
  איך לשלם פחות מסים  בתקופת קורונה?  - שכירים 

  מקבוצת אליוט ישראל  : עו"ד (רו"ח) משה כדרהכותב

בימים טרופים אלו כאשר היוזמה לעבוד מהבית מגיעה, לא פחות מאשר מאת הריבון, עולה  

השאלה, האם התפיסה המקובלת לפיה שכיר אינו רשאי/אמור לדרוש הוצאות בניכוי לצרכי מס  

  קפה?עודנה בתו 

  ילית! התשובה של  -ספוילר

  הכרה בהוצאות לא רק לעצמאים 

רובנו לא יודעים זאת, אבל כל שכיר רשאי למעשה ולדרוש את כלל ההוצאות אשר שימשו אותו  

לצורך הפקת הכנסתו, כלומר קבלת משכורת מהמעביד. כך למשל, שכיר אשר נדרש ע"י מעסיקו  

  בקשת מעסיקו ואף שילםטיפלתי, העובד נענה ל ו להשתלם בתוכנת אקסל לצרכי עבודתו. במקרה ב

מכיסו את דמי ההשתלמות. בעצתי, הוא הגיש דרישה, במסגרת הדוח השנתי לרשויות מס הכנסה  

להכיר לו בהוצאות השתלמות זו ולהקטין את חבותו במס בגין משכורתו. הבקשה נענתה בחיוב והוא  

קשר זה הינן  ור כי מילות המפתח בה זכקיבל החזר מס ניכר בגין הוצאות השתלמות זו. יש ל 

". יש לזכור כי שכירים, נוסף כמובן על  הוצאות אשר משמשות אותנו לצורך הפקת הכנסה"

עצמאיים, רשאים, במגבלות תקרות המצויות בחוק, לרכוש לעצמם פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה,  

  ורת. שכולדרוש את עלויות הפרמיה בגין הפוליסה כהוצאה כנגד הכנסתם ממ

  נה...... ואז הגיעה הקורו

  ביתי הוא משרדי 

עצמאי ושכיר רשאים לעבוד ולעסוק בפעילותם גם מתוך ביתם, ובמקביל, לדרוש באופן יחסי לשטח  

הדירה ממנה הוא פועלים, הוצאות קשורות, כגון חשמל, ארנונה, פחת, ריבית משכנתא וכדומה. כמו  

מוש בביתו של עובד שכיר לצרכי עבודתו, ברשת  י, או שיכן, שימוש לצרכי העסק בביתו של עצמא 

ינטרנט, הינה הוצאה שאותה רשאי השכיר לדרוש כנגד הכנסתו ממשכורת, כפוף לנחיצותה  הא

  בהקשר עבודתו.  

במצב הנוכחי בצל הקורונה עבודה מהבית, אשר למעשה נכפית ומצווה על השכירים מבינינו,  

  אות לצורך הפקת הכנסתו, אשר אינן קיימות על דרך הכלל. צ מחייבת למעשה את השכיר לעמוד בהו

  מיד לשכיר כלי עבודה, משרד, כיסא, שולחן, חשמל, אינטנרט וכו'.... על דרך הכלל המעסיק מע

  עצמאי באותן הוצאות...  ן אופב כעת נדרש העובד השכיר לעמוד  

  ביתו? מכפיה מדוע תישלל הזכות של השכיר לדרוש הוצאות פחת יחסי בגין עבודה 

  מדוע תישלל זכות שהכיר לדרוש הוצאות משכנתא יחסית בגין עבודה כפויה מביתו? 

  גם כך, לגבי הוצאות חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועד בית.... 

דרישת הוצאות לצרכי מס בידי שכירים לצערנו לא תשפר את מצב הרוח או הבריאות, אך ללא ספק  

  אים כאחד. מ רים ועצתשפר את מצב ה"כיס" של רובנו, שכי

 רק בריאות!!! 

  

  

  


