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 ו"תשע,טבתא"י

3102,דצמבר32

 

  /451 'מס חוזר מס הכנסה

 

תיאומים בשל )פרשנות הוראות הפחת המוגבר בתקנות מס הכנסה :בנושא

1891-ו"תשמ (שיעורי פחת( )אינפלציה



 כללי .1

 

 .1.1 הכנסה מס )תקנות בשל )אינפלציהתיאומים פחת( (שיעורי :להלן)0891-ו"התשמ,

"( 1891 תקנות" בתקנ, 7()א)3תוקובעות 3()ב)3-ו( של( בבעלותה לציוד מוגבר פחת

 .חברהתעשייתיתהמשמשבמפעלתעשייתיומופעלבמשמרות

 

ותהמיסיםביחסלפרשנותהיאלהבהיראתעמדתרש"(החוזר:"להלן)מטרתחוזרזה .1.1

 7()א)3תקנות 3()ב)3-ו-ו( "להלן)0891לתקנות( סעיפי הפחת המיוחדים: או"

ההוראות" .במפעלהתעשייתיציודשמטיבומופעלללאהפסקהעלבאשרלתחולתן"(

שלהחברהבמפעלהתעשייתיהאםסעיפיהפחתהמיוחדיםחליםעלכלהציוד,משמע

 ?במיוחדבשלתוספתמשמרותעבודהעלציודשאינומתבלהכולל,התעשייתית



 סעיפי הפחת המיוחדים .1

 

 רקע  .1.1

 :סעיפיהפחתהמיוחדיםקובעיםכך

 .א 7()א)3תקנה ( 0891לתקנות קובעת כי בשל הפחת בבעלותשיעור שלהציוד

תעשייתית תעשיית,חברה במפעל יהמשמש דלגי, יותרככל משמרותשיש

 .(משמרותאושלושמשמרותשתי,אחתמשמרת)בהןמופעלהציודבמפעל

0()ב)3תקנה קובעתכיהחברהרשאיתלבחורביןחישובהפחת0891לתקנות(

.תקנותאותןל(3()ב)3תקנותלביןחישובולפיתקנהאותןל(7()א)3לפיתקנה

הפחתעל.תאתהפחתבשיטתהיתרההפוחתקובעת0891לתקנות(3()ב)3תקנה .ב

 .מופעלהציודבהןושפעממספרהמשמרותמבשיטהזוהציוד
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 אחרותהוראות פחת  1.1

(פחת)תקנותמסהכנסה 3.3.0 תקנות הפחת:"להלן)0890, תהעיקריותהןהתקנו"(

לתקנותהפחת9בתקנה.לפקודה30החלותעלכללהנישומיםשמקיימיםאתתנאיסעיף

בליה במקרהשלמיוחדתלפקידהשומהלהתירפחתמוגדלבשיעורשייקבעסמכותנקבעה

 .משמעותית מחמת עבודה במשמרות נוספות

:לתקנותהפחת9להלןתקנה

9" עפ. שינוכה "הסכום סעיף ט()0)00י המחייבת( ההכנסה בבירור הפקודה של

-:לתקנותאלה'יחושבבהתאםלמכסותהאחוזיםהמפורטיםבתוספתב,במס

כיקיימתכליהובליהלמעלהמן,בתנאיכיאםנוכחפקידהשומהבמקרהכלשהוא

הרגיל השיעור נוספות, במשמרות שעובדים מחמת אותם, כי להרשות הוא יכול

ובלבדשלאיעלועלכפלמכסות,פימכסותאחוזיםשימצאלנכוןהניכוייםיחושבול

".האחוזיםשפורטובאותההתוספת

פקיד ' מ נ"פז גז חברה לשיווק בע 6501//1א "בעבענייןזהתצויןהלכהשנפסקה 3.3.3

שלפרשנותסעיף"בפסקהדיןנדרשביהמ.413( 3)ד סא"פ, שומה למפעלים גדולים

השופטתחיותבדעתרובקבעהכילשוןהתקנה.הגזלתקנותהפחתביחסלמוני9

שימושהחורג,מתייחסתלאותםמקריםשבהםנעשהשימושמאומץבמיוחדבנכס

וגורםלפחתמוגבר השופטתקבעהכיחריגזהאינוחלעל..מןהשימושהרגילבו

החברה של המונים היממה, שעות כל לאורך לפעול מיועדים טיבם מעצם .אשר

משמרות"קשהלקבועכיציודמסוגזהבאבגדרהציודאשרבשלהפעלתוב,לפיכך

 ".למעלהמןהשיעורהרגיל"נגרםלופחת"נוספות

כאשר בלבד חריגים למקרים מיועד השומה לפקיד ניתן אשר הדעת שיקול

 ובליה"מתקיימת כליה הרגיל" השיעור מן למעלה במשמרות, שעובדים מחמת

 .נוספות

נו 3.3.2 זוהוראה היא במשמרות עבודה בשל ציוד על מואץ פחת במתן העוסקת ספת

 :כדלקמן0828-ט"תשי,לחוקלעידודהשקעותהון92הקבועהבסעיף

שלמכונותאושלבלאי בלתי רגילרהיהשואמלעהשומהשבמפידכחלפקהו.92"

 בסעיף כאמור 93ציוד או בתנאים  ות נוספותמרתם במשאוחמת שהפעילו מ,

במקוםהמכסה,לפיבקשתהמפעל,רשאי להתיריהאפקידהשומה,קשים ביותר

סעיף 93לפי , סעיף פי פחתעל ממכסת321%-שווהלבמכסההלפקודה30ניכוי

(.רההדגשהאינהבמקו.")0890,(פחת)תקנותמסהכנסהבהעובקהפחתה

מכותלהתירפחתבשיעורהוקנתהלפקידהשומהס,ל"בהתאםלהוראתהסעיףהנ

הפחת321% בתקנות הקבועה הפחת ממכסת מותנה. המואץ הפחת שיעור מתן

תנאיםקשיםביותר רגילשלהנכסבשלמשמרותנוספותאו בלתי .ונובעמבלאי
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הגדלתהפחתהיאבשיקולדעתושלפקידהשומהשמדוברבבלאיבלתירגילמחמת

.ההפעלהבמשמרות

 

 ת המשמרת המופעל בעציוד   1.3

0891כאמורבתקנות 3.2.0 לציודהמופעלבמשמרת, יינתן הפחתהמוגבר . תקנותלשון

0891 אשר במשמרת המופעל ציוד בין מבחינה אינה בשלהדרושהפעלתו רק

לביןציודהמופעלבשעתהמשמרתאךהיהמופעלכךאף,קיומהשלאותהמשמרת

 .ללאקיומה

ותקנותהפחתלחוקלעידודהשק92השוואתסעיףמ 3.2.3 עולה0891לתקנותעותהון

 בתקנות כי דומה0891אפוא תנאי קבוע לא לבלאי, אזכור או דרישה אין וכן

 .המכונותשהואמוגברמהרגילבשלמשמרות

ובמיוחדנוכח–הפחת–אלובנוסחןשלהוראותשעוסקותבאותוהיבטהבדלים 3.2.2

 הוראות היות לתקנו0891תקנות מאוחרות לעידודהוראות ולחוק הפחת ת

הון השקעות המחוקק, שכוונת מעידים 0891בתקנות אתהינה להתנות שלא

אילורצההמחוקקלתתאתהטבת.השיעוריםהמוגבריםשקבעבבלאיבלתירגיל

סעיףלבדומההיהמצייןזאתבמפורש,הפחתהמואץבשלהשימושהמוגברבציוד

 .הפחתתקנותלולחוקלעידודהשקעותהון92

הפחת,קלעידודהשקעותהוןומתקנותהפחתלחו92להבדילמסעיף,0891בתקנות 3.2.9

השומה פקיד לאישור תנאי ללא מיוחדת)ניתן (לבליה את. מחזק כאמור שוני

ההטבהניתנתלכל.בליהמיוחדתזוהוכיחאיןדרישהל0891בתקנותהפרשנותכי

 .מפעלתעשייתיבאשרלציודהמופעלבמשמרות

 3.2.2 תקנות  תכלית כי כן אם 0891עולה תעשייתיות לחברות הטבה ליתן נועדה

התעשייתייםבדרךשלפחתמוגברכתלותבמספרהמשמרות במפעליהן לחברות.

אשרמעצםטיבםמיועדיםלפעולברובואף,הללוקיימיםנכסיםכגוןמכונותוציוד

הפחתשנקבעבתקנות,פיכךל.ומשכךאורךחייהםהכלכליידוע,בכלשעותהיממה

הנכס של הכלכלי לפחת בהכרח להתאים נועד לא אלו עם, להיטיב נועד אלא

 .המפעליםהתעשייתייםבדרךשלתמריץזה

 תקנות של 0891המחוקק ציוד בשל תעשייתית חברה לכל הטבה ליתן ביקש

,זובשלמשמרת.אףאםמתקיימתבומשמרתאחתבלבד,במפעלתעשייתיכאמור

 התעשייתית החברה תהנה במשמרת, המופעל התעשייתי במפעל הציוד כלל על

כמוכןניתןעידודמיוחדלמפעלים.כאמורבתקנה,משיעורפחתמוגברלצרכימס

 אחת ממשמרת יותר –המקיימים יותרבאמצעות גבוהים פחת שיעור כי. נמצא

םבדרךשלפחתמואץהואתמרוץפעילויותמסוימותאוהתחדשותציודבענףמסוי

.כלימקובלשהמחוקקהשתמשבו
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הנחיות לפעולה 1.4



לכלציוד,0891לתקנות(3()ב)3-ו(7()א)3ישלאפשראתניכויהפחתהמואץלפיתקנות

חברהתעשייתית בבעלותהשל תעשייתי, המשמשבמפעל המשמרות, למספר בהתאם

 במפעל המתקיימות עלהופושימשהציודבהן יוצא, בלאי בקיום תלות ללא וזאת

.מהרגיל









,בברכה

רשותהמסיםבישראל





 

 


