
ישראלית,גאווה

זרכסף
מסמומחי

כרמסבירים:

חברותמתחמקות

ההיי־טק

מסיםמתשלום

בישראל

אלהלוי־רנרב,

־ו20עכו'"חדשות",

לוי־וינריבאלה

שאלהסימנימעורריםלגוגלWazeלמכירתוהעסקהטרסאטירשלהאקזיט

לשלםהסטארט־אפיםמצליחיםאיךהישראליההיי־טקשמשלםהמסשיעורילגבי

לוי־וינריבאלההמסיםרשותמתכננתומהמסתכנוןיוצריםכיצדנמוך,מס

הודיעהבבוקרחמישייום

העולמיתהמחשובענקית77

IBMחברתאתרוכשתשהיא

הישראליתהסטארט-אפ

לאהעסקההיקףטראסטיר.

הןההערכותאולםפורסם,

דולר.מיליון700בכ־שמדובר

לעסקהמצטרףהזההאקזיט

חשףכחודשייםלפנינוספת

שבמסגרתההעסקהאת״גלובס״

הישראליתהניווטחברתנמכרה

Wazeגוגל.החיפושלענקית

הללו,העסקאותשתי

שלארוכהלשורהשמצטרפות

האחרונים,בחודשיםאקזיטים

בעליבקרבגדולהשמחהעוררו

והעובדיםהמייסדיםהמניות,

שהפגינומיהנרכשות,בחברות

אנשיהםיותרמאופקתשמחה

שמחיםשהיוהמסיםרשות

יותר,גדולנתחלקבל

נתוניםאיןלהיום,נכון

תהיהמההשאלהלגבימלאים

קרמרשלמהשלהמסחבות

לקרמרמקורביםבאקזיט.

בישראלישלםהואכימבהירים

עלישראל,כתושבמלא,מס

בחברהאחזקותיומכירת

0%03כ־שלמסאומרתזאת

70לכ־להגיעשעשוימהמכירה,

לאכאמור,אך,דולר.מיליון

מסכומיםנהניתהמדינהתמיד

כאלה.חלומיים

גוגל־ווייזעסקתאחרירגע

הערכותבתקשורתפורסמו

ישראלמדינתתקבלשלפיהן

שערךבדיקהשקל.כמיליארד

נמוךשהסכוםגילתה״גלובס״

צפויוהואמשמעותיבאופן

שקלמיליון200בכ-להסתכם

הדרמטיהפערפחות.אףואולי

חולמתשהמדינהמהביןהזה

מהלביןאקדט,בעקבותלקבל

מעלהבפועל,מקבלתשהיא

שלהמסתשלומילגביתהיות

ההיי־טק.חברות

הישראליההיי־טקאנשי

המצאותמעטללאאחראים

שישמסתבראבלופיתוחים,

מגליםהםשבונוסףתחום

מס.תכנונייצירתיות

מאפשריםהאלההמהלכים

למייסדיםלמשקיעים,לחברות,

סכומיםלחסוךולעובדים

שקליםאלפימעשרותשנעים

שקלים.מיליוניועד

תנאיםשני

עיקריים

האקזיטיםשניבעקבות

״גלובס״פנההמרשימים

כלאיךשמסביריםמסלמומחי

לשלשלמצליחיםהמעורבים

המדינהורקעתקסכומילכיסם

בידה.תאוותהחציעםנשארת

הטבותאתלחלק״צריך

שנעשיםהמסותכנוניהמס

רמותלכמהההיי־טקבתחום

העובדים,רמתהחברה,רמת

רמתהפאונדר־המייסד,רמת

העובדים״,ורמתהמשקיעים

שנהב,איילד״רעו״דמסביר

שנהבבמשרדמנהלשותף

והיי־במיסיםשמתמחהושות׳,

טק.

לדברי

$TS1$והיילדברי$TS1$

$DN2$והיילדברי$DN2$,החברה,״ברמתשנהב

הרווחיםאתלהביאהיאהמטרה

שיעוריאתבהשישלמדינה

חברותביותר.הנמוכיםהמס

בינלאומיותבהיותןהיי־טק,

המקוםבמציאתאלופותמטבען,

התשלוםאתלהןשיאפשר

העובדיםברמתביותר.הנמוך

משלמיםכשהםמסחוסכיםהם

האופציות,עלהוןרווחימס

עליותרגבוהמסבמקום

הםהמייסדיםברמתמשכורת,

חברהלהקיםצריכיםפשוט

לעבוראומס()מקלטאוף־שור

שבובמקוםלגורבעצמם

וכבריותרמקלההמסמדיניות

הרבהישמס,פחותמשלמיםהם

ביותר"הנמוכיםהמס"שיעוריטראסטיר.שלהאקזיט

מסלחסוךיצירתיותדרכים

הקטנות״,ההיי־טקבחברות

מנהלשותף,טובי,בניעו״ד

בינלאומימיסוימחלקת

איךמסבירושות׳,שקלבמשרד

בפועלמתבצעהזההחיסכון

הגדולה״ההטבההחברה.ברמת

היי־לחברותשניתנתביותר

טק,

$TS1$,הייטק$TS1$

$DN2$,הייטק$DN2$עידודחוקמכוחנובעת

הטבותאותןאלההון.השקעות

וכדומה.אינטללטבע,שניתנות

לזהמודעיםאנשיםהרבהלא

גםניתנותהאלהשההטבות

קטנות.לחברות

עיקרייםתנאיםשני״יש

מקבלותהחברותשבהתקיימם

זההראשוןהאלה.ההטבותאת

ופיתוחהייצורבתחוםפעילות

אתשמאפייןמהשזהתוכנה,

והדברההיי־טק,חברותכל

האלההמוצריםייצואזההשני

שלהם,מהמכירות%52שלפחות

למדינותיצואלהיותצריכות

מיליון14בהןשישאחרות,

לפחות.תושבים

האלה,בתנאיםשעומדתחברה

ובמקוםמס,הטבתמקבלת

או%52שלחברותמסלשלם

החיובהבאה,מהשנההחל%5.62

בהתאם%61ל־או%9ל־יורד

החברה.פועלתשבולאזור

היאהחוקמכוחנוספת״הטבה

המניותלבעלישניתנתהטבה

מסשמשלמיםהאלההחברותשל

מסבמקום%02שלדיבידנדעל

השליטה,לבעל%03או%52של

עלשחליםהמסשיעורישאלה

רגילות.בחברותמניותבעלי

שפועלמיפשוט.הכיהדברזה

לעשותעכשיורוצהולאבישראל

וכדומה,בינלאומייםמסתכנוני

יותרזההיוםהזה.הדברעלהולך

חברותשלמהקמהאפילומשתלם

לישראל״.מחוץ

מחוץהשליטה

לישראל

לחברותהייתהלאחרונהעד

להישארמוטיבציההישראליות

חלקי,באופןלפחותבארץ,

שקיבלוההטבותבעקבות

השקעותעידודחוקלפיכאמור

חוקאישורבמסגרתכעת,הון.

20132014לשניםההסדרים

העומדותלחברותכינקבע

לעידודהחוקלפיבתנאים

החברותמסיעלההון,השקעות

%6מ־בפריפריהלמפעלים

ולמפעלים%9ל־

%21מ־הארץבמרכז

0%61ל־

מהלראותצריך"עכשיו

אוליהמס.עלייתבעקבותיקרה

לאירלנדלברוחיעדיפוחברות

המסמדיניותשבהןולמדינות

ד״רעו״דמבהיריותר״,נוחה

שנהב.

השניהמסלולבדיוקזה

ההיי־טקחברותבוחרותשבו

המסחבותאתלהפחיתכדי

מאוד"זהטובי:עו״דשלהם.

החברהאתמקיםאניפשוט.

מס,מקלטבמדינתהראשית

אוף־במדינתלהיותיכולשזה

שור

$TS1$אוףשור$TS1$

$DN2$אוףשור$DN2$הבתולהאייכמוקלאסית

שזהאוקיימןאייאוהבריטית

מסמקלטמדינתלהיותיכול

קפריסין,כמואלגנטיתיותר

יששבהןמדינותאואירלנד

נמוכים.חברותמסשיעורי

הידעהרוחני,הקניין״את

מעביריםההיי־טק,חברתשל

חברהלאותהמדינה,לאותה

גםמוקמתבמקביל,ראשית.

שלוהפעילותבישראל,חברה

הפיתוח,פעילותעצמה,החברה

חברהאותהבישראל.מתבצעת

בפיתוחשעוסקתבישראל

מחקרשירותינותנתוייצור,

שלנוהראשיתלחברהופיתוח

מבחינתאומרשזהמהבחו״ל.

שהלכההרוחנישהקנייןזההמס

בישראלפהמפותחלמעשה

והחברההראשית,לחברהשייך

כאמורשממוקמתהראשית

יששבהבמדינהמס,במקלט

זאתהיאנמוך,מסשיעור

ההכנסותלרובזכאיתשבעצם

הזה.מהמוצרשנובעות

מיהכלכלהלחוקי״בהתאם

אוהיעד,שלהבעליםשהוא

גםהואהרוחני,הקנייןשל

שנובעיםהרווחיםלמירבזכאי

הזה.מהידעהזה,מהמוצר

לאומיהבןשהמיזםנניח

כולוכלנגידהזה,הכולל

מייחסיםאזשקל,100הרוויח

הראשיתלחברהשקלים80

הישראליתלחברהשקלים20ו־

פעילותמתבצעתשבמסגרתה

ופיתוח.המחקר

שםהמס,שבמקלטי״יוצא

ושיעורינמוכים,מסשיעוריש

להכנסותבמיוחדנמוכיםמס

נמצאותרוחני,מקנייןשנובעות

ממוטותוהןההכנסותרוב

חלקרקהנמוכים.המסבשיעורי

בשיעורממוסהמההכנסהקטן

וכךבישראל.יחסיתגבוהמס

בקלות״.מסחוסכיםבעצם

היי־חברתביןההבדלמה

טק

$TS1$הייטק$TS1$

$DN2$הייטק$DN2$במשקאחרותלחברות

הזה?במובן

חברת״גםשנהב:ד״רעו״ד

אתלשחקיכולהטקסטיל

היכולתאבלהזה,המשחק

יותרהרבההיאבהיי־טקלתמרן

בחברותהרווחיםרובכיגדולה

הרוחני,מהקנייןנובעיםהללו

הקנייןאתלרשוםיכולואתה

מקומותמיניבכלהרוחני

יותרהרבהלךישבעולם.

גמישות.

שלך,הפעילותשל״הגלובליות

יכולתיותרהרבהלךמאפשרת

יותרשהיאחברהמאשרתמרון

שמוכרעסקאניאםלוקלית.

אנימהלמשל,תנובהגבינה,

שכליגידוהםמה,לעשות?יכול

לאזהבאירלנד?שלהםהרווחים

באירלנד,מוכריםלאהםהגיוני.

מוכריםהםבחו״ל,מוכריםלאהם

שמוכרתחברהאניאםבארץ.
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משחקיותרליישאזהעולםבכל

יהיולסיןשלישהמכירותלהגיד

למשל״,הונג-קונגדרך

מדברים"כשאנחנוטובי:עו״ד

טוביבני

טובבנעו״ד

המס"במקלט

מסשיעורי

להכנסותנמוכים

שנובעות

רוחני־.מקנ״ן

נמצאותשם

ההכנסותרוב

ממוסותוהן

מסבשיעורי

17חלקנמוכים.

ממוסהמההכנסה

גבוה"בשיעור

שמתמחהרשות/גולדמןממשרד

המסתכנון״כעיקרוןבמיסוי:

פשוט,דיהואהמשקיעיםשל

באמצעותמתבצעתההשקעה

אוף־שורחברתעדיףזרה,חברה

מדינה,באףמסלשלםשלאכדי

צריכיםבחברההמניות״בעלי

תושבי509לפחותלהיות

תוגדרלאשהחברהכדיחוץ

כחברההישראליהדיןפיעל

שחייבתזרהנשלטת

ישראליאםבישראל,מס

הואכזהמסבתכנוןמעוניין

שיחזיקזךשותףלהוסיףצריך

ובתחוםמאחר%05בלפחות

משקיעיםכללבדרךההיי-טק

שישנראהלאחוץ,תושביגם

כזה״,שותףלמצואבעיה

עטיהויקטוך)ךו״ח(עו״ך

כימוסיף,גולדמןממשרד

תנוהללאשהחברהגם"חשוב

שנהבא״ל

א״לד״רעו״ד

״ההטבהשנהב:

ביותרהגדולה

לחברותשניתנת

נובעתה״־טק,

עידודחוקמכוח

הון.השקעות

הטבותאותןאלה

לטבע,שניתנות

וכדומה.אינטל

האלהההטבות

גםניתנות

קטנות״לחברות

המסשרשויותכדימישראל

לתושבתהחברהאתיהפכולא

כיבעיהלאזאתאךישראל

שלאאחזקותבחברתמדובר

ובאמצעותניהולכללדורשת

מקומידירקטוריוןמינוי

משוכהעלבקלותדימתגברים

זו״.

האלההתנאיםכאשר

גולדמןמסביריםמתקיימים,

״מכירתועטיה,

האקזיטבשלבהמניות

גוףידעללמעשהמתבצעת

פקודתפיעללתושב.שנחשב

בגיןממספטורהזההגוףהמם

כלוכךבישראלהוןרווחי

הישראלישלמהאקזיטהתמורה

ממוסהלאבחברההשותף

כלל״.בישראל

אם״רקגולדמן,לדברי

דיבידנדיקבלהישראלי

או%52ב־ימוסההואמהחברה

שלוהאחזקהבשיעורתלוי%03

לחלקחייבלאהואאךבחברה,

לאלפחותכדיבידנד,רווחיואת

הואלכךמעברהסכום.כלאת

כספיםולהשקיעלהמשיךיכול

האופ-שוריתהחברהבאמצעות

וכךלעולםדיבידנדלחלקולא

בכלל.בישראלממסלהימנע

האקזיט,לאחרגםיכול,הוא

מחוץתושבתואתלהעתיק

אתלקבלמה,לזמןלישראל

מסחיובללאהשמןהדיבידנד

לאשהואזהמתוקףבישראל

תקופהולאחרישראלתושב

עםלישראללשובמסוימת

כלל״.מסחיובוללאהכסף

מסבתכנוןמדוברכאשר

גולדמןמסביריםהאמור,מהסוג

בישראלהמס״רשויותועטיה,

דבר,לעשותיכולותלא

לאואףהפליליבמישורלא

באזרחי״.

״ישנםכימוסיפיםהשניים

אתיתנושאכןמשקיעים

להםשיתאפשרבכךהשקעתם

אוף-חברתבאמצעותלהשקיע

יהווהלאשהדברונראהשור,

מהשותפיםאחדלאףבעיה

דברבכךאיןשכןבהשקעה,

חברתעללהשפיעיכולאשר

שלבסופוהכסףעודכלהמטרה

ולאההשקעהלטובתנכנסדבר

מהיכן״.משנה

לאהעובדים

פראיירים

שמשלמותלקרנותבנוסף

החברותמייסדיגםנמוך,מס

החבות.אתלצמצםשואפים

כללי״באופןמסביר:שנהב

מניותבמכירתלמייסדיםהיום

מס%52שלמסחבותיש

בעליהםאם%03אוהוןרווח

מהותיים,מניותבעלישליטה

מעלמחזיקיםשהםבמקרה

יכולמייסדבסטארט-אפ.%01

בדרכיםשלוהמסאתלהפחית

עוברהואאםלמשלשונות,

לעבוראפשרותלוישלחו״ל.

נמוךהואהמסשבהלמדינה

מסלשלםואזמישראל,יותר

כאלה,מקריםהיונמוך.יותר

וגרהארץאתעוזבשמייסד

אתמוכרשהואבשניםבחו״ל

מראשמקיםשהואאוהחברה

אוף-שור,כחברתהחברהאת

ומחלקבחו״ללגורעובר

מסמשלםלאוהואדיבידנדים,

יצאהואכיהדיבידנדים,על

מסחייבלאהואאזמהארץ,

יותר״.בארץ

צנועיםסכומיםשגורפיםמי

מסתבראבלהעובדים,הםיותר

שנהב:פראיירים,לאהםשגם

אופציותלקבליכולעובד״היום

%52שלבשיעורמסולשלם

אותםאתמקבלהיההואאם

כמובןאזכמשכורתהסכומים

שקרובשולימסמשלםשהיה

שעובדיםבפועליוצא%05ל-

בהרבהמחזיקיםבהיי-טק

%01ביןשנמכרסטארט־אפים

לעובדיםנכנסיםשבעצם%02ל-

משלמיםהםשעליוהוןכרווח

מס״,%52כ-

ויכוחיםהתנהלובעבר

השאלהסביבמשמעותיים

להיותצריכותהאופציותהאם

כרווחאוכהכנסהממוסות

גולדמןאורי

גולדמן:אורעו״ד

שלהמס״תכנון

הואהמשקיעים

בעלפשוט.די

בחברההמנוות

להיותצריכים

°05/0לפחות

כדחוץתושב

לאשהחברה

הדיןעלתוגדר

כחברההי־שראל

מסשח״בתזרה

בישראל״

קבעהדברשלבסופוהון,

שמאפשרמנגנוןהמסיםרשות

שיוקצומניותלעובדיםלהעניק

כךבהפסד,חברהממכירת

כלומר״הוני״,כתגמולשיוכרו

ולאבלבד,%52שלמיסויעם

מנגד,הכנסה.מבוססכתגמול

תקבללאהחברהכינקבע

לעובדהאופציותהעברתאת

מוכרת.כהוצאה

מיליוןהרוויחהעובד״אם

קיבלהלאהחברהאזשקל,

שקל,מיליוןשלהוצאה

כיבסדר,נראהזהולכאורה

אבלמספחותשילםהעובד

אתקיבלהלאהחברהגם

משכורת,היהזהאםההוצאה.

מס,יותרמשלםהיההעובדאז

אתמקבלתהייתהכןוהחברה

לדבריו,שנהב.אומרההוצאה״,

שגויה:בהסתכלותמדובר

מהזוויתזהעל״כשמסתכלים

לינראהזהמאקרו,היותר

הסטארט-חברותרובכיטעות,

ממילא,בהפסדיםנמצאותאפ

עוזרתהייתהלאהזווההוצאה

שלהפסדיםצוברותהןלהן.

פניעלשקליםמיליוניעשרות

כהוצאהבזהלהכירולכןהשנים

מצבן".אתמשנהלא

המסיםרשות

בודקת

מודעיםהמסיםברשות

בכתבה.שהוזכרוהמסלתכנוני

לציטוט,לאמספרים,ברשות

שעשוייםמנגנוניםשניעל

אופציההתמונה,אתלשנות

המסיםברשותששוקליםאחת

לגבימסךהרמתלבצעהיא

במקריםמדוברהרוחני,הקניין

אתרושמותחברותשבהם

שםעלdP-nהרוחניהקניין

לים,מעברשנרשמתזרהחברה

ומציגותלדוגמא,קיימןבאיי

הישראליתהחברהלפיומצב

החברהשלב-קמשתמשת

לשלםנדרשתשהיאכךהזרה

ב-?השימושעלתמלוגים

שלהמההכנסותעיקריכחלק

רשותהמיסוי,מחיוביורדהה

כזהבמקרהתשקולהמסים

ישהזרהשהחברהלהוכיח

רקמדוברולאאמיתיתפעילות

דואר״,ב״תיבת

בוחנתשאותואחרנושא

אםלרכישות,נוגעהרשות

להעביררוצההרוכשתהחברה

החברהשלהטכנולוגיהאת

לים,מעברשנרכשההישראלית

הטכנולוגיהאתמציגההיא

נמוךמאודבשוויכאןוהעובדים

אתלהוציאיותרלהקלוכך

החוצה,הטכנולוגיהאוהפעילות

המסים,מרשותהקלותולקבל

מהפעילותתמלוגיםבעקבות

בחו״ל,שרכשהלחברההמקומית

הנכסיםכיטוענתהמסיםרשות

לצורךהאמיתי,בשווייוכרו

אםהנכסים,להעברתהמיסוי,

שלבמחירהתבצעההעסקה

להתייחסצריךדולר,מיליארד

והטכנולוגיההפעילותלשווי

זה.שווילפיכאן
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