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שלחו להדפסה

| משפט

גודל פונט

"בדיקה מחודשת של צווי רשות המסים יכולה להניב
גבייה של  10מיליארד שקל"
כך אמר בכנס סוף שנת המס אוסקר אבו רזאק ממחלקת המסים של
קסלמן וקסלמן .לדבריו יש לבצע רפורמה ברשות המסים אשר תכלול
מספר צעדים דוגמת בדיקה מחודשת של צווים שניתנו והגמשת התנאים
למיזוג חברות
הדר קנה
17:58 ,18.11.08

"ההודעה שפרסמה רשות המסים ,לפיה יש לתת פריסה של  30תשלומים לנישומים,
היא בבחינת "כלאם פאדי" ,כיוון שהייתה קיימת כבר בעבר" ,כך אומר אוסקר אבו ראזק
ממחלקת המסים של קסלמן וקסלמן  PwCישראל ,ומי שהיה בעבר סגן נציב מס
הכנסה ,בכנס סוף שנת המס  ,2008אשר ערכה הפירמה בשיתוף פורום .CFO
אבו-ראזק הוסיף ואמר" :עודף
המשפטיזציה וההתנפלות על רשות
המסים בינואר  ,2006הביאו למצב שרק
שר האוצר יכול ליזום מיני רפורמה –
רפורמת השולחן  -שלה ארבעה מרכיבים".
לדבריו עיקרי הרפורמה יהיו :בדיקה
מחדש של כל הצווים שהוצאו מתחילת
 2006על ידי רשות המסים ונמצאים בבית
המשפט ובוודאות חלקם אינו נכון משפטית
וכלכלית ,שיכולה להניב גביית מס
פוטנציאלית של  10מיליארד שקל.

אוסקר אבו ראזק

צילום :קובי קנטור

המרכיב השני לרפורמה הוא מיזוגי חברות ,אחד הפתרונות להתמודדות של חברות
במצב הכלכלי הנוכחי .יש להודיע ,במסגרת החוק ,על הגמשת התנאים למיזוג ומתן
פרשנות ליברלית להוראות שינויי המבנה בפקודת מס הכנסה ,תוך הפעלת "מסלול
ירוק".
בנוסף ,יש להקפיא את האהבה לפסק דין רובינשטיין בנושא קיזוז הפסדים .תחת זאת,
יש לאפשר לחברות שירכשו חברות בהפסדים ,או ימשיכו את פעילותן ,לאו דווקא
באותו תחום  -להמשיך ולקזז את ההפסדים ללא מגבלות .ולבסוף ,על המדינה להודיע
שחברות או בעלי שליטה שיירכשו אג"ח קונצרני לא יחוייבו מיידית במס ,אלא שתוקטן
עלות הנכסים שנרכשו באג"ח אלה בעת מכירתם.
נגה קינן ,יו"ר פורום  ,CFOציינה באותו כנס כי קיים גמגום במדיניות הכלכלית" .אנו
נמצאים בשעת שריפה ,ואני קוראת למשרד האוצר ,וועדת הכספים של הכנסת
וההסתדרות לגבש תוכנית מסודרת .ניתן בהמשך להוסיף עוד דברים ,אך דחייה
בגיבוש התוכנית תביא להחרפת המצב באופן מיידי .מי שמנסה להכניס סעיפים נוספים
לתכנית – גורם עיכוב ,ומי שמאיים בהשבתת המשק ,לא לוקח בחשבון שהדבר יגרום
לפיטורים .בנוסף ,יש להאיץ את הרפורמה במס".
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