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תוכן עניינים

 מהמפגש הקודם ועד היום
 מימון בינחברתי  -הדין הקיים ותיקוני החקיקה המוצעים
 הקצאת תמורה בחבילה וייחוס הוצאות ההנפקה  -חשבונאות מול מס
 היבטי המס בהנפקה מחדש של מניות שנרכשו ברכישה עצמית או ע"י
גוף קשור (חוזר )10/2001
 ניכוי מס במקור על ריבית ,דיבידנד וחלוקות
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מהמפגש הקודם ועד היום

קביעת כללים להכרה בהכנסה אגב רכישה עצמית של אג"ח
קביעת הסדרי המס אגב הסדרי החוב (לפי ס' : )350
 הכנסת מימון/מחילת חוב

 קיזוז הפסדים
 הפחתת עלויות נכסים
 כללים למיסוי מחזיקי האג"ח
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מימון בינחברתי

4

מימון בינחברתי
 מטרות:

הכנסות מימון רעיוניות
יחסים מיוחדים
הלוואות מול הון ושטרי הון

סינרגיה בין הסעיפים השונים [ (3ט) (3 ,י) 85 ,א ]
"ריבית שוק"
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סעיף (3ט) – התיקון המוצע
הגדרת "הלוואה" בסעיף לא תכלול:
 הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף 85א (תיקון מבהיר).
 הוראת מעבר לעניין שטרי הון ואג"ח שהיו 'נכס קבוע' (+הוראה לעניין
התקופה בין  1.1.08לבין .)5.3.08

(3ט)

בעל"ש

)4(2

5%

בעל"ש
5%

חברה א'

סעיף  – )4(2דיב' ,ריבית ,ה"ה או דמי ניכיון
...מה מתאים יותר להלוואה???
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סעיף (3י)  +התיקון המוצע
 אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה שלגביה היו חייבים
לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה (להלן" -נותן
ההלוואה") ,ומתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה,
וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר ,באישור
ועדת הכספים של הכנסת ,יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף  )4(2בידי נותן
ההלוואה; לעניין פסקה זו –
"הלוואה"  -לרבות כל חוב שאיננו אחד מאלה:
( )4הלוואה שסעיף קטן (ט) חל עליה;...
( )9הלוואה שהיא עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף 85א;
( )10הלוואה
• שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי,
• שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו [  10%או ] ??? 25%
• כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות,
• ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה
• והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק;
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סעיף (3ט)  -תרשים

לווה

חברה אם
ישראל

מלווה

חברה בת
ישראל

סעיף (3ט) – מדד ( 4% +אצל הלווה)
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סעיף (3י) – תקנות  -דוגמא

חברה אחות
ישראל

חברה אם
ישראל

סעיף (3י):
הלוואה לאחר יום התחילה (– )1.10.09
חברה בת
ישראל

•

ריבית –  3%או

•

מט"ח – שינוי שער המטבע  3%+או

•

Back to back
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סעיף (3י) – תקנות  -דוגמא
לווה – לא חוק התיאומים
חברה אחות
ישראל

חברה אם
ישראל

סעיף (3י):
הלוואה לפני יום התחילה (– )1.10.09
•

מיום התחילה ועד פירעון-
ריבית –  3%או מט"ח – שינו שער
המטבע  3%+או Back to back

•

עד יום התחילה או פירעון ,כמוקדם-
מדד 4% +או
מט"ח – שינוי שער המטבע4%+

חברה בת
ישראל

לווה – לא חוק התיאומים
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סעיף (3י) – תקנות  -דוגמא
לווה – חוק התיאומים
חברה אחות
ישראל

חברה אם
ישראל

סעיף (3י):
הלוואה לפני יום התחילה (– )1.10.09
•

מיום  1.1.2011ועד פירעון-
ריבית –  3%או מט"ח – שינו שער
המטבע  3%+או Back to back

•

עד  31.12.2010או פירעון ,כמוקדם-
מדד או
מט"ח – שינוי שער המטבע

חברה בת
ישראל

לווה – חוק התיאומים
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מימון בינחברתי


פורום : CFO



אופן קביעת שיעור הריבית הבינחברתית –
 תקנות (עלות אשראי מירבי על הלוואות חוץ בנקאיות)? מחירי ציטוט ? ריבית בנק ישראל? ריבית להיוון ?הרחבת חריגי (3י) אגב תיקון החקיקה
 שטרי הון מחברה בת לאם שטרי הון בין חברות אחיותיחסים מיוחדים ? 50% / 25% / 10% :
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הקצאת תמורה בחבילה וייחוס הוצ' הנפקה
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היבטים חשבונאיים מול היבטי מס  -הקצאת תמורה והוצאות הנפקה

הנפקת חבילת
ניירות ערך

14

Israeli GAAP

IFRS

השלכות מס

יש לפצל את
השווי ההוגן של
החבילה ,בעת
ההכרה
לראשונה ,לפי
שווים ההוגן של
המרכיבים
השונים .הוצאות
ההנפקה ייוחסו
למרכיבים
השונים לפי
החלק היחס
מסך התמורה.

א .יש לקבוע תחילה את
השווי ההוגן של
ההתחייבויות הפיננסיות
שנמדדות בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד (לדוג' כתבי
אופציה צמודים).
ב .לאחר מכן ,לקבוע את
השווי ההוגן של
התחייבויות פיננסיות
שנמדדות בשווי הוגן רק
בעת הכרה לראשונה (לדוג'
אג"ח).
ג .שארית התמורה תיוחס
לרכיבים הוניים.
הוצאות ההנפקה ייוחסו
למרכיבים השונים לפי
החלק היחס מסך התמורה.

• האם גישת השארית בהתאם ל  ,IAS 39 -הינה
מקובלת גם לצרכי מס לעניין הקצאה תמורת
החבילה?
• האם פיצול תמורת החבילה יעשה לפי יום ראשון
למסחר או ממוצע  3ימי מסחר ראשונים?
• האם ייחוס הוצאות הנפקה למכשירים פיננסיים,
יהיה זהה בהקבלה לייחוס תמורת החבילה?
•האם יקבעו כללים לגבי שיעור הריבית להיוון לגבי
מכשירים פיננסיים בחבילה?
•קביעת הוראות מקלות לעניין הכנסות מימון
אינטגראליות הנובעות מעודפי כספי תמורת ההנפקה
(בדומה להוראות מקלות שניתנו בעבר למפעלים
מאושרים)

היבטים חשבונאיים מול היבטי מס  -הכרה וקיזוז הוצאות גיוס הון*
Israeli
GAAP

IFRS

מכשירי הון -מניות
רגילות ,אופציות
וזכויות

הוצאות גיוס הון יופחתו מההון
העצמי של הישות המנפיקה.

מכשירי חוב -אג"ח,
לרבות אג"ח להמרה

הוצאות גיוס הון יופחתו
מהפרמיה (או יתווספו לניכיון)
ויחושב שיעור ריבית אפקטיבית
חדש.

השלכות מס

• האם יש מקום להתיר בניכוי הוצאות הנפקה גם לחברות
שאינן תעשייתיות (מסחריות/חברות אחזקה תעשייתיות)?
• האם יש מקום להתיר הוצאות הנפקה שלא הותרו בניכוי
במועד גיוס ההון ,בעת ביצוע הפחתת הון או רכישה עצמית של
ניירות ערך?
• כיצד יש להתיר הוצאות בגין תשקיפי מדף?

• האם יותרו כל הוצאות ההנפקה בניכוי ,לרבות הוצאות הנפקה
המיוחסות למרכיב אופציית המרה?
• האם הפחתת הוצאות הנפקה ,לפי שיטת הריבית
האפקטיבית ,יותרו בניכוי?
• כיצד יש להתיר הוצאות בגין תשקיפי מדף?

*הוצאות גיוס הון הן הוצאות שניתן לייחס באופן ישיר לעסקה של הנפקה ,כגון עלויות רישום ועמלות רגולאטוריות ,עלויות הכנה של
תשקיף ,שכ"ט לעו"ד ,רו"ח ויועצים מקצועיים נוספים וכו'.
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היבטים חשבונאיים מול היבטי מס –
הקצאת תמורה והוצאות הנפקה

 הנושא מטופל בפורום ( IFRSמסים) המשותף לרשות המסים ,פורום ,CFO
לשכת רו"ח ו -לשכת עו"ד.
 כיום ,פיצול החבילה הינו בהתאם לשווי מרכיביה בבורסה לפי ממוצע המחיר
בשלושת ימי המסחר הראשונים.


ייחוס הוצאות הנפקה ייעשה בהתאם לאופי המרכיבים השונים.

 היה ויאומצו ,לצרכי מס ,הוראות  IAS 39בעניין אופן פיצול החבילה
למרכיביה ,תישמר זכותו של פקיד השומה להתערב ב"ריבית השוק" שנלקחה
כריבית להיוון בעת חישוב הרכיב ההתחייבותי.


הפחתת הוצאות הנפקה – הוני מול התחייבותי
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הנפקת מניות שמקורן ברכישה עצמית
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היבטי מס של הנפקה מחדש של מניות שנרכשו ברכישה
עצמית או ע"י גוף קשור (חוזר מ"ה )10/2001
• חברות רבות ניצלו את המשבר האחרון בשוק ההון וביצעו רכישה עצמית של מניות או לחילופין
רכישה של המניות ע"י חברות קשורות .רכישה זו בוצעה לרוב בשווי אשר הושפע מהמשבר בכללותו
ושיקף לכן ערכים נמוכים למניה.
• רכישה עצמית

ככלל ,מכירה של מניות רדומות ע"י החברה תסווג כהנפקת הון (בדומה לכללי החשבונאות) ולפיכך
לא מתקיים אירוע מס .במקרים חריגים בהם המכירה נושאת אופי מסחרי רשות המסים יכול ותסווג
עסקה זו כעסקה פירותית החייבת במס .להלן סממנים שנקבעו לעניין זה :
א-תקופת החזקה  -תקופת ההחזקה במניות הרדומות על ידי החברה ,ממועד הרכישה ועד למועד המכירה  -קצרה
(זמן החזקה קצר יכול ויהיה פחות משנה).
ב-שינויים מהותיים המשפיעים על השווי -במהלך החזקת המניות הרדומות על ידי החברה חלו בה שינויים
מהותיים (מבניים או עסקיים) ,אשר עשויים היו להשפיע על שוויה.
ג -שינוי השקעות  -שווי ההשקעה במניות החברה קטן יחסית (אינו עולה על  3%מההון העצמי של החברה
הרוכשת או לחילופין על  5%מהשווי הכולל של ההשקעה השוטפת של החברה בני"ע סחירים (לשם השוואה ראו
גילוי דעת  57של לשכת רו"ח).
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המשך:
סוגיות לדיון:
• האם יש מקום להקל במבחני הסממנים לעסקה פירותית ,לאור השימוש הגובר ברכישות
עצמיות בהנפקת מניות מחדש ,עקב המשבר הפיננסי ,וכן שינויי מבנה המתבצעים מתוך
צעדי התייעלות?
• מהו הטיפול לצרכי מס בהקצאת מניות (פרטית) ,בעת שבבעלות החברה מצויות מניות
רדומות  -הוראות סעיף  5.2לחוזר  ,10/2001מפנות במקרים אלו לטיפול המחלקה
המקצועית.
• האם יש מקום לראות גם במכירת מניות רדומות המוחזקות על ידי חברת הבת ,הנפקה
מחדש (במיוחד במקרים בהם מימון רכישת המניות בוצע מעודפי מזומנים של חברת האם
ורווחי אקוויטי הנובעים מחברת הבת)?
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הנפקת מניות שמקורן ברכישה עצמית

הנפקה מחדש של מניות שנרכשו ברכישה עצמית או ע"י גוף קשור


מטרת ההוראה שבחוזר הינה למנוע מצב בו עסקה פירותית תסווג כעסקת הנפקת
מניות שאינה מהווה אירוע מס.



יצוין ,כי החוזר מונה סממנים בלבד לסיווג העסקה כעסקה פירותית ,כאשר כל עסקה
תיבחן על פי נסיבותיה .יש לבחון סממנים אלו גם בראי הזמן.



הקצאת מניות בעת שבבעלות החברה "מניות רדומות" – מקרים אלו ייבחנו בהתאם
לנסיבות.



מכירת מניות חב' האם ע"י צד קשור הינה אירוע חייב במס במישור הצד הקשור.
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ניכוי מס במקור מריבית ודיבידנד
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היבטי ניכוי מס במקור על תשלומי ריבית ,דיבידנד וחלוקות

ניכוי מריבית ומדיבידנד
• ניכוי המס כיום מתבצע על פי הוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו -
 ,2005והחבות מוטלת על החברה המשלמת ,לרבות המוסד הכספי שבאמצעותו משתלמים הדיבידנד או הריבית.
• הדיווחים על ניכוי המס במקור יהיו באמצעות טפסי  804ו 804 -א ,שמגישה המשלמת ,וידווחו בתיק הניכויים של
החברה ,לרבות דיווחים בטופס  856של החברה .בנוסף ,על מוסדות כספיים חלה חובת דיווח שוטף דו חודשית
על ניכוי מס במקור מריבית ודיבידנד בטפסי  107ו . 866לכאורה קיימת כפילות בין הדיווחים של חברי הבורסה
והמוסדות הכספיים לבין הדיווחים שהחברה המשלמת מדווחת כיום .כמו כן ,קיימת בעיה בהעברת מידע ונתונים
בין החברה לחברי הבורסה ,לגבי שיעורי ניכוי מס מיוחדים (כגון :דיבידנד ממפעל מאושר).
• בעת חלוקות של דיבידנד בעין או תשלומים ב"שווה ריבית" באמצעות חלוקת מניות ,על החברה המשלמת
להעביר לרשות המסים מס במקור בגובה שווי מניות התמורה המשקפת את שיעור המס החל על המחזיקה
(במקרה של יחיד  ,)20%וזאת לפי חישוב ממוצע שער המניות בשלושת ימי המסחר שלאחר יום התשלום בפועל
למחזיק ,ללא קשר לתמורה שהחברה תקבל מאותה מניה במידה ותמכור אותה לצורך תשלום המס .כפועל יוצא
מכך ,החברה נושאת בכל הסיכון של שינויים בשערי ניירות הערך עד למועד ניכוי המס במקור על אף שהיא
משמשת רק צינור להעברת סכומי המס .מן הראוי איפוא לא להעביר את הסיכונים הקשורים לשינוי במחיר המניה
המחולקת לחברה רק בשל העובדה שבחשבון המקבל/מחזיק המניות ,הזיכוי מתבצע נטו .יש גם לדאוג לאחידות
בהוצאת אישורים מקדמיים לעניין אופן הטיפול בדרך ניכוי המס במקור בחלוקות בעין.

22

ניכוי מהפחתות הון

• בהתאם לאישורים מקדמיים של רשות המסים בכל הנוגע להפחתות הון ,נקבע כי החברה תנכה מס במקור
מסכום החלוקה במזומן ללא ניכוי עלות או מחיר מקורי ,בהתאם לשיעורי המס המפורטים בתקנות מס הכנסה
(ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת ני"ע ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס"ג -
 .2002לגבי בעלי מניות המחזיקים את מניותיהם באמצעות מוסדות כספיים ישראליים ,ניכוי המס במקור יבוצע
על די אותם מוסדות כספיים ,אך בכל מקרה ,נקבע כי לעניין החברות ,החברה הינה "החייב" לגבי סכום החלוקה
במזומן.

• ניכוי המס במקור כיום ,בגין חלוקות כאמור לבעלי מניות יחידים אשר לרוב אינם חייבים בחובות דיווח ,מתבצע
שלא בהתאם להוראות התקנות שקובעות כי ניכוי המס יחושב מהרווח ,ולמעשה חושף את החברות בפני תביעות
מציבור המחזיקים ,בגין ניכוי במקור של מס עודף.

• יש לחזור ליישום שיטת ייחוס המחיר המקורי למשקיע שניתנה בעבר באישורים המקדמיים של הפחתת הון,
בהתאם לנוסחה המבוססת על סכום החלוקה במזומן ביחס לשווי מניות החברה ביום החלוקה.
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ניכוי מס במקור מריבית ודיבידנד
מחזיק נייר
הערך
זיהוי הלקוח וסיווגו לצרכי מס +
קיזוזי הפסדים  +הנפקת אישורים

חברי הבורסה

מסלקת הבורסה

החב' לרישומים

ניכוי המס והעברתו לפ"ש

החב' המנפיקה
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ניכוי במקור מריבית ודיבידנד



הסוגיות:



בעיית התזרים – ניכוי המס מבוצע ע"י החב' המנפיקה והחזר המס (באם
קוזז הפסד) מתבצע ע"י המוסד הכספי.



בעיית הזיהוי – פרטי הלקוח וסיווגו לצרכי מס אינם מצויים בידי הגוף
שמנכה את המס בפועל (החב' המנפיקה).



סרבול –הליך ידני ומסורבל של העברת נתונים בין הגורמים השונים –
מתכון לטעויות.



זמן – בשל ההליך המסורבל נגרם עיכוב בהעברת הכספים לזכאים.



קושי בביקורת ניכויים
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ניכוי במקור מריבית ודיבידנד


פתרון אפשרי (ריבית ודיבידנד במזומן):



העברת חבות ביצוע ניכוי המס במקור והעברתו לפ"ש  -לחברי הבורסה



מעבר להליך אוטומטי אצל חברי הבורסה וביטול ההליך הידני מול החברות



הטלת האחריות להעברת המידע הרלוונטי על החברות המנפיקות
לדוגמא בחלוקת דיבידנד:
מידע המצוי בידי חבר הבורסה

מידע שיועבר על ידי החברה

יחיד או
חברה
תושבי חוץ

חברה
תושבת ישראל

יחיד
תושב ישראל

20%

0%

20%

הופקה/נצמחה בישראל

15%

15%

15%

ממפעל מאושר

25%

20%

סווג ההכנסה המחולקת

מקום תושבות
החברה
המחלקת
תושבת ישראל
תושבת חוץ
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תודה רבה
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