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2017מרץ   

 לציבור לקוחותינו,

 

  פס"ד -זקיפת שווי רכב לעובדים

  

  כללי:

 ניתן פס"ד בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ד מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ 2017במרץ,  15ביום 

(להלן: "התקנות") נ' פקיד שומה חיפה בו ביהמ"ש קובע כי תקנות שווי הרכב  "החברה") :(להלן

  ניתנת לסתירה ולא תתאפשר זקיפה בסכום שונה מהאמור בהן. שאינההם חזקה 

  

  עיקרי פסק הדין:

  .במקרה הנידון הצדדים חלוקים על דרך חישוב ההטבה לעובד מרכב צמוד שהעמיד לו מעבידו

ניתן לבצע מעקב  שהותקן בכל רכבי החברה ובאמצעותו  Save taxבשםהציגה יומן ממחושב החברה 

ודה לבין נסיעות ורישום נסיעות בכל רכב תוך מתן אפשרות אבחנה בין נסיעות שנועדו לצרכי עב

פרטיות של העובד, החברה טענה למעשה כי התקנות לחישוב שווי שימוש ברכב יוצרות חזקה הניתנת 

  לסתירה.

שומה חיפה לא קיבל את האופן בו נזקף שווי השימוש וערך שומת ניכויים לפי תקנות מ"ה (שווי פקיד 

  .1987 -שמ"זהשימוש ברכב) הת

ביהמ"ש קבע כי המחוקק לא התיר לנישומים להוכיח את שווי ההטבה בדרכים אחרות וכי תקנות שווי 

  השימוש ברכב הם חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה.

כי התקנות אינן קובעות בהכרח חישוב שהוא לרעת הנישומים ועובד המעריך כי שווי  קבע ביהמ"שעוד 

וסף להכנסתו גבוה משווים של שירותי הסעה חלופיים יכול לוותר על ההטבה ולהשתמש נהשימוש ש

  .ברכב רק לצרכי עבודה ולא לצרכיו הפרטיים
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  : מנימוקי בית המשפט

יה, ניטרליות של , בהן גביית מס אמת, יעילות הגביקבע ביהמ"ש כי לחוקי המס מגוון תכליות  ראשית

מאחר והעמדת רכב היא היווה השיקול המרכזי בהחלטת ביהמ"ש יעילות הגבייה  דיני המס ועוד.

תופעה רחבת היקף הכוללת מספר נישומים עצום והוכחת השווי בדרכים אחרות תגרור לעומס על 

  מאידך, התקנות מהוות מדד ודאי, יעיל וקל לחישוב. יפה ותקשה על עריכת ביקורת ופקוח.האכגורמי 

ציין ביהמ"ש כי החברה לא הציגה ראייה כי נוסחאות החישוב שנקבעו בתקנות השווי חורגות בנוסף 

מחישוב סביר של שווי טובת ההנאה ולא הוצגו נוסחאות חישוב חלופיות. במיוחד בהתחשב בעובדה 

  השומה שהוצגה ע"י החברה לא הייתה שונה משמעותית מהשווי לפי התקנות.ש

ביהמ"ש לא שוכנע כי המערכת שהותקנה ע"י החברה מספיקה דייה כדי לקבוע שווי שימוש  כמו"כ

אחר והמערכת כולה מבוססת על דיווחים פנימיים ללא יכולת פיקוח משונה מהחישוב עפ"י התקנות 

  ממשיים.חיצוניים ובקרה 

לאור האמור לעיל קבע ביהמ"ש כי הוראות הפקודה ותקנות השווי קובעות כללי חישוב נוקשים, 

  שאינם בבחינת חזקה הניתנת לסתירה.

  

  

  בברכה,

  

  הרשקו פרקש ושות'

  רואי חשבון

  11.17חוזר 


