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עידכונים לחודש 3.2017 - מיסים ועסקים 
ניהול מסמכים דיגיטלי

בעבר, הוראות ניהול ספרים התבצעו על ידי שמירה פיזית של המסמכים.  לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות 
קיימת חקיקה המאפשרת לשמור מסמכים דיגיטלית ללא הררי ניירת וקלסרים. ההוראות מתייחסות לשני 

ההיבטים, הן תיעוד פנימי הנוצר בעסק- חשבוניות של העסק וכו', והן לתיעוד חוץ המתקבל מספקים.

תיעוד פנים - מסמכים המופקים בעסק 
< מהם המסמכים אותם ניתן לשלוח באופן ממוחשב?

חשבונית  )למעט  מס  חשבונית  קבלה,  ממוחשב:  באופן  לשלוח  ניתן  החשבונות  במערכת  רישום  לאחר 
המשמשת כתעודת משלוח( וזיכוי.

< הכללים:
1. המסמך יישלח כמסמך ממוחשב שנוצר בסריקת מקור או בהפקה אוטומטית ממערכת החשבונות, 

ללא הקלדה נוספת.
על המסמך יופיעו בצורה בולטת לעין המילים מסמך ממוחשב. 

)כלומר  מאושרת  או  באינטרנט(  לרכוש  )ניתן  מאובטחת  אלקטרונית  בחתימה  חתום  יהיה  המסמך 
שמונפקת ע"י גורם מאשר מוסמך קומסיין או פרסונל איי.די(.

2. יש להודיע מראש לפקיד השומה, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון.
3. יש לקבל את הסכמת הלקוח בכתב או במייל, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא 

ביטל את הסכמתו. חשוב לתעד את הסכמת הלקוחות.
4. כאשר מדובר בחתימה מאובטחת )ולא בחתימה מאושרת שהיא מהימנה יותר(, התקבול יהיה באחד 
מאמצעים אלה באופן המאפשר זיהויים של הצדדים לעסקה: כרטיס אשראי  / שיק משורטט "לא סחיר", 
לפקודת הנישום / העברה ישירה מחשבון הבנק. כלומר – אין אפשרות לתקבול במזומן או בשיק סחיר.

תיעוד חוץ - מסמכים המתקבלים מספקים 
< מהם המסמכים שאותם ניתן לסרוק?

קבלות, תעודות משלוח, חשבוניות, חשבוניות מס, הודעות זיכוי והזמנות.
< הכללים:

על מנת להבטיח את שלמות תהליך הסריקה נקבעו מספר כללים שיקטינו אפשרות של שינוי המסמך בעת 
הסריקה ויאפשרו חשיפה של שינוי הקובץ.

1. המסמך נרשם במערכת החשבונות.
2. המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת, כשהתוצאה היא תוצר קריא הזהה למקור.  

3. למסמך צריכות להתווסף המילים מסמך סרוק.
4. הקובץ הסרוק נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישום או בא כוחו, כאישור לכך שהמסמך 

נסרק בשלמותו.
5. אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימתו האלקטרונית המאושרת
לפגום  העלולים  המחשב,  בעבודת  שיבוש  ומפני  לקובץ  חדירה  מפני  סבירים  הגנה  אמצעי  נקיטת   .6

בנאמנות קובץ, לרבות בעת מעבר מטכנולוגיה אחת לאחרת.
< תנאים לביעור המסמכים המקוריים

סריקה של תיעוד חוץ מאפשרת אחזור מהיר ונוח של המסמכים הסרוקים, אולם אין ספק שיתרון משמעותי 
הוא האפשרות לבעור המסמכים המקוריים. כיון שהביעור הוא צעד שאין ממנו דרך חזרה ההוראות מאפשרות 

את הביעור לאחר קיומם של מספר תנאים:
1. קובץ המחשב נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות, לפי הכללים.

2. הוגש דוח שנתי.
3. הוגש דוח -856 ניכוי במקור, למי שחייב בכך.

4. הנישום לא הורשע בעבירות מס או עבירות פליליות מסוימות, בארבע השנים שלפני אותה שנה.
5. פנקסי החשבונות קבילים לאותה שנת מס.

לכבוד
לקוחות משרדנו חברות ועסקים
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דחיית מועד הדיווח לצורך מס ריבוי דירות
בחוק נקבע כי בעלי 3 דירות ומעלה, יצהירו על דירותיהם עד לתאריך 31/3/17.

למעשה הוגשה עתירה לבג"ץ נגד שר האוצר והכנסת בעניין מס ריבוי דירות, בתאריך 28/2/17 התקיים דיון 
ראשון ופסק הדין לא צפוי להינתן עד לתאריך הדיווח 31/3/17.

לפיכך, הודיעה רשות המיסים ב-15/3/17 על דחיית מועד הדיווח ליום 30/6/2017, כמובן בכפוף לפסק 
הדין שיינתן.

טבלת ריענון הוצאות מוכרות

הוצאות מעורבות

אחוז מוכר הוצאה
למס הכנסה

אחוז מע”מ 
התשומות לקיזוז

הערה

בהתאם  )*( מוכר חלקית45%רכב זקיפה  לבצע  יש  לעובד  צמוד  הרכב  אם 
לערך הרכב באתר מס הכנסה %2.48. הוצאות רכב 

שנזקף מוכרים במלואם.

יש לתעד בדוח נסיעות. טיסה- מוכר %100 ממחיר אפסמוכר חלקיתנסיעה לחו”ל
כרטיס במחלקת תיירים או עסקים. לינה- עבור 7 
ליום.   $252 עד   ההוצאה  תוכר  הראשונות  הלינות 
ההוצאה  תוכר  לינות,   90 ועד  השמינית  מהלינה 
יוכרו   $119 מעל  ואם  מ-$119,  נמוכה  אם  בפועל 
%75 מההוצאה או $119 כגבוה. הוצאות אחרות- אם 
נדרשו הוצאות לינה עד $76 ליום, אם לא נדרשו עד 

$128 ליום.

ארוחות עסקיות 
במסעדות

מוכר סכום סביר לארוח אדם מחו”לאפסאפס

קפה וכבוד קל 
במשרד

כולל עוגיות יבשות וקפה80%100%

0% /80% / בגדי עבודה
100%

עבודה רק אם מוכר במ”ה לצורכי  מהסוג המיועד  שהם  עבודה  בגדי 
שחורה  גלימה  במלואם למשל  בניכוי  בלבד יותרו 
וכיוצ”ב.  קסדה  סרבל,  אחיות,  חלוק  עו”ד,   של 
בגדי עבודה שהם מהסוג שניתן להשתמש בו גם שלא  
יותרו בניכוי בשעור של 80% בלבד.  לצורכי עבודה 
דין,  עורכי  להופעת  ייצוגית  מדים  חליפת  למשל 
ייצוגית אם סמל העסק מוטבע  בה.  חליפת מדים 

)בגד מעוטר בלוגו קטן לא יחשב לבגד עבודה!(

לא יוכרו 105 ₪ בחודש או מחצית הההוצאה, כנמוךמוכר חלקיתמוכר  חלקיתטלפון נייד

אם סכום ההוצאה השנתית אינו עולה על 23,600 ₪ מוכר חלקיתמוכר חלקיתטלפון עסקי )ופרטי(
בשנה, לא יוכרו %20 מההוצאה או 2,400 ₪, כנמוך.

חשמל ואחזקה )למי 
שעובד מהבית(

יוכרו באופן יחסי לשימוש בביתמוכר חלקיתמוכר חלקית

מתנה אישית לאירוע 
לקוח/ספק

מותר עד 210 ₪  לאדם לשנהאפסמוכר חלקית

מגולם מתנות לעובדים
במשכורת

מתנת חג הינה חלק משכר העובדים ומלוא התמורה אפס
מהשקל הראשון יזקף בתלוש העובד

46 אפסאפסתרומות סעיף  לו  שיש  למוסד  ניתנה  התרומה  אם 
החברה  ע”י  תרומה  תשלום  מס.  זיכוי  ינתן 
בחברה. שלבי  דו  מיסוי  חוסך   ישירות 
זיכוי המס בחברה 24% מהתרומה )בהתאם לשיעור 
מס החברות בשנת 2017(, ולשכיר או לעצמאי 35%. 



ראשי: רח‘ קרית המדע 5, בנין ג.ט.י A , ירושלים | סניף מרכז: מגדלי ב. ס. ר 3, רח‘ כנרת 5, בני ברק | טלפון: 02-5001772 
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא“ל | www.mishorcpa.co.il  :פקס: 077-444-8094 | כתובתינו באינטרנט

מרץ 2017

הוצאות עסקיות

אחוז מוכר הוצאה
למס הכנסה

אחוז מע”מ 
התשומות לקיזוז

הערה

מוכר בניכוי מלאי סגירה שטרם נמכר.100%100%קניות סחורות

100%100%קבלני משנה

100%100%יבוא מחו”ל

אפס%100משכורות לעובדים

לפי אפס100%פיצויים לעובד במקור  לנכות  לזכור   .161 טופס  להגיש  יש 
תאום מס למעט אם חתם על הטופס והסכום נמוך 

מתקרת הפטור.

%10 פחת שיפורים במושכר
שנתי

100%

ציוד וריהוט לעסק/
משרד

בהתאם ל-% 
פחת שנתי

100%

בהתאם ל-% מחשב שולחני/נייד
פחת השנתי

100%

100%100%כלי עבודה

אחזקת ותיקונים 
עסק /משרד

100%100%

דמי שכירות עסק/
משרד

100%100%

אפס100%מים ופינוי פסולת

100%100%פרסום

100%100%אחריות מקצועית

100%100%ספרות מקצועית

בטוחים מקצועי/
עסק/משרד

אפס100%

100%100%חשמל משרד

100%100% טלפון משרדי

100%100%אינטרנט

אפס100%ארנונה ואגרות

100%100%יעוץ מקצועי

כאשר לא מדובר ביתרון פרטי )כגון תואר אקדמי( 100%100%השתלמות מקצועית
מקצועית  והתעדכנות  הקיים  שמירת  לצורך  אלא 
שוטפת )כגון רופא המשתלם בהשתלמות מקצועית 

שוטפת(. סוגיית: הנאת העובד או הנעת העובד...

100%%100משפטיות

ניהול חשבונות 
וביקורת

100%100%

)*( הערה כללית הכרה חלקית במע"מ:  
אם רוב ההוצאה עסקית- החלק המוכר 2/3, אם רוב ההוצאה פרטית- החלק המוכר הינו 1/4.
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הוצאות עסקיות

אחוז מוכר הוצאה
למס הכנסה

אחוז מע”מ 
התשומות לקיזוז

הערה

אפס100%צרכי דואר ובולים

לפי חשבוניות ספציפיות לצורך העסק100%100%חניה

100%100%הובלות ומשלוחים

נסיעות בתחבורה 
ציבורית

100%100%

קנסות )רשות 
המיסים, עירייה, 

משטרה...(

אפסאפס

 ריבית ועמלות בנק 
חשבון עסקי

אפס100%

נשמח לעמוד לשרותכם!

אילה אוברמייסטר, רו"ח אביגיל שקוביצקי, רו"ח       
מנהלת מחלקת עסקים      


