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  2012 , יוניב 5
  

  הוראת פרשנות –חובות אבודים       
  

  לקוח נכבד, 

ת אבודים לעניין חוק להוראת פרשנות חדשה בדבר חובו ברצוננו להפנות את תשומת ליבך  .1

 מס ערך מוסף אשר פורסמה לאחרונה ע"י רשות המיסים.

 .הנחיות להכרה בחוב אבוד לעניין חוק מע"מ .2

      (אלקה אחזקות בע"מ), נקבעו  2112/95בע"א  1.12.99ש העליון ביום בפס"ד שניתן ע"י ביהמ"       

  חמישה מבחנים מצטברים אשר מאפשרים החזר מע"מ בשל חשבונית מס שלא שולמה, כדלקמן: 

   .בוצעה עסקה  .א

   .הוצאה חשבונית  .ב

   .מס העסקאות בגין החשבונית שולם  .ג

   .המוכר או נותן השירות לא קיבל את התמורה  .ד

אין בה די כדי  -הודעת החייב כי לא יוכל לשלם את חובו - "חוב אבוד" -להחוב הפך   .ה

  לראות בחוב חוב אבוד. 

  ההכרה בחוב אבוד, תיעשה לפי הוראת הביצוע בתנאים הבאים: 

  : חוב של חייב (הקונה) שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון   

רגל, יוכר החוב במקרים בהם ננקטו נגד החייב (הקונה) הליכי פירוק או פשיטת  .1

כאבוד במועד אישור המפרק או הנאמן, לפי העניין, כי העוסק בעל החוב (הנושה 

  בהליך הפירוק/פש"ר) הגיש תביעת חוב וכי חולק דיבידנד סופי. 

  לעיל, גם במקרים בהם המפרק או הנאמן יאשר בכתב,  1למרות האמור בסעיף קטן    . 2

סגרת הליך חדלות פירעון) לפירעון יתרת החוב כי סיכויי העוסק בעל החוב (הנושה במ

  קלושים ביותר, ניתן כבר במועד המצאת האישור האמור להכיר ביתרת החוב כחוב אבוד. 

   לחוזר זה.נוסח מחייב של מסמך האישור מאת המפרק או הנאמן רצ"ב כנספח א'        

ליך המתנהל . במקרה בו מונה לחברה כונס נכסים בלבד על כלל נכסיה במסגרת ה3

בביהמ"ש המחוזי (להבדיל מהוצל"פ) ובמקביל לא מתנהל הליך פירוק נגד החברה, יש 

לדרוש מהכונס, כתנאי להכרה בחוב כחוב אבוד, להמציא אישור כי השיעבוד הצף חל על 

כלל נכסי החברה באופן בו אין לחברה נכסים נוספים, שאינם כלולים בשעבוד הצף, וכי 

  ותרו כספים לאחר התשלום לנושה המובטח. אין הוא צופה כי יו
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   לחוזר זה.נוסח מחייב של מסמך האישור מאת כונס הנכסים רצ"ב כנספח ב'       

יודגש, כי ההנחיות בפרק זה אינן חלות על חברה, אשר מונה לה כונס נכסים על נכס מסוים  4

  ל"פ. צבמסגרת תיק הו

  

, נגד החייב 1967- "י חוק ההוצאה לפועל, התשכ"זהעוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל עפ 

  (הקונה), שהינם סבירים בנסיבות העניין: 

  

בע מסכום רבמקרה בו העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב (הקונה), ביחס ל

החוב הנטען להיות חוב אבוד, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד אם יוכח כי החוב הינו אמיתי, 

 ם נפרע, ופעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות. החוב טר

   

, שאושר בפס"ד 1999- לחוק החברות, התשנ"ט 350חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים עפ"י סעיף 

   -סופי של ביהמ"ש

  

, יש להביא את 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350יף במקרה בו אושר לחברה הסדר נושים לפי סע

אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהעוסק בעל החוב (הנושה) הגיש תביעת חוב ואת אחוז 

הפירעון הצפוי עפ"י הסדר הנושים. במקרה זה ניתן יהיה להכיר ביתרת החוב, שלא צפויה להיפרע 

המסגרת הסדר הנושים, כחוב אבוד לאחר קבלת החלטת ביהמ"ש המחוזי בדבר אישור הסדר 

  שים (ואין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר). הנו

במקרה בו אחוז הפירעון לנושים, כפי שעולה מהסדר הנושים, אינו מוחלט, עם סיום הפירעון של 

כל תשלומי ההסדר יהיה על העוסק בעל החוב (הנושה), לבצע את ההתאמה הנדרשת 

  ולהגדיל/להקטין את הסכום המוכר כחוב אבוד. 

  

ם בהם לא ננקטו נגד החייב (הקונה) הליכי חדלות פירעון, או הליכי גביה עפ"י חוק במקרי 

 350, ואין המדובר בחוב שנמחק במסגרת הסדר נושים עפ"י סעיף 1967-ההוצאה לפועל, התשכ"ז

  לחוק החברות, לא יוכר החוב כחוב אבוד אלא אם כן יוכח אחד מאלה: 

  

  תנים למימוש. החייב נפטר ואין בעזבונו נכסים הני 1

  . החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל. 2

. כאשר החוב איננו בסכומים גבוהים, רשאי הממונה אזורי מע"מ להכיר בחוב כאבוד 3

  בהתקיים התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
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את עלות גביית עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו. על העוסק בעל החוב להוכיח  -א

  החוק. 

העוסק בעל החוב נקט בהליכים סבירים לגביית החוק, אשר לא הניבו תוצאות, כגון: ביצוע  -ב

ניסיונות לאיתור החייבים, משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים, הפסקת ההתקשרות 

  העסקית (לדוגמא: ניתוק החייבים מקבלת השירות). 

  החוב הן עם לקוחות שאינם רשומים כ"עוסק עפ"י החוק. מרבית העסקאות של העוסק בעל  -ג

   

  

  

  ללים להוצאת הודעת זיכוי כ .3

  

  באים:ללים העל הודעת הזיכוי, שתוצא ע"י העוסק בעל החוב, לעמוד בכל התנאים והכ

חייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית שהוצאה בשל העסקה    .א

  המקורית, בגינה נוצר החוב. 

ודעת זיכוי תוצא לא יאוחר משלוש שנים ולא לפני חלוף שישה חודשים מהיום בו הוצאה ה  .ב

 חשבונית המס שבשלה נוצר החוב. 

בידי הממונה האזורי (א) לחוק מע"מ קיימת סמכות  116עוד יצוין, כי בהתאם לסעיף 

  להארכת תקופה זו.

הודעת הזיכוי , קרי, ית סכום הזיכוי, שיירשם בהודעת הזיכוי, לא יעלה על סכום החשבונ  .ג
  תכלול את סכום קרן החוב (כולל מע"מ) בלבד. 

העוסק זכאי לדרוש הפרשי הצמדה וריבית על סכום המס ששילם, ובלבד שהדרישה   .ד

 (ג) לחוק מע"מ. 105תעמוד בכללים שנקבעו בסעיף 

  

  חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת .

  מקרה שמתעוררות שאלות אנו עומדים לרשותך למתן מענה .בכל 

  

  בכבוד רב,                              
  

  גוזלן לוריא ושות'                       
  

  רואי חשבון                             


