוי  

 
 

ר לטובת מתנדביו עבור החזר הוצאות "הוצאות המשולמות על ידי המלכ
ר והגשמת מטרותיו יהיו  "נסיעה אשר הוצאו בכדי לשרת את פעילות המלכ

ממס הכנסה אצל המתנדב וממס שכר  ( עד תקרה הקבועה בתקנות)פטורות 
 .  ר ומביטוח לאומי"אצל המלכ

 
 :תקרת הסכומים הפטורים

 
 (.2014בשנת )ח בחודש "ש 680עד  –הוצאות רכישת דלק 

 
 (.2014בשנת )בחודש ₪  230עד  –הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית 
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 שותף מחלקת מיסים, ח"ד ורו"עו, סיימון יניב
 משרד עורכי דין   –' ברון ושות

simon@barone-law.co.il 
03-6068282 

052-3701370 
 

    או לעשות שימוש במצגת  או בחלק ממנה ללא אישור מפורש מהחתום על מצגת זו/אין להעתיק ו -כל הזכויות שמורות
    

!תודה רבה   
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