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סגור חלון

בועז סופר ,המוביל את הרפורמה בליסינג מטעם רשות המיסים" :הרשות אינה
לשכת רווחה  -ולא מתפקידה לדאוג כי עובדי ההיי-טק ייסעו במכוניות חדשות"
)עדכון(  -סופר ,סמנכ"ל לתכנון ברשות המיסים ,סירב לחשוף התחשיבים בבסיס הרפורמה * היועצת
הכלכלית של ועדת הכספים" :זו לא רפורמה ,אלא העלאת מיסים לשמה .מצמידים תשלומים לעניים
לתשלומים ממשפחות עם רכב צמוד .ומה יקרה כשהרכב יוחזר?"
הדס מגן

6/6/2007

"כל נושא שווי הרכב איבד שליטה ,והפך לישראבלוף .רשות המסים אינה לשכת הרווחה ולא תפקידה לדאוג
שהעובדים יסעו במכוניות חדשות".
כך אמר סמנכ"ל לתכנון ברשות המיסים ,בועז סופר ,בדיון בנושא הרפורמה בשווי שימוש ברכב ,שהתנהל בסימן
עימות חריף .הדיון התקיים במסגרת מפגש מועדון המיסים של להב ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת ת"א.
סופר ,המוביל את נושא הרפורמה בשווי שימוש ברכב ,אמר כי לא יחשוף את התחשיבים עליהם התבססה רשות
המיסים ,בקביעת הרפורמה .על פי נתוני הרשות ,צפויים להתקבל כתוצאה מהרפורמה כ 2.5-מיליארד שקל.
סופר סירב לחשוף נתונים ,לאחר שנגה קינן ,יו"ר פורום ה CFO-המאגד את סמנכ"לי הכספים ,ומוביל את המאבק
נגד הרפורמה ,דרשה ממנו לחשוף את התחשיבים .לטענת הפורום ,על פי התחשיבים שהם ביצעו ,העלאת שווי
השימוש ברכב תביא דווקא להפחתת הכנסות ולא להעלאת הכנסות ,שכן המדינה תפסיד מיסי קנייה בהיקף
משמעותי.
עו"ד דורון כוכבי ,שותף-מנהל במחלקת המיסים בפירמת ארנסט יאנג קוסט פורר ,המשמש כיועצו של הפורום,
אמר כי "החטא הקדמון הוא בגובה מיסי הקנייה של רכבים .מס הקנייה על רכב בישראל הוא מהגבובים בעולם ,כך
ששכיר רגיל לא יכוך להרשות לעצמו לרכוש רכב .כעת המדינה באה לתקן עיוות אחד באמצעות עיוות אחר".
לדברי כוכבי" ,אני מוכן לשלם כל שווי שימוש שייקבע ,ובתנאי שגם מחיר המכוניות ישתנה ,ויושווה למחירם
במדינות אחרות".
סופר אמר ,כי המצב שנוצר ובו שני שלישים מהרכבים החדשים מוחזקים ע"י הסקטור העסקי ,ובעיקר ע"י חברות
הליסינג ,הביא למצב בו רוב הציבור מסבסד את חברות הליסינג ואת עלויות הטיפול שלהן ברכבים .סופר" :בעלי
מוסכים טוענים כי כוחן הצרכני של חברות הליסינג הביא למצב של פגיעה בבטיחות החלפים המורכבים על
הרכבים הללו .מדובר בעיוות מס ,ששלח גרורות לכל תחומי המשק".
קינן ,לעומתו ,טענה כי לא מדובר ברפורמה ,אלא בהעלאת מסים בלבד .לדבריה המונח "עיוות מס" אינו צריך
להפחיד את חברי הכנסת היות ש"עיוות מס" הוא דרכה של המדינה לעודד סקטורים מסויימים.
במקרה זה ,רוב העידוד מכוון לחברות הי-טק ,חברות בפריפריה וחברות קטנות .קינן" :לא ייתכן שנושא בעל
השלכות מרחיקות לכת על הפריפרייה ,בריחת מוחות ,זיהום האוויר ,העמקת נטל המס על שכבות הביניים
ותאונות דרכים יתקבל ע"י רשות המסים .יש צורך בהקמת צוות עבודה בין משרדי".
לדבריה ,בכדי לפתור את הבעיה משורש ,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.
היועצת הכלכלית של ועדת הכספים ,סמדר אלחנני ,צידדה בעמדתה של קינן ,ואמרה אף היא כי לא מדובר
ברפורמה ,אלא בהעלאת מסים לשמה .אלחנני" :רשות המסים מנסה לכרוך בין העלאת המס על הרכב הצמוד ובין
מס הכנסה שלילי ,ולקשר בין הכספים שיתקבלו מבעלי הרכבים ובין הכספים שינתנו לשכבות הנמוכות .מדובר,
למעשה ,בהצמדה של משפחה ענייה למשפחה שיש לה רכב צמוד .מה תעשה אותה משפחה ענייה כשיקחו את
הרכב הצמוד?"
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מנהל רשות המיסים ,יהודה נסרדישי ,אמר השבוע בכנס לשכת רוה"ח באילת ,כי למרות שהרפורמה נוגעת גם
אליו אישית ,כמי שמחזיק רכב צמוד ,הרי שהוא מצדיק את הרפורמה בנושא שווי שימוש ,ולדבריו ,השווי הריאלי
של שימוש ברכב עומד על כ 4,000-שקל.
לעומתו ,אמר המשנה למנהל רשות המיסים לשעבר ,אוסקר אבו-ראזק ,כי מאחר שרכב הפך למוצר המוני ,הרי
שברמת המקרו ,העלאת שווי השימוש ברכב פוגעת בשווייון.
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