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כנגד הכנסה שוטפים אפשר קיזוז הפסדים מוצע  לתקן בדחיפות את פקודת מס ההכנסה ול.

 ,מקדמותלעסקים תקנות שיאפשרו לרשות המיסים לשלם ולהוסיף לכך   ששולם עליה מס בעבר

 .4102עוד לפני הגשת דוחות סופיים לשנת המס הצפוי כתוצאה מכך, החזר על חשבון 

שהפסידו לקזז ועצמאים עסקים מאפשר לבעלי הקיים .  החוק העברקיזוז הפסדים מול רווחי 

, לצרכי מס, רק כנגד רווחים, אם יהיו כאלה, בעתיד.  המשמעות היא שמי ששילם על הפסדיהם

כדין והפסיד אחר כך את כספו ורכושו עלול להגיע לחדלות פירעון על כל הכנסה הכנסותיו מס 

כנגד הרווחים בשנים שעברו )בדרך כלל עד גם ז את ההפסד תוצאותיו.  ארצות רבות  מאפשרות לקז

בהמשך פעילותו ולא הגיעו אבדו ש הכנסותעל ששולם  החזר מסלקבל ( ואחורנית שלוש שנות מס

גם ולמנוע הנוכחי  במשבר ריסהקמרבים יכול להציל מפעלים המס החזר  .  בעלי העסק לכיסו של 

כתוצאה הם  אף  בעלי החוב  של עסק שנסגר נפגעים   .נושיו של עסק שנסגרעל שרשרת  השפעת 

יתנות עדיף על מענקים והלוואות הנכחוק מס למי ששילם אותו ה החזר מפוטרים.   ועובדיו מסגירתו

קיזוז הפסדים מרווחי השנים הטובות שקדמו לחוק בשינוי המוצע הבלבד.  נבחרים באופן פרטני ל

רווחיים המשלמים מיסים מתן אשראי לעסקים ים לצרכי את ביטחונם של בנקגם חזק ילשנת ההפסד 

 והחסונים יותר בשל כך בפני חדלות פירעון בתקופות משבר.

תיקון החוק המוצע מתבקש גם כתמריץ לנישומים הישרים לשלם מס כחוק תוך הבטחת החזר המס 

והזמן  אחרשנת הפסד.  תיקון כזה הופך להכרחי ודחוף בשעת חירום לאומית.  מתגיע אם וכאשר 

העובר עד לביצוע ההחזר הופך לקריטי, מוצע להוסיף גם תקנות שיאפשרו לרשות המיסים לשלם 

באופן מידי לעסק שניפגע מקדמות על חשבון ההחזר הצפוי.  הדבר קל יחסית לביצוע כי  ניתן לערוך 

ו עסק אומדן של הפסד צפוי בהסתמך על המחזור השוטף ביחס למחזור בעבר והוצאותיו של אות

בשנים הרווחיות שקדמו.  יצוין שרשות המיסים מאפשרת גם כיום להקטין או לבטל מקדמות מס 

שוטפות בהסתמך על אומדנים של רואי חשבון ויועצי מס.  אין כל סיבה שלא להרחיב הסתמכות על 

זמניים לשם הגשת עזרה מיידית והצלת עסקים רבים, בעיקר  הערכות כאלה גם לצרכי החזרי מס

.  אין דבר ראוי והגון יותר מעזרה , םקטנים והבינוניים ומפעלים בפריפריה מחדלות פירעון וסגירתה

בראש וראשונה, למי שהרוויח ושילם מיסים כחוק בשנותיו הטובות.   כל מה שנחוץ הוא התגייסות 

 המחוקקים והרשות המבצעת לתיקון ההכרחי באופן מידי.

 

 


