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התרת הוצאות לחברה בגין תשלום דמי שכירות ואש"ל 
בחו"ל לעובד ברילוקיישן

ת' צ' שואל:
חברה שולחת את המנכ"ל שלה לאפריקה (למדינה שאינה חתומה על אמנה עם ישראל), 
משפחתו  עם  נוסע  המנכ"ל  החזקה).   50%) שלה  הבת  חברת  במסגרת  עבודה  לצורך 
במסגרת רילוקיישן. הוא ייחשב עובד חברת הבת, וייתכן שבד בבד יקבל שכר טרחה גם 

מחברת האם (כעצמאי - כפי שהיה נהוג טרם הנסיעה). 

השאלות:

זאת  ולדרוש  בחו"ל  המנכ"ל  דירת  של  השכירות  דמי  את  לשלם  יכולה  האם  חברת  האם   .1
כהוצאה? 

האם לחלופין יכולה חברת האם לשלם למנכ"ל אש"ל בגין ימי השהייה בחו"ל (כ-114 דולר   .2
ליום), גם אם ישהה בחו"ל במשך רוב השנה? 

האם החברה יכולה לשלם הן את הוצאות הלינה (עד גובה הסכום המותר בניכוי ליום בגין   .3
נסיעה לחו"ל) והן אש"ל בסך של כ-68 דולר ליום ללא קבלות, וכל זאת במסגרת הוצאות 

נסיעה לחו"ל? 

לצורך הכרה בהוצאה בגין הנסיעה, האם קיים הכרח שהמנכ"ל יתוגמל ישירות על ידי חברת   .4
האם כנגד חשבונית (יובהר כי קיימים יחסי גומלין בין שתי החברות, ובין היתר חברת הבת 

מחייבת את חברת האם בגין חיובים שונים, לרבות שכרו של המנכ"ל)?

עו"ד (רו"ח) גדי אלימי ועו"ד אתי גורלי-הלמן משיבים:
לצורך מתן תשובה לשאלה, תחילה יש לבחון אם מתקיימים יחסי עובד ומעביד 
יותרו  ובין חברת האם. אם יחסים כאלה אינם מתקיימים אזי לא  בין העובד 
בעובד שנשלח  כי מדובר  עולה  לחברת האם הוצאות כאמור. מנתוני השאלה 
הבת  חברת  של  לעובד  ייחשב  והוא  בחו"ל,  הישראלית  החברה  בעבור  לעבוד 
הזרה. העובדה שחברת הבת מחייבת את חברת האם בגין שכרו של העובד, מחזקת את העובדה 
כי נשמרו יחסי עובד ומעביד בין העובד ובין חברת האם, והיא זו שמשלמת את שכרו בגין העבודה 
שהוא מבצע מחוץ לישראל. נציין כי גם אם העובד נוהג כעצמאי בהתנהלותו מול חברת האם (בעבר 

ובעתיד הנראה לעין), אין בכך כדי לשלול את העובדה שמתקיימים ביניהם יחסי עובד ומעביד. 
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הוראות שתי יכולות לחול בעבור העובד האם חברת ההוצאות שהוציאה בבחינת התרת זה, במקרה
"הכללים"), או (להלן: התשמ"ב-1982 בחוץ לארץ), (בעלי הכנסה מעבודה מס הכנסה כללי כלהלן:
ככלל, "התקנות"). (להלן: מסויימות), התשל"ב-1972 הוצאות (ניכוי הכנסה מס לחלופין תקנות
ישראלי, אצל מעביד עבודה ביצוע לשם חוץ למדינת ישראל שנשלח תושב עובד על חלים הכללים
ישראל שמבצע עבודה בעבור  תושב עובד על או חודשים, על ארבעה העולה רצופה תקופה במשך

חודשים. ארבעה על העולה רצופה תקופה במשך "עמ"י") (להלן: חוץ במדינת ישראלי מעביד

עצמאי,  שהוא ובין שכיר שהוא בין ישראל  תושב של הכנסתו על  חלות התקנות זאת,  לעומת
נציין עם זאת, חוץ. תושב ידי על מועסק שהוא ובין ישראל תושב ידי על מועסק בין שהוא ולכאורה
רשאי אינו בכללים להגדרה העונה עובד שלפיה בעמדה מחזיקה המסים רשות ידיעתנו למיטב כי
לדעתנו, דווקא. התקנות לפי תחושב החייבת שהכנסתו ולדרוש בעניינו, יחולו לא שאלו לבחור

שונה. בעמדה לתמוך אפשר המתאימות בנסיבות

ברוב המקרים, שנויה במחלוקת - התושבות ניתוק מועד ובעיקר המונח "תושב" כי פרשנות נציין
בתהליך מדובר כי היא בפסיקה שמגובה המסים רשות עמדת רילוקיישן. של במקרים לרבות
לאחר מייד תושבות כניתוק מישראל ביציאה יראו מובהקים במקרים ורק תושבות, ניתוק של

לחו"ל. המעבר

חדש),  (נוסח הכנסה מס לפקודת  168 תיקון פי על גם ייתכן "day one"-ב כאמור ניתוק
מועד וקביעת יחיד של תושבותו ניתוק שאלת נבחנה שבו "הפקודה"), (להלן: התשכ"א-1961
תושב להיות היחיד חדל היום שבו פי על העזיבה מועד ייבחן זה, פי תיקון על חוץ". ל"תושב הפיכתו
- שהייה מצטבר באופן תנאים שני בהתקיים בפקודה. חוץ" "תושב הגדרת על ישראל, בהתבסס
חייו  מרכז וקביעת שלאחריה, הנבחנת ובזו המס בשנת לפחות בשנה 183 יום במשך לישראל מחוץ
חוץ" החל היחיד ל"תושב ייחשב - האמורות המס שנות שלאחר המס בשתי שנות מחוץ לישראל
הראשונה שבה שהה מחוץ המס בשנת לה), מחוץ לשהות המשיך (או ישראל מהיום שבו עזב את

כאמור.  מ-183 ימים יותר לישראל

ההוצאות יותרו התקנות, הכללים ו/או לגדר נכנס והוא לתושב ישראל נחשב שהעובד ההנחה תחת
כדלקמן:

רפואי  וטיפול ילדים חינוך דיור, כגון לעובד מסוימות הוצאות לחברה מתירים הכללים  ●
כל הוצאה לאימות קבלות או מסמכים שיוגשו ובלבד עמ"י), נחשב אינו (בהנחה שהעובד

השומה. פקיד של דעתו להנחת

עוד  (אש"ל). ולינה שתייה אכילה, הוצאות ובהן מסוימות, הוצאות הן גם מתירות התקנות  ●
המותרות  125% מההוצאות בניכוי יותרו שבהן אפריקאיות מדינות מנויות בתקנות כי נציין
צורך יותרו יש כי כדי שההוצאות קובע 6 לתקנות סעיף זה, במקרה גם כי נדגיש כאמור. בניכוי
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הוכחות  השומה, וכן פקיד דעתו של ההוצאות להנחת לאימות קבלות או מסמכים בהגשת
הנציב. שיקבע כפי אחרות

כשכיר (אם בישראל למס אינה כפופה ומשכך הכנסתו תושב ישראל להיות חדל שהעובד בהנחה
התקנות. או הכללים עליו יחולו לא כעצמאי), ואם

 17 סעיף את סף עוברות אם אלו  רק הוצאות לה יותרו כי חברת האם לבקש מקרה תוכל בכל
תיקון בלבד. במסגרת כך ולשם המס בשנת ההכנסה בייצור כולן יצאו ההוצאות הקובע כי לפקודה,
הפקת  בתהליך ושלובות "כרוכות יהיו ההוצאות כי נדרש שלפיו נוסף, מבחן התווסף 170 לפקודה
מקור הטבעי של ובמבנהו ההכנסה הפקת של הטבעי בתהליך המשתלבות - ההוצאות ההכנסה

נפרד מהם". בלתי חלק ההכנסה והמהוות

ושלוב הכרחי חלק שהיא הוצאה בבחינת הוא לעובד ואש"ל שכירות דמי תשלום כי לטעון אפשר
טבעו כי נהיר העובד" "טובת מול המעביד" אל מבחן "טובת שלפי הגם ההכנסה, הפקת בתהליך
למעביד להתיר יש ולפיכך מהמעביד, אלו לשירותים להזדקק העובד את מצריך התפקיד של

אלו. הוצאות


