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  CFOוחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

16.2.2020

לכבוד
ערן יעקב ,מנהל רשות המסים בישראל
רולנד עם-שלם ,סמנכ"ל בכיר מקצועי ,רשות המסים בישראל

הנדון :נייר עמדה בנושא :תשלום מקדמות לחברות להן שנת מס חריגה

נכבדי,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,הרינו להגיש לכם את עמדותינו בנושא תשלום
מקדמות לחברות להן שנת מס חריגה.
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.

נשמח לעמוד לרשותכם לפגישה ולדיון נוסף בדברים.

בברכה חמה,
מיכל קורן
עו"ד (חשבונאית) ,מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

העתקים:
 חברי העמותה

נייר עמדה זה גובש ע״י העמותה לאחר התייעצויות החברים המשתתפים במסגרות הדיון השונות.
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ע"ר מס' 580567451
בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918

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  CFOוחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

מקדמות מס בחברות להן שנת מס חריגה
כידוע ,חברות רווחיות נדרשות מדי חודש לדווח ולשלם מקדמות מס הכנסה ,בחישוב פשוט של
ההכנסות החודשיות כפול האחוז שנקבע על ידי רשות המסים.
אולם ,לחברות בעלות שנת מס מיוחדת (לדוגמא ,אפריל עד מרץ) ,אין אפשרות לדווח ולשלם באתר של
מס הכנסה (בעת ניסיון השידור מתקבלת הודעת שגיאה) .מאחר שכאמור מדובר על דיווח חודשי,
הע ניין יוצר בעיה חמורה לחברות גלובליות אשר כפופות לתאגידים בינלאומיים ואין להן ברירה אלא
להתאים את שנת המס שלהן ולהתיישר מול הקורפורייט העולמי באשר הוא.
האלטרנטיבה לדיווח באתר של מס הכנסה ,היא לגשת לדואר ,לדווח ידנית בעזרת הפנקס ולשלם
בהמחאה .זוהי דרך תשלום שחלפה מהעולם ,בוודאי כשמדובר בחברות גלובאליות.
אפשרות נוספת ,שגם היא לא מהווה פתרון ראוי ,היא לבקש מרואה החשבון לדווח בשע"מ ,ואז לשלם
את התשלום כ"חוב" .זהו פתרון עקום – שגם יוצר חוב במקום דיווח פשוט ובמועדו ובעיקר דורש
תשלום מיותר וגבוה לרו"ח עבור הטיפול.
חברות אלו מוחזקות על ידי חברות בינלאומיות אשר מיישמות גישה טכנולוגית בנוגע לדיווחים
ותשלומים .תשלום בשיקים ו/או דיווח עם פנקס בסניף הדואר אינם עולים בקנה אחד עם הסטנדרט
העולמי המוכתב להן מחברת האם.
למעשה ,חברות גלובליות בשנת מס מיוחדת הן היחידות שלא יכולות לדווח בפשטות את ההכנסות
החודשיות ,דבר שגורר הסברים ושיחות עם בכירים בחברת האם בחו"ל ,שמטרתן לעבור לאוטומציה
ושיפור בקרות פנים ,בדגש על תשלומים.
כחלק ממדיניות רשות המסים להתאמות להתפתחויות הטכנולוגיות ,נבקש לאפשר לחברות בעלי
חודש מאזן מיוחד לדווח ולשדר הוראות תשלום בגין מקדמות מס הכנסה באתר רשות המסים.
נציין כי מדובר בדיווח ותשלום חודשי ולא שנתי ,אולם גם אם היה שנתי ,נצפה שניתן יהיה לדווח באופן
מקוון.
בשולי הדברים נעיר כי אין אפשרות לשדר מקדמות גם לחברה רגילה שלה מחזור הכנסות ,אך גם ניכוי
במקור בסכום המקדמה או מעבר לכך ,כך שעליה לבצע דיווח ללא יתרה לתשלום .אלא ,שהמערכת
מחייבת תשלום מינימלי של  ₪ 25ולא ניתן לשדר ללא התשלום המיותר (דיווח ללא תשלום הוא רק
במקרה שהמחזור אפס).

כתמיד ,נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש.

בברכה,
מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית) ,מנהלת עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים :חברי העמותה
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' 580567451
בר כוכבא  ,23בני ברק
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