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"הגדלת שווי הרכב תגרום לעוול לשכבות הביניים
ולבריחת מוחות לחו"ל; הרפורמה תגדיל הפערים
החברתיים במקום לצמצמם ,ותהיה בכייה לדורות"
נשיא לשכת רו"ח ,ראובן שיף" :החלטת משרד האוצר לאגד
את כל הרפורמות במס מעלה תמיהות באשר למטרה
האמיתית של יוזמי החבילה"; יו"ר פורום ה ,CFO-נגה קינן:
"האוצר מנסה להפוך את ועדת הכספים לחותמת גומי"
] 20תגובות[
הדס מגן 25.06.07
"הגדלת שווי הרכב תגרום לעוול לשכבות הביניים ולבריחת מוחות לחו"ל;
הרפורמה תגדיל הפערים החברתיים במקום לצמצמם ,ותהיה בכייה לדורות"
נשיא לשכת רו"ח ,ראובן שיף" :החלטת משרד האוצר לאגד את כל הרפורמות במס מעלה תמיהות
באשר למטרה האמיתית של יוזמי החבילה"; יו"ר פורום ה ,CFO-נגה קינן" :האוצר מנסה להפוך את
ועדת הכספים לחותמת גומי"
הדס מגן 25/6/2007
"החלטת משרד האוצר לאגד את כל הרפורמות במס ,מעלה תמיהות באשר למטרה האמיתית של יוזמי
החבילה ,בזמן שאין שר אוצר במישרה מלאה ומנהל קבוע ברשות המיסים" .כך אומר נשיא לשכת רו"ח,
ראובן שיף ,לקראת הדיון מחר בוועדת הכספים ,ברפורמה במס ,הכוללת מס הכנסה שלילי והעלאת שווי
שימוש ברכב.
לדברי שיף ,הכללת כל הרפורמות בחבילה אחת" ,היא בבחינת הכלאה בין מין שאינו במינו" .לדבריו" ,מס
הכנסה שלילי בגרסת האוצר יהיה בלתי ישים עבור השכבות להן נועד .מי שיקבל פיצוי ממס הכנסה כשנה
לאחר המועד בו קיבל משכורת נמוכה ,ינצל את התקבול לרכישת מוצרי צריכה כמו טלוויזיית פלזמה או
נסיעה לחו"ל ,ולא כדי לשרוד כלכלית".
באשר לרפורמה בנושא שווי שימוש ברכב ,אומר שיף ,כי מנתוני לשכת רו"ח ,שיעור המס לעובד בשכבות
הביניים בהכנסות שבין  7,000-20,000שקל לחודש ,עם רכב מדרגה  ,2עומד כיום על  ,33%והוא יעלה
לאחר העדכון ל .39%-זאת ללא ביטוח לאומי ומס בריאות ,המהווים כ 12%-נוספים .לדבריו" ,הגדלת שווי
הרכב תגרום לבריחת מוחות לחו"ל ולעוול לשכבות הביניים ,ותגדיל את הפערים החברתיים במקום
לצמצמם".

לדברי שיף ,ההחלטה לאגד את הרפורמות לחבילה אחת" ,היא מוקש המונח בפתח ועדת הכספים" .שיף
קרא ליו"ר ועדת הכספים לדחות את היוזמות ,שכן אחרת "תהיה כאן בכייה לדורות".
"חותמת גומי"
"האוצר מנסה להפוך את ועדת הכספים לחותמת גומי בכל הקשור להעלאת שווי שימוש ברכב ,ועל חברי
הכנסת לדרוש ממשרד האוצר להציג נתונים" .כך אומרת יו"ר פורום ה ,CFO-המאגד את סמנכ"לי הכספים,
נגה קינן ,לקראת הדיון בנושא זה הצפוי מחר בוועדת הכספים .הפורום מתנגד ליוזמה להעלאת שווי
השימוש.
לדברי קינן ,על חברי הכנסת לדרוש ממשרד האוצר להציג את התחשיב עליו מבוססת טענתו ,כי העלאת
שווי השימוש תכניס לקופת האוצר  2.5מיליארד שקל .קין התעמתה באחרונה בנושא זה עם בועז סופר,
סמנכ"ל ברשות המיסים ,האחראי על נושא שווי שימוש ברכב.
במכתב ששיגרה היום קינן ליו"ר הוועדה ,סטס מסז'ניקוב ,היא טוענת כי עד עתה ,פחות מיממה לפני הדיון,
מסרב משרד האוצר לחשוף את התחשיב עליו התבסס .כמו כן ,לדבריה ,האוצר לא הציג עד כה את
התחשיב עליו הוא מבסס את טענתו כי שווי הרכב המשולם כיום אינו שווי כלכלי אמיתי .לטענת קינן" ,גם
אם יציג האוצר רק מחר במהלך הישיבה את המספרים והתחשיבים האמורים ,לא יתאפשר לחברי וועדת
הכספים להפעיל כל שיקול דעת אמיתי בנוגע לתחשיבים אלו .סירוב האוצר להציג את התחשיבים והנתונים
מבעוד מועד אינה עולה בקנה אחד עם מינהל תקין ושקיפות שהם הבסיס ההכרחי לקבלת החלטות
מושכלת של וועדת הכספים".
לדברי קינן ,על פי תחשיבי פורום ה CFO-דווקא צפוי קיטון בהכנסות המדינה ממסים .לדבריה" ,הכנסות
המדינה יינזקו בגובה המיסוי על רכבים חדשים ,ובהקטנת מספר משלמי מס בגין שווי רכב ,שכן כ 26-אלף
עובדים יעברו מדי שנה לשימוש ברכב חלופי פרטי וישן".
במכתבה ליו"ר הוועדה ,טוענת קינן ,כי לא מדובר ברפורמה אלא בהעלאת מסים בלבד .לדבריה "המונח
'עיוות מס' אינו צריך להפחיד את חברי הכנסת היות ו'עיוות מס' הוא דרכה של המדינה לעודד סקטורים
מסויימים בהם היא חפצה .במקרה זה רוב העידוד מכוון לחברות הי-טק ,חברות בפריפריה וחברות קטנות".
לדברי קינן ,בכדי לפתור את הבעיה מהשורש ,יש לטפל בשלושה נושאים במקביל :הסדרת תחבורה
ציבורית אלטרנטיבית בפריפריה ובאיזורי התעשיה ,הורדת המיסוי על רכבים חדשים לרמה המקובלת
בעולם  ,וריווח מדרגות המס לשכבות הביניים.

