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חוזר לקוחות מס' 18/2013

אל :לקוחות המשרד

חוק ההסדרים – טיוטה ראשונה
פרק העמקת גביית המיסים בישראל
בימים אלו פורסמה טיוטה ראשונה של חוק ההסדרים הכוללת הצעות חקיקה בתחום
המס להן השלכות מרחיקות לכת.
יצוין כי טרם פורסמה החקיקה עצמה ומדובר בהצעות להחלטות הממשלה בלבד.
מצורפת סקירת עיקר ההצעות הכלולות בטיוטה העוסקות בפרק העמקת גביית
המיסים בישראל:

מיסוי ישראלי
 .1חובת דיווח רחבה על חוות דעת ויעוץ מס
מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ,חוק מס שבח ,חוק מס ערך מוסף ,חוק הבלו,
פקודת המכס וחוק מס קנייה כך שיכללו:
· חובת דיווח על שימוש או הסתמכות על חוות דעת שניתנה על ידי גורם מקצועי
הנוגעת במישרין או בעקיפין בחוקים האמורים.
יקבע עיצום כספי בגובה פי  3מגובה המס הנחסך או  50אלפי ש"ח ,כגבוה בגין
כל הפרה של חובת דיווח.
· חובת דיווח על ייעוץ מס שניתן בקשר לעסקה או תכנון מס במספר קריטריונים
שנקבעו.
· חובת דיווח על כל נקיטת עמדה שונה מעמדה רשמית שפורסמה על ידי רשות
המיסים גם אם ננקטה ללא חוות דעת או ייעוץ שהתקבל )רשות המיסים
תפרסם רשימה סגורה של עמדות רשמיות(.
במקרה של אי דיווח יוטל קנס גירעון על מי שהגירעון שלו עולה על 50%
מהחבות שלו במס.
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דיווח במקרה בו מדובר על תכנון מס שנקבע לגביו כי הוא מהווה עסקה
מלאכותי או בדויה לפי סעיף  86לפקודה ובמקרה של ספרים בלתי קבילים
לא יבטל את קנס הגירעון.
במקרה של תכנוני מס אגרסיביים יהיה קנס הגירעון בשיעור של  100%מהחבות
במס.
 .2חברה משפחתית
מוצע לתקן את מודל המיסוי של חברה משפחתית כך שייקבע כי לגבי
חברות שיתאגדו החל מיום - 1/1/2014
· החברה המשפחתית והנישום המייצג חייבים להיות תושבי ישראל
· הבחירה להפוך לחברה משפחתית תתאפשר רק בתקופה של  3חודשים
ממועד התאגדותה של החברה
· חברה שחדלה להיות משפחתית כתוצאה מאי עמידה בתנאי הסעיף ,תחשב
מתחילת אותה שנה כחברה רגילה אך דיבידנד שנתקבל באותה שנה בחברה
יחויב במס לפי שיעורי המס של הנישום המייצג ולא יראו בחלוקתו כחלוקת
רווחים.
· חברות קיימות -
תינתן תקופת מעבר עד ליום  30בנובמבר  2013בה ניתן יהיה לעבור לחברה
משפחתית .חברה שתבחר להפוך למשפחתית ,יבוצע לה מעין "פירוק רעיוני",
דהינו:
 .1מיסוי העודפים כחלוקת דיבידנד.
 .2מיסוי עליית הערך הגלומה בנכסי החברה תחויב במועד מכירת הנכסים
בפועל .יבוצע פיצול ליניארי של הרווח מהמכירה:
עד למועד שינוי הסטטוס  -מיסוי דו שלבי
ממועד שינוי הסטטוס – מיסוי חד שלבי במישור הנישום המייצג בלבד.
לאחר תקופת המעבר לא תוכל יותר חברה רגילה להפוך לחברה משפחתית.
· הטבות מס הניתנות באופן אישי כמו פטור לנכה או תושב ישראל לראשונה
יינתנו רק אם המקבל הוא הנישום המייצג ורק לפי חלקו בזכויות בחברה
· חברה משפחתית לא תהיה צד לשינוי מבנה פרט לשינויים ספציפיים
· יבוטל הסדר "חברה שקופה".
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 .3רווחי שערוך
תיווסף הגדרה לרווחי שערוך שהם רווחים חשבונאיים שלא שולם מס בגינם.
ההגדרה תכלול רשימת מקרים פרטניים כגון:
 שיערוך נדל"ן להשקעה רווחי אקוויטי שמקורם ברווחי שערוך בחברות בנות וכו'חברה המחלקת דיבידנד מרווחי שערוך כפי שהוגדרו ,תחשב כמי שמכרה בפועל את
הנכס בגינו נרשמו רווחי השערוך ורכשה אותו מחדש.
לעניין זה ייערכו התאמות בהגדרות הרלוונטיות בפקודת מס הכנסה כגון
"תמורה"",מחיר מקורי" וסעיפים אחרים.
יקבע "סדר" חלוקת רווחים על ידי החברה כך שרווחים ששולם עליהם מס ברמת
החברה יחשבו כאילו חולקו קודם לרווחי השערוך.
יקבע כי לא יותרו הוצאות מימון בגין הלוואה ששימשה לצורך חלוקת דיבידנד
מרווחי שערוך.

 .4מקדמות בגין הוצאות עודפות
מוצע לקבוע כי כל החברות )הן בהפסדים והן ברווחים( ישלמו שיעור מס סופי
בגין מקדמות ע"ח הוצאות עודפות בשיעור של .35%
המקדמה לא תהווה תשלום ע"ח המס וההוצאה העודפת תותר בניכוי.

 .5דיווח מקוון
מוצע להחיל חובת הגשת דוח מקוון גם על חברות.

 .6כללי חשבונאות בינ" ל IFRS
מוצע להאריך את הוראת השעה הקובעת כי בקביעת ההכנסה החייבת לא יחולו
כללי תקינה בינ"ל  IFRSגם לשנים .2012-2013
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 .7עסקת איגוח
עסקת איגוח ,היא עסקה בה מונפקות תעודות התחייבות על ידי ישות ייעודית ,שפירעונן
מובטח על ידי נכס מגבה ומטרתו להעביר את הסיכון המשפטי והכלכלי מהיזם עצמו לתאגיד
ייעודי שהשליטה בו בידי היזם.
מוצע לקבוע ,כי לבקשת היזם ,רשאי מנהל רשות המסים לקבוע כי בעסקת איגוח בה ממחה
היזם נכס מגבה מהסוג שקבע המנהל לתאגיד הייעודי יחולו הכללים הבאים:
· לצרכי מס התאגיד הייעודי ייחשב כ"שקוף" וכל רווחיו או הפסדיו יחשבו כרווחי או הפסדי
היזם ,לרבות נכסיו והתחייבויותיו של התאגיד הייעודי
· במידה ותעודות ההתחייבות המגובות בנכסים המגבים לא יפרעו במועדן פירעונן ,יתרת
החוב שלא נפרעה תחשב הכנסה בידי היזם לצרכי מס
 .8שינויי מבנה בקשר לשותפויות
מוצע לתקן את פרק שינויי המבנה בפקודה ולהחיל את הכללים שנקבעו בו גם לגבי
שותפויות ,לרבות כל שינוי מבנה בו אחד הצדדים לו הוא שותפות.
 .9חברה תעשייתית
מוצע כי הגדרת חברה תעשייתית תחול על חברה שהתאגדה בישראל והמפעל
שבבעלותה נמצא בישראל.

 .10תקופת שומה מיוחדת
מוצע לקבוע כי הזכאית לתקופת שומה מיוחדת היא גם לחברה המוחזקת בעקיפין
על ידי חברה תושבת חוץ.

 .11מוצע לבטל את אפשרות שחלוף רווח הון לפי סעיף  96לפקודת מ"ה על כלי רכב
פרטיים ומקרקעין בחו"ל.
 .12מוצע להוריד את שיעור הפחת על רכבי ליסינג מ 20-ל.15%-
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מיסוי בין -לאומי
 .1חברה נשלטת זרה ) חנ"ז(
מוצע לקבוע תיקונים במודל המיסוי של חברה נשלטת זרה לפי פקודת מס הכנסה,
באופן הבא :
· יוקטן "הרף" להגדרת חנ"ז כך שייכלל בו מי ששיעור המס החל על הכנסתו
הפסיבית במדינת החוץ אינו עולה על  15%במקום . 20%
· מכירת נייר ערך שהוחזק לפחות לשנה תיחשב בכל מקרה להכנסה פסיבית.
תיקבע חזקה לפיה מכירת נייר ערך שהוחזק פחות משנה הינה "הכנסה פסיבית"
אלא אם כן פקיד השומה שוכנע אחרת.
· מבחן "רוב ההכנסות או הרווחים" של החנ"ז יוחלף בדרישה כי שליש לפחות
מההכנסות או הרווחים יהיה פסיבי
· מהגדרת "הכנסה פסיבית" יוחרג דיבידנד שמקורו בהכנסה בשלה שולם מס זר
בשיעור העולה על  ,15%זאת רק במקום בו שיעור האחזקה של החנ"ז בחברה
שהפיקה את ההכנסה הוא  25%לפחות.
· יבוטלו הוראות הזיכוי הרעיוני בשל רווחי חנ"ז ומאידך ,בעת חלוקת הדיבידנד
בפועל בשנים מאוחרות יותר או שמניות החנ"ז ימכרו ,יובאו בחשבון המסים
ששולמו בשל הדיבידנד הרעיוני
· בחישוב שיעור האחזקה בעקיפין בחבר בני אדם מסוים בשרשרת חברות
בהוראות החוק הקיים ,יובהר כי שיעור החזקה של  50%יהווה כהחזקה בשיעור
.0%
· תתוקן ההחרגה בנוגע לחברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,לפיה זו
תחול רק במידה והמניות הונפקו בפועל לעומת הדרישה לרישומן בלבד.
יובהר כי בעל שליטה במישרין או בעקיפין ,לפני ההנפקה אינו נחשב לציבור.
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· כימות סכום הכנסות ,רווחי החנ"ז וסכום ההכנסה הפסיבית:
במדינות אמנה יערכו החישובים על-פי "דיני המס החלים" במדינת האמנה
ויובאו בחשבון :
 הכנסות ורווחים פטורים בהתאם לדיני המס באותה המדינה. הכנסות שאינן בבסיס המס.בנוסף לכך לא יכללו:
 הוצאות רעיוניות. הוצאות על בסיס קביעת עלות חדשה של נכס שלא שולמה בפועל.ביחס למדינות שאין עמן אמנה יחושבו הסכומים הנ"ל על-פי דיני המס
בישראל ולא על-פי כללי חשבונאות בישראל.
· אחזקותיהם של תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר וותיק הנחשבים כתושבי
חוץ לא יספרו כלל בחישוב שיעור האחזקה בחנ"ז.

 .2נאמנויות
 נאמנות יוצר תושב חוץ – כאשר בנאמנות נהנה תושב ישראל או יותר  ,יקבע כינאמנות יוצר תושב חוץ שאחד היוצרים שלה נפטר תחדל להיות נאמנות יוצר
תושב חוץ ויחולו עליה כל ההוראות החלות על נאמנות תושבי ישראל ,כלומר
בוטל קיבוע מעמד נאמנות יוצר תושב חוץ ללא מגבלת זמן .
 במועד השינוי יקבע יום רכישה ומחיר מקורי חדש לנכסי הנאמנות שהם נכסיםמחוץ לישראל.
 יקבע כי במקרים בהם אין יחסי "קרבה" תחשב הנאמנות כנאמנות תושביישראל.
 נאמנות תושבי ישראל הכוללת נהנים תושבי חוץ  -במות אחרון היוצרים שהואתושב ישראל יקבע מקום המושב של הנאמנות לפי מקום מושבם של הנהנים
תושבי החוץ כלומר הנאמנות תסווג בדומה לנאמנות על פי צוואה.
 חובת דיווח  -תיקבע חובת דיווח החל מ 2013-ואילך ,על כל נהנה לרבות נהנהישראלי שקיבל חלוקה )בכסף או בשווה כסף( גם אם החלוקה היא מנאמנות
יוצר תושב חוץ.
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 חברה להחזקת נכסי נאמנות  -מוצע להסדיר בדין את הקריטריונים הנדרשיםלשם סיווג חברה כחברה להחזקת נכסי נאמנויות ,משטר המס שיחול עליה
וסיום חייה וזאת לאור חוסר הבהירות לגבי מעמדה המיסויי.
 .3חמי"ז )חברת משלח יד זרה(  -מוצע להתאים את מודל מיסוי רווחי חמי"ז למודל
המיסוי של רווחי חנ"ז ,דהינו בתום כל שנת מס יראו כאילו חולקו רווחי החמי"ז
)"דיבידנד רעיוני"( ויחולו שיעורי המס הקבועים בחוק על חבר בני אדם תושב
ישראל.
 .4צמצום פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת מניות חברה תושבת ישראל -
מוצע כי הפטור לא יחול על מכירת מניות של חברה שעיקר נכסיה הן מקרקעין
כאמור באמנת המודל של ה ,OECD -קרי נכסים המשקפים זכויות לניצול
מחצבים ,מקורות ואוצרות טבע ,מקרקעין וזכות הנאה מפירות המקרקעין
בישראל.
 .5ביטול פטור מדיווח לתושבי ישראל לראשונה או לתושב ותיק -
מוצע כי יבוטל הפטור ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק
מהגשת דוח על ההכנסות שהופקו מחוץ לישראל או דוח על הון ונכסים שמחוץ
לישראל במשך  10שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.
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מיסוי עקיף
מס ערך מוסף
 .1הגבלת ניכוי מס תשומות
מוצע לאפשר למנהל להגביל את גובה מס התשומות המותר בניכוי לפי סעיף  38לחוק מע"מ
בהתאם לנדרש על פי צורכי העסק .זאת ,בדומה להוראת סעיף  30לפקודת מס הכנסה.
 .2חבות במס בגין אי מימוש תווי קנייה
מוצע כי תמורה ששולמה לעוסק עבור תווי קנייה )קופונים( לצורך רכישת טובין מעסקו ,אשר
לא מומשו תוך שנתיים מיום הנפקתם או שפג תוקפם ,לפי המוקדם ,תיחשב בידי העוסק
כ"סיוע" החייב במע"מ לפי סעיף  12לחוק .זאת ,בניגוד לעמדת רשות מע"מ כפי שפורסמה
בעבר.
 .3דיווח מקוון
מוצע להפחית את גובה מחזור העסקאות המחייב בדיווח מפורט )דיווח מקוון( לצורכי מע"מ
לסכום של ) ₪ 1,500,000בניגוד ל 2.5-מליון  (₪החל מיום .1.1.2014
 .4התיישנות
מוצע לקבוע תקופת התיישנות של  5שנים להגשת תביעה להחזר מס ערך מוסף ששולם
ביתר.
 .5סנקציות בגין הפרת חובות לפי חוק מע"מ
מוצע לאפשר הטלת עיצום כספי בגובה ) 25%ו 50%-במקרה של הפרה חוזרת( במקרה של
מסירת ידיעה כוזבת או לא מדויקת או במקרה של הוצאת חשבונית ע"י מי שאינו רשאי
לעשות כן .כמו כן ,מוצע לאפשר הטלת קנס גירעון על מי שהגירעון שלו עולה על 50%
מהחבות שלו במס.
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מכס
 .1מוצע להסמיך את מנהל רשות המסים לדרוש ידיעות מכל אדם לצורך ביצוע הוראות פקודת
המכס.
 .2מוצע לקבוע חובת הגשת מצהר מפורט בייבוא ,אשר יכלול פירוט המאפיינים של כלל
המטענים המובלים בכלי ההובלה )לרבות מטענים שיעדם הסופי אינו בישראל ולרבות
מכולות ריקות(.
 .3מוצע לקבוע כי בערך העסקה של טובין מיובאים לצורכי מכס ייכללו אף דמי ההפצה ששולמו
עבור שיווק הטובין ,וכן עלות האחריות.
חוק הבלו
 .1מוצע להחיל את החובה לקבל רשיון "יצרן דלק" גם על מפעילי מתקנים בהם מיוצר דלק ,וכן
לחייבם באישור על מקום הייצור.
 .2מוצע לפרט בחוק את מועדי החיוב במס הבלו ,וכן את זהות החייבים .בין היתר ,לקבוע כי
שימוש בדלק בתוך מקום הייצור הינו חייב במס )למעט אם השימוש נעשה לצורך עיבוד הדלק
לסוג אחר של דלק החב במס(.

.3
.4
.5
.6
.7

מוצע כי במקרים של חשש לאי תשלום המס ניתן יהיה להגביל את הוצאת הדלק ממקום
הייצור עד לתשלום הבלו על הדלק.
מוצע כי לא יושב בלו ששולם על דלק במקרה של אי תשלום תמורה )במילים אחרות ,אי
הכרה בחובות אבודים לצורך החזר בלו(.
מוצע להאריך את התקופה להגשת בקשה להישבון בלו ב 6-חודשים )מבלי הצורך לקבלת
אישור מ"טעמים מיוחדים"(.
מוצע להטיל עיצום כספי בגובה כפל הבלו במקרים של הפרת חובות שנקבעו בחוק הבלו.
מוצע להרחיב את הענישה במקרה של הפרת חובות לפי חוק הבלו.

בברכה

מחלקה מקצועית
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