
 
 
 
 

 הנחיות דף - האוניברסיטה ונהלי הכנסה מס הנחיות
 2023 – ל"לחו נסיעה הוצאות לדיווח

 
 
 

 .ארצה החזרה מתאריך יום 30 עד ל"חו ונסיעות השתלמויות למדור הנסיעה דוח את להגיש יש
 ביעדים הן שההוצאות ובתנאי האוניברסיטה ונהלי הכנסה מס הנחיות פ"ע יוכרו ההוצאות כלל

 .לנסיעה שאושרו
 .קודמים נסיעה דוחות בהגשת מותנת עתידית נסיעה עבור כספים קבלת, ליבך לתשומת

 

 ממומן הכרטיס בהם במקרים לרבות נסיעה לכל טיסה כרטיס לצרף יש – טיסה כרטיס.  

 חתימה םמקורית )ע מס חשבונית לצרף יש בארץ סוכנות באמצעות נרכש והכרטיס במידה -
 .וקבלה דיגיטלי(וחותמת/חיתום 

 .הכרטיס עלות בגין קבלה לצרף יש התעופה חברת/האינטרנט באמצעות נרכש והכרטיס במידה -
 )כגון ארה"ב, אוסטרליה, יפן( ניתן לרכוש כרטיס במחלקת עסקים ליעדים רחוקים בלבד -

 פלמו"מקקמ"ב/מסעיף מחקר בכפוף לאישור תקציבן ברשות 
 בלבד.תיירות ליעדים באירופה ניתן לרכוש כרטיס טיסה במחלקת  -
   תוכר 25% מ נמוך ל"בחו בפועל השהייה לימי מהמוכרים הנסיעה ימי בין היחס בהן בנסיעות -

 .יחסי באופן הטיסה כרטיס עלות

 כנס ל הרישום בגין הקבלה את לצרף יש – לכנס רישום דמי. 

 הארוחות מספר את לציין יש ארוחות כוללת הכנס עלות בהם במקרים -
 הלילות על אסמכתא ולהמציא הנסיעה בדוח זאת לציין יש, לינה כוללת הכנס עלות בהם במקרים -

 .הכלולים

 זו הוצאה בגין קבלות לצרף יש – עירוניות בן נסיעות. 

 .מוכרת הוצאה הינה ג"לנתב הוצאה -
 .מוכרת הוצאה הינה בחול למלון התעופה משדה הוצאה -

 לקבלה בכפוף מוכרת הוצאה – פנים טיסות. 

 תקציבן לאישור ובכפוף מחקר מסעיפי יוכרו – מחקר בגין הוצאות. 

 הסכומים יותרו עד תקרות הביטוח של סוכנות "להבים"( וקבלה פוליסה לצרף יש – ביטוח( 

 המאושרת לתקופה יחסי ובאופן לקבלה ובכפוף בלבד סגל לחברי מוכרת זו הוצאה – ג"בנתב חניה. 

 לקבלה בכפוף מוכרת הוצאה – קורונה בדיקת הוצאות. 

 145עד  – הוצאות תקשורת  ₪ 

 כוללות אינן הלינה הוצאות .הלינה תאריכי את הכוללת לקבלה בכפוף מוכרת הוצאה – לינה בגין הוצאות 
 .נוספות נלוות והוצאות ארוחות /אינטרנט/  טלפון שיחות
 ללילה $335 עד בפועל הוצאות יותרו הראשונים הלילות 7 בורע -
 .ללילה $251 מ יותר ולא ללילה $147 מ פחות לא בפועל מההוצאה 75% תוכר: לילות 8-90 בין -
 ,אוסטריה, אוסטרליה: הינם 25% - ב והלינה השהייה הוצאות את להגדיל ניתן בהם יעדיםה -
 ,קונג הונג, הולנד, דנמרק, דובאי, גרמניה, בריטניה, בלגיה, אנגולה, אירלנד, איסלנד, איטליה -
 ,קמרון, קטאר, קוריאה, צרפת, פינלנד, עומאן, ספרד, נורבגיה, לוקסמבורג, יפן, יוון, טיוואן -
 .דיה שוו, שוויץ, קנדה -
 בישראל רצופה שהייה בניהן הייתה שלא יותר או נסיעות שתי הכנסה מס לתקנות בהתאם -
 .אחת בנסיעה יחשבו לפחות יום 14 של -
 בפועל מההוצאות 80% יכרו זוגי בחדר לינה בהוצאות -

 באופן תוכר הכלכלה ארוחות של מימון והיה במידה. הכנסה מה תעריפי לפי הינם שיוכרו הסכומים – כלכלה 
 .זו הוצאה בגין קבלות לצרף אין. יחסי
 ) מוגדלת הכלכלה בהן במדינות $117.5) ליום $94 יוכרו לינה בגין קבלות הוגשו בהם בימים -
 )מוגדלת הכלכלה בהן במדינות$196.25) ליום$  157 יוכרו לינה בגין קבלות הוגשו לא בהם בימים -

 הרכב תאריכי את הכוללת לקבלה בכפוף תוכר זו הוצאה – רכב השכרת הוצאת. 
 $ 74 עד תוכר רכב השכרת עלות -

 .ליום $74 עד המקסימלית העלות במסגרת וזאת ואגרות חניה, דלק בהוצאות להכיר ניתן -
 יוכרו בימי הפעילות האקדמית ובימי ההיערכות כמפורט מטה: כלל ההוצאות לעיל 

)כלכלה בלבד ביום  בנסיעות ליעדים רחוקים יוכרו עד יומיים לפני הפעילות האקדמית ויום אחריה -

 .אחרי(

 .)כלכלה בלבד ביום אחרי( הבנסיעות ליעדים באירופה יוכר יום לפני הפעילות האקדמית ויום אחרי -

 . אקדמיות יוכר יום היערכות אחדבין שני מהויות  -

 על תשלום הוצאות לנסיעה לטובת מהות אקדמית במהלך השבתון יוכרו בכפוף להמצאת אסמכתאות. 

 


