
  
  
  

  המקורות הגדולים  10מתוך  3נתון מפתיע: 
  מקלטי מס –של השקעות ישירות זרות בישראל 

  ד"ר שלמה סבירסקי, מרכז אדוה

על רקע זה ראוי להפנות את . תקציביתהממשלה הבאה, לכשתקום, תצטרך להתמודד עם מצוקה 

  . צמצום הגירעוןאחד המקורות האפשריים לתשומת הלב למס החברות, שהוא 

-ב 35%, הופחת בהדרגה לשיעור של 60%-עמד על למעלה מ 1980-, שבשנות ההחברותמס 

הוחלט, בעקבות  2012-; ואולם ב18%. הממשלה מבקשת להפחיתו עוד עד 2010-ב 24%-ול 1996

  . )2014(עד  25%המלצת ועדת טרכטנברג, להקפיא את ההפחתה ולהעמיד את המס על 

הנ"ל שיעורים באמצעות העלאה של מס החברות. אלא שה אפשר, אם כן, להגדיל את קופת האוצר

: אלה משלמים לאומיים גדולים-תאגידים רבאינם השיעורים הנגבים בפועל, במיוחד כאשר מדובר ב

הרבה פחות, אם בעקבות הנחות הקבועות בחוק, כדוגמת החוק לעידוד השקעות הון, המעניק הנחות 

ת לאומית ואם בעקבות משא ומתן ישיר עם רשויות מס ואף פטור ממס על השקעות באזורי עדיפו

המס, תוך שימוש באיום שאם לא יקבלו הנחות יעבירו את פעילותם לארצות אחרות. על כך יש 

לאומיים יודעים לחלק את רווחיהם בין מפעליהם בארצות השונות כך שהמס -להוסיף שתאגידים רב

וחים בתקשורת, חברת טבע שילמה בשנה לפי דיושהם משלמים בכל ארץ וארץ הוא נמוך ביותר. 

 5%שילמה רק ישראל חברת אינטל ו) 13.2.2013(דה מרקר,  מרווחיה בישראל 0.3%שעברה רק 

הרווחים הגדולים באמת מועברים לארצות בהן שיעור המס הוא נמוך ). 18.2.2013(דה מרקר, 

  כמקלטי מס.  ותארצות המוכר –ביותר או אפסי 

לאומיים מנצלים מזה שנים את ההבדלים בחוקי המס של -ניין זה. תאגידים רבישראל אינה בודדה בע

המדינות השונות בהן הם פועלים כדי לצמצם באופן דרסטי את חבות המס הכוללת שלהם. נוהג זה 

חמקה כמעט  Zambia Sugarפוגע בארצות עשירות כבארצות עניות. כך, למשל, חברת הסוכר 

ילדים  50,000-לגמרי מתשלום מס בזמביה, מס שלפי אחד החישובים עשוי היה לממן חינוך יסודי לכ

)ukzambians.co.uk/home/2013/02/16 בה בעת, חברת פייסבוק שילמה לאוצר הבריטי מס .(

א חברת סטארבאקס לומיליון לירות שטרלינג  175אלף לירות שטרלינג על רווחים של  238של 

מיליארד  3, בהצהירה כי למרות מכירות בסך של 2009אגורת מס אחת מאז לאוצר הבריטי שילמה 

  ). The Independent ,5.11.2012ל"ש, היא סיימה בהפסד שנה אחר שנה (

שהממשלה מציעים  הינבריטבחברי פרלמנט מצב זה מעורר כעס רב ולאחרונה גם יוזמות לשינוי. 

, The Independent ם (תותפרסם את הנתונים על מנת לבייש אתעמיד את התאגידים לדין ו
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). בארצות הברית, ועדה של הסנאט דנה בנושא על רקע המצוקה הפיסקלית הנוכחית 3.12.2012

)Forbes ,20.9.2012 פנייה משותפת לאחרונה ). שרי האוצר של בריטניה, גרמניה וצרפת ניסחו

, על מנת לסגור את הפרצות G20-, חברות הלפעולה מתואמת בין הארצות העשירות בעולם

 2013בפברואר פירסם   OECD-במערכות המס המאפשרות לתאגידים לחמוק מתשלום. ארגון ה

. על פי דו"ח זה, Addressing Base Erosion and Profit Shiftingו"ח מקיף בנושא, תחת השם ד

  . OECD-אגב, שיעור גביית מס חברות בישראל דומה לממוצע בארצות ה

אם מדינת ישראל מעוניינת בגביית מס אמת מן התאגידים הגדולים הפועלים בתחומה, מן הראוי הוא 

שתצטרף ליוזמות הללו ולא תיכנס למה שמכונה "מירוץ אל התחתית", דהיינו, הורדת מסים בלתי 

פוסקת על מנת להתחרות בארצות אחרות המוכנות לעשות הכל ובלבד שהתאגידים הרב לאומיים 

הגדולים יקימו מפעליהם אצלן. הנסיון הבינלאומי, ובעיקר זה של אירלנד, מלמד שתמיד תימצא ארץ 

המוכנה להפחית עוד את שיעורי המס שלה ובמלים אחרות, המירוץ אל התחתית הוא מירוץ אל 

  .    מראש הפסד מובטח

  

  מלא? התחמקות מתשלום מססיבוב מתמשך של 
  השקעות ישירות זרות בישראל הם מקלטי מס המקורות הגדולים של 10מתוך  3

  

השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, של הודעה לעיתונות 

, מעלה את האפשרות )12.2.2013( 2011-2009בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות, 

מתברר כי . של מס חברות לאומיים מצליחים ליצור רצף של התחמקות מתשלום מלא-שתאגידים רב

 השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל הן לשארצות המוצא העיקריות  העשרתוך אחת שלוש מ

, בישראל המקור השני בגודלו של השקעות חוץ ם, כך מתברר,מקלטי מס ידועים: איי קיימן, שה

עשר אחד ה ופנמה, שהיא המקור ;לאחר ארצות הברית; סינגפור, שהיא המקור החמישי בגודלו

; 2011-מיליארד דולר השקעות ישירות ב 11-ביחד, שלושה מקורות אלה הזרימו לישראל כ בגודלו.

  מיליארד דולר. 15-ארצות הברית, המקור הגדול ביותר, הזרימה לישראל כ

  

חון שאלות למרבה הצער, הפרסום אינו כולל נתונים פרטניים לגבי המשקיעים, דבר שהיה מאפשר לב

דרך של התנהלות תאגידית המייצרת לדוגמא, האם מדובר ב. לגבי טיבם של כספים אלהמעניינות 

של סיבוב מתמשך של התחמקות מתשלום מס מלא? האם, למשל, מדובר בהשקעות חוזרות 

, במקלטי מסהראשוניים מפעילות בישראל שבחרו להפקיד את רווחיהם או זרים תאגידים ישראליים 

ואז לשוב ולהשקיע בישראל את הכספים הצבורים ולשוב ולהעביר למקלטי מס אלה את רווחיהם 

   החדשים, תוך עקיפה נוספת של שלטונות המס הישראליים? 
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 2011-2009) לפי מדינות עיקריות, INיתרות השקעות ישירות של תושבי חוץ בישראל (

  במיליארדי דולרים

  
  

 2011 2010 2009 מדינה

 15.3 16.5 16.0 ארצות הברית

 7.1 7.4 6.6 קיימן-איי

 4.6 4.3 3.8 קנדה

 3.3 3.5 2.8 הולנד

 2.6 0.2 0.1 סינגפור

 1.6 1.6 0.6 בריטניה

 1.2 0.8 0.6 הונגריה

 1.1 1.6 1.4 איטליה

 1.0 1.2 1.1 שוויץ
 1.0 0.8 0.7 צרפת

 0.9 1.2 0.9 פנמה

  

הודעה לעיתונות: השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
 12.2.13. 2011-2009 -בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות 
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קיימן- איי קנדה הולנד סינגפור בריטניה הונגריה איטליה שוויץ צרפת פנמה
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