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8.3.20

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

הנדון :הנחיה לפיה כל חשבונית שגובהה מעל  ,₪ 5,000תחויב בדיווח בזמן ביצוע העסקה
נכבדי,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,הרינו להגיש לכם את מכתבנו בנושא ההנחיה
לפיה כל חשבונית שגובהה מעל  ,₪ 5,000תחויב בדיווח בזמן ביצוע העסקה.
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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בר כוכבא  ,23בני ברק
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הנחיה לפיה כל חשבונית שגובהה מעל  ,₪ 5,000תחויב בדיווח בזמן ביצוע העסקה
בפתח דברינו חשוב לציין כי אנו מעריכים ומחזקים מאמצי הרשות להילחם בתופעות ההון השחור ככלל
והחשבוניות הפיקטיביות בפרט.
עם זאת ,אין לשפוך את התינוק עם המים .ההנחיה הצפויה מתעמרת דווקא בעסקים המסודרים כדי
לטפל בבעיית החשבוניות הפיקטיביות וההון השחור שמייצרים "נישומים" אחרים .לטעמנו ההנחיה
הצפויה בהחלט לא סבירה עבור חברות שמחזור עסקיהן מהותי.
בראש ובראשונה ,על הרשות יהיה לעמוד במתן אישורים באופן מיידי על מנת לא לעצור את
הפעילות העסקית במשק .אנו חוששים כי מחשבי הרשות לא יוכלו להתמודד עם זה בזמן אמת
ובאופן אוטומטי ,כך שלא על כל כשל תקשורת קטן ייעצר כל המשק מפעילות.
ההנחיה צפויה ליצור עבור החברות במשק תוספת עבודה משמעותית ,כח אדם ,ועלויות גבוהות ליישום
ושדרוג המערכות .כלומר – סירבול ,עלויות ובירוקרטיה מיותרת על החברות והעוסקים ה"כשרים",
שכבר כיום נעשית בגינם ברשות המסים הצלבה של נתוני החשבוניות בכל חודש בין העוסקים
שמדווחים על מע"מ עסקאות לבין עוסקים שמדווחים על מע"מ תשומות.
ההנחיה תייצר כמויות מידע מטורפות שאנו צופים שרק תייצר עוד שאלות ועוד עבודה דווקא לחברות
המסודרות ותחטיא את המטרה.
זאת ועוד ,ההנחיה לא מוסיפה הרתעה נוספת למעלימי מס (שכן מי שמוציא חשבוניות בכל מקרה
מדווח עליהן בדיווחים החודשי המקוון למע"מ ברשות המיסים ,וההנחיה לא מרתיעה מעלימי מס שבכל
מקרה לא מוציאים חשבוניות).
בחברות רבות אף לא קיימת אפשרות מעשית לעמוד בהנחיה שכן התהליך הינו אוטומטי לחלוטין –
כלומר מרלוג שבו מתבצע ליקוט אוטומטי ,הפקה אוטומטית של החשבונית ללקוח ,ופיזור הסחורה,
בהיקפים משמעותיים ומידית ללקוחות כך שאין כל אפשרות לבקש אישור על כל  5,000ש"ח.
ישנם גם נישומים שאינם מדווחים מקוון ,מה שיהווה אנומליה כשיידרשו דווקא בחשבוניות מעל 5,000
ש"ח לדיווח מקוון ומיידי .נישומים אלה אינם ערוכים לכך .היתה סיבה שהמחוקק לא דרש דיווח מקוון
גורף מכל העסקים .גם אם נישומים אלה יהיו "יוצאי דופן" בעניין ולא יידרשו ,אז על אחת כמה וכמה
הנטל יחזור להיות על החברות "המסודרות" והמדווחות.
חשוב לציין ,כי לרשויות המס בכל מקרה קיימת אפשרות לקזז מהחזרי המע"מ של כל חברה ,כל סכום
מע"מ שנראה להם לא כשיר או לא ניתן לקיזוז ,כולל בדיעבד .כמו כן ,כל חשבוניות המס מדווחות
ממילא בנישומים גדולים בסמוך לתביעת המע"מ ( 15יום לאחר סוף החודש הרלוונטי) .לפיכך ,אם
רשויות המס ערוכות לאישור מיידי לפי הנוהל החדש בהיקפים כאלו ,כל שכן עליהן להיות ערוכות
לאישור מרוכז של דרישת המע"מ לפני העברתו לנישומים על פי הנוהל הקיים .במידה ויש בדיווח
חשבונית חשודה או לא כשירה ,רשות המס יכולה לקזז את הסכום עד לבירור עם הנישום (כמו המצב
היום) מהתשלום הנוכחי או התשלום של החודש העוקב .לכן ,לא ברור איך תהליך האישור המיידי גורם
לטיפול שונה בנושא החשבוניות הפיקטיביות ביחס למצב היום.
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אנו מציעים ללמוד מהניסיון האירופי ,שם עוברים בהדרגה לדיווח מע"מ ( onlineדיווח ולא בקשה
לאישור).
לכל הפחות ,על מנת שההנחיה תהיה מעשית וישימה ,מוצע להעלות משמעותית את הרף המינימלי
לדיווח ולאישור בזמן אמת לסכומים גבוהים יותר ,ועדיף שלא לקבע את הסכום השקלי אלא לקבוע
את הסכומים כפונקציה של היקף הפעילות העסקית של הנישום.
כמו כן ,יש לאפשר מימון מדינה על ההשקעה הנדרש לפיתוח הממשק ואבטחת המידע הכרוכה בו,
תקופת הטמעה ארוכה ,על האישור הממוכן מהרשות להתקבל מידית כדי שלא ידרש תהליך בקרה
ומעקב מול רשות המסים ,הפעולה לא תדרוש אישור רו"ח חיצוני שכן הינה במהלך העסקים השוטף ,וכן
תייתר את הדיווח החודשי המקוון .בנוסף ,יש להתנות את התהליך בביצוע החזרי מע"מ מידיים עם
הגשת הדוח החודש – היות שהעסקאות יהיו מאושרות בזמן אמת (בניגוד למצב השורר בו יש לרשות
 30יום לביצוע ההחזר מיום הדיווח).
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
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