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 ?מי אוהב את מס הכנסה
 תמר קינ�

 
 

 אבל הדיו� הציבורי בנושא רכב ליסינג מעורר את סלידת�. לא הרבה אנשי�? מי אוהב את מס הכנסה
לא .  שיצרה עיוות בשוק התחבורה בישראלהטבה.  של העובדי� שבמש� שני� זכו להטבת מסהעמוקה

מדובר בשאלות חשובות . נסה הוא ישל�וכמה מס הכ, מדובר רק בשאלה מי יהיה בעלי הרכב של העובד
הרבה יותר כמו כמה מכוניות נוסעות יו� יו� למרכזי התעסוקה ומה האופציה של המדינה לאפשר 

ג� אלה הגרי� בקרבת . רבי� מחברי הטובי� מקבלי� רכב ממקו� עבודת�. אלטרנטיבות לנסיעה זו
זה הרי ? למה.  לעבודה ברכב הפרטינוסעי� יו� יו�, תחנת רכבת ועבודי� בקרבת תחנת רכבת אחרת

ל רשות המסי� מוביל מהל� "סמנכ, בעז סופר!!! עלות הנסיעה השולית שלה� היא אפס שקלי�, ברור
שימוש ברכב פרטי לצור� נסיעה יומיומית לעבודה הינו אחד הגורמי� המרכזיי� .אמי  במיוחד

אבד� , רעש, זיהו� אויר(וניות רבות ומטילה על המשק עלויות חיצ, להיווצרות גודש במערכת הכבישי�
 ). זמ� ועוד

 
ובסבסוד , מדינת ישראל משקיעה בשני� האחרונות בהקמת תשתית תחבורה ציבורית איכותית

מקדמות מדיניות המתמרצת עובדי� להגיע , כבר עשרות שני�, לעומת זאת ממשלות ישראל.  השרות
. פרטי באי� לידי ביטוי במספר דרכי�התמריצי� לשימוש ברכב ה. באופ� יומיומי ברכב פרטי

 :העיקריות שבה�
 .שווי נמו� לצור� חישוב מס הכנסה עבור רכב ממקו� עבודה •
 .הסדר תשלומי אחזקת רכב עבור עשרות אלפי עובדי מדינה והמגזר הציבורי •
 . כהטבה לעובד, אי שיקלול הטבת מקו� חנייה בסמו� למקו� העבודה •
 .  ה בתחבורה ציבורית מהבית למקו� העבודה וחזרהאי הכרה במס בגי� הוצאות נסיע •

 
 
שלמה שעל ממשלת ישראל  צרי� להיות חלק מחבילת צעדי� של משרד האוצר בנוגע לרכב ליסינגצעד ה

 :להוביל על מנת להפחית את השימוש היומיומי ברכב הפרטי

  
כ� שההטבה לעובדי� המגיעי� ברכב פרטי , זר הציבוריהובלת מהל� של שינוי במערכת השכר במג .1

תשלומי הוצאות החזקת הרכב הקיימי� במערכות . תשתווה לזו של המגיעי� בתחבורה ציבורית
 .יהפכו להחזרי הוצאות נסיעה ועובדי� לא יחויבו להוכיח בעלות על רכב, היו�, השכר למיניה�
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 חנייה לעובדי� המוותרי� על מקו� חנייה י פדיו�"הפחתת השימוש במקומות חנייה בעבודה ע .2

 . וחיוב במס על הטבת מקו� חנייה ממקו� עבודה, במקו� העבודה

הקלות במס למעסיקי� שיציגו תוכנית : י" עתוכניות תחבורה לעובדי�מת� תמריצי� לקידו�  .3
וכ� מת� מידע וייעו  מקצועי . המבוססת על הפחתת השימוש ברכב הפרטי, תחבורה כוללת

 .יקי� המעונייני� לפעול בנושאלמעס

הקצאת סובסידיה לרכישה מרוכזת של כרטיסי נסיעה : י" עידוד נסיעה בתחבורה ציבורית ע .4
הכרה במס בגי� הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית מהבית למקו� העבודה , וכ�. מוזלי� לעובדי�

 .  וחזרה

 
 . צעדי� אלה בטווח הקרובקורא לממשלת ישראל לפעול למימוש" תחבורה היו� ומחר"ארגו� 

 
 

 


