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חובתהגשתדו"חשנתי)ב'(
חובות הדיווח השנתיים על משקיעים בשוק ההון הם משני סוגים. 
האחד הוא הדו"ח השנתי הכולל פירוט של ההכנסה החייבת במס של 

מגיש הדו"ח לשנת הדיווח, והשני הוא דיווח מקוצר.
כדי לפשט את הליכי הדיווח ותשלום המס נקבעה בחוק חובת 
דיווח מקוצר על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל  )ובכללן הכנסות 

קפיננסיות ( פעם בשנה. עמידה בדרישות הדיווח המקוצר עשויה לפ
טור מחובת הגשת דו"ח שנתי. עם זאת, הכללים המיוחדים שנקבעו 
לגבי חישוב חבות המס לצורך הדיווח המקוצר עשויים להביא לחבות 
אפקטיווית במס גבוהה יותר מאשר במקרה של דיווח רגיל. על כן, 
יש לבחון אם בכל זאת כדאי 
כדי  שנתי  דו"ח  גם  להגיש 

לקבל החזר מס.
על  חל  המקוצר  הדיווח 

קיחיד שעונה על שלוש דרי
קשות מצטברות: א ( היו לו "הכנסות חוץ" שאינן פטורות ממס ביש

ראל; ב ( הוא אינו חייב בתשלום מקדמות חודשיות או דו חודשיות; ג ( 
הוא אינו עולה חדש או תושב חוזר, שכל הכנסות החוץ שלו באותה 

שנת מס פטורות ממס.
מהן הכנסות חוץ? במסגרת זו נכללים רווחי הון במכירת ניירות 
ערך זרים וני"ע של חברה תושבת ישראל הרשומים למסחר בבורסה 
בחו"ל ובלבד שלא נוכה מהם מלוא המס בישראל. בנוסף, נכללים 
במסגרת זו כמה סוגי הכנסות שמקורן בחו"ל ושלא נוכה מהן מלוא 
המס בישראל: א ( הכנסות מריבית שמקורן בחו"ל החייבות במס של 
20%; ב ( הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל החייבות במס של 15%; ג ( 
הכנסות מדיווידנד שמקורן בחו"ל החייבות במס של 20% או 25%; ד ( 

הכנסות מהימורים, מה  גרלות או מפרסים החייבות במס של 25%.
במקביל לחובה להגיש דיווח מקוצר על הכנסות חוץ קיימת חובה 
לשלם מקדמה שנתית בשל אותן הכנסות. הדיווח והתשלום חייבים 
30 באפריל 2007. כיצד מחושבת המק  להיעשות לכל המאוחר עד

קדמה? ככלל יש לכפול את הכנסת החוץ בשיעור המס החל עליה 
לפי הוראות החוק, תוך הבחנה בין הכנסות החוץ השונות. מסכום 
המקדמה יש להפחית את המס הזר ששולם בשל אותה הכנסת חוץ, 
אך לא יותר מסכום המקדמה שחושבה, כאמור. עוד נקבע, כי לא יּותר 

בחישוב המקדמה כל ניכוי, זיכוי או קיזוז כנגד תשלום המקדמה.
קזאת ועוד, לגבי הכנסה מדמי שכירות והכנסה מהימורים/הגר

לות/פרסים נקבע כי היחיד לא זכאי להפחית את מסי החוץ ששילם 
קבגין אותן הכנסות. הנה כי כן, המס המשולם לפי כללי הדיווח המקו

צר עשוי להיות גבוה יותר מאשר בדיווח "הרגיל"  )דו"ח שנתי (, ולכן 
יש לבחון אם כדאי להגיש גם דו"ח שנתי.

קמעשית, כיצד נעשה הדיווח המקוצר? יש לפנות לפקיד השו
מה ולמלא טופס 9532  )"פרטים על הכנסות ונכסים בחו"ל", שניתן 

קלהורדה באתר האינטרנט של רשויות המס (. לאחר מכן מקבלים שו
ברי דיווח מקוצר  )כנגזר ממהות ההכנסה (, ממלאים את אותם שוברים 

ומשלמים את המס בהתאם. כל זאת לא יאוחר מסוף אפריל 2007.
בכתבה הבאה נתייחס לחובה להגיש דו"ח שנתי. על פי החוק, 
מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2006 הוא לא יאוחר מ–30 
באפריל 2007. עם זאת, מועד הדיווח לגבי מי שהדו"ח שלו מבוסס 
על מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה  )בדרך 

כלל מדובר בחברות (, הוא לא יאוחר מ–31 במאי 2007.
קבנוסף, רשויות המס נותנות לנישומים המגישים דו"חות באמצ

עות מייצג  )עו"ד, רו"ח, יועץ מס ( ארכה, וזאת בהתאם להסדרים עם 
המייצגים. ייתכן שרשויות המס יחליטו על דחיית מועד הגשת הדו"ח 

השנתי. על כך בכתבה הבאה.
הכותב הוא עו"ד ורו"ח, בעל משרד עורכי דין המתמחה במסים

הסכםלחברתאורעדעםערוץטלוויזיה
גרמניבהיקףשלחצימיליוןדולר

חברת אורעד שנסחרת בגרמניה ולונדון דיווחה על עסקה עם 
Deutsche Welle. אורעד מפתחת פתק  ערוץ הטלוויזיה הגרמני
קרונות גרפיים בתלת ממד לשוקי השידור, הפרסום וההדמיה הוויר

טואלית. אורעד ציינה כי הפתרון שלה יאפשר לערוץ הגרמני לבדל 
עצמו מערוצי שידור אחרים באמצעות יישום שכבה גרפית מתקדמת 

לתוכניות כמו מזג האוויר, עדכוני שוק ההון וחדשות.
באוגוסט 2006 חתמה אורעד על עסקה נוספת עם הערוץ הגרמני 
כשהעסקה הקודמת הוערכה ב–1.3 מיליון דולר והעסקה הנוכחית 

מוערכת בחצי מיליון דולר.
את 2006 סיימה אורעד עם עלייה של 15% בהכנסות ל–17.7 
מיליון דולר ורווח נקי של 600 אלף דולר, לעומת הפסד של כ–3 
מיליון דולר ב–2005. אחרי עלייה של 50% מתחילת השנה וזינוק 
של 150% ב–12 חודשים נסחרת החברה מכפר סבא סביב שווי שוק 

של 42 מיליון דולר.
אפרת נוימן

חדשות
שוקההון

השערים שחתמו  עליות  לאחר 
ושהש הקודם  המסחר  שבוע  קאת 

רצופים  חיוביים  שבועיים  לימו 
שבוע  נפתח  סטריט,  וול  בבורסות 
שדחפו  שערים,  בעליות  המסחר 
את מדדי נאסד"ק ו–S&P לשיאים 

כשע שנים.  כשש  של  קתקופתיים 
תיים לתום המסחר הוסיף מדד דאו 
ג'ונס 0.9%, מדד S&P 500 טיפס 

ב–1% ומדד נאסד"ק עלה ב–1%.
לאווירה החיובית תרמו עסקות 
מיזוג חדשות במיליארדי דולרים, 

קוכן דברים אופטימיים של אלן גרי
נספאן, לשעבר יו"ר הבנק הפדרלי 
בנוגע לצמיחת הכלכלה  המרכזי, 

באמצ שנשא  בנאום  קהעולמית. 
עות לוויין בפני באי כינוס בטוקיו, 
המעיט גרינספאן בערך חששותיו 

קהקודמים לגבי מיתון אפשרי בא
כלכלת  כי  אמר  גרינספאן  רה"ב. 
העולם תספק רשת ביטחון מרופדת 

להאטה אפשרית בארה"ב.
מנ המסחר  הושפע  קבמקביל, 

בעיקר  מקרוקכלכליים.  תונים 
הקמעוניות  המכירות  אלה  היו 
במארס  ב–0.7%  שעלו  בארה"ב, 
הכלכלים  מתחזית  יותר  מעט   -
שעלו  ולאחר   0.6% של  לעלייה 

ב–0.1% בלבד בפברואר.
מנגד, השפיע לשלילה על מצב 
באוניברסיטת  הירי  אירוע  הרוח 
לפחות  נהרגו  שבו  וירג'יניה-טק, 
20 בני אדם. בנוסף, מדד הביטחון 
בענף הבנייה בארה"ב ירד באפריל 

33 נקודות - רמתו הנק  לרמה של
מוכה ביותר מאז דצמבר 2006.

בה נסחרו  הטכנולוגיה  קמניות 
סיכמה  שבה  הענק,  עסקת  שפעת 
גוגל על רכישת דאבל קליק ב–3.1 
מיליארד דולר. גוגל, מפעילת מנוע 

החיפוש הפופולרי ביותר באינטרנט, 
חברת  רכישת  באמצעות  מבקשת 

אונליין דאבל קליק, לה קהפרסום 
הפרסום  בשוק  אחיזתה  את  רחיב 
2%. בנוק –באינטרנט. גוגל עלתה בכ
קסף, דווח כי סאלי מיי, ספקית ההל

וואות לסטודנטים הגדולה בארה"ב, 
קהסכימה להימכר לשתי קרנות הש

קעה פרטיות ולבנק ההשקעות ג'יי.
פי מורגן ובנק אוף אמריקה תמורת 

25 מיליארד דולר.
קבקרב המניות הישראליות הע

לה הבנק הבריטי HSBC את מחיר 
ל–42.5  טבע  למניית  שלו  היעד 
דולר, מחיר הגבוה ב–14% ממחיר 
המניה בשוק. "עם ההסכם שנחתם 
לגבי  נוספות  לחברות  טבע  בין 
תרופת ה–Wellbutrin ופוטנציאל 

קלהחלטה חיובית בהחלטת בית המ

 Aciphex–ה תרופת  לגבי  שפט 
באמצע מאי, אנחנו מזהים עלייה 
ביכולת הניבוי ב–2007 וב–2008", 
HSBC. למרות זאת, איבק –ציינו ב

דה טבע 0.8% ל–36.9 דולר.
הוריד   RBC ההשקעות  בית 
ל"תק אי.סי.איי  למניית  המלצתו 

שואת שוק", תוך שהוא הותיר את 
מחיר היעד על 9 דולרים - ב–5% 

יותר ממחירה בפתיחת המ קבלבד 
סחר. אי.סי.איי איבדה כ–2%.

מניית  אתמול  בלטו   עוד 
ורוזטה  בכ–5%  שקפצה   פאנדטק 

שעלתה בכ–3%. ג'נומיקס 
נתוני המסחר מעודכנים ל–14:00, 
שעון ניו יורק, שעתיים לפני סיום 
המסחר. טבלת המניות 
הישראליות הנסחרות בניו יורק, 
טבלת ארביטראז' וסקירה 
מתפרסמות בחלק א'

המדדים הגיעו לשיאים של שש שנים

מאת אפרת נוימן

של  ההנפקה  אחרי  שנתיים 
בלונדון  טליט  התקשורת  חברת 
דולר,  מיליון   115 של  שווי  לפי 
פולאר  השליטה  בעלת  מוכרת 
השקעות כמחצית מאחזקותיה לפי 
פולאר  דולר.  מיליון   40 של  שווי 
מכרה 28% ממניות טליט למנכ"ל 
עזי כץ וקבוצת משקיעים פרטיים 
דולר  מיליון   10 תמורת  מאיטליה 
 - פני   43 של  מניה  מחיר  ולפי 

ב–11% יותר ממחיר השוק.
ואולם למרות צניחה של 70% 

קבמניה מאז ההנפקה, לבעלי השלי
טה בפולאר - איציק שרם, אביגדור 

קקלנר ויאיר פודים - אין על מה לה
קתלונן. הם לא השקיעו כספים בפו

לאר, אחרי ההנפקה הם רשמו רווח 
הם  מיליון שקל, כעת   79 הון של 

10 מיליון דולר ועוד נותק  מקבלים
רים עם אחזקה של 25% ששווה 8.5 
פולאר  דולר. ההחלטה של  מיליון 
מהאסטרטגיה  חלק  היתה  למכור 

קשלה למיקוד הפעילות בתחום הנ
דל"ן, התשתיות, התיירות והפנאי.

ומפיצה  מפתחת  היא  טליט 
תקשורת  פתרונות  של  גלובלית 

מכ למכירת  בנוסף  קסלולריים. 
טליט  מתרכזת  סלולריים  שירים 
בשוק המודולים של קריאה מרחוק 

.) M2M(  של מכשירי מדידה

האיט המשקיעים  קבוצת  קאת 
שמ ברנבה,  פרנקו  מוביל  קלקית 

רוטשילד  קבוצת  יו"ר  כסגן  כהן 
בקבוצת  השליטה  ובעל  אירופה 
שפעילה  ברנבה  פרנקו  ההשקעות 
בתחומי ה–IT והתקשורת. בעקבות 
ליו"ר  טסטה  קיקו  ימונה  העסקה 

קהדירקטוריון של טליט. הדירקטו
רים מטעם פולאר - אביגדור קלנר 
ופנינה ביטרמןקכהן - יחדלו לכהן 

כדירקטורים בטליט.
אחרי השלמת העסקה יחזיק כץ 
6% ויחד עם קבוצת ברנק  באופן אישי

בה יחזיק עוד 28% מהמניות  )בחלוקה 
והציבור  שווה (, פולאר תחזיק 25% 

ועובדים יחזיקו ב–41% הנותרים.
2006 סיימה טליט עם הכק  את

יורו  )בדומה  מיליון   87 של  נסות 
 16.2 של  גולמי  רווח  ל–2005 (, 
 11.3 של  נקי  והפסד  יורו  מיליון 

 4 של  הפסד  לעומת  יורו,  מיליון 
לעק הסיבה   .2005 ב יורו  –מיליון 

לייה הפסדים היא השקעות גדולות 
המודולים,  בתחום  טליט  שעושה 
מיליון   27.7 של  הכנסות  שהניב 
מיליון   15.2 לעומת  ב–2006,  יורו 

יורו ב–2005.

 פולאר מכרה את השליטה בטליט תמורת 
10 מיליון דולר - לפי שווי של 40 מיליון ד'

 פולאר מכרה כמחצית מאחזקותיה בטליט למנכ"ל עזי כץ וקבוצת משקיעים מאיטליה, 
ונותרה עם אחזקה של 25%. מאז ההנפקה בלונדון לפני שנתיים איבדה מניית טליט 70%
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ארבעה שבועות לאחר פרישתו המפתיעה של 
הכ אי.סי.טל,  ומנכ"ל  נשיא  מתפקיד  נאור  קאיתן 

ריזה אתמול החברה כי את כיסאו יתפוס מתחילת 
ויינשטיין הגיע לאי.סי.טל  ויינשטיין.  מאי איציק 
2004 ומחזיק מאז במשרת סגן הנשיא לשיק  ביולי

רותים מקצועיים ותפעול. לדברי אי.סי.טל, ילווה 
יוני. ויינשטיין בתפקידו החדש עד סוף  נאור את 

ויינשטיין  כיהן  לאי.סי.טל  הצטרפותו  לפני 
בח מוצרים  וניהול  לקוחות  לשירות  נשיא  קכסגן 
קברת ווקלטק, והיה אחראי על תחומי המחקר והפי

החברה.  בלקוחות  והתמיכה  המוצרים  ניהול  תוח, 
ואצל  לפני לכן הוא כיהן כמנהל הנדסי בנטמנג' 
יצרנית ציוד השבבים TencorקKLA, וכן שימש 

כמנהל פרויקטים בסאיטקס ואינטל.
של  צמיחה  פברואר  בתחילת  צפתה  אי.סי.טל 

ל–33.4–35.5 מיליון  ב–2007  16%–23% בהכנסות 
זו, העריך האנליסט אהוד  דולר. על בסיס תחזית 

קאייזנשטיין מאוסקר גרוס כי ברבעון הראשון יס
תכמו ההכנסות ב–7.5 מיליון דולר.

ואולם בשבוע שעבר הזהירה אי.סי.טל כי על 
קפי תוצאות מקדמיות הסתכמו הכנסותיה הרבעו

ניות ב–3.4–3.6 מיליון דולר בלבד. מדובר בצניחה 
של לפחות 53% לעומת הרבעון הרביעי של 2006 
ובנפילה של לפחות 46% בהשוואה לרבעון הראשון 
ב–2006. זו נחיתה קשה לחברה, שצמחה אשתקד 

ב–24% בשורה העליונה ל–28.8 מיליון דולר.
אתמול הגיבה מניית אי.סי.טל למינוי בעלייה 
של 0.9% למחיר של 3.3 דולרים, לאחר שאיבדה 

בתגובה לאזהרת ההכנסות כ–29% מערכה.
עומרי כהן
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