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כנס סוף שנת המס 6088
מנחה :ג'רי זליגמן ,עו"ד )רו"ח) שותף וראש מחלקת מסיםPwC Israel ,
09:00-08:30
09:15-09:00
09:45-09:15

10:20-09:45

10:40-10:20
11:15-10:40
11:45-11:15

12:10-11:45

12:40-12:10
13:30-12:40
14:30-13:30

התכנסות ורישום
דברי פתיחה
אבי ברגר ,שותף מנהלPwC Israel ,
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
אורח כבוד
ח"כ הרב משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת
סקירת המלצות פרק המס מועדת טרכטנברג וועדת הריכוזיות:
ג'רי זליגמן ,עו"ד )רו"ח) שותף וראש מחלקת מסיםPwC Israel ,
דורון סדן ,רו"ח ,שותף ,מחלקת מסיםPwC Israel ,
אוסקר אבו-ראזק ,מחלקת מסיםPwC Israel ,
ניהול חברה ציבורית בצל של אי ודאות כלכלית
חן שרייבר  CFOאפקון החזקות וחבר וועדת ההיגוי של פורום CFO
צדק חברתי :חזון ,עקרונות ,מעשים ,מדדים
ד"ר אלכס קומן ,האקדמית תל-אביב יפו
הפסקת Networking
מיסוי בינלאומי בעידן של תמורות גיאופוליטיות ופיקוח מוגבר של רשויות המס
האמריקאיות
עמרי יניב ,עו"ד ,שותף ,מחלקת מסיםPwC Israel ,
אלון גרנות ,משנה למנכ"ל ו CFO -פרוטרום תעשיות ויו"ר תא חברות אחזקה
ותאגידים ישראלים רב לאומיים בפורום CFO
טיפים והמלצות לקראת תום שנת המס
אבי נוימן ,רו"ח )משפטן) ,שותף מסים וראש המגזר הפיננסיPwC Israel ,
ורד קירשנר ,רו"ח )עו"ד) שותפה ,מחלקת מסיםPwC Israel ,
גל המחאה החברתית בישראל ובעולם והשפעתו על הכלכלה הגלובלית
סבר פלוצקר ,העורך הכלכלי הראשי של העיתון ידיעות אחרונות
ארוחת צהריים
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ח"כ משה גפני – יו"ר ועדת הכספים
המשק הישראלי חזק 1המשבר הבנקאי פסח עלינו ,האבטלה ירדה מתחת למה שהייתה בשלושים
השנים האחרונות 615% ,ומטה ,וזו תחזית אופטימית 1הצמיחה גדלה בשנות המשבר שעבר ועובר
על העולם1
מעמד הביניים עובד ומתפרנס אבל לא גומר את החודש על אף היציבות הכלכלית וצמיחת המשק1
הזהרתי את רה"מ מפני המחאה דווקא כי המצב הכלכלי מצוין ,המצב הביטחוני מצוין והציבור ימחה
נגד הממשלה על השחיקה שהוא חווה1
הפתרונות צריכים לעמוד על  3רגליים:
 11הפחתת מסים עקיפים והעלאת מסים ישירים1
 11טיפול בריכוזיות1
 13ציבור שבודק וחוקר על מה הוא משלם1
הפחתת מסים עקיפים והעלאת ישירים  -לפי המתווה היום נהיה בקרוב ב 11%-מס חברות ,הרבה
פחות ממה שיש בעולם המערבי 1המסים הישירים כנ"ל – נמוכים על ההכנסות הגבוהות 1במקביל,
המסים העקיפים כל הזמן עולים – דלק ,מים ,חשמל 1הכל צריך להיות הפוך1
העשירונים העליונים קיבלו מהמדינה משאבי טבע במחיר מגוחך 1הם צריכים לשלם על זה הרבה
יותר 1על חיפוש נפט וגז ירוויחו גם אם ישלמו למדינה יותר 1העשירים מאד צריכים לשלם יותר ,וגם
החברות ,אבל לא הרבה יותר ולא בקיצוניות אלא באופן שקול1
ריכוזיות – המחזיקים את המשק הישראלי מעלים מחירים ואף אחד לא אומר להם כלום 1הריכוזיות
גם יוצרת מצב שביום מן הימים אי אפשר יהיה להעביר עליהם ביקורת כי גם התקשורת תהיה
שלהם 1המחירים עולים ללא הצדקה ,וחלק מזה זה כתוצאה של הריכוזיות 1ועדת הריכוזיות עשתה
עבודה טובה ונעביר את זה בוועדת הכספים1
טרכטנברג – התנגדתי לוועדה עוד בהקמתה 1אין צורך בוועדה בשביל דבר כזה 1הממשלה והכנסת
יכולות וצריכות לטפל בנושאים מובנים מאליהם שלשם הטיפול בהם נבחרו לכהן 1דיוני ועדת הכספים
ייעודיים לטיפול בנושאי חברה וכלכלה ,ואין צורך בוועדה ציבורית1
המחאה החברתית היא מבורכת 1הציבור שלי לא שם לא בגלל אי קבלתה 1לציבור אכפת וזה צודק1
אבל המנהיגות צריכה להיזהר ולא ללכת שבי אחרי המחאה 1מנהיגות צריכה לפעול לטובת הציבור1
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אוסקר אבו ראזק ודורון סדן – המלצות פרק המס בועדת טרכטנברג
כשאין מתירים את הוצאות המימון ,זה סותר נורמות שקיימות החל מתחילת שנות השמונים ,לפי
החוזר של מ"ה 1תמיד הוצ' מימון היו בעייתיות בין רשות המסים לנישומים ,אבל הטיפול המיוחד
הטכני בבעיה כה מהותית יכול ליצר הרבה קשיים 1הנישום יכול במקרים מסוימים מתי יוכרו הוצ'
המימון בניכוי ,לפי ס' 111
במקרים רבים יש חלוקת דיבידנדים והצ' מימון והועדה ממליצה להימנע מכך 1כשחברת האם נותנת
שירותים והתמורה נקבעת במחיר שוק – יש לעודד שימוש בדמי ניהול1
בנושא של היוון הוצ' מימון לעלות ההשקעה ,ההיוון מונע אבדן הוצאות בעתיד כנגד הכנסות
מדיבידנד1
סביר שיוגבר שימוש במכשירים פיננסיים אחרים במקום הוצ' מימון ,כמו הלוואות הניתנות להמרה1
יש שתי המלצות עקיפות על המס – האחרת המגבלה על החזקת תאגיד ריאלי בגוף פיננסי ,והשנייה
היא הטיפול בחברות פער 1כל נושא שינויי המבנה והצורך ברולינגים צריך לעבור חשיבה כדי לאפשר
לחברות לבצע את שינויי המבנה ללא יצירת אירוע מס1
בנושא מיסוי חברות הארנק ,שהן בבעלות יחיד הפועל באמצעות חברה ,כשהמטרה העיקרית היא
הימנעות ממס ,כי לא מושכים דיבידנדים ,המדינה יוצא נפגעת 1הועדה לא נתנה המלצות ברורות אבל
המליצה להקים צוות ברשות המסים במטרה לפירוקן ולחלוקת הדיבידנדים הצבורים בהם1
יש הרבה אי בהירות בהמלצות הועדה :לא ברור מהי חברת ארנק? האם הכוונה היא לראות
בהכנסות החברות האלה כהכנסותיו של היחיד? לא ברור אם תקבע הוראת מעבר לגבי חברות
שהוקמו לאחר תאריך חתך כלשהו? חלק מהפתרון יכול להיות תחילת הפעלת סעיף  77המאפשר
לרשות המסים לכפות על חברות ארנק לחלק דיבידנד ,ואז למסותו1
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חן שרייבר
תפקידנו כסמנכ"לי הכספים להיות שמרניים לקראת השנה הבאה ,ומאידך לתפוס את המושכות
ולהוביל את החברה 1יש לוודא שהגורמים הנוספים בארגון שאחראים להביא את הכסף ,אכן פועלים
כך1
כדאי לבצע התייעלות והידוק הוצאות ,כדי שהארגונים יהיו רזים 1מעשית – מדובר בהגנות מט"ח,
טיפול בתזרים מזומנים בעיקר מפעילות שוטפת ,הון חוזר ,עמידה בקובננטים ושמירה על איתנות
מול המערכת הבנקאית1
ניהול המקורות והשימושים חייב להתחיל מה ,CFO-יש לחנך את כל חברי ההנהלה בגיבוי המנכ"ל
כמובן1
מומלץ לפתוח את ההסכמים הנוגעים לסעיפי ההוצאות1
הקטנת הוצאות – כדאי לבצע מול רכש (ימי תשלומים) ,הקטנת רמות מלאי ,טיפול אינטנסיבי בגביה,
הקטנת הוצאות תפעוליות ,ביצוע בקרות חודשיות על תקציב מול ביצוע 1שמירה על מסגרות אשראי
קיימות ,גם הלא מנוצלות1
יש לשמור על הדירקטוריון מיודע באופן שוטף על הנעשה בחברה ,בתיאום עם המנכ"ל ,בעיקר על
מה שצפוי להשפיע על התוצאות הקרובות1
להקפיד על תמחיר נכון ומדויק של כל התהליכים העסקיים ,ובעיקר של צד ניהול הסיכונים1
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אלון גרנות ועמרי יניב – דגשים על רכישת חברה בארה"ב ,נקודת מבט של החברה
עדכוני החקיקה בארה"ב מעידים על מעבר לבסיס מס טריטוריאלי לחברות ,דבר הנמצא כרגע בדיון1
הרצון הוא לעודד השקעות בארה"ב ,ולעודד חברות אמריקאיות גדולות להחזיר את הרווחים שלהם
ממדינות אחרות בהן הן פועלות ,חזרה לארה"ב ,ע"י כך שהן לא ימוסו1
בנוסף הממשל מגביר את האכיפה בתחום המיסוי הבינלאומי על רקע המשבר הכלכלי בארה"ב
ותפיסת המיסוי הבינלאומי כ"כסף שבא מבחוץ":
11

11

13
11

הקמת מוסד קבע בארה"ב ,של חברות זרות ,תושבות ישראל ,שגורר חבות במס אמריקני1
ההמלצות הן לשקול הגשת דוח מס מגן ע"י החברה הישראלית במקרים מתאימים ,המשמר
את הזכות להכיר בהוצאות לצרכי חישוב חבות המס ,וכן מתחיל את מרוץ ההתיישנות של 3
השנים שבהן יכול ה IRS-לפעול בנושא1
מחירי העברה – עסקאות בינלאומיות בהן מעורבים תאגידים אמריקאים ,שצריכות להתבצע
בתנאי שוק ,מתועדות היטב ,לרבות ביצוע מחקר מחירי העברה רלוונטי ,ולהיות מגובה
בהסכמים1
אלון גרנות :כחברה ישראלית לא עשינו מחקר מראש ,ועשו לנו ביקורת ,ואז פתאום צריך
להגיש נתונים תוך  5.יום ל IRS -וזה מאוד מורכב 1להבדיל מרשות המסים הישראלית ,שם
אנחנו לא מכירים את החוק ובטח לא את כל הסעיפים הקטנים ,וכשהם מגיעים זה מאוד לא
נעים 1חשוב להכין מראש מחקר מחירי העברה ,עדיף עם השוואה למתחרים 1בחברה
אמריקאית יש לתכנן הכל שנים קדימה מראש 1בנקים אמריקאים נמצאים היום במקום של
חצי או שליש מעלות המימון שאפשר לקבל בארץ ,אבל המימון יהיה בעיקר על האקוויטי,
ולכן אסור להוציא אקוויטי מהחברה 1מומלץ מאד להקפיד על תיעוד מדויק ונמרץ ,שיהיה
מוכן בכל עת ,ועוזר להתמודד מול ה1IRS-
קומפליינס ומילוי טפסים – יש להקפיד מאוד על מילוי הטפסים בזמן והגשתם במועד 1דיווח
חדש שנוסף לאחרונה הוא דיווח על פוזיציות מס שיש בהן ספק (1)doubt
סיווג מכשירים פיננסיים כהון או כחוב – בדין האמריקאי יש הגדרות מדויקות להבחנה בין
הון לחוב ,וה IRS -בוחן במיוחד הסדרי מימון בין-חברתיים שחברות אמריקאיות הן צד להם1
הסיווג תלוי ברשימת פרמטרים רבים ,ואפילו לעתים מימון ע"י בנק יכול להיחשב כהון,
במיוחד כשחברה מקומית לא הייתה מקבלת את ההלוואה אלא בזכות החברה האם
המקומית שלה שגם היא אמריקאית והייתה נותנת ערבות להלוואה ,ולפיכך זה ייתפס כהון1

דגשים ברכישת חברה בארה"ב (אלון גרנות)
 11להימנע ממינוף יתר של חברת המטרה האמריקאית
 11תכנון מדוקדק מראש של המבנה הצפוי ,שנים קדימה
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טיפים לסוף שנת המס – ורד קירשנר ואבי נוימן
בגלל הצפי להעלאת שיעור מס חברות יש למעשה לשקול הקדמת הכנסות לשנת המס הזו ,ודחיית
הוצאות לשנת המס הבאה וכו'1
ברמת בעלי השליטה ,צפויה העלאת מס על דיבידנדים ,ולכן יש להיערך לחלוקות דיבידנד בהקדם
ועוד השנה 1מי שהשתמש בחנ"ז ,אותן חברות פסיביות מהן נמשך דיבידנד רעיוני לאורך השנים,
חלוקה מהן בפועל מחויבת במס עם זיכוי על מה שכבר נמשך ,ולכן מה שלא יימשך עד סוף ,1.11
יהיה צורך להוסיף עליו תשלום מס עתידי1
לגבי מיסוי שוק ההון – הועדה הוסיפה הרבה בלבול לתחום 1מומלץ לבחון אותה בהינתן שהשנה
הייתה שנת הפסדים בשוק ההון 1בשנת  1.11ניתן יהיה לקזז הפסדים מאוחרים בשנת המס
מרווחים שנעשו מוקדם יותר באותה שנת מס1
שער החליפין לעומת זאת דווקא עלה השנה ,בעיקר באירו 1כשיש הפסד מנייר ערך שבחלקו מגלם
גם ירידת שער חליפין ,חברי הבורסה נטרלו עבור המשקיעים את המצב הזה ,סביר להניח שלא יהיה
השנה טיפול במצב ההפוך1
המיסוי על שוק ההון עומד לעלות על מכשירים ראליים ל 16%-בשנת 11.11

תזכיר החוק הנוגע ל IFRS -יצא ,אבל הוא מאוד חסר ומחורר 1היו הוראות שעה למיניהן להקפאת
תחולת ה ,IFRS-אבל עכשיו יש סופסוף תזכיר המסכם את המלצות הועדה ,המתייחס לכמה מקרים
שצריך לשים אליהם לב אך נמנע מנושאים רבים וחשובים 1אפשר להתבסס על דוחות  IFRSולעשות
להם התאמה לדוחות המס לפי התזכיר ,שהוא רטרואקטיבי1
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