עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק הינה ארגון שלא למטרות רווח ,המיועד לשפר את הדיאלוג שבין החברות הפועלות במשק הישראלי
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92.1.5.
לכבוד
ח"כ יואל אדלשטיין ,יו"ר הכנסת
ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר ועדת הכספים

הנדון:

יאיר לפיד ,שר האוצר
יעל אנדורן ,מנכ"ל משרד האוצר
משה אשר ,מנהל רשות המסים בישראל
יואל בריס ,היועץ המשפטי למשרד האוצר

נייר עמדה בנושא טיוטת חוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים (חוק ההסדרים)

נכבדי,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,הרינו להגיש לכם את תגובתנו לטיוטת החוק לעיל.
תהליך הכנת ניירות העמדה על ידנו ,משתף את הדרג המקצועי הבכיר ביותר בחברות בישראל ( CFOsהחברות
המובילות במשק) .התהליך פתוח ורב משתתפים ובמהלכו נסקר הנושא שבנדון ,מתקיים דיון עומק בו מועלות
נקודות מרכזיות לנייר העמדה ,והוא נשלח להערות ותגובות כלל החברים לגיבושו של הנייר הסופי המוצג בפניכם.
כך שנייר העמדה שבפניכם הוא המצרף המקצועי של כלל המשק על ענפיו השונים – ומרכז באופן מיטבי את
ההשפעות המסוכנות של החקיקה המוצעת על פעילותן של החברות .העמותה ,מתוך ראיה מאוזנת של טובת
המדינה אכן ערה לעיוותים ופרצות בחוק אותן יש לסגור ונשמח לסייע מניסיונם ומעמדם המיוחד של סמנכ"לי
הכספים בהמלצות על חקיקה מאוזנת הסוגרת פרצות מחד ומסירה עיוותים לרעת הנישומים מאידך.
ככלל ,חוק ההסדרים לא נועד להסדיר נושאים שונים השייכים לחקיקה קיימת ,ובכלל זה חקיקת המסים של
מדינת ישראל ,המהווים הסדרים חקיקתיים חדשים .לפיכך ,רבים הנושאים המועלים בתכנית שאינם רלוונטיים
לחוק ההסדרים ,והעברתם בחקיקה מהירה וכלאחר יד תפגע בטווח הארוך במשק ובכלכלה הישראלית בהיבטים
רבים ,חלקם בלתי צפויים .חקיקת מס מטבעה היא חקיקה שמתווה מדיניות ארוכת טווח ולכן יש צורך בזמן ארוך
יותר על מנת לחוקק אותה ,על מנת שמכלול ההשפעות הצפויות יוכל להתברר.
נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש.
בברכה,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים:
 חברי פורום CFO
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755

עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק הינה ארגון שלא למטרות רווח ,המיועד לשפר את הדיאלוג שבין החברות הפועלות במשק הישראלי
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נייר עמדה בנושא
טיוטת חוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים (חוק ההסדרים)
כללי
ככלל ,חוק ההסדרים לא נועד להסדיר נושאים שונים השייכים לחקיקה קיימת ,ובכלל זה חקיקת המסים של
מדינת ישראל ,וליצור הסדרים חקיקתיים חדשים .כל ההצעות המתייחסות לתיקון נקודתי בנושאי מס שונים,
שאינם שיעורי המס כשלעצמם ,אינם שייכים לחוק ההסדרים .לפיכך ,רבים הנושאים המועלים בתכנית שאינם
רלוונטיים לחוק ההסדרים ,והעברתם בחקיקה מהירה וכלאחר יד תפגע בטווח הארוך במשק ובכלכלה הישראלית
בהיבטים רבים ,וחלקם בלתי צפויים .חקיקת מס מטבעה היא חקיקה שמתווה מדיניות ארוכת טווח ולכן יש צורך
בזמן ארוך יותר על מנת לחוקק אותה.
כמו כן ,ראוי לשמור על האיזון בין זכות רשות המסים לגבות את מס האמת לזכות ולצורך של הנישום להתייעץ
יעוץ חופשי ונקי על מנת לעמוד בהוראות החוק .ההצעות הכלולות בנושאים השונים יצרו לחץ להקטנת היקף
הייעוץ – אשר תפגע ביכולת הנישומים להגיע לתשלום מס נכון ואמיתי.
עוד יש לציין כי ההצעות ברובן חד צדדיות (לטובת רשות המסים) ,זאת בעוד שרשות המסים פועלת פעמים רבות
באופן אגרסיבי ,כש רק בעלי ממון יכולים להתגונן כנגד פעולות חד צדדיות של הרשות .זאת ועוד  -אין כיום כל
הגנה בפני מקרים של יחידים או חברות אשר הרשות פועלת כנגדם באופן תוקפני לשווא .נדגיש כי בחקיקה
הקיימת ,בנושאים בהם עוסקים התיקונים המוצעים ,ישנם עיוותים רבים – גם לגישת גורמים ברשות המסים – אך
משום מה לא נמצא מקום לתיקונם של אלה במסגרת החוק המוצע.
לגבי כוונת רשות המסים לחייב חברות להצהיר ולצרף חוות דעת בנושאי מס ,במסגרת "צעדים נוספים למלחמה
בהון השחור" ,אנו נגיב בצורה מקיפה לאחר שיפורסם תזכיר החוק בנושא.
אולם ,ראוי לציין כבר כעת ,כי אין כל קשר בין ״הון שחור״ לבין חוות דעת משפטיות בתחום המסים הניתנות
לחברות הציבוריות באופן שוטף .החברות הפועלות בישראל אינן גונבות ,וודאי אינן עוסקות בהעלמת מס או שהן
חשודות בהחזקת הון שחור .חלק ניכר מחוות הדעת בנושאי מס שמקבלות חברות ,כלל אינן רלוונטיות לתכנוני
מס ועוסקות במהות החוק .בנוסף ,תכנוני מס שמטרתם הקטנת תשלומי מס הם לגיטימיים בכל העולם והרבה
פעמים פועל לטובת מדינת ישראל כאשר שיקול של הקטנת מס יביא לעברת עסקים לישראל .יתרה מזאת ,אין
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רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
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וחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
_____________________________________________________________________________________

שום הגיון ״להעניש״ חברה המתייעצת עם מומחה מס ומקבלת חוות דעת ,לעומת חברה אשר מבצעת את אותה
פעולה בדיוק ללא יעוץ וללא חוות דעת.

מקור מוצע להגדלת הכנסות המדינה
לפי הערכת רשות המסים ,בתיקים הנמצאים בדיונים במערכת המשפטית עומדים ותלויים כ 56-מיליארד ש"ח.
היקף משמעותי זה נובע ברובו מהקושי של רשות המסים בתהליכי קבלת החלטות שומה ,שנבע מהמשבר
שעברה רשות המסים בשנים האחרונות .זהו ארוע חד פעמי שיצר סכום משמעותי חד פעמי בהיקפו ,הממתין
בתהליכים משפטיים אינסופיים .מוצע באופן חד פעמי בהתאם ,לקיים דיוני פשרה מקוצרים בתיקים העומדים
ותלויים על מנת להגדיל את הכנסות המדינה בסכומים החיוניים כל כך ,במקום להמשיך ולהמתין לבתי המשפט
בתקופה כלכלית קשה זו .על מנת להקל על רשות המסים בביצוע תהליך זה ,מוצע לקבוע כי בתהליכי פשרות
מסוג זה לא יהווה ההסכם תקדים.

תיקונים לפקודת מס הכנסה
 .5סמכויות בנושאי גביה (דוגמת סעיפים  551 ,559 ,501לחוק מע"מ וסעיפים  521 ,552לפקודת מס הכנסה)
– ככלל ,אין מקום להרחיב את סמכויות הגבייה בכל מה שמתייחס לנושאים בהם הסכום עודנו שנוי
במחלוקת .אפשר לבצע גבייה רק על חוב סופי .כמו כן ,מומלץ שייקבע פיצוי ראוי בכל פעם שרשויות המס
ישתמשו בסמכות זו וייגרם נזק כתוצאה מטעות של הרשות .במצב המוצע יש קלות בלתי נסבלת של
סמכויות אכיפה ,ללא לקיחת אחריות .עם הסמכות באה האחריות.
 .9תיקון סעיף 552א' לפקודת מס הכנסה  :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר
בחקיקת המס.
 ..תיקון סעיפים  61ו 521-לפקודת מס הכנסה :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן
ישיר בחקיקת המס .התיקון בנושא של סמכות להטיל עיכוב יציאה מהארץ ,נוגד את חוק החברות ומהווה
פגיעה דרקונית ולא מידתית.
 .1תיקון סעיף  21לפקודת מס הכנסה – התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר
בחקיקת המס .בנוסף ,בנושא עומדים ותלויים דיונים משפטיים ,ולא ניתן להכריע בעניין בחקיקה בעת שבית
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
אין בנייר זה משום ייצוג עמדתו של כל חבר וחבר באופן אישי.
ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755

עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק הינה ארגון שלא למטרות רווח ,המיועד לשפר את הדיאלוג שבין החברות הפועלות במשק הישראלי
לבין גורמי הממשל הכלכליים ,בכוונה לעשות לשיפור הצמיחה ,התעסוקה והשגשוג הכלכלי בישראל .העמותה פועלת לצד פורום CFO
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המשפט יושב על המדוכה .כמו כן ,לא ברורה הלוגיקה .מדוע להוציא נכס שמשמש עסקים לצרכי עבודתם?
זה נכס קבוע ככל נכס אחר.
 .1תיקון סעיף 500ב' לפקודת מס הכנסה :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר
בחקיקת המס .ברשות המסים פועלת זה מספר שנים ועדה פנימית שעוסקת בנושא ואי אפשר לפתור את
הנושא באחת בחוק ההסדרים באופן חלקי .אין לנו התנגדות לטפל בנושא חשוב זה ,אבל לא ניתן לחוקק
אותו כלאחר יד באופן שיגרום עיוותים נוספים ,בנושא שבו בהגדרה מדובר בכפל מס מובנה .אין חולק
שנושא מיסוי חלוקות מחברה לבעלי מניותיה אינו מוסדר באופן ברור בפקודת מס הכנסה והדבר יוצר חוסר
ודאות מיסויי שמזיק לפעילותן של חברות .ברם ,במקום לתת פתרון מקיף לסוגיה ,בוחר המחוקק לטפל
בנושא אחד מיני רבים אותם יש להסדיר ,חלוקה מרווחי שיערוך .לפתרון המוצע (מיסוי ברמת החברה
המחלקת) אין אח ורע בעולם ,הוא נוגד את עקרון המימוש הבסיסי בדיני המיסוי ,פוגע בשווי החברות
וביכולתן לשרת חובות ומכניס בעיה של כפל מס לפחות בכל הנוגע לריווחי שיערוך בגין נכסי חו"ל .יש לדון
בנושא חשוב זה באופן רציני ומסודר שלא בסד הזמנים של חוק ההסדרים .נשמח לעזור בגיבוש חקיקה זו.
 .1תיקון סעיף ( 25ד)( ).וחלק י' ,פרק שני סימן א' לפקודת מס הכנסה :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך
להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס .כמו כן ,חוב מקדמות אינו חוב סופי ולכן עד סוף השנה לא ניתן
לקבוע אם הוא קיים כלל.
 .6תיקון סעיף  76א' לפקודת מס הכנסה :החלת חשבונאות  – IFRSגם בנושא זה פועלת ועדה פנימית של
רשות המסים בנושא ,ואנו מוחים על העיכוב רב השנים בטיפול ובהחלת הנושא .בכל מקרה אם לא יהיה
מנוס ,כדאי להחיל את הארכת הוראת השעה גם על שנת  ,9051שכן החברות צריכות לפרסם דוחות
רבעוניים לשנת  9051ודרושה לפיכך ודאות לגבי חישוב המס בתחילת שנה זו.
 .7תיקון סעיף 11א11 – 59א  51לפקודת מס הכנסה :איגוח – התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון
ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
 .2תיקון סעיף  61לפקודת מס הכנסה :נושא המיסוי הבינלאומי לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק
באופן ישיר בחקיקת המס .הנושא מורכב ביותר וכולל התייחסות לאמנות רב-לאומיות .הכנסת הנושא באופן
שרירותי וחלקי לחוק ההסדרים תפגע בתחרותיות של ישראל לפעילותן של חברות זרות וישראליות בה .לכן,
למרות שמוצעים גם תיקונים מקלים שאנו מברכים עליהם ,הנושא כבד וסבוך ומשפיע על יכולת התחרות של
חברות ישראליות ואין להכלילו בחוק ההסדרים .עיוותים רבים אחרים שנדונו במשך השנים עם רשות המסים
לא יכולים להיפתר במסגרת זו.

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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סעיף חברה נשלטת זרה (חנ"ז)  -לא שייך לחוק ההסדרים בגלל מורכבות הנושא וצריך להידון ולהיחקק
באופן ישיר בחקיקת המס.
.5

אין חולק כי עשר השנים מאז עברה ישראל לשיטת מיסוי פרסונלית כלל עולמית הינן מספקות כדי
לבחון לאחור את הצלחותיה וכישלונותיה ולהציע תיקונים .מאחר ומדובר במארג שלם שכולל את כללי
המקור ,קיזוז הפסדים ,כללי זיכוי ממס זר וכללי המיסוי של החברה הנשלטת הזרה (חנ"ז) ,נכון לבצע
עבודה יסודית שתכלול את הניסיון הנצבר של החברות הישראליות הרב לאומיות ,לבחון את
ההתפתחות בעולם בתחום ולהציג חבילה מאוזנת שתתמוך בפעילות החברות בישראל .ההתייחסות
החפוזה המוצעת ל״סגירת פרצות״ לא תביא לגבייה נוספת של מיסים אך תטיל נטל אדמיניסטרטיבי
כלכלי נוסף על החברות הישראליות ותפגע בתחרותיות שלהן בשווקי העולם.

.9

חקיקת החנ"ז הינה חקיקה אקס טריטוריאלית הבאה למסות רווחים של חברות זרות שהופקו מחוץ
לישראל .מטרת החקיקה למסות רווחים פסיביים שנישומים בחרו להעביר מישראל לחברות
בשליטתם מחוץ לישראל המאוגדות במשטרי מס נוחים יותר .יש לציין כי המגמה בעולם בשנים
האחרונות הינה הפוכה (אנגליה לדוגמה שהקלה בדיני המס הבינלאומי הן במתן פטורים לרווחי הון
ודיבידנדים והן בהקלות משמעותיות בחקיקת החנ"ז) .חקיקת חנ"ז יעילה הינה כזו בה מתקיים איזון
בין חקיקה פשוטה המטילה נטל אדמיניסטרטיבי נמוך יחסית על הנישום ועל פקיד השומה לבין מיסוי
הרווחים שנכון למסות בישראל .כיום החקיקה היא רשת רחבה מדי עם חורים גדולים מדי.

..

הורדת הרף ממחצית לשליש ,לעניין שיעור ההחזקה ,אינה מידתית ,וכוללת מקרים רבים שלא היו
אמורים ליפול בכללי החנ"ז ,מבחינת תכלית הוראות הפקודה.

.1

מוצע "להקטין את הרשת" :להוציא מגדר החנ"ז עסקאות פנימיות בין חברתיות שלא יצרו התעשרות
לחברה ולהקטין רף המס ל .50%-מיסוי עסקאות בין חברתיות מפריע לגמישות העסקית של החברות
(לדוגמה מיסוי בישראל של מיזוגי חברות בחו"ל) ובסופו של דבר לא יוביל לתוספת מס אלא
להימנעות של החברות מאותן פעולות ופגיעה בעסקיהן .דוגמה נוספת הינה מימון פעילות בארה״ב
ע״י הלוואה מחברה בת בשווייץ (הלוואה העומדת בכל חוקי המס בארה"ב ובשוויץ) .קביעה כי
הכנסות הריבית בשווייץ חייבות במס בישראל תוביל למימון הפעילות בארה״ב בהון .מחד פגיעה
בתחרותיות החברה הישראלית מול חברות זרות שדיני המס שלהם לא מתערבים בשיקולי המימון של
החברות הבנות בארה״ב ומאידך לאפס תוספת מס בישראל .בנוסף ,את עניין שינויי המבנה  -יש

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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להעביר לסעיף נפרד .עניין שינוי המבנה חייב להינתן בפטור סטטוטורי ,שאם לא כן תונצח הבעיה
שקיימת היום.
.1

כימות ההכנסה  -המחוקק ב 900.-הבין כי הנטל של עריכת תיאומים לצרכי מס ישראליים לדוחות של
החברות הזרות ,חברות שרובן מגישות דוחות מס למדינה בה התאגדו ובה פועלות ,הינה נטל
אדמיניסטרטיבי עצום ולא מידתי על הנישומים .לפיכך בחר המחוקק לאמץ לצרכי כימות ההכנסה את
הדוחות החשבונאיים של חברות שאינן מאוגדות במדינות אמנה ואת דיווחי המס המקומי של החברות
המאוגדות במדינות אמנה .ההצעה לחייב חברות שאינן במדינות אמנה לערוך דוח התאמה לפי חוקי
המס בישראל וחברות במדינות אמנה לבצע שורה של התאמות לדיווחי המס לפי הדינים המקומיים,
הינה הצעה לא מידתית שעלותה התפעולית לחברות עצומה ולדעתנו לא תביא לגביית מס נוספת (יש
לזכור שלחלק מהחברות הישראליות הרב-לאומיות עשרות ולעיתים מאות חברות בנות שלכל אחת
מהן ידרשו לערוך דוח לצרכי חנ"ז ישראלי).

.1

ברי כי חלק מהוראות החוק כהוראת הזיכוי הרעיוני נוצלו לרעה ע״י כמה נישומים .נשמח לתמוך
בתיקון מסוג זה אם יבוא כחלק ממארג חקיקה שלם ומאוזן המביא לידי ביטוי גם את העיוותים לרעת
החברות אותם יש לתקן כדוגמת חקיקת זיכוי ממס זר ,ישיר ועקיף ,שהיא חקיקה לא מידתית הגורמת
לכפל מס ומונעת חברות מלמשוך רווחי חו"ל לישראל לרבות לצרכי השקעה בישראל .מנגנון החנ"ז
כיום ,ובטח לאור התיקון ,יוצר חקיקה לא קוהרנטית ,לא הוגנת וכזו שאינה מאפשרת לתאגיד רב
לאומי לפעול בגמישות המתחייבת בעידן התחרות הגלובלית .בין הנושאים שיש לטפל בהם :משטר
זיכוי מס זר בכללותו (גרירה לאחור ,גרירה קדימה של זיכוי עקיף ,הרחבת השכבות בזיכוי עקיף וכו'),
התחשבות בהפסד עסקי מועבר בעת חישוב רווחים שלא שולמו לעניין כללי החנ"ז ,הגמשת כללי
קיזוז הפסדים שמקורם בחו"ל ,מתן אפשרות גרירה לאחור של הפסדים באופן כללי ועוד.

 .50תיקון סעיף  595לפקודת מס הכנסה :העלאת שיעורי המס עלולה לגרום לתכנוני מס של חברות להן פעילות
גם בארץ וגם בחו"ל ,במטרה להוציא הכנסות מחוץ לישראל .יש לבחון את המדינות המקבילות לנו ,התחרות
שלנו ,ולשמור על כושר התחרות של חברות ישראליות ולשמור על המוטיבציה של החברות להכיר בהכנסות
בישראל .מגמת עליית מס החברות בישראל בניגוד למס הנמוך במזרח אירופה והמגמה של הורדת המסים
במערב אירופה ,מסוכנת ,ועלולה לגרום להסטת פעילות ממפעלים בארץ למפעלים בחו"ל ולפגוע במשק
הישראלי .מוצע כי העלאת שיעורי המס תהיה הוראת שעה תחומה בזמן מתוקף צוק העיתים ,אשר בסמכות
שר האוצר להאריכה באמצעות חקיקת משנה בהתאם לנסיבות התקציביות .יש לשאוף להחזרת מגמת
הורדת המסים לאחר חלוף המשבר.
נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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ע"ר מס' 854865085
רח' פנחס רוזן  57תל-אביב
טל'  03-8540888פקס 03-8554755
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 .55תיקון סעיף (26ב ).לפקודת מס הכנסה  -איגוד מקרקעין – התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון
ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
 .59תיקון סעיף 592ג(א) לפקודת מס הכנסה  -מיסוי קרנות נאמנות פטורות על השקעתן ביחידות השתתפות
סחירות של שותפויות נפט :עלול להיות כאן מיסוי כפול שכן לפי חוק מיסוי רווחי נפט השותפות כבר משלמת
מקדמת מס בשיעור מס החברות החל ,וכמו כן ,חברה שתשקיע בקרן נאמנות פטורה תמוסה פעמיים בעת
מכירה יחידות הקרן או בעת חלוקת רווחים מהקרן .כמו כן ,ולשם האיזון יש לטפל גם בנושא ההפסדים .קרן
נאמנות מעורבת (שהפכה לפטורה) היא מוצר פיננסי שהמיסוי שלו ייחודי בשוק ההון .מוצר שהוגדר ע"י
רשות המסים בשיתוף איגוד קרנות הנאמנות לקראת הרפורמה במס הכנסה (תיקון  5.9לפקודה) .הרציונל
שבבסיס הקמת מוצר זה הוא פישוט המיסוי עבור בעלי היחידות כך שכל אירועי המס השוטפים של הקרן לא
יחויבו במס ברמת הקרן ומס ישולם רק על רווח ההון בגין עליית הערך בידי בעל היחידה במוכרו את
הקרנות .כך למשל לא חויבו הקרנות המעורבות בהפרש המס בגין הכנסות ריבית בשיעור  .1%על ניירות
שהונפקו לפני  , 7.1.00וגם לא קיבלו החזרים בגין הכנסות בשיעורי מס מועדפים כמו ריבית פיקדונות,
הפרשי שער ,הכנסות מגילון ושחר פטורים ,דיבידנד מפעל מאושר וכו' .זאת בהנחה ששיעור המס על רווח
ההון עליו ישלם בעל היחידות מס במוכרו את הקרנות משקלל את כל האירועים ,לטובת בעלי היחידות או
לרעתם .גם כשהגדירו מסלולי עידוד נוספים (מפעל מועדף ,מסלול אירלנד) בשיעורי מס מועדפים ,לא נקבע
מנגנון פיצוי לבעל היחידות בגין ההחזקה העקיפה באמצעות קרן פטורה .באותה מידה אין זה סביר לקבוע
מנגנון פיצוי למדינה בגין ההחזקה העקיפה באמצעות קרן פטורה במקרים של שותפויות נפט או קרן
השקעות מקרקעין .במקרים של שותפויות נפט העיוות אף גדול יותר כי לקרן נאמנות פטורה לא עומדת כלל
האפשרות לקבל הטבות מס באמצעות הגשת דוח מס.

תיקונים לפקודת המכס
.5

תיקון פקודת המכס ,כללי :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
בנוסף ,דרושה תקופת הערכות ארוכה למעבר לדיווח המקוון בנושא מכס.

.9

תיקון סעיף  592לפקודת המכס :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת
המס .כמו כן ,הנושא תלוי ועומד בדיונים משפטיים והתיקון המוצע מהווה ניסיון להכריע בדיונים משפטיים
פתוחים באמצעות חקיקה שאינה רלוונטית.

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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תיקון חוק עידוד השקעות הון
תיקון חוק עידוד השקעות הון :כאמור לעיל בסעיף  ,56מוצע שתהיה זו הוראת שעה המוגבלת בזמן ואשר
בסמכות שר האוצר להאריכה באמצעות חקיקת משנה בהתאם לנסיבות התקציביות ,וזאת כדי לצמצם את
הפגיעה באטרקטיביות של ישראל לחברות הזרות ולמשקיעים המעוניינים להשקיע בה.
חשוב להדגיש את סוגיית יציבות ההטבות שהייתה קיימת בחוק העידוד עובר לתיקון  17לחוק העידוד .יציבות
ההטבות נמדדת במישור החברה ובמישור המשקיעים ,ובשני המקרים חוק ההסדרים פוגע ,הן בעצירת מתווה
הפחתת מס החברות למפעלים מועדפים והן בהעלאת שיעור המס על דיבידנדים .מומלץ לקבוע תקופה סבירה
להטבות מס שתקנה ודאות למשקיעים .כמו כן ,יש להוסיף כי תיקון  17אפשר לחברות לעבור לחוק החדש ובלבד
שיוותרו על ההטבות לפי החוק הישן וזאת ללא זכות חזרה .שינוי כה מהיר בהטבות המוקנות מכוח החוק מצטייר
בעיני המשקיעים את ישראל כמקום לא יציב להשקיע בו .מוצע שבמידה ויעבור התיקון לפחות לאפשר לחברות
שויתרו על ההטבות מכוח החוק הישן לחזור בהן מהבחירה.

תיקון מיסוי חיסכון פנסיוני
התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
פנסיה גבוהה בזמן יציאה לגמלאות היא אינטרס של המדינה ולכן עליה לעודד את החיסכון הפנסיוני .עובד
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.5

היתרון במהלך המוצע הוא בהגדלת התקרה המוטבת לצורך זיכוי ממס מ ₪ 7,100 -כיום ל,₪ 51,000 -
ובכך  -תגדל הטבת המס אותה יכול לקבל השכיר .החיסרון הוא שזקיפת המס על ההפקדות לפנסיה יקטנו
מתקרת שכר של  ₪ .1,.59כיום ל .₪ 51,000-כלומר שכירים ברמות שכר נמוכות מאלה הקיימות היום (כ-
 )₪ 99,000ישקלו שנית האם להמשיך את ההפקדות לפנסיה .כלומר – המהלך המוצע מדכא חיסכון
לפנסיה ברמות שכר העולות על כ .₪ 99,000-העובד עדיין מתקשה להבין את המשמעות של זקיפת הכנסה
מול הטבת המס בחיסכון לפנסיה .כך שבפועל הפסקת ההפקדות תעשה ברמת שכר של  .₪ 51,000ניסיון
העבר מראה שהעובד נוטה לחסוך לקצבה לפי המגבלות של הטבות המס להפנות את ההכנסה העודפת
לצריכה שוטפת ולא לחיסכון פיננסי כך שיגיע לגיל פרישה עם חיסכון קטן יותר .כמו כן ,המהלך עלול להביא
לחיכוך בין המעביד לעובד .שכן מצד אחד העובד ידרוש מהמעביד להעביר לו ישירות את ההפקדות (מעבר
לסך של  51,000ש"ח) בשוטף כחלק מהמשכר .מצד שני המעביד לא יסכים לכך לאור החשש שהעברת
ההפקדות ישירות לעובד תיחשב כחלק ממרכיב הפיצויים.

.9

התיקון המוצע לא נותן פיתרון לשינויים ברמת השכר ,ולא בוחן את הכנסתו של העובד לאורך כל תקופת
החיסכון (לפי המודל האנגלי .)Lifecycle -

..

התיקון המוצע לא יוצר הפרדה ברורה בין כספים עליהם נזקף שווי מס בהפקדה לבין כספים עליהם ניתנה
הטבת מס .בגיל פרישה העובד עלול לשלם מס פעם נוספת על הקצבה אותה יקבל מקרן הפנסיה .מדובר
בשינוי נוסף שיוצר קושי מצד קופת הגמל וגם מצד העובד בהבנת הסכום שיעמוד לרשותו בזמן הפרישה.

.1

בניגוד לצורך בפנסיה משמעותית שתכיל את אורך החיים המתארך ולמגמה המתחייבת מכך של הגדלת
הצבירה לפנסיה והתחלת החיסכון בגיל מוקדם יותר ,התיקון המוצע יצמצם את ההפקדות לפנסיה.

.1

התיקון המוצע לסעיף 6(2א) ,לפיו כספי הפיצויים בקופת גמל לקצבה ייועדו למטרת קצבה ,אלא אם הודיע
הפורש אחרת .והגבלת הסכומים שניתן לייעד כאמור לפעמיים סכומי הפיצויים שניתן למשוך בפטור ,וזאת
כדי למנוע דחיית מס שאינה לתכלית הגדלת החיסכון הפנסיוני  -במקרה דנן ,לא ברורה התכלית שעומדת
מאחורי התיקון ,ולדעתנו ,התיקון מוביל למצב הפוך שבו המדינה אינה מעודדת חיסכון .כדי לעודד חיסכון
פנסיוני אין טעם להגביל את הסכומים שניתן לייעד לחיסכון לקצבה בטענה כי מדובר בדחיית מס שאינה
לתכלית הגדלת החיסכון הפנסיוני .לדעתנו ,יש לאפשר לפורש לייעד את כל סכום הפיצויים לחיסכון לקצבה,
ללא הגבלה .אין בייעוד כל כספי הפיצויים משום דחיית מס ,כי אם הגדלת החיסכון הפנסיוני.

.1

לחילופין ,ועל מנת לתקן במעט את הנזק ,ניתן לאחד את תקרות הפטור של קרנות ההשתלמות והפנסיה כך
שניתן יהיה להעביר את הטבת המס הניתנת בקרנות ההשתלמות לטובת הגדלת הפקדות הפטורות לצרכי
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פנסיה .העברת ההטבה תאפשר לעובדים להגדיל את ההפקדות לפנסיה תחת ההטבה הניתנת בהפקדה
לקרנות ההשתלמות.
.6

ביחס לתיקון המוצע ,לפיו סכומים ששילם המעביד לצורך רכישת ביטוח סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה עבור
עובדו ייחשבו הוצאה המותרת בניכוי עבור המעביד והכנסה חייבת עבור העובד ,בכפוף להטבה שניתנה:
הלכה למעשה ,תשלומים בגין ביטוח סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה יכנסו לתקרה שנקבעה  51,000 -ש"ח.
לדעתנו ,באותן פוליסות ביטוח יש מרכיב סוציאלי והוא הבטחת המשך קבלת הכנסה ,במקרה של אובדן
כושר עבודה ,יישום התיקון ,יביא הלכה למעשה ,למצב הפוך שאינו רצוי ,והוא ביטול אותן פוליסות ביטוח
מכיוון שהן לא יהיו כדאיות לעובדים .בתקרה שנקבעה לא נכללו הפקדות לפוליסת אובדן כושר.

.7

בנוגע לאפליה לרעה של עובדים החוסכים בפנסיה צוברת לעומת פנסיה תקציבית ,ברי כי אין כל סיבה
לאפליה זו ומוצע למסות גם עובדי פנסיה תקציבית על "ההפרשה הרעיונית" של המעסיק ,בגין שכר שמעבר
ל– 51000ש"ח ,כפי שחל על עובדים להם פנסיה צוברת.

תיקונים לחוק מע"מ
 .5תיקון סעיף  .7לחוק מע"מ – לא ברורה המגבלה לפיה לא יותר ניכוי מס תשומות בסכום העולה על הדרוש.
לאור תקנה  57לתקנות מע"מ שמאפשרת לפקיד השומה לשלול תשומות במידה ויש מקום להגביל תשומות
שאינן בשימוש לצרכי העסק.
 .9תיקון סעיף  5.6לחוק מע"מ – התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת
המס .בנוסף ,דרוש תיקון שבמצב שבו בעת הקניה לא נוכה מס והנכס הופך לחייב במהלך התקופה ,אפשר
יהיה לקבל החזר רטרואקטיבי.
 ..תיקון סעיף  21לחוק מע"מ :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת
המס .התיקון המוצע שולל את אפשרות הנישום להתמודד עם עמדת רשות המסים ,שכן ייגרם נזק למי
שיתמודד על עמדתו הלגיטימית .מוצע לבטל את סעיף 21ב (()5א).
 .1תיקון סעיף  76א' לחוק מע"מ :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת
המס .כמו כן ,מוצע שההתיישנות תהיה הדדית ותעמוד על  6שנים ,כמקובל בחוק ההתיישנות הכללית.
 .1תיקון סעיף (12א) לחוק מע"מ וסעיף  5.5לפקודת מס הכנסה :התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון
ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
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תיקון חוק עידוד התעשייה מסים
התיקון לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס .בנוסף ,ההיגיון בהקמת ועדת
ערר בחוק עידוד התעשייה מסים היה לאזן בין הצורך השיפוטי לצורך לעודד תעשייה.

נושאים נוספים שלדעתנו ראוי לחוקק אותם בהליך חקיקה מוסדר:
 .5תיקון סעיף 11א' לפקודת מס הכנסה :נושא חברה משפחתית לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון
ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
 .9תיקון סעיף 50.א' לפקודת מס הכנסה :שותפויות  -הנושא לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון
ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
 ..תיקון חלק ד' פרק רביעי  9לפקודת מס הכנסה :נאמנויות  -הנושא לא שייך לחוק ההסדרים וצריך להידון
ולהיחקק באופן ישיר בחקיקת המס.
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