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יהודה נסרדישי" :הרע ביותר מאחורינו ,יש לנו עודף יחסי מיעד גביית המיסים
השנתי"
מנהל רשות המיסים יפרסם ביום ראשון הקרוב חוזר שיקל על הסדרי אג"ח בישראל .בין האפשרויות ,חברה
בהסדר תוכל לקזז הכנסות אל מול פחת עתידי
אריאל אטיאס
10/09/2009 09:40:58

אחד המדדים המובילים לקביעת מגמת התאוששות במשק הוא גביית המיסים .יהודה נסרדישי ,מנהל רשות
המיסים ,קובע הבוקר )ה'( ,כי ע"פ נתוני גביית המיסים בישראל "הרע מהכל ומאחורינו".
במליאת הבוקר של כנס  BestPraciceשל פורום  CFOאמר נסרדישי" :היינו באיזו שהיא צניחה ,אך נראה כי כבר
נחתנו .לפי הנתונים של החודשיים האחרונים אני יכול להיות קצת אופטימי ,ואני לא מדבר רק על נתוני רשות
המיסים אלא גם על תחזיות הצמיחה של בנק ישראל למדד המשולב": .
רשות המיסים גובה כ 98%-מהמיסים בישראל .בחודשים האחרונים יולי-אוגוסט חלה עלייה חדה בגביית המיסים.
"אנחנו נתחנו את הנתונים והגענו למסקנה כי הצרכנים שילמו למעלה מ 600-מיליון שקלים מיסים ,סכום גדול
שמעיד על הגידול בהוצאה הפרטית ,שמבחינתנו מהווה אינדיקאטור משמעותי ליציאה מהמשבר.
יעד הגבייה של מס הכנסה ל 2009-עומד על  173מיליארדי שקלים .מנתונים שסיפק נסרדישי עולה ,כי בסיכום
חודש אוגוסט ,גביית המיסים הינה בעודף מהיעד בסך של  2.6מיליארד שקלים" .כמובן ,שמחודש ,חודשיים אי
אפשר לקבוע מגמות אבל הכיוון הוא חיובי ,ולכן אני אופטימי".
פרסום ראשון :רשות המיסים תפעל להקל על חברות בהסדרי אג" ח
ביום ראשון תפיץ רשות המיסים חוזר שידבר על ההסדרים באג"ח הקונצרני .ברכישות עצמיות של אג"ח מבחינים
ברשות בין שתי אפשרויות :חברה רוכשת את האג"ח של עצמה ויוצרת הפסד למשקיע ורווח מהכנסות מימון
לחברה .במקרה הזה ,אמר נסרדישי ,כי אם חברה תפנה לרשות ותבקש לרשום את הדברים כמחילת חוב" ,אנחנו
נאשר את זה" .מחילת חובות נחשבת לאירוע מס בחוקי מס שונים ,במס הכנסה ובמע"מ.
האפשרות השנייה היא הקמת שותפויות לרכישת אג"ח ,כאן אמר נסרדישי כי הוא לא ממליץ לעשות דבר שכזה.
בתוך כך ,ברשות המיסים הולכים להעניק מספר אפשרויות לחברות שנכנסות להסדרי חוב .כאשר ישנו הסדר
החברה בעצם רוכשת את האג"חים של עצמה ויכולה לתת כנגד האג"חים מזומן ומניות .במקרה כזה ברשות
המיסים טוענים כי בחברה "נצמחה" הכנסה.
"אנחנו מוכנים לתרום את חלקנו גם כאן" ,אומר נסרדישי" .בשלב ראשון אנחנו ניתן לך לקזז את הרווח הזה מכל
הפסד שיש לך  -רק שתזרים המזומנים לא יפגע לך .אבל מה קורה שכבר נגמרו כל ההפסדים לקיזוז? כאן ,אנחנו
נאפשר לחברה להקדים את הפחת )מקדימים את ההוצאה(  -כך שיקוזז מולה .אם לחברה אין גם פחת ,אז אנחנו
נלך לנכסים שאינם בעלי פחת וננגוס במחיר שלהם ,העיקר שתזרים המזומנים לא יפגע".
עם זאת ,נסרדישי הדגיש ,כי כאשר מדובר בחברת החזקה אשר הנפיקה את האג"ח ורוכשת אותו בחזרה ,מתוקף
ההסדר ,ברשות המיסים לא יוכלו לעשות כלום .מכיוון ,שבהסדרי שכאלה מדובר בהכנסת מימון בלבד אז לא יהיה
ניתן לקזז אותו מול דברים אחרים.
כנס  BestPraciceשל פורום  CFOמתקיים זו השנה החמישית .בכנס עוסקים המשתתפים בהשפעת המשבר של
השנה החולפת ומבט לעתיד .פורום  CFOבראשות נגה קינן ,מאגד כ CFOs 650-מהחברות המובילות במשק
הישראלי
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