מפגש פורום עם רשות המיסים
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חברים:
•

אילן קליגר –  CFOאלון ויו"ר ועדת מע"מ ומיסים עקיפים.

•

טל סמל –  CFOמ.ח .אלישר הפצה.

•

אלדד נח ,עו"ד מנהל המחלקה המקצועית.

•

הראל ישראלי ,עו"ד – מנהל מחלקה בכיר שינויי מבנה.

יועץ:
•

זיו מנור ,שותף מיסים E&Y

נקודות לדיון – תיקונים מוצעים לפקודה
 .1כללי
שינויים כלליים בחלק ה'  2לפקודה
•קביעת קריטריונים למועדי שינוי המבנה ,כגון  :ב 104 -ג' -למועד הגשת הבקשה.

•בחינה מחודשת של הטלת תקופת מגבלות של שנתיים ממועד שינוי המבנה ,או אף
ביטול המגבלה במקרים בהם אין מפגש עם מזומן.
•הסדרה בחוק כי על תושב חוץ לא יוטלו מגבלות מימוש/החזקה ,וכן אי הטלת מגבלות על
חברה קולטת זרה.
•הרחבת האפשרויות לביצוע מהלכי שינויי מבנה עוקבים .כך לדוגמא סעיף  104ד ()5
מאפשר פיצול או מיזוג של חברה שאליה הועבר נכס .יש לאפשר לדוגמא ביצוע מיזוג או
פיצול גם של חברה שהעבירה נכס.
•הסדרת מנגנון שיאפשר חלוקת נכסים בין בני זוג/שותפים לעסקים שמעוניינים להיפרד,
קרי :מנגנון שיאפשר היפרדות מוחלטת של השותפים (וזאת כאשר לא עובר מזומן
בעסקה).

שינויים כלליים בחלק ה'  2לפקודה -המשך
•במידה ואחד מבעלי המניות מבצע "הפרה" ,לא לראות בכך כהפרה של שינוי המבנה
כולו מצד כל בעלי המניות( .אלא רק מצד המפר)
•הסרת המגבלה להנפקה לצד ג' הקיימת בסעיף  103ו( 104 -עד  ,)25%בדומה
לאפשרות הקיימת בסעיף .105
•הגדרת "זכות בחבר בני אדם" בצורה מצומצמת יותר כך שתתייחס לזכויות ישירות
בלבד ,לא כולל לדוגמא אופציות שאינן בשלות.
התמודדות רשויות המס עם העומס
•הרחבת המסלול הירוק בהענקת סמכויות למייצגים.
•כיון שחלק נכבד בהתנהלות הינו נושא שומתי שבסופו של הליך אינו מחייב את פקיד
השומה ,יש לשקול ביטול ההליך השומתי ,ולתת לחברות להתמודד בהמשך ,מהלך
שיקצר מאוד את הליך קבלת האישור .לחילופין ,במידה שיקבע שבסוף ההליך דיוני
השומה הינם סופיים הרי המהלך "חסך זמן דיונים עתידי".

 .2העברות נכסים
•הרחבת האפשרות לביצוע שינוי מבנה לפי  104ג' גם במקרים בהם אין החזקה של
 .100%החוק הנוכחי אינו מאפשר ביצוע "ספין אוף" בחברה ציבורית".
•הקלת התנאים לביצוע שינוי המבנה לפי סעיף  104ב(ו):
•ויתור על התנאי לקיום עסק בחברה הקולטת
•אפשרות העברת המניות
•ביטול מגבלת "איגודי מקרקעין" שנתיים לפני ואחרי
ביטול הסנקציה שבסעיף 104ז(ב)( )2לפיה המס ישולם "לפי הגבוה" .נראה כי היה
טעם בסנקציה זו בתקופה בה שוק ההון בישראל לא היה חייב במס רווחי הון.
•לאפשר לבצע העברת נכסים לפי סעיף 104ב' גם לחברה קיימת.
•אפשרות ביצוע  104ח' גם כשהחברה הקולטת היא חברה פרטית ,תוך התייחסות
למועד אירוע המס
• יש לאפשר שינוי מבנה לפי הוראות סעיף  104ב(ו) ,עקב שינויים רגולטורים תוך הסרת
המגבלה של העדר אפשרות לפירוק החברה המעבירה במשך שנתיים ממועד העברת
הנכסים.

 .3מיזוגים ופיצולים
•שינוי הגדרת מיזוג לעניין סעיף 103כ – הקטנת הדרישה הקיימת כיום של  80%מהזכויות.
•להוסיף מנגנון שיאפשר מיזוג סטטוטורי של שתי חברות זרות בפטור ממס/בדחיית מס (שלא תהיה
חבות בהכנסות  CFCבידי תושבי ישראל).
•ביטול הדרישה ליחסי גודל כאשר מדובר בשינוי מבנה בחברות בתוך הקבוצה .לחילופין ,קביעת
סמכות שלא להטיל דרישה ביחסי גודל גם במקרה של מיזוג (בדומה להוראה הקבועה בפיצול).
•ביטול המגבלות החלות על בעלי המניות בחברה האם בעת מיזוג חברת אם עם החברה הבת
(בדומה לאי הטלת מגבלות על בעלי המניות בעת פיצול אנכי).
•ביטול המגבלה המוטלת באישורי מס הכנסה על קיום "עסק" בחברה מתמזגת ,במקרים בהם
קיימת תכלית כלכלית למיזוג.
•קביעת קריטריונים ברורים לסמכות הנציג לפריסת הפסדים מעבר ל –  5שנים וסמכות לקבוע כי לא
תהא פריסת הפסדים כאשר מדובר בשתי חברות מפסידות.
• סמכות ערעור לבית המשפט גם במקרה של אי קבלת אישור בפניה לרולינג במיזוג סטטוטורי
(103ג).
•שינוי ההגדרה של חברת אחזקות .ההגדרה כיום מחייבת הותרת חברה ריקה או לחילופין הותרת
פעילות בחברה.

 .3מיזוגים ופיצולים  -המשך
• במיזוג חברה נסחרת ,בדיקת מבחן המגבלות על "מיהו בעל שליטה" לעניין הוראות
סעיף  103ג(()8ב) יעשה לפי שיעור החזקתו של בעל המניות מיד לאחר המיזוג
ולא לפניו .הוראות הסעיף קובעות "במועד המיזוג" ועל כן לא ברור כיצד ומתי יש
למדוד את מבחן ה .5% -בעבר יצאו רולינגים שבהם רשות המסים אפשרה את
הבדיקה לאחר המיזוג אך לאחרונה שונתה הגישה ובדיקתם נעשית ערב המיזוג.
בכל מקרה מהוראות הסעיף לא ניתן להצביע על עמדה חד משמעית אך אין ספק
שבדיקה לאחר המיזוג תקל במגבלות המיזוג על מחזיקי המניות .בייחוד ככל
שמדובר במשקיעים פיננסים במהותם ששיעור החזקתם מגיע לכדי  5%ואין להם
שליטה אפקטיבית בחברה.
* הקצאת אופציות לעובדים בתקופת המגבלות לא תיחשב כהקצאת זכויות לעניין
סעיף  103ג ( )8לפקודה
* יש לאפשר הקצאת זכויות נוספות למי שהיו בעלי זכויות ערב המיזוג.
נכון להיום בהרבה מקרים בהם החברה הקולטת נקלעה לקשיים כלכליים ולא היה
ניתן לגייס אשראי ממוסדות בנקאיים נאלצו בעלי מניות להזרים כסף לחברה
בתמורה לזכויות נוספות כמו הנחה באירוע  -exitועוד

•

יש לאפשר בתנאים מסויימים ביצוע מיזוג לפי  103ב' או  103כ' לפקודה המשלב תמורה
נוספת מעבר למניות בדומה למנגנון הקיים בסעיף  104ח'

•

יש להבהיר כי כללי מס הכנסה (תנאים שבהם העברת נכסים על ידי חברה קולטת או
פיצולה לא יחשבו כאי קיום תנאים) ,התשס"ב –  2002מכוח הוראות סעיף  103ג ()11
יחול גם על מיזוגים שבוצעו בדרך של החלפת מניות לפי  103כ' .כמו כן יש לאפשר
במסגרת אותם כללים גם ביצוע ספינ-אוף לאחר המיזוג לפי הוראות סעיף  104ג'.

