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עדכונים בנושאי מיסוי

 הוצאות רכב
שווי שימוש ברכב לעובד בחברה או בעמותה / שיעור הכרה בהוצאות רכב בעסק

כאשר רכב משמש כהוצאה מעורבת הן לשימוש פרטי והן לשימוש עסקי, שעור ההוצאה המוכר 
בהתאם לתקנות מס הכנסה בעסק - הינו 45%.  ובחברה ובעמותה - 100% תוך שבמקביל חלה חובה 

לזקוף הטבה בתלוש שכר של העובד אליו צמוד הרכב. הטבה כמובן החייבת במס.

עד היום היה מקובל לא פעם לתעד ביומן רכב )מבוסס על תוכנה GPS(. היומן מתעד את הנסיעות 
)בית / עבודה( ואת מספר הקילומטרים ששימשו לצורך העסק. בהתאם לשיעור שנמצא כי שימש 
לעסק, הוכרו ההוצאות. היתרה הותאמה למס / נזקפה כהטבה בתלוש. עד היום, בפועל, יומן הרכב 
לא אושר בחקיקה. אולם כבתביעות בבתי משפט, פעם אחר פעם פסקו להכרה בהוצאות לפי יחס 

הרישום ביומן רכב. 

רשות המיסים פרסמה בימים אלו את התנגדותה  לשימוש ביומן רכב וקבעה כי הוצאות רכב יוכרו 
לפי התקנות בלבד. 

< מהו סכום זקיפת שווי רכב לעובד? 

לפי תקנות מס הכנסה שיעור של 2.48% ממחיר הרכב. )ניתן בכל עת לבחון מחיר רכב, במיוחד 
כאשר לא מדובר ברכב חדש, באתר מס הכנסה( 

< מהו סכום הוצאות הרכב המוכרות?

   דלק, הוצאות חניה )שכירות בגין חניה במקום העבודה נחשב לחלק מהוצאות שכירות(, עלויות 
כביש אגרה, ביטוחים, תיקונים וכמובן פחת הרכב. חשוב לזכור להעביר את כל הוצאות הרכב.

< האם אפשרי להפחית את סכום ההטבה?

   כן. אם בפועל עלויות הוצאות הרכב נמוכות משווי הזקיפה  )למשל כאשר מקום העבודה קרוב 
לעסק ויש הוצאות מועטות( במקרה כזה מומלץ לא לבצע תשלומי הוצאות הרכב ישירות מהעסק 
או החברה אלא למשוך “החזר הוצאות רכב”. החזר הוצאות רכב נחשב כמובן גם הוא להטבת שכר.

 חבות במס על הכנסה משירותי דת 
)דיין, חזן, מוהל, מסדר קידושים וכיוצ”ב(

רשות המיסים פרסמה  בימים אלו חוזר, על פיו התמורה המתקבלת בידי נותן שירותי דת )שאינו 
מלכ”ר(, יחשבו כהכנסה מעסק או ממשלח יד החייבת במס. פרסום החוזר בא לאחר מבצע אכיפה 
מוגבר בקרב נותני שירותי דת שנעשה בחודשים האחרונים. האכיפה נעשתה בהתאם ללוח ארועי 
דת )לפי ארועי ברית מילה נעשה ברור מי המוהל, חתונה נעשה ברור מי מסדר החופה וכן הלאה( 

תמורה לא כוללת רק כסף. אלא גם מתנות, טובות הנאה וכן מימון הוצאות )כמו טיסה, מלון( של 
נותן שירותי הדת והמקורבים אליו. כלומר די בכך שהתקבול ניתן בתמורה לשירות כדי לחייבו במס, 

ואין הכרח כי נותן השירות ידרוש או יבקש את התשלום.

המבחן שנקבע הוא האם יש נוהג לשלם עבור אותו שירות, והאם נוצרה ציפייה לקבלת תמורה בידי 
נותן השירות. רק אם התקבול ניתן בתור מחווה של הבעת תודה, כנדיבות לב גרידא, הוא ייחשב 

כמתנה הפטורה ממס. אך כתמיד, חובת ההוכחה על הנישום...

לכבוד
חברות ועסקים

שלום רב,
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