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שלחו להדפסה
גודל פונט

הושגו הסכמות לגבי החשבוניות הפיקטיביות :לא יחול
שינוי בשיטת השומה
הוחלט כי השיטה לא תהפוך לאוטומטית ,אך הדיווח יהפוך מקוון וחברות
יידרשו להעביר דיווח מלא על עסקאות לרשות המסים .נשיא לשכת רואי
החשבון" :ירד האסימון במשרד האוצר"
הדר קנה
19:37 ,24.06.09
 4תגובות

הושגו הסכמות התחלתיות בנוגע לחשבוניות הפיקטיביות ,לאחר הפגישה שהתקיימה
אתמול אצל מנכ"ל האוצר .בפגישה סוכם כי שיטת השומה לא תשונה כפי שתוכנן
בהתחלה .הכוונה הייתה לשנות את כל מערך שיטת השומה בישראל ולהפכה לשומה
אוטומטית ,בניגוד למצב כיום בו כל חברה בודקת ומדווחת בעצמה על המע"מ שלה.
אמש נפגשו מנכ"ל האוצר ,ירום אריאב ,מנהל רשות המסים ,יהודה נסרדישי ,סמנכ"ל
לעניינים מקצועיים ברשות ,גידי בר -זכאי ,היועץ המשפטי של הרשות ,משה מזחי,
וסמנכ"ל לתכנון ,בעז סופר.
בעקבות פגישות נציגי רשות המסים עם לשכת רואי החשבון ופורום  ,CFOהגיעו אנשי
הרשות למסקנה כי שינוי שיטת השומה לא יהיה מעשה נכון.
כמו כן ,סוכם בפגישה עם האוצר כי הדיווח המקוון יתקיים כמתוכנן וחברות יעבירו
דיווחים מלאים לרשות המסים על עסקאותיהם .בשלב זה עוד לא הוחלט לגבי
המגבלות לפי סכומים שיוטלו על הדיווח.
נגה קינן ,יו"ר פורום  ,CFOמסרה כי ":הפורום מקבל בברכה את הודעת האוצר ומסיר
את הגשת הבג" ץ שתוכננה להיום בבוקר בנושא ההתמודדות עם החשבוניות
הפיקטיביות .שינוי שיטת הדיווח הקיימת למע"מ היה עלול להסב יותר נזק מתועלת.
החלטת האוצר משקפת את מטרתו של פורום  CFOבמאבק זה :הגנה על המשק
הישראלי מפגיעה בהשקעות זרות ,הכבדה בירוקרטית ,והסרת האיום למניעת
ההחזרים מהחברות תוך מאבק בלתי מתפשר במעלימי המס".
ראובן שיף ,נשיא לשכת רואי החשבון ,אמר בנושא כי הוא " שמח שהצלחנו לשכנע את
רשות המסים לא לשנות סדרי בראשית ולבטל את עקרון השומה העצמית של העוסקים
במע" מ הקיים מיום החלתו של חוק מע" מ לפני למעלה מ 30-שנה .אני מברך על כך כי
האסימון במשרד האוצר ירד בהיבט זה וכי צוות מקצועי ברשות המיסים הבין וקיבל
זאת .בהקשר ליתר הנושאים הקשורים לחשבוניות הפיקטיביות ,אנו נמצאים במו"מ כדי
לשכנע את האוצר על כנות רצונו של המגזר העסקי להלחם בנגע החשבוניות
הפיקטיביות ,אולם בדרך שתבער את הנגע ותגדיל את הכנסות המדינה ולא תגרום
לכאוס".
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