הועדה המייעצת לטיפול בגודש התנועה – מפגש מספר 6

שינוי מדיניות המס לשירותי הסעות )שאטלים( לעובדים

1

סדר יום

•

 - 11:00-11:45מיסוי הסעות לעובדים )שאטלים( – הצגת המצב הקיים והצעת
Future Mobility IL

•

 - 11:45-12:30דיון והתייחסויות

גודש התנועה בישראל
50

מיליארד ₪

עלות הגודש בישראל כיום

צפויה לגדול ל 100

מיליארד  ₪עד 2040

ללא שינוי במצב

שיעור יוממות ברכב פרטי הוא כ65%-
לעומת 38%

בממוצע באירופה

נהג שנכנס למטרופולין ת"א בשעות השיא מבזבז

 200-250שעות

בשנה בממוצע

41%ןממשתמשי התחבורה הציבורית מעידים
שיפחיתו שימוש בה בעקבות משבר הקורונה.
34%ומהם יחליפו אותה בשימוש ברכב פרטי
* מתוך סקר שבוצע על ידי חברת TASC

כיצד מעסיקים מעודדים צמצום שימוש ברכב פרטי?

עידוד ותימרוץ
קארפול

עידוד מיקרו -
מוביליטי

גמישות בשעות
ומקום העבודה

שאטלים

חסמים רגולטורים בהפעלת שאטלים

הוצאות לנסיעה
בתחבורה ציבורית

}

ממוססות באותו האופן.
בשונה מחניה ,שהינה
הוצאה מוכרת ופטורה
ממס עבור העובדים.

שירות השאטלים נחשב כהטבה לעובד ,למרות אינטרס של המדינה
בשימוש בו ובאינטרס מצומצם יחסית של העובדים.
• וככזה חייב במס.

ככלל ,הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות וחזרה ממנו אינן
מוכרות לניכוי מס.
• על פי סעיף  (1)32לפקודת מס הכנסה.

גם אם שירות השאטלים ניתן כהטבה "שווה כסף" מהמעסיק לעובד –
חייב במס.
• על פי תקנה  8לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים.

מיסוי שאטלים בעולם
פטור ממס להוצאות יוממות עד $270
בחודש לעובד ומעסיק.
הגדרות שאטל בחוק – רכב בו לפחות
 6נוסעים )לא כולל הנהג( המהווים
לפחות מחצית מתפוסת הרכב; 80%
מנסועת הרכב תהיה לנסיעות בין
מקום המגורים למקום העבודה.

הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית
והסעות מאורגנות על ידי המעסיק
פטורות ממס.
הגדרות שאטל  -שירות הסעה להגעה
וחזרה מהעבודה בלבד;  12מושבים
באוטובוס או  9בואן; התשלום לשירות
מבוצע ע"י המעסיק למפעיל ישירות.

שירות נסיעות מכל סוג שהוא
שמשולם על ידי המעסיק ישירות
לספקית השירות עבור מתן שירותי
תחבורה ליוממות ,כולל שאטלים,
לא חייב במס .עד למגבלה של
 1500€בשנה לעובד.

ארה"ב

בריטניה

ספרד

נסיעות יוממות ברכבת ,רכב ,או רכב

פטור ממס עד להחזר של 0.19€

שיתופי מזכות בהחזר מס ,עד לגובה

לק"מ

פרטית

של  4500€בשנה.

וציבורית.

גרמניה

להוצאות

תחבורה

הולנד

הזדמנויות במיסוי
מיסוי ירוק כאמצעי לעידוד התנהגות "ירוקה"
וצמצום גודש
תחליף לחוששים מהתחבורה הציבורית
בעקבות הקורונה
תעסוקה לחברות ההיסעים

המלצת FMI
לאפשר בפקודת ובתקנות המס הכרה בהוצאות הסעות עובדים ,מבלי שיחשבו כהטבה עבורם
רווחים צפויים:

חקיקת "הוראת שעה" לכ 4-שנים  -החרגת הוצאות הגעה וחזרה ממקום

צמצום גודש ,גידול

ההשתכרות המבוצעות ברכב הסעות משותף בלבד מסעיף  (1)32לפקודת המס.

בפריון ובתוצר.

בהתאם להשלכות תיבחן האפשרות לחקיקה כתקנה קבועה.

כ 575-מיליון  ₪בשנה.

הגדרת רכב משותף  -לפחות  3נוסעים ,נסיעות למטרת הגעה למקום ההשתכרות
אומדן הפסד הכנסות:
כ 200-250-מיליון ₪
בשנה.

וחזרה ממנו בלבד.
הן עבור שירות המשולם על ידי המעסיק לחברות ההסעות וניתן לעובד כ"שווה כסף",
והן עבור החזר הוצאות נסיעה מהמעסיק לעובד.

סיכום ונקודות לדיון
 .1אפקטיביות המהלך  -האם פטור ממיסוי שאטלים יוביל
לאפשר בפקודת ובתקנות המס הכרה
בהוצאות הסעות עובדים ,מבלי שיחשבו
כהטבה לעובדים.
 qחקיקת הוראת שעה
 qהגדרת רכב משותף
 qהחזר עבור הוצאות ועבור שירות "שווה כסף"

להרחבת השימוש שאטלים ליוממות וצמצום השימוש
ברכב פרטי?
 .2אפקטיביות המודל המוצע – האם פטור באופן המוצע
הוא הדרך להטיב עם העובדים והמעסיקים?
 .3השפעות רחבות של פטור ממס לשאטלים – האם
נובעות מהמהלך השפעות נוספות? האם מחייב
הרחבת הזכאות לפטור גם להוצאות תחבורה נוספות?

