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 בקשה למתן הוראות
יולוס, גזית ושות' להתקשר עם "( בעל התפקידנאמן להסדר הנושים )להלן: "בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר ל

פי -, וזאת עלבסוגיות מיסוי בתחום חדלות הפירעוןידועים ובעלי שם , מומחים "(מומחה המסעורכי דין )להלן: "

   לבקשה זו. 1כנספח הצעת שכר הטרחה המצורפת 

של מס תשומות ו/או קיזוז  יםהחזרקבלת להסדיר  (1): ההתקשרות המבוקשת נדרשת על מנתכפי שיורחב להלן, 

בתביעות יתקבלו בקופת ההסדר ומקורם שוכן להסדיר קבלת אישור על פטור מניכוי מס במקור בגין תשלומים 

הסדיר ל( 2(; )על בסיס הצלחה בלבד)התמורה בגין כך תהיה קופת ההסדר  ו/או במימוש זכויות ו/או נכסי

התמורה אינם כרוכים בחסכון מס )ושיתקבלו בקופת ההסדר /או תקבולים דיווחים, ככל שיידרשו, בגין פעולות ו

 שעות עבודה(.  15תקרה שלא תעלה על פי דרישת בעל התפקיד, ועד לל, עבודה פי שעות-בגין כך תהיה על

 : ואלו נימוקי הבקשה

 מונה בעל התפקיד כמפרק זמני לחברה. 23.03.2014ביום  .1

כבד הסדר נושים לחברה, במסגרת מכירת "השלד בורסאי", והחל אישר בית המשפט הנ 19.10.2014ביום  .2

 )מועד הכניסה לתוקף של הסדר הנושים(, משמש בעל התפקיד כנאמן הסדר הנושים.  13.11.2014מיום 

בקופת הסדר הנושים יתקבלו תמורות המימוש  - החל ממועד הכניסה לתוקף של הסדר הנושיםבהתאם,  .3

  הנושים. הסדר  המימוש יוצאו מקופת הוצאותו

ויות מנהל את כל הזכובעל התפקיד מחזיק מסגרת של נאמנות, לפיה הינו, הלכה למעשה, הסדר הנושים  .4

. )לרבות מניות החברה ההולנדית שהועברו לבעלות בעל התפקיד( עבור הנושיםהחברה של שהיו והנכסים 

 לנושים. פי הוראות הסדר הנושים, תמורות המימוש בניכוי הוצאות הסדר הנושים יחולקו -עלובהתאם, 
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  :שבעל התפקיד פעל ופועל על מנת לממשם הינם, בתמציתהחברה  נכסיוזכויות  .5

  .תמורתו הופקדה בקופת הסדר הנושיםו (ח"ש 2,250,000תמורת )שכבר מומש  "השלד הבורסאי"  (א)

תפקיד בעל השהיה מצוי כבר בהליכי חדלות פירעון, ואשר ביחס אליו , בהונגריה "Nadorנכס " (ב)

  .(28בקשה מס' ) אירו 425,000תמורת מימושו בקשה לאשר הנכבד  לבית המשפטכבר הגיש 

ביותר מתקדמים בהליכי חדלות פירעון כבר מצוי ה, ("Marcaliנכס ")בהונגריה וסף ננכס   (ג)

תמורת )בתקופה הקרובה ו לממשיצליח ויתכן , כי בעל התפקידביחס אליו סבור ואשר בהונגריה, 

  .(אירו 100,000 -כ

בדוח הכספי )יין אם ניתן יהיה לקבל תמורה בגינו שלא ברור עד ("Atidנכס ")וסף בהונגריה ננכס   (ד)

  .(אירו 50,000 -ובר להשלמת הסדר הנושים הוערך נכס זה בסך של כעהאחרון שפורסם 

החברה " :להלן) .CEE Hotel Holdings B.Vל ש, אירו 500,000 -כעד , בשווי "מסנכס "  (ה)

הסדר הנושים פי -לעואשר של החברה, בבעלות מלאה היתה ש הולנדית זרהחברה , "(ההולנדית

 .לבעלות בעל התפקיד )המחזיק בהם בנאמנות עבור הסדר הנושים(ניותיה הועברו כאמור ממלוא 

 זה.  "נכס מס"בקשר עם בעל התפקיד כבר החל בביצוע הליכים משפטיים 

עובר להליכי חדלות החברה ההולנדית הגישה ש, ח"וני שמילי 16 -כבסך תביעה משפטית   (ו)

ידי  עלבשלבי הגשת ראיות זו מצויה תביעה  .(עם אחרים)מנוהלת על ידי בעל התפקיד ה , הפירעון

  רית אפעל גבאי.או (מוסבדי)וגישור בפני כבוד השופטת  (וחוות דעת כולל תצהירים)הצדדים 

לחבות פוליסת ביטוח בכלל זה מכוח וות, ככל שקיימנוספות של החברה, זכויות תביעה   (ז)

בשלב חקירות וגיות אלו מצויות ס .ב"ארה מיליוני דולר 15עד משרה שהיקפה דירקטורים ונושאי 

  .(בגין כך גם עתידה להיות מוגשת בקשה נפרדת) בעניין זה תומסקנ ווטרם גובשובדיקות 

אמור, כ, ("השלד הבורסאי"תמורת וסף על נ)נוספים יכרים נסכומים להניב שויה עהסדר הנושים עילות פ .6

 מ. "החייבים במע בסכומים משמעותייםהוצאו ועתידות גם להיות מוצאות הוצאות גם לצורך פעילות זו ו

ממנו תק אשר עו, ח"בעל התפקיד, שהינם בעצמם משרד רולהקיים היועץ הכלכלי שמצוין גם במכתב כפי  .7

פטור מניכוי המשולם על ידי קופת ההסדר ואין עילה לקבלת לא ניתן לקזז מס תשומות , 2כנספח מצורף 

  :משמעותו המעשית הינה שכןדברים זה הינו בעייתי ביותר, בעיני בעל התפקיד, מצב . מס במקור

תקבולי מימוש שונים ל עלחול  הצפוי -בידי בעל התפקיד  אישור על פטור מניכוי מס במקורבהעדר   (א)

ופת ההסדר אלא לקלא ישולם על ידי הגורם המשלם ש, 30%בשיעור של חובת ניכוי במס במקור 

א קיימת גם כל וודאות כי ל, ולאור העדר המעמד המיסוי של קופת ההסדר ישולם לרשויות המס
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לאחר שיבוצע אותו ניכוי אכן יעלה בידי בעל התפקיד לגבות בדיעבד סכומים משמעותיים אלו 

 שינוכו במקור. 

החזר ו/או קיזוז בגין לקבל כאמור לא ניתן יהיה הסדר העמד המיסוי של קופת מהעדר הסדרת ב  (ב)

  .על ידי בעל התפקיד םתשומות שישולמס 

על פ, מיסויהייעוץ שקיבל בעל התפקיד מגורמים בתחום ואור ניסיונו של בעל התפקיד לאלו, בנסיבות  .8

מלא )חזר ו/או קיזוז מס תשומות הבלת קלנסות ולהסדיר תחייב מכי והגיע בעל התפקיד לידי מסקנה 

ל ו שוזאת על מנת להגדיל את התמורות שיעמדו בסופ - מניכוי מס במקורפטור ישור וקבלת א (ו/או חלקי

 יום עבור הנושים בתיק.

פי שניתן כבתחום מיסוי חדלות פירעון, פציפית סהמצריכה מומחיות כבת וייחודית ורמבסוגיה המדובר  .9

 . (לעיל 2נספח )על התפקיד בלראות גם מעמדת היועץ הכלכלי של 

דית הנדרשת; הדברים; לאור מורכבות הדברים והמומחיות הייחולאור חשיבות  :אמור לעילהבסיס ל ע .10

בעל התפקיד משא ומתן שקיים בדיקות וודאות בהצלחת מהלך זה; ולאחר  לאור העובדה כי לא קיימת

של בקשה זו כמבוקש ברישא שר עם מומחה המס להתקמבקש לאשר לו בעל התפקיד ; עם מומחה המס

  :כאשר עקרונות ההתקשרות הינם, 1כנספח פי המסמך המצורף -עללעיל, 

של תשלומים למס תשומות ו/או קיזוז חזרים הלקבלת מ "מומחה המס יפעל מול שלטונות מע  (א)

 קופת ההסדר. 

 מחסכון המס.  5%בשיעור של , על בסיס הצלחה בלבדמומחה המס בגין כך תהיה להתמורה 

בפועל בקופת ההסדר, בעל התפקיד ישלם שיתקבל ח "ש 100בסך בגין החזר מס תשומות  :לדוגמא

 ח. "ש 5מהסכום שנחסך, כלומר  5%למומחה המס 

קבלת אישור על פטור מניכוי מס במקור בגין תשלומים להמס ויות שרמומחה המס יפעל מול   (ב)

  .קופת ההסדר בתביעות ו/או במימוש זכויות ו/או נכסייתקבלו בקופת ההסדר ומקורם ש

 מחסכון המס.  5%בשיעור של , על בסיס הצלחה בלבדמומחה המס בגין כך תהיה להתמורה 

התקבל ואשר  30%במקור נוכה ממנו מח, שאמור היה להיות "ש 100שלום בסך תבגין  :לדוגמא

מהסכום שנחסך,  5%בעל התפקיד ישלם למומחה המס ח, "ש 30קופת ההסדר, כלומר חסכון של ב

 ח. "ש 1.5כלומר 

יתכן ובגין תקבולי מימוש שונים יידרש ייעוץ ספציפי כגון בסוגיות הנוגעות לאמנות מיסוי בנוסף,   (ג)

ישולם למומחה המס בגין כך שכר יד מראש, בינלאומיות, וככל שהדבר יידרש, על ידי בעל התפק
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. (מ לשעת שכיר"ח בצירוף מע"ש 500 -ת שותף ומ לשע"עצירוף מבח "ש 700)לשעה לפי תעריף 

נכון למועד זה בעל התפקיד מבקש להגביל ידרש ייעוץ זה, ובכל מקרה יזה, טרם ידוע אם בשלב 

כלומר במונחים כספיים לכל היותר סך של )שעות  15את האישור המבוקש להיקף שלא יעלה על 

 .(מ"ח בצירוף מע"ש 10,500

התפקיד סבור כאמור כי מתחייב לנסות ולהסדיר סוגיות אלו על מנת להגדיל את התמורות שיעמדו בעל  .11

הסכומים המבוקשים, שהינם לאחר משא ומתן עם מומחה המס, וכי לנושים בסופו של יום  לצורך חלוקה

ככל שאישורים הסדיר את הדברים בדיעבד, ליתחייבו על מנת שהינם סבירים ובכל מקרה נמוכים מאלו 

 כאמור לא יתקבלו בידי בעל התפקיד בעקבות פעולות מומחה המס. 

 כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את המבוקש ברישא של בקשה זו לעיל. -אשר על .12
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 עו"דעדי פיגל, 

 להסדר הנושיםאמן נ
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