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פורום  :CFOנעתור לבג"ץ אם נושא החשבוניות
הפיקטיביות יעלה לדיון בכנסת
במכתב לרה"מ ולשר האוצר טוענים נציגי הפורום" :הרפורמה אינה
ראויה להיכלל בחוק ההסדרים והיא נגועה בחוסר סבירות קיצוני"
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פורום  CFOמתכוון לעתור לבג"ץ אם יועלה לדיון במליאת הכנסת נושא החשבוניות
הפיקטיביות .במכתב שנשלח בשבוע שעבר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר
האוצר יובל שטייניץ ,טוענים נציגי הפורום כי הליך חקיקה מחייב דיון מעמיק תוך
שמירה על עמדות הגופים הרלוונטיים .לטענתם מבנה החקיקה המהיר של רפורמת
החשבוניות הפיקטיביות אינו תקין ופוגע בכל המדווחים בשוק.
על מנת להילחם בהונאות מע" מ ובתופעות החשבוניות הפיקטיביות ,מוצע בחוק
ההסדרים לשנות את חוק המע"מ ,כך שהדו"ח התקופתי יכלול פירוט של רכישות
ומכירות וסכום המס ייגזר מהדיווח המפורט .הרשות טוענת כי שיטת הדיווח כיום
מאפשרת "לרמות" את מס הכנסה בצורה די פשוטה  -הקטנת חבות המס על ידי קיזוז
מע" מ והקטנת ההכנסה החייבת במס עקב הגדלת ההוצאות .הנזק לקופה בצורה זו
מוערך ב 6-מיליארד שקל.
לשכת רואי חשבון ,פורום  CFOוהתאחדות התעשיינים ,הביעו התנגדות חריפה לחוק
ודרשו כי העניין יגיע לדיון מקצועי מעמיק עם הארגונים .בשל כך הוקם פורום נרחב
הכולל ,בין היתר ,סמנכ"לים ברשות המסים ,נציג מלשכת רואי החשבון ,נציג מפורום
 CFOונציג מלשכת יועצי המס שידון בחקיקה .הצוות המורחב ינסה לבחון אלטרנטיבות
לסעיף שהוכנס בחוק ההסדרים.
עו"ד טלי ירון-אלדר ,ששלחה את המכתב מטעם פורום  ,CFOטוענת כי הוועדה לא
התכנסה עדיין" :היה דיון אחד לפני  3שבועות והוועדה עוד לא התכנסה .איך היא יכולה
להיות אפקטיבית בצורה כזו?".
במכתב שנשלח על ידי הפורום ,נטען כי הרפורמה תשנה את כל מערך הדיווח שקיים
היום ותשפיע על חצי מיליון העוסקים הרשומים בישראל המנפיקים בין  50-100מיליון
חשבוניות בחודש ואילו הרפורמה הזו התקבלה בישיבת ממשלה אחת יחד עם 100
החלטות נוספות.
לטענתם ,הרפורמה אינה ראויה להיכלל בחוק ההסדרים והיא נגועה בחוסר סבירות
קיצוני " .הפכו את כל המדווחים לכאלה שצריך לפקח עליהם ומע"מ יקבע מה חבות
המס האמתית של המדווחים .במילים אחרות ,הם הפכו את הקיים בשביל קבוצה קטנה
של רמאים" ,טוענת ירון-אלדר.
ממשרד האוצר נמסר בתגובה" :המהלך נועד למנוע העלמות מס בהיקפים של מיליארד
שקל .אנחנו בטוחים שמי שטובת המשק לנגד עיניו יבין חשיבות המהלך".
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