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   במס חייב אינו לעובד רכב הוצאות החזר :המשפט בית
 

 ריאליות רכב הוצאות החזר האם בשאלה שדן 1המחוזי המשפט בית של דין פסק פורסם לאחרונה
 ?במס חייב לעובד מעביד ידי על

 של הוצאה בגדר הינה המעביד עבור העובד שמוציא זו הוצאה כי לאחרונה קבע המשפט בית
 ". נטו"ב לעובד המוחזרת אחרת הוצאה כל כמו, המעביד

 עבודה הכנסת בגדר הינה שכזו רכב הוצאת החזר לפיה, שונה היתה הכנסה מס עמדת, שנים במשך
 .זה החזר בגין מס לנכות המעסיק על ומשכך לעובד

, אלו סכומים גילום בין בוחר היה, הכנסה מס עמדת פי על לפעול שבחר שמעביד היתה המשמעות
 מההוצאה חלק רק בנטו מקבל היה שבפועל העובד על המס" גלגול" לבין, מוגדל מס משלם ובכך

 . מעבידו עבור בפועל שהוציא

-ל לעיתים הגיע המס שחלק הרי ,העובד על גולגל או המעסיק ידי על שולם המס אם בין למעשה,
 .עצמה ההוצאה מסך 06%

 הניתנות רכב הוצאות החזר כי העמדה את וקיבל הכנסה מס עמדת את דחה המשפט בית, כאמור
 ומשכך מעבודה הכנסה בגדר אינו המעסיק לצורך האישי רכבו את מעמיד האחרון כאשר לעובד

 .במס חייב אינו

 שימוש בגין הינו ההוצאה החזר, דהיינו –" טהור" להיות עליו במס יחויב לא שההחזר מנת על
 שהוציא ההוצאה את כלכלית נכונה מבטא ההחזר וסכום, המעסיק עבור העובד של ברכבו שנעשה
 .לא ותו העובד

 במסגרת הוצאו אכן ההוצאות כי ההוכחה נטל מוטל הנישום על, המשפט בית להחלטת בהתאם
 . המעסיק לרשות הרכב העמדת

 מספר את מפורט באופן לתעד מומלץ, מיותרות הוצאות ולחסוך ההוכחה בנטל לעמוד מנת על
 הנהג חתימת, הנהג שם, הנסיעה שעת, הלקוח שם, הנסיעה יעד, נסיעה אותה בגין הקילומטרים

 .שונות חברות ידי על המפורסמים, הרכב סוג לפי נסיעה עלויות בנתוני להיעזר ניתן. באלה וכיוצא

 מיותר מס תשלום ללא, מעסיקו עבור שהוציא הרכב הוצאות את לעובד להשיב יהיה ניתן זו בדרך
 להשבת לפעול ניתן, בעבר שכאלה הוצאות בגין מס ושולם במידה כי, נציין. העובד או המעביד מצד
 .ביתר שנגבה המס

 .מתאים משפטי ייעוץ ולמתן והבהרות לשאלות לשירותכם עומדת משרדנו של המיסים מחלקת

 
 חוות מהווה אינו והוא, אחר או מקצועי, משפטי לייעוץ או/ו לשירות תחליף לעיל המופיע במידע לראות אין

 .שהיא דרך בכל עליו להסתמך ואין מהם להימנעות או אחרים או כאלה הליכים לנקיטת המלצה או/ו דעת
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(.00/4/60 ה"עמ) רחובות שומה פקיד' נ מ"בע וניהול שיווק 0666 אליל

 

 
 

 
 


