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 עמותה CFO
וחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

20.1.21
לכבוד
עו"ד שגית אפיק ,היועצת המשפטית ,כנסת ישראל

הנדון :תזכיר חוק מיסוי רווחי משאבי טבע
שגית שלום,

בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,להלן מכתבנו בנושא תזכיר חוק מיסוי רווחי משאבי טבע.
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.

כללי
נקדים ונאמר ,העמותה תומכת בגביית מס אמת ,במיגור ההון השחור ( שגדל לאחרונה בשל ה״חל״ת בתשלום״) ,
בהגדלת השקיפות בטיפול המס ,בזירוז הליכי ביקורת ושומה וביצירת ודאות אופטימלית לנישומים ולמדינה לגבי
תוצאות המס של מהלכים עסקיים.
משרד האוצר הפיץ תזכיר חוק להערות הגופים השונים ,אשר מטרתו שינוי מהותי בכללי גביית מסים שנויים
במחלוקת בין נישומים בישראל ובין רשות המסים.
כידוע ,מסים השנויים במחלוקת בין הנישומים לרשות המסים ,ישולמו רק לאחר שהשומה שיצאה מטעם רשות המס
עברה ביקורת של גוף בלתי תלוי (בית המשפט או וועדות ערר שיפוטיות למיניהן).
זהו המצב כמעט בכל חוקי המס בישראל (למעט בענייני מכס שכפי המקובל בעולם מכס נגבה עת הסחורה מוכנסת
למדינה מעצם היות המכס תחום פשוט באופן יחסי).
והנה כעת ,למרות שמדובר בכנסת שפוזרה בשל אי יכולתה להעביר תקציב מדינה מלא וכולל ,כמצוות סעיף 36א
לחוק יסוד  -הכנסת ,הממשלה (שהיא גם ממשלת מעבר) מנסה להעביר חקיקה זו שמהותה עניין פיסקאלי תקציבי
מהותי ,המשנה סדרי בראשית בזכויות האזרח וביחסים בין האזרח למדינה.

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
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 עמותה CFO
וחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

פרט לכל הבעייתיות בחקיקה גופה (ראי מצ"ב מכתבנו למשרד המשפטים בנושא) אנו פונים אלייך כיועמ"ש הכנסת
על מנת שתשקלי להנחות את המחוקק שאין זה לגיטימי לקדם חקיקה כזו על ידי כנסת מעבר בכלל ,ובפרט עת
פוזרה היא דווקא בשל עילת העדר העברת תקציב.

להלן נקודות לשיקול דעתך בנושא:
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

מדובר בממשלת מעבר ובכנסת שפוזרה בהתאם סעיף 36א(א) לחוק יסוד-הכנסת ("לא נתקבל חוק התקציב
בתוך שלושה חודשים מיום תחילתה של שנת הכספים ,יראו  ...כאילו החליטה הכנסת על התפזרותה לפני
גמר תקופת כהונתה ,וייערכו בחירות מוקדמות .)"...
לא יהיה זה ראוי או חוקי להעביר תיקון חקיקה ,העוסק בלב ליבה של סוגיה פיסקאלית/תקציבית המשנה סדרי
עולם ביחסים בין נישומים לבין רשות המס על ידי כנסת וממשלת מעבר על אחת כמה וכמה עת התפזרה
הכנסת בשל היעדר הסכמה של חבריה באשר לתקציב עצמו.
בניגוד למקרים המתאימים לחקיקת חירום כמו למשל בעניין מענקים לעסקים או ביצוע סגרים בשל מגיפת
הקורונה ,עניין זה אינו דורש חקיקת חירום .להיפך ,כאן עולה חשש לניצול שלא כדין ,את מצב החירום בכדי
להעביר במהירות חקיקה שיש לדון בה בצורה מקיפה ומסודרת בידי כנסת קבועה.
תיקון חקיקה זה אינו דחוף .לו היה נושא תשלום המס דחוף ,הייתה עורכת רשות המסים את השומה מיד עם
קבלת הדוח או בסמוך לאחר קבלתו .העובדות בפועל מעידות כי רשות המסים מתפנה לערוך את השומות רק
בשלהי התקופה המותרת לה ,ממש ערב התיישנותן.
החלטת הממשלה המוזכרת בתזכיר (מס'  )1465לפיה רואה הממשלה חשיבות בשינויים במשטר הפיסקלי,
התקבלה לפני קרוב לחמש שנים ,עת היו ממשלה יציבה וכנסת קבועה ,ובכל זאת דבר לא נעשה כדי לקדם
זאת (היה ניסיון שבשל התנגדות המ גזר העסקי וחלק מהמגזר הציבורי נדחה ואין זה ראוי עכשיו לנצל לרעה
תקופת בחירות ותקופת משבר ולנסות להעביר זאת כעת) .רשות המס לא יכולה לטעון שיש כעת דחיפות
להעברת חקיקה זו דווקא בכנסת מעבר שפוזרה טרם בחירות.
היה ותזכיר החוק יקודם לחקיקה ,הדבר יצריך ביצוע דיוני עומק עם גורמים שונים ברשויות השונות .קידומה
בעיצומה של מגפת הקורונה על סגריה ושאר מגבלותיה אינו ראוי.

נודה לעזרתך בנושא זה.
כתמיד ,נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש.
בברכת בריאות,

מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים:
 CFOsחברי 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
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 עמותה CFO
וחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

20.1.21
לכבוד
עו"ד אסי מסינג ,היועץ המשפטי ,משרד האוצר

הנדון :תזכיר חוק מיסוי רווחי משאבי טבע
אסי שלום,

בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,להלן מכתבנו בנושא תזכיר חוק מיסוי רווחי משאבי טבע.
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.

כללי
נקדים ונאמר ,העמותה תומכת בגביית מס אמת ,במיגור ההון השחור ( שגדל לאחרונה בשל ה״חל״ת בתשלום״) ,
בהגדלת השקיפות בטיפול המס ,בזירוז הליכי ביקורת ושומה וביצירת ודאות אופטימלית לנישומים ולמדינה לגבי
תוצאות המס של מהלכים עסקיים.
עם זאת ,אנו מתנגדים מכל וכל לתזכיר ,בשל הבעייתיות שבו והשפעתו לרעה על כלכלת המדינה ועסקיה ,בשל
היות חקיקה זו לא ראויה להיות מועברת בכנסת אשר התפזרה לאור אי העברת תקציב ,ולאור העובדה שרשות
המסים ,יוזמת החקיקה ,מנצלת בצורה לא ראויה את המשבר הקשה של הקורונה ,שפגע בכל המשק ולא רק
במדינה כדי לנסות ולהעביר חקיקה "מהפכנית" שלא לומר "הרסנית" זו .חקיקה דומה באותו נושא לא יצאה בעבר
אל הפועל לאור התנגדות וועדת הכספים של הכנסת וכן של גופים שונים במדינה המייצגים את מיטב עסקיה.
בישראל ,הליכים לגביית מסים (למעט מכס אשר בכל העולם יש לשלמו טרם ייבוא סחורה לתוך המדינה) ,נעשים
רק לאחר שגוף בלתי תלוי ברשות המסים (כדוגמת בית משפט או וועדות ערר) ,בוחן את פעולת הרשות בעיניים
אובייקטיביות .כך גם קורה בהליכי גביית מסים על הכנסות או רווחים מכל סוג (מס הכנסה ,מס חברות ,מס שבח,
מסים על רווחים ממשאבי טבע וכו').
כעת ,בהליך חקיקה שעיתוי הגשתו אינו ראוי (בעת כהונת ממשלת וכנסת מעבר ובלב משבר קשה החל על עסקים
כה רבים במדינה) מנסה רשות המסים לקבוע כי יש לשלם את מלוא המס בשומות שהיא בעצמה תוציא ,ללא כל
ביקורת ובאופן מידי .תזכיר החוק מנמק את הצורך בכך בצורך של המדינה בכספים .כלומר ,ניתן כוח לגורם שלטוני
(משרד השומה) להחליט בלעדית כמה כסף נישומים ישלמו לו ללא כל בקרה .אין להסכים לפגיעה חוקתית חזיתית
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
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 עמותה CFO
וחברים בה ומגבשים את עמדותיה  CFOsבחברות המובילות במשק.
__________________________________________________________________________________

זו שתחילתה כעת רק מול עסקים מסוימים אך סופה ,כפי שנרמז בדברי ההסבר לתזכיר החוק גם בכלל היבטי
המס.
אם החוק הנדון יתקבל ,קיים חשש כבד כי רשות המסים תוציא שומות בצורה אגרסיבית (מעבר למה שכבר נעשה
היום) ,וזאת למשל לשם עמידה ביעדי גבייה גבוהים יותר או בצרכי תקציב מאתגרים יותר .העסקים במדינה יאלצו
לשלם את המסים לפי קביעתה זו של הרשות ,ללא כל ביקורת שיפוטית.
לאחר מכן ,כאשר יערערו העסקים לבית המשפט ,רשות המסים תטען (כפי שעושה לעיתים) שקבלת עמדת
הנישומים לפרשנותו של חוק המס תיצור בור תקציבי בדמות החזרי מס גדולים ,ושיקולי תקציב מדינה צריכים
להילקח בעת ששופטים מפרשים חוקי מס במיוחד עת תוצאת הפירוש תהיה הוצאת/החזרת כספים שכבר גבה
אוצר המדינה והסתמך עליהם בתקציבו ,ושאר טענות הנוגעות לקביעת תקדימים .הדבר נעשה בעבר בתיקי מס
אפילו בתיקים בהם פקיד השומה ערער על פסק דין מחוזי שקיבל את פרשנות הנישום לחוק המס וזאת כאחד
מנימוקי הערעור.
כך טען פקיד השומה בתיק המפורסם של ניכוי הוצאות טיפול ילדים והעלה טיעונים של "בור תקציבי" כמחייבים
קבלת ערעורו ודחיי ת פרשנות הנישומה ,שבה דווקא תמך בית המשפט המחוזי (כך נטען ב ע"א  4243/08פקיד
השומה גוש דן נגד ורד פרי):
"המערער" (פקיד השומה) "מוסיף וטוען כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי "מתעלם מההשלכות הכלכליות
שצפויות לנבוע ממנו"" ,אינו משיג את מטרתו ואף פוגע ביעילות הקצאת המשאבים במשק" .המערער מציין
כי העלות הכספית של פסק-הדין נאמדת בשלושה מיליארד ש"ח בשנה ובכך יש משום השפעה מהותית על
תקציב המדינה כולו ... .המערער מציין כי לצורך כיסוי העלות התקציבית של פסק הדין תידרש ככל הנראה
העלאת מסים – "צעד שהוא רגרסיבי שיפגע בהכרח בשכבות החלשות" .המערער סבור גם כי התרה בניכוי
של הוצאות ההשגחה מהווה סטייה מהמדיניות של "הרחבת בסיס המס ,ביטול פטורים סקטוריאליים וצמצום
שיעורי מס"  ...המערער מעלה חשש מפני "מדרון חלקלק" :התרתן בניכוי של הוצאות השגחה עלולה לחייב
בניכוי הוצאות נוספות בעלות זיקה רחוקה לייצור ההכנסה( "...ההדגשה הוספה).

הבעייתיות בתיקון גופו:
א.
ב.
ג.

ד.

החיפוש אחר מקור תקציבי בעת משבר דווקא מתוך כיסיו של המגזר העסקי מקומם ,המגזר העסקי סובל
וניזוק ,כמו כל המשק ,מהמשבר העולמי הפוקד את כולנו.
במצב בו המדינה זקוקה למלווה דחוף ,מוצע שתטיל מלווה או תגייס חוב ,זאת חלף הפיכת כל שיטת המס
לגבייה מידית בהליך שומתי שמנוהל ללא ביקורת על ידי רשות שאחת מיעדיה ומדדיה העיקריים  -גבייה.
הקדמת תשלום המס השנוי במחלוקת לשלב החלטת רשות המסים בהשגה על שומה ,תוביל ליצירת מציאות
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(לעומת גיוס חוב חיצוני שהמדינה יכולה לגייס כיום בריביות נמוכות יותר) והן לעסקים אשר יתקשו לממן
דרישות מס מופרזות כפי שיוצאות גם היום על ידי רשות המסים עת הגביה מותנית בביקורת שיפוטית.
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בעבר ,רשות ה מסים נימקה את הצורך בחקיקה זו בכך שבחלוף הזמן עד שבית המשפט מסיים את תפקידו
ונותן פסק דין ,חברות רבות פושטות רגל ואין מהיכן לגבות את חוק המס .לעניין זה נציין:
 .1הטיפול בבעיית סיכוני גביה צריך להידון בצורה מסודרת ושקולה (ולא על ידי כנסת לפני בחירות) תוך מתן
פ תרונות מאוזנים יותר מאשר גביית מס שפקיד השומה (שהוא גם השופט וגם "הגובה") יקבע בלעדית.
אין בתזכיר פתרונות לבעיה זו.
 .2יש לבחון את שיעור מקרי פשיטת הרגל עד לגביה וככל שאינו גבוה משמעותית מהמקובל בעולם העסקי,
זהו חלק מעולם העסקים וגם רשות המיסים שותפה למגבלות הטבעיות הללו.
בניגוד למדינות רבות בעולם ,בהן הליך ההשגה על שומות נעשה בפני וועדה בלתי תלויה ולא בידי עובדי רשות
המסים ,כלומר בהליך סמי-שיפוטי ,בישראל רשות המסים ,שצריכה לעמוד ביעדי גבייה ,היא זו שיכולה
בשליטה מלאה להחליט על השומה והסכום שישולם .לפיכך ,לא מתקיים מערך ראוי של איזונים ובלמים ,כאשר
אותה רשות משמשת הן בתפקיד השופט והן בתפקיד המבצע (הגובה).
חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע הוא חוק חדש .אין לגביו קרקע משפטית חרושה ,בדמות פסקי דין ותקדימים
של בית המשפט העליון מ 70 -שנות המדינה .בגין חוק זה לא יצאו חוזרים מקצועיים ,לא דברי הסבר של
הרשות (כמו החב"ק) וכמובן לא הלכות משפטיות .דווקא במצב זה אסור לתת למפקח במשרד השומה שיקול
דעת ללא כל ביקורת או הנחיות מגורם אובייקטיבי (חיצוני לרשות המס) להחליט כמה כסף ייגבה מיידית
מהנישומים.
הפרקטיקה (הפסולה) של משרדי השומה היא לעיתים בשלב ב' (שלב ההשגה) להעלות נושאים חדשים
ודרישות מס חדשות שלא עלו כלל בשלב א' .במקרה שכזה למעשה דרישת הגבייה נולדת לאחר מבט של
מפקח אחד בלבד ללא כל שלב ערעורי עליו (אפילו לא ברשות המסים) .אין זה תקין בעליל.
קבלת החקיקה המוצעת תאפשר לפקיד השומה להמשיך ולבצע מחדלים שכאלה של העלאת נושאים חדשים
בשלב ב' (שלב ההשגה) ובשל החקיקה הזו הנישום ייאלץ למרות מחדליו אלה של פקיד השומה ופגיעה בזכויות
דיוניות ,לשלם כסף רב ללא כל אפשרות של ביקורת שיפוטית על כך.
ביקורת על פתיחת נושאים חדשים בשלב ב' נאמרה אך לאחרונה בפסק הדין ע"מ  22467-09-17אמדוקס
ישראל בע"מ נ' מנהל מע"מ נתניה (מיום 17בדצמבר  )2020בזו הלשון:
"אינני מקבל דרך הילוך זו של המשיב .ככל שהמשיב סבור כי המערערת חייבת בתשלום מס עסקאות
בגין  – ...היה עליו להתכבד ולהוציא למערערת שומת מס עסקאות כדין ,לאפשר למערערת להביא את
טענותיה בפניו בשלב השומה ,כמו גם לאפשר לה להגיש השגה סדורה ולהתייחס באופן מלא
ושלם לנושא מס העסקאות בהליך שומתי דו-שלבי ,כקבוע בדין" .קיצור הליכים זה " שביצע המשיב יש
בו משום פגיעה בזכויותיה הדיוניות של המערערת ,בלא כל צידוק או ביסוס בדין"( .ההדגשה הוספה).

ט .יתרה מכך – הפרקטיקה של רשות המסים היא לא לבקר דוחות מס מיד כאשר הם מוגשים אליה ,אלא להמתין
לרגע האחרון לעריכת ביקורת ולעיתים רבות שומות יוצאות לאחר ארבע שנים בתאריך  31בדצמבר של סוף
שנת ההתיישנות .רוצה רשות המסים להאיץ את הגבייה ,ניתן וראוי להקדים את מועדי הבדיקה בפועל של
השומות במקום לפגוע בצורה בלתי מידתית בנישומים ללא מתן זכות לנישום להליך בלתי תלוי.
הבעייתיות בעיתוי החקיקה:
א .מדובר בממשלת מעבר ובכנסת שפוזרה בהתאם סעיף 36א(א) לחוק יסוד-הכנסת ("לא נתקבל חוק התקציב
בתוך שלושה חודשים מיום תחילתה של שנת הכספים ,יראו  ...כאילו החליטה הכנסת על התפזרותה לפני גמר
תקופת כהונתה ,וייערכו בחירות מוקדמות .)"...
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לא יהיה זה ראוי או חוקי להעביר תיקון חקיקה ,העוסק בלב ליבה של סוגיה פיסקאלית/תקציבית המשנה סדרי
עולם ביחסים בין נישומים לבין רשות המס על ידי כנסת וממשלת מעבר על אחת כמה וכמה עת התפזרה
הכנסת בשל היעדר הסכמה של חבריה באשר לתקציב עצמו.
בניגוד למקרים המתאימים לחקיקת חירום כמו למשל בעניין מענקים לעסקים או ביצוע סגרים בשל מגיפת
הקורונה ,עניין זה אינו דורש חקיקת חירום .להיפך ,כאן עולה חשש לניצול שלא כדין ,את מצב החירום בכדי
להעביר במהירות חקיקה שיש לדון בה בצורה מקיפה ומסודרת בידי כנסת קבועה.
תיקון חקיקה זה אינו דחוף .לו היה נושא תשלום המס דחוף ,הייתה עורכת רשות המסים את השומה מיד עם
קבלת הדוח או בסמוך לאחר קבלתו .העובדות בפועל מעידות כי רשות המסים מתפנה לערוך את השומות רק
בשלהי התקופה המותרת לה ,ממש ערב התיישנותן.
החלטת הממשלה המוזכרת בתזכיר (מס'  )1465לפיה רואה הממשלה חשיבות בשינויים במשטר הפיסקלי,
התקבלה לפני קרוב לחמש שנים ,עת היו ממשלה יציבה וכנסת קבועה ,ובכל זאת דבר לא נעשה כדי לקדם
זאת (היה ניסיון שבשל התנגדות המגזר העסקי וחלק מהמגזר הציבורי נדחה ואין זה ראוי עכשיו לנצל לרעה
תקופת בחירות ותקופת משבר ולנסות להעביר זאת כעת) .רשות המס לא יכולה לטעון שיש כעת דחיפות
להעברת חקיקה זו דווקא בכנסת מעבר שפוזרה טרם בחירות.
היה ותזכיר החוק יקודם לחקיקה ,הדבר יצריך ביצוע דיוני עומק עם גורמים שונים ברשויות השונות .קידומה
בעיצומה של מגפת הקורונה על סגריה ושאר מגבלותיה אינו ראוי.

כתמיד ,נשמח להיפגש על מנת להוסיף ולפרט ככל שיידרש.

בברכת בריאות,

מיכל קורן ,עו"ד (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק

העתקים:
 CFOsחברי 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
טל'  03-5104555פקס 03-5170918

