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        2011201120112011 בשנת  בשנת  בשנת  בשנת זקיפת שווי השימוש ברכבזקיפת שווי השימוש ברכבזקיפת שווי השימוש ברכבזקיפת שווי השימוש ברכב ::::הנדוןהנדוןהנדוןהנדון
 . על פי המודל הלינארי ובהתאם לקבוצות מחיר2011ברכב בשנת  שווי השימושלהלן 

 
    המודל הלינאריהמודל הלינאריהמודל הלינאריהמודל הלינארי    ----    1.1.20101.1.20101.1.20101.1.2010    מיוםמיוםמיוםמיום החל  החל  החל  החל  לראשונה לראשונה לראשונה לראשונהכלי רכב שנרשמוכלי רכב שנרשמוכלי רכב שנרשמוכלי רכב שנרשמו    ....1111

 ממחיר המחירון של 2.48%יעמוד על  2011201120112011 שייזקף בשנת דשיו החשווי השימוש 1.1
  .הרכב בהיותו חדש

 באתר האינטרנט של רשות ל" הנרכבהניתן לראות את שווי השימוש לגבי כלי  

  www.shaam.gov.il/mm-usecar   :המסים
 לפי קוד תוצר וקוד דגם כפי ,מידע באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפושה 

 .שאלה מוטבעים ברישיון הרכב
  . ח" ש530על פי המודל הלינארי יופחתו   החדשימשווי השימוש, "ידהיברי"רכב לגבי  1.2
 .ח" ש477,830 יהיה  לעניין חישוב השווימחיר הרכב המקסימלי 1.3
 

    2009200920092009כביש עד סוף כביש עד סוף כביש עד סוף כביש עד סוף כלי רכב שעלו על הכלי רכב שעלו על הכלי רכב שעלו על הכלי רכב שעלו על ה    ....2222
 .2009לגבי רכבים שעלו על הכביש עד סוף  2011לשנת להלן קבוצות המחיר ושווי השימוש  

 .1.1.2011 -ית המדד הידוע ביר עלוסכומי השווי תואמו בהתאם לשע

 

 ח" ש–שווי שימוש  קבוצת מחיר
1 2,580 
2 2,790 
3 3,590 
4 4,310 
5 5,970 
6 7,730 
7 9,950 

 L3(*) 860אופנוע 

 .ס" כ33ק והספק מנועו מעל " סמ125אופנוע שנפח מנועו עולה על   (*) 

 .השימושחישוב שווי  כי יתכן ויהיו שינויים במהלך השנה בשיטת ודרך לצייןצוננו בר  .3333

 
 .תמציתי ולתשומת לב בלבד, האמור בחוזר זה מובא באופן כללי

 .ואין לראות בו משום תחליף לחוות דעת מקצועית, קנותהחוזר אינו מחליף את הוראות החוק והת
 יועצים לנושאי ארנונה � כלכלנים � יועצי מס�יועצים לנושאים אורבניים  � יועצים לנושאי שכר ודיני עבודה �: חברי המערכת

 תקציבאים � רואי חשבון � יועצים לארגון ושיטות� יועצים לעיבוד נתונים במחשב �מים והכנסות עצמיות אחרות 

 

 


