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 חרו", נחום קודנצ'יקמר 

 א.נ.,
 רכב פרטי בתקופת החירום אי זקיפת שווי שימוש ב הנדון: 

ים ווי שימוש פרטי לעובדוף שקזקום לושא, אנו סבורים שאין מונית בנפבהמשך לשיחתנו הטל
ת הציבור וד ממקום עבודתם, במהלך התקופה שבה מוטלות מגבלות על תנועהזכאים לרכב צמ

 ות נגיף הקורונה. מכח תקנות שעת חירום בקשר עם התפשט

ם רועצמם אלא גם על שיקולים שמק בדיני המסשמקורם  לא רק על שיקוליםעמדתנו מבוססת 
  :במיוחד בתקופת החירום, ובין היתר כבדשיש לתת להם משקל  החוקתיבמשפט המנהלי ו

 תר במהלך תקופעל תנועת הציבו המגבלות המוטלותלאור  – רכבפרטי בהעדר שימוש  .1
שלא חה לות מעטה וזניעט פעירכב למוש פרטי בם למעשה אין כל אפשרות לבצע שימהחירו

דיקה אשר אינה מצבזמנים "רגילים" טי ברכב ף השימוש הפרניתן להשוות אותה להיק
 מנים רגילים בפרט. ועל פי תחשיב המתאים לז ,בכללשווי שימוש  זקיפת

 ת המסיםרשו, גם תכל רשות מנהליכ – של הרשות המנהליתום הלב תוחובת ההגינות  .2
לגבות את המס אך ורק בהתאם ו לב כלפי כל ציבור הנישומיםחייבת לנהוג בהגינות ובתום 

רכב נעשה שימוש פרטי בקופה שבה לא תבדין. גביית מס בגין שווי שימוש פרטי להוראות ה
מחייבת חובת ההגינות ותום הלב . תמנהלישל הרשות הותום הלב מנוגדת לחובת ההגינות 

אופן שלא יכביד על ציבור כב בתקנות שווי השימוש ברם לפרש את ירשות המסאת 
טלו על ידי מדובר בהגבלות שהובהתחשב בכך ש, ווםחירמיוחד בתקופת ההנישומים ב

 . המדינה עצמה

תקופת החירום אי זקיפת שווי שימוש ב – ימושיקת בית המשפט העליון בנושא שווי שפס .3
זקת שווי השימוש הקבועה בתקנות היא חלפיה ליון משפט הענוגדת לפסיקת בית האינה מ

הוא אחיד תקנות לפי השימוש הוי שוקובעת כי ט העליון פפסיקת בית המשחזקה חלוטה. 
יים שווי שימוש פרטי ולא רגילים" בהם ק"לזמנים היא רלבנטית אך לכל ציבור הנישומים 

 . רכבפרטי בשימוש כה לא נעשה מהלשב שעת החירוםל

מסים לפי חוק חופש המידע במטרה לברר לפניה שהעברנו לרשות הבתשובה  – העדר תחשיב .4
אינו רלבנטי התחשיב הב נמסר לנו כי כמוש ברע שיעור שווי השילפיו נקבשאת התחשיב 

  די רשות המסים!כיום בי נמצא

הוצאו שמדובר בעובדים ם במקרים בהשות המסים מאפשרת שלא לזקוף שווי שימוש רק ר
היא שווי  קוףהמקרים בהם אין לזקשת לרשות המעביד. לדעתנו  רו את הרכבהחזיאשר ו תלחל"

ן תי, יהיה נכובציי רכב בהיקף משמעוויקים גדולים במקרים בהם מדובר במעס. רחבה יותר
גילוי נאות ובמקביל תוך מתן  חוות דעת משפטית מפורטת ומנומקתלנקוט בעמדה זו בגיבוי של 

. במידה והנושא רלבנטי עבור מי מלקוחותיכם העובדיםיבור ם מול צברים גל הדנכונה שלהסדרה 
 . שיחה נוספתנשמח להרחיב ב

 בברכה,

 )רו"ח( , עו"דשלומי לזר
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