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השינוי במס

"העלאת שווי הרכב תעלה  1.7מיליארד ש' בשנה"
עפ"י נתוני פורום ה ,CFO-פרט לעלות לחברות במשק
ולעובדיהן ,צפויים לחצים להעלאות שכר בגובה של  3.5מיליארד
שקל בשנה
ynet
פורסם10:21 ,14.11.06 :

העלאת שיעורי המס על שווי השימוש בכל סוגי הרכב ,המתוכננת באוצר,
תעלה לחברות במשק ולעובדיהן כ 1.7-מיליארד שקל בשנה הקרובה .בנוסף,
צפויים לחצים להעלאות שכר בגובה של  3.5מיליארד שקל בשנה .כך עולה
מנתונים שמפרסם היום פורום ה.CFO-
מכוניות בדרך
לעבודה צילום :נתיבי
איילון

קינן .לעשות חושבים

דעת קהל
האם החלפת מכשיר
סלולרי בשנה
האחרונה?
כן .שידרגתי את
המכשיר הקודם
לא .אני עדיין עם
מכשיר בן יותר
משנה
אני מתכוון להחליף
את המכשיר שלי
בקרוב
אין לי טלפון סלולרי
בחר
באחד
והצבע

תוצאות

14/11/2006

מנתוני הפורום המאגד
עדיין לא הוחלט
את סמנכ"לי הכספים
של החברות המובילות
הירשזון :אנו דנים בשינוי המס על
במשק עולה כי העלות
שימוש ברכב צמוד  /צבי לביא
המיידית מהעלאת שווי
הרכב תעמוד על כ1.5-
שר האוצר הבהיר כי מדוב ר בשינוי שיעורי המס
מיליארד שקל בשנה
על שווי השימוש בכל סוגי הרכב ולא רק לגבי רכ ב
שווי
עקב גילום העלאת
הליסינג .ההכנסה הנוספת הצפויה משינוי
זאת
הרכב לעובדים.
מדרגות המס נעה סביב  1.5מיליארד שקל
לכתבה המלאה
בנוסף לעלות של כ250-
מיליון שקל הנובעת
מקנסות שישלמו החברות ועובדיהן עקב החזרה מוקדמת של רכבים לחברות
הליסינג.
בנוסף אומרים כאמור בפורום ,על החברות יופעלו לחצים להעלאות שכר
בגובה של  3.5מיליארד שקל לשנה לאותם עובדים שישאירו את רכב החברה
ברשותם.
מספר הרכבים הצמודים כיום נאמד בכ ,250,000-מתוכם  130,000הם רכבי
ליסינג ו 120,000-הם ציי רכב בבעלות החברות השונות .על פי נתוני סקר
פורום ה CFO -במידה ומשרד האוצר אכן יעלה משמעותית את שווי השימוש
ברכב צמוד ,ייהנו מגילום שווי רכב  18%מהעובדים .היתר ,יספגו את עליית
המיסוי וישאירו את הרכב אצלם או שיחזירו אותו ויקנו רכב משומש.
קובי שרון CFO Lundbeck ,ויו"ר ועדת המשנה למס הכנסה בפורום ,מציג
את התחשיב שנעשה בפורום ולפיו עלות גילום של העלאת שווי הרכב )פי
שלושה על פי כוונת
רשות המסים( תעמוד
על כ 2,660-שקל לרכב
בחודש .על אותם 18%
מהעובדים שיהנו
מגילום שווי הרכב )
 45,000עובדים( ישלמו
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השוואת קופות

חדש ב :ynet-בחן את
ביצועי קופות הגמל שלך

12:36
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ת"א 100
דולר רציף
יורו רציף

+0.34%
4.288
5.503

החברות כ 1.5-מיליארד
שקל בשנה.

מודעה

בנוסף ,אותם 43%
מהעובדים שישאירו
ברשותם את הרכבים,
ולא יזכו לגילום) ,כ107-
אלף עובדים( יפעילו
לחץ על החברות
להעלות את משכורתם
בהתאם להעלאת שווי
הרכב ובסך הכל מדובר
בדרישות לתוספות שכר
של כ 3.5-מיליארד שקל
בשנה.
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השוואת ביטוחי רכב!
מלאו טופס קצר וחברות
הביטוח המובילות יחזרו
אליכם!

יו"ר הפורום ,נגה קינן,
קוראת לרשות המסים ולשר האוצר להימנע מגרימת נזק כבד לחברות במשק
ולעובדיהן ולבצע חשיבה מחודשת על הכוונה להעלות את שווי הרכב" .הכוונה
לשלש את שווי הרכב ,או אפילו להכפיל אותו ,היא משחק מסוכן ומיותר",
אומרת קינן.

עורך דין? רוצה אתר?
בניית אתר בקלות ללא
צורך בידע מוקדם!
בניית אתר ב 7.38$ -
בניית אתר בקלות וללא
ידע מוקדם .מתאים לכל
עסק.
אתר למסעדות ובתי
קפה
בניית אתר לבעלי
מסעדות,ללא צורך בידע
מוקדם
אתר לעסק שלך
בקלות!
לעסקים קטנים כגדולים,
בקלות וללא ידע מוקדם
אתר אינטרנט
למטפלים
לעוסקים ברפואה,בניית
אתר אינטרנט בקלות.

מקם אתרך כאן
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תגובה לכתבה

עוד
בערוץ

הדפסת כתבה

שלחו כתבה

סופית :חובת צינון
של  5חודשים לאלי
רונן

לדיון בפורום
אמות :עלייה של כ-
 15%בהכנסות
הרבעון

לכתבה זו התפרסמו  27תגובות .לקריאת כל התגובות ברצף
 .1למה? מה ,אני לא משלם מספיק?
בונבון ,מרכז )(14.11.06
 .2שאלה של בעל חברה
דני ,תא )(14.11.06
 .3עובדי מכבי הנה לכם מכה שלא תקבלו גילום על השכר )לת(
עובדי מכבי ,אכלתם אותה )(14.11.06
 .4צודקת  - 100%תרדו מהאנשים שמחזיקים לבד את המדינה )לת(
יניב )(14.11.06
 .5פשר גם לטעון כי שווי שימוש זול תורם למשק...
שולה ,חלם )(14.11.06
 .6זה לא ישנה לגבי כלי רכב של טכנאים )לת(
ישראלי (14.11.06) 1
 .7הנזק יהיה הרבה יותר גדול
י(14.11.06) .
 .8תמיד דופקים את השכירים
יעקב )(14.11.06
 .9חוצפה
לירון )(14.11.06
 .10הסטופר של הירידה הגדולה מתחיל לתקתק
(14.11.06) goro
 .11כנראה שאני צריך עבודה חדשה
עובד חברת ליסינג )(14.11.06
 .12פשוט אחזיר את הליסינג .גם ככה זה לא משתלם.
דרור )(14.11.06
 .13מיומניו של עובד הייטק
יואש )(14.11.06
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 .14המלצה !!!!!
אחד שאיכפת לו ,לא משנה )(14.11.06
 .15ואני ירויח  10מילרד )לת(
חסר רכב )(14.11.06
 .16אני כל כך עוזב את הארץ הזאת
כועס )(14.11.06
 .17זו פגיעה בפריפריה
אוחדו ,פרדס חנה כרכור )(14.11.06
 .18נמאס
)(14.11.06
 .19להעלות מיד את שווי ההטבה ..זה טוב וצודק..
אריה )(14.11.06
 .20נו עכשיו יבואו יחצני הליסינג
פתרון פשוט )(14.11.06
" .21האוטו שלנו" מכתב לשר ולמעסיקים
גל ,ת"א )(14.11.06
 .22חוצפה.אני עובדת בתל אביב ,מרבית הנסיעות הן לעבודה
ירושלמית )(14.11.06
 .23שוויי רכב לרכבי טכנאים
הב )(14.11.06
 .24כל הרכבים שיוחזרו יורידו מחירי מכוניות יד2-
מרים ,ירושלים )(14.11.06
 == .25נארגן הפגנה בצורת פקקים בכל הארץ!!הפעם לא נשתוק.תחוצפנים! )לת(
שכיר הי טק ,מרכז )(14.11.06
 .26שינוי שיטת ממישל לקומוניזם  -מתאים גם לליברמן
)(14.11.06
 .27מס אמיתי עכשיו!
פקיד השומה )(14.11.06
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