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יש יותר מדי מיתוסים וסיסמאות שמנסים למכור לציבור על העלאת שווי השימוש ברכב -CFO:פורום ה

סגור חלון

פורום ה :CFO-יש יותר מדי מיתוסים וסיסמאות שמנסים למכור לציבור על העלאת
שווי השימוש ברכב
יו"ר ה ,CFO -נגה קינן ,ממשיכה להוביל את דגל המאבק בכוונה להעלות את שווי השימוש" :השוק יעשה את
שלו"
יובל מנדלסון 7/12/2006

פורום ה CFO -ממשיך להחזיק בדגל המובילים את המאבק נגד העלאת שווי השימוש ברכב צמוד .מסמך שהגיע
לידי "גלובס" ,אותו חיברה יו"ר הפורום ,נגה קינן ,דן במספר סוגיות בנושא .במסמך מציינת קינן כי ישנם מספר
מיתוסים וסיסמאות הנזרקות לאוויר בנושא ,דברים אותם היא מונה ומסבירה .הנושא הראשון עליו דן המסמך הוא
העובדה כי "שווי הרכב כיום הוא עיוות מס ולכן מחייב תיקון" .קינן כותבת במסמך כי "עיוות מס" אינו מילה שלילית.
"עיוות מס" היא הדרך של הממשלה לכוון את פעילותו הכלכלית של המשק ,,לטענתה" .כדי לתמוך בתעסוקה
בפריפריה יצרנו 'עיוות מס' לטובת איזורים אלה הקרוי' :החוק לעידוד השקעות הון' .כך עשתה המדינה גם במטרה
למשוך השקעות זרות ,לתמוך בתעשיית ההי-טק ,התיירות ,החקלאות וכו'' .עיוות מס' לכן אינו אלא 'מדיניות
כלכלית באמצעות הטבות מס' .שווי רכב הוא 'עיוות מס' התומך בחברות הקטנות ,בחברות בפריפריה ,בחברות
ההיי-טק ,במועסקים בדרגי הביניים בדיוק אלו שהמדינה מעוניינת לקדם ולכן זהו עיוות מס שיש להשאיר על כנו",
אומרת קינן.
נושא נוסף הוא המיתוס )לטענתה( שהעלאת שווי רכב תקטין את מספר כלי הרכב על הכביש ולכן יהיו פחות
תאונות דרכים וזיהום אויר .בדיקת המספרים על ידי פורום ה CFO -מעלה כי לא תהיה ירידה משמעותית במספר
כלי הרכב .נהפוך הוא 61,880 .רכבים ישנים ,פחות בטוחים ויותר מזהמים יעלו על הכביש במקום הרכבים
החדשים.
עוד במסמך מתייחסת קינן לטענה כי העלאת שווי רכב תפגע בקבוצה מיוחסת של מנהלים ותקטין את חוסר
השוויוניות בחברה .לדעתה ,העלאת השווי תגדיל את הפער בין הבכירים בחברה ובין העובדים בדרגות הנמוכות
יותר .עפ"י סקר הפורום ,כוונות הגילום של החברות לאחר העלאת שווי רכב עומדות על  18%בממוצע וסביר
להניח שאותם נהנים יהיו בדרגים הבכירים בחברות 82% .מהעובדים ,רובם בדרגי הביניים הנמוכים ,יעמדו מול
שוקת שבורה.
אחת הטענות הנפוצות של האוצר היא כי העלאת שווי רכב תכניס כסף לאוצר המדינה .קינן טוענת כי למעלה מ-
 60%מהרכבים החדשים הנקנים כיום בישראל הם רכבים צמודים לעובדים" .המעבר למכוניות משומשות יפחית
בכ 55%-את גביית המסים בגין קניית רכבים חדשים .בנוסף יירדו ההכנסות מתשלום שווי הרכב מכל העובדים
שיקנו רכב משומש .זהו הפסד ברור לאוצר המדינה" ,אומרת קינן.
נקודה אחרונה אליה מתייחסת קינן היא כי "שווי הרכב הנמוך הוא הסיבה העיקרית לאחוז הגבוה של עובדים
הנוסעים ברכבי חברה ביחס למקובל בעולם" .לטענתה ,מיתוס עצוב זה נסתר כבר ע"י רשות המיסים עצמה,
כאשר במצגת הרשות נכתב כי מקורה של התופעה במיסוי הגבוה על רכב חדש .מיסוי שאין מקביל לו בעולם .אם
רוצה המדינה לפתור את הבעיה ,אדרבא תקטין את המיסוי על רכב חדש למקובל בעולם ,ותוריד את המיסוי על
היחיד בדרגות הביניים והנמוכות.
קינן מסכמת ואומרת כי "אם המדינה רוצה להשתוות לעולם באחוזי רכב חברה העומד לרשות העובדים שתשווה
את המיסוי על רכב חדש ואת המיסוי על המשתכרים בדרגים הנמוכים והביניים למקובל בעולם .השוק יעשה את
שלו .עד אז יש להשאיר את גובה שווי הרכב במתכונתו הנוכחית ,לאחר שכבר ממילא עלה לפני כחצי שנה".

07/12/2006

http://www.globes.co.il/serve/globes/printWindow.asp?did=1000159842

