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.הוא אינו חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו, הכלול במצגת זו הוא מידע כללי בלבד



מבוא ועיקרי הדיון

הגבולותהצגת הבעיה והגדרת 

תכנון מס לגיטימי

 העדפת התוכן על פני הצורה/ סווג מחדש / עסקה מלאכותית

התחמקות ממס

הכלים לצמצום החשיפה הפלילית

 (בדוחות השנתיים/ בדווח על רווח הון / בדוחות ההתאמה )גילוי

תקנות תכנוני מס אגרסיביים

 אישורים מקדמיים/ הסתמכות על הוראות ביצוע

הגנת הטעות

חוות דעת מומחים

מעורבות אקטיבית
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הצגת הבעיה

הדק בין האחריות האזרחית והפלילית בתחום המס  הגבול 

נקודת המוצא

 באופן שיביא לחיוב  , יחובלנישום זכות לתכנן את תשלומי המס בהם קיימת
האפשריבמס בסכום המזערי ביותר 

הבעיה

 להעריך אתלצמצם את חבות המס לבין הקושי הרצון בין קונפליקט פנימי:

 חדשניהאזרחית בעסקאות בעלות אופי / הפלילית החשיפה גדר
 הדיווחחובת היקף
 למסהחשיפה גובה
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חמישים גווני האפור-גבולות תכנון המס 

איזון בין אינטרסים-תכנון המס הלגיטימי 

"ניצול תמריץ מס שניתן על ידי  ידי-עלנוצר שנון כת-" תכנון מס חיובי

המחוקק צריך שיחשב כתכנון מס לגיטימי

"בחוק"פרצות"תכנון שמנצל -" תכנון מס שלילי

(dividend stripping-סגנון שרותי תקשובד "פס)

דוגמאות

קיזוז הפסדים

חברה משפחתית

חלוקת רווחים בחברה בעלת מפעל מאושר
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(אזרחי)העסקה המלאכותית 

סעיפי החוק  

לפקודת מס הכנסה( א)86' ס

לחוק מיסוי מקרקעין84' ס

מ"לחוק מע138' ס

מאפיינים

 (לרבות פעולה)עסקה

מפחיתה או עלולה להפחית את נטל המס

 ממטרותיה העיקריות היא הימנעות ממס או  אחת אובדויה אומלאכותיות

(הגם חוקית)הפחתת מס בלתי נאותה 
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התפתחות המבחנים בפסיקה
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"הדפוסים המקבולים"

מטרות העסקה

"הטעם המסחרי"

 הפיסקליתהאם קיים לעסקה טעם מסחרי נוסף למטרה?
 מטרותבעסקה מרובת היחסי של המטרות המשקל
 ים בבסיס העסקהיהסובייקטיביסוד הסבירות האובייקטיבי בכפוף לשיקולים

"הטעם המסחרי" יסודיות

 המטרותשקילות , הטעםאמינות -העזר מבחני

דוגמאות

-תקשובשרותי סגנון ד "פס, הסכמיםפיצול -ד תעש מור"פס, בהפסדיםרכישת חברה -ד יואב רובינשטיין"פס
dividend stripping 



(אזרחי)העדפת צורה על פני תוכן / הסיווג השונה 

 השונההסיווג

הוא רשאי  , כאשר פקיד השומה בדעה כי העסקה שנערכה שונה במהותה מן הכינוי החיצוני שלה
לפקודה86' לסווגה באופן שונה ואינו נזקק לטענות מלאכותיות ולהפעלת ס

 הכלכליתהמהות דוקטרינת

 substance)הפורמליים פעולה על היבטיה הכלכליים יותר מאשר על היבטיה / בחינת עסקה 
over form)

 הרב שלביתהעסקה דוקטרינת

עסקה המורכבת ממספר שלבים כעיסקה כוללת אחתבחינת 

דוגמאות

הקצאת מניות באיגוד מקרקעין כמכירה-ד גוב גיא "פס, לקוחותרשימת / הפצה הסכם / מוניטין -ד שלמה שרון"פס
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(פלילי)ההשתמטות מתשלום מס 

החוקסעיפי 

(מ"לחוק מע117' ס)לפקודה 220' ס

השתמש  , ממסבכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק , אשר במזידאדם "
."בהןאו הרשה להשתמש , ערמה או תחבולה, בכל מרמה

(לפי ניתוח העבירה של אנגלרד בפרומדיקו)מאפיינים

העובדתיהיסוד
חבות מס

מעשה מרמה עורמה או תחבולה

הנפשיהיסוד
  מודעות לקיום חבות המס

העורמה או התחבולה, מודעות למעשה המרמה

כוונה מיוחדת להתחמק ממס באמצעות המעשה האמור
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(פלילי)ההשתמטות מתשלום מס 

(לחוק העונשין39לאחר תיקון )סייג הטעות 

 (או במצב הדברים)טעות בעובדה

 על הטעות להיות  -פלילי לקיומו של איסור המתייחסת -טעות במצב המשפטי

בלתי נמנעת באופן סביר

דוגמאות

ד הורוביץ"פס

ד גרינוולד"פס
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פרומדיקו

טבע

ארוטףפרומדיקו

וויסיסלזון

פרמינגר

סוכנויותהפצה



פיקסל
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החשיפה הפליליתהכלים לצמצום 

!!!גילוי וגילוי, גילוי

ח שנתי"דו-חובת הדיווח 

 לפקודה מטילים חובת דיווח ואחריות פלילית על תכנון מס חייב  216+ 131סעיף
(147-2006תיקון )בדווח 

 רשימת התכנונים החייבים בדווח איננה רשימה סגורה-הגישה המקובלת

אין חובה לצרף חוות דעת לדוחות הכספיים

 הבהרהFIN48 לתקן חשבונאותFAS109 ((uncertain tax positions 

חובת דיווח בעסקה

דיווח מלא הכולל את כל פרטי העיסקה

 (פיקסל)גילוי כשולל את הכוונה להתחמק מתשלום המס

דיווחים למען הזהירות
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חשיפת המס/ החשיפה הפלילית הכלים לצמצום 

(pre ruling)אישורים מקדמיים / הסתמכות על חוזרים מקצועיים 

יתרונות

 העובדות  ביטול החשיפה הפלילית בכפוף לכך שסופקו לרשויות המס כל

דברהרלוונטיות בלי להעלים או לסלף 

וודאות לגבי היקף המס

 איננו מחייב את הנישום או את בית המשפט-החוזר המקצועי

פעולה בניגוד לחוזר מקצועי כמקימה מודעות

חסרונות

משך הזמן לקבלת אישור מקדמי

"האישור המקדמי" עלות

חשיפה במקרה של חוסר הסכמה בין הנישום לבין רשות המס
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החשיפה הפליליתהכלים לצמצום 

הסתמכות על עצת מומחים

מהווה מקרה ספציפי של סייג הטעות

טגר, תנובה, פרומדיקו

מאפיינים

 חשד כמוהו כידיעה-טעות כנה

למומחה סופקו כל העובדות הרלוונטיות בלי להעלים או לסלף דבר

נותן חוות הדעת צריך להיות מומחה בתחום ולעיתים בעל מומחיות ספציפית

פניה ספציפית או אישור לעסקה בכללותה  ?

(פרומדיקו/ טגר )? פ"חוות דעת בכתב או בע

(תנובה)? האם כשניתן לקבל רולינג יש לנקוט בדרך זו

 |14



הכלים לצמצום חשיפות המס

דירקטורים/ מנהלים -מעורבות אקטיבית 

פעמים רבות יצרה הפסיקה זהות בין אחריותו של התאגיד לאחריות המנהל

 ספקהדין החל במקרה של בבירור פעילנטיית הפסיקה לחייב את הנישום להיות

בעבירות של אחריות קפידה על מנהל להוכיח כי  :
העברה נעברה שלא בידיעתו
שנקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העברה

שמוצע לבצעבדיקות 

 חדשני/ האם תכנון המס הינו תכנון מס מקובל?

 סיכויי קבלתו/ האם ניתן לפנות לקבלת אישור מקדמי?

 פריסת מסכת העובדות במלואה בפני היועץ/ הסתמכות על חוות דעת מקצועית

השיקולים בהעדפת חוות דעת על פני פניה לרשויות המס

 בדוחות הכספיים/ היקף הגלוי שניתן בדיווחים השונים
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ללא מילים
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w w w . f b c l a w y e r s . c o m

תודה רבה

ד”עו, ענת שביט
ashavit@fbclawyers.com | 03.694.4203


