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תא מנהלי מסים
בפורום CFO
.5.5.5
ישיבת השקה  -תא מנהלי מסים
משתתפים
 אילן קליגר  CFOאלון חברת הדלק לישראל ויו"ר ועדת מיסוי עקיף בפורום CFO
 אלון כהן ,מנהל מיסים ,נובל אנרג'י
 אלי ביבי ,מנהל מיסים ,נס טכנולוגיות
 אסף שטיינברג ,מנהל מיסים ,נטפים
 בריאן ברגסון ,חשב ,אפלייד מטריאלס
 גדעון אהרוני ,מנהל מיסים ,התעשיה הצבאית לישראל
 גולן בן שושן ,מנהל מיסים ,קבוצת שטראוס
 גיל וייסלר  CFOווישיי ישראל
 גל עמר ,מנהל מיסים ,מארוול ישראל
 דורון הרמן ,סמנכ"ל מיסוי גלובלי ,טבע ויו"ר משותף ,תא מנהלי מסים בפורום CFO
 דיוויד וייטפילד ,מנהל מיסים גלובלי ,נייס מערכות
 דני וולדנר ,מנהל מיסיםDSP Group ,
 דרור טנא  CFOאי5בי5אי 5בית השקעות
 הדר בן משה  CFOסנדיסק IL
 הרצל בר-ניב ,סמנכ"ל למיסוי בינלאומי ,כימיקלים לישראל ויו"ר משותף ,תא מנהלי מסים בפורום CFO
 חנה בר
 טל עופר ,מנהלת מיסים ,אורבוטק
 טל שביב ,מנהל מיסים ,תעשייה אווירית
 יוסי טנא ,יו"ר ועדת מיסוי בינלאומי בפורום CFO
 יוסי פדובה ,מנהל מיסים ,גילת רשתות לויין
 כנרת בן אשר ,מנהלת קשרי חברים ,פורום CFO
 לאה טבע עכו ,מנהלת מיסים ,גזית גלוב
 ליטל בלץ  CFOפריסקייל סמיקונדקטור ישראל
 מאיר זריהן
 מיכל קורן ,מנהלת תוכן וקשרי ממשל ,פורום CFO
 משה מלמד ,מנהל מיסים ,סודהסטרים תעשיות
 ניר ג'אנה ,מנהל מיסים ,אינטל אלקטרוניקה
 עירית פרוגל ,דירקטור מסHP ,
 ענבל חגאי  ,מנהלת מסים ,צ'ק פוינט
יועצי התא
 עו"ד טל עצמון ,שותף ומנהל מיסים ,גולדפרב זליגמן ויועץ מסים בפורום CFO
 רו"ח שרון שולמן ,שותף מנהל משותף מחלקת מסים ,ארנסט אנד יאנג ישראל ,ויועץ מיסים בפורום CFO
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עד היום לידע ולניסיון הרב במסים שיושב היום בחדר הזה לא היה קול ,והקול הזה חשוב מאד 5אנחנו בתקופה
של סנטימנט שלילי לכל מי שעוסק במסים וודאי לחברות שנמצאות בעשיה ,לרבות תכנוני מס 5אנו עדים לשורת
כתבות שחלקן גובלות בהסתה כנגד החברות ואין אף אחד שיגיב – כי להגיב בכובע שלך – זה מסוכן 5לכן חשבתי
שחשוב לרכז את היכולות המקצועיות ואת היכולת של פורום  CFOלהיות הדובר הלא מזוהה ולאפשר לובינג 5כאן
יושבים מי שיכולים להתמודד מבחינה מקצועית גבוהה עם מה שקורה בפינה של ה CFC -הישראלי או בחוקי
העידוד5
הפרסומים המשמעותיים לאחרונה הם חוק עידוד השקעות הון ,הוצאת כספים מחברה מאושרת ,וחוק ההסדרים5
לגבי הנושא הראשון ,סגן היועמ"ש מודיע שלדעתו הפרשנות שרשות המסים נתנה לחוק לאורך כל השנים שגויה
והחברות צריכות לשלם מס ,וכיון שאנחנו לא מדינה מתוקנת ,לא מתקנים לעתיד ,אלא לעבר ,ולעבר הרחוק 5עד
נובמבר אפשר להכלל בהוראת שעה ,ואז כל השאר יקבלו שומות ללא מס מופחת 5והיום ,ללכת לרולינג ,על כל
נושא שהוא ,התנאי הוא קודם כל לשלם מס על הרווח הפטור ,דבר שכבר יש לו השלכות משמעותיות 5חברות
נסחרות יכולות להחליט שהפרשנות של מס הכנסה אינה נכונה מקצועית ,אבל מי שרוצה למכור את החברה
עכשיו ,יקבל מיד הפחתת ערך מהקונה על הרווחים הכלואים 5לא היה שום קול אמיתי ,מקצועי ,שהגיב על הנושא
הזה 5זה מתקשר בכלל לשאלה אם נכון או לא נכון שמדינת ישראל תתן הטבות מס בשביל למשוך משקיעים,
משקיעים זרים ,בשביל להשאיר אותם פה?! היום זה דיון חד צדדי לחלוטין 5למשל ,אם חברה זרה גייסה את
הכסף ממשקיעים בארה"ב ,ופתחה מפעל כדי למכור בארה"ב ומשלמת פה רק  6%מס ,זה לא הפסד מ 5.%-ל-
 ,6%אלא רווח מ 0%-ל 56%-כשאפשר להזיז הון ולהקים מפעל בכל מקום ,ברור שזה רלוונטי לא רק לחברות
הזרות5
לגבי הנושא השני ,טיוטת חוק ההסדרים ,צריכה לעבור כחוק ביולי 5הטיוטה כוללת למשל חלוקה מרווחי שיערוך
שעכשיו ייחשב ארוע מס ברמת החברה המחלקת 5זו פגיעה בשווי 5פגיעה במודל העסקי 5זו גישה שלא קיימת
בשום מקום בעולם 5כולנו מתמודדים עם השאלות של מהי הפחתת הון בישראל ואף אחד לא יודע ,ובמקום לטפל
בזה ,סוגרים רק את הפרצה של חלוקה מרווחי שיערוך 5לגבי מיסוי בינלאומי ,אמירה של ניקח את דין המס הזר
אבל נוסיף לו הכנסות פטורות ולא חייבות והוצאות רעיוניות וכו' ,יש פה תקנה שאי אפשר לעמוד בה 5אם לא
נעשה על זה פולו אפ ,לא נוכל לחיות עם זה 5אם יש מי שמסוגל לגרום לזה לקרות ,זה הפורום הזה5
טל עצמון
אני בגישה של שרון 5בעיני זה מעשה בעייתי שהרשות לוקחת נושאים שהיינו איתם במו"מ ארוך לגביהם ,למשל
רווחי שערוך ,שבמו"מ מ ,5006-ועכשיו פתאום זה סוג של מחטף תוך חודשיים 5יש דברים עיקריים שחשובים
לחברות 5חשוב להדגיש את ההצעה שעל כל חוות דעת או התייעצות מס ,נצטרך לדווח ולרשום כמה מס נחסך
בעקבות ההתייעצות הזו 5בשתי מדינות ,באנגליה ובארה"ב יש קונספט של דיווח ,אבל מה שמוצע פה מאד קיצוני,
ולמעשה נותן פרס לחברות הקטנות שלא מתייעצות ,ולא ידווחו ,והחברות הגדולות שבודקות הכל יצטרכו לדווח
על הכל 5מוצע לפנות גם לרשות וגם למשרד האוצר5
>> הערת חברת פורום :אני מברכת על הפורום הזה 5טוב שיהיה מי שייצג אותנו 5הבעיה היא שרשות המסים
מקשיבה לאנשים מסוימים ,וכשאנחנו אומרים שהחברה עלולה להוציא את המו"פ שלה מישראל ,לא מאמינים לי5
ישראל מסווגת כמדינה מסוכנת מבחינת מדיניות מסים ,ורשות המסים לא מבינה ולא מאמינה5
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שרון שולמן
להלן סקירת הנושאים העיקריים שמציעה רשות המסים לחוק ההסדרים:
 5.חובת דיווח על ייעוץ מס – הרצון הוא להגביר שקיפות כדי להפוך את ההתנהלות שלהם ליעילה ,זה בסדר
וראוי ,אבל אם זה מגיע למקום שזה פוגע ביכולת ההתייעצות של החברות במשק ,או מטיל מטלות בלתי
אפשריות על החברות ,זה כבר לא ראוי 5בארה"ב ,בהתחלה ,היה צריך לכתוב את אפקט המס הנחסך ואפילו
שם ירדו מזה 5ושם המצב יותר פשוט כי  US-GAAPמאד מפשט את ההפרשות5
טל :חוות דעת מנוסחת באופן מאד גורף ומוגזם 5ארה"ב מדברת רק על רולינג5
>> הערת חברת פורום :לבקש מהרשות לפרסם את מוסד הרולינג5
טל :הפתרון הפשוט שרשות המסים בעצמה הציעה אותו זה להוציא כל שנה רשימת תכנונים שמי שמשתמש
בהם יציין זאת 5הם יכלו לעדכן את זה אבל לא שינו את זה 5זה הרבה יותר דרקוני מבחינתה ,אבל זה ראוי5
 55רווחי שערוך – יש סופסוף הזדמנות להסדיר את הנושא בצורה מסודרת :מהו דיבידנד ,מהי הפחתת הון ,מה
השלכות המס 5רולינג בנושא מחייב קודם כל לשלם הכל ולקבל החזרים "בבוא היום" 5הפתרון פה לא קיים
בשום מקום בעולם 5חברות נדלן בישראל יימחקו בגלל הדבר הזה5
 55הוצאות עודפות – לשלם  5.%ולקבל  6%בחזרה5
>> הערת חבר פורום – יש בזה קצת היגיון 5צריך להימנע מלהיות קיצוניים 5כי עודפות זה הגיוני 5כי אם נותנים
הטבה לעובד כי חברות שנהנות מהטבות מס יתנו לעובד בלי סוף הטבות 5עודפות זה לא סכומים גדולים5
>> הערת חברת פורום  -יש הרבה שלא מגלמים ,כל מה שלא מיוחס לעובד ספציפי5
>> הערת חברת פורום – אם אנחנו בוחרים על מה להילחם ,זה בהחלט לא קריטי5
 54דיווח מקוון – לא להילחם על זה
 5.כללי חשבונאות IFRS
 56עסקאות איגוח
 57שינוי מבנה לשותפויות
 58הגדרת חברה תעשייתית – זה כבר די ריק מתוכן 5לעניות דעתי אין מה להכנס לזה 5היום חברות בישראל
ממוסו ת על הברוטו במקום על הנטו 5פועלים בישראל מסיבות שונות ולא מקזזים רווחים והפסדים בין חברות5
הנושא ראוי ברמת העקרון 00% 5מהמדינות בעולם לוקחות דוח מאוחד ואנחנו לא5
 50תקופת שומה מיוחדת – חזרה של הרשות מהוראה שאי אפשר לבצע את זה 5הסברנו ושכנענו5
שחלוף לפי ס'  06לכלי רכב ומקרקעין בחו"ל – חברות הליסינג יילחמו על זה 5שחלוף נדלן בחו"ל רלוונטי
5.0
בעיקר ליחידים5
מיסוי בינלאומי – חקיקת החנ"ז לא הביאה גביה משמעותית לישראל ומאד מפריעה להתנהלות של
5..
חברות ,כי חברות לא עושות פעולות עסקיות לגיטימיות בתוך הבית כי הן עלולות ליפול בתוך החנ"ז 5האיזון
היום לא נכון כי העסקאות לא מביאות את המס ,ומתערבים יותר מדי בשיקולים עסקיים לגיטימיים 5נייר
העמדה של הפורום בזמנו אמר שהרשת צריכה להיות עם חורים קטנים אבל מדויקים רק למה שצריך:
עסקאות עם צד ג' שיוצרות רווח 5ההצעה של הרשות מובילה אותנו לשיווי משקל שגוי – יש פה הקלה מ50%-
ל ,..%-וצריך להגיע ל 5.0%-שנית ,הוראה תכנונית 5יש דיונים לא מתכנסים על מקור ההכנסה כדי להכלל
בחנ"ז 5כאן יש אמירה קטגורית על כל ההכנסות ממכירה של ני"ע בחו"ל – הכנסה פסיבית 5מורידים את מבחן
רב ההכנסה רב הרווח ל 555%-זה מבחן לא ברור מלכתחילה5
>> הערת חבר פורום – יש גם ניגוד בהגדרות 5הכנסה פסיבית שצריך לשלם עליה מס ,נספרת למעלה עדיין5
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שרון – הם עושים את זה בדיבידנדים מ ,..%-שלא מוגדרים יותר כהגדרה פסיבית או אקטיבית5
>> הערת חבר פורום – ב 7.-ב' הוא לא מגדיר את זה כך 5השאלה היא למה דיבידנד עסקי הוא פסיבי בכלל5
שרון – החוזר של מ"ה נותן פתרון חלקי בלבד5
זיכוי רעיוני – הורדת מס בישראל בגין אותו מס שאולי אשלם עליו בעתיד בחו"ל 5התוצאה פה לא מאוזנת5
כימות סכום הכנסות החנ"ז – השאלה היא מה היקף המקרים שרוצים לטפל בהם 5הלכו פה על סיבוך נוסף
של המצב הקיים 5החדר הזה הוא היחיד שמבין את הנושא הזה5
טל עצמון – הרשות מחברת בין הון שחור לחברות הציבוריות בארץ 5מה הקשר בין החברות העיסקיות להון
השחור?
>> הערת חבר פורום – לגבי פוליסי מייקינג – חיוני להיכנס לאיך עושים רגולציה ושקיפות עלויות הרגולציה5
מעמ – חמש שנות התיישנות5
5.5

נושאים נוספים
>> הערת חבר פורום – נושא שעלה ונעצר הוא סעיף  .05לגבי הקצאת אופציות אצל נאמן 5זה לא חוקי כי היתה
הנחיה ולא הקפידו על זה 5הנאמן לא שמר את הניירות5
>> הערת חבר פורום – להתעקש בנושא הזה גם על צורת החישוב באופציות5
>> הערת חבר פורום – דוחות מאוחדים ,התאמת מס5
>> הערת חבר פורום – ס' 558-50

התא מחליט על קיום ישיבות פעם ברבעון וכן ישיבות אד-הוק על פי הצורך5
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