
 

 ל"דוח הוצאות נסיעה לחו

 
 ______________________________:    תפקיד____________________________   : החברהשם 

 
 ____________: כ ימים"  סה                                      :     תאריך חזרה                                 : תאריך יציאה

 
 ____________________________________________________________: יעד הנסיעה ומטרתה

 
____________________________________________________________________________ 

 
 ________________: שער חליפין להמרה

 ריכוז הוצאות
                                 לשימוש המשרד         

 סכום  ההוצאה כום המותרס  סכום ההוצאה  

 העודפת בניכוי                         שנדרשה      

 ח"בש                                         $-ב                    $-ב         
          A                                C     )C-A (x ח"שע 

 )כרטיסיםמותרות בניכוי  על סמך קבלות ו (טיסות .1
 

  ________  __________ _________ ________ מחלקה  ___         יעד      ___    תאריך  

  ________  __________  _________ ________ מחלקה      ___    יעד     ___     תאריך  
 
 )מותרות בניכוי על סמך קבלות (ל"לינות בחו .2
 

 _________  ___________  _________ _________כ לינות  " סה       ___     עד      ___        מ  

 _________  ___________  _________ _________כ לינות  " סה     ___       עד      ___       מ  
 
 )ל ללא קבלות"אש (הוצאות שהייה .3
 

  _________  ___________  _________ ________כ ימים  " סה      ___      עד       ___       מ  

    _________ ___________  _________ ________כ ימים  " סה    ___        עד          ___    מ  
 
 )מותרות בניכוי על סמך קבלות( ל"בחו שכירות רכב .4
 

 _________  ___________  _________ ________כ ימי השכרה " סה  ___          עד      ___        מ  

 _________  ___________  _________ ________כ ימי השכרה " סה  ___          עד      ___        מ  

 
 ))מותרות בניכוי על סמך קבלות -' לקוחות וכד, אירוח ספקים, טלפונים, תחבורה, תערוכות (הוצאות עסקיות אחרות .5
 

 _________  ___________  _________ _________________מהות ההוצאה  

 _________  ___________  _________ _________________מהות ההוצאה  
 _________  ___________  _________ _________________מהות ההוצאה  

 
  -----------  -------------  -----------  

  ======  =======  === === כ"סה 
 :דברי הסבר

מותרות הוצאות עד לסכום מחיר כרטיס  (.כרטיס לטיסה הלוך וחזור או הכולל טיסות נוספות ירשם בסכום אחד .1
 ).במחלקות עסקים באותה טיסה

ח האחר "ב יתורגמו לפי שער החליפין במועד רכישתם סוגו וסכומו של המט"ח שאינו דולרים של ארה"סכומים במט .2
 .ח"הסכום המותר לניכוי יחושב לאחר תרגומו לש. סוגרייםיצויינו ב

 .יצורף דוח המתאר את מהות הנסיעה מטרתה ופירוט הפגישות במידת האפשר .3
 :  הם2008הסכומים המירביים המותרים לניכוי בשנת המס  .4

בארצות . לה השמיניהחל מהלי $ 178 מההוצאה בפועל עד 75% - הלילות הראשונים באותה נסיעה ו7 -ב $ 237 לינה במלון
, בריטניה, הונג קונג, הולנד, דנמרק, דובאי, גרמניה, בלגיה, אנגולה, אירלנד, איסלנד, איטליה, אוסטרליה, אוסטריה
 125% עד שוויץ, שבדיה, קנדה, קמרון, קוריאה, קטאר, צרפת, פינלנד, עומאן, ספרד, נורבגיה, לוקסמברג, יפן, יוון, טיוואן

 .מהסכומים שצויינו
 .ל"בארצות הנ $ 82.5ליום או  $ 66, בנוסף למלון , ל"אש 
 .ל"בארצות היקרות הנ $ 138ליום או  $ 111,  בימים עבורם לא נדרשו הוצאות מלוןל"אש 
 .ליום כולל כל ההוצאות הנלוות $ 52 עד :שכירת רכב 
 !הסכומים האמורים מתעדכנים מדי שנה 

 ______________________ 
         ע חתימת הנוס    
 ! יד קריאתבניתן למלא הנתונים בטופס בכ 



 2
 


