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3.3.22
לכבוד
ערן יעקב ,מנהל רשות המסים
רולנד עם שלם ,סמנכ"ל בכיר ,מקצועית ,רשות המסים
נייר עמדה בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

בשם סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק ,להלן התייחסותנו לרפורמה במיסוי הבינלאומי.
בראשית דברינו נברך על עצם קיומה של עבודת רפורמה חשובה זו בתחום שזמן רב כל כך שיווע להתקדמות.
עם זאת ,ולמרות שחלקים ניכרים מרפורמה זו משפיעים בעיקר (אם לא רק) על חברות הפועלות במשק הישראלי,
הדיונים ברפורמה הזו לא כללו נציגים מהחברות אלא מייצגים בלבד.
ככלל ,מוצע כי החלק העוסק בשינוי משטר החנ"ז (לא כולל התיקונים העוסקים בזיכוי מס זר ולא כולל ס' 100א,
שבהשארתם אנו תומכים) יוצא מהרפורמה .זאת מאחר שעל מדינת ישראל לשקוד במהרה על חקיקת Pillar 2
שבמסגרתה מדינת ישראל תחוקק כללים להשלמת מס אפקטיבי לרמת  - 15%דבר שמיתר את הצורך בחקיקת חנ"ז
(ראו בנפרד את נייר העמדה שלנו המתייחס ל.)Pillar 2-
היה ורשות המיסים תמצא שראוי להעביר את חקיקת החנ"ז בכל זאת ,הרי שיש לנו הערות שחלקן קריטיות ביותר
לחברות בישראל ,ולהלן הן:
 .1הכנסות אקטיביות ופאסיביות
א .חוסר סימטריה בין המחזור להכנסות בהכנסות פאסיביות לעומת אקטיביות :במסגרת הרפורמה כאשר מודדים אם
אשכול או חברה הינם חנ"ז ,נקבע כי בניגוד לעבר (עת קיום רווחים ומחזור פאסיביים של מעל  50%יביא לבחינת
חנ"ז) כעת ירד הסף ל .30% -אנו מסכימים עם הורדת הסף לגבי המחזור של החברות ,אך לעניין "מבחן הרווח"
נציין כי ,שלא כמו הכנסות אקטיביות המאופיינות ברווחיות נמוכה מאוד ביחס למחזור ,הכנסות פאסיביות (דיבידנד,
תמלוגים ,מימון) מאופיינות בכך שלרוב כל המחזור מגיע במלואו לשורת הרווח .כתוצאה מכך ,נניח שחברה עסקית
היא בעלת מחזור של  10מיליון דולר ורווחיות של  1( 10%מיליון דולר) אקטיביים ,מקבלת דיבידנד או תמלוגים
בסך של  300אלפי דולר ,הרי מייד היא הופכת לחנ"ז ואין זוהי תוצאה המתקבלת על הדעת .יש פה תאונת מס שאין
כוונת המחוקק בהסדר חנ"ז למסותה .לאור זאת הצעתנו היא במבחן ה"רווח" לשנות את ה  %-לכיוון ההפוך,
כלומר רק  70%ומעלה רווח פאסיבי ייחשב כעובר את המבחן הזה לצורך סיווג חנ"ז .למצער ,נסתפק בהשארת
מבחן הרווח כמו שהוא בחוק היום –  .50%-50%נציין כי לפי בירור שערכנו ,במהלך הדיונים עם הלשכות (אותם
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דיונים מהם הודרנו ) הועלתה נקודה זו ונאמר כי היא תתקבל לגבי מבחן הרווח אבל בטיוטה הסופית גם הסף של
מבחן הרווח הורד ל.30% -
ב .לצרכי מבחן הרווח וההכנסה באשכול חברות ,אנו מציעים שכל הכנסה פאסיבית עם שיעור מס העולה על 15%
תחשב כניטרלית ,וזאת מאחר שאין כלל כוונה לחייבה במס לצרכי חנ"ז .זהו דין דומה לדיבידנד המחולק מהכנסות
שחוייבו במס העולה על .15%
ג .הכנסות אקטיביות אינן נתונות לחיוב חנ"ז במודע .לאור זאת ,דיבידנד מהכנסות אקטיביות שלא מגיע לישראל ,לא
צריך להיחשב כהכנסה פאסיבית לעניין חנ"ז אלא כהכנסה נייטרלית.
 .2ביטוח קפטיב
א .לטעמנו אין לסווג הכנסה של חברות ( Captive Insuranceלהלן ביטוח קפטיב) כהכנסה פאסיבית .זאת מאחר
שחברות רב לאומיות משתמשות בכלי הקפטיב (המקבל רישיון לכהן כחברת ביטוח ולהוציא פוליסות ביטוח משנה
במדינת התאגדותו ,להבדיל מחברות אחרות בקבוצה כולל אם ישראלית שלא יכולה לקבל רישיון כזה) ככלי לניהול
עצמי של סיכון ביטוחי סביר ברמת הקבוצה ,סיכון שכל אחת מחברות הקבוצה אינה יכולה לשאת בו לבדה .רק
בזכות הקפטיב קבוצה בינלאומית יכולה לקחת על עצמה השתתפות עצמית גבוה מאוד ברמת הקבוצה ,כאשר מנגד
לכל חברה מקומית בה מסופקת פוליסת ביטוח מקומית שמכסה את סיכוניה עם השתתפות עצמית סבירה ,וחברת
הביטוח המקומית רוכשת פוליסת ביטוח משנה לשאר הסיכונים אצל הקפטיב שמאחד את הסיכון שהחברה
הבינלאומית רוצה או צריכה (ראה להלן בס' ב') לשאת בו .כמובן שחברת הקפטיב מבטחת גם את עצמה לגבי
קטסטרופות בידי חברות ביטוח צד ג.
ב .נציין בהקשר זה כי( :א) בשוק הביטוח הנוכחי חברות רב לאומיות לא תוכלנה לרכוש ביטוחים מצדדי ג ללא נטילת
סיכון של שכבות האמצע כהשתתפות עצמית גלובאלית .פשוט אין  Capacityבשוק במחירים סבירים או בכלל; (ב)
במדינות מתוקנות שנהוג להקים קפטיב ,כמו שוויץ ,שיעור המס כבר מזמן עולה על ( 15%לאור הרפורמה במס שם
מ ) 2019-ואין פה תכנון מס .ניתן להסתפק בסיווג הכנסת קפטיב כפאסיבית אם היא נצמחת במדינות ב"רשימה
השחורה" של מקלטי מס כמו איים שונים וכו'.
ג .הצדקה נוספת לאי הכללת קפטיב בהכנסות הפאסיביות היא שהכנסות של גוף קפטיב הינן מאוד וולטיליות ותלויות
באירועים ביטוחיים בקבוצה .בשנה מסויימת נטולת אירועים ,ההכנסות של הקפטיב גבוהות ובשנה שיש אירועים
יש אפילו הפסדים .לאור זאת ,לא ראוי שכלי זה יגרום ל"תאונות מס" כתלות מאירועים ביטוחיים שאין לאיש שליטה
עליהם.
 .3רווחים שלא שולמו
לעניין מבחן הרווחים שלא שולמו ,יש למעט רווחים שלא ניתן לחלקם כדיבידנד על פי חוק החברות באותה מדינה בה
מאוגדת החברה עם הרווחים שלא שולמו או אף במדינה שבה מאוגדת חברה אחרת בקבוצה המצויה ב"שרשרת"
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העלאת הדיבידנד לנישום הישראלי .לא יתכן שימסו בישראל דיבידנד רעיוני בשעה שגם אם החברה היתה רוצה לחלק
את ההכנסה הפאסיבית מהחברה הזרה שהפיקה אותה ועד לישראל ,אין באפשרותה לעשות זאת לפי הדין המקומי
(לדוגמה  -לחברה או לאחת החברות בשרשרת יש עודפים שליליים) .חנ"ז נועד להיות כלי תכנוני במקרה שבו חברה
מבקשת לא לחלק דיבידנד ,ולא למקרה שבו אין ממילא אפשרות לפי החוק הזר לחלק את הדיבידנד.
 .4הסדרת שינויי מבנה
לעניין ס' 75ב(1ג)( ,)1בשינוי מבנה שמהותו דחיית מס מוצע כי ייחשב גם שינוי מבנה במדינות שיש פטור מלא או חלקי
למכירת המניות במקרים שניתן בסיס מס גבוה יותר למניות ,ובלבד שלצרכי חנ"ז ישראלי יישמר בסיס המס הקודם.
 .5שנת מס מיוחדת
מוצע להוסיף הבהרה ביחס לשנת המס במקרה של חברה ישראלית בעלת שנת מס מיוחדת .אנו מציעים לקבוע ששנת
המס של חברות הקבוצה תיקבע בהתאם לשנת המס של החברה המקומית (בהתחשב בזאת שלחברה המקומית דוחות
מס שנערכו לתקופת המס המקומית בלבד).
 .6עודף זיכוי ממסי חוץ
בהתאם להוראות ס'  205א)א( לפק' ,עודף זיכוי ממסי חוץ הנובע מסל מסויים ,יקוזז בחמש שנות המס הבאות
בלבד ,וזאת כנגד מסי ישראל שיוטלו על הכנסות שיופקו מחוץ לישראל מאותו סל של הכנסות .עודף הזיכוי יועבר משנה
לשנה ,כשהוא מתואם למדד המחירים לצרכן .עודף זיכוי שלא קוזז במהלך חמש שנות המס העוקבות לשנת המס שבה
הוא נוצר ,לא יהיה ניתן עוד לניצול ולא יוכל לשמש עוד את הנישום כנכס מס.
בטיוטת הועדה לרפורמה למיסוי בינלאומי ,הרשות תמליץ לא לאפשר את העברת עודף הזיכוי לחמש השנים הבאות
(למעט במקרים מסויימים כפי שהוצגו בדוח הוועדה).
היה והרשות תתעקש לבטל את האפשרות להעביר עודף זיכוי מס זר ולנצלו כנגד מס ישראל בחמש השנים הבאות:
א .מהלך זה ישית עלויות מס גבוהות לחברות ישראליות יצואניות שמוכרות לשווקים השונים בחו"ל .כך לדוגמא ,בשנים
מסוימות יכול להיווצר לחברה עודף זיכוי ממסי חוץ ובשנים העוקבות היא תהיה כפופה למשל למסי חוץ הנמוכים
משיעור המס החל עליה בישראל .כך ,שאם בחינת זיכוי מסי חוץ לא תעשה לאורך פריזמה של תקופה של מספר
שנים ( 5שנים כפי שנקבע היום בפק') ,הדבר יביא להגדלת עלויות הייצוא של חברות ישראליות במכירת מוצריהן
למדינות השונות ולנזקים כלכליים ועסקיים.
ב .הפגיעה תחול בעיקר על חברות ישראליות הנהנות מהטבות המס מכוח חוק עידוד השקעות הון (מפעלים מועדפים,
מפעלים טכנולוגים מועדפים) כך שחוק העידוד יתייתר.
ג .בעקיפין ,אף עלול להיגרם נזק לחברות הישראליות בתחרות מול תאגידים בינלאומיים זרים בשווקים השונים בחו"ל
(בעיקר מול חברות אמריקאיות ,להן יש את היכולת על פי הדין האמריקאי לגרור עודף זיכוי מס זר על פני  10שנים).
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ד .למשל ,בהוראות ס'  46לפק' בעניין זיכוי תרומות ,נקבע כי סכום התרומה העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה
שנת מס ,יזוכה מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ,ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס
כאמור ,בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי .במקרה זה ,המחוקק מאפשר לחברות שתורמות
סכומים ניכרים לגרור את עודף הזיכוי שלא נוצל בשנה מסויימת כנגד המס החל עליהן בשנים העוקבות עד לתקופה
של שלוש שנים .כך שגם בהוראות אחרות בפק' שדנות בזיכוי ממס בגין תרומות ,המחוקק מאפשר לגרור עודף זיכוי
ממס שלא נוצל בשנה מסוימת לשלוש השנים הבאות .מכאן ,אין זה מוצדק לאפשר לרשות לבטל את היכולת לגרור
עודף זיכוי מיסי חוץ לחמש השנים הבאות.
אנו מבקשים להותיר את הוראות ס' 205א (א) לפק' על כנה  ,או להתיר גרירת עודף זיכוי ממס לתקופה של עד שלוש
שנים בדומה להוראות ס'  46לפק' כנ"ל .מבלי לפגוע באמור ,בקבלת הזיכוי ,לאפשר לנישום לחילופין ולבחירתו לתת
את הזיכוי בניכוי  10שנים ,בדומה לנעשה בארה"ב.
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 להיפגש ,לפרט ולעמוד לרשותכם בכל דרך.
בברכת בריאות,
מיכל
עו"ד מיכל קורן (חשבונאית)
מנכ"לית 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
רח' בר כוכבא  ,23בני ברק
טל'  03-5104555פקס 03-5170918

