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עיצוב :סטודיו " 2מעצבים" 02-9911279

משרד רו"ח פויכטונגר :ת.ד 128 .יד בנימין ד.נ .עמק שורק 7681200
טל ,08-8592033 :פקס 08-8592036 :ניידGabi@fca.co.il 054-5684922 :

הגדלת הנטו שלך  -זו המומחיות שלנו
בקרו באתרנו החדשwww.fcpa.co.il :

דבר המערכת
לקוחות וידידים יקרים,
במציאות בה בישראל לכל משפחה יש בממוצע יותר מרכב
אחד ,נשאלנו פעמים רבות מהו המסלול המומלץ לרכישת הרכב.
התייחסנו לכך במאמר המצורף ,ויחד איתו פרסמנו שני מאמרים
נוספים בנושא רכבים ,הכרה במע"מ התשומות ברכישת הרכב,

ותיאום הוצאות רכב .הקדמנו מאמר בענייני דיומא  -איך לעשות
סדר בכל הניירת שמסתובבת בבית.
בברכת אביב בריא וחג כשר ושמח.
יפעה פויכטונגר ,רו"ח

עושים סדר
בימים אלו עסוקים כולם במבצע השנתי של ניקיון וסידור הבית.
אחד הדברים שהכי קשה לסדר ,ולרוב האנשים יש גם רתיעה
טבעית ממנו ,היא הניירת .ננסה בשורות אלו לחרוג ממנהגנו
לדבר על מיסים ודיני עבודה ,ולתת מספר כלים שיעזרו לכם
לעשות סדר בתחום זה וגם לשמור עליו .הדבר גם יביא תועלת
עיסקית לעצמאים שבינינו ,כי כל חשבונית שהולכת לאיבוד ,יוצרת
הפסד כפול (תשלום מיותר למס הכנסה וביטוח לאומי) ומשולש
(לעוסקים מורשים ,גם למע"מ) .בעלי עסקים חייבים לרכז את כל
ההכנסות וההוצאות העסקיות בקלסר מיוחד של הנהלת חשבונות.
ברוב המקרים ,עדיף לתת למשרד מקצועי לנהל את החשבונות,
ולהעביר אליהם את החומר מידי חודשיים (עוסקים פטורים
מעבירים פעמיים בשנה) .המשך המאמר יעסוק בניירת הביתית.
ככלל ,אנו ממליצים לתייק את הניירת ,מיד בהגיעה הביתה ,לפני
שמצטברת והופכת למאיימת .מומלץ לייחד קלסר לכל שנת
כספים (לרוב המשפחות די בקלסר אחד למטרה זו) .כדאי לקנות
 12חוצצים ,ולייעד כל מחיצה לסוג אחר של מסמכים .לדוגמא:
דפי חשבון בנק (ואם יש יותר מחשבון בנק אחד – מה שלא כ"כ
מומלץ – לכל חשבון חוצץ נפרד) ,דפי חשבון מחברת האשראי
(ראה הערה קודמת) ,קופת חולים ,מועצה ,מתנ"ס ,מוסדות לימוד,

תנועת נוער ,חשמל ,מים ,ארנונה וקנסות (ממסמכים כאלה עדיף
להימנע בכלל) .מידי חודש ,מיד עם קבלת המסמכים הרלוונטים
בדואר ,יש לתייק כל אחד מהם בחוצץ המתאים ,מעל המסמך
הזהה מהחודש הקודם.
לפני התיוק בקלסר ,כדאי לעבור ברפרוף על דפי החשבון ,לוודא
שאין בהם טעויות .מניסיוננו ,חברות האשראי טועות לפעמים,
ומחייבות אותנו יותר מהנדרש .לפני מספר שנים העברתי את ביטוח
הרכב לחברה אחרת .שלחתי לחברה הראשונה הודעה ,שלא אחדש
את הביטוח אצלם .קיבלתי מהם מכתב שהפוליסה מבוטלת .זה
לא הפריע להם לנסות לגבות  ₪ 700בחודש הבא .רק הבדיקה
שלי מנעה תשלום מיותר ,שהיה ממשיך לרדת כל חודש .במקביל,
החברה החדשה התחילה לחייב אותי כל חודש פעמיים ,כאילו
ביטחתי אצלם שני רכבים .בזכות הבדיקה ,חסכתי הרבה כסף.
צורת התיוק הזו ,כשהיא מתבצע בזמן אמת ,מלבד הסדר שבה,
היא גם מאפשרת מעקב אחרי התשלומים שלנו .ואם בחודש
מסוים ,חשבון החשמל גבוה בצורה חריגה ,יש סיכויים טובים
שנבחין בכך .אנשים רבים חושבים שהמסמכים המודפסים
מהבנקים והחברות השונות ,הם "הלכה למשה מסיני" ,אך חשוב
לזכור שהם הודפסו ע"י פקידים בשר ודם ,כמוני וכמוכם ,שעלולים
לטעות .והטעויות שלהם הן על חשבונכם.
כדאי לעשות קלסר מיוחד לתעודות האחריות .קלסר זה יישמר
משנה לשנה .חשוב למיין את התעודות לפי סוג (מוצרי חשמל ,ריהוט,
אלקטרוניקה) ולנהל רישום בראש הקלסר (למתקדמים :בטבלת
אקסל במחשב) של המוצרים ומועד פקיעת האחריות שלהם.
נושא נוסף שמצדיק קלסר נפרד ,רב שנתי ,הוא התיק הרפואי של
בני הבית .אפשר לשים בו שמר-דף (שקף) עבור כל אחד מבני
הבית .כל תוצאה של בדיקה או חוות דעת רפואית נשמרת שם,
למקרה של צורך נוסף בעתיד ,ח"ו .את הקלסרים צריך לשמור
במקום נגיש ,אך לא בהישג יד של הקטנים .מניסיון ,תיוק נכון
מונע בלאגן וחוסך זמן רב ועוגמת נפש.

קנית רכב ,שכירות או ליסינג?

פעמים רבות הלוואה מהבנק זולה יותר .נקודה נוספת למחשבה:
כדאי לבדוק אפשרות של קניית רכב יד שנייה ,שמישהו אחר כבר
ספג את ירידת הערך במחיר המחירון שלו.

פעמים רבות נשאלנו האם עדיף לקנות רכב חדש באמצעות
הלוואה מהבנק ,לקנות בליסינג או לשכור .מבחינת היבטי המס
אין הבדל בין המסלולים .קניית ושכירת רכב (למעט רכב מעל
 3.5טון) אינה מוכרת למע"מ .לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי
יש לעשות תיאום לפיו  55%מההוצאה השנתית אינה מוכרת.
בקניה ,ההוצאה השנתית מחושבת לפי תקנות הפחת15% ,
ממחיר הקניה כל שנה .התשובה שייכת לנושא המימון תלויה
בתזרים המזומנים שלכם ,ובהעדר מזומנים ,בבדיקת העלות של
ההלוואה .חברות הליסינג אינן גמ"ח ,וההלוואות שלהן לא זולות.

מע"מ תשומות בקניית רכב
עד שנת  2004ניתן היה להזדכות על מע"מ התשומות בקניית
רכבים מסחריים .מאז ,דין רכב מסחרי כרכב פרטי ,שלא ניתן
להכיר במע"מ התשומות של רכישתו או השכרתו (שדינה
כרכישה) .חריג לעניין ,רכבים תפעוליים כטרקטור ,מלגזה וכדומה,
או רכבים שמשקלם הכולל מעל  3.5טון ,שאינם כלולים בתקנות
הרכב של מס הכנסה ,ועלות קנייתם מוכרת במלואה לעניין

מס הכנסה ומע"מ (וכן ההוצאות השוטפות) .יש לציין כי רכב
כזה שמשמש חברה ,צריך להיות רשום גם במשרד הרישוי וגם
בחשבונית על שם החברה .בעבר מע"מ הקלו בכך ,אך לאחרונה
יש החמרה בהקפדה על הנוהל ,ובמקרה שרכב רשום במשרד
הרישוי או בחשבונית על שם בעלי החברה ,הם מערימים קשיים
על ההזדכות במע"מ התשומות.

תיאום הוצאות רכב
לפי תקנות מס הכנסה ,לא כל הוצאות הרכב מוכרות .יש לתאם
את הוצאות הרכב של העסק .לא מוכר הנמוך מבין  55%או שווי
השימוש ברכב (לפי תקנות שווי השימוש) .לאחרונה יצא לשוק
מכשיר המותקן ברכב ,ומחשב את הנסיעות הפרטיות והעסקיות.
לטענת החברה שמשווקת אותו ,זה יאפשר הכרה גדולה יותר
בהוצאות .הדבר מתבסס על פס"ד עיריית מעלה אדומים ,בו נטען
שאפשר להכיר בהוצאה גדולה יותר ,אם ניתן להוכיח זאת .הבעיה
שיש שני פסקי דין סותרים ,ויש בדבר מחלוקת בין מומחי המס.
עמדת פקידי השומה ,שלא ניתן לחרוג מהתקנות בהן נקבע שיעור
ההוצאה המוכרת ,ומשכך ,כל מי שסומך על המכשיר הנזכר ,ודורש
הוצאות רכב בשיעור גבוה יותר ,עושה זאת על אחריותו.

סיפורי הצלחה
לכבוד גבי ויפעה היקרים,
רבה מקרב לב על הטיפול המסור על המענה המהיר והאנושי בכל פעם שאנו
תודה
תקשרים גם לאחר שעות העבודה יש מענה ויש מי שדואג לחזור אלינו .לא נרתעתם
מ
ממבול השאלות שהצפתי אתכם ועניתם בסבלנות אחת לאחת פעם אחר פעם .בזכותכם

הבנו קצת מנפתולי החוק במדינה זו.
תודה גדולה ומיוחדת על החילוץ המהיר מהבוץ הגדול אליו נכנסנו לאחר  3שנים שבהם
עמדנו לבד מול מס הכנסה מע"מ וביטוח לאומי עם הרבה אי הבנות שהסתכמו בסוף
בדוחות וקנסות ולאחרונה אף עיקולים.
זכינו וחסכתם לנו ממון רב והרבה זמן יקר .היום ב"ה עלינו על דרך המלך תודות
ב"ה
להדרכה צמודה ודאגה כנה ואמיתית שלכם .בע"ה לעוד הרבה שנים טובות וברוכות,
על כל זאת יישר כוח גדול ותודה רבה מעומק לב
נברך אתכם שה' הטוב ,ימלא אתכם מאוצרו הטוב,
חגי ונורית שררה
עין טובה הפקות
שרותי צילום ומדיה דיגיטלית.

