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כותרת :פרופ'' דן ביין ,שופט בדימוס -כינוס
שיערך מחר בחיפה בנושא אופטומיזציה
פאר לי שחר:

שלום לשופט בדימוס פרופ'' דן ביין.

פרופ'' דן ביין :ערב טוב.
פאר לי שחר :ערב טוב ,מחר כינוס
תשלומי מס אסטרטגיות במסים

בנושא

אופטומיזציה של

ובמשפט מינהלי ,הכינוס ייערך

בחיפה.
ואנחנו רוצים לדבר אתך על

תכנון מס.

נושא שהיה שנוי

במחלוקת שנים ,מותר או אסור?
פרופ'' דן ביין :תכנון מס מותר בתנאי

שלא יעבור גבולות

מסויימים ,הנקודה המרכזית היא גילוי מלא של כל העובדות גילו
עובדות אמת,

אם נוהגים כך אז לכל היותר יכול להיות ש

התכנון לא התקבל בסופו של דבר אבל אין סיכון מעבר לכך
למשל להליכים פליליים.
פאר לי שחר :זה נשמע נורא הגיוני שכל אחד מאיתנו ירצה
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לשלם מה שפחות

מס הכנסה בעיקר אם הוא עצמאי שהרי אם

אנחנו רק שכירים ולא

עושים שום דבר אחר אז יש ניקוי מס

במקור ובזה זה נגמר.
אז נשאלת השאלה היה צריך את פסק דין פרומדיקו שבו
הסבירה השופטת פרוקצ''ה שלמעשה תכנון מס שנעשה תוך
הוא לגיטימי?

הסתמכות על חוות דעת של מומחה

פרופ'' דן ביין :ראשית כל ,אני רוצה רק לתקן זה לא השופטת
משפט העליון

פרוקצ''ה ..מי שזיכה זה היה בית

הלו?

פאר לי שחר :כן כן אנחנו אתך.
פרופ'' דן ביין:

כן ,זה היה בית המשפט העליון .עכשיו עניין של

חוות דעת משפטיות באיזה מידה אפשר להסתמך עליהן ,יש כאן
דעות שונות יש גישה אחת שבוטאה על ידי נשיאת בית המשפט
העליון השופטת בייניש ,היא אומרת שאי אפשר להסתמך על חוות
דעת פרטית אלא צריך ראשית לפנות לשלטונות המס ,יש אפשר
לקבל פרה רולינג מה שנקרא החלטת מס ,זו גישה אחת.
יש גישה שניה גם של בית המשפט העליון שאומרת שכן אפשר
אם בנסיבות מסויימות הסתמכות על חוות דעת משפטית,

יכולה

להוות הגנה.
פאר לי שחר :וכשאנחנו מדברים על כל התיחמונים שנעשים
שמשלמים העצמאים אז אנחנו

במטרה להוריד את אחוזי המס

כמו למשל ,ליצור איזו

יכולים לחלק את זה לכמה נושאים
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שהיא עיסקה שלא באמת קיימת.
פרופ'' דן ביין :תראי ,אם העיסקה היא לא קיימת אם היא
עיסקה לא אמיתית אז זה יכולה להיות עיסקה בדויה שאפשר
לפעמים העיסקה קיימת אבל היא מלאכותית

להתעלם ממנה.

אין לה כל טעם כלכלי,
ממנה,

גם אז שלטונות המס יכולים

אבל תכנון מס זה לא רק עיסקאות מסוג זה,

להתעלם
למשל,

יש מערכת שלמה של חוקי עידוד שבאים לתת עידוד לתחומים
מסויימים למשל,

עכשיו זה מאוד נושא חם עידוד לאנרגיה

ירוקה ,אז השאלה היא לא רק תכנון מס לעשות כל מיני
עיסקאות בדרך אחת או שניה אלא לראות אם אפשר להיכנס
למסגרות שבהם ניתנות הטבות מס.
פאר לי שחר :אז אנחנו רצינו בקצרה כמה שאפשר במסגרת
התכנית הזו,

אם אתה יכול לתת לנו כמה עקרונות שינחו את

אותם אנשים

שמבקשים לבצע תכנון מס.

פרופ'' דן ביין :כמו שאמרתי ,העיקרון הראשון ראשית כל חובת
גילוי מלאה ,שנית  -הדבר הזה במיוחד חשוב יש היום הוראות
מיוחדות לגבי סוגי עיסקאות שנקראות תכנון מס אגרסיבי ששם
יש הוראות מיוחדות בדבר חובת דווח ,עכשיו מעבר לכך הכל
צריך להיעשות
פאר לי שחר :אגב ,לגבי תכנון מס אגרסיבי כמו למשל אם יש
מדינות שמהוות מקלט מס?
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פרופ'' דן ביין:

למשל ,יכול להיות אבל יש גם דברים יותר יש

סוגי עיסקאות גם בלי שצריך ללכת לארצות אחרות שגם הן
יכולות להיחשב

לתכנון מס אגרסיבי.

אגב ,כשאומרים תכנון מס אגרסיבי הכוונה היא שיש חובת דווח
אבל זה לא בהכרח אומר שהעיסקה תיפסל שלא יכירו בה ,זה
רק צריך לבדוק זה אומר שהעיסקה דורשת בדיקה מיוחדת על
ידי שלטונות המס.
פאר לי שחר :בקיצור ,לפני שאנחנו
המס

מגישים את

כל הצהרות

שלנו אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב א( כיצד באמת אנחנו

נשלם פחות אבל,
פרופ'' דן ביין:

על פי החוק .תודה רבה לך פרופ'' ביין.
תודה רבה ערב טוב.
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