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כותרת :פרופ'' דן ביין ,לשעבר מתמחה במשפטי
מס  -לקראת הכנס שייערך מחר בחיפה
עודד לוינסון :כעת אנחנו אומרים ערב טוב לפרופ'' דן ביין.
פרופ'' דן ביין :ערב טוב.
עודד לוינסון :שימשת שופט בדימוס שהתמחה במשפטי מס וככזה
אתה משמש גם כאחד מעמודי התווך בכנס שייפתח מחר בחיפה,
כנס בתחום המסים והמשפט המינהלי ,ההצרא שאתה תעסוק בה
נוגעת אולי לאוכלוסיה מצומצמת מכלל מאזינינו אבל אין ספק
הן השלכות מרחיקות לכת .אנחנו

שההשלכות של הנושא הזה

מדברים על חוות דעת משפטיות ככלי לתכנון מס וחסכון במס
של חברות ועסקים ,כאשר העניין הזה

בגירסה

כזו או אחרת

נשזר בכותרות שאנחנו רואים בעתונים באופן תדיר יחסית.
בעצם אנחנו יכולים להתייחס לחוות הדעת כקרנות מזבח ,כקיר
בטחון כאיזו שהיא הגנה
לבוא ולומר רגע רגע

שבה אם מישהו מואשם הוא יכול

יש בידי חוות דעת משפטית שלפני מעשה
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גיבתה את הכוון שעליו הלכתי?
פרופ'' דן ביין :העניין של מגן זה אספקט אחד ולא האספקט
החשוב ביותר של חוות דעת .חוות דעת נדרשות בתחומים שונים
למשל ,חברה רוצה לקבל הטבות
הון

במסגרת החוק לעידוד השקעות

או חוקים דומים ,היא צריכה לשכנע

את רשויות המס

שהיא עומדת בדרישות אלה.
עודד לוינסון :וכך אנחנו יכולים לראות את חוות הדעת לא
בהכרח ככלי לתכנון מס אלא

שמגבה בבקשה שמופנית לרשויות

להכנסת פרויקט מסוים במסגרת חוק עידוד השקעות הון.
פרופ'' דן ביין :טוב,
לתכנון

זה אחד ההיבטים .יכול להיות שזה גם כלי
רוצה לנקוט באיזו שהוא

מס אם חברה מסויימת

הליך תכנוני ,היא רוצה לדעת אם יש סיכוי שזה יעמוד ,אז היא
גם כן

לפני שהיא הולכת לעשות מהלכים שלעתים מורכבים היא

רוצה לדעת שהיא הולכת שיש סיכוי לכל המבנה שהיא הולכת
לבנות ,או למשל חברה שרוצה שצריכה להחליט איך להגיש
הדו"חות שלה ,אם היא צריכה לאחד למשל את הדו"חות עם
חברת בת או לא,

אלה הן החלטות שמאוד חשובות אין להן

קשר לתחום הפלילי לפחות לא במישרין אלא ,הם כלי עבודה יום
יומי בעצם בחברות גדולות.
עודד לוינסון :אם אנחנו מנסים להתייחס

לחוות הדעת

המשפטיות כמתוות דרך פעולה של חברות ,חוות הדעת הללו לא
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נוגעות לפעילות היום יומית אלא באמת
של

לתחום המאוד ספציפי

חבויות מס ותכנוני מס והשאלה היא ,עד כמה בארץ

לומדים להיכנס לתחום הזה מבעוד מועד ולא כמו שלפחות היינו
רגילים

בהוויה

הישראלית לעשות את הכל יחסית ברגע האחרון

תכנון מטבעו אמור להיעשות זמן רב מראש.
פרופ'' דן ביין :תראה ,כפוף לאופי הישראלי

שאוהב

לאתגר,

ברור שרצוי כדי להימנע מטעויות שעולות לפעמים ממון רב לדעת
סוף מעשה במחשבה תחילה ,וכאן חוות המשפטית יש לה חשיבות
רבה מאוד.
עודד לוינסון :והדברים הללו
להיבטי מס

הוקמו גם ענייני אחרים שנוגעים

יידונו בכנס מסים ומשפט מינהלי שיתקיים בחיפה

ביום שני .אני מבקש להודות לך פרופ'' דן ביין.
פרופ'' דן ביין :להתראות.
עודד לוינסון :ערב טוב.

3771794
עמוד

3

מתוך

3

