העלאת שווי שימוש רכב
נייר עמדה
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"הפחתת מיסי הקניה תעודד רכישת רכב חדש ובטוח יותר".
אהוד אולמרט ,בתפקידו כמ"מ ראש הממשלה ושר האוצר.

"ברבעו השני של שנת  2006מסתמנת האטה ביבוא כלי רכב וזאת למרות תחילת שנת מודל
 .2007נראה כי הסיבה לכ היא  ...חוסר הוודאות לגבי השינויי בשווי השימוש לרכב".
בדו"ח רשות המיסי "יבוא רכב וחלקיו" יוני .2006

"נגישות נמוכה לרכב חדש בעיקר בשכבות הביניי"
מתו מצגת רשות המיסי .
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 1מקור הבעיה
 .1.1מיסוי גבוה ביותר על קניית רכב חדש
אי ספק כי תופעת הרכב הצמוד ,א בליסינג וא  ,במידה פחותה ,בצי רכב בבעלות החברות ,היא תופעה ייחודית
בהיקפה למשק הישראלי .מקור התופעה הוא במיסוי הגבוה על רכב ,העולה בישראל באופ משמעותי על המקובל
בארצות העול  .מיסוי גבוה זה ,גר "נגישות נמוכה לרכב – במיוחד בשכבות הביניי " כפי שמוצג במצגת רשות
המיסי :

שיעור מסי קניה על רכב

נטל מס על רכב בישראל

בישראל ובארצות נבחרות

הגדרת הבעיה
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• פגיעה בבטיחות כלי הרכב )תרומה מכרעת של נטל המס(
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• זיהו אוויר מוגבר עקב נזקי הפליטות של רכב מתייש
• פרמיות ביטוח "מנופחות"
• פגיעה בתחרות בענ +הרכב
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• נגישות נמוכה לרכב – בעיקר בשכבות הביניי
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 .1.2מיסוי גבוה ביותר על עובדי בדרגי הביניי

50%
45%

35%
30%
25%

MaxTax

למיסוי הגבוה על רכב ,נתווס +ג המיסוי הגבוה על שכבות הביניי  .יש
לזכור כי טר נעשתה רפורמה בישראל להקלת המיסוי על העובדי
בשכבות הביניי  .במיוחד המדובר במהנדסי בדרגות הנמוכות ובדרגות
הביניי בתעשיית ההי טק .אנשי אלו ,גלובלי במהות  ,עומדי בקשר
מתמיד ע עמיתיה בעול בכלל ובארה"ב בפרט .ש  ,משתכרי
עמיתיה שכר גבוה יותר ומשלמי מס נמו בהרבה .לש דוגמא ,מקבל
שכר בגובה  , 15,000משל בישראל  94%מאחוז המס בדרגה הגבוהה
ביותר ,בעוד שבארה"ב הוא משל רק  54%מהמס המשול בדרגות השכר
הגבוהות ביותר.

40%

20%
15%
10%
5%

45000
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0%
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USA

ישראל

שני גורמי אלו ,המיסוי הגבוה על רכב המונע מעובדי בדרגי נמוכי ובינוניי לרכוש לעצמ
מכונית פרטית ,כמו ג מס ההכנסה הגבוה יחסית על אוכלוסיה זו – ה הגורמי לתופעה
הרווחת של העמדת רכב צמוד לרשות העובד – יותר מהמקובל במקומות אחרי בעול.
כדי להתמודד ע התופעה הייחודית לישראל ,יש לתק את העיוותי שגרמו להיווצרותה –
פתרו שני נושאי אלו – יביאו לנורמליזציה של שוק הרכבי הצמודי.
3

רח' קויפמן  4תל-אביב 68012
טל'  03-5104555פקס 03-5170918
mr@cfo-forum.org
www.cfo-forum.org

 .2ניתוח שוק הרכבי הצמודי
פורו ה  ,CFOקיי סקר בי חבריו ,לאבח את שוק הרכבי הצמודי ולחזות את שעתיד לקרות לאחר העלאה
משמעותית של שווי רכב .הסקר נער ביולי  .2006סה"כ השיבו על הסקר  141סמנכ"לי כספי מכל ענפי המשק.
שוק הרכבי הצמודי בישראל מונה כ  250,000רכבי  .מתוכ כ  120,000בבעלות החברה וכ  130,000רכבי
ליסינג .בלא להתייחס לציי הרכב הגדולי שבשירות המדינה ,הצבא ,והרשויות המקומיות ,חלוקת שוק הרכב
הצמוד במגזר העסקי מתחלק כדלקמ:
אחוז העובדים בחברה המקבלים רכב צמוד
ניתוח לפי סוג הבעלות
60%
51%
50%
38%

40%
30%
20%

היא כל  4 5שני בממוצע ,לעומת כל  3שני בציי
רכב ממוקדי ליסינג .עוד ,נראה בהמש השפעה על
נכונות החברה לגל את שווי הרכב כאשר היא
הבעלי שלו.
הטיה ברורה קיימת להעדפת הענקת רכב ליסינג
לעובדי בחברות הקטנות )בממוצע  61%מכלל
העובדי מקבלי רכב ליסינג בחברות אלו( לעומת
החברות הגדולות והבינוניות ) 45%בלבד( .דבר זה
נובע מהצור הגדול יותר לגמישות בחברות הקטנות
כמו ג מהמחסור שלה בהו.

10%

אחוז העובדים בחברה המקבלים רכב ליסינג
ניתוח לפי ענף

0%
בחברות בהן צי רכב ממוקד בחברות בהן צי רכב ממוקד
בבעלות החברה
ליסינג

70%
61%
60%

אחוז העובדי בחברה ,המקבלי רכב צמוד נמו
באופ משמעותי בחברות שצי הרכב שלה ממוקד
בבעלות החברה ) (38%לעומת חברות בה צי הרכב
ממוקד ליסינג ).(51%
אחוז העובדים המקבלים רכב ליסינג
ניתוח לפי גודל החברה
70%
61%

50%
40%
30%
16%

20%
10%
0%
היי טק וטכנולוגית
עילית

60%
50%

49%

45%

תע שיה

מסחר ,שירותים
ואחר

בניתוח ענפי ,נית לראות כי הענקת רכב ליסינג
מקובלת פחות בתעשיה ) 16%מהעובדי מקבלי
רכב ליסינג( ,לעומת ענפי המסחר ,שירותי ואחרי
) .(49%הענ +הבולט ביותר בהענקת רכבי ליסינג
לעובדי הוא ענ +ההי טק והתעשיה המתוחכמת
).(61%

40%
30%
20%
10%
0%
גדולות ובינוניות

קטנות

יש לזכור ,כי בי שני הסוגי הבדלי נוספי :
בחברות בה צי הרכב הינו בבעלות החברה ,התחלופה
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מסקנות:
אחוז גבוה יותר של עובדי מקבלי רכב צמוד בחברות העונות על אחד או יותר מהקריטריוני הבאי:
 .1בחברות קטנות
 .2בחברות היי)טק וטכנולוגיה עילית או ,במידה פחותה ,חברות מסחר ושירותי
 .3בחברות בה צי רכב ממוקד ליסינג
אלו ג העובדי והחברות שיפגעו מהעלאת שווי רכב.

 .3תוצאות סקר "היו שאחרי"
נראה שהגור המשמעותי ביותר לקבלת ההחלטות בנושא ,הוא ההבנה של מה יקרה ביו שאחרי .במדידת ס
ההכנסות שיש למדינת ישראל מרכב חדש המיובא לאר& והופ להיות רכב צמוד יש לקחת בחשבו שני גורמי :
א .הכנסות המדינה ממיסי קניית רכבי חדשי
לדוגמא :רכב בשווי של ) , 120,000קבוצה  (2מגל מס קניה בער של כ  54,000ש"ח
ב .הכנסות המדינה ממיסוי שווי השימוש של העובדי המקבלי רכבי אלו
לדוגמא :אותו רכב מכניס מתשלומי מ"ה של העובדי בגי שווי רכב סכו של כ  , 6,000בשנה
במצב הקיי  ,כל עובד שמסכי לקבל רכב ממעבידו ,מכניס למדינה סכו של  , 54,000ממיסי קניה .עקרונית ,ג
א לא היה נגבה שווי רכב כלל ועיקר ,עדיי המדינה מגדילה את הכנסתה .החשבו הוא פשוט:
עובד ששכרו  ,, 15,000משל מס בגובה של  ,40%דהיינו המדינה מקבלת ממנו הכנסה בגובה של  , 72,000לשנה.
א העובד מסכי לקבל רכב צמוד ,מרוויחה המדינה ממיסי קניה עוד  , 18,000לשנה ) , 54,000בשלוש שני (,
וממיסוי שווי שימוש רכב עוד  , 6,200בשנה .סה"כ מקבלת המדינה מעובד זה סכו של  , 96,200לשנה14,200 .
 ,יותר מהעובד המקביל לו שלא הסכי לקבל רכב צמוד.
כדי שהעובד שאי לו רכב צמוד ,יכניס למדינה סכו מקביל ,יש למסות אותו בגובה של  .53%במילי אחרות,

העובד שמקבל רכב צמוד מסבסד את העובד שלא מקבל רכב צמוד.
אול  ,עדיי נשאלת השאלה הא לא נית להעלות את שווי השימוש ברכב ,וע"י כ להגדיל עוד את הכנסות
המדינה? או במילי אחרות:

עד כמה נית יהיה להעלות את ההכנסות מסעי +ב' בלא לפגוע בהכנסות מסעי +א'?
בסקר שהוזכר למעלה ,בדק פורו  CFOסוגיה זו .שתי שאלות משנה יש לברר:
האחת – מה תעשה החברה לאחר העלאה משמעותית של שווי רכב? או במילי אחרות לאיזה אחוז מהעובדי
תגל החברה את שווי הרכב ותספוג את העלויות לבדה?
השניה – מה יעשו העובדי ? הא ישארו באותה מסגרת? הא יחזירו את הרכב לחברה ויקנו לעצמ רכב פרטי
חלופי? הא יהא זה רכב חדש? רכב יש? ואולי יעברו העובדי להשתמש בתחבורה ציבורית או בהסעות החברה?
יש לציי כא ולהוסי +כי החברות נהנות מהעובדה שלעובדיה רכב צמוד מעוד כמה סיבות לה לא נית ביטוי
מספרי בסקר זה ,ובכלל :המכונית המטופלת באופ מרוכז ע"י החברה או ע"י חברת הליסינג ,משחררת את העובד
לעבודתו במקו להשקיע שעות עבודה בתחזוקת הרכב במוסכי  .דבר נוס +הוא האפשרות של העובדי  ,בעיקר
בחברות הגלובליות ובחברות ההי טק ,לעבוד בשעות ערב ,לילה ויו בהתא לצור ,בלא להטרד בשאלה כיצד
יגיעו וכיצד יחזרו.
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א .מה תעשה החברה לאחר העלאה משמעותית של שווי רכב? לאיזה אחוז מהעובדי יגול שווי רכב?
לאחר העלאת הסכו באופ משמעותי ,עומדת בפני החברה שתי אופציות :האחת להעמיס על עצמה את תוספת
המס הנובעת משימוש העובד ברכב צמוד – לגל את שווי הרכב ,או להשאיר לעובד לשאת בנטל המס הנוס.+
התוצאות מראות כי קיימת נטייה גבוהה יותר לגילו שווי הרכב ע"י החברה בחברות בה צי הרכב ממוקד בעלות
)יגול לכ  24%מהעובדי ( ,לעומת חברות בה צי הרכב ממוקד ליסינג ) 12%בלבד(.
נית לראות ג שוני גדול בכוונה לגל את שווי הרכב – לאחר העלאתו – בי החברות הגדולות )יגלמו בממוצע ל
 13%מהעובדי ( ,והחברות הקטנות )יגלמו ל  9%בלבד(.
ניתוח ענפי של כוונות הגילו מורה כי בשירותי  ,מסחר
ואחר ,הכוונה היא לגל ל  24%מהעובדי בממוצע,
בתעשיה ל  ,19%ובענפי ההי טק וטכנולוגית העילית רק ל
.7%

לאחר ההעלאה
אחוז העובדים להם יגולם שווי רכב
30%
24%

25%
20%

מסקנה:

15%

אחוזי הגילו יהיו הנמוכי ביותר:
 בחברות הקטנות
 בחברות ההי)טק וטכנולוגית העילית
ג נתוני הגילו מורי
הקטנות וחברות ההי טק.

10%
5%
0%
בחברות בהן צי רכב ממוקד
ליסינג

כי ייפגעו בעיקר עובדי החברות

לאחר ההעלאה  -אחוז העובדים להם יגולם
שווי רכב ניתוח לפי ענף
25%

23%
19%

12%

בחברות בהן צי רכב ממוקד
בבעלות החברה

לאחר ההעלאה  -אחוז העובדים להם יגולם
שווי רכב ניתוח לפי גודל החברה
14%

13%

12%

20%

10%

15%

9%

8%
6%

10%

4%

5%
5%

2%
0%

0%
תע שיה

היי טק וטכנולוגית
עילית

שירותים ,מסחר
ואחר

בינוניות וגדולות

קטנות
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ב .מה יעשו העובדי לאחר העלאה משמעותית של שווי רכב?
לאור האחוזי הנמוכי מבי העובדי  ,לה יגול שווי הרכב ,יצטרכו העובדי לקבל החלטה כיצד ינהגו .עומדות
בפני העובדי ארבע אפשרויות:
 .1להחזיר את הרכב הצמוד ולקנות רכב פרטי חליפי – חדש.
 .2להחזיר את הרכב הצמוד ולקנות רכב פרטי משומש.
 .3להשאיר את הרכב הצמוד ,בשלב זה ,ולשל יותר מס.
 .4להחזיר את הרכב ולנסוע בתחבורה אלטרנטיבית – הסעות או תחבורה ציבורית.
מהנתוני מעלה עולה כי מתוצאות הסקר עולה כי בציי רכב בליסינג ,תהא התגובה חדה יותר מאשר בציי רכב
בבעלות החברה .רק  53%מהעובדי שקבלו רכבי ליסינג ישאירו את הרכב אצל )מתוכ  12%שייהנו מגילו (.
 47%מהעובדי יחזירו את הרכב לחברה ) 8.8%יקנו רכב תחליפי פרטי חדש 31% ,יקנו רכב חליפי פרטי משומש ו
 7%ישתמשו באמצעי תחבורה אחרי (.
 70%מהעובדי שקבלו רכבי בבעלות החברה ,ישאירו את הרכב אצל )מתוכ  24%הנהני מגילו (30% .
מהעובדי יחזירו את הרכב לחברה 3.8% :יקנו רכב תחליפי פרטי חדש 18.2% ,יקנו רכב חליפי פרטי משומש ו
 8.4%ישתמשו באמצעי תחבורה אחרי .
מה יעשו העובדים לאחר העלאה משמעותית של שווי רכב
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

7.0%

8.4%

41.4%

45.6%

30.8%

18.2%

ישתמשו בתחבורה ציבורית /
הסעות החברה
ישאירו אצלם את רכב
החברה בשווי גבוה
יקנו רכב חליפי משומ ש

3.8%
8.8%
12%

24%

ציי רכב בליסינג

ציי רכב בבעלות החברה

יקנו רכב חליפי חד ש
יהנו מגילום החברה את שווי
ה שימוש ברכב

מסקנות:
.1
.2
.3
.4

לא תהיה ירידה משמעותית במספר כלי הרכב שעל הכביש .סה"כ כ) 19,180עובדי יעברו לתחבורה
אלטרנטיבית )ציבורית או הסעה מטע החברה(.
גיל המכוניות על הכביש ) יעלה .אחוז ניכר מקרב העובדי יקנו רכב חליפי יש ) 30.8%ממקבלי הליסינג
ו) 18.2%ממקבלי רכב בבעלות החברה( .סה"כ תוספת של  61,880רכבי ישני בלא השיפורי החדשי
לבטיחות נהיגה וצמצו פלטות אויר מזהמות.
הכנסות המדינה ינזקו בגובה המיסוי על רכבי חדשי ,ובהקטנת מספר משלמי מס בגי שווי רכב,
כאשר כ) 77,880עובדי יעברו לשימוש ברכב פרטי חליפי.
הגדלת הפער בי העובדי הבכירי בחברה ובי העובדי בדרגות הנמוכות יותר.
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 .4השפעת המהל המתוכנ להעלאת שווי רכב
 .4.1.1הקטנת הכנסות המדינה ממיסי
כפי שנראה מסקר ה  – CFOהקטנת הכנסות המדינה ממיסי היא פועל יוצא ברור ממהל זה .אנו
רואי כבר עכשיו ,כאשר רק מדובר בנושא ועדיי לא נעשה דבר בפועל ,ירידה כזאת .כפי שנכתב
בדו"ח רשות המיסי "יבוא רכב וחלקיו" יוני " :2006יצויי כי ברבעו השני של שנת 2006
מסתמנת האטה ביבוא כלי רכב וזאת למרות תחילת שנת מודל  .2007נראה כי הסיבה לכ היא
המלאי של כלי רכב שנוצרו אצל היבואני  ,וכ חוסר הוודאות לגבי השינויי בשווי השימוש
לרכב".
 .4.1.2חברות בפריפריה וחברות קטנות
כפי שנית לראות בבירור ,עובדי חברות בפריפריה והחברות הקטנות יהיו הנפגעי הראשוני
מהעלאת שווי שימוש רכב .ראשית ,בהיות חברות אלו מוטות ליסינג – המהל ישפיע עליה יותר
מאשר על החברות התעשייתיות המסורתיות הגדולות ,שנית ,הנטיה בחברות אלו לגל רכב היא
הקטנה ביותר ,והתוצאה תהיה מעבר מסיבי של עובדי אלו לשימוש ברכב פרטי חליפי משומש.
 .4.1.3חברות היי טק
חברות ההי טק מתחרות על כח אד איכותי מול האופציות המוצעות לכח אד זה במרכזי ההי
טק בעול  .מהנדס אלקטרוניקה זוטר ,או בדרגי הביניי  ,בוח תמידית את איכות החיי של
עמיתיו לעבודה בארצות אחרות .במחקר שיצא לאחרונה פורס כי אחוז הירידה מהאר& בקרב
משכילי ומקצועות מבוקשי גבוה משמעותית מהירידה בקרב משכילי פחות" :המיסוי הגבוה,
קשיחות שוק העבודה והגישה הסוציאליסטית ... ,וכ החלופות בשוק העבודה הגלובלי ,מעודדי
את הירידה של מיטב המוחות מהאר&" )ראה נספח "ג" ( .כל אלו מחייבת את תעשיית ההי טק
להיטיב ע עובדיה הזוטרי יותר מכל תעשיה אחרת – ומכא – הפתרו הנפו& של רכבי חברה
בליסינג .אבד פתרו זה ,יקטי את יכולתה של תעשיה זו לשמור על עובדיה באר& ,ויקטי את
יכולתה של מדינת ישראל לשמר את אוכלוסית המטרה שלה – כא.
 .4.1.4המלחמה בתאונות הדרכי
לפי נתוני הסקר ,אחוזי בודדי יעברו להשתמש בתחבורה אלטרנטיבית :תחבורה ציבורית או
הסעות החברה .לא נית לראות ירידה בנפח המכוניות על הכביש ,אול המעבר המסיבי לרכבי
ישני  ,תעלה את גיל המכוניות על הכביש ,דבר הפוגע משמעותית במלחמה בתאונות הדרכי .
 .4.1.5איכות הסביבה
אות נתוני הסקר ,כי לא נית לראות ירידה בנפח המכוניות על הכביש ,והמעבר המסיבי לרכבי
ישני  ,תעלה את כמות הרעלני שפולטות המכוניות הישנות על הכביש.
 .4.1.6עובדי
כבר עכשיו ,ע העלאת כוונות ההעלאה של שווי רכב לידיעת הציבור – נפגעו העובדי  .בדיוני
פנימיי של פורו ה  ,CFOעלה הנושא ובחברות רבות הוחלט על החתמת העובדי שה ישאו
בעלות הפסקת ההסכ ע חברות הליסינג במקרה של החזרת הרכב.
משמעות הדבר כי העובדי ישאו על גב את העלאת שווי הרכב .א יחליטו להחזיר את הרכב –
ישלמו את קנס שבירת ההסכ  .א יחליטו להשאיר את הרכב – ישלמו באונס את עליית המס.
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.5

עמדת הפורו
 .5.1פתרו משולב
האצת הורדת מס קניה על רכבי חדשי והעלאת שווי שימוש בתוכנית רב שנתית של  5שני .
פורו  CFOמציע לפתור את הבעיה של קביעת שוויי רכב ,על ידי נקיטת שני צעדי במקביל:


האחד – הפחתת מיסי :האצת הפחתת המיסוי על רכב חדש ,והבאת אחוזי המס למקובל במדינות
האחרות ) 52%כמופיע בגר +רשות המיסי – נספח "א"( או לחילופי או במשולב ע הקטנת אחוז מ"ה על



מקבלי שכר בדרגות הביניי.
השני – העלאת שווי רכב בתוכנית של  5שני .עד  1 200בשנה.

כ תמנע המוטיבציה הנובעת מהמיסוי הגבוהה על קניית רכב חדש מחד ,והאלטרנטיבה לרכב צמוד
תיהפ לפחות כדאית .במקביל ,תמנע המדינה מהסיטואציה של הקטנת היק +הרכישות של רכבי
חדשי  ,על כל היבטי הגביה הנובעי ממנה ,מהזדקנות הרכב על הכביש על כל היבטי הבטיחות ואיכות
האויר הנובעי ממנה.
אי ספק כי במידה ויוחלט על העלאת שווי רכב ,יש לבצע זאת במתינות ולאור זמ .עד  , 200בשנה
בתוכנית רב שנתית של  5שני  .כ יתאפשר למשק כולו להתאי את עצמו לתנאי החדשי  .העלאה של
למעלה מסכו זה תביא לירידה משמעותית של ירידת קניית רכבי חדשי  ,ולהפסד משמעותי להכנסות
המדינה ממיסי .
 .5.2המנעות מפגיעה בעובדי
העלאת השווי לא תחול על עובדי המצויי כבר תחת הסכמי ליסינג – עד להחלפת רכב בחוזה חדש )ל 3
שני מקסימו (.
לאור העובדה שעובדי אלו חתומי על הסכמי ע החברות לשאת בעלויות שבירת הסכ ע חברות
הליסינג ,יש להחיל את עליית השווי רק על עובדי שיכנסו למהל הזה לאחר העלאת השווי.
 .5.3הוצאה לחברה
תחלי +העמדת רכב צמוד לעובד ,הוא העלאת משכורתו .משכורת היא הוצאה מוכרת במלואה לחברה ,כ
צרי להיות ג בנוגע לחלק שאינו שווי שימוש ברכב צמוד .אותו כלל צרי שיחול ג על רכיב המע"מ.
 .5.4תיקו עיוותי מס
שווי רכב כולל בתוכו עיוותי חמורי הפוגעי בצדק הבסיסי שבגביית מס שווי רכב .יש לנצל הזדמנות
זו לתיקו עיוותי אלו:
 .5.4.1העיוות הבולט ביותר הוא התאמת שווי הרכב לגילו .יש להכניס לנוסחת החישוב של שווי הרכב את
גילו ,א ע"י תהלי פחת וא ע"י מדרגות אחרות .שווי ההטבה נקבע על פי מחיר הרכב בעת
רכישתו .יש להתאי אותו מידי שנה בהתא להתיישנות הרכב .לש ההמחשה נבהיר שרכב
מדרגה  5בשנתו השלישית ואיל שווה הרבה פחות מרכב מדרגה  3שהינו חדש .המצב הקיי היו
מעודד החלפה מהירה מאוד של ציי רכב ובזבוז משאבי על ידי המשק לאמצעי ייצור שאינ
בהכרח יצרניי .
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 .1.1.1חלק נכבד מהעובדי  ,במיוחד אלו הנוסעי קילומטרג' גבוה במסגרת עבודת  ,נמצאי במצב בו
נגבה שווי רכב עוד .+יש לאפשר לחברה קיזוז עוד +המס המצטבר על ציי הרכב שלה.
 .1.1.2יש לאפשר הקטנת שווי רכב במצבי מוגדרי מראש ,כאשר ברור שהשימוש האישי ברכב נמו
יותר ,לדוגמא:
במצב בו שני בני זוג מקבלי רכב צמוד ממקומות עבודת צרי שיתאפשר לה להחליט

ולהצהיר כיצד מתחלק  9000ק"מ בי שני הרכבי .
כאשר העובד מצהיר כי אינו משתמש ברכב בשישי שבת

כאשר מדיניות החברה אוסרת שימוש ברכב לבני משפחה אלא לנהיגת העובד בלבד
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נספח "א" – מתו מצגת רשות המיסי

נטל מס על רכב בישראל
הגדרת הבעיה
הפחתת שיעור מס הקניה על רכב פרטי ומסחרי
בשני 2006)2010

• פגיעה בבטיחות כלי הרכב )תרומה מכרעת של נטל המס(

100%

• זיהו אוויר מוגבר עקב נזקי הפליטות של רכב מתייש

95%
95%

89%

• פרמיות ביטוח "מנופחות"

90%

84%

• פגיעה בתחרות בענ +הרכב

85%
80%

78%
75%
72% 72%

72%

75%
72%

72%

73%

• נגישות נמוכה לרכב – בעיקר בשכבות הביניי

75%
70%
65%
60%
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שיעור מסי קניה על רכב
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נספח "ב" – דברי ראש הממשלה אהוד אולמרט בתפקידו כמ"מ ראש הממשלה ושר האוצר
מ"מ ראש הממשלה ושר האוצר ,אהוד אולמרט ,חת על צווי המפחיתי בהדרגה את מס הקניה על רכב פרטי
חדש ,תו הגברת תמריצי המס לעידוד התקנת של אביזרי בטיחות בכלי הרכב .בהתא לצו יופחתו בהדרגה
שיעורי מס הקניה על רכב מ) 95%היו ל) 72%בשנת  .2010השלב הראשו יחל ב) 1בדצמבר  2005עת יופחת
שיעור המס על רכב פרטי ל) 89%וישתנו תמריצי המס על אביזרי בטיחות.
השר אולמרט מסר היו כי "החשיבות העליונה של המהל היא תרומתו להגברת בטיחות כלי הרכב ולהצלת חיי
אד וצמצו הנזקי לאיכות הסביבה .במסגרת מדיניות הממשלה יושמו בשני האחרונות רפורמות רבות ובכלל
זה שינויי במערכת המס .התחו היחידי בו לא נעשה כל שינוי מהותי מאז ראשית שנות ה) ,90הינו מס הקניה
המוטל על כלי רכב".
יצויי כי מייד ע כניסתו לתפקיד הנחה השר את מנהל רשות המיסי  ,אית רוב ,להניח בפניו בתו זמ קצר
תוכנית אופרטיבית ליישו המלצות המיסוי של "ועדת שייני" בכל הנוגע להפחתת מיסי הקניה שתעודד רכישת
רכב חדש ובטוח יותר ,כפי שאישרה הממשלה בישיבתה מיו  .13.7.05השבוע קיבל השר את המלצות הצוות
בראשותו של אית רוב וחת על צווי מס הקניה.
אית רוב ,מנהל רשות המיסי בישראל ,ציי כי מיסי הרכישה על כלי רכב הינ מהגבוהי בעול המערבי.
בהשוואה בינלאומית ישראל שנייה רק לדנמרק ,כאשר במרבית מדיניות אירופה שיעורי המס אינ גבוהי מ .50%
לדברי רוב ,מיסי הקניה הגבוהי גורמי נזק ניכר למשק :פגיעה ברמת הבטיחות של כלי הרכב ,פגיעה באיכות
הסביבה ,פרמיות ביטוח הכוללות ג מרכיב מס גבוה ,פגיעה בתחרות ,צמצו נגישות משקי הבית לרכב ועוד.
שיעורי המס הגבוהי תרמו לרמת מינוע נמוכה ביחס לעול המערבי )כלי רכב ל  1,000תושבי ( :כ ,בעוד
שבעול רמת המינוע עולה על  400הרי שבישראל היא  300בקירוב .בתל אביב ,ע זאת ,דומה רמת המינוע למקובל
במדינות מפותחות כשאת השפעת שיעורי המס נית לראות במיוחד בפריפריה ,ש רמת המינוע נמוכה מאוד.
הפחתת שיעורי מס הקניה תעשה בהדרגה במהל של חמש שני )ראה טבלה( ,תו מת תמריצי מס להתקנת כריות
אויר נוספות )מעבר ל  (2ובעיקר למערכת בקרת יציבות שעל פי מחקרי שוני תרומתה לבטיחות כלי הרכב
משמעותית ביותר .במקביל ,תצומצ בהדרגה ,עד לביטולה ב  ,2008ההטבה הניתנת למערכת  ABSושתי כריות
אויר שהתקנת ברכב מהווה היו סטנדרט מקובל .הפחתת המס ההדרגתית על רכב פרטי תביא לכ שבתו חמש
שני יושווה המס על רכב פרטי עד להשוואתו ע שיעורי המס על רכב מסחרי כאשר אי העלאה של נטל המס על
רכב מסחרי ,הלכה למעשה.תוצאת לוואי מבורכת של הפחתת שיעורי המס על רכב חדש ,נוגעת לעובדה ששיעורי
הגריטה של רכב יש יילכו ויגדלו ,מה שכמוב ישפר את בטיחות של כלי הרכב הנעי על הכבישי ויצמצ את
הזיהו מכלי רכב שהול וגדל באופ ניכר ככל שהרכב מתייש.
רוב מסר כי עלות המהל נאמדת בכ  50מיליו  ,בשנת  ,2006ובשני  :2007 2010כ  100מיליו  ,בכל שנה.
ההפחתה המתונה נועדה לאז בי התועלת הניכרת כתוצאה מהפחתת מיסי הקניה על רכב חדש אל מול עלות
המהל הישירה .יובהר כי השוואת שיעורי המס בי רכב פרטי ומסחרי הינה המש ישיר של מדיניות משרד האוצר
בשני האחרונות להשוואת תנאי המס בי רכב פרטי למסחרי כדי לנטרל ככל האפשר את מעורבות הממשלה
בשיקולי הצרכ .בכ ,יבוטל מקלט המס האחרו לאחר שכבר הושוו תנאי המס הנוגעי להכרה בהוצאות רכב במס
הכנסה ,שווי שימוש ואגרת רישוי ,קיזוז מע"מ וכו'.
לדברי רוב ,ההפחתה המתונה בכל שלב ושלב מאפשרת "החלקה" של הפעילות בענ +הרכב תו יצירת ודאות
למשקי הבית ,ציי רכב ,חברות ליסינג ועוד .למרות שלכאורה עלולי להיווצר לחצי על המחירי בענ +הרכב סביב
מועדי ההפחתה מדי שנה בשנה ,הרי ששיעור ההפחתה בנטל המס האפקטיבי מכתיב שינויי מתוני יחסית מדי
שנה .שיעור ההפחתה בפועל תלוי במרכיבי רבי ובכלל זה רמת האיבזור הבטיחותי ,מקור היבוא של הרכב,
מחירו הבסיסי ,רמת התחרותיות בפלח השוק הרלבנטי ועוד.
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נספח "ג"
עלייה משמעותית במספר היורדים מהארץ נרשמה ב ;2005-ככל שההשכלה גבוהה ,הנטייה לרדת מהארץ גבוהה יותר
 28.6.2006 | 20:19מוטי בסוק TheMarker
לפני כשבוע וחצי ,כשקיבל תואר דוקטור כבוד מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,העלה נגיד בנק ישראל סטנלי פישר בעיה שבישראל לא
אוהבים להתמודד איתה :הירידה של ישראלים משכילים שסיימו לימודי דוקטורט בחו"ל .לדברי הנגיד ,התופעה הזו ,שהיתה זניחה בעבר,
הופכת בשנים האחרונות למשמעותית.
שני מרצים בכירים במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית פירסמו אתמול מחקר חשוב" ,בריחת המוחות מישראל" ,המתמודד באופן יסודי
עם הבעיה של ירידת המשכילים .המחקר נכתב במסגרת המכון הכלכלי-חברתי של מרכז שלם בירושלים .המחקר מבוסס על מפקד האוכלוסין
של הלמ"ס ב 1995-והגדרת יורד וממצאים על הירידה שפורסמו ב 2002-גם כן על ידי הלמ"ס .המחקר נעזר בנתונים שונים ,שאחד
החשובים שבהם הוא מפקד האוכלוסין של ארה"ב ב.2000
ניתן להתווכח עם חלק מממצאי המחקר ,עם דרך איסוף הנתונים וניתוחם ,ובוודאי עם המסקנות ,אולם קשה להתעלם מהבעיה :צעירים
וצעירות מוכשרים מאוד ,שהיו רוצים להשתלב בכלכלה הישראלית ,לא מוצאים כאן את מקומם ועוברים לחיות במדינות אחרות .אתמול דנה
בנושא ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ,בראשות זבולון אורלב.
עלייה בקצב הירידה
המחקר מזכיר כי בנובמבר  2003פירסם משרד הקליטה הערכה שעל פיה כ 750-אלף ישראלים חיים בחו"ל ,בעיקר בארה"ב ובקנדה  -כ-
 12.5%מכלל האוכלוסייה היהודית בישראל .החוקרים מדגישים כי לפי נתוני הלמ"ס מספטמבר האחרון ,ב 2005-נרשמה עלייה משמעותית
במספר היורדים ,והוא יגיע ל 25-אלף ,בהשוואה ל 19-אלף יורדים בכל אחת מהשנים 2004-2002 .המחקר קובע כי ככל שההשכלה גבוהה
יותר ,הנטייה לרדת מהארץ גבוהה יותר.
יותר מ  2.6%מכלל היהודים הנשואים המשכילים בקבוצת הגילים  40-25ב 1995-הוגדרו על ידי הלמ"ס כיורדים ב 2002-זאת לעומת כ-
 1.1%בלבד בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה .המחקר מעלה כי אחוז היורדים גבוה יותר בין מי שסיימו תיכון לעומת מי שלא סיימו ,וכי מקבלי
תואר ראשון יורדים יותר ממסיימי תיכון ,ומקבלי תואר שני יורדים יותר מבעלי תואר ראשון .התופעה בולטת במיוחד בקרב העולים
החדשים 4.65% .מקרב עולי שנות ה 90-נשואים ומשכילים בני  ,40-25ירדו מהארץ ,לפי נתוני הלמ"ס ב ,2002-לעומת  2.0%מבעלי
ההשכלה הנמוכה בקרב העולים.
היורדים משכילים יותר
לדברי החוקרים ,אריק גולד ועומר מואב" ,ממצאי המחקר עקביים עם הטענה שלמדיניות הכלכלית-חברתית בישראל מחיר כבד של אובדן
מיטב בניה ובנותיה" .לטענתם ,בעיית הירידה "חמורה הרבה יותר מכפי שעולה מנתונים שפורסמו עד כה והתמקדו בהיקפי הירידה ,יעדי
הירידה והמניעים לה .ממצאי המחקר מראים שהיורדים אינם חתך מייצג של האוכלוסייה .מדובר בקבוצה שבה המשקל היחסי של צעירים
משכילים גבוה משמעותית מחלקם היחסי בכלל האוכלוסייה .הממצאים חמורים במיוחד בהתייחס לעולי ברית המועצות לשעבר .רבים
מהצעירים המשכילים מקבוצה זו היגרו מישראל לארצות המערב ,ולמרבה הפלא ,כיום ישנה תופעה די רחבה של הגירה חזרה
לרוסיה"".רוסיה ,שהינה מדינה ענייה מאוד בהשוואה לישראל ,מאפשרת לאזרחיה המשכילים או בעלי היוזמה ,שמוכנים לעבוד קשה ,ליהנות
מרמת חיים גבוהה מזו המתאפשרת בישראל .שוק העבודה ברוסיה גמיש ,הסקטור הציבורי קטן ,וכלכלת השוק מאפשרת תחרות על צעירים
משכילים ומוכשרים ,שנהנים משכר גבוה ומשלמים מס הכנסה בשיעור נמוך מאוד מהכנסתם ,כ 13%-בלבד".החוקרים מציינים ,כי בריחת
המוחות התעצמה בשנות ה .90-הביקוש הגובר והולך בעולם לעובדים מיומנים הביא לפתיחות רבה יותר במדיניות ההגירה של רוב המדינות
המפותחות .מדינות עם שיעור נמוך של ילודה ,כמו קנדה ,בריטניה וגרמניה ,מעודדות קליטת עובדים משכילים .ההגירה של משכילים
מישראל היא חלק מהתופעה העולמית ,והיקפה צפוי לגדול בעתיד ,אם בישראל לא יידעו להתמודד איתה .מהפכת המידע מאפשרת חיפוש
עבודה ודיור בחו"ל ביתר קלות ,ואף מוזילה את עלות השהות בחו"ל תוך שמירה על קשר שוטף עם קרובים וחברים בארץ המוצא .כתוצאה,
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הגירה של בעלי השכלה גבוהה באירופה עלתה באופן משמעותי ב 15-השנים האחרונות.
האוניברסיטאות כדוגמה שלילית
לדעת החוקרים ,נטל המס על החמישון העליון בישראל הוא מהגבוהים בעולם ,ויוצר תמריץ גדול לאוכלוסיה היצרנית לחפש את עתידה
במקום אחר .המגמה של הקלות והטבות לחלקים גדולים בציבור והכבדה על אחרים מעודדת ירידה של צעירים משכילים.לדעת החוקרים,
"האוניברסיטאות בישראל מספקות דוגמה מאלפת כיצד המיסוי הגבוה ,קשיחות שוק העבודה והגישה הסוציאליסטית ,שמעניקה כוח מופרז
לוועדי העובדים ואינה מאפשרת תשלום שכר בהתאם להישגים ,וכן החלופות בשוק העבודה הגלובלי ,מעודדים את הירידה של מיטב המוחות
מהארץ .צעירים מוכשרים שיוצאים לאירופה וארה"ב ללימודי דוקטורט במיטב האוניברסיטאות מוותרים לעתים רבות על הצעות עבודה
באוניברסיטאות בארץ עם סיום לימודיהם ,למרות רצונם לחיות בישראל ,עקב פערי השכר הגבוהים.בארה"ב ,כוחות השוק והתחרות על
מרצים/חוקרים מצוינים מכתיבים את שכר העבודה .השכר באוניברסיטאות מבוסס על חוזים אישיים והפערים בשכר בין החוקרים המצליחים
לבין עמיתיהם הבינוניים ,או בין חוקרים בתחומים מבוקשים כמו למשל כלכלה ,מינהל עסקים ,משפטים ורפואה ,לתחומים פחות מבוקשים,
כמו ספרות או סוציולוגיה ,יכולים להיות גבוהים מאוד .כוכב במחלקה לכלכלה יכול לקבל שכר הגבוה פי ארבעה וחמישה מחוקר בינוני
בספרות אנגלית".אפשר להעלות טענות רבות כנגד השיטה האמריקאית ובזכות השיטה הישראלית ,שיטה שעל פיה השכר שווה לכל המרצים
באותה הדרגה ,ללא תלות בתחום או במצוינות ,אבל הטענות ,מן הסתם ,לא יגרמו לאמריקאים לאמץ את המודל הסוציאליסטי ,שמנתק כמעט
לחלוטין בין ההישגים לבין השכר ומותיר את ישראל מחוץ לתחרות בתחומים מסוימים" .לדעת החוקרים" ,ישראל ,במקום שתהווה יעד
להגירת משכילים ,סובלת מבריחת מוחות כאילו היתה כלכלה ענייה".לדעת החוקרים ,ניתן למנוע את בריחת המוחות על ידי אימוץ שורה של
פעולות ,ובמרכזן הקטנת נטל המס על מעמד הביניים ,הפיכת שוק העבודה לפתוח יותר ופעילות נחרצת להגדלת התחרותיות והצמיחה במשק.
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נספח "ד" :הצגת גורמי העני
כאמור ,נושא זה של שווי רכב ,הינו נושא טעו אינטרסי  .גורמי עסקיי כמו ג גורמי ממשל מפעילי לובי
עמוס תקשורת בנושא .מצאנו לנכו למנות חלק מגורמי עניי אלו:
חברות עסקיות הקשורות לענ +הרכב






חברות הליסינג
יבואני רכב מוטי ליסינג
יבואני רכב מוטי מכירות ללקוחות הסופיי
מוסכי ויבואני חלפי
חברות הביטוח

חברות עסקיות מכלל המשק









חברות המנהלות ציי רכב בבעלות החברה
חברות המנהלות ציי רכב בליסינג
חברות הנמנעות מלנהל ציי רכב עובדי
חברות בפריפריה
חברות במרכז האר 2באיזורי תעשיה בה התחבורה הציבורית איננה מספקת
חברות ישראליות וזרות הפועלות בשוק הגלובלי ,המחייב עבודה של יחידי בשעות המותאמות לאיזורי זמ
אחרי .
חברות נסחרות בבורסה והמשקיעי במניותיה ) באשר התוצאות העסקיות יושפעו מהמהל.
חברות היי)טק ) בה הסטנדרט הרווח ,יותר מכל ענ +אחר ,הוא הענקת רכב חברה בליסינג למהנדסי
ודרגי הביניי .

עובדי:



מקבלי רכב צמוד ,בענפי המשק השוני ,בשירות הממשלתי ובצבא
עובדי שאינ מקבלי רכב צמוד

ממשלה:







משרד האוצר
רשות המיסי
החשב הכללי
משרד התמ"ת
משרד התחבורה והמלחמה בתאונות הדרכי
המשרד לאיכות הסביבה
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נספח "ה" :רווח והפסד לתקציב המדינה
נתוני הסקר ה הבסיס לתחשיב הפורו לרווחי /ההפסדי לתקציב המדינה ממהל זה:

 .1שוק הרכבי הצמודי בבעלות החברות:
שוק ציי הרכב בבעלות מונה כ  120,000מכוניות בחידוש כל  4 5שני  .בכל שנה ,לכ ,נקני  26,700רכבי חדשי .
בעלות ממוצעת של  , 122,000בשנה ,עומד שוק רכבי החברות החדשי על  , 3,253,000,000בשנה המכניס מיסי
בגובה של כ  , 1,915,000בשנה.
הפסד המדינה בגי ירידה בכמות הרכבי החדשי
כמפורט למעלה ,במידה ויעלה שווי השימוש ברכב באופ משמעותי ,ירכשו החברות מדי שנה  27%פחות מכוניות
חדשות ) 18.5%שיחזירו את הרכב לחברה ויקנו מכונית פרטית משומשת  8.5% +שישתמשו בתחבורה ציבורית או
בהסעות החברה( .שוק ציי הרכב לחברות ייפגע לכ ,מדי שנה ,בגובה של  ,27% *26,700דהיינו פחות כ 7,200
מכוניות חדשות שלא ייקנו .א עלות ממוצעת של מכונית עומדת על  ,, 122,000והמיסי המוטלי על מכוניות
חדשות עומדי על  ,143%הרי תפסיד המדינה מאי יבוא רכבי אלו סכו של  , 509,300,000לשנה.
הפסד המדינה מהקטנת תשלומי שווי שימוש רכב במעבר לרכבי פרטיי
 30%מהעובדי יפסיקו להשתמש ברכבי חברה צמודי ) 3.8%שיקנו רכב פרטי חליפי חדש 18% ,שיקנו רכב פרטי
חליפי משומש 8.2% ,שישתמשו באלטרנטיבה תחבורתית(.
צי הרכב בבעלות החברות  120,000רכבי *  36,000 = 30%רכבי שיצאו ממעגל הרכבי עליה משולמי מיסי
על שווי רכב.
המס שלא ייגבה על שימוש ברכבי אלו 36,000 :רכבי *  , 1,330שווי רכב שלא ייגבה * 40%*12מס =
 , 229,800,000הפסד למדינה.
רווח המדינה מהעלאת שווי שימוש לאות עובדי שנשארי ע רכב חברה צמוד
 70%מהעובדי ימשיכו להשתמש ברכב חברה צמוד ) 45.6%שימשיכו  24% +לה יגול שווי רכב(.
צי רכב בבעלות ) 120,000רכבי ( *  84,000 = 70%רכבי עליה תחול העליה בשווי רכב.
העליה המשוערת., 1,330 :
המס שיגבה 84,000 :רכבי * 12*1,330חודשי * 40%מס =  , 536,300,000רווח המדינה לשנה.
רווח למדינה בגי מ"ה על תחלי +משכורת לרכב צמוד
חברות בעלות ציי רכב לא יפצו את העובדי בגי הפסקת השימוש ברכב צמוד.

סה"כ הפסד המדינה ממהל זה עומד על  1 202,800,000לשנה לגבי צי הרכבי בבעלות.
הפסד זה אינו כולל את הפסד מ"ה שינבע מהנטיה להקי חברות פרטיות ע"י עובדי החייבי בנסיעות רבות כמו
אנשי מכירות ,שירות ,הובלה.

 .2שוק הליסינג:
שוק הליסינג מונה כ  130,000מכוניות בחידוש כל  3שני  .בכל שנה ,לכ ,נקני  43,333רכבי חדשי  .בעלות של
 , 122,000בשנה ,עומד שוק רכבי הליסינג על  , 5,300,000,000בשנה המכניס מיסי בגובה של מעל ל 3,100,000
 ,בשנה.
הפסד המדינה בגי ירידה בכמות הרכבי החדשי
כמפורט למעלה ,במידה ויעלה שווי השימוש ברכב באופ משמעותי ,ירכשו מדי שנה  37.8%פחות מכוניות חדשות
) 30.8%שיחזירו את הרכב לחברה ויקנו מכונית משומשת  7% +שישתמשו בתחבורה ציבורית או בהסעות החברה(.
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שוק הליסינג ייפגע לכ ,מדי שנה ,בגובה של  ,37.8% *43,333דהיינו פחות  16,397מכוניות חדשות שלא ייקנו .א
עלות ממוצעת של מכונית עומדת על  ,, 122,000והמיסי המוטלי על מכוניות חדשות עומדי על  ,143%הרי
תפסיד המדינה מאי יבוא רכבי הליסינג הללו סכו של  , 1,200,000,000לשנה.
הפסד המדינה מהקטנת תשלומי שווי שימוש רכב במעבר לרכבי פרטיי
 46.6%מהעובדי יפסיקו להשתמש ברכבי ליסינג צמודי ) 8.8%שיקנו רכב פרטי חליפי חדש 30.8% ,שיקנו רכב
פרטי חליפי משומש 7% ,שישתמשו באלטרנטיבה תחבורתית(.
צי הליסינג  130,000רכבי *  60,600 = 46.6%רכבי שיצאו ממעגל הרכבי עליה משולמי מיסי על שווי רכב.
המס שלא ייגבה על שימוש ברכבי אלו 60,600 :רכבי *  , 1,330שווי רכב שלא ייגבה * 40%*12מס =
 , 387,000,000הפסד למדינה.
רווח המדינה מהעלאת שווי שימוש לאות עובדי שנשארי ע רכב ליסינג צמוד
 53%מהעובדי ימשיכו להשתמש ברכב ליסינג ) 41%שימשיכו  12% +לה יגול שווי רכב(.
צי רכב הליסינג ) 130,000רכבי ( *  69,400 = 53%רכבי עליה תחול העליה בשווי רכב.
העליה המוצעת., 1,330 :
המס שיגבה 69,400 :רכבי * 12*1,330חודשי * 40%מ"ה =  , 442,800,000רווח המדינה לשנה.
רווח למדינה בגי מ"ה על תחלי +משכורת לרכב צמוד
חלק מהחברות יחזירו לעובדי את רכיב השכר שנוכה מה בגי שימוש ברכב צמוד .הערכת תוספת השכר עומדת
על ., 3,000
 60,600עובדי שיפסיקו להשתמש ברכב ליסינג * , 873,100,000 = 40% * 12 * , 3,000רווח המדינה.

סה"כ הפסד המדינה ממהל זה עומד על  1 271,000,000לשנה לגבי צי הליסינג.
הפסד זה אינו כולל את הפסד מס החברות הנובע מכ שחברות הליסינג מרוויחות ומשלמות מס בעוד שרוב
לקוחותיה ,חברות ההי טק ,הינ מפעל מאושר שהמיסוי עליו נמו יותר או פטור לחלוטי.

 .3סה"כ הפסד המדינה עומד על יותר מ) 574מיליו  1בשנה.
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