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פרוטוקול כנס CFO BestPractice 2012
רו"ח אריה פונדק ,מנהל משותף ,מחלקת מסים ,ארנסט אנד יאנג ישראל – שיטות מס לעידוד צמיחה
וכלכלה – מה עובד ומה כדאי לייבא לישראל
בוועדת הכספים ידונו היום ברווחים הכלואים ,ונציגים יעלו לנסות לשכנע לשחרר את הרווחים הכלואים
שקיימים לא רק בחברות מפעל מאושר אלא נוסח מה שנעשה ב 8002-8002-ע"י נסרדישי .גם זו שיטה
לעידוד גביה וצמיחה וכיוצ"ב.
מדינות רבות מתייעצות רבות איך למשוך את ההון הבינלאומי להגיע אליהן .אנחנו נראה שגם ישראל
עושה צעדים ,אולי לא במידה הנדרשת .מדינות מתייעצות עם מומחי מס על מנת שיהיה שווה לבוא
ולהשקיע אצלה .היום נתמקד בארה"ב ואיך המדינות האחרות בונות את הטבות המס שלהן סביב משיכה
של גורמים אמריקאים .ישבו גורמים ,למדו את חוקי המס האמריקאים ובנו את חוק המס הפנימי שלהן
שיתאים לחברה אמריקאית לבוא להשקיע אצלם.
חברה גלובלית שרוצה להשקיע במדינה מסוימת מסתכלת גם על המסים ,על הון אנושי ,עלויות פיתוח
וייצור נמוכות ותשתיות .המדינות נהנות מגידול במקורות תעסוקה ,השקעות הון חדשות ,קידום מו"פ
ובסוף היום ,גם גביית מס .מדינות גם התאימו את חוקי המס הפנימיים שלהן על מנת למשוך משקיעים.
בישראל היינו עד לא מזמן בין המדינות היחידות בעולם המערבי למעט אוסטרליה ,שהטילו עדיין מס על
מניות על תושבי חוץ .מ 8002-זה נפסק וכל תושב חוץ פטור ממס על מניות שנקנו מאותו מועד ואילך .עד
 8002היה מס מלא על מכירת מניות ,מ 8002-ניתן פטור למדינות אמנה ומ 8002-לכולם .צעד אמיץ של
מנהל הרשות דאז נסרדישי.
לגבי רי בית לתושבי חוץ יש לנו עדיין חבות במס ,עם פטורים מסוימים למשקיעי חוץ על אג"חים .תיקון 82
לחוק עידוד השקעות הון הפך הכל פשוט יותר ,חברה שעומדת בתנאים ,תעשייתית ומוכרת לאזור מסוים
וכו' ,מקבלת הפחתה במס מהותית .החוק הקודם היה מורכב מאד.
ישראל מנסה ללכת בכיוון העולם ולנסות לעודד ,אבל צריך לקחת בחשבון על מנת להביא את משקיעי חוץ
אלו הטבות נותנים להם ,מה זה עושה למשקיעים ישראלים שדורשים את אותן הטבות וכו' .כמו שכל
חברה משווקת את התוצרים שלה ,גם את הטבות המס של המדינה יש לשווק .ישראל עולה לרגל
לחברות בינלאומיות ומסבירה להן מה יקבלו .יש לבדוק ולמדוד את ההטבות בכל עת.
ארה"ב כמקרה מייצג – מס חברות מאד גבוה .על מנת לעודד חברה אמריקאית לפעול מחוץ לארה"ב
צריך להבין מה היא מחפשת ומה היא צריכה .התאגידים הרב לאומיים בארה"ב עובדים באותה שיטה,
ומדינות שרוצות למשוך חברות אמריקאיות יכולות להתאים עצמן .מדינת ישראל עוד לא שם .המטרה של
החברה האמריקאית היא שחברת ניהול שרשרת האספקה היא זו שתעצור את הרווחים – תשלם מס
נמוך בארץ המושב שלה מחוץ לארה"ב ,ונחשבת כחברה אטומה כלפי המיסוי אמריקאי ,אלא אם יחולק
דיבידנד .החברות התאימו את החוקים הפנימיים שלהם למצב האמריקאי כדי לעמוד בכך .בחברה
שרשרת אספקה פעילה ,עם כ 00-עובדים ,הנחשבת בארה"ב כעסק פעיל ,שהרווחים שנצברו אצלו לא
מחולקים .כך עובדת חברה אמריקאית גדולה :מרכז מו"פ במקום עם הטבה ,אבל שה IP-שייך לחברת
שרשרת האספקה .ייצור ושיווק היכן שמשתלם לעשות ,וחברת אחזקות שמחזיקה הכל ,ומעליה חברת
נש"ה .החברה האמריקאית נותנת אפשרות להגיש דוחות מאוחדים.
המטרה היא מקסום הרווח המיוחס לחברת ניהול שרשרת האספקה ,שתישא ברוב הסיכונים .כדי
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להיחשב עצמאית היא צריכה להיות בעלת תוכן – מנהלים בכירים ,בנקים ,וכו' ,וזה תורם למדינה בה היא
יושבת.
אירלנד למשל מטילה  08.2%על רווחים ,ואומרת שאם חברה תחזיק את הקניין הרוחני מעל אירלנד,
תחייב את החברה המייצרת באירלנד ותעביר את התמלוגים ללא מס .ארה"ב לא רואה את החברה
האירלנדית כחברת  CFCכי שתי חברות באותה מדינה שמחזיקות זו בזו ,אם הכנסותיה פסיביות ,לא
נחשבת .CFC
בהולנד מאפשרים לשותפות אמריקאית שבחרה להיחשב כחברה להעביר תמלוגים מהולנד ,מהחברה
הפעילה ,לשותפות מעליה בארה"ב ,שחייבים במס של  ,0%והואיל והחברה היא שותפות שבחרה להיות
חברה לפי הדין האמריקאי ונחשבת הולנדית ,אין הטלת מס .הולנד התאימה עצמה לדיני המס
האמריקאי .הולנד מסכימה לשחוק את בסיס המס אצלה.
המטרה של חברות האחזקה היא לנייד כספים וליצור תעשיה פיננסית .חברות האחזקה מקבלות במדינה
בה התאגדו פטור השתתפות על רווחים ועל דיבידנדים .חברת האחזקה על פי הדין האמריקאי יכולה
להיחשב לא  CFCעל בסיס בחירה נכונה של אלקשן אמריקאי.
חברת האחזקה בדינמיקה של תחרות בין המדינות השונות כדי למשוך אותן .בהולנד פטור מהשתתפות
על רווחי הון ודיבידנדים ,המצב בספרד דומה .קפריסין נותנת גם פטור ממס לדיבידנדים שיוצאים ממנה,
וכך גם אנגליה ,שנותנת גם פטור על מכירת נדלן בתחומה.
המטרה של חברת המימון מטרתה לשחוק את הרווח במדינת המקור ,תשב במקום בו שיעור המס עליה
נמוך ,תחייב בהוצאות ריבית את מדינת המקור ,מדינת המקור לא גובה מס על הרבית ,ואז יש תשתית
לפעול במדינה וכך לשחוק את בסיס המס לפני הכניסה לארה"ב באמצעות הוצאה בייצור הכנסה .עידוד
קיים היום באירופה גם למי שמוכן להחזיק את הקניין הרוחני באירופה.
בישראל אין לנו עדיין ניהול שרשרת אספקה כחברה שזכאית למיסוי נמוך לפי חוק עידוד השקעות הון .אין
אפשרות להוציא תמלוגים ללא מס .אין אפשרות לחברת מימון .אנחנו בנחיתות איומה מול מדינות
מערביות אחרות שהשכילו להתאים עצמן .הצענו לתת רולינגים בנושאים אלה מכוח מחירי העברה וכו' –
כרגע לא קיים ,עדיין .כיום ישראל אטרקטיבית רק בדרך של מרכזי פיתוח ,וגם שם מס הכנסה מצא דרך
יצירתית – אופציות לעובדים ,קוסט פלוס וכו'.
יש לישראל רשת אמנות מס לא טובה ,וצריך לשנות את כל רשת אמנות המס שלנו ,לקפוץ למים הקרים,
ולבקש שהניכוי במקור ירד .למשל באמנות עם ארה"ב ,כל המדינות הן ב 0%-מולה למעט ישראל .אם
נהיה מוכנים לנכות מס אפס על תמלוגים ,רבית ,דיבידנדים ,למחרת האמנה תהיה חתומה .אנחנו לא
עושים את זה כי זה דורש ויתור .כי כשאנחנו נשלם ריבית לגוף אמריקאי – גם לא ננכה במקור .אנחנו
חוששים לצאת פראיירים .צריך הדדיות.
סיפור לסיום – שקרה לפני שהיה פטור ממס על רווח הון :חברה ציבורית אמריקאית שקלה להקים מפעל
בישראל או באנגליה עם  000עובדים (שכבר היה בה הפטור למשקיעי חוץ) .הגיעו לאנגליה ,והצמידו
אליהם שני אנשי תמ"ת ,מישהו מהאוצר ומהעיריה הרלוונטית עם פטורים מארנונה וכו' .אני באתי לבקש
עבורו ,והסמנכ"ל הציע לי  20מיליון דולר מס ונגמור את העסקה .יוני קפלן ,הנציב בזמנו ,שמע על זה
בדיעבד וכעס מאד .היה משנה את החוק בשביל עוד  000עובדים...
אבל עוד נגיע !!!
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