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  תמצית 
  

כמה טעמי ברורי . צו שעה של ישראל בתחו שוק ההו� הינו (Competitiveness)1שיפור התחרותיות  •
  :חברו יחדיו למסקנה זו

  

, רות תדיר כלכלתה ושוק ההו� שלה מתחרי בכלכלות צומחות אח–בי� שישראל מעוניינת בכ� ובי� שלא  •
תחרות זו משתרעת הרבה , אול. כשתאגידי מקומיי שוקלי היכ� למק פעילויות עסקיות שלה

, מיקו מטות תאגידי ומשיכת השקעות וכספי, זוהי התחרות על מוקדי ניהול וגיוס כספי: מעבר לכ�
  .אמורהבזירת התחרותיות ה" שחק� מאחר"נראה כי ישראל היתה , עד כה.  מקומיי וזרי

  

 "חלו� הזדמנויות"פתיחת מביאי יחדיו ל, שינויי שחלו בזירה הכלכלית העולמית ואשר יפורטו להל� •
 – להפו� את שוק ההו� שלה במובנו הרחב –המאפשר לישראל את מה שהתחייב ממנה עד כה ממילא 

ה אפשרי וא� שינוי כז. משקיעי ומנהלי השקעות, לזירה אטרקטיבית לפעילות גלובלית של תאגידי
 . הכרחי

  

הוא נחו  כדי לאפשר הצמיחה הדרושה כדי .  פיתוח שוק ההו� הישראלי ושדרוגו אינ� בבחינת מותרות •
בדיקה שנערכה על ידי המכו� מראה כי ללא .   שנה20לפרנס את אוכלוסיית ישראל בטווח זמ� של עוד 

שר את הצמיחה הנדרשת כדי ספק  לא נוכל לאפ–גידול מסיבי בזרימת ההו� לישראל וניהולו ממנה 
  . לתושבי ישראל את רמת החיי הנוכחית או קרובה לה

  

קיומ של , אוכלוסייתה הרב לאומית וההטרוגנית: לישראל יתרונות ברורי� לשמש כמרכז פיננסי •
מיומני בעלי גישה מלאה לשווקי ההו� ) יועצי השקעות, רואי חשבו�, עורכי די�" (סוכני שחבור"

ורישות ומקושרות אינטנסיביי לחלק נכבד מפעילי שווק ההו� המרכזיי ; )ניו יורק ולונדו� (המרכזיי
גיוו� מוצריו , העמקתו,  לשינויי שחלו בשני האחרונות בשוק ההו� המקומיבמצטברכל אלה .  בניו יורק

 י לניהול כספי� ממשי וברור לישראל להפו� למרכז פיננס, פוטנציאל גבוהוהפחתת הריכוזיות בו יוצרי
  .והשקעות

  

חסרו� מרכזי של ישראל הינו בבירוקרטיה עודפת החוברת לרגולציה עמומה ויוצרת אקלי בעייתי  •
ואלה , הוא ציבור המשקיעי ומנהלי ההשקעות הבינלאומיי" קהל היעד: "להקמתו של מרכז פיננסי

  .ללי המשחקוודאות מרבית באשר לגורל השקעותיה� ובהירות באשר לכמעונייני ב
  

בהתא עבד הצוות על מיפוי וניתוח השינויי הדרושי בתשתית הרגולציה העוטפת את שוק ההו�  •
המחייבי , המשמעותיי ביותר, המסקנה הינה קיבו  של סעיפי נבחרי.  המקומי מעבריה השוני

לת ישראל כלכ: "קהל היעד"מהל� חקיקתי אחד וכולל שמבטא העברת מסר ברור ל ב–טיפול משולב 
כדאיות כלכלית : תנאי המשלבי" המגדיל את העוגה"מסוגלת לספק לכל משקיע ומנהל השקעות 

תיוו� פיננסי , תשתית וגישה מלאה לכל אפיק השקעה ומרכז פיננסי אחר, ) תמריצי ועלויות, היבטי מס(
  .וודאית ופשוטה להבנה, ותשתית רגולטיבית בהירה, יעיל ואיכותי מהשורה הראשונה

  
  

המכו� הישראלי לתכנו� כלכלי מבקש להודות לחברי הצוות אשר . פרטי השינויי מופיעי בגו� המסמ�
  .השקיעו מזמנ ועל חשבונ בהתוויית ההמלצות ועיבוד�

  

                                                 
 Competitiveness is a measure of a country's advantage or disadvantage in: של כלכלה משמעה" תחרותיות "1

selling its products in international markets. (OECD Glossary of Statistical Terms -   



  
  
  
 

 3

  תוכן עניינים
  

 2................................................................................................................................................תמצית

 4..................................................................................................................................................מבוא

 9.......................................................................................................................................תחום המיסוי

 9................................................................................................................... פעילות פיננסית–' פרק א

 9...............................  פטור למשקיעי חוץ ממס על רווח הון במכירת מניות בחברה ישראלית . 1

 Participation Exemption"..........................................................................9 "– פטור השתתפות .2

 Trading for your own account................................................10 –עידוד ניהול השקעות מישראל . 3

 11........................................................................  מיסוי ישראלים המשקיעים בקרנות גידור. 4

 11....................................................................  )דמי ניהול ודמי הצלחה (מיסוי מנהלי קרנות. 5

 12................................................................................................................... פעילות ריאלית–'פרק ב

 12......................................................................................................  חוק עידוד השקעות הון. 1

 13.....................................................................................................................  שינוי מבנה. 2

 13...........................................................................................................  דוחות מס מאוחדים. 3

 14................................................................  מינוף ומימון לחלוקת דיבידנדים, הוצאות מימון. 4

 Intangible(................................................................................14(הפחתת נכסים בלתי מוחשיים  .5

 15.....................................................................................................................  מס ערך מוסף .6

 15....................................................................................................................... סוגיות שונות–פרק ג

 15.............................................................................................................................  בהירות .1

 15.............................................................................................  ל"תהליך העברת כספים לחו .2

 17.................................................................................................................................תחום התאגידים

 17....................................................................................... לחוק החברות10תיקון :  מניעת נזק–' פרק א

 17     ט עודף רגולציה ומתן כוחות מוגזמים לבעלי מניות מיעו- הצעה קיימת לתיקון חוק החברות  .1

 19...................................................................................................... כינון בית משפט מתמחה–' פרק ב

 19..................................  שופטים מתמחים/הקמת בית משפט מתמחה לכלכלה ותאגידים. 1

 M&A(....................................................................................................20( מיזוגים ורכישות - ' פרק ג

 20.................................................................................   העלאת האחוז החוסם–הצעות רכש  .1

 LBO  ................................................................21רטים וחוקיות עסקאות  הגדרת סטנד–מיזוגים  .2

 21.................................................................................................................  רכישה כפויה. 3

 22...............................................  רולינג בעסקאות מיזוגים ורכישות- הפחתת הצורך בפרה . 4

 23.................................................................סדרי עדיפויות ושעבודים התואמים את הנעשה בעולם–' פרק ד

 23.......................................................  דיני בטוחות ושעבודים וחדלות פירעון של תאגידים . 1

 24............................................................................ חידוש והתאמת דיני שותפויות לנעשה בעולם- ' פרק ה

 24..........................................................................................................  פקודת השותפויות. 1

 25........................................................................................................... מעטפת פרוצדוראלית–' פרק ו

 25.................................................................................  השפה האנגלית כממשק תקשורת . 1

 25........................................................................................................  הגשות אלקטרוניות . 2

 27....................................................................................................................גולציה הפיננסיתתחום הר

 27...............................................................ע ובחוק ייעוץ השקעות"בחוק ני" משקיע מסווג"הרחבת הגדרת 

 27...................................  השקעותע וחוק ייעוץ "בחוק ני" משקיע מסווג"הרחבת הגדרת  . 1

 28.................................................................................המרצת מתווכים פיננסיים למקם פעילותם בישראל

 28.....................................................................  פטור לעידוד עלייה של מתווכים פיננסיים .1

 29 ..............................................................................  זרים לעובדים וויזות מנגנוני הנפקת .2

 29.........................................................................................צוות מעקב ותגובה על ביצוע שינויי החקיקה

 30............................................................................................................... התחרות בשוק המקומיקידום



  
  
  
 

 4

  
  מבוא

  
  

 הוא הפ� –חסר עומק ומוגבל , משוק ריכוזי.  שוק ההו� בישראל עבר בשני האחרונות שינוי מהותי ומבור�
המסחר וא� הריכוזיות בו פחתה באופ� " עומק"הגדל באופ� משמעותי בהיקפו וב, בעשור האחרו� לשוק דינמי

השינוי בשוק ההו� נחשב ג על ידי מוסדות בינלאומיי לפור  דר� . ר לאחר יישו מסקנות צוות בכרניכ
    2ולחיובי יותר בתחו ניהול הכנסי

  
לצד שינויי אלה מסתמני שווקי ההו� על נגזרותיה כתחומי כלכלה צומחי שמשקל בכלכלות המערביות 

ובקרב אלה תופשת , ית הינה עליית קרנ� של תעשיות השירותיהמגמה המסתמנת בכלכלה העולמ.  הול� וגדל
"  3.מקו נכבד" תעשיית השווקי הפיננסיי
  

תופעה שלישית המצטלבת ע קודמותיה הינה הטיה של מקורות הגידול העולמי בתוצר למדינות שאינ� 
מדינות אלה אינ� . המלזיה ואינדונזי, הודו, כמו סי�) ב ומערב אירופה"ארה" (המערב המסורתי"מדינות 

וקצב " העול השלישי"ההתעוררות הכלכלית של .  מרותקות לכלכלות המערב ולמרכזי הפיננסיי שלה�
הצמיחה הגבוה במיוחד שלו משני בהדרגה את מאז� הכוחות הכלכלי בעול ופותחי אפשרויות כלכליות 

   4.באזורי קרובי ומובני יותר לישראל ולישראלי
  

. התקשורת העולמית והשימוש באינטרנט, הנמשכת לאור� זמ� הינה עליית המסחר האלקטרוני, תמגמה נוספ
מסירות חסמי מעבר וחסמי מיקו , שה� למעשה נגזרות של הגלובליזציה בסחר העולמי, תופעות אלה

  .  ומאפשרי לנהל הו� מכל מקו בעול
  
ממשי ומשמעותי לכלכלות " חלו� הזדמנויות"יוצרת , בזמ� ובמרחב, המפגש של התפתחויות אלה" צומת"

היכולת לממש את ההזדמנות תלויה . אול מימוש ההזדמנות הזו אינו מוב� מאליו. צומחות כזו של ישראל
יכולת לקיי פרמטרי " (היצע"הפוטנציאל של ישראל להפו� למרכז פיננסי בהיבטי ) א: (במרכיבי אלה

זמינות של משקיעי ומתווכי פוטנציאליי לניהול כספי  ("ביקוש"ו) נדרשי לכינו� מרכז פיננסי
איתור מדויק של קשת השינויי הנדרשי לגישור על הפער בי� הקיי לנדרש בפרמטרי ) ב(; )מישראל
כל .  עלות ביצוע השינויי הנדרשי במונחי היק� השקעות הנדרש ואור� הזמ� לביצוע השינוי) ג ((ו, שלעיל

הכרחיות בו ואומד� " אבני דר�"עמידה על ,  שרטוט ישימות התהלי�–ת לניתוח שתוצאתה אלה יוצרי מסגר
  .   התועלת מול עלות

  
  ":עוגני"נקודת המוצא להערכה ולניתוח פוטנציאל הצמיחה של שוק ההו� הישראלי מבוססת על מספר 

  

 

 

                                                 
שהוא מפותח ביותר בסטנדרטים אזוריים , ו בשוק הפיננסיהתחום שבו נראו ההתפתחויות המרשימות ביותר הי "2

הצליחו להתמודד עם הרמה הגבוהה של , בין יתר הדברים, נראה כי הרפורמות פורצות הדרך בשוק ההון. ובינלאומיים
 הנתמכת על ידי מוסדות השכלה גבוהה ומחקר, ישראל נהנתה מפיתוחה של תרבות חדשנות. ריכוזיות בענף ניהול הנכסים

וסימן מצוין , ויש לכך השפעה רבה על שאר הכלכלה, ישראל נהפכה למעצמת טכנולוגיה עולמית. מדעי מהמדרגה הראשונה
בראש , הקפיצה נובעת. "כלכלן ראשי וראש רשת התחרותיות הגלובלית של הפורום הכלכלי העולמי, לופז קלרוס. א" (לעתיד

, אשר הכניסה לישראל מידה נכבדה של תחרותיות ומקצועניות", ח"ונאמר בד, "מהרפורמה בהנהגת ועדת בכר, ובראשונה
 The Global Competitiveness Report 2007-2006". והניחה את התשתית למהפכה בניהול נכסים

gcr/org.weforum.www://http   
  e_statis/e_res/english/org.wto.www://http -ב, 2007stics International Trade Stati - לענין זה ראו 3
 בחינת נתוני יבואני ויצואני השירותים הפיננסיים הגדולים בעולם מגלה כי הכלכלות הצומחות של המזרח הם יבואניות 4

גושי הסחר "מבין היצואנים ניתן להבחין כי לצד . ם ובכלל זה של שירותים פיננסייםמשמעותיות ביותר של שירותים מסחריי
 דרום אפריקה –כמו , בולטות מדינות בעלות אוריינטציה מערבית באזורן הגיאוגרפי, ב והגוש האירופי" ארה–" הגדולים

י היבטי יבוא ויצוא בסחר העולמי נתונים מפורטים לגב(למדינות אלה מסורת מערבית וגישה מתקדמת למערב . ואוסטרליה
 ).בשירותים פיננסיים מצורפים כנספח בהמשך הדברים
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 ;)היצעי מקומיישל ביקושי ו" אי"להבדיל מ(היות שוק ההו� חלק מזירה כלכלית גלובלית  •

 ; מהותו וחשיבותו של שוק ההו� כאחד מספקי המימו� של תהלי� הצמיחה המשקי •

• , )Network effect(רישות : היכולת להגביר תחרותיות שוק ההו� המקומי בפרמטרי קריטיי

 .הו� אנושי ורגולציה

  
המפגש בי� היחידות החוסכות בראש� עומד : שוק הו� מאופיי� כרשת של מפגשי בי� יחידות כלכליות שונות

המעוניינות (ליחידות הכלכליות צורכות ההשקעה ) המבקשות להבטיח בטחו� ותשואה נאותי לעוד� שביד�(
 –מפגשי אלה מתהווי בידי סוכני כלכליי נפרדי ). לגייס כס� הדרוש לצמיחת� בתנאי מיטביי

שוק ההו� .  בורסות ניירות ער�, ברוקרי, מיחת, בתי השקעות, בנקי לסוגיה: המתווכי הפיננסיי
כמו , אלה ניזוני.  האטרקטיביות שלו עומדת ביחס ישר לכמות ואיכות המפגשי בו. מאופיי� ככלכלת רשת

ככל ששוק ההו� משכיל למשו� : במילי פשוטות. בכל שוק מוצרי מכמות ומגוו� המקורות וסוכני הביצוע
  5.עה כ� גובר כוחואליו יותר מקורות וצרכני השק

  
הפוטנציאל שלו כתחנת מפגש בי� :  מכא� עולה החשיבות של פרמטר יסודי וחיוני לכינונו של מרכז פיננסי

  : פרמטר זה ניזו� מכמה פרמטרי משנה ובראש אלה.  מקורות הו� גדולי ומגווני לבי� צרכני השקעה רבי
  

בורסה ,  שוק ניירות ער� מוסדר ויציב: תשתית שוק מתקדמת–" מפגש"קיומ של תנאי יסוד ל •
מגוו� מוצרי השקעה ומקורות , קיו סחר אלקטרוני בטכנולוגיות מתקדמות, בסטנדרט מתקד

 ;קיומה של קישוריות לבורסות ולמתווכי פיננסיי אחרי בעול; מימו� ואי תלות ביניה

מרכז פיננסי הינו רשת  מרכיב חשוב בקיומו של –קיומה של רשת מתווכי איכותית ומקושרת  •
ככל שרשת זו .  אות� יחידות כלכליות המתווכות בי� מקורות השקעה לצרכני ההשקעה: התיוו�

בעלי מקושרות למרכזי ; הו� אנושי בעל איכות מוכרת בעול, ריבוי מתווכי: איכותית יותר
  . כ� רב הסיכוי של פניה לשוק ההו� המקומי כמרכז פיננסי–פיננסיי אחרי

תאגידי ורגולציה , דאיות ניהול כספי בישראל וארגוני כלכליי הנגזרת מכללי מיסויכ •
במידה המאפשרת גישה , לנהוג ביתר המרכזי הפיננסיי, במהות, פיננסית מתקדמי הדומי

  Sarbanes Oxley (לדוגמה כללי ה(א� לא זהה בהכרח לכל תג ופסיק ברגולציה ש (אליה
  ).   ב" להשקעות בדמות הקמת חברות בארהשיצרו תמרי  שלילי

  
  

זאת לנוכח הקדמה היחסית ששוררת . כי ההיבט הראשו� שלעיל מתקיי, על יסוד היכרותנו המעשית, הנחתנו
להפני , בשוק ניירות הער� המקומי והמאמ  הנמש� של רשות ניירות ער� והבורסה לניירות ער� לאמ 

  .טנדרטי מתקדמי בעולולדרוש מ� הסוכני בשוק לנהוג לפי ס
   

   .  לעיל3( ו2עבודתנו התמקדה בבחינת התחרותיות של ישראל כמרכז פיננסי בהיבטי
 

הו� ומשאבי אנושיי ומערכתיי , נמצא כי פוטנציאל שוק ההו� המקומי הוא תלוי פוטנציאל הרישות
  כיס של שכ� על ,  הוא תלוי תחרות גלובלית–שנית ; המרכיבי שווקי הו� מקומיי

  
  

המעוניינות א� , המשקיעי ומנהלי ההשקעות הגלובליי מתנהלת תחרות עזה בי� כלכלות של מדינות שונות
  שכ� מערכי ,  הוא תלוי רגולציה–שלישית ; ה� להפו� למוקדי ניהול השקעות פיננסיות

  
  

                                                 
מגוון מקורות ההשקעה : הינו מושג רב מימדי הנובע לא רק מכמות הכסף אלא גם מפרמטרים אחרים כמו" גודל השוק "5
קיומם של קשרים ורשתות רב , אחריםאיכות הגישה למרכזים פיננסיים , מגוון הלקוחות הפוטנציאליים, )מוצרים ואפיקים(

  .מגוון וריבוי המתווכים ומידת התחרותיות ביניהם, לאומיות זמינים בשוק ההון
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ל ההתפתחות של שוק הרגולציה לזרועותיה ומסורת הרגולציה מהווי פקטור מרכזי המקרי� על פוטנציא

 מרכיבי 3יכולתנו להתחרות תלויה א כ� ביכולת להמרי  משקיעי ומתווכי פיננסיי ב .  ההו� המקומי
למשקיעי ") מקלטי מס"מודגש כי בשו פני ואופ� אי� הכוונה ליצירת (כללי מיסוי תחרותיי : אלה

 מגבילי באופ� מהותי יכולות ואפשרויות כללי חברות ורגולציה פיננסית שאינ מונעי או; ולמתווכי
.  ייציבות כללי משחק ומניעת סרבול עוד� בירוקראט; כלכליות הזמינות  במרכזי פיננסיי מתקדמי אחרי

  .באלה התמקדה עבודת הצוות
  

נדגיש .  חקיקתיי ורגולטביי אלה, במש� חודשי אחדי ביצע הצוות סקירת עומק של מכשולי מוסדיי
אלא בחרנו להתמקד בנקודות מהותיות אשר , עבודתנו לא ביקשנו להציג את כלל העיוותי והבעיותכי ב

.  צפוי לחולל תמורה באטרקטיביות של שוק ההו� המקומי כלפי חו , במהל� חקיקתי אחד מרוכז, פתרונ�
שלא תחת דבר , נדגיש כי המדובר בנקודות חיוניות וכי טיפול חלקי בנקודות אלה או טיפול מלא בחלק�

  .   לא יביא לתוצאה הנדרשת–חקיקה מרכזי המעביר מסר חד וברור 
  

ליצירת תנאי בסיס להפיכת , כמכלול אחד, תוצר העבודה הינו תוצר המרכז את כלל שינויי החקיקה הדרושי
 עבור נדגיש כי אי� הכוונה כי ישראל צריכה להוות בסופו של יו תחלי� מלא.  ישראל למרכז פיננסי אזורי

המוצר המבוקש ממרכז פיננסי אינו בהכרח ביצוע .  לונדו� ודומיה, משקיעי לשווקי ההו� שבניו יורק
אי� לשגות בזיהוי בי� מקו ביצוע ההשקעה או הגיוס .  ההשקעה או גיוס הכס� הדרוש לה בבורסה המקומית

כל שנדרש . הפרדה בי� השנייבעול השירותי הפיננסיי המתקדמי קיימת . לבי� מקו ניהול הכספי
, יורק(ממרכז פיננסי אזורי הוא רשת התיוו� היוצרת מימשקיות וקישוריות למרכזי ההו� הגדולי דוגמת ניו

הוא ימוק במקו . אול מוקד הניהול של הכספי אינו עוד חייב להיות צמוד למרכזי אלה, לונדו� וטוקיו
המציעה לו שירותי ניהול , נוחה בהיבט המס, ק לו מעטפת יציבההכדאי ביותר למשקיע במוב� זה שהוא מעני

ללא הצור� של המשקיע להקי מטה עיסקי במרכזי ההו� , בעלי גישה בינלאומית, ותיוו� פיננסי מתקדמי
  . הגדולי בעול

  
ע משקיעי ממדינות שונות " גשר תרבותי"ריבוי שפות ויכולת לקיי , לאומיות( דרישת הרב, בנוס�

לאומית (הנהנית מאוכלוסייה רב, היא בעלת פוטנציאל מימוש גבוה בישראל, יוניות לקיומו של מרכז פיננסיהח
כא� טמו� .  מהווי יתרו� יחסי בתחרותיותמנטאליי(קיומה של שפה משותפת וקשרי תרבותיי. והטרוגנית

  .  מרכז פיננסי כמובנו לעילתור ליכולתה להיות,  שביחד ע מאפייני אחרי שמנינולבישראל הפוטנציא
  

אנו מאמיני� כי לשוק ההו� הישראלי פוטנציאל משיכה והפיכה למרכז : מסקנתנו מבדיקת הדברי� ברורה
פוטנציאל הרישות ומשאבי ההו� האנושי , פיננסי אזורי על רקע התמורות המתמשכות בכלכלה העולמית

    .שלו
  
  

החקיקתי והרגולטיבי החולשי ,  ההיבט המוסדי–בראש על הדר� ניצבי מכשולי לא פשוטי ו, ואול
, הצפיות, גור מסרבל ומעמע ופוגע באלמנט הוודאות, במתכונת הנוכחית, כיו על שוק ההו� והמהווי

  .  האחידות והשקיפות שכה חשובי למשקיעי ולמנהלי השקעות
  
  

כל השינויי� האלה חייבי� משוכנעי כי אנו .  ריכזנו במסמ� זה לפי פרקי את שינויי החקיקה הנדרשי
הגברת התחרותיות של שוק ההו� כלפי "להיעשות בדבר חקיקה מרכזי ומרכז שמטרתו המוצהרת הינה 

זאת בדומה לחקיקה שבוצעה לאחר עבודתה של וועדת בכר ואשר כמודל .  "משקיעי� ומתווכי� פיננסיי�
  . ידה היטבמילאה את תפק, אופרטיבי להעברת מסר ברור לשווקי

  
  
  
  

" כללי המשחק"תובטח יציבות� של חיוני ביותר כי בחקיקה המגבשת את מכלול השינויי הדרושי , בנוס�
 המצטבר מעלה כי חשש מהותי במיוחד של משקיעי השוקלי העתק ניהול �הניסיו.  לתקופה משמעותית

  כופות טענה הנשמעת ת, באופ� ספציפי". שריונו"כספ הינו אופק הוודאות ו
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אינ יציבי וה מועדי לשינויי אגרסיביי חדשות " כללי המשחק"כלפי הרגולציה הישראלית היא כי 
נדרשת איפוא הבטחה חקוקה וברורה להותרת האקלי ההשקעתי על כנו לתקופה משמעותית .  לבקרי

  ). שני לפחות10להערכתנו (
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  תחו� המיסוי
  

   פעילות פיננסית–' פרק א

  

, על ישראל להפו� ברת תחרות מול מדינות העול בכל הנוגע למשטר המס, על מנת להוות מרכז פיננסי גלובלי
המס המוטל על חברות אחזקה ישראליות , לרבות המס המוטל על משקיעי חו  על רווח ממכירת מניות

  .המוקנותוהיכולת לנהל השקעות מישראל מבלי לפגוע בהטבות המס 

  

  פטור למשקיעי חו" ממס על רווח הו� במכירת מניות בחברה ישראלית .1

  

  רקע

הולנד וסינגפור וכ� מרבית מדינות אירופה מקנות פטור גור� , בריטניה, ב"ארה: כדוגמת, מדינות רבות בעול
ראה (מכרות  של המניות הניבשיעור אחזקה מינימאל, א בכלל, על רווחי ממכירת מניות ומתנות את הפטור

כגו� , מדינות אחרות שלא יישמו בעבר את מדיניות הפטור האמורה). 'נספח א –ב ובריטניה "דוגמאות מארה
  .שינו את חוקיה� כדי שיכללו פטור כאמור, יפ� ואוסטרליה

  

זכאי תושבי חו  , אמנ.  במס רווח הו� בישראלכללחייב כ, תושב חו  המשקיע בחברה תושבת ישראל, יוכ
בהתא לסעי� (חברות נסחרות ותושבי מדינות אמנה , פ"חברת מו:  כגו�הו�על רווח ורי שוני ממס לפט
 תחת תנאי המקשי מאוד על קבלת לאול הכוו, ) המפרט רשימה של בעלי פטור ייחודי3ב97(  ו2ב97, 1ב97

פוטנציאלי מצב של תנאי שלרוב מחייבי אינטראקציה מול רשויות המס ויוצרי אצל משקיעי , ההטבות
  .חוסר וודאות

  התיקו� המוצע

ניירות ער� של תאגידי שעיקר למעט (ממס רווחי הו�  חו המשקיעי  באופ� ברור את בחוקפטור מומל  ל
  ).נכסיה מקרקעי� בישראל

  

 "Participation Exemption "–פטור השתתפות  .2

  

  רקע

מעניקות פטור ממס לחברות , לנד ולוקסמבורגרוב המדינות המהוות מרכזי פיננסיי עולמיי כגו� הו
תו� הצבת מספר תנאי , אחזקה מקומיות בעת מכירת מניות או קבלת דיבידנד מחברות מוחזקות זרות

אופי פעילות החברות המוחזקות ושיעור המס לו , יבעיקר שיעור החזקה מינימאל(פשוטי וברורי יחסית 
  ).כפופות החברות המוחזקות

לחברות ישראליות המשקיעות , "פטור השתתפות"הוענק , 2003 בינואר 1(מה במס והחל מהבמסגרת הרפור
ע .  על ידי תושבי חו , בחברות זרות במטרה ליצור תמרי  להתאגדות בישראל של מרכזי ניהול בינלאומיי

דר חברת מקשי על האפשרות להיכנס לג, התנאי שנקבעו במסגרת רפורמה זו בנוגע לפטור ההשתתפות, זאת
 67סעי� (קיימות מגבלות לגבי חברות שיכולות להיכנס לתחולת סעי� זה . החזקות המזכה בהטבות בהקשר זה

כמו ג ,  ארגו�–חברה שעברה תהלי� של רה , חברות ציבוריות, חברות משפחתיות: כגו�) לפקודת מס הכנסה
  .'מקור הפקת ההכנסות וכו, מגבלות הנוגעות להרכב הנכסי
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דבר המעיד א� הוא על , הינו מועט, השימוש בו למיטב ידיעתנו, חיקוקו של משטר פטור ההשתתפותמאז 
  .ויכולתו להוות משטר אטרקטיבי לחברות רב לאומיות, חוסר האפקטיביות שלו

  

  התיקו� המוצע

מכירת תהיה זכאית לפטור על רווח הו� מ,  חברה ישראלית העומדת בתנאי המזכיכלמומל  לקבוע בחוק כי 
  . מניות המוחזקות על ידה ומפטור על דיבידנד שנתקבל מחברות מוחזקות זרות

  
  ).'נספח בראה  (הולנדב כדוגמא פטור השתתפות כפי שנהוג ומקובל ב"רצ

  

  

  rading for your own accountT –עידוד ניהול השקעות מישראל  .3

  

  רקע

לרוב , כמו כ� אמנות מס שישראל צד לה� כוללות. �דיני המס בישראל כוללי פטורי שוני מרווחי הו, כאמור
, "מוסד קבע"וה� אמנות המס מסייגי את הפטורי בהעדר , ואול ה� הדי� הפנימי בישראל, פטור כאמור

, אשר באמצעותו מנוהלות ההשקעות הפיננסיות, פתיחת משרד באר , לפיכ�. אליו נית� ליחס את רווח ההו�
  .י פעילות ובמקרי רבי מהווה גור למניעת הגעת לישראלחושפת את המשקיעי למס לגב

הונג קונג וסינגפור מאפשרות לנהל השקעות דרכ� מבלי ליצור חבות במס , ב"ארה, מדינות כבריטניה, מאיד�
באופ� שמעודד פתיחת משרדי בתחומ� וביצוע השקעות מאותה , )בהתקיי תנאי מסוימי(למשקיעי חו  

  ). 'נספח גראה , ב"רהא: דוגמא(המדינה 

  

  התיקו� המוצע

על מנת לעודד משקיעי זרי לפתוח נציגות בישראל אשר תעסוק באיתור השקעות בישראל ומחוצה לה מבלי 
שנוכחות כאמור תביא לתוצאות מס שליליות מומל  לפטור משקיעי זרי ממס בי� א ק לה מוסד קבע 

התוצאה צריכה . ובי� א לאו וזאת תחת תנאי מתאימי) באמצעות הנציגות של מנהלי הקר�(בישראל 
  .להיות שבהקמת משרד כשלעצמה אינה חושפת את המשקיע לחבות מס בגי� השקעותיו

  ).'נספח ד( הצעת חוק שבאה לעודד הקמת גופי לניהול כספי משקיעי ,  סינגפור(דוגמא ב כ"רצ

  

 מישראל Private Equity(קרנות גידור ו, סיכו�התיקו� האמור יביא ג להרחבת פעילות� של קרנות הו� 
שפועלות באמצעות משרד , קרנות כאמור, כיו. לגבי השקעת� בישראל ומחוצה לה, וקרנות למימו� ביניי

הענקת פטורי , להערכתנו. למס בישראל) לרבות השות� הכללי(בישראל חושפות את המשקיעי שלה� 
 יביאו לפתיחת נציגויות נוספות של הקרנות 3לות כאמור בסעי�  ומניעת הגב1מרווחי הו� כאמור בסעי� 

ובחלק מ� , אשר יתורגמו בסופו של דבר להרחבת השקעת� בישראל) אשר נמנעו מלעשות כ� עד כה(המובילות 
לישראל וניהול השקעות ) שחלק שוקלי חזרה או עליה לישראל(המקרי למעבר של חלק ממנהלי הקרנות 

טק (התיקו� יספק מסגרת להקמת אורגני מימו� נוספי החיוניי לפיתוח היי, בנוס�. בישראל ומחוצה לה
  .דוגמת קרנות למימו� ביניי
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  מיסוי ישראלי� המשקיעי� בקרנות גידור .4

  

  רקע

 ויסווגו כי הכנסות השותפות ייוחסו לכל שות� על פי חלקו, בנוגע למיסוי שותפויות קובעת פקודת מס הכנסה
קבעה רשות , בנוגע להכנסות המשקיעי בקרנות הגידור אול .וג מקור ההכנסה של השותפותבהתא לסיו

א� ע ,  להכנסות פסיביותבהכנסות אלה יוכלו להיחש, המסי ברולינגי שוני כי תחת מגבלות מסוימות
  .20%בשיעור הוני רגיל  חל� מס, 25%של בשיעור זאת נקבע מס 

  

  התיקו� המוצע

כלומר לא תהיה הבחנה בי� משקיעי , הכנסה בידי המשקיעי לא יושפע מאופ� השקעתמומל  שסיווג ה
כ� שהמס שיחול עליה יהיה , לבי� משקיעי המבצעי השקעת בדרכי אחרות, המשקיעי דר� קר� גידור

  .20%מס רווח ההו� הרגיל בשיעור 

  

  

  ) דמי ניהול ודמי הצלחה(מיסוי מנהלי קרנות  .5

 

 רקע

דמי "הינה ) פלטפורמת השקעות נפוצה ביותר בשווקי הו� מפותחי(שיטת התגמול של מנהלי קרנות חלק ניכר מ
בהנחה הברורה , ע זאת. באופ� מסורתי היתה החקיקה בישראל עוינת לסוג זה של תגמול מטעמי שוני".  הצלחה

ולת לקבל תגמולי זהי כי תמרוצ של מתווכי פיננסיי למק פעילות בישראל נובע בראש ובראשונה מיכ
, בלא התנייתו בתנאי מגבילי וקשי, למקובל בשווקי מפותחי כי אז חייבת החקיקה לאפשר סוג זה של תגמול

  .ההופכי אותו למעשה לבלתי ישי

היבט אחר נוגע למיהות המשקיעי מה נית� לגבות . היבט אחד של דמי ההצלחה נוגע לאופ� מיסויי ובו נדבר כא�
  .תחת הרגולציה הפיננסית, והוא נדו� בהמש�") מסווגי"או " משקיעי מתוחכמי("מול זה תג

אלא א חתמו על חוזי ספציפיי שאפשרו הפקדת הכס� , דמי הצלחה ממוסי כעקרו� כהכנסה פירותית, כיו
  .בנאמנות ומיסויו כהכנסה הונית

ולי להיות ממוסי כהכנסה הונית במסלול דמוי סעי� קיי חוזר של מס הכנסה לפיו דמי הצלחה יכ, נכו� להיו
  . הכנסה( לפקודת מס102

  : לאיסור על גביית דמי ניהול שתי השפעות שליליות מרכזיות

בעל , מנהלי ההשקעות הבכירי מתומרצי תמרו  שלילי לעסוק כמתווכי פיננסיי בתחו התמקצעות  .א
 .מתקדמיחשיבות לשכלול שוק ההו� וגיוו� אפיקי ההשקעה ה

מנהלי השקעות נמנעי מלעבור את הלי� הרישוי של רשות ניירות ער� ומקימי עסקי השקעה פרטיי   .ב
על מנת לעקו� את רשות ניירות ער� ה נדרשי בהקמת מבני . באופ� שיתיר לה לגבות דמי ניהול

)GP-LP Structures (אופטימאליי   .  לניהול קרנות גידורשאינ
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  התיקו� המוצע

 .בחקיקה" דמי הצלחה"עג� את המיסוי ההוני של ל  .א

  .להתיר למנהלי השקעות לגבות דמי ניהול  .ב

  

  פעילות ריאלית–'פרק ב

  

  חוק עידוד השקעות הו� .1

  

  רקע

 החוק משמש מכשיר מרכזי במדינת ישראל .מעניק הטבות שונות למשקיעי זריחוק עידוד השקעות הו� 
 הישראלית להתמודד ע התחרות ההולכת וגוברת בשווקי ומאפשר למדינה ולתעשייה, למשיכת הו� זר

חוק זה פותח בפני משקיעי החו  את האפשרות לקבל הטבות שונות עבור השקעות הו� , ככלל. העולמיי
שיעורי מס נמוכי על הכנסות , בי� היתר, החוק קובע. בתחומי מסוימי ובאזורי מועדפי במדינה

  .בעלות של המשקיעי הזריבהתא לשיעור ה" מפעל מאושר"מ

ערפול ואנכרוניסטיות חלק ממטרותיו וריבוי הפרמטרי לשיקול דעת שבו גורמי , ע זאת מורכבות החוק
חוסר רלבנטיות של החוק לתחו השירותי וחוסר בהירות ואי וודאות באשר לשיעור המס שיחול , לאנומליה

  . פעילות בישראלבפועל וכתוצאה מכ� מקשה על משקיעי חו  לתכנ� את 

מקובלת עלינו התפיסה כי יש להגדיר את מטרת החוק ויעדיו בצורה בהירה בהתא למדיניות שאותה , כללית
מעונייניפיתוח תשתיות וכיוצא באלה וכי החקיקה חייבת להיות , עידוד תעסוקה, הגדלת היצוא:  לקד

  ).  תעסוקה ופיתוח תשתיות, יצואהגדלת (פשוטה ובהירה לגבי המטרות האמורות שעומדות ביסודה 

הדגש העיקרי בעיננו בהיבט של הפיכת ישראל למרכז פיננסי הוא במיסודו של מסלול מיוחד במסגרת , ואול
ואשר תוחלתו ) קרי המוענקי לתושבי זרי(לשירותי פיננסיי מוטי יצוא , החוק לעידוד השקעות הו�

 הכספי המובאי לישראל לש –" יצוא"ציה של היק� ההעיקרית היא בשיעור מס נמו� במיוחד כפונק
  השקעת או מנוהלי מישראל

  

  התיקו� המוצע

 ;יש לבטל את ההבחנה בי� מת� שירותי לבי� פעילות יצורית  .א

ככלי עזר בידי " ידוע" יש לאמ  מנגנו� הדומה לשיטה האירית על פיה מוחל שיעור מס קבוע ו  .ב
דיו ולדעת מראש את גובה ההטבות ושיעור המס האפקטיבי כל זאת במטרה לכלכל את צע, המשקיע

 ).למשל, בלא תלות בגידול במחזור שאינו נית� לחיזוי(שלו 

לאמ  מסלול מס בשיעור נמו� במיוחד לשירותי  .גלדוגמא נית� למסות .   פיננסיי ולמטות בינלאומיי
משופר של תוכנית המטות מוצע לשקול אימו  מודל , כמו כ�. על פי שיעור הפעילות מחו  לישראל

 .הבינלאומיי של שווי 
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  שינוי מבנה .2

  

  רקע

ליצור תנאי נוחי לביצוע שינויי מבנה שיביאו להתייעלות הגופי חוק המיזוגי והפיצולי בישראל בא 
שעיקר� , צור� מימוש מטרה זו קובע החוק הקלות במס ל.המשתתפי בתהלי� ויתרמו לצמיחה כלכלית במשק

רבי ולעיתי א�  תו� קביעת מגבלות ותנאי לוהכו, ממס במועד ביצוע שינויי המבנה) ייהדח(פטור 
  .מורכבי

אשר עשוי , במקרי רבי פעולה במתווה של החוק דורשת פניה לרשויות המס לצור� קבלת אישור מקדמי
  .לארו� זמ� רב ואשר מעמיד את המשקיעי בפני מצב של חוסר וודאות

  

  התיקו� המוצע

י מת� הודעה " לפשט את החוק ולקבוע בו או בתקנות הוראות ברורות אשר יאפשרו ביצוע שינויי מבנה עיש
אספקטי נוספי שיובילו להקלות ). אלא א המשקיע מעוניי� (וללא צור� באישור מקדמילרשויות המס 

  :בתהליכי של שינוי מבנה

  
  

 ביטול מגבלה זו יביא – ו� מניות החברהמגבלת תקופת החזקה של שנתיי בנכסי המועברי או בה  .א
מגבלת השנתיי פוגעת ללא צור� באופק . לביטוי את היעילות הכלכלית של חוק מיזוגי פיצולי

היוצר חס על , 86יש לזכור כי המיזוגי עדיי� כפופי לסעי� . התכנוני הסביר של מהלכי מסוג זה
 . ביצוע פעולה מלאכותית לש התחמקות ממס

  . מגבלה זו אינה רלוונטית כבר למציאות של היו מוצע לבטל מגבלה זו– )1:4( יחסי גודל מגבלת  .ב

ג א היא פוטנציאלית בלבד זה ( מסורבל וכפו� לשרירות לבו של הרגולטור – מנגנו� הפרה רולינג  .ג
קיימות דרישות מחמירות כל העת , )עדי� מרכיב הנלקח בחשבו� על ידי משקיעי כפרמיית סיכו�

 .שה לקבל אישוריוק

 החוק במתכונתו כמעט ואינו מאפשר העברת נכסי מקרקעי� או פיצול של הפעילות – העברת מקרקעי�  .ד
 העסקית ונכסי מקרקעי� 

אקט אשר ,  מצריכה אישור הנציב ומת� ערובות– העברת מניות חברה ישראלית לחברה תושבת חו   .ה
 . וטות יחסית למת� אישורי כאלהחיוני ביותר לקבוע אמות מידה פש. מרתיע משקיעי חו 

  

  דוחות מס מאוחדי� .3

  

  רקע

אפשרות זו .  בלבדתותעשייתימוגבלת האפשרות להגיש דוח מס מאוחד למס לחברות , על פי החוק בישראל
על מנת .  אחד ו ייצורולכול� קחברות תעשייתיות מוגבלת א� היא למצבי בה החברות המאוחדות ה� 

מפעל חייבות לנבוע מ, בשנת מס,  מהכנסותיה90%פחות ל, שחברה תעמוד בהגדרת חברה תעשייתית
  .יצרניתשעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות שבבעלותה ו
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כ� שלקבוצה מפסידה יכולה לקו חבות מס , הגדרה מצומצמת זו מונעת ממרבית החברות לאחד דוחותיה�
ומנוגד למדיניות הרווחת במדינות רבות ,  הכלכלי שבבסיס איחוד הדוחות� העיקרוא� על פי שהדבר נוגד את

  .בעול

  

  התיקו� המוצע

ובלבד ששיעור ההחזקה בחברת הבת הינו ,  ע בנותיהכל חברהמומל  לאפשר איחוד דוחות לצרכי מס של 
   ).'נספח הראה , 80%ב למשל הס� הינו "בארה(מעבר לס� מסוי

  

  

  מינו( ומימו� לחלוקת דיבידנדי�, הוצאות מימו� .4

  

  רקע

חוקי המס בישראל ככלל אינ מאפשרי הכרה בהוצאות מימו� לרכישת , בניגוד למדינות אחרות בעול
הוצאות רכישת חברה ישראלית גבוהות , כפועל יוצא. חברות או בהוצאות מימו� שמטרת� חלוקת דיבידנדי

, בישראל נית� לממ� רכישת חברה על ידי הלוואה בלבדלעומת זאת . והופכות את הרכישה לכדאית פחות
  .כלומר אי� מגבלה לגבי היחס שבי� ההו� העצמי להתחייבויות

  

  התיקו� המוצע

לפיה במידה ויחס המימו� בי� התחייבויות להו� יעלה על הקבוע ) Thin Equity(מוצע לקבוע כללי הו� דק 
  .תהיה מגבלה על התרת הוצאות המימו�, בחוק

  

לרבות הוצאות בשל הלוואות שנלקחו , מת זאת מוצע להסיר את כל המגבלות על התרת הוצאות מימו�לעו

 Thin"ב דוגמא של "רצ(כאשר החברה עומדת בתנאי המימו� הדק האמורי , לרכישת חברות וחלוקת דיבידנד

Capitalization " נספח ובהולנד ראה'.(  

  

  

  )Intangible(הפחתת נכסי� בלתי מוחשיי�  .5

  

  רקע

התעשייה  עידוד כמו כ� חוק.  לשנה10%בשיעור של  שול בעדשמוניטי� של  ההפחתהחוק בישראל מתיר 

) . לשנה12.5%של  בשיעור ידע או פטנט רכישת פחת בשל מתיר לחברה תעשייתית לנכות הוצאות) מיסי
הווי מוקד המ, שיינכסי בלתי מוחשל  תפחת להתיה אינ� מתייחסותקנותהכנסה וקודת מס פ, מעבר לכ�

  . ובצמיחת המשק הישראלי בפרט, מרכזי בפיתוח הסחר העולמי בכלל

הכלכלי  על הונו של הנישו בניגוד להגיו� גור לעיוות באופ� שמס מוטלמיסוי ההכנסה ללא התחשבות בפחת 
, ק המודרניבעיד� שבו נכסי בלתי מוחשיי תופסי מקו מרכזי במש. שבבסיס חוקי המס ולכוונת המחוקק
  .  ולאפשר את הפחתת של נכסי בלתי מוחשיימתעורר הצור� להתאי את דיני המס
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  התיקו� המוצע

לכלל הנכסי ") מתחרות"בהתחשב בשיעורי הפחת הנהוגי במדינות  (ותחרותיקביעת שיעור פחת אחיד 
קיימת זכות כללית , ב"ת ארהלרבו, במדינות רבות(הבלתי מוחשיי ולכלל החברות ללא קשר לאופי פעילות� 

  ) .'נספח ז ראה –לניכוי בגי� נכסי בלתי מוחשיי שנרכשו 

  

  מס ער� מוס( .6

  

  רקע

מ משכ� לא יותר "כגו� רווחי הו� ודיבידנדי אינ מהוות עסקה חייבת לצרכי מע, הכנסות רבות בשוק ההו�
, נת לעודד פעילות של קרנות הו� סיכו�על מ. דבר הפוג ברווחיות החברה, ניכוי מס תשומות שחויבה בו חברה

ואול . מ שהביאו לניצול חלקי של מס התשומות האמור"נקבעו הסדרי ע רשויות מע, שלה� משקיעי זרי
  .מ"הפתרו� הוא חלקי ודורש אינטראקציה ע רשויות מע

  

  התיקו� המוצע

  ).50%למשל (אחוז שיקבע  על עסקאות כאשר שיעור המשקיעי הזרי עולה על 0%מ בשיעור "הטלת מע

  

  

   סוגיות שונות–פרק ג

  

  בהירות .1
  

  רקע
  

דבר המקשה על משקיעי זרי להשקיע בישראל או , חוקי המס בישראל לוקי לעיתי בחוסר בהירות
  .דרכה בשל חוסר הוודאות באשר לתוצאות המס הצפויות לה

  
  התיקו� המוצע

  
  .י משקיעי זרימינוי גור ברור ברשות אשר יהיה אחראי על מיסו

  
  

  ל "תהלי� העברת כספי� לחו .2
  

  רקע
  

חייב ) לרבות בנק שבאמצעותו מועבר התשלו(הוראות מס הכנסה קובעות כי כל המשל לתושב חו  
להבדיל (ניכוי מס זה הוא רק על הכנסה שחייבת במס בישראל . 25%לנכות מס במקור בשיעור של 

  ).לאו דווקא א מדובר בהכנסה חייבת מס, י מסמהעברת תשלו לתושב ישראל המתחייב בניכו
  

ל חייב בניכוי מס בישראל ומתי לא ומתני "הבנקי אינ מוכני לקבל אחריות מתי תשלו לחו, לרוב
  תהלי� קבלת אישור ממס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור עשוי . ל בניכוי המס"את העברת הסכו לחו
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לא פע נוצרות הזדמנויות עסקיות בה� העברה מיידית של . קרטיתלארו� זמ� רב וכרו� בטרחה ביורו

  . ל היא תנאי הכרחי לקיו עסקה"התשלו לחו
  

  התיקו� המוצע
  

 :לקבוע בחוק אחד משני הסדרי אלה

כ� שא , לחייב בכל העברה את הצדדי בהפקדת ערובה טובה לביצוע ההעברה בלא ניכוי מס במקור  .א
 . ללא עלויות והוצאות נלוות, קור מיידי וזמי� להיפרע ממנויתברר כי קיימת חבות יהא מ

ל באופ� מרוכז ויעיל ומת� אחריות לבנקי להעברות "קביעת גו� ייעודי להוצאת אישורי העברה לחו  .ב
 .כגו� מוסדות פיננסי, כספי בפטור כאשר אי� עוררי� על מהות התשלו וזהות הגו� המשל
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  תחו� התאגידי�
  

   לחוק החברות10תיקו� : ת נזק מניע–' פרק א

  

   עוד( רגולציה ומת� כוחות מוגזמי� לבעלי מניות מיעוט, הצעה קיימת לתיקו� חוק החברות  .1

  

  רקע

  

נכו� להיו תלויה ועומדת הצעה נוספת לתיקוני מוצעי לחוק החברות בהתא לתזכיר החוק 
   6.שפורס

חברות בישראל ובהתא לוועדות גוש� השינויי הנוספי נועדו לשפר את הממשל התאגידי של ה
 7,העלאת הרוב הנדרש לש מינוי דירקטורי חיצוניי, חיזוק ועדת הביקורת, לרבות, וחמדני

הגברת , ל"הרחבת חובות הדיווח על חברות הנסחרות בחו, חיזוק עיקרו� עצמאות הדירקטוריו�
 ועוד כהנה 8ע בעל שליטההעלאת הרוב הנדרש לעסקאות , הפיקוח על שכר ותגמול נושאי משרה

  .וכהנה המלצות

  

כינו� בית משפט : לדעתנו לשני אלה, השינוי הדרוש במשטר החברות הישראלי הוא ברור ומתוח
מתמחה שיפחית מ� הצור� להנהיג תדיר כללי רגולציה אגרסיביי וחיזוק מעמד וועדת הביקורת 

גולציה ואגרסיביות המערערות את ר" עוד�"ההצעה הקיימת כוללת , מנגד. החברות הציבוריות
  .ג בהשוואה למדינות אחרות, עקרו� שלטו� הרוב בחברה באופ� חסר תקדי

  

כמת� זכות משוריינת למיעוט בעלי המניות למינוי , אול� חלק לא מבוטל מהשינויי� המוצעי�
קאות מעשי על פיטורי דירקטורי� כמו ג� בנושאי תגמול נושאי משרה ועס" וטו"דירקטורי� ול
גורמי� פיננסיי� " ירתיעו , בהיקפי� חריגי� ביחס לנהוג בעול� " אמ" או גלה"קשורות וכללי 

  . או ההשקעה בחברות ישראליות/מהתאגדות ו" זרי�

" המשקיע הגלובלי"חקיקה כאמור לא רק יוצרת נזק קשה לתחרותיות של ישראל על כיסו של 
 –ראליי� או קבוצות מעורבות של יזמי� אלא ג� משפיע לרעה על מקו� ההאגד של יזמי� יש

 נעשה  במיוחד כדי לעצור בריחת חברות 2006נזכיר כא� כי תיקו� חוק החברות בשנת .  בישראל
 יתר בלב החקיקה ת מחזיר סכנה זו באופ� פרמננטי ומפגי� תזזיתיו10' תיקו� מס. מישראל
   . חוק החברות–העסקית 

  

  

  

  

                                                 
 .2008-ח"התשס, )10' תיקון מס( חוק החברות 6
 . משליש לחצי וכן לא יותר משני אחוז מתנגדים7
 . משליש לחצי וכן לא יותר משני אחוז מתנגדים8
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  התיקו� המוצע

  

' ראו פרק ב(צמצומו לחיזוק וועדת הביקורת ולכינו� בית משפט מתמחה  ו10מיקוד תיקו� 
 .  שלטו� הרוב(ואימו  תיקו� המתיישב ע עקרו� היסוד בדיני תאגידי) להל�
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   כינו� בית משפט מתמחה–' פרק ב

  

  שופטי� מתמחי�/הקמת בית משפט מתמחה לכלכלה ותאגידי� .1

  

  רקע

  

קיפוח " בית משפט מתמחה הדרוש כדי לתת מענה הול פרטני למקרי דיני החברות בישראל מתנהלי בלא
לקיו עסקאות בעלי עניי� או , בה נטע� לניצול לרעה על ידי בעל שליטה בחברה של מעמדו" (בעלי מניות

מייתר חלקי של רגולציה , בית משפט מתמחה כאמור).  תגמול לא נאות של בכירי ולרוב עושק המיעוט
היא ג אינה מונעת תרמיות נקודתיות וג משיתה הוצאות גבוהות על תאגידי : קה רבאגרסיבית שנז

  .המעונייני לקיי את החוק ולפעול בתנאי וודאות

  

מדי " גסה"החלוקה הפנימית הינה , יחד ע זאת. בבתי משפט המרכזיי קיימות התמחויות מקצועיות, כיו
 חלוקה ברורה ומוסדרת של השיפוט בסוגי התיקי ומצריכה שינוי מעמיק של מערכת המשפט בדמות

  ". שופטי מתמחי"האזרחיי כ� שיהיו 

  

, אשר יהא בעל מומחיות פיננסית ע דגש על דיני החברות, במודל בית המשפט בדלוור, בית משפט מתמחה
ייצוגיות ,  פליליותלרבות תביעות, רכז את הטיפול בתביעות של דיני חברות ודיני ניירות ער�ע ומיסוי יוכל ל"ני

תינתנה החלטות שיפוטיות במהירות ,  בתחו זההמיומנות הדרושהאת ירכשו השופטי ,  בדר� זו.ונגזרות
מתמחה יהא בעל בית משפט , זאת ועוד .בהלכותוודאות  ולשוק תוענק עקביות ,הנחוצה לעול העסקי

כנובע מעול העסקי , יות מורכבות ביותרע סוגיות כלכליות ומימונבמהירות וביעילות תמודד הכשירות לה
  9.חשבונאות ורגולציה חדשי ,המפתח כל הזמ� מבני עסקאות מיוחדי כדי לענות על צרכי מיסוי ,יהדינאמ

  

קיימת ) מנהלי השקעות ועוד, כלכלני, בעלי מניות, משקיעי, מנהלי, ח"רו, ד"עו(בקרב העוסקי בנושא 
על מערכת המשפט לגלות את הגמישות כדי שמדינת .  בית משפט מתמחהאחדות דעי בדבר הצור� בהקמת 

  . ישראל תוכל לעמוד באתגרי הכלכליי והחברתיי העומדי בפניה

  

  

  התיקו� המוצע

 . הקמת בית משפט מתמחה בתחו דיני החברות ואיושו בשופטי מומחי

                                                 
 הקרנות מתחו,  כ� למשל 9)Private Equity  להשיא תשואה בטווח �מוגבל וקצוב והנמדדות על סמ� יכולת �אשר אורח חייה 

   .יעיל ומהיר שהרי בלעדיו השקעה בה� תהפו� לבלתי אטרקטיבית בעליל, נות משיפוט איכותי יוכלו ליהזמני מוגדר מראש
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 )A&M( מיזוגי� ורכישות , ' פרק ג

  

  חוס� העלאת האחוז ה–הצעות רכש  .1

  

 רקע

 המנגנו� הקיי של הצעות הרכש מערי קשיי ניכרי על השלמת הצעות רכש ולפיכ� מעטי
 .הצדדי הבוחרי במבנה עסקה כאמור

שכ� בעלי , מטע המוכרי" סחטנות"מבנה ההצעה המיוחדת מהווה קרקע נוחה ל, כ� למשל
מנגנו� מעי� זה .  הקיבולמניות שלא קיבלו את ההצעה רשאי להצטר� להצעה לאחר תו מועד

למעשה יוצר תמרי  שלילי לאישור ההצעה בשלב הראשוני שכ� ממילא  נית� להצטר� א ההצעה 
לעיתי קרובות לא זוכה ההצעה לרוב הראשוני הנדרש , במצב זה. י הרוב המספק"מאושרת ע

 .ומנגנו� זה מונע השלמת� של הצעות רכש יעילות

 5%הר� הגבוה המאפשר לרוב של , ראשית: הצעת הרכש המלאהתמונה דומה מתגלה ג במנגנו� 
יכולת , ושנית; )90%בא עלה שיעור ההחזקה של הרוכש בהו� המטרה על (לחסו את ההצעה 

של בעלי מניות שקיבלו את הצעת הרכש להצטר� לבקשת סעד ההערכה גורעת מסופיות ההצעה 
  .   את מחיר הרכישה הכוללומרתיעה רוכשי פוטנציאליי שאינ יכולי להערי�

    

הצעת רכש מלאה תתקבל רק א שיעור ההחזקות של הניצעי שלא נענו , על פי הדי� הקיי
הכלל הקיי מהווה רוב מיוחס  .להצעה מהווה פחות מחמישה אחוזי מהו� המניות המונפק

  . שלא לצור�, המקשה על השלמת� של הצעות רכש מלאות הנשע� על מיעוט קט�

כל בעל מניות שהיה ניצע בהצעת רכש מלאה רשאי לפנות לבית המשפט ,  הדי� הקייעל פי
מטרת המחוקק היתה למנוע מצב שבו . בי� א נענה להצעה ובי� א לאו, ולבקש סעד הערכה
איננה מתקבלת רק משו שבעלי המניות חוששי לאבד את הזכות לסעד ,  הצעת הרכש יעילה

  .הערכה

קבלתה של הצעת הרכש המלאה והפיכת , יקה ניירות ער� המיריבמקרי בה חברה הנפ
החברה לחברה פרטית אינ פוטרי את חברה מחובותיה על פי חוק ניירות ער� שכ� ניירות הער� 

  , )הצעת רכש(על א� שתקנות ניירות ער� . ההמירי עדיי� בידי הציבור

  

ההמירי במקרי בה התקבלה מחייבות את המציע לרכוש את ניירות הער� , 2000 –ס "התש
 . אי� למציע אפשרות לכפות את המכירה על מי שאינו מעוניי� למכור, הצעת רכש מלאה

  

  התיקו� המוצע

מוצע לתק� את כלל ההכרעה בהצעת רכש מלאה כ� שהיא תתקבל א נענו לה רוב מקרב   .א
 .הניצעי ללא קשר לשיעור החזקותיו של המציע עובר להצעה

ע את האפשרות לבחור א  להעניק לכל ניצע סעד הערכה ובכ� להגדיל את מוצע לית� למצי  .ב
 .סיכוייו שהצעת הרכש תתקבל או להעניק סעד הערכה רק למי שלא נענה להצעה
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מוצע לאפשר  למציע  לרכוש בכפיה את ניירות הער� ההמירי במקרי ובתנאי בה נית�   .ג
    10.לכפות על בעלי המניות למכור את מניותיה

  

 

  LBO הגדרת סטנדרטי� וחוקיות עסקאות –מיזוגי�  .2

  

  רקע

הקשיי המרכזיי בהשלמת מיזוגי כיו נובעי מהמיסוי החל על העסקה כמפורט , ככלל
 . בפרק המיסוי

אחת השאלות . הפרקטיקה בתחו זה העלתה מספר שאלות שטר זכו למענה בפסיקה, בנוס�
קרי מבח� הרווח ומבח� יכולת (מכוח חוק החברות המרכזיות הינה תחולת המגבלות על חלוקה 

  . על עסקת מיזוג ממונפת) הפירעו�

כאשר בפועל חברת המטרה היא ,  בעסקה ממונפת הרוכש נוטל מימו� לש רכישת חברת המטרה
  . זו אשר מבצעת את החזר המימו� לאחר השלמת העסקה

 ממונפות נדרשות לחוות דעת תאועסק: עמדת המחוקק ביחס לסוגיה זו אינה ברורה, נכו� להיו
  . משפטיות וחשבונאיות טר חלוקת דיבידנד בשל חוסר בהירות משפטי

  

  התיקו� המוצע

כמקובל , )LBO(תיקוני חקיקה שעניינ הבהרת והאחדת הסטנדרטי לעסקאות ממונפות  •
  . בעול

  

שות תיקו� חקיקה שייעל ויפשט את ההלי� הטכני הכרו� בהוצאת תעודות מיזוג ובהג •

)filings (מיזוג   11.הנדרשות בקשר ע

  

  

 רכישה כפויה .3

  

 רקע

 :נכו� להיו המנגנו� הקיי בחוק החברות איננו בר שימוש במקרי רבי ממספר טעמי

בהיעדר הסכמי ביחס לניירות , לפיכ�. ע המירי"הסעי� איננו חל על בעלי אופציות וני, ראשית
 . בה את העסקהלא נית� לכפות על המחזיקי , ער� אלו

  

  

                                                 
 .תיקו� זה מוצע במסגרת התיקו� המוצע לחוק החברות 10

 ).בדומה להליך בדלוור( ליתן אפשרות לקבוע את מועד הוצאת התעודה בגביית אגרה נוספת  לדוגמא יש11
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. אי� וודאות כי הסעי� מאפשר חלוקה לא שוויונית של תמורת העסקה לסוגי מניות שוני, שנית
(תקנו� מקובל של חברת הזנק קובע כי התמורה תחולק ראשית בעדיפות לבעלי מניות הבכורה על

פות בחלוקה סעי� העדי. בסיס ההו� המומר(פי בעלי המניות הרגילי ואז לכל בעלי המניות על
 גוזר לפיכ� מחירי מניה שוני לסוגי המניות או לחילופי� מאפשר מצב בו לא יעשה כל תשלו

  .לבעלי המניות הרגילי בתמורה למניותיה

  

  

  התיקו� המוצע

מוצע להסדיר מנגנוני רכישה כפויה בחקיקה באופ� שלא יאפשר למיעוט בעלי מניות לטרפד   .א
 להסדיר כי חלוקה תיעשה בהתא למנגנו� החלוקה הקבוע מוצע, כ� למשל. עסקאות יעילות

  . בתקנו�

בדומה למוצע ביחס לחברה , מוצע כי השינוי יחול ג על בעלי אופציות וניירות ער� המירי  .ב
  .  ציבורית

  

 רולינג בעסקאות מיזוגי� ורכישות,הפחתת הצור� בפרה .4

  

 רקע

חוסר וודאות כאמור מחייב את הצדדי . קאות שונותכיו קיימת חוסר וודאות בקשר ע חבות המס הכרוכה בעס
הפוג  ה� ברצו� הצדדי להשלי עסקאות מיזוג יעילות וה� , רולינג ממוש� מול רשויות המס(לעסקה בהלי� פרה

  .באטרקטיביות של חברות ישראליות כיעד לרכישה

מגבלות על , מפעל מאושר, ת עובדיטיפול באופציו, חוסר הוודאות ניכר במיוחד בסוגיות דוגמת ניכוי מס במקור

עובדי ונושאי נוספי העולי תדיר ( relocation , הוצאות מימו� ביחס לעסקה ממונפת, דיבידנד רעיוני, חלוקה
  .בעסקאות מיזוג

  

  התיקו� המוצע

  .ולא להפנות לפרה רולינג פרטני כשיטה, להגדיר בחקיקה קריטריוני ברורי ורחבי בסוגיות אלה
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  סדרי עדיפויות ושעבודי� התואמי� את הנעשה בעול�–'  דפרק

 

 דיני בטוחות ושעבודי� וחדלות פירעו� של תאגידי� .1

  

  רקע

  

 דיני בטוחות וזכויות נושי בחדלות פירעו� הנ מהנושאי המרכזיי המטרידי גופי
יי� נשלטי הפירעו� עד(תחו דיני הבטוחות ודיני חדלות, בניגוד חרי� לחוק החברות. פיננסיי

  . פקודת פשיטת רגל וחוקי נוספי, חוק המשכו�, על ידי פקודת החברות

היעדר התייחסות לסוגיות מהותיות , חוסר האחידות בי� מקורות אלו, ריבוי מקורות החקיקה
והיעדר� של הוראות חקיקה ברורות באשר לזכויות נושי מהווה מקור לא אכזב לאי וודאות 

יצירת של מוצרי מימו� המצב החקיקתי הקיי מקשה על . סיי בישראלגדולה בשווקי הפיננ
  . מובטחי והעמדת אשראי בשוק הישראלי

השעבודי ודיני הקדימה בדבר , בשל היעדר הסדרת תחו פשיטת הרגל, במצב הקיי, כ� למשל
 מתקבלות, דעת מגורמי מקצועיי טר ינקטו בצעדי( נדרשות חברות לחוות, חקיקה אחיד

כיבוד (פסיקות סותרות בבתי המשפט הישראליי וכ� מתקבלי פסקי די� שיש בה מאי
 12;ערכאות זרות

  

  

  התיקו� המוצע

  

 הסדרה כוללת בחקיקה את תחו שיקול החברות שנקלעו לחדלות פירעו� והנדרשות לשיקו
    13.בדומה לפקודת פשיטת הרגל האמריקאית

                                                 
12 Tower, TWA, Time-Warner-Tevel 
13 Chapter 11  



  
  
  
 

 24

  

 ת לנעשה בעול� חידוש והתאמת דיני שותפויו,' פרק ה

 

 פקודת השותפויות .1

  

  רקע

  

שותפות הנה התאגיד המשפטי המקובל באמצעותו מוקמות קרנות הו� סיכו� למגוו� גדול של 
  . קרנות ניהול הו� אחרות

פקודת השותפויות הישראלית הנה ארכאית ובפועל לא שונתה מהותית מאז הפקודה 
של שותפויות מודרניות והוראותיה אינ� כפועל יוצא היא אינה עונה על צרכיה� . המנדטורית

עולות בקנה אחד ע פקודות השותפויות המקובלות במדינות מערביות לרבות אנגליה ממנה 
כוללת הפקודה אגרות ומגבלות אבסורדיות המקשות על , בכלל זה. שאובה הפקודה הישראלית

) ל השות� המוגבלכול (20( הגבלת מספר השותפי בשותפות ל, בי� היתר, הקמת קרנות ובה�
מגבלות כאמור מובילות למעקפי יצירתיי .  מס� ההשקעה בשותפות1%וחיוב באגרה בס� 

    14).קר� בתו� קר�(כגו� הגשת דיווחי כוזבי והקמת מבני מורכבי

  

  התיקו� המוצע

 

  ;תיקו� חקיקה באופ� שיסיר את מגבלת מספר השותפי בשותפות  .א

ושיאפשר ) LLC) Limited Liability Company( תיקו� חקיקה שיאמ  את מודל ה  .ב
  . יצירת שותפות שחבריה ה בעלי אחריות מוגבלת

ל מוצע לערו� מחקר השוואתי תו� שימוש בחוקי שותפויות המקובלי "לש ביצוע הנ  .ג

 National Conference (י ה" שהומל  ע Uniform Partnership Act(כדוגמת ה, בעול

of Commissioners on Uniform State Laws ("NCCUSL")  ומשמש בסיס לחוקי
  . ב למעט מדינת לואיזיאנה"השותפויות בכל מדינות ארה

                                                 
 פתרון לפיו על מנת להתגבר על המגבלה המספרית הקבועה בפקודת השותפויות מוקמת שכבה נוספת בקרן במטרה 14

 .לצרף שותפים נוספים
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  ת מעטפת פרוצדוראלי–' פרק ו

 

 השפה האנגלית כממשק תקשורת .1

  

 רקע  

  

. השפה האנגלית הנה שפה בינלאומית המשמשת כממשק תקשורת בי� גופי זרי ברחבי העול
גופי רגולטורי , לרבות שחקני בשווקי הפיננסיי, נוחות ופשטות התקשורת ע גורמי חו 

  .ית לקידו מעמדה של ישראל כמרכז פיננסיהינה קריט, זרי וכיוצא באלה

בשוק עולי חדשי מימדי העלייה בישראל מחייבי הכרה בשפה נוספת לש שילוב , בנוס�
, בי� היתר,  ובהמצד הרשות לניירות ער� והפיקוח על הביטוחההו� בתחומי הנדרשי לרישוי 

  . וק פנסיונישיואו /וייעו   וכ� שיווק השקעותאו /וייעו  , ניהול תיקי

  

  

  התיקו� המוצע

  

מומל  לאמ  את השפה האנגלית כשפת ממשק נוספת מול רשויות ממשלתיות   .א
  15.וגופי ציבוריי וכ� כשפה בה נית� לערו� ולהגיש מסמכי לרשויות השונות

, לרבות חקיקה קיימת, מומל  לאשר נוסח רשמי בשפה האנגלית של חקיקת מפתח  .ב
  16.רגולטורי בשוק ההו�מזכרי והוראות ביצוע של ה

מומל  לשקול הכשרת עובדי המדינה העוסקי במת� שירותי לקהילה הפיננסית   .ג
 . לית� שירות בשפה האנגלית ברמה נאותה

  

 הגשות אלקטרוניות .2

  

  רקע

  

לא נית� לבצע הגשה אלקטרונית למעט ביחס לדיווחי של חברות ציבוריות בבורסה , נכו� להיו
  . כתבי בי די�א ובכפו� לאישורי"בת

  

 

  

                                                 
נדרשים משקיעים זרים וישראליים המנהלים עסקיהם באנגלית להידרש לתרגומים יקרים של מסמכים דוגמת ,  נכון להיום15

 .תקנון חברה ולהיחשף שלא לצורך לפערי פרשנות הנובעים מהתרגומים
 .הפיקוח על שוק ההון וכיוצא באלה, ניירות הערך,  בתחום התאגידים16
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  התיקו� המוצע

  

רש , החברות והשותפויותרש , אלקטרוני לגופי דוגמת לרגולטורי בשוק ההו�) filing(מוצע לאפשר הגשה 
  .המשכונות וכיוצא באלה

  

מומל  להסדיר בחקיקה כי חברה ציבורית רשאית לית� הודעות לבעלי מניותיה והאורגני האחרי , כמו כ�

  ב" ארה–כמקובל בחברות פרטיות באר  ובחברות פרטיות וציבוריות בדלוור  17,רונייבאמצעי אלקט

  

  

                                                 
 . דוגמת דואר אלקטרוני17
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  תחו� הרגולציה הפיננסית

  
 ע ובחוק ייעו" השקעות"בחוק ני" משקיע מסווג"הרחבת הגדרת 

 

  ע וחוק ייעו" השקעות"בחוק ני" משקיע מסווג"הרחבת הגדרת  .1

 

 רקע

  

ג חוקי ייעו  , בדומה לכ�. � כאשר ההצעה מופנית למשקיע מסווגחוק ניירות ער� פוטר מחובת פרסו תשקי
  .או שיווק ביחס למשקיע  מסווג/ההשקעות אינ חלי על ייעו  ו

בעלי כושר השתכרות או בעלי , בעלי נכסי,  איננה כוללת אינדיבידואלי בעלי הו�18ההגדרה הקיימת היו
  . מיומנות בעריכת עסקאות

אשר לשיטתנו הינה דרישת ס� , ח" מליו� ש10 ( כרשותומשקיע מתוחכ הינו מי שב, ת ער�על פי הצעת רשות ניירו
מעיו� במשפט המשווה עולה כי מטרת חקיקה מסוג זה הינה בהגנה על משקיעי באופ� שיאפשר לה . גבוהה מידי

מספקת הגנה ההגדרה הקיימת היו בדי� הישראלי אינה . אופ� הבטוח ביותרכספיי בלנצל את משאביה ה
כאמור באופ� אפקטיבי משו שהיא מגדירה אינה מגדירה באופ� מדויק את סוג המשקיעי עליה מבקש 

  . המחוקק להג�

  

  התיקו� המוצע

  

 בה הקריטריו� הכספי גבוה מחד, ל"מודלי הקיימי בחומומל  לשקול אימוצ של   .א
 בס� של לפחות) א נזילילאו דווק(נראה כי אד בעל נכסי , כ� למשל. א� סביר מאיד�

ב " ארה אל� דולר200(על יכולת השתכרות של כאד באו  /ו ב" ארה מיליו� דולר1(כ
ב בשנה יראו אותו " מליו� דולר ארה1(או אד המנהל עסקאות בס� של כ/בשנה ו

   .כמשקיע מסווג לצור� חוק ניירות ער� וחוקי ייעו  השקעות

ק רשאי להסתמ� על הצהרה חתומה בידי המשקיע מנפי/עוד מוצע לקבוע כי נות� השירות  .ב
  .כמקובל בעול, "משקיע מסווג"(לצור� ביסוס מעמדו כ

טריטוריאלית של חוקי ניירות הער� (מומל  לצמצ בחקיקה את תחולת האקס  .ג
ידי משקיעי זרי במדינות זרות ( הישראליי בכל הנוגע לדרישות להגשת תשקי� על

 .שקעות וכיוצא באלהלתחולת חוקי הייעו  ה, אחרות

  

  

  

                                                 
 .הוא כל אחד מאלה) 1)(ב(א15ג מצויה בסעיף  הגדרת משקיע מסוו18
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  המרצת מתווכי� פיננסיי� למק� פעילות� בישראל
  

.  היבטי מרכזיי הנוגעי למתווכי פיננסיי בעלי פוטנציאל לנהל מישראל כספי3פרק זה מכנס תחתיו 
  :ונסתפק באזכור בתמצית, בהרחבה על היבטי אלה, אפוא, לא נעמוד.  חלק נדונו כבר לעיל

  

לפחות , י של כספי בישראל חייב להיות מינימאליחל על מנהל פיננסי הממק מחזור מינימאלמשטר המס ה  .א
 האינטרס ראשו� במעלה בהקשר זה הוא יצירת רשת מתווכי בעלי –)  שני לפחות10(לתקופה משמעותית 

  ;)Wall Street(למשל מנהלי ובנקאי השקעות יהודי מ(איכות אמינה וניסיו� 

" דמי הצלחה" לאפשר מנגנוני של –כי כאלה לפעול באופ� זהה לשווקי מה ה באי מת� יכולת למתוו  .ב
 ;באות תנאי בה הדבר נעשה בשווקי המרכזיי מה באי המתווכי הללו, למשל

 והכבדה יללא סרבול בירוקראט, לאפשר למתווכי הללו זמינות לפעול בפלטפורמות תאגידיות זמיניות  .ג
לבעלי מקצוע מסוג זה המביאי לניהול " מסלול ירוק"קשר זה מוצע ליצור מנגנו� של בה. בקבלת אישורי

  .בישראל כספי בשיעור מינימו שיוגדר

  

 פטור לעידוד עלייה של מתווכי� פיננסיי� .1

   

 רקע

  

 כדי לבסס רשת מתווכי פיננסיי בעלי איכות גבוהה ומוכרת קיי אינטרס לעודד עליה ארצה של מתווכי
ב קיימי גורמי רלבנטיי לתמריצי "בשווקי ההו� בארה. יי שה כיו פעילי בשווקי הו� מרכזייפיננס
, כולה או חלקה, ואול ה צריכי לדעת כי לא ייחשפו להשפעות מס מזיקות א יעבירו את פעילות, כאלה

  .לישראל

בנוגע לרפורמה במיסוי לעולי שר האוצר המלצות משותפות לרשות המיסי ומשרד הקליטה לא מכבר אימ  
שני לעולה חדש ולתושב חוזר ) 10( רפורמה זו מעניקה פטור ממיסוי לתקופה של עשר 19.חדשי ותושבי חוזרי

של נכסיו והכנסותיו של " העברה חלקה"יתרונ� של תקנות אלה הוא ב. בגי� הכנסה שנוצרה מחו  לגבולות ישראל
  .ל לישראל"תושב חוזר מחו/עולה חדש

. או תושבי חוזרי לפתוח את עסק בישראל/קיי צור� לעודד אוכלוסיה זו של עולי ו, לצד תקנות אלה
וכדי , לפיכ�.  שלמתווכי פיננסיי יהא תמרי  לנהל השקעות וכספי מישראל, קיימת חשיבות לכ�, בענייננו

מיסויי לתקופה מוגבלת להכנסות להימנע מתמרי  שלילי להעתקת הפעילות המניבה לישראל יש להעניק תמרי  
  .תושב חוזר בישראל/שיצמחו מפעילות שנפתחה על ידי עולה חדש

  

                                                 
19 htm.2008hakalotMas/il.gov.mof.www://http  
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  התיקו� המוצע

  

  .לתושב חוזר ממיסוי עסקי שיוקמו בישראל במהל� העשור הראשו� לשהותו בישראל/ להעניק פטור לעולה חדש 

  

 מנגנוני הנפקת וויזות לעובדי� זרי� .2

  

  רקע

  

בשיקולי פוליטיי ובזהות שר הפני מהווה מגבלה מהותית בעידוד תלות הנפקת הויזות 
  .וייבוא אנשי מקצוע מיומני

  

מדובר בעובדי המשתכרי .  ניהול כספי היא חריפה ביותרתהתחרות הגלובלית על כישרונו
כדי להכשיר דור מקומי של .  הרבה מעל השכר הממוצע ובה קיי מחסור חמור בישראל

 תלהביא לאר" כמה שיותר כישרונו, )השני הראשונות) 10(לפחות בעשר (אד מנהלי רצוי מ
יש לזכור כי קיומה של רשת איכותית של מתווכי� ). יהודי� ולא יהודי�(ומומחי� בתחו� 

  .לשוק ההו� המקומי מנקודת מבטו של המשקיע הגלובלי" מכפיל כוח"פיננסיי� היא 

  

  התיקו� המוצע

  

 וקלי ליישו המבוססי על סבירות הצור� בהוצאת  אובייקטיבילקבוע קריטריוני מומל 
 .הויזה ועל  ההיצע והזמינות של עובדי מקומיי בעלי כשירות דומה

  

  

  צוות מעקב ותגובה על ביצוע שינויי החקיקה

  
צפוי כי נקיטה על ידי ישראל במכלול צעדי חקיקה המפורטי כא� לא תישאר ללא מענה , כבכל שוק תחרותי

 וכי תגובת� של כלכלות אחרות המעוניינות א� ה� להגדיל את נתח� בקרב המשקיעי הגלובאליי תגרו
  .המומנטולצור� מתמיד  בחשיבה ובעשייה יצירתיי כדי לשמור על 

  

  :שתפקידיו יהיו) ל משרדו"או מנכ(מוצע על כ� כי יוק צוות תגובה ומעקב בראשות שר האוצר 

מ� "קוני הנדרשי והצור� בשינויי לאור המשוב מעקב אחר ביצוע כל התי •
 ;"השטח

 ;לימודה ועיבודה, מעקב אחר תגובת� של כלכלות מתחרות •

הצעת צעדי חקיקה חדשי או משני בהתא להתפתחויות בזירה הכלכלית  •
 ;הבינלאומית
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מעקב  •
  . בפועל–וביצוע הצעות והמלצות הצוות 

  

  

  אלא יעוג� בחקיקה, עמו של שר ספציפי או להעדפותיו המשתנות לט�עניי ריישאמוצע כי פעולת הצוות לא 

  

  

  קידו� התחרות בשוק המקומי
  

   

לא ראה , ל"תחרותיות מול חופ� ה בשוק ההו� ב"הגדלת העוגה" ב,רובה ככולה, למרות שעבודת הצוות עסקה

ת התחרות בשוק להגבר, במקביל לכל האמור בעבודה זו, הצוות להתעל מ� הצור� לעמוד על הצור� לפעול

חיונית לפיתוח תעשייה בעלת יתרונות עזה וחריפה בשוק ההו� המקומי שתחרות  אי� ספק כי .  המקומי

ובראש פרופסור מייקל פורטר , מוביליקיימי מלומדי בעלי ש ו, אכ�   .תחרותיי בינלאומיי

שמעותי מבלי לתק� עיוותי  באופ� מ"להגדיל את העוגה"עד בלתי אפשרי קשה  הגורסי כי ,מהרווארד

  .המונעי היווצרות תחרות וחדשנות, הקיימי בשוק המקומי

   

 על מנת שתעשייה תשביח את עצמה לאור� זמ� עליה להתמודד ע צרכי של צרכני מתוחכמי היוצרי

ומכת כמו ג רגולציה שת, ספקי ואקדמיה מתקדמי, תחרות בי� יצרני, תעשיות תומכות, ביקוש לחדשנות

היות וא� שחק� לא יכול להרשות , דינאמיקה זו גורמת לתעשייה להשביח את עצמה באופ� מתמש�  .בתחרות

  .לעצמו לקפוא על השמרי

   

הבורסה  :כגו� בהקשר זה חשוב לציי� שבשוק ההו� הישראלי קיימי שורה של חסמי מבניי לתחרות 

ארגוני עובדי , הכלכליהטעונה התמקצעות בתחו  מערכת המשפט, ר ע ארגו� עובדי חזק"שפועלת כמלכ

אי קיומ� של חברות נתוני אשראי , השכר לרמות לא תחרותיותעלות הבנקי וחברות הביטוח שמעלי את 

כרטיסי אשראי (רצוי ותחרותי הרגולציה של בנק ישראל שלעיתי מונעת שינוי מבנה ענפי , רציניות ועצמאיות

מספיקי ליצור הכלי אשר לפחות בשלב זה אי� בידיו תמיד את ה העסקיי הממונה על ההגבלי, )לדוגמא

  .שוק תחרותי ואי קיומה של תחרות באשראי צרכני

  

יש לשקול , לצד התיקוני הפרטניי עליה הצביע הצוות בתחומי המיסוי התאגידי והרגולציה הפיננסית

  .יה דינאמית וחדשניתתעשיבכדי לאפשר יצירת כיצד נית� להסיר חלק מחסמי אלו 

  
 


