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19.9.21
לכבוד
ח"כ אלכס קושניר ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת
ח"כ ניר אורבך ,חבר ועדת הכספים
ח"כ ולדימיר בליאק ,חבר ועדת הכספים
ח"כ אימאן ח'טיב יאסין ,חברת ועדת הכספים
ח"כ אחמד טיבי ,חבר ועדת הכספים
ח"כ מאיר יצחק-הלוי ,חבר ועדת הכספים
ח"כ עופר כסיף ,חבר ועדת הכספים
ח"כ נעמה לזימי ,חברת ועדת הכספים
ח"כ יעל רון בן משה ,חברת ועדת הכספים
ח"כ ג'ידא רינאוי-זועבי ,חברת ועדת הכספים
ח"כ נירה שפק ,חברת ועדת הכספים
הנדון :נייר עמדה  -תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב
 2021ו ,)2022 -התשפ"א ,2021-פרק – חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית
נכבדי,
בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,אנו מברכים על הבאת תקציב מדינה מסודר לאישור.
לצד זאת אנו מתכבדים להדגיש את עמדתנו בנושא חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית.
אנו סבורים כי חקיקה עקרונית מסוג זה אינה דחופה לחוק ההסדרים ויכולה לעבור תהליך רגיל של חקיקה .לו היה
נושא תשלום המס דחוף ,הייתה עורכת רשות המסים את השומה מיד עם קבלת הדוח או בסמוך לאחר קבלתו.
העובדות בפועל הן כי רשות המסים מתפנה לערוך את השומות רק בשלהי התקופה המותרת ,ממש ערב התיישנותן.
נקדים ונאמר ,אנו תומכים בגביית מס אמת ,במיגור ההון השחור ,בהגדלת השקיפות בטיפול המס ,בזירוז הליכי
ביקורת ושומה וביצירת ודאות אופטימלית לנישומים ולמדינה לגבי תוצאות המס של מהלכים עסקיים.
א .שינוי עקרוני של שיטת המיסוי הישראלית והאתגרים הצפויים
בישראל ,הליכים לגביית מסים (למעט מכס אשר בכל העולם יש לשלמו טרם ייבוא הסחורה למדינה) ,נעשים רק
לאחר שגוף בלתי תלוי ברשות המסים (דוגמת בית משפט או וועדות ערר) ,בוחן את פעולת הרשות בעין אובייקטיבית.
כך גם קורה בהליכי גביית מסים על הכנסות או רווחים מכל סוג (מס הכנסה ,מס חברות ,מס שבח ,מסים על רווחים
ממשאבי טבע וכו') .אם ההצעה תתקבל ,קיים חשש כבד כי רשות המסים תוציא שומות בצורה אגרסיבית (מעבר
למה שכבר נעשה) ,וזאת למשל לשם עמידה ביעדי גבייה גבוהים או בצרכי תקציב מאתגרים .העסקים במדינה יאלצו
לשלם את המסים לפי קביעתה זו של הרשות ,ללא כל ביקורת שיפוטית.
ההצעה בטיוטה מהווה אבן נגף כנגד צורך בוודאות בתוצאות המס בעסקאות ופעולות .התופעה בה מפקחי מס
נוקטים בתיק מסוים עמדה מנוגדת לעמדת מפקחים בתיק אחר רק כי תוצאת המס הפוכה או בניגוד לעמדה רשמית
של המחלקה המקצועית בחוזרי מס פומביים היא תופעה "לא סבירה לרשות שלטונית".
זאת ועוד ,לעיתים לא נדירות שומות מס יוצאות בסכומים גבוהים מאוד ובסופו של דבר נסגרות בפשרות נמוכות
משמעותית (לעיתים גם תוך כדי ניהול הליכים משפטיים ,וניתן לראות לכך דוגמאות מדיווחי חברות ציבוריות שונות).
לפיכך מדובר בהחלטה שתפגע קשות במגזר העסקי ללא כל סיבה סבירה.
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יתרה מכך ,חברות ציבוריות נדרשות ליצור הפרשות לגבי תזרימי מזומנים שליליים חזויים .כיום ,כאשר רשויות המס
מוציאות שומות שלא בהסכמה ,החברות הציבוריות מערערות על שומות אלה ויוצרות הפרשות למס בדוחותיהן
הכספיים בהתאם לעמדת יועציהם המשפטיים .במצב בו היועצים המשפטיים של החברות הציבוריות ייאמדו את
השלכות המס בשיעור נמוך מ( 30%-כאמור לעיתים לא נדירות שומות מס יוצאות בסכומים גבוהים מאוד) ייווצר
מצב אבסורדי בו החברות ידרשו להוציא סכומים גדולים יותר מעמדת יועציה המשפטיים של החברה ,וזאת בהתאם
לעמדות הקיצוניות של רשויות המס .ומדובר לא רק בהפרשות אלא גם בתזרים גופו  -גביית מס נוגעת בתזרים
המזומנים של החברה בהווה ,כך שגם אם יוחזר בעתיד המס ששולם לשווא ,התשלום כבר חולל "בור" תזרימי שיכול
להיות קשה מנשוא בתקופת הביניים ,ולכל הפחות לחולל לחברה הוצאות מימון משמעותיות.
מול חיזוק האינטרס של הרשות להוציא צווי שומה בסכומי חבות מס גבוהים ,תיווצר פגיעה משמעותית בהון החוזר
של החברות  -הנדרש להן לצורך המשך פעילותן .מהלך כזה יוביל לאפליה בין חברות שמחזור עסקיהם או סכום
המס השנוי במחלוקת בהשגה עומד מעל  20מיליון ש"ח לבין חברות שלא עומדות ברף האמור .פגיעה אשר תפגע
גם בצמיחה הכלכלית במדינה ובעיקר בחברות גדולות שבעיקרן במגזר ההייטק שמעסיקות אלפי עובדי ומהוות
הקטר של המשק.
לדעתנו ,תשלום מס השנוי במחלוקת על בסיס שומה של הרשות ,ללא ביקורת שיפוטית של בתי המשפט ,ייצר
אינטרס חזק של הרשות לייצר שומות גבוהות יותר לפי מיטב שפיטה כדי להוכיח עמידה ביעדים של גבייה .כאשר
ידוע כי תפקידה של הרשות אינו מסתכם רק בבדיקת הדוחות הכספיים/דוחות המס המוגשים לו ,אלא הוא נמדד
בעיקר בסכומי גביית המס שהוא מצליח לגבות .ההצעה בטיוטה תקנה לרשות המסים באופן לא צודק ומסוכן
סמכויות של שופט ותפגע באיזון בין רשות מבצעת לרשות השופטת ובעקיפין פגיעה חמורה בזכויות הנישום
להליך משפטי הוגן וצודק.
גביית מס במועד הוצאת הצו תפחית את האינטרס של הרשות להגיע להסכם טרם הוצאת הצווים ותגדיל משמעותית
את כמות המחלוקות שיגיעו לפתחי בית המשפט .דבר זה יכביד מאוד על בתי המשפט ויאריך משמעותית את
משך הדיונים בבתי המשפט (שארוכים ממילא) .וכן ,בית המשפט בבואו לעסוק במס שכבר שולם ,עלול לתפוס אותו
פסיכולוגית כ"הוצאה שקועה" דבר שעלול להכביד את היד הפוסקת.
לעיתים יש כמה שומות חלופיות וכן שומות שמוציאים לצד קשור אחד (תוספת הכנסה) מבלי להוציא שומה נגדית
לצד הקשור השני (רישום הוצאה) כאשר ברור שבהסדר פשרה או בפסק דין יהיה קיזוז .במצב זה תהיה גבייה
כפולה בשלב הצו לפני פשרה ופסק דין.
ב .הצעות חלופיות
➢ לכן ,במקום מהלך זה ,מוצע לייעל את המערכת ולקצר את תקופת הדיונים בביקורת דוחות המס ,כך
שצווי שומה יוצאו תוך פרק זמן סביר ולא יוצאו רק לאחר חמש-שבע שנים משנת המס הנבחנת ,כפי
שהמצב כיום.
➢ כמו כן ,לכל הפחות ,אם תעבור ההצעה ,יש להטיל במקביל "קנס גרעון" הפוך על שומות מוגזמות
שמוציאה הרשות – זאת על מנת ליצור הרתעה מתאימה לכיוון ההפוך ולתקן את המעוות ,שכן למעשה,
כיום רוב הפשרות מסתיימות בהרבה פחות מ 30%-מהשומה המקורית .וכן יש לקבוע תחולה עתידית ולא
רטרואקטיבית.
➢ וכן ,אם רשות המסים מוטרדת מניצול לרעה של נישומים שרוצים לדחות את תשלום המס ובסוף לטעון שאין
להם את תזרים המזומן לשלם ,הרשות יכולה לעשות שימוש בסעיף  194לפק' מס הכנסה ,המאפשר לפנות
לבית המשפט בתחילת הדיון ולבקש תשלום מס או ערובה לתשלומו.
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.
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כתמיד  -נשמח להיפגש ,לפרט ולעמוד לרשותכם בכל דרך.
בברכת בריאות,
מיכל
עו"ד מיכל קורן (חשבונאית)
מנכ"לית עמותת ה CFOs-לקשרי ממשל ומשק
העתקים:
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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
רח' בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918

