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משרד יועץ המס דניאל רוברט
המשרד הוא בית 

לכל העסקים הקטנים באזור
מתמחה בעוסקים פטורים, עוסקים 

מורשים וחברות בע"מ  
המתחילות את דרכן   

משרדנו ממוקם בצומת פרדסיה 
במרכז המסחרי

במשרד עובדות 7 מנהלות חשבונות
הנותנות שרות אישי ומקצועי מכל הלב
טל. סלולרי רוברט:  0522-93-96-84

טלפון משרד  0737-29-39-69
Robtax.co.il

עוסק פטור או פרילנסר?
איזה הוצאות מוכרות אפשר להכניס

אמרו לך ״שטויות זה רק למלא טפסים״? ועכשו מה?

צלצל עוד היום רוברט דניאל 
טל: 073-7293969    נייד: 052-2939684

קטנים  פרילנסרים  או  פטורים  עוסקים 
פטור,  עסק  היותם  שעצם  חושבים   -
הוצאות  להכניס  להם  מאפשרת  אינה 

לחשבונות העסק.
עובדה זו אינה נכונה!

להכניס  יכולים  פרילנסר  או  פטור  עוסק 

עוסק  או  בע"מ  חברה  כמו  בדיוק  הוצאות 

מורשה גדול, קיימים סוגים רבים של הוצאות 

שאפשר להכניס אך הם תלויים בסוג העסק. 

חשוב תמיד לבחון את סוג העסק וההוצאות 

לבעל  ויהיו  ייתכן  תמיד  כי  אליו,  הקשורות 

מוכרות  יהיו  שאצלו  הוצאות  מסוים  עסק 

שאצלו  אחר  בתחום  שעוסק  חברו  ולעומת 

הם אינן מוכרות.

למשל, בעל עסק שמרבה להשתמש ברכב, 

רכב  צריך  שלו  העסק  את  לייעל  מנת  ועל 

ב-45%  ומי  מוכרות  תהיינה  הרכב  הוצאות 

שלו,  העסק  ועבור  עבורו  רלוונטי  לא  שרכב 

עובד במשרד רוב שעות היום, הוצאה זו אינה 

מוכרת עבורו.

לרוב  שמוכרות  להוצאות  דוגמאות  כמה 

העסקים הפטורים והפרילנסרים: 

נסיעה  לצורך  למשל  ציבורית,  תחבורה 

ללקוח  -   מוכר מלא.

ביטוחים,  טסטים,  )תיקונים,  רכב-  הוצאות 

מוכר  ב-45%  ורישיונות(  אגרות  דלק, 

מההוצאה.

אינטרנט  כמו  הוצאות  תקשורת:  הוצאות 

ביתי  וטלפון  סלולרי  טלפון  תשתית,  ספק 

הוצאה מוכרת חלקית.

ביתי   הוא  והמשרד  במידה  בבית:  הוצאות 

ארנונה  המנקה  חשמל,  כמו  הוצאות  יוכרו 

של הבית, ב%25- מההוצאה. 

מוכרת  הוצאה   - קיים  למקצוע  השתלמויות 

באופן מלא.

ציוד  לעסק,  ניקוי  חומרי  שונות:  הוצאות 

מחשב,  תחזוקת  שליחויות,  ודואר,  משרדי 

שיווק ופרסום,, ספרות מקצועית, הכל מוכר!

עמלות  יודעים,  אתם  בנקאיות,  הוצאות 

מוכרת  ההוצאה  עסקי,  ריביות,  בחשבון 

במלואה.

מתנות ללקוחות וספקים עד 250 ₪ - מוכר 

נסיעות לחו"ל לא תאמינו, אך גם הן מוכרות, 

בהתאם לתקנות כמובן.

ביטוח לעסק -הוצאה מוכרת.

והרשימה עוד ארוכה...

שלכם  הזכויות  על  תוותרו  אל  לסיכום, 

העשויות לחסוך לכם לא מעט כסף.

עדיין אינכם בטוחים אם ההוצאה 

מוכרת?  התקשרו אליי.


