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ה דון :שי וי יזום של מעמד ממלכ"ר לעוסק ע"י שלטו ות
מע"מ בשל השתתפות במכרזים
ביום  11בינואר  2018פורסמה הודעת רשות המיסים שינוי יזום של מעמד ממלכ"ר לעוסק מורשה
בשל האפליה לטובה של מלכ"רים בהתמודדות במכרזים או בפעילות המבוצעת הן על ידי
מלכ"רים והן על ידי עוסקים.
רקע
בשנים האחרונות ישנה תופעה לפיה מוסדות ציבור או מוסדות ללא כוונת רווח )להלן –
"מלכ"רים"( מנהלים פעילות עסקית אשר מטרתה הינה קידום הפעילות הציבורית של אותו גוף.
חלק לא מבוטל מהפעילות העסקית האמורה לעיל הינו באמצעות שירותים הניתנים למשרדי
הממשלה השונים ו/או רשויות או מועצות מקומיות ,כאשר ההתקשרות מבוצעת בשיטת המכרז.
בשל השוני בשיעורי המס העקיף החלים על עוסק ועל מלכ"ר ) %17מס עסקאות ו 7.5%-מס
שכר בהתאמה( נוצר למלכ"ר יתרון מובנה לפיו המחיר המוצע על ידו נמוך מהמחיר המוצע על ידי
העוסק .
הגדרת מלכ"ר בחוק מס ערך מוסף שמה את הדגש על שני מבחנים :
 .1האם מטרת עיסוקו של המלכ"ר הוא לשם השגת רווחים.
 .2האם פעילותו של המלכ"ר אינה מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים באותו תחום ,ורישומו
כמלכ"ר יביא להפלייתו לטובה בהשוואה לאותם עסקים.
לאור העובדה ,כי אחד המבחנים המהותיים לשאלת הסיווג הינו המבחן לפיו יש לבדוק האם סיווג
פעילותו של הגוף כמלכ"ר אינה מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים באותו תחום וכפועל יוצא היא
אינה מביאה להפליה לטובה של המלכ"ר בהשוואה לאותם עסקים ,בנוסף ,החלת שיעורי מס
שונים על כל אחד מהמתחרים יש בהם כדי להשפיע על גובה הצעת המחיר אשר יתכן כי תשפיע
על זהות הזוכה במכרז ,ועל מנת לשמור על ניטרליות מיסויית רשות המיסים הודיעה ,כי במקרים
בהם המדינה ו/או כל זרוע אחרת שלה תפרסם מכרז ובין מגישי הצעה למכרז יהיו גם גופים
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המסווגים כמלכ"ר וגם גופים המסווגים כעוסק לעניין החוק ,ויתברר כי מטרת פעילות המלכ"ר
המתמודד במכרז היא לשם השגת רווחים תפעל רשות המיסים לשינוי הסיווג של המלכ"ר לעוסק,
בשל הפעילות האמורה עם כל המשמעויות הכרוכות בשינוי הסיווג .

בברכה,
הרשקו פרקש ושות'
רואי חשבון
חוזר 09.18

_________________________________________________________________________
רח' מיטב ) 6כניסה  (Aתל אביב ,ת.ד 7104 .מיקוד  6107002טל' 03-7947720 :פקס03-5617013 :

