
 

 

 2020מרץ                        מיסיםמעו"דכן 

 חובות אבודים –התמודדות עם השלכות משבר הקורונה 

 לקוחות וידידים יקרים,

, המכונה נגיף הקורונה, Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)התפרצותו והתפשטותו המתמשכת בעולם של נגיף בעקבות 
 להליכי חדלות פירעון. אשר עלולים להוביללקשיים  יקלעובות ברות רח כי חניתן לראות האטה במשק שבעקבותה ניתן להני

לגבות את  יתקשו, סיפקו להן סחורה או שירותים, מתקשות מקרים בהם חברות נוספות שעבדו עם אותן חברות לאור זאת, ייתכנו
  .חדלות פירעון ם שלשוני םלהליכי עלולים אף הם להיכנסבמקרים כאלה רבים מבעלי החוב  .בעד אותה עבודה התגמול

וכיצד ניתן לעשות בכך שימוש  רשות המיסים תכיר בחובות "כחובות אבודים"מתי  לנוכח האמור לעיל, מצאנו לנכון לסקור בקצרה
  לטובת הקטנת תשלומי מס הערך המוסף השוטפים.

  בראי מס ערך מוסף חוב אבוד

את  חייב לשלם העסק , כלומר דיווח על בסיס מצטברמסגרת וצרו בחובות שנמתייחסים ל או חובות רעים, חובות אבודים, .1
, כאשר בפועל התמורה עדיין לא התקבלה, ויכול להיווצר מצב ועם הפקת החשבונית המס ברגע שהסחורה נמסרה

הוא כאשר העסקה לא נפרעה אחרי שכבר הוצאה  ס ערך מוסףחוב אבוד לעניין מ .לא יוכל לשלם לבעל העסקשהלקוח 
 .בהכנסתו של נותן השירותיםם בה נכלל ר הרשונית אשחשבו

כנגד בעל  חדלות פרעוןבין אם כתוצאה מקיומו של הליך  חוב אבוד הינו חוב שהסיכוייים לגבות אותו נמוכים,באופן כללי,  .2
תכנות קשיי גבייה או ספקות בעלמא לגבי הייש לציין, כי  החוב ובין אם כתוצאה מקושי אובייקטיבי לגבות את החוב.

מבחן אובייקטיבי המשלב אמות מידה של שכל ישר והתנהלות . מדובר ב"ן אינם מגבשים הפסד מבחינת דיני המסהפירעו
 .1"עסקית סבירה והינו תלוי נסיבותיו של כל מקרה

 .נדון כעת בהשלכות חובות אבודים לעניין מע"מ והקלות הממשלה בצל משבר הקורונה

ן מס ערך מוסף, אך בסופו של יום התמורה בגינן טרם שולמה, היא סוגיה ם עליהת ששולסוגיית החזר המע"מ בגין עסקאו .1
מזווית הראייה של העוסק, לא יעלה על הדעת   הן בהיבט של העוסק והן בהיבט של רשויות מס ערך מוסף. -רגישה ביותר 

יום לא השתלמה לו. פו של ה שבסוכי לא תינתן לו האפשרות להוציא תעודת זיכוי, ולקבל בחזרה את המע"מ בגין תמור
בהיבט של הנהלת המע"מ, לא ייתכן מצב שבו מצד אחד הקונה מקזז את מע"מ התשומות, ובסופו של יום אף המוכר 

 מבקש לקבל בחזרה את מע"מ העסקאות ששילם בגין כישלון התמורה.

"מ המגיע לו, רק משום זר המעאת הח בהלכת אלקה של בית המשפט העליון נקבע, כי אין זה איזון ראוי למנוע מהעוסק .2
ידי הקונה. האיזון הראוי הוא בהתרת החזר המע"מ, ובטיפול נפרד בהחזר מע"מ התשומות -שנוכה מס תשומות על

בית המשפט קבע חמישה מבחנים אשר יאפשרו את החזרי מס  שנוכה, ואשר בדיעבד התברר כי לא היה מקום לנכותו.
.המוכר או נותן השירות לא 4. מס העסקאות בגין החשבונית שולם. 3 בונית.צאה חש. הו2.בוצעה עסקה. 1העסקאות: 

 .החוב הפך ל"חוב אבוד".5קיבל את התמורה. 

חוב אבוד לעניין החזר במסגרתה נקבע כי , 1976 -א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו24קנה בעקבות פסק הדין ולפי ת .3
כל אחת מההנסיבות שרשות המיסים  תההנח .יות אבודך להשהפ ,מלהנחת דעתו של מנהל מע", חוב שהוכחהוא מע"מ 
נקיטת הליכי פירוק או פשיטת רגל לגבי החייב, והוכחה שהחוב לא )א(  כי מדובר ב"חוב אבוד": הדעתניח את ת הבאות

ו"ר "פ, ויננקטו הליכי הוצל)ב(  יהיה ניתן לגביה, כולו או מקצתו, בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של דיבידנד בפירוק.
לפקודת החברות )סעיף  233מדובר בחוב לעוסק שנקבע בהסדר לפי סעיף )ג(  וצל"פ קבע כי לא ניתן לגבות את החוב.הה
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כאשר החוב איננו בסכומים )ד(  לחוק החברות החדש( שאושר על ידי פס"ד סופי של בית משפט שלא ניתן לגבותו. 350
גבוהים, רשאי ממונה מע"מ אזורי להכיר בחוב כחוב אבוד אם יוכח להנחת דעתו שננקטו הליכי גביה ראויים אשר לא 

  .הניבו תוצאות

פעמים לא יהיה כדאי להמופסד בלאו הכי, להוציא הוצאות רבות נוספות, ש ,העוסק ות הללו מחויבנראה כי בדריש .4
 נושים מועדפים ואחרים. והאם קיימיםבבתי המשפט, ההליכים ו על גובה החוב, ואין לדעת מתי יסתיימו להוציאן, שכן יעל

וכוללת המשך  חודשים מהיום בו הפך החוב לאבוד בקשה להכרה בחוב אבוד צריכה להיות מוגשת תוך שלושהזאת ועוד, 
 התדיינות מול רשות המיסים.

שנים ולא לפני שחלפו שישה חודשים ממועד הוצאת החשבונית, בכפוף על הודעת הזיכוי לצאת לא מאוחר משלוש  .5
 לגביה, כנוס וכדומה.להארכות מועדים בשל הגשת תביעה 

 הקלות לעוסקים לאור משבר הקורונה

כפועל יוצא,  ,היות ועוסקים רבים בישראל מאפשרים ללקוחותיהם אשראי מסויים בכל הנוגע למועד התשלוםכאמור,  .1
הדרמטיות של הקורונה על המציאות הכלכלית בישראל, ידרשו עוסקים רבים לשלם את תשלומי המע"מ לאור השפעותיה 

 לרשויות המס בטרם קבלת תמורה עבור השירות שסיפקו.

פברואר -( דחיית מועד תשלום המע"מ בגין חודשים ינואר1לאור האמור, החליטו רשויות המס על שתי הקלות מרכזיות: ) .2
( החלטת רשות המיסים לשחרור יתרות זכות ללא ביצוע הליכי בדיקה )החזר המע"מ 2) –; ו 27.4.2020וזאת עד ליום 

ם זאת, מן הראוי לציין, כי אין לראות בהחזר זה כויתור מצד רשות המיסים על טענותיה ע₪(. מיליון  230מוערך לסך של 
עלול להוביל עוסקים לשלם את אותם וייתכן כי לאחר התייצבות המשק תבחר לבחון שוב את אותם ההחזרים מה ש

 סכומים חזרה לרשויות המס, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

בהתאם את צעדיהם הן מבחינה תזרימית  לוכויכלאנו ממליצים כי עוסקים יבצעו ניתוח של אותן חשבוניות פתוחות  .3
ונית זיכוי לאור האמור לעיל. על מנת לקראת מועד החיוב הבא במע"מ והן בכדי לנתח נכונה האם נכון עבורם להוציא חשב

ליצור וודאות יתכן והפתרון הנכון מול רשויות מע"מ הינו פניה להסדר תשלומים אשר יבטיח ודאות לעניין חבויות המס 
 ויאפשר המשך פעילות כלכלית ככל הניתן.

רים המתאימים לפנות לרשות קלבחון את מצב החובות של לקוחותיהם ובמ להיות ערנייםאנו ממליצים לעוסקים sכמו כן,  .4
 המיסים לצורך הוצאת תעודת זיכוי. 

לאור אי הוודאות השוררת מומלץ כי עוסקים יבצעו ניתוח של חבויות המע"מ והאפשרויות העומדות לפתחם לאור האמור 
  .במזכר זה

 

 .(03-6944203) עומד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח לסייע בנושא זהצוות המיסים במשרדנו 

 בברכה,

 מחלקת מיסים
 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 ashavit@fbclawyers.com  03-6944203 עו"ד ענת שביט

 יונתן שטאנג  )רו"ח( עו"ד

 אורי למפרט )רו"ח( עו"ד

jshtang@fbclawyers.com 

ulampert@fbclawyers.com 

 03-6944203 
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הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול כל  ין להסתמך עליו.אהכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ו

 news@fbclawyers.comלהירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה:   אוריון ושות'.
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