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  #3 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 26/4/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 12:00זמן סיום:  09:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 נאור דרעייו"ר וועדה, גל מאיר, אלונה חובב, יוסף ג'אבר, גליה קלר,  -שי שביט חברי הוועדה:

 משקיפים:

 אושרת גולן. -רמ"ד כספים עדי, -סיו"ר האגודה )ויו"ר האגודה הנכנסת( אופיר נפתלי, -יו"ר האגודה הנהלה:

 אבישי -חבר וועדת ביקורת ועדת ביקורת:

 רואה החשבון של האגודה

  חסרים:

 דוד עמית

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 עדכונים בנושא דיונים עם מס הכנסה .1

רואה החשבון של האגודה הגיע להציג את התקדמות המשא ומתן עם מס הכנסה בנוגע לדרישותיהם 

מהאגודה. עדכון זה מגיע לאחר החלטת וועדת הכספים בנוגע לנושא זה שהתקבלה בישיבה שלא מן 

אש"ח  30ההחלטה לייפות את כוחו של רואה החשבון להתפשר עד סכום של . 5.3.2018המניין בתאריך 

אש"ח.. לאחר דיון במס  50להתפשר עד סכום של ולייפות את כוחם של יו"ר האגודה ורמ"ד כספים 

הכנסה עם החוקרת הממונה לתיק האגודה, עדכן רואה החשבון שההחלטות הקודמות בנושא זה אינן 

אש"ח.  126ה החשבון רשות מס ההכנסה תסכים להתפשר לכל הפחות על רלוונטיות עוד. על פי רוא

 החלופה הקיימת לפשרה שכזו היא המשך במאבק משפטי.

רואה החשבון הסביר את הרקע לדרישה זו של מס הכנסה. לפי רואה החשבון הדרישה נובעת מדיווח על 

אגודה משיווק, שכן היא מתחרה . בנוסף לכך, מס הכנסה מעוניין למסות את הכנסות ה2013רווח בשנת 

רואה החשבון הוסיף, שככל הנראה רואה החשבון הקודם של בשוק העסקי ולא פועלת במגזר השלישי. 

פנה לרשויות מס הכנסה וחשף פרטים  א במאבק משפטי נגד האגודה,צהאגודה, שבימים אלה נמ

  בעייתים בניהול תיקי האגודה על מנת לפגוע בה.

הביעו את חוות דעתם שמאבק משפטי איננו  חברי וועדה 3שעות.  3-נושא במשך כחברי הוועדה דנו ב

מטיב עם האגודה. ישנה סכנה שבסופו של מאבק משפטי, שלו עלויות משמעותיות משל עצמו, עלול 

להיגמר בפסיקה שתקנוס את האגודה בסכום גדול יותר. יתרה מכך, הפנו חברי הוועדה המתנגדים את 

שמאבק משפטי מסוג זה תוביל לחקירה כוללת של האגודה, ושחקירה שכזו סביר תשומת הלב לכך, 

שתמצא דברים נוספים למסות על פי אותם עקרונות שהמיסוי של פעילות השיווק כגון: נגטיב, פוזיטיב 

ואפטר. רואה החשבון הוסיף, שלראייתו, בית המשפט נוטה לפסוק לטובת מס הכנסה. בנוסף לכך, 

אגודה תוביל לעיכוב של אישורי מנהל תקין וניהול ספרים להם ה -הל בנושא זהמאבק משפטי מתנ

 זקוקה עבור הפעילות השוטפת.

תרמו את חוות -, יו"ר האגודה הנכנסת ורמ"ד כספיםחברי הנהלת האגודה הנוכחים: יו"ר האגודה היוצא

רמ"ד  עשוי להיות בעלויות גבוהות בטווח הארוך.דעתם.  לדעת הדרג המקצועי, המאבק המשפטי המוצע 



 

 

כספים סייגה שלדעתה מאבק משפטי יהיה צודק, שהמיסוי איננו צודק שכן מס אמור להיות על רווחים 

סכום המבוקש איננו משמעותי יו"ר האגודה הוסיף שה והאגודה היא גרעונית בסך הכל. -ולא על הכנסות

ביחס לתקציב האגודה, בהחלט ניתן לעמוד בו ויתרה מכך רזרבות האגודה נועדו בדיוק למצבים שכאלו. 

הנהלת האגודה  -אם זאת, הסכימה הנהלת האגודה שבמידה והוועדה תבחר להמשיך למאבק משפטי

 תישמע באופן מוחלט להנחיית הוועדה.    

הבהיר שמאבק משפטי מהסוג המוצע צפוי לקחת שנים רבות. החלטת הוועדה  רואה החשבון של האגודה

בנושא תהיה מהותית ותשפיע על פעילות הוועדה, המועצה והאגודה בשנים הבאות. הרבה מעבר לכהונת 

 חברי הוועדה הנוכחים. רואה החשבון ביקש מהאגודה לקחת בחשבון שיקול זה בעת החלטתה.

הסכמה לפשרה משמעותה שמעותית במאבק המשפטי. לדעת יו"ר הוועדה, יו"ר הוועדה הביע תמיכה מ

שנים תידרש האגודה בתשלום מס דומה. בטווח הארוך מדובר בסכום מהוון אדיר  6הלכה למעשה שבכל 

)מיליונים( כיום, סכום שהופך את המאבק המשפטי לנכון כלכלית. יו"ר הוועדה הדגיש שלדעתו הטיעון 

מתחרים בסקטור העסקי, ויתרה מכך הם ארגון גרעוני ולכן אינם צריכים במס של האגודה שהם אינם 

חזק ומנצח. יו"ר הוועדה הוסיף שהסכמה כעת לנושא מיסוי הפעילות השיווקית של האגודה משמעותה 

שמרבית הסיכויים שבעתיד האגודה תידרש במס גם על שאר פעילויותיה המכניסות )נגטיב, פוזיטיב, 

צאת למאבק כל עוד אנחנו בשלב התחלתי של דרישה זו. בסיכומו של דבר, טען יו"ר אפטר( ושעדיף ל

הוועדה שדרישת מס הכנסה איננה צודקת במהותה ולכן יש לפעול לבטלה כליל ולא להתפשר על העלות 

 הכלכלית שלה.

נים אלה השנה באופן ספציפי סובלת האגודה בנחיתות בדיו חבר הוועדה, טען מנגד לטענות אלו. לטענתו

. לפיכך בשנה זו, עדיף שלא הדיווחים והמעורבות הזדונית של רואה החשבון לשעבר של האגודהעקב 

הדגיש,  קיים שוב בעתיד. חבר הוועדה אחר לצאת למאבק זה, שכן יש יתרון לצד השני, יתרון שלא יהיה

 גבוה בהרבה.וייתכן מאד שהמאבק המשפטי יוליד דווקא מס  -שבכלל לא ברור שהצדק איתנו

ביקשו זמן לחשוב על מה שהוצג להן. לפיכך הסכימה הוועדה להתכנס שוב במועד מאוחר חברי הוועדה 

יותר על מנת לקבל את ההחלטה לאחר מחשבה מעמיקה. החלטה זו התבססה על הסכום המשמעותי 

 שהתבקשה הוועדה להחליט לגביו, כס ששייך לסטודנטים אותם היא מייצגת.

  

 הוועדה בנוגע להמשך התקשרות עם רואה החשבון האגודההמלצת  .2

מדי שנה מליאת המועצה צריכה לאשר את המשך ההתקשרות עם רואה החשבון של האגודה. טרם 

במהלך ישיבת הוועדה הוצגה ההצבעה במליאה, וועדת הכספים מתבקשת להמליץ למליאה בנושא זה. 

 יובית )מצורפת כנספח(. המלצתה בנושא של רמ"ד כספים. המלצה זו הייתה ח

חברי הוועדה הסכימו שרואה החשבון נתן רושם חיובי. בנוסף לכך לקראת המשך הדיונים עם מס  

הכנסה, החלפת רואה החשבון באמצע הדיונים צפויה להיות בעייתית מאד. יש לציין שרואה חשבון זה, 

 עובד עם האגודה שנה אחת בלבד.

  

למליאת הסטודנטים להמשיך ממליצה "ועדת הכספים הנושא: 

 את ההתקשרות עם רואה החשבון אריק קטורזה לשנה נוספת

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 )יוסף עזב את הישיבה בטרם התקיימה ההצבעה ולכן לא הצביע(. פה אחד ההתקבל הערות:

 

 



 

 

 אין. כולל תאריכי יעד: נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו,

 

 אין. הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 בברכה,

 שי שביט

 כספיםיו"ר ועדת 


