עדכון תעריפי פטור של מס הכנסה לשנת 2020
 .1הוצאות מותרות בחו"ל לנסיעות בתפקיד או להשתלמות מאושרת:
א .לינה לפי קבלות ל 7 -הלילות הראשונים – סכום מרבי –  $ 289ללילה
ב .לינה לפי קבלות מהלילה השמיני ועד הלילה ה( 90 -כולל)-
אם עלות הלינה  289$ומעלה – הסכום המותר  217$ללילה
אם עלות הלינה  170$עד  – 289$הסכום המותר  75%מההוצאה
אם עלות הלינה  127$עד  – 169$הסכום המותר  127$ללילה
אם עלות הלינה נמוכה מ – $ 127 -תותר מלוא ההוצאה
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ג .כשהשהות בחו"ל ממושכת (מעל  90יום) – מותרות הוצאות הלינה
בפועל אך מכסימום של 127$
ד .הוצאות שהייה – אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות $ 81 ,ליממה
אם לא דרשו הוצאות לינה לפי קבלות  $ 136ליממה
ה .רכב פרטי שכור –עד  64$ליממה כולל כל הוצאות הרכב לרבות דלק
וחנייה.
ו .המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום ההוצאות המותרות ללינה לאש"ל
ב: 25% -
אוסטרליה ,אוסטריה ,איטליה ,איסלנד ,אירלנד ,אנגולה ,בלגיה,
בריטניה ,גרמניה ,דובאי ,דנמרק ,הולנד ,הונג קונג ,טייוואן ,יוון ,יפן,
לוקסמבורג ,נורווגיה ,ספרד ,עומאן ,פינלנד ,צרפת ,קטאר ,קוריאה,
קמרון ,קנדה ,שבדיה ,שוויץ.
 .2אורח מחו"ל – הוצאות שהייה (פר דיים) עד מכסימום  330שקל ליממה (לא
כולל הוצאות לינה סבירות)
עד  , ₪ 7,800חייב בהצמדה למדד
 .3הלוואות מעביד-
מעל  , ₪ 7,800חייב בהצמדה  +ריבית שלא תפחת מ-
3.49%
 .4לינה בארץ לצרכי עבודה –
רק במרחק של  100ק"מ ,לפחות ,ממקום העבודה או ממקום המגורים.
עד  127$ללילה (כולל ארוחת בוקר) – תותר מלוא ההוצאה
מעל  127$ללילה תותר  75%מההוצאה אך לא פחות מ 127$-ולא יותר מ 217$
ללילה ()75% X 289
 .5הוצאות כיבוד יהיו בהתאם להנחיות החשבות
כיבוד קל  18%מס הוצאות עודפות לפי  90%מ 20%סך ההוצאה הלא מוכרת
בכיבוד.
על ההוצאות מעל הסכומים המותרים על פי הנחיות החשבות יחול מס עודפות
של .90%
שיעור מס עודפות באופן מפורט מופיע בהנחיית החשבות בנושא כיבודים
ומתנות.
 .6מתנות לעובדים – תותר מתנה של מכסימום  ₪ 220לאדם לשנה ,פירוט לנושא
בהנחיות החשבות בנושא כיבודים ומתנות.
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