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והל יכוי מס תשומות – מע"מ לרכב מדברי
הקדמה
לאחרו ה הגיעו לטיפולי מספר מקרים שבהם מע"מ לא רצו לאשר את החזר המע"מ לרכב מדברי חדש -
יכוי מס תשומות בלשון החוק .א ח ו לא יכולים לבוא בטע ות לפקידי המע"מ שעושים מלאכתם כ דרש,
אבל הדבר היחידי העומד לרעתם הוא הסירוב שלהם לתת בידי ו והל שיהיה היר לכל .בגין כך הגשתי
עתירה גד רשות המיסים עת"מ  46902-11-21בהסתמך על חוק חופש המידע .פורסם בפרק משפטפטטת
באתר אגודת אשכול.
א א כשאתם מגישים את הבקשה להחזר המע"מ אתם חייבים לעשות זאת בצורה ה דרשת החל מההגשה
הראשו ה ,כל חריגה בהגשת הבקשה להחזר מע"מ תביא אחריה שאלות ועוד שאלות ולבסוף יש סיכוי
שהחזר המע"מ לא יאושר  .אז א א פעלו לפי ה והל ואל תתעצלו לקרוא את כל הסעיפים.
ב קודה הזו א י מבקש להזכיר לכולם שבעת שרושמים רכב מדברי כרכב חברה יש לשלם שווי שימוש ,אם
עושים שימוש אישי ברכב .המבחן לכך היכן הרכב "ישן" .רכב חו ה ליד משרד החברה משמעו שימוש ע"י
החברה בלבד ,רכב שחו ה ליד ביתו של העובד צריך לשלם שווי שימוש .שכן החברה היא שמימ ה את
רכישת הרכב .ברכישת רכב ע"י עוסק אפשר לבקש החזר כל המע"מ ,כמו גם החזר מע"מ לכל ההוצאות .
.1

החזר המע"מ מבוסס על תק ה ) .14ב( ) (2לתק ות המע"מ ,מצ"ב .בתק ה יש אישור להשבת מע"מ
על פי ש י הקריטריו ים הבאים :
א.
ב.

להסעת וסעים במהלך העסק ,בידי מי שעסקו הסעת וסעים.
לסיורים וטיולים בשטח ,בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים.

לכן בעת שאתם מגישים את הבקשה להחזר מע"מ אתם רושמים כי ייעוד הרכב – להסעת וסעים
וארגון טיולים בלבד.
אסור לרשום כל סיבה אחרת אם אתם רוצים החזר מע"מ! לא שליחויות ,לא סיעות לעבודה ,לא
הובלת ציוד ,לא לוגיסטיקה ולא כל דבר אחר מלבד ש י הייעודים ה "ל – הסעת וסעים או ארגון
טיולים .רק מורי דרך יכולים לרשום גם סיורים .המשמעות של סיור זה טיול המורכב מהסעה
והדרכה.
.2

העסק שלכם חייב להיות מסווג בסעיף  7912מארג י טיולים  .לגבי מורי דרך בעלי רכב אשכול
אפשרי גם סיווג ע פי  – 6330סוכ י סיעות ותיירות )בעבר הייתה דרישה כזו ב והל רכב אשכול(.
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.3

בקשה להחזר מע"מ מעל  ₪ 18,300צריך להגיש פיזית ביד במשרדי המע"מ ,או באמצעות רואה
חשבון שיש לו היתר לשדר את הדוח.

.4

בכל מקרה הבקשה להחזר מע"מ חייבת לכלול את המסמכים הבאים כשהם בתוקף )צורפו
דוגמאות :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

חשבו ית מס מקורית.
רישיון רכב כרכב מדברי.
רישיון הסעה מיוחד לרכב מדברי בר תוקף .לדאוג לצרף את הרישיון הקבוע ולא את הזמ י.
ביטוח חובה וסעים בשכר .
רישיון משרד ההסעות שבו הרכב רשום.
צילום תק ה  14לתק ות המע"מ ,מצ"ב.
צילום תק ה  84א .לתק ות התעבורה ,מצ"ב .תק ה המוכיחה כי רכב מדברי רשאי לבצע
הסעות בשכר.

.5

מסירת מסמכים שגויים כמו רישיון רכב פרטי  ,וביטוח כרכב פרטי תגרום לפסילת הבקשה  .ולכן
חייבים להיאזר בסבל ות ולארגן את המסמכים כ דרש ולא להגיש מייד עם רכישת הרכב כשהוא
עדיין במעמד של רכב פרטי או מסחרי .

.6

היו מקרים שפקידי המע"מ דרשו חשבו יות על ביצוע עבודות למרות שמדובר ברכישת רכב בפעם
הראשו ה .צריך בעדי ות להסביר כי זו בקשה לא סבירה וכי מדובר ברכב שרכשתם בפעם הראשו ה.
אתם בהחלט יכולים להוסיף כי אתם תיע ו לכל ביקורת בע יין.

.7

חייבים לשמור על העתקים של כל המסכים.

.8

א א בכל מקרה שמסרבים להשיב לכם את המע"מ – מס התשומות ,אתם חייבים לדרוש מהפקיד
המטפל שירשום לכם בכתב מדוע הוא לא מאשר את השבת המע"מ .אתם לא מקבלים כל תשובה
בעל פה ,כמו גם אתם דואגים שיהיה לכם את שם הפקיד שסירב ואת אמצעי הקשר אליו – טלפון
והכי חשוב מייל.

.9

כשאתם מבקשים החזר מע"מ אתם בעצם מתחייבים לעסוק עם הרכב בהסעות וסעים ובטיולים
בשטח .ואתם חייבים להראות שביצעתם כאלה עבודות באמצעות חשבו יות .אין הגדרה של כמה
חשבו יות בש ה צריך להוכיח ברכב מדברי )ברכב אשכול יש  (120ולכן א י חושב שאם יש לכם כ-
 70-100חשבו יות בש ה זה בהחלט סביר .וזאת כל עוד לא יחייבו אות ו במספר אחר .כרגע אין
מספר מוגדר של חשבו יות ,אבל בהחלט אתם חייבים להוכיח כי עבדתם בזה.

.10

א א קראו את היטב את ה והל ותתכו ו היטב להגשת הבקשה .בסופו של יום בש י מקרים ש י
חברים עדיין לא קיבלו את המע"מ בגלל כל מי י תקלות .

לשירותכם תמיד
מוטי בר -ס ,יו"ר
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