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יו"ר ועדת הכספים :שווי השימוש בקבוצה  2יועלה מ 1,330-ש'
ל 2,450 -ש' בחודש בהדרגה במשך  4שנים
 13.8.2007 | 12:12צבי זרחיה

מצגת האוצר על שווי השימוש ברכב
שווי השימוש בקבוצה ) 2פורד פוקוס ומזדה( יועלה מ 1,330 -ל 2,450-שקל
בחודש בהדרגה במשך  4שנים .העלאת שווי השימוש בכל קבוצות כלי הרכב
תחל לעלות בהדרגה החל מ 1 -בינואר  2008ועד סוף שנת  .2011בתמורה
לכך ,יופחת מס ההכנסה בשיעור גבוה יותר .כך עולה מהסיכום שהושג בין יו"ר
ועדת הכספים ,ח"כ סטס מיסז'ניקוב )ישראל ביתנו( למשרד האוצר .הסיכום
הוצג הבוקר במסיבת עיתונאים.
מהסיכום עולה שהעלאת שווי השימוש בשנתיים הראשונות בקבוצה  2תעמוד
על  200שקל בלבד במקום  480שקל בשנה הראשונה כפי שתוכנן תחילה.
בתמורה להעלאת שווי השימוש ,יורחבו מדרגות המס .המשתכרים -20,000
 8,000שקל ברוטו בחודש יהנו מתוספת שנתית של עד  350שקל נטו בחודש
בשנת המס .2009
"אני יכול בגאווה להסתכל בעיניהם של מאות אלפי מחזיקי רכב צמוד ,סוכני
מכירות ומנהלי שיווק .כל אלה לא יפגעו בצורה שהיו צריכים להיפגע במקור.
הפגיעה מינורית .ההטבה במס היא גדולה לאין שיעור" ,אמר ח"כ מיסז'ניקוב.
על פי התוכנית ,שכיר המרוויח  10,000שקל ברוטו בחודש ישלם בתום  4שנים
 193שקל במקום  533שקל לפי התוכנית המקורית .שכיר המרוויח  15אלף
שקל ברוטו ,ישלם עם הפעלת התוכנית והעלאת שווי השימוש )בתום  4שנים(
 140שקל ברוטו בחודש במקום  632שקל .בנוסף ,תבוצע הפחתת מס הכנסה
בצורה מואצת  3.2 -מיליארד שקל מתוכם  1מיליארד שקל מעבר למתוכנן.
מדרגות מס ההכנסה ירווחו בתוך שנתיים ולא בתוך  4שנים כפי שהוצע.
המשמעות :השכר נטו יגדל בתוך שנתיים ולא בתוך  4שנים.
השיעור המינימלי של הכרה בהוצאות רכב יעמוד על  45%לעומת  25%בתקנות
המקוריות .כמו כן ,לא יועלה שווי בשימוש על רכב דו גלגלי שיש לו הספק של
 33כ"ס ,כלומר קטנועים קטנים .קבוצה  1תכלול כלי רכבים במחיר של עד 92
אלף שקל לעומת  87אלף שקל כיום .במקביל ,יופחת שווי השימוש של רכבים
מקבוצות  1ו 3-לעומת ההצעה המקורית.
התוספת נטו לשכיר שלא מקבל רכב צמוד תנוע בין  52שקל למי שמשתכר
 6,000שקל ל 352 -שקל למי שמשתכר  20אלף שקל .עובד מקבוצה  2עם
משכורת חודשית של  10,000שקל יקבל בשנה הראשונה תוספת של  90שקל,
ובסוף התהליך יפסיד  193שקל נטו בחודש לעומת  376שקל כפי שהוצע על ידי
האוצר בתחילה.
זוג עם שני מפרנסים שלאחד מהם רכב צמוד מקבוצה  ,2המרוויחים ביחד 20
אלף שקל נטו יירד בסוף התהליך ב 41-שקל בחודש .זוג עם שני מפרנסים
כאשר לאחד מהם רכב צמוד מקבוצה  ,2שמרוויחים ביחד  23אלף שקל נטו
יעלה בסוף התהליך ב 36-שקל בחודש .זוג עם שני מפרנסים כאשר לאחד מהם
רכב צמוד מקבוצה  2שמרוויחים ביחד  32,000שקל נטו ,יגדל ב 183-שקל
בחודש.
בשיחה שהתקיימה בין נגה קינן ,יו"ר פורום ה CFO-הנאבק נגד העלאת שווי
השימוש ברכב ובין מיסיז'ניקוב הציג הפורום ליו"ר וועדת הכספים את הקוים
האדומים להסכמה של פורום ה CFO-להעלאת שווי רכב.
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ההסכמה מבוססת על חישוב עוצמת הפגיעה בעובדים מקבלי רכב חברה .פורום
 CFOמגדיר את עוצמת הפגיעה כסך כל השינוי בשכר ,נטו ,של העובד לאחר
שני תהליכים שיבוצעו במקביל :הורדת מס הכנסה והעלאת שווי רכב.
הפורום מתנה הסכמתו למהלך בכך שעובדים המקבלים היום רכב חברה לא
יפגעו עד לתום החוזה הנוכחי .דהיינו שנתיים עד שלוש שנים מיום הההסכם.
בנוסף ,גובה הפגיעה המקסימלי במקבלי רכב מדרגה  2לא יעלה על 170-150
שקל נטו.
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