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                  אביגיל ברא-נס, מומחית בתכנון מס וניהול פיננסי בעסקים 

קטנים ובינוניים



נעים מאוד
היי, נעים מאוד, אביגיל ואני שמחה שביקשת להוריד את המדריך 
שיילמד אותך, איך לנהל נכון את שכר העובדים במדריך הזה 
אספתי תובנות ממאות הלקוחות שלי שסייעתי להם בניהול שכר 

וריכזתי אותם כאן עבורך.
האמונה שלי שאדם צריך לבחור את הדרך הנכונה עבורו ולהקיף 
את עצמו באנשים שהוא סומך עליהם שיהיו אחראים לעזור לו 
להצליח בדרך הזו כדי להתנהל מתוך שליטה ושקט נפשי, 

הובילה אותי לפני כעשור להקים את
אביגיל ברא-נס שירותי יעוץ מס וניהול פיננסי
One Stop Shop Tax and Financial Services



המשרד משמש כמעטפת שירותי מיסוי וניהול פיננסי מלאה 
לעסקים בינוניים וקטנים. כל שירות ניתן על בסיס ראייה 

הוליסטית ולאחר אבחון של שירותים המותאמים לצרכי הלקוח.  
השירות כולל ביצוע בדיקות תקופתיות שמטרתן ביצוע שינויים 

והתאמת סל השירותים לשינויים ולצרכים חדשים של העסק.
צוות המשרד, משמש עוגן מקצועי לבעלי עסקים ומאפשר להם 

לפעול מתוך שקט נפשי ושליטה בנתונים הכספיים.



מתלבטים האם תוכלו לרשום את כוס הקפה שאתם שותים 
כרגע כהוצאה מוכרת?

אם פתחתם עסק חדש לאחרונה בוודאי גיליתם כי הפעילות 
העסקית מורכבת משילוב של הכנסות ממקורות שונים לעסק וכן 
הוצאות רבות. בסוף השנה, כאשר תגישו את דו"ח המס שלכם 
שיעור המס יתבסס על נוסחה מורכבת שניתן לפשטה בהגדרה 

כללית מאד:
הכנסות

-
הוצאות מוכרות

=
הרווח עליו אתם נדרשים לשלם מס.

מה זה בכלל הוצאות מוכרות?



לפני שנתחיל, בואו נבין מהי הוצאה מוכרת?
הוצאה מוכרת היא כל הוצאה עסקית שאתה חייב כדי לייצר 
הכנסה, כלומר כל הוצאה שבמידה ולא היה לך עסק לא הייתה 

מתרחשת.
סוג נוסף של הוצאה היא הוצאה מעורבת. הוצאה שהיא משמשת 
גם לעסק וגם באופן אישי, כמו הוצאות רכב המשמש אותי בעסק 

וגם לנסיעות פרטיות. במקרה כזה נחשיב רק חלק מההוצאה.
 הוצאות עסקיות + חלק מההוצאות המעורבות = הוצאות

מוכרות



כיצד תפחיתו את שיעור המס?
תכנון נכון של סעיף ההוצאות המתבסס על מספר רב של 

פריטים בהם מס הכנסה מכיר כהוצאה יכול לחסוך ממון ניכר 
בסוף השנה, כאשר תדרשו לשלם מס על סכום קטן יותר מסכום 

ההכנסות ששילמו לקוחותיכם עבור שירותים ומוצרים.
אך מה קורה אם הצגתם למס הכנסה הוצאה שאינה "מוכרת" 
לצרכי מס? הוצאה כמו נסיעה לצרכים פרטיים לחו"ל, שירותי 
מכבסה לבגדים שלא נועדו לפגישות עסקיות או הוצאות דלק על 
נסיעה פרטית מהצפון לאילת? במקרה כזה אתם מסתכנים בכך 
שמס הכנסה לא יאשר את ההוצאה במקרה הטוב או עשויים 
לעמוד בחקירות ולשלם קנסות במקרה שתואשמו בניסיון להונות 

את רשות המס.



רשימה כללית של הוצאות לבעלי עסקים העובדים במשרד 
עם עובדים

אחד מהמודלים הנפוצים ביותר של העסקה הוא במשרד המחזיק 
מספר עובדים. במקרה זה ההוצאות של העסק יתחלקו בין 
הוצאות המשרד, הוצאות על מנת ליצור הכנסה והוצאות הנלוות 
לשימור תנאי העובדים והלקוחות. בין ההוצאות הללו נוכל למנות.

 
דוגמאות להוצאות משרד נפוצות:

חשבונות חשמל, מים, אינטרנט ותקשורת של המשרד.-  
ביטוח לעסק ולמשרד-  
ביטוח לרכב שנועד לצרכי עבודה-  



השכרת ציוד משרדי, לרבות מכשירי החשמל כמו מקרר -  
משרדי, מדפסות, מחשבים, מערכות טלפוניה ומוצרים נוספים.

דמי השכרת המשרד ודמי ניהול-  
תשלום למענה אנושי טלפוני-  
הוצאות משלוח-  
רכישת תוכנות למשרד-  
תשלום עבור שירותי מחשוב-  
תשלום עבור שירותי ניקיון-  
הוצאות ביול-  
הוצאות חנייה-  
הוצאות דלק-  
הוצאות תיקון רכב המוגדר כרכב חברה-  
פרסום שירותי העסק וקידום מכירות-  
אחסון אתר האינטרנט וקניית דומיין-  



רכישת שירותי כתיבה מקצועיים ותכנים לעסק-  
הקמת לוגו העסק-  
תשלום עבור שירותי יחסי ציבור-  
הפקת פליירים, כרטיסי ביקור, מגנטים ומוצרי דפוס אחרים-  
הפקת מוצרי פרסום לעסק (מלוח שנה ועד לעטים הנושאים -  

את לוגו העסק)
הוצאות נסיעה לפגישות עסקיות בארץ ובחו"ל-  
הוצאות השתתפות בכנסים ותערוכות-  
דמי חבר באיגודים מקצועיים-  
רכישת ספרות מקצועית בתחום התמחות העסק-  
תשלום עבור קורסים מקצועיים בתחום התמחות העסק-  
יעוץ פיננסי ועסקי-  



 
דוגמאות להוצאות העסקת העובדים:

משכורות-  
תנאים סוציאליים-  
הוצאות ימי כיף לעובדים-  
מתנות לחג ולימי הולדת-  
כיבוד לעובדים/ללקוחות (קפה, סוכר וחלב בעיקר)-  
עמלות לסוכנים ומשווקים-  
החזר נסיעות למשרד-  
תשלום לשירותי השמה וכוח אדם-  
שירותי הנהלת חשבונות-  
החזר עבור חנייה-  
ליסינג לעובדים-  



מה עם כל הציוד המשרדי שקניתם לעסק?
אם הבחנתם כי רכישה של ציוד קבוע לעסק כמו מחשב, 
שולחנות וכסאות אינה נחשבת להוצאה מוכרת בוודאי הופתעתם 
מעט. הוצאות אלה על מוצרים קבועים למשרד משויכים 
לקטגורית רכוש קבוע ולכן אינם מזכים בהוצאה מוכרת בשיטת 
החישוב הרגילה אלא כהוצאה על פחת. למעשה, אתם מזדכים 
על ירידת הערך של כל אחד מהמכשירים הללו. כאשר נכון להיום 
הפחת על מחשב הוא בין הגבוהים ביותר (בשיעור של 33% 
לשנה) ועל ריהוט המשרד 6% בלבד. רכב, אף הוא נכלל 

בהוצאה מסוג זה והפחת עליו מוגדר היום בשיעור של 15%.
כדי שתוכלו להפיק את המקסימום מהמדריך הזה, בכל אחד 

מהצעדים שאני אציג לכם, אתן גם דוגמאות.



הפעלת עסק מהבית תוכלו למצוא באתר מדריך מפורט יותר
בעידן הנוכחי, בו ניתן לעבוד כמעט מכל מקום, רבים פותחים משרד 

עצמאי בבית בו הם עובדים לבדם, עם בן הזוג או מעסיקים מספר 
מצומצם של עובדים. אם כך, כיצד תוכלו להבדיל בין ההוצאות 

המיועדות לייצור הכנסה לבין הכנסות פרטיות? האם חשבון החשמל 
שלכם משמש להפעלה מכונת הכביסה או לצורך תפעול המשרד 

הביתי?
כלל האצבע לניתוח שיעור ההשתתפות בחשבונות תלוי בגודל החדר 

המיועד לפעילות עסקית ביחס לגודל הנכס בו אתם מפעילים את 
המשרד הביתי. לדוגמה – אם בדירת שני חדרים חדר אחד מיועד 

לתפעול העסק תוכלו לקזז (במקרה הטוב) מחצית מההוצאות, אותו 
חדר יעניק לכם שיעור נמוך יותר של התקזזות אם הוא ממוקם בדירת 5 

חדרים המשמשת ברובה למגורים.



קושיות נוספות שעשויות לעלות הם הזמן בו אתם עובדים בבית וכן 
האם אתם מתגוררים עם אנשים נוספים. לכן, על מנת לחשב את שיעור 
ההוצאות של הפעלת עסק, הן מהבית והן במשרד חיצוני על פי החוק 

מומלץ בחום להסתייע בשירותים של יועץ מס מקצועי.
 

הוצאות מוכרות על המע"מ ששילמתם
בתחילת המדריך התמקדנו בעיקר בתכנון המס שלכם לסוף השנה, 
אך קיימות הוצאות מוכרות נוספות שתוכלו להתקזז עליהן גם במהלך 
השנה עצמה. הוצאות אלה הן המע"מ הנוסף למוצרים ולשירותים 
שאתם צורכים באופן שוטף עבור העסק. שימו לב, כאשר אתם אוספים 
את חשבוניות המס מה שיעור המע"מ שנוסף לעסקה. אם הקבלה 
נתנה על ידי עוסק פטור לא תוסיפו תשלום מע"מ ולכן גם לא תוכלו 

לקזזו.



הגשת הדוח לרשויות
את הדוח המלא בקפידה בטופס הייעודי, בצירוף האסמכתאות יש 
להגיש פיזית במשרדי פקיד השומה.  חשוב להגיש את הדוח 
במועד כיוון שכל איחור כרוך בקנסות וסנקציות. בשלב זה אנחנו 
מגישים בעבורך את הטפסים וכמו בכל שלב מאפשרים לך את 

השקט בניהול העסק שלך.



הגשת הדוח לרשויות
את הדוח המלא בקפידה בטופס הייעודי, בצירוף האסמכתאות יש 
להגיש פיזית במשרדי פקיד השומה.  חשוב להגיש את הדוח 
במועד כיוון שכל איחור כרוך בקנסות וסנקציות. בשלב זה אנחנו 
מגישים בעבורך את הטפסים וכמו בכל שלב מאפשרים לך את 

השקט בניהול העסק שלך.

מה עושים עכשיו?
במידה ואתה מעוניין בדרך פשוטה, מהירה, קלה ואפקטיבית 

להקטין את תשלומי המס שלך,
שתאפשר לך להמשיך ולהתמקד בניהול העסק שלך – יש לנו 

הצעה מיוחדת בשבילך!



במידה ואתה מעוניין בדרך פשוטה, מהירה, קלה ואפקטיבית 
להקטין את תשלומי המס שלך, שתאפשר לך להמשיך 

ולהתמקד בניהול העסק שלך – יש לנו הטבה מיוחדת בשבילך!
 לקבלת הפרטים וההטבה המיוחדת לכל מי שקרא את המדריך שלחו 

אלינו הודעה ונחזור אליכם:
 הטבה מיוחדת לקוראי המדריך

 לעוד טיפים מעשיים לתכנון מס וניהול פיננסי נכון עקבו אחרינו 
בפייסבוק: אביגיל ברא - נס יעוץ מס ניהול פיננסי

 מקווה שהמדריך הועיל לך,
 אביגיל ברא-נס מומחית בתכנון מס וניהול פיננסי בעסקים 

קטנים ובינוניים

https://www.facebook.com/avigailbaranestaxconsultancy
https://www.facebook.com/avigailbaranestaxconsultancy





