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הוקפאו כל השומות לחברות שביקשו להכיר בהוצאות מימון לצורך חלוקת דיבידנד

סגור חלון

הוקפאו כל השומות לחברות שביקשו להכיר בהוצאות מימון לצורך חלוקת דיבידנד
זאת בשל אי הבהירות שנוצרה בעקבות פסק דין פזגז ,לפיו אין להתיר בניכוי הוצאות מימון לצורך חלוקת
דיבידנד
הדס מגן 25/12/2006

מנהל רשות המיסים ,ג' קי מצא ,הורה להקפיא את כל השומות לחברות שביקשו להכיר בהוצאות מימון שנטלו
לצורך חלוקת דיבידנד .זאת בשל אי הבהירות שנוצרה בעקבות פסק דין פזגז שניתן באחרונה ,ולפיו אין להתיר
בניכוי הוצאות מימון לצורך חלוןקת דיבידנד .כך נודע ל"גלובס".
הדברים עלו במהלך פגישה שקיים מצא עם יו"ר פורום ה ,CFO-נגה קינן ,במטרה לפתור את המחלוקת בכל
הנוגע להכרה בהוצאות מימון אלה .באחרונה התבטא מצא ,בפורום העסקי של אוניברסיטת בר-אילן ,כי הוא מודע
לבעייתיות הנובעת מפסק הדין ,ולהשלכותיה הקשות על המיזגר העסקי ,וכי הרשות תבחן את הנושא ותקבע
קריטריונים בנוגע לכך.
פסק הדין יצר חשש גדול בקרב ה מיגזר העסקי ,ומשמעותו רחבה :לטענת פורום ה ,CFO-המשמעות היא שלרוב
החברות במשק ,לא תכיר רשות המיסים בהוצאות מימון לצורך חלוקת דיבידנד.
בפורום ה ,CFO-המאגד את סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,טוענים כי על רשות המיסים לקבוע,
בחוזר ואח"כ בפסיקה ,כי ענין זה לא יחול על חלוקת דיווידנד המותרת ע"י חוק החברות או על חלוקת רווחים
מותרים לחלוקה .לדברי קינן ,בהעדר סייגים אלו ,יווצר מצב בו חברות יקחו הלוואות מיותרות ויקרות לצורך רכישת
ציוד ,בעודן שומרות כסף נזיל לחלוקת דיבידנד .לדבריה" ,דבר זה יגרום לניהול לא יעיל של חברות ,על כל
המשתמע מכך ,ובכלל זה הוצאות מימון גבוהות יותר בגין לקיחת הלוואות בעיתוי לא אופטימלי".
בפגישה שנערכה בין מצא לקינן ,הציגה קינן את תביעת הפורום ולפיה כל דיבידנד שמחולק כחוק ועל פי הנחיות
חוק החברות ,או לחילופין כל דיבידנד שמחולק מרווחים מותרים לחלוקה  -לא יחשב כסכום שבגינו לא יוכרו
הוצאות מימון על הלוואות.לדבריה" ,רשות המסים צריכה לקבוע כי כל דיבידנד שמחולק כחוק ,הוצאות המימון שלו
יוכרו לצורך ניכוי מס .בכדי להבטיח וודאות לאורך זמן ,על רשות המסים לקבוע את ההגדרות הללו בחוק".
מצא אמר במהלך הפגישה ,כי רשות המסים קיימה שתי ישיבות עם הפרקליטות ומשרד המשפטים מתוך מטרה
לבחון את פסק הדין ולקבוע באילו נסיבות הוצאות מימון הנובעות מלקיחת הלוואה לצורך דיבידנד יהיו מותרות
בניכוי מס .לדבריו ,על פי פסק הדין ,ברור שבלקיחת הלוואה לצורך דיבידנד ,הוצאות המימון לא יהיו מותרות בניכוי
מס .יחד עם זאת ,הסכים כי החלטת בית המשפט היתה נכונה לנסיבות המקרה ,ולא ברור אם היא נכונה לגבי כל
מקרה דומה.
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