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ניתן לתקן דוחות ניכויים ללא קנסות פיגורים, עד 

זאת בעקבות פסיקת בית  ,30/09/2020ליום 

 בנוגע לחישוב שווי השימוש ברכבהעליון המשפט 
 2020ביולי  2הודעת רשות המסים מיום 

 

 

 שלום לכולם,

 

 את חכם 7550/18 א"עב העליון המשפט בית של דינו פסק ניתן 23.5.2019 ביום

 פסק במסגרת"(. הדיןפסק )להלן: ואח'  עכו שומה ואח' נ' פקיד דין זך עורכי-אור

 מהוראותיהן לסטות ניתן לא כי נקבע, רכב יומן לניהול בתוכנות שימוש נבחן בו, הדין

 שווי "תקנות :להלן) 1987 -ז"התשמ (,ברכב שימוש שוויה )הכנס מס תקנות של

 שהועמד ברכב השימוש שווי לחישוב קבועה נוסחה על המורות ,ברכב"( שימוש

 .העובד של לרשותו

 מספר במסגרת ביטוי לידי שבאה כפי המסים רשות עמדת את אישר הדין פסק

 .04/2016 מספר בדיווח חייבת ובעמדה לציבור שפורסמו הנחיות

 מצופה, הדין פסק נוכחכי  ,נאמר 2020ביולי  2בהודעת רשות המסים מיום 

 להגיש ,הדין לפסק מנוגדת אשר עמדה נקטו אשר מנכים או/ו יחידים מנישומים

 שווי לזקוף ובמסגרתם, כאמור מנוגדת עמדה נקטו בהן השנים כל על מתקנים דוחות

https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/18/960/040/n12&fileName=18040960.N12&type=5
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/18/960/040/n12&fileName=18040960.N12&type=5


 בנטל נושא שהמנכה ככל. הדין ולפסק ברכב שימוש שווי לתקנות בהתאם שימוש

 .כנדרש ההכנסה את לגלם יש המס

 דוחות כלל את 30.09.2020 לתאריך עד יגישו אשר מנכים, הקורונה משבר לאור

 בהתאם שימוש שווי זקיפת הכוללים בהודעה(, כמפורט) המתקנים הניכויים

 המס את ויעבירו לעובדים שהעמידו הרכבים כל בגין ברכב שימוש שווי לתקנות

 הצמדה הפרשי לרבות) במלואם כאמור מחליפים/הנוספים מהדוחות המתחייב

 חוק לפי פיגורים קנסות יבוטלו – הגשתם במעמד( הפקודה הוראות פי על וריבית

 אשר למנכים רק תינתן זו הקלה .1980-א"התשמ(, פיגורים קנס) המסים

 .זו הנחיה לפרסום עד שומתי הליך בעניינם החל טרם

 שומתי טיפול בהם שהחל בתיקים כלשהם קנסות על ויתור על להורות כדי באמור אין

 .המשפט בבתי המתנהלים ובתיקים

 לתיקון דיווחי הניכויים.בהודעת רשות המסים מובאות הנחיות מפורטות 

ציבה מציאות שונה לחלוטין, אשר המשבר הקורונה, הסגר בלטעמנו, תקופת  -הערה

, ועל כן, יתכן שלגבי זקיפת שווי רכב באותה פסק הדין לא צפה ולא יכול היה לצפות

 תקופה, ניתן לנקוט בגישה מקלה יותר. 

 

 לחצו כאן - בהודעת רשות המסיםלצפייה 

 

של משרדנו  2019לתקציר פסק הדין מתוך חוברת תום שנת 
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