
 

  

  

  

  

  

  

  י"ג טבת תשע"ב ראשון  יום  לכבוד
  2012בינואר  8  »שם«
        1111502502502502מס' מס' מס' מס' חוזר חוזר חוזר חוזר   »כתובת«
  מתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנומתוך סדרת החוזרים של משרדנו  »עיר«

  רו"ח -שמואל מלמד נערך ע"י   »מיקוד«
    

    א.ג.נ.,
            2012201220122012בשנת בשנת בשנת בשנת     קיפת שווי השימוש ברכבקיפת שווי השימוש ברכבקיפת שווי השימוש ברכבקיפת שווי השימוש ברכבזזזז הנדון:הנדון:הנדון:הנדון:

  
  על פי המודל הלינארי ובהתאם לקבוצות מחיר. 2012ברכב בשנת  שווי השימושלהלן 

  

        המודל הלינאריהמודל הלינאריהמודל הלינאריהמודל הלינארי    ----    1.1.20101.1.20101.1.20101.1.2010    מיוםמיוםמיוםמיוםהחל החל החל החל     לראשונהלראשונהלראשונהלראשונה    כלי רכב שנרשמוכלי רכב שנרשמוכלי רכב שנרשמוכלי רכב שנרשמו        ....1111
ממחיר המחירון של הרכב  אחוזיחושב כ 2012012012012222שייזקף בשנת  דשיוהח שווי השימוש  1.1

  ).2.48%היה  2011 –ש (ב בהיותו חד
באתר האינטרנט של רשות באתר האינטרנט של רשות באתר האינטרנט של רשות באתר האינטרנט של רשות     הנ"להנ"להנ"להנ"ל    רכברכברכברכבההההניתן לראות את שווי השימוש לגבי כלי ניתן לראות את שווי השימוש לגבי כלי ניתן לראות את שווי השימוש לגבי כלי ניתן לראות את שווי השימוש לגבי כלי         

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

  שאלה מוטבעים ברישיון הרכב.
   ש"ח.  540על פי המודל הלינארי יופחתו  חדשיה משווי השימוש, י"דרכב "היברילגבי   1.2
  ש"ח. 490,020יהיה  לעניין חישוב השווי מחיר הרכב המקסימלי  1.3
  

        2009200920092009כלי רכב שעלו על הכביש עד סוף כלי רכב שעלו על הכביש עד סוף כלי רכב שעלו על הכביש עד סוף כלי רכב שעלו על הכביש עד סוף         ....2222
 .2009לגבי רכבים שעלו על הכביש עד סוף  2012לשנת להלן קבוצות המחיר ושווי השימוש   

  .1.1.2012 -ית המדד הידוע ביר עלוסכומי השווי תואמו בהתאם לשע

        ש"חש"חש"חש"ח    ----שווי שימוש שווי שימוש שווי שימוש שווי שימוש         קבוצת מחירקבוצת מחירקבוצת מחירקבוצת מחיר
1  2,640  
2  2,870  
3  3,690  
4  4,420  
5  6,120  
6  7,930  
7  10,200  

  L3(*) 880אופנוע 

  כ"ס. 33סמ"ק והספק מנועו מעל  125(*) אופנוע שנפח מנועו עולה על   

  יש לבצע באתר רשות המסים. לעיל 1ב השווי לעניין סעיף שוחיאת כי  לצייןצוננו בר  .3333

        יים סיכוי רב שלא יים סיכוי רב שלא יים סיכוי רב שלא יים סיכוי רב שלא , ק, ק, ק, קמס הכנסהמס הכנסהמס הכנסהמס הכנסה    חישוב, הנחייה או ייעוץ הניתן ושאינו על פי תקנותחישוב, הנחייה או ייעוץ הניתן ושאינו על פי תקנותחישוב, הנחייה או ייעוץ הניתן ושאינו על פי תקנותחישוב, הנחייה או ייעוץ הניתן ושאינו על פי תקנותכל כל כל כל   .4444

  ....בעת ביקורת ניכוייםבעת ביקורת ניכוייםבעת ביקורת ניכוייםבעת ביקורת ניכויים    המסיםהמסיםהמסיםהמסיםע"י רשות ע"י רשות ע"י רשות ע"י רשות  יאושריאושריאושריאושר        

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

  ות בו משום תחליף לחוות דעת מקצועית.החוזר אינו מחליף את הוראות החוק והתקנות, ואין לרא
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