הוצאות נסיעה לחו"ל
הוצאות נסיעה לחו"ל ,והוצאות שהייה בחו"ל מוכרות על ידי מס הכנסה )סעיף 17
לפקודה( ובלבד ,שהנסיעה והשהייה נעשו במסגרת העסק ,ומדובר בנסיעה
ושהייה ,שהן הכרחיות לייצור ההכנסה )תקנות מס הכנסה ,ניכוי הוצאות
מסויימות ,התשל"ב.(1972-
מסיבה זו ,רצוי להציג/לשמור ,מסמכים ,המעידים על נחיצות הנסיעה ,למשל,
כרטיסי ביקור ,פרוספקטים מתערוכות ,יומן פגישות חו"ל וכיו"ב.
חשוב להדגיש כי ,במקרים בהם ההוצאות מעורבות )למשל ,צירוף בן/בת זוג
לנסיעה עסקית ,או במקרים בהם מתקיימת נסיעה בה משולבים היבטים עסקיים
עם טיולים ,למשל ,יש להפריד בין הוצאות בן הזוג ו/או הוצאות השהייה הפרטית,
ובין ההוצאות העסקיות(.
מניין ימי הנסיעה כולל גם את ימי הטיסה מהארץ וחזרה.
כאשר כרטיס הטיסה כולל מספר טיסות לרבות הטיסה בחזרה ניתן לציין את
העלות בסכום כולל אחד.
כל הסכומים,שהוצאו במט"ח יש לתרגם לשקלים תוך ציון המטבע המקורי .
סה"כ הסכום המותר יחושב בשקלים לאחר תרגום הדולרים לשקלים חדשים.
לדו"ח יצורפו המסמכים כנדרש ) כולל חשבוניות המעידות על התשלומים (.
אם ישנן חשבוניות ששולמו בכרטיס אשראי של החברה יש לציין זאת בדו"ח.
הנציב השתמש בסמכותו וקבע רשימת מקומות בהם ניתן להגדיל ב 25% -את
סכומי הוצאות הלינה והשהייה המותרים בניכוי.
להלן המקומות :אוסטרליה ,אוסטריה ,איטליה ,איסלנד ,אירלנד ,אנגולה ,בלגיה,
גרמניה ,דובאי ,דנמרק ,הולנד ,הונג קונג ,בריטניה ,טיוואן ,יוון ,יפן ,לוקסמבורג,
נורווגיה ,ספרד ,עומאן ,פינלנד ,צרפת ,קטאר ,קוריאה ,קמרון ,קנדה ,שבדיה
ושוויץ.
רשימת מדינות אלו נקבעה בקביעת מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( )רשימת
מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל( ,התשס"ו 2005-שפורסמה ביום  6בנובמבר
.2005

כרטיסי
טיסה

לינה

פרטים

הסכום המותר בניכוי

במחלקת תיירים
או עסקים

כל ההוצאה )(100%
כרטיסי טיסה

במחלקה ראשונה

עד לתקרה של מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

עבור  7הלינות
הראשונות

עד  $227ללינה

מלינה שמינית ועד
 90לינות

לגבי לינה שעלותה נמוכה מ -$100-כל ההוצאה; לגבי לינה שעלותה
גבוהה מ 75% - $100-מההוצאה אך לא פחות מ $100-ולא יותר מ-
$170

מעל  90לינות

קבלות

מותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר מ  $100 -ללינה .לעניין מנין
מספר הלינות  -שתי נסיעות או יותר שלא היתה ביניהן שהייה רצופה
בישראל של  14ימים לפחות  -ייחשבו לנסיעה אחת.

אם לא נדרשו
הוצאות בשל לינה

 $106ליום שהייה בחו"ל

אם נדרשו הוצאות
לינה לפי קבלות

 $64ליום שהייה בחו"ל

הוצאות שכירת
רכב בחו"ל

עד  $50ליום שהייה בחו"ל

ללא קבלות

שהייה

רכב

מסמכים
נדרשים

קבלות

הסכומים מעודכנים לשנת .2009
חובה לערוך דו"ח נסיעה לחו"ל כל טיסה בנפרד ,ולצרף את כל המסמכים
הרלוונטיים לנסיעה .
ניתן לפנות למשרדנו לקבלת טופס למילוי )דוח אקסל(.

בברכה בכבוד רב,
גדעון חקק-יועץ מס

