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  ,שלום לך

  

   תיקון תקנות מס הכנסה-ניכוי הוצאות רכב שווי שימוש ברכב ו: הנדון

  

  
התיקונים . תוקנו תקנות מס הכנסה המתייחסות לשווי שימוש ברכב ולניכוי הוצאות רכב, 2008החל משנת 

  .ייבים אותנו לבצע שינויים בזקיפת שווי שימוש ברכב ובטיפול בהוצאות רכבמח
  

   -רכב שכור  .1
  

רק במקרים מיוחדים לא . האוניברסיטה נדרשת מעתה לזקוף בשכר העובד שווי שימוש בגין רכב שכור
  . תתבצע הזקיפה

רה זה ישמש את המוסד טופס הצה. יידרש למלא נתונים בטופס מיוחד, כל עובד המזמין רכב מחברת השכרה
  . לצורך הזקיפה כאמור לעיל

  
  . הטופס יימסר ישירות לחברת ההשכרה-בהזמנה מיוחדת 
  .   הטופס יישלח לקניין במחלקת הרכש- בהזמנת רכש 

  
ימולאו על , פרטים נדרשים נוספים בטופס. חוקר/הטופס החתום יהווה תנאי הכרחי למסירת הרכב לעובד

  . ו למדור הנהלת החשבונות להמשך טיפולידי חברת ההשכרה ויועבר
  

   -רכב אוניברסיטה הצמוד לעובד  .2
  

בוטל תשלום , מאידך. לפי תקנות מס הכנסה החדשות הועלה סכום שווי השימוש ברכב שנזקף בשכר העובד
  . הוצאות עודפות על הוצאות הרכב הצמוד

  
   

  -)  בחניון האוניברסיטההחונה בסוף יום העבודה,  לעיל2רכב כאמור בסעיף (רכב תפעולי  .3
  

על הצהרה כי רכבו חונה בסוף יום העבודה בחניון , אחת לשנה, חוקר שברשותו רכב תפעולי יחתום
  . האוניברסיטה

במידה ויימצא כי הרכב התפעולי אינו . עת לעת ביקורות חניה בקמפוסים השוניםהאוניברסיטה מבצעת מ
  . ייזקף שווי שימוש ברכב בשכרו של החוקר, חונה בקמפוסים במהלך שלוש בדיקות רצופות

  
                                                                                                                     



  
 
  

   השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכבישווהצהרה בעניין   

  
  

  
  ___________________: מחלקה  _______________: שם העובד

  
  ____________________: טלפון  _____________________. ז.ת
  

  ).במקום המתאים  X יש לסמן ב: (הריני מצהיר כי
  
. ות הפעילות ולפיכך יש  לזקוף בשכרי שווי רכבהרכב השכור צמוד אליי לאחר שע___  .1

  .ידוע לי כי בחודש הזקיפה לא אקבל קצובת נסיעה, כמו כן

  
הרכב יחנה .  הרכב השכור משמש אותי לצרכי מחקר ואינני מבצע בו נסיעות פרטיות___ .2

ידוע לי כי . בשבתות ובמועדים בחניון האוניברסיטה,  בערבים–לאחר שעות הפעילות 

 בדיקות של מחלקת הביטחון להימצאות כלי הרכב בחניון האוניברסיטה ובמידה מתבצעות

  .והרכב לא ימצא בחניון ייזקף בשכרי שווי רכב

  
  

  _____________: חתימת העובד        ___________ : תאריך
  
  
  
  

_____________________________________________________________  
  

  :י חברת ההשכרה"למילוי ע
  

  _________________: סוג הרכב המושכר

  _________________    : מספר          הרכב

  _________: הרכב  המושכר  הינו  מקבוצה
  

  _________:  ההזמנה של הרכב המושכר' מס
 

 


