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ישיבת ועדת מסים עקיפים  -קיזוז תשומות מע"מ בחברות אחזקה
באירוח ובהובלת אילן קליגר  CFOאלון חברת הדלק ויו"ר הועדה למע"מ ומסים עקיפים

עו"ד טלי ירון-אלדר ,שותפה במשרד תדמור ושות' ,היועצת המשפטית לפורום CFO
רולינג היום ,גם במע"מ וגם במס הכנסה ,אינו פתרון לשום דבר .כי אם משהו ברור ,לא צריך רולינג,
ואם הוא לא ברור ,לא תקבלו ,גם אם יש רולינגים קודמים .בעצם ,הסיכוי לקבל הרולינג קטן מאד ,גם
על מה שטריוויאלי .למעשה המסקנה שלי היא שאיפה שלא חייבים ברולינג ,לא ללכת לרולינג ,והדרך
הכי טובה להתגונן היא ללכת ליועצים לחוו"ד .במע"מ יש בעיה נוספת – אין גילוי .מוצאים דרכים
אחרות ליצור גילוי ,שיאפשר ללכת לפרשנויות אגרסיביות יותר מאשר ברולינג .חוו"ד אגרסיבית,
לגיטימית ועם גילוי מאפשרת לנקוט בדרכים כלכליות-עסקיות יותר .בודקים פחות תיקים ,אבל תיקים
שייבדקו בוודאות – תיקים שיש בהם הרבה החזרים ,תיקים גדולים ,ומדי פעם בודקים נושא ספציפי.
התוצאה של העדר רולינגים אומרת שצריך ללכת על הסיכוי שלא יבדקו ,סיכוי קטן ,ושגם אם יבדקו
הסיכון הוא רבית והפרשי הצמדה.
הסיפור של חובות אבודים ימשיך להיות אקטואלי מאד .כנ"ל הסדרי חוב .גם פה נכון ללכת לגישה
כלכלית ואגרסיבית ,ככל שאפשר לגבות אותה בפרשנות ההוראות לצורה המתאימה לחובות אבודים.
לגבי הסדרי חוב ,רשויות המס ממילא מעורבות בדרך זו או אחרת וקשה שם ללכת על חוו"ד.
בנושא החובות האבודים צריך להעלות גם את הנושא של העדר החזרים על מס קניה בייבוא או
בייצור מקומי וכן בלו – עמדת מע"מ היתה שאין החזרים על חובות אבודים .אין הסדר חקיקתי על מס
קניה .לגבי ייצור מקומי יש פסיקה המאפשרת החזר .עכשיו ,כשיהיו יותר חובות אבודים ,יהיה כאן
נושא שהוא בניגוד לעמדת רשויות המס ,וגם לאחר שיש פסיקה בנושא לא בקלות מקבלים החזר.
אפשר ללכת בניגוד לעמדת רשויות המס.
נקיטת עמדה קיצונית ע"י הרשויות יוצרת מצב שבו לא שואלים אותן .המדינה מפסידה בסוף .אותו
דבר יהיה בכל דבר לא כלכלי.

אבי :לגבי חובות אבודים –במס הכנסה החוב האבוד שווה יותר מאשר במע"מ הואיל והוא נותן מגן
מס עלכל החוב  ,אבל במע"מ מחמירים הרבה יותר .שלנו החובה המוטלת על העוסק הוא רק
להודיע וצרף את כל הצרופות הנלוות .לעתים יהיה מי שירצה לנסות לקבל את ההסכמה של הרשות,
למרות שמאד קשה לקבל אותה ..המבקרים נמדדים על ביקורת שהם עושים לכן אין להם ענין
לעשות היתכנות בדיקה של הזכאות של העוסק לחוב האבוד .בנוסף ,צרופות נוספות הספציפיות
ליחידות מסוימות – ללא אחידות בין היחידות .לגבי רבית והפרשי הצמדה ,אין רבית ,ואם כבר יש
ניתן לקבל ביתר בהתאם לכללים הקבועים בסעיף (901ג)  .נניח שהחוב נוצר לפני חצי שנה ,וברור
שהוא אבוד .בגבול הזה מתחיל להיווצר החוב האבוד ,אבל על השבעה חודשים מגיעים רבית
והצמדה .אם החוב יצא מגבול השנתיים ,הגיוני שהעוסק יהיה זכאי לפחות לשנתיים ריבית והצמדה
(לדעתי מגיע על כל התקופה )  .אבל לא ,זה מחוץ לתקופה – ואז אין רבית בכלל .אם החוב נוצר
לפני שלוש שנים לא ייתנו אפילו את השנתיים .על זה שווה להלחם ולהאבק .לדעתי הפרשנות של
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הרשות מחמירה ולא צודקת ולא תואמת את כוונת בית המשפט כפי שבאה לידי ביטוי בעניין אלקה
החזקות
עוד וריאציה על הנושא זה מחילות חוב .יש לשים לב שאם מבוצעת מחילה ,מיד נוצר ארוע מס
אם מדובר בחברות קשורות,
בחברה שנמחל לה .בהחלטה על פירוק מרצון - ,כך למשל
שהמוחזקת נמחל חובה למחזיקה ,נוצר ארוע מע"מ והדירקטוריון לוקח אחריות על כך שלא דיווח
למע"מ על מלוא החוב שנמחל .אפשר להתגבר על זה ע"י פירוק שלא מרצון (חסרון – זמן וכסף),
אפשר גם להמיר להון עבור המחזיקה (חסרון – כלכליות ההמרה – אם החברה ששווה שום דבר
יכולה להמיר התחייבות להון) ,אפשר לנסות להוביל מהלך שהחברה המוחלת יכולה לתבוע את
מע"מ התשומות בגין החשבונית ,אפשר לעשות המרות אחרות מסוגים שונים.
בחברה שהיה בה הסדר חובות .דקה אחרי ההסדר ,ביקשו להמיר את ההתחייבות נושאת ריבית
לשטר להון .הרשות טוענת שרכיב הרבית חייב במע"מ שיש לשלם אותו .אם זה היה נכנס להסדר
החוב ,זה לא היה קורה .מה משנה הרבית שיושבת על שטר ההון? זה חוב המומר בחוב .הנושא
נתקע בוויכוח ארוך .אלה וריאציות של חובות אבודים .נוצרים פה למעשה שני ארועי מס במקביל –
לשתי החברות ,פעמים רבות זה ייצר בעיות ,למשל במקרה של הורדת כסף לחברה מוחזקת ,לא
צמוד ולא נושא רבית .מנקודת מבט המלווה ,הרשות תטען שזו עסקת אשראי בין צדדים קשורים,
ומחירה הוא מחיר הכסף  .הלווה ,הרשות תטען שזו הטבה בגובה מחיר הכסף גם הוא .מקור החיוב
– ס'  .91כלומר על אותה פעולה יש שני ארועי מס ,והמחוקק מסכים שכשהמלווה שהוא בעל שליטה
בחברה הלווה ,נתעלם מארוע המס של החברה למטה ,בתנאי שהמלווה הוא בעל שליטה ואינו
מלכ"ר .מה אם זה לא בעל שליטה? יש פה שני ארועי מס .יש חוזר ישן שלגבי המלווה ,הוא מוכן
להתעלם גם מהארוע של המלווה ,בתנאי שאילו היתה יוצאת חשבונית שלו היה אפשר לקזז אותה
למטה .כספים שזזים בקבוצה בגלל שברגע מסוים יש צורך בכסף ,זו נקודת חולשה משמעותית של
מבנים .אם יש איחוד עוסקים ולא רואים את זה ,עדיין צריך לפתוח את האיחוד ולבחון הסוגיה
במפורק .מה אם מדובר בחברות אחיות? ההקלה שקיימת בתקנה  3לא חלה  ,אם מבצעים מחילה?
אני לא חושב שיש תיקים שמישהו פנה עם חובות אבודים שלא הוכרו לו לבית משפט .זה יהיה מאד
נדיר ,כי מסיבה כלשהי הנטיה של החברות היא לסגור ולהתקדם.
לגבי  , SPCהשאלה היא קודם כל מה המעמד שלו מבחינת רישום לצרכי מע"מ ואיזה סוג של רישום
צריך גוף שרק מזרים כסף בחוזים או בהלוואות .אם נאלץ לרשום אותו – מה הסיכונים? במע"מ,
שותפות אינה שקופה לצרכי מע"מ .אותו  ,SPCאם רק זורם דרכו כסף ,הפתרון הכי טוב הוא לפעול
לכך שלא יהיה חייב לרישום – תמיד שקוף .המציאות היא שבד"כ זה לא ממש  back to backעל כל
דבר .בגדול ,ככל שאפשר להיצמד לשקיפות מגדילים את הסיכוי עד שאפשר יהיה לטעון שאין
ליישות הזו מעמד למע"מ .אחרת צריך לטעון שזה מוסד כספי – ואז הכסף שיורד מעוסק למוסד כספי
פטור ממ ע"מ ,וכן ,אם קונים ומוכרים באותו שיעור מס ,לא תהיה בעיה .אם ה SPC-מחזיק אמיתי
במניות  ,הוא עלול לשלם בעתיד מס רווח על רווח הון אם זה יימכר .באיחוד עוסקים יש בעיה כי זה
מסווג את ה .SPC-לדעתי  ,יש עדיפות לישות לא מסווגת .
טלי :בהלוואות בין צדדים קשורים ,יש הרבה עסקאות רעיוניות – רבית לפי 3ט' ,או ס'  .91כדי לטפל
בהן ,כשמדובר בין שני עוסקים ,צריך לעשות אותן מראש לא רעיוניות – כל עוד זה בין שני עוסקים.
 SPCלמיניהם – המטרה היא שהם יהיו שקופים לצורכי העסקה .למע"מ זה בד"כ לא כ"כ מסובך כל
עוד יש שקיפות וחשבוניות ,בחברות שאינן אחזקה.
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לגבי הפיכת הלוואות להון ,כלומר פרעון של ההלוואה ומעבר להון .בפרעון אם יש רבית ,תהיה
חשבונית על הרבית .הקושי הגדול מול רשויות המס בהפיכה להון הוא כשעושים את זה ברגע
האחרון .זה נתפס כמלאכותי .גם פה ,תנסו לחשוב על זה מוקדם ככל האפשר .ככל שאנחנו סמוכים
כבר למועד העסקה ,הסיכוי הוא שזה יתחיל במס הכנסה ותטען טענת מלאכותיות.
מע"מ בחברות אחזקה – יש החלטה גורפת של הרשות לטפל בכל הנושא .בשנתיים שלוש האחרונות
 10%מהמבקרים במע"מ עוסקים בחברות אחזקה .חברה שמחזיקה מניות של חברות אחרות,
שמקורות העסקאות שלה הם ארבעה :רבית ,דמי ניהול ,דיבידנדים ורווחי הון ממכירת המניות .חלקן
בארץ וחלקן בחו"ל .עמדת מע"מ לגבי התשומות בחברת האחזקה היא שהן בעיקרן לא משמשות
לעסקאות חייבות במע"מ .אפילו הניהול – מביא לעליית ערך החברות הבנות .מע"מ זכה במחוזי
בתיק של גזית גלוב שהיה בעליון ונסגר בפשרה.
כמה מחשבות מעשיות בנושא – התשומות שאנחנו רואים –  .9החזקת החברה הציבורית (שכר
דירקטורים ,רו"ח ,עו"ד וכו') .1 .תשומות ניהול – מנהלים בחברות המוחזקות העובדים כחרה
ומוציאים חשבונית .3 .חברות שיש להן פעילות עסקית של ממש .החוק אומר שמה שאפשר לייחס
ספציפית – יש לייחס ישירות .למשל עסקה של מכירת מוצרים ,שיש אחזקת רכב בגינה ,ונייחס אותה
ספציפית .זה רלוונטי מאד לתשומות ניהול .לגבי תשומות כלליות ,למשל אחזקה של חברה ציבורית,
מע"מ מכיר במקרה הטוב ב 11%-מהתשומות .גם אם יש דמי ניהול .הטענה היא שזה שיש דמי
ניהול ,זה בגלל שזה גורם לרווחי ההון ולהשבחת החברות המוחזקות.
בודקים את רוב החברות הללו היום .כל חברות האחזקה בשלב זה או אחר יהיו בביקורת מע"מ ,עד
 1שנים אחורה .גובה ההסדר תלוי בתחנה – אפשר להגיע גם ל.10%-
אם מדובר בפעילות של חברות בחו"ל ,והתשומות קשורות לפעילות בחו"ל ,יש לבדוק את האפשרות
שמי שהוציא את החשבונית ,בשיעור  ,0%יגיע להסדר צופה פני עתיד .אז אין שאלת תשומות .צריך
להיות פיסית בחו"ל.
הדבר השני שאני מציעה הוא במקום לקבל דמי ניהול לחברת האחזקות ולשלם למנהלים דרכה,
לשלם את הניהול האמיתי לשלם מהחברות הבנות בהן הם עוסקים .בכסף אין לזה משמעות ,בניכוי
תשומות זה חוסך ויכוחים ודיונים ,וללא שום שינוי מהותי .רואים את זה הרבה בחברות זרות .זה
מצמצם את הדיון לשאלה של התשומות הכלליות ,המשמשות להחזקת החברות הציבוריות .אז
הטענות של מע"מ יכולות להיות הגיוניות סביב  .10%טענה שאפשר להעלות היא שתקנה  91לא
כוללת דיבידנדים למשל .בדיון הכלכלי זה לא בהכרח יעבור.
אבי :נלך רגע למקור – במע"מ הסיפור של חברות החזקה נולד מתקנה  ,91שאמורה לטפל בהוצאות
מעורבות – שיש להן דין ככל שאפשר לעשות ייחוס מסוים לעשות אותו ,ואחרת נעשה עיקר וטפל.
התקנה הזו ,הולבשה על חברת החזקה .דגש אחד הוא שהרגישות בין חברת החזקות לחברת
השקעות פעילה אין לו משמעות במע"מ .דבר נוסף ,לפני שנים רבות בפס"ד בבית המשפט העליון
גחלת ,המבקר טענה רשות המיסים כי הואיל ולחברה יש רווחי אקוויטי ,נסתכל עליהם פרו רטה
ונייחס את ההוצאות גם לרווחים אלו  .אבל בית המשפט העליון לא מקבל עמדה זו וקובע כי יש
לבדוק את ההוצאות הלכו בהתאם לשימוש בהן  .בין השאר הואיל ורווחי אקוויטי אינם סופחים
הוצאות (כמו דבידנד) .זה השתיק את הדיון לשנים רבות.
לפני כמה שנים עצרו ובדקו את ההכנסות ביחס להוצאות ,אבל היום ההכנסות אינן נותנות מגן מלא
לכסף .אם אין בכלל דמי ניהול ,יהיה קשה מאד להגן את ההוצאות .אם יש דמי ניהול ,יש פסיקה
טובה בנושא .גזית – יש הרבה מאד הכנסות חייבות במע"מ .ההחלטה במחוזי כל כך קיצונית
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בתפיסה שלה – היא מסתכלת על הקבוצה ,ואם החברה הישראלית ייצרה המון הכנסות חייבות
במע"מ בשיעור אפס ,החברות הזרות לא מייצרות הכנסות חייבות – כי הן בחו"ל .בגלל שהעמדה
היתה קיצונית ,היה קל בשלב השני להגיע להסכמה .בעליון האפשרות היתה להגיע להסדר של ,1/3
וזה מצויין.
באיחוד עוסקים ,מה משמעות השומה בתיק אחד מתוך האיחוד? צריך לזכור שבד"כ זה נרשם
כחברת אחזקה ,ומבחינת היכולת לגבות – הם עובדים מול כל האיחוד ,לגבי מס שבח ,אם יש .אם
יש את החוב ויש הסדר ל 90-תשלומים ,ויש פתאום החזר ממס שבח ,ההסדר תשלומים לא יחזיק –
וייבלע ממס שבח.
טלי :כשמדובר בדוח השנתי שהחברה באיחוד צריכה להגיש ,ברגע שיתחילו לנתח את הדיווחים
בתוך האיחוד עוסקים – הטענה הבסיסית תראה ,ותתחיל לבלוט.
אבי :ככל שניתן לצמצם את ההוצאה עם החשבונית – עדיף .אם אפשר לתת תלוש שכר למנהלים,
עדיף ,אם יודעים לעשות הסכמים של החזרי הוצאות ,עדיף .כלומר שצד ההכנסות יודבק להוצאות
ע"י הסכם ברור .זה יוצר קשר ברור בין ההוצאה להכנסה – ומע"מ לא יוכל להתעלם מההכנסות.
טענה מעניינת שראינו היא שחברה שהיתה לה פעילות שירותים החזיקה בחברה אחרת וקיבלה
דיבידנד ,וניסו לדבר רק על המקטע של האחזקה .לא הסכמנו ,אבל בסוף היום הם הוציאו את
השומה בנפרד .זה מתחבר לצורך לעשות דברים ספציפיים ככל האפשר.
דבר בולט נוסף הוא התזרים שמורידים לחברות הפורטפוליו ,ועלות גיוס הכסף נשארת אצלה .כדאי
להוריד אותה למטה באופן ישיר פרו רטה .הורדה דרך רבית היא פתרון חלקי כי אם כל הכסף ירד
בהלוואה חייבת במע"מ  -עלות הגיוס שמשה עסקאות חייבות והכל טוב .אם ירד רק באקוויטי – מה
המשמעות של זה? עדיף לעשות  charge backכלפי מטה .רב התיקים היום ילכו לכיון של 11%-
 , 10%וצריך לשאוף למזער את ההוצאה שבחברה .הפתרון הוא להפחית ככל האפשר את ההוצאה
עם החשבונית שנמצאת בחברה.
עולם שלם נוסף הוא הוצאות בלתי נראות .למשל שירותים שמקבלת חברת האחזקות מחברות מחוץ
לישראל (ייעוץ ,משפטיות וכו') .העולם שהכי התפתח בהקשר של מע"מ בחברות החזקה הוא שאם
אתה תושב ישראל שצרך שירותים מתושב חוץ ,זה ארוע מס שחייב במס ע"י מקבל השירות .חברת
האם באנגליה הלוותה עם רכיב רבית – זה שירות מחברה זרה שחייבת במע"מ על רכיב הרבית על
החברה הישראלית .זה נכון גם לתהליכי שינוי מבנה שונים שיש להם ייעוץ מחו"ל ,ואי אפשר לקזז
את המע"מ .זה קריטי לחברות שמוטות פעילות בחו"ל .נכון שלא יתעסקו עם הלוואה שנלקחה מבנק
זר ,אבל הלוואה רגילה מחברה אחרת ,כן יתעסקו עם החיוב במע"מ .הפסיקה היחידה בנושא היא
על קבוצת בני יהודה – מלכ"ר ששילם כסף על כרטיסי שחקן ,ובהמ"ש קבע שהתשלום ששולם
למנצ'סטר סיטי חייב במע"מ בלי יכולת קיזוז .הבעיה נכונה גם למוסדות כספיים ,ולכל מי שלא יכול
לקזז.
טלי :תשקיף הוא הדבר הראשון שיבדק וייקרא .צריך לשים לב מה כותבים שם ,גם בקשר הזה .אותו
כנ"ל לגבי פרוטוקולים של אספות ודיונים פנימיים שונים.
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