
                    קי לרופאים ראיית חשבון ,ליווי פיננסי ופיתוח עס  -רפואה עסקית                                          

|  3260431-073פקס:    |  3260430-073| טלפון:   5886600ן חולו 3, קומה  30הכישור   

 

 
 

 
 

 

 ביאור  הוצאה 

העסק לא היה  )אילו העסק לייצור ההכנסה של    הכרחיתה אה הוצ היא  הוצאה עסקית  הבית  הוצאות 

 ( ההוצאה לא הייתה קיימת, קיים

במקרה כזה מס  . רטי וגם לצורך עסקימשמשת לצורך פ ההוצאה  -רבתצאה מעוהו

 הכנסה מתיר להכיר חלק יחסי מההוצאה המעורבת. 

)קבלת מטופלים, עבודה משרדית במסגרת  מתבצעת מהבית  ת הרופאעבודככל ש

ניתן לטעון  בקשת קופת החולים, ניהול העסק(  יותך רופא עצמאי בקהילה ועלפי ה

 בית. וצאות הלחלק יחסי מה

וחלק יחסי   )פחת(  ניתן לדרוש חלק יחסי מעלות הדירה -במידה והדירה בבעלות 

 מהוצאות הריבית בגין המשכנתא

לייקר לכם   , ילעסק   הדירהסיווג  לשנות  רצוי להימנע מלהכיר באחוז מהותי כיוון שעשוי

 ( ממס שבח בטל את ההקלות בעת מכירת הדירה )מס רכישה, פטוראת הארנונה או ל 

  השתלמות/עסקית נסיעה ות הוצא

 ל " וחב

 כנסים, השתלמויות וימי עיון מקצועיים לרבות השתלמות עמיתים עד הוק. 

 גם כאשר הנסיעה מומנה ע"י בית חולים ו/או חברת תרופות, זכאים לתבוע לאש"ל . 

 נסיעה  כל עבור  נסיעה  ח "דו  למלא  שוב ח

 בישראל  מוכר גבוהה להשכלה מוסד ב   שלישי או   שני/ראשון  דמי אק תואר בגין סיום  הרפואה   לימודי   בגין  במס זיכוי ת נקוד

 לרבות פירות וירקות העונה 80% של   בשיעור יוכרו  העיסוק  במקום  קל כיבוד  הוצאות    כיבוד 

 ל "מחו  אדם   ירוחלא סבירה   הוצאה  ניכוי  למעט  ות מוכר אינן  – עסקיות  ארוחות  הוצאות 

 בציבורי ממנהל המחלקה   יצוגי ואם ניתן לבקש מכתב ביגוד י.  בחוק נקבעו תנאים   ביגוד 

  הציבורית הרפואה במסגרת .   העיסוק בתחום  מקצועיים לאיגודים   חבר דמי  הוצאות  לאיגוד מקצועי   חבר דמי  וצאות ה

 מס ניתן לקבל הטבת  בגינם, ופאיםהר  בהסתדרות חבר  דמי המשכר   מנוכים

 שוטף  באופן  סק הע  צרכיל   משמשת שהספרות  בתנאי מקצועית  ספרות 

  מההכנסה 3.5% ל  עד   יוכרו  עצמאי עובד   עבור  עבודה כושר  אובדן  לביטוח   תשלומים עבודה   כושר ןאובד  ביטוח 
 מהתקרה המותרת  יותר  ולא   החייבת 
 במס  חייבת הכנסה מהוות  שכזו מפוליסה  המתקבלות  הכנסות

 . השנתית  ההוצאה מלוא תותר עית מקצו אחריות  ביטוח 
 רשימת ההחרגות אשר בפוליסה(   עילותנו לא עמדת בסתירה עםדא כי פ)מומלץ לוו

   , לרבות ביטוח חיים עבור משכנתאלביטוח חיים   תשלום חיים  ביטוח 

  לרבותהעסק,   במקום   נהשאי ניה וח , תיקונים ,דלק  , ביטוחים ,רישיון הוצאות כגון:  רכב   אחזקת הוצאות 
 אמור כ הרכב בפועל  מהוצאות 45%יוכרו  מס  לצרכי .    רכב ת ושכיר ות הוצא

 במלואן  תותרנהסק ע ה במקום  חניה הוצאות 

   הכנסה מס  לפקודת   46 סעיף   י "עפ   המוכר  למוסד  תרומות  ציבור  למוסדות תרומות 

ולקרן השתלמות    פנסיה לקרן  הפקדה

 כעצמאי  

 קרן השתלמות  פיצויים פת גמל לוק ת גמל פנסיה/קופ 

מהכנסה    16.5% עצמאי 

חייבת כעצמאי ולא  

יותר מ סך הפקדה  

 שקל  33,408שנתית 

לסך   הפקדה עד 

 שקל  18,480

עד  ק תגמולי מעסי שכיר בעל שליטה  

  26,378מירבי  לשכר  

 שקל

  עד לסכום הפקדה

 שקל   12,340 שנתי 

  15,712עד לשכר 

 שקל

 :  הערות 
היכולת לעבור בין  אה עודפת עלפי רוב, עלות ניהול נמוכה, תשו  -למות קרן השת   ןתרו י

 . אירוע מסללא    בתי השקעות/חברות ביטוח/מסלולי השקעה
 . רצופות חודשיות   הפקדות על   נסמכת ההוצאה  התרת   -בחברה  שליטה בעל 

  שהכנסתם עולה על  עצמאיםעל שקל,   500בסך יוטלו קנסות  2018החל משנת המס 

 . הסיפנל  ואשר לא הפקידו  בשנה  ש"ח  63,600

 .התקרה הנה משותפת לשני מקורות ההכנסה –שכיר ועצמאי כ
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 בה שולם בשנת המס    52% של בשיעור ה כהוצא רמוכ לאומי  ביטוח דמי   רכיב -לאומי ביטוח   תשלומי

 .נכס ששימש בייצור הכנסהככל שהן בעבור הוצאות ריבית והפרשי הצמדה מותרים בניכוי,  בהלוואות למטרת העסק   הוצאות מימון

  לפקודת מס הכנסה מאפשר 27. סעיף הפסד בדרך כלל מבטאת בעסק ציוד החלפת  וף ציוד בעסק שחל
הפסד   -יתרון מס משמעותיהדבר מהווה ו כנגד ההכנסות ן שוטף זה באופהפסד לדרוש 

  .מומר להפסד עסקי שוטףהון ה

אפשר באמצעות צירוף כל  ספר חשבונות, קיזוז הפסדים יתכאשר מנוהלים באמצעות מ   ערך   ניירות בתיק הפסדים 

 867 י טופס

 . ח "ש  97,000 הינה חוקר  לגבי  רהפטו  רתתק . ממס פטורה חוקר או לסטודנט  מלגה חוקר  או  לסטודנט למלגה  ממס  פטור

  

  

את דמי השכירות כהוצאה למס  תן לדרוש  ני ים בדירת מגורים, מתנהל מרפאה/אשר העסקכ מי שכירות ד

ועל השוכר להעביר את הניכוי   %35 בשיעורור  מס במק התשלוםאם נוכה מ קך ורא

 במקור לפקיד השומה 

, בישראל  לשנה שקל  210 כרות עדמולרבות אירועי עמיתים , –לבעלי קשר עסקי מתנות  ללקוחות, ספקים ועובדים  מתנות

 זהות המקבל  יש לרשום, לגבי מתנה שניתנה מחוץ לישראל  לאדם 15$-ו

 ר. חייב במס במקו –תנות לעובדים מ

 לעובד   לשנה שקל 210מוכר עד  –לאירועים אישיים  מתנות לעובדים

 פנסיוני  יועץ או ד" עו  חשבון רואה מס ליועץ טרחה שכר ליועץ  טרחה שכר

ינים או עיתונים שישמשו לצורך ייצור ההכנסה ולשימוש פרטי לא יוכרו  הוצאות לרכישת מגז  עיתונים מנוי ל 

אם ניתן להפריד הפרדה ברורה בין החלק שישמש   אלא -בהיותן הוצאות מעורבות   כלל,

 לצורך ייצור ההכנסה לבין החלק שישמש לשימוש פרטי 

  קרוב   של  החזקתו  הוצאות  בגין  זיכוי

 במוסד 

  בן  או   שאתה  הסכומיםקיימת זכאות להטבת מס בגין ,  מיוחד במוסד  מוחזק  קרוב  אם

 מוסד לאחזקת הקרוב ב זוגך שילמתם 

 בחוקבהתאם לתנאים ו  חמורה  למידה   מלקות  הסובל  ילד  בגין יכולת   נטול ילד  בגין  מס זיכוי

 

 

 

 " ליצור לך  אפשר מ  דמיוןה,  להגדיר לך  מאפשר  הידע "  נאמר כך  עלו

 

 בריאה, מהנה ופורייה   ת עסקים חל שנלא מבקש 
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דעת-חוות או  יעוץ בתכנו לראות ואין בלבד  מידע למסירת  נועד זה  מאמר  
 

 

הכותב, רו"ח ארז כהן ממשרד ארז כהן  ושות' רואי חשבון המתמחה ברפואה עסקית- שירותי ראיית חשבון,      
 ליווי פיננסי ופיתוח עסקי לרופאים


