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שוקי אורן" :הממשלה לא צריכה להתערב
בשוק המט"ח"
החשב הכללי :מי שמציע לעצור את פעילות הספקולנטים לא מבין את השוק.
מנהל רשות המסים :רשות המסים תקל על חברות בהסדרי חוב
רונית מורגנשטרן | 11:30 10/9/2009

"הממשלה לא צריכה להתערב בשוק המט"ח" .כך אמר הבוקר שוקי אורן ,החשב הכללי באוצר
בכנס מנהל הכספים בכפר בלום עורך פורום ה.CFO-
לדברי אורן ,מי שמציע שהממשלה תפעל בשוק המט"ח ,תחזיר את הפיקוח ,או תעצור את
הפעילות של הספקולנטים ,לא מבין את השוק הזה.
"שוק המט"ח גדל והתפתח בזכות הספקולנטים .חוץ מזה  -איך מזהים ספקולנט? יש לו כובע
מיוחד על הראש? איך נטיל מס על ספקולנט אם אי אפשר לזהות אותו".
"ספקולנט הפך להיות מילה גסה ,למרות שאם לא יהיו ספקולנטים ,לא יהיה שוק .צריך לזכור
גם שהדולר הוא מטבע בעייתי היום .אז מה עוד אפשר לעשות? כמה אנחנו יכולים לעזור
לאובמה?" ,שאל אורן.
ואילו יהודה נסרדישי ,מנהל רשות המסים ,שדיבר לפני אורן ,בישר ,כי לפי נתוני גביית המס -
באוגוסט נרשמה התאוששות בגביית המסים וחצי מיליארד שקל נגבו -הצריכה עלתה .היעד
לגבייה ב 2009-עמד על  173מיליארד שקל ,ועד ה 31-באוגוסט נוצר עודף גבייה של כ2.6-
מיליארד שקל.
עוד הודיע נסרדישי ,כי ביום ראשון תפרסם רשות המיסים חוזר שאמור להקל על חברות הנמצאות
בהסדרי חוב של אג"ח קונצרני" :הרשות מבחינה בין שתי אפשרויות במקרה של ברכישות עצמיות
של אג"ח :חברה שרוכשת את האג"ח של עצמה ויוצרת הפסד למשקיע ורווח מהכנסות מימון
לחברה".
" אם החברה 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 הדגיש נסרדישי כי הוא לא ממליץ לעשות את זה.
עוד אמר נסרדישי ,כי רשות המיסים תעניק מספר אפשרויות לחברות שנכנסות להסדרי חוב" :אם
החברה רוכשת את האג"חים של עצמה ויכולה לתת כנגד האג"חים מזומן ומניות ,במקרה כזה
ברשות המיסים טוענים כי בחברה "נצמחה" הכנסה .גם כאן אנחנו מוכנים לתרום את חלקנו:
בשלב ראשון אנחנו ניתן לחברה לקזז את הרווח הזה מכל הפסד שיש גם משנים קודמות  -רק
שתזרים המזומנים לא יפגע".
"ואם נגמרו כל ההפסדים לקיזוז? כאן ,אנחנו נאפשר לחברה להקדים את הפחת על נכסים
)מקדימים רישום ההוצאה על ירידה בערך הנכס מהערך המקורי(  -ולקזז ממנו .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 ,שבהסדרים שכאלה מדובר
בהכנסת מימון.
עדכוני כלכלה לסלולרי שלך
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