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 לכבוד 
 

 לקוחות המשרד 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 השלכות פסיקת ביהמ"ש העליון  -חישוב שווי שימוש ברכבחוזר בנושא: 
 הקלה בקנסות בעקבות משבר הקורונה -על תיקוני דוחות ניכויים הודעת רשות המיסים 

   
 

 הודעת רשות המיסים  .1

-אור" ו  " זך עורכי דין-חכם את אור "   7550/18  4096/18הדין בביהמ"ש העליון בע"א    י בעקבות פסק .א

כי לא ניתן לסטות מהוראותיהן , הודעה 2020בתחילת יולי רשות המיסים פרסמה , "י הנדסה בעמח

)התשמ"ז   לעובדי החברה  הניתנים  ברכבים  בגין חישוב שווי השימוש    –של תקנות מס הכנסה 

נו1987   ביצעו חישוב בעקבות זאת, נישומים ו/או מנכים אשר  .  סחה קבועה לחישובו( המורות על 

לזקוף שווי שימוש בהתאם    םובמסגרתעשו כן,  חות מתקנים על השנים בהן  "להגיש דו יחויבו  ,  שונה

 .  החישוב השגוי  עקב, ולשלם את הפערים שנוצרו  על פי ההכנסה החייבת במס  מס הכנסה לתקנות  

 

אם   ) ביטול קנסות פיגורים(,    הקלות בגובה הקנסותלמנכים  לאור משבר הקורונה יינתנו    נציין כי .ב

הניכויים המתקנים הכוללים זקיפת שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש  דו"חות  כלל    יוגשו

בגין כל הרכבים שהעמידו לעובדים ויעבירו את המס המתחייב מהדוחות הנוספים/מחליפים  ברכב  

הקלה זו תינתן   .30.9.20יום  עד ל  במלואם ) לרבות הפרשי הצמדה וריבית( במעמד הגשתםכאמור  

 החל בעניינם הליך שומתי עד לפרסום הנחיית רשות המיסים. טרםרק למנכים אשר 

 

ויתור על קנסות כלשהם בתיקים שהחל בהם טיפול שומתי  כל  יודגש כי אין באמור לעיל כדי לאשר   .ג

 ובתיקים המתנהלים בבתי משפט.

 

 הנחיות לפעולה לתיקוני דיווחי מנכים: .ד

לשנה  יוני  לחודש    00בסוג ניכוי  נוסף    102יש להגיש דוח    –  כולל   2017עד לשנת    102תיקוני דוחות   (1

 הרלוונטית.

לשנה הרלוונטית    יונילחודש    מחליף   102יש להגיש דוח    -2018החל משנת    102תיקוני דוחות   (2

ניכוי   ובתוספת הסכומים של שווי שימוש ברכב בהתאם    00בסוג  הכולל את הדיווח המקורי 

 לתקנות ולפסק הדין. 

 

 מצ"ב הודעת רשות המיסים. .ה

 

 

 

 

 

2.../ 



 
 

 .WEKSLER, KODENZIK, ENOCH & CO ושות'   , אנוך וקסלר, קודנצ'יק 

 .Certified Public Accountants (ISR) רואי חשבון 

 

 
 FAX  Ramat Gan     Ben Gurion st.2:   03-7527673פקס :      Tel: 03-7533900טל':     52573גן  - רמת   2  בן גוריון רח'  

 
 
 

-2 - 

 נשוא המחלוקת  .2

 Save"  שתי החברות השתמשו במערכת מהותם של שני פסקי הדין הייתה זהה ולכן אוחדו לדיון אחד.  

Tax"  )"לצורך מעקב ורישום נסיעות ברכב, באופן המאפשר    עובדיהןאת  אשר שימשה ) להלן:" המערכת

אך  משו גם במסגרת עבודתם  ישש  רכביםם  העמידו לרשות  הןנסיעות "עסקיות" ל"פרטיות".    בין  להבחין

תקנות    פי  על ולא    המערכת  את שווי השימוש ברכב בהתבסס על נתוני  זקפו לצרכיהם הפרטיים, ובכך הן    גם

  ים לא זקפו את שווי השימוש כנדרש, ועליהן לשלם את הפער  מערערותכי ה  קבעמס הכנסה  מס הכנסה.  

כלל    אינן מהוות  מס ההכנסהכי תקנות    בטענהערערו על ההחלטה    חברותהחישוב המוטעה. המ  ושנוצר

להעדיף את הנתונים המופקים    כי יש  והדגישו  ,ולאופציות חלופיות   , אלא חזקה הניתנת לסתירהמחייב

 . מאפשרים חישוב "מס אמת", על פני חישוב המבוסס על סטטיסטיקות והערכותה מהמערכת 

 

 החלטת בית המשפט .3

בהוצאות משפטיות    ות המערערות ,לרבות, חיובןאת טענ  ודחה   מס הכנסהבתי המשפט קיבלו את עמדת  

 : מס הכנסה תוך התייחסות לנקודות הבאותשל 

 . ות כלל משפטי מחייב ולא ניתנות לסתירהתקנות מהו ה .א

 

היחס  מ אך ורק    נובעתוצאה כלכלית סבירה. ראשית, שווי ההטבה אינו    מעניק מערכת אינו  בהשימוש   .ב

חיסכון    ,תיקונים, פחתבין נסיעות פרטיות לעסקיות, ומושפע מגורמים נוספים כגון עלות הטיפולים,  

   .ועוד בעלויות מימון רכישת כלי רכב, שקלול טובת הנאה בלתי מוחשית מהעמדת רכב לעובד

 

  ם יי לבצע שינו  אפשרות הו על דיווחי הנהגים    עקב ביסוסה לא אמינה וניתנת לשיבוש בקלות,    המערכת .ג

 . בדיווחים ללא אפשרות ביקורת ומעקב

 

  . ולא של המעסיק  הפרספקטיבה הנכונה לחישוב השווי צריכה להיקבע על פי זווית הראיה של העובד .ד

עלויות בהן יישא אדם פרטי ת על אומדנים וממוצעים של חישוב  הנוסחה שנקבעה בתקנות מבוסס

חישוב עלויות שהיו    ,לכל היותר,  מבצעת  Save Tax""  . מנגד, מערכת  דומהשל רכב    רכישה והחזקהב

  .רכבהאותו   בגיןבלבד למעסיק 

 

כלל מהותי לקביעת שווי השימוש ברכב. המחוקק היה מודע לכך    מעגנותו  בהירות,  התקנות ברורות .ה

יש לעשות    כי  שקביעת שווי השימוש אינו מדויק ביחס לכל נישום, אך החליט משיקולי יעילות וודאות

כללי המשתנהאומדן  המציאות  לנוכח  מתעדכן  אשר  נורמטיבי  ,  מונח  הינו  השימוש  שווי  דהיינו,   .

 .הערכה מתמטית בלבד רק על ולאעל הכרעות ערכיות   גם המבוסס

 

. לא ניתן  "רכב עבודה" מוגדר כרכב שייעודו הבלעדי הוא לעבודה בלבד, כמו משאית או מערבל בטון .ו

כולל בשבתות  הרכבים  להגדיר כ"רכבי עבודה"    ימות השנה,  כל  העובדים במשך  נשארים ברשות 

 . משפחתםמשתמשים בהם לצרכיהם האישיים ולהסעת בני העובדים ו  ובחגים
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חיוניים ש .4 בנושאים  לכם  לסייע  הינה  זה  חוזר  כי מטרת  להדגיש  במידע  על  הרינו  אין  וכי  היום  סדר 

ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן חלקי.  

 ה שמתעוררת. מומלץ לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי בכל סוגיה או בעי

 

.אנו מאחלים לכם בריאות    https://www.wke.co.il  ניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד .5

 בהקדם. ה מלאהומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגר איתנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בכבוד רב,                                          

  

 קודנצ'יק, אנוך ושות'  וקסלר,                                          

  רואי חשבון                                       

  

https://www.wke.co.il/

