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עו"ד טלי ירון אלדר ,שותפה ,תדמור ושות' ,לשעבר נציבת מס הכנסה – טיפים לפרה רולינג
בהמשך לדברים שאמר אריה פונדק ,וקצת בראיית מאקרו ,ראינו משברים בשנים האחרונות – אירופה,
ארה"ב ,ואחד הדברים שלמדו באירופה – שלמרות המשבר הפיננסי הכלכלי ,המדינות בחרו במובהק
להמשיך לעודד יותר השקעות ולא להעלות מסים .היה ניסיון בתחילת המשבר להעלות קצת מסים
בגרמניה ובצרפת ,אבל מהר מאד הבינו שזה לא יועיל לגביית המס באותן מדינות .המדינות ממשכיות
ונערכות דווקא יותר לעידוד השקעות זרות ומקומיות ,סביב נושא קנין רוחני והקלות אליו.
מפה נסתכל עלינו .הנושא בכותרות עכשיו ומדברים עליו הרבה ,ואני מקווה שבמדיניות ילמדו ממדינות
אחרות שהעלאת המס לא פתרה את העניין ,את תוספת הגביה .המשיכו להילחם על הנתח בהשקעה
העולמית .ועדיין יש תחום אחד שכפורום נכון להתחיל לחשוב עליו וזה חוק עידוד השקעות הון .ההקלות
המשמעותיות נמצאת היום בקרנות השתלמות והתחום השני שיש בו מאות מיליארדים שקלים של
הטבות ,נמצא בחוק עידוד השקעות הון .עכשיו כשיתחיל ולחפש מקורות תקציביים ,אני משוכנעת שהחוק
והיישום שלו ,בעיקר באזור המרכז ,ייהפך לנושא מרכזי בדיונים של העלאת מסים .צריך לעשות חשיבה
על למי נכון לתת את זה ולמי לא .למה דווקא מבחן הייצור? זה מה שנכון?
עוד נושא שהזכיר פונדק ,ושווה להעלותו מול רושת המסים זה קוסט פלוס ,שזו שיטה מצוינת ,אבל
התחילו לעשות אותו על הכל – אופציות לעובדים ,הוצאות רעיוניות וכו' .כל מה שלא מופיע כהוצאה .צריך
לעשות את זה בצורה מסודרת ,כי יש פה השפעה רוחבית על כלל המשק.
האמנה עם ארה"ב לא נחתמה שנים ארוכות בגלל סעיף אחד – גילוי מידע .לא היו מוכנים בארץ לחתום
על אמנה שיש בה גילוי מידע שנמצא בישראל לארה"ב .אבל זה כבר לא רלוונטי – מאגרי המידע פתוחים.
נכון לתקן את האמנה .היא כבר לא רלוונטית.
לדעתי לא צריכה להיות הבחנה בין משקיעים ישראלים וזרים בהטבות מס.
ולנושא הרולינגים
הזמינו אותי להעיד בתיק מסים שהיה בו רולינג לפני  51שנה .התיק היה החלפת מניות ,מה שהיום סעיף
 501ח' ,אבל הרבה לפניו – עשינו דחיית מס בהסדר שדומה לכך ,על פי רולינג שחתמתי עליו עם פרידה
ישראלי .רולינג כזה לא היה יוצא היום .אין סיכוי .לרפרנטים אין סמכות להוציא רולינגים .פקידי שומה
ממזמן לא חותמים על הסכמים כאלה .כי עברנו למדיניות של הכל יעבור דרך עיניים משפטיות ,הרבה
לפני שאנחנו בעולם הכלכלי .ולחוו"ד משפטית יש פנים לכאן ולכאן .אין היום רולינגים כאלה .האם נכון
שכך יהיה? או שלא נכון לקחת אחריות ולהוציא אישורים כאלה והכל צריך לעבור במקום אחד אחיד
ולהבחן משפטית?
לדעתי ,לא נכון שרולינגים כאלה יינתנו ע"י הגורמים במשרדים .נכון שסוג כזה של רולינגים ,שהם בעצם
על פי גישה כלכלית שמאפשרת פרשנות מקלה במסגרת החוק .כי זה יוצר מצבים לא טובים מול חברות
שונות שפונות.
אבל ,כשזה ניתן במקום מרכזי ,וצריך להינתן במקום מרכזי ,שיקול הדעת עובר משיקול דעת מקצועי
כלכלי לשאלות משפטית ולפרשנות דווקנית של החוק .אחרת יהיה היועץ המשפטי לממשל ,ומבקר
המדינה ,ועדת חקירה וכו' .התוצאה של התהליך הזה היא שהמשק מתקשה לקבל רולינגים שהם
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כלכליים ,נכונים משפטית ,אבל שהם נכונים מבחינת המדיניות המיסויית.
וברמה המעשית – יש כמה סוגים של רולינגים.




רולינג שכתוב בחוק – צריך לפעולה זו אישור של המנהל :מיזוגים שונים ,אופציות לעובדים
במקרים שונים ,שינויי מבנה וכו' .מראש במקרים כאלה ,הסיכוי לקבל את הרולינג במחשבה
שמצריכה פרשנות כלכלית ,קטן בשנים האחרונות .לכן ,אם חייבים לעבור דרך הרשות ,יש
לנסות למצוא פתרונות שלא מחייבים מעבר ודאי דרך הרשות ,כי פרשנות מקלה נעשתה כמעט
בלתי אפשרית.
קושי נוסף הוא שלא מקבלים את האישור בזמן .העסקה צריכה לצאת לפועל ,ואין אישור .זה
ישכב חודשים ארוכים בגלל מחסור בכח אדם ,אפילו שהרולינג שגרתי.
 oאפשר אז ללכת לרולינג זמני ,בעיקר באופציות לעובדים ,ניכוי במקור מול חו"ל.
 oבמקרה ברור שאין אישור ,משפטית ,אפשר גם לעשות את הפעולה ולקבל את האישור
בדיעבד .אסור שדברים כאלה יעצרו עסקאות .כשנעשית עסקה נכונה אמיתית וכלכלית,
נניח מיזוג ע"י החלפת מניות ,שאין בו שום דבר מיוחד ,וצריך אישור ,כדאי לעשות את
העסקה ולקבל אישור בדיעבד.
רולינג שלא מחויב לפי החוק ,ומבקשים אישור רשמי לכמה מס ישולם ,בעיקר בבקשות ניכוי
במקור מתושבי חוץ .פניות בשנים האחרונות כמעט בכל המקרים ,משמעותן פרשנות מחמירה
של החוק .לכן ,במקרים אלה ,לדעתי חייבים לנסות הכל לא להגיע לשאול ,אלא אם יודעים
מראש שזה אוקי לקבל את הפרשנות המחמירה .חוו"ד עם גילוי מלא היא תהליך נכון יותר
מבחינת החברות ,כי אתה בעמדה אחרת – לא ביקשת כלום ואם חושבים אחרת ממך ,שיגידו.
גם אם מנסים להידיין ולנקוט עמדה ,יש טענות טובות בבסיס העמדה .בסיוי-סיכון במצב הקיים,
זו דרך מתאימה יותר לפעילות עסקית של חברות.

כמה דוגמאות






שינוי מבנה ומיזוגים – כשפונים לקבל רולינג ,בעיקר בהחלפת מנית בחברות עם הפסדים ,הכלל
הראשון ברולינג הוא לא להתיר את ההפסדים .לא מדובר על קניית חברות ריקות מתוכן ,הרבה
פעמים אלה חברות שמתמזגות עם פעילות בתוכן ,ומ"ה לא מאפשר קיזוז הפסדים ,או מעט
ופרוש על פני שנים .יש אלטרנטיבה – ללכת למיזוג שלא מחייב רולינג לפי  501ב' ,והסיכון הוא
שיגידו שההפסדים לא מותרים .זה סיכון מושכל.
אופציות לעובדים בכירים ברכישת המניות כשהעובד עוזב או מתפטר וכו' – מה קורה אם יש
תנאים השונים מהחוזר המבוסס על  501שהוציאה הרשות? אם משפטית אפשר לשנות את
התנאים למה לא לעשות את זה .גם אז שווה לקחת סיכון.
גילוי מרצון – זה רעיון מצוין ונכון ,וגילוי מרצון מושכל וחכם יכניס פעילות לבסיס המס בארץ ,בלי
לפגוע במי שדיווחו נכון .אבל כשפונים לגילוי מרצון ,התהליך מול הנציבות כל כך מפורט ומסובך
(גם האנונימי) על כל ההיסטוריה ,שזה מתאים באמת רק למי שיש לו הכל מתועד ומסודר
ופשוט .האלטרנטיבה – לדווח על ההכנסות עם תיקון דוחות ותשלום מס .בגילוי מרצון אנחנו
מבקשים שלא יופעל הליך פלילי ,ואלא אם לא גילו את מלוא העובדות יש הנחיה של היועץ
המשפטי שלא לפתוח בהליך פלילי (הנחיה שיכול להיות שישנו אותה ,אבל קיימת כרגע) ,ונשלם
את מלוא המס ,עם הקלה מסוימת בריבית .ובתיקון דוחות ותשלום מס אין התייחסות לנושא
פלילי .עדיף לגלות ולהיכנס לסיכון קטן של הליך פלילי? מביא לזה התנהלות נוקשה ,משפטית
ודווקנית של רשויות המס ,שמובילה את המשק לנקוט בפעולה שאינה משיגה את מטרתה,
המדינה יוצאת נפסדת ועוד מוסיפה התדיינות משפטית.
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