
 
 

 

 

 

 .בהתאמה אישיתשלום, שמי לירון בן ארי, רואת חשבון 

, ונרתעים מכל ים מהצעד הראשון בהקמת העסק שלהםחוששלאנשים ה לסייעהיעוד שלי הוא 

 הבירוקרטיה הכרוכה בזה.

מרגישים קצת אבודים, ובין אם אתם מתלבטים האם בין אם פתחתם כבר את העסק שלכם ואתם 

 אני כאן בשבילכם! -כדאי לפתוח עסק ואיך מתחילים 

לדבר אתכם בגובה העיניים, להסביר לכם לאט ובסבלנות כל מה שתצטרכו לדעת, כדי אני כאן 

 .כל ענייני הבירוקרטיה הפיננסייםלטפל בו

עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, ובכלל אנשים , פרילנסרים, ובינוניים מתמחה בעסקים קטנים

 שחולמים חלומות גדולים )וגם קטנים(.

 

המטרה של המסמך הזה הוא לתת לכם מידע כללי, לגבי הוצאות שונות שאתם יכולים לכלול 

 .ןמכירים בה אחוזבמסגרת העסק שלכם, ובאיזה 

תאמת ההוצאה לסוג הפעילות לא רשימה סגורה ובכל מקרה יש לבחון סבירות וה ושז חשוב לציין

  ובהתאם לחוות הדעת של הגורם המטפל בכם )רואה חשבון או יועץ המס(.

 

 בהצלחה!

 

 

 מ"במע ההכרה לעניין הערות הכנסה למס מוכר אחוז בעסק ההוצאה סוג

 .25% - ומעלה L3 מרמה קטנוע / אופנוע

 100% יוכר  אחר כלי כל

 יוכר אז עסקי השימוש עיקר אם

 פרטי השימוש עיקר אם  .66%

25% 

 100% 100% ותיקונים אחזקה

 ם,טיפולי דלק – רכב אחזקת

 העסק במקום שלא חניה

45% * 

 

 51% –פחת שנתי בגין רכב 

 יוכר אז עסקי השימוש עיקר אם

 פרטי השימוש עיקר אם  .66%

25%. 

 0% רכב  בטוח



 
 

 

 

 

 100% אינטרנט

 היחסי החלק -בעבודה מהבית 

 הבית חדרימספר  לפי

 עיקר אם - מהבית בעבודה

 אם .66% יוכר אז עסקי השימוש

 25% פרטי  השימוש עיקר

 0% 0% 'וכו במסעדות עסקיות ארוחות

 100% במשרד ארנונה

 0% מהבית  בעבודה

0% 

 0% 100% עסק / רכב / מקצועי בטוח

 100% 100% לוגו עם רשמי עבודה ביגוד

 יוכר אז עסקי השימוש עיקר אם ** 80% רגיל ביגוד

 פרטי השימוש עיקר אם  .66%

25% 

 100% 100% דמי שכירות )משרד(

 0% 0% דמי שכירות )עבודה מהבית(

 100% 100% ומשלוחים הובלות

 100% 100% מקצועית השתלמות

 100% 100% העסק במקום חניה

 יוכר אז עסקי השימוש עיקר אם 100% העסק במקום לא חניה

 פרטי השימוש עיקר אם  .66%

25% 

 חדרימספר  לפי היחסי החלק חשמל )למי שעובד מהבית(

 הבית

 חדרימספר  לפי היחסי החלק

 הבית

 100% 100% חשמל של מקום העסק )משרד(

 ח"ש 105 של הוצאה תיאום נייד טלפון

 אה,ההוצ מסך 50% או לחודש

 כנמוך

 יוכר אז עסקי השימוש עיקר אם

 פרטי השימוש עיקר אם  .66%

25% 

 100% 100% נייח טלפון

 100% 100% מקצועי יעוץ

 ה,חמ/קרה תיה)ש  קל כיבוד

 המשרד ללקוחותו'( וכ עוגיות

80% 100% 



 
 

 

 

 

 0% 0% המשרד לעובדי קל כיבוד

 100% 100% עבודה כלי

 פי על פחת רישום + לעיל ראה הרכב על ליסינג

 התקנות

 0%  מימוני ליסינג

 מרכיב על רק – תפעולי ליסינג

 האחזקה

 חדרימספר  לפי היחסי החלק מים )למי שעובד מהבית(

 הבית

 חדריספר מ לפי היחסי החלק

 הבית

 100% 100% מים )משרד(

 0% 100% לעובדים משכורות

 100% לאירוע ₪ 210 עד לקוח/ספק של לאירוע מתנה

 0% במשכורת גילום לעובדים מתנות

 100% 100% מקצועית ספרות

 100% 100% פרסום

 100% שנקבע הפחת לאחוז בהתאם מחשב כולל, לעסק וריהוט ציוד

 0% 0% קנסות

 100% 100% ד"עו / ח"רו

ריביות ועמלות )בחשבון בנק 

 עסקי בלבד(

100% 0% 

 100% 100% ציבורית תחבורה

 0% מוכר חלקית )בהתאם למגבלות( תרומות

 

 :הערות

 51%רכב בניכוי שווי שימוש או לפי הוראת מס הכנסה, יוכר סך הוצאות ה -* לגבי אחזקת רכב 

 .מבניהםההוצאות, כגבוה ך מס

ביגוד שאינו עונה על הגדרת בגדי עבודה )הכוללים לוגו העסק וכו(, רצוי שההכרה  -** לגבי ביגוד 

חשיפת מס בעת תעשה בסבירות לסוג העיסוק, ולפי מבחן "השכל הישר", אחרת יתכן ותהייה  בו

 ביקורת בעסק.

 

 



 
 

 

 

 

 :הוצאות טרום עסקיות

 יש להבחין בין הוצאות שנועדו לצורך פתיחת עסק ובין הוצאות ראשוניות.

שו בסמוך לפתיחת העסק, ולכן יהיה ניתן לרשום אותן חהוצאות ראשוניות הן הוצאות שהתר

 טפת.כהוצאה שוטפת. הוצאות שלמעשה ניתן לראות כחלק מהפעילות העסקית השו

הוצאו שנועדו לצורך פתיחת עסק, לא יוכרו כהוצאות שוטפות, אלא כהוצאות הוניות, כלומר יירשמו 

 למעשה כרכוש קבוע ויוכרו ע"י הפחת.

 

 :קרן השתלמות

 למעשה מדובר באחת המתנות לעצמאיים )וגם לשכירים(.

 5.1%של עצמאי שהפקיד לקרן השתלמות מקבל ניכוי )הפחתת ההכנסה החייבת( עד גובה 

 מההכנסה הקובעת )הכנסות בניכוי הוצאות ובתוספת סכומים לא מוכרים כהוצאות במס הכנסה(.

  ₪ 55,151התקרה להפקדה המאפשרת גם פטור על רווחי הון בקרן וגם רישום כניכוי, היא 

 (.6,58נכון לשנת  ,,,,625)תקרה הכנסה שנתית של 

 

( כן ניתן יהיה 55,151-,58,65, אך בגין ההפרש )₪ ,58,65ניתן להפקיד עד לסך של  -( 5בונוס )

 ליהנות מפטור ממס על רווחי ההון אך לא לרשום את הסכום העודף כניכוי.

בגלל שהתשלום לביטוח לאומי נגזר משורת הרווח התחתונה, אחרי כל הניכויים,  -( 6בונוס )

 ההפקדה למעשה מפחיתה גם את החבות מס לצורך ביטוח לאומי.

)אפילו , לקרן ההשתלמות בסוף השנה סכום מסוים להפקיד צופיםאם אתם  -צה אישית )*( המל

לחודש דצמבר. כך לפחות תיהנו מהתשואה אל תחכו עשו זאת כבר לאורך השנה ו, סכום קטן(

 .במשך השנה השוטפת של הקרן

 

 יש לך שאלות נוספות?

 ?יםעדין הדברים לא ממש ברור

 ! ייעאשמח לעזור ולס

 קשר בדרך הנוחה לך )טלפון, מייל, ווטסאפ, פייסבוק(.ניתן ליצור 


