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רשות המסי בישראל
הטלת כופר
תקציר
עברה או חשוד בביצוע
הטלת כופר כס היא חלופה להלי פלילי כלפי אד שעבר ֵ
עברת מס .הטלת הכופר נתונה לשיקול דעתה של רשות המסי בישראל )להל 
ֵ
הרשות( ונעשית בהסכמתו של הנישו .הלי הכופר מחייב את הרשויות המוסמכות
להקפיד הקפדה יתרה בקיו העקרונות של שוויוניות ושקיפות שיבטיחו את טוהר
ההלי ואת אמו הציבור ברשויות.
בשני  120102008הטילה הרשות כופר בסכו כולל של כ 80מיליו ש"ח ב9,056
מקרי :כ 38מיליו ש"ח ב 406תיקי מס הכנסה; כ 13מיליו ש"ח ב 320תיקי מס
ער מוס )להל  מע"( וכ 29מיליו ש"ח ב 8,330תיקי מכס.

פעולות הביקורת
בחודשי אוקטובר   2010נובמבר  2011בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של
עברות מע" ומכס ואת אופ פעולת של ועדות הכופר
הרשות בהטלת כופר בגי ֵ
בתחנות מע" ובבתי המכס .כמו כ נערכה ביקורת מעקב על דוח משנת  2006שבו
עברות
בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של הרשות בכל הנוגע להטלת כופר בגי ֵ
מס הכנסה) 2להל  דוח  .(2006הביקורת והמעקב נעשו ברשות המסי.3

עיקרי הממצאי
מכס ומע"
 .1נמצאו הבדלי גדולי בשיעורי הכופר שהוטלו יחסית לסכומי המס שהועלמו.
לא נעשתה כל השוואה לסכומי הכופר שהוטלו בעבר על נישומי ועסקי שהעלימו
הכנסות בסכומי דומי ,וא לא הובאו נימוקי מיוחדי שהיה בה כדי להשפיע
על קבלת החלטות בעניי סכו הכופר.
עברה )להל  דג"ע( כדי לטפל
 .2תחנות המע" אינ נוהגות לפתוח דוחות גילוי ֵ
בפ הפלילי ,במקרי של העלמות מס בסכו הנמו מ 50,000ש"ח.
__________________

1
2
3

כולל תיקי שהטיפול בה החל לפני .2008
ראו מבקר המדינה ,דוח ביקורת על הטלת כופר בגי עבירות מס הכנסה ) 07בפברואר .(2006
הביקורת נערכה בתחנות מע"מ בחיפה ,בפתח תקווה ,בתל אביב  3ובבאר שבע ,בבתי מכס חיפה
ואשדוד ובמשרד החקירות ת"א .הביקורת לא בחנה הטלת כופר בהתא לחוק מס קניה )טובי
ושירותי( ,התשי"ב ;1952#ולחוק מס רכוש וקר פיצויי ,התשכ"א.1961#

84

דוח ביקורת שנתי 63א

 .3הרשות אינה מטפלת בתיקי דג"ע סמו לפתיחת ,והדבר עלול להשפיע על עצ
הענישה ועל מידת חומרתה.
 .4ועדות הכופר אישרו בקשות לתשלו כופר שלא התאימו לקריטריוני להקלה
ולהנחיות שקבעה הרשות ,ולא דרשו מהעוסקי התחייבות להימנע מע ֵברה חוזרת.
לעתי קיבלו הוועדות החלטות בלי שהוסמכו לכ.
 .5דיוני ועדות הכופר והחלטותיה נסמכו רק על התמצית של פרטי הרקע
והממצאי שהכינה היחידה החוקרת ,שבה נכללו ג המלצות לוועדות .ועדות הכופר
קיימו דיוני חוזרי בבקשות של נישומי להקטנת הכופר ,א שלא חל שינוי מהותי
העברות .היו מקרי שהוועדות הסכימו להקטי את סכומי הכופר שהוטל
ֵ
בנסיבות
בלי שנימקו את החלטת .תחנת מע" בפתח תקווה סגרה שני תיקי בתשלו כופר
כס בסכו נמו מזה שנקבע בהחלטת ועדת הכופר.
 .6לא הוגשו כתבי אישו נגד נישומי ועוסקי שלא שילמו את הכופר שאושר
לה.
 .7בתי המכס נמנעי מהגשת כתב אישו נגד יבואני ויצואני אפילו בתיקי מכס
שסכו המס המועל בה גבוה ,וה מעדיפי לפעול בדרכי אחרות כגו כופר וקנס
מינהלי.
 .8א שהגיעו לידיעת בתי המכס מקרי שהייתה בה מעורבות ישירה של סוכני
בעברות המס של יבואני ,ה לא נקטו צעדי נגד.
מכס ֵ

מס הכנסה
 .1נמצאו שני מקרי שבה דחתה ועדת הכופר בקשות של נישומי לתשלו כופר
כס והודיעה לה כי תעביר את תיקיה לפרקליטות כדי להגיש נגד כתב אישו,
וכ אכ עשתה .בסופו של דבר הפרקליטות לא הגישה נגד כתבי אישו ,והרשות לא
הטילה עליה שו סנקציה.
 .2הרשות תיקנה חלק מהליקויי שהועלו בדוח מ& 2006ובה :פרסו החלטות
בדבר הטלת כופר ובכלל זה פרסו שמות משלמי הכופר ושיתו יוע) משפטי חיצוני
בתהלי קבלת ההחלטות ברשות .הליקויי שהופיעו בדוח  2006ולא תוקנו עד למועד
הביקורת :הרשות מטילה סכומי כופר בשיעור שונה על עברייני מס במקרי דומי;
ועדות הכופר אינ מנמקות כנדרש את החלטותיה; ועדות הכופר מקיימות דיו חוזר
בנוגע לנישומי ומשנות את החלטותיה הראשונות ,א שלא חל שינוי מהותי
בנסיבות.
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סיכו והמלצות
בעברות מס
ֵ
עברות מס משמשת תחלי להלי פלילי נגד חשוד
הטלת כופר על ֵ
מסוימות .הסמכתה של הרשות )שהיא רשות מינהלית( לשקול הטלת כופר על
עברייני מס הקנתה לה למעשה סמכות מעי שיפוטית.4
הביקורת העלתה ליקויי מהותיי בסדרי הטיפול בהטלת כופר על מעלימי מס
בתחנות המע" ובבתי המכס .הרשות לא פעלה לתיקו כל הליקויי שהצביע עליה
עברות מס
מבקר המדינה בדוח המיוחד מפברואר  2006בנוגע להטלת כופר בגי ֵ
הכנסה .על הרשות להקפיד בקיו הקריטריוני שקבעה והמדיניות שהתוותה בעת
קבלת החלטות לאישור הלי כופר ,ולהתנות את אישור בקשות הכופר בהחתמת
העוסקי על כתבי התחייבות להימנע מחזרה עליה .מ הראוי כי הרשות תקבע בנוהל
עברות מס ,ולקיי בקרה על תחנות מע" ועל
פנימי את מש הטיפול המרבי בתיקי ֵ
הלשכה המשפטית ,כדי למנוע סחבת מיותרת בטיפול בתיקי .על הרשות להגביר את
שיתו הפעולה ע הפרקליטות ולגבש אתה מדיניות מוסכמת להגשת כתבי אישו
נגד עברייני המס .כמו כ ,עליה להקפיד בהגשת כתבי אישו נגד נישומי שוועדות
הכופר אישרו את בקשות הכופר שלה א הוא לא שול.

♦
מבוא
עברה על חוקי המס .הטלת הכופר
הטלת כופר כס היא חלופה להלי פלילי כלפי אד שביצע ֵ
)נוס על תשלו המס שהועל( נתונה לשיקול דעתה של רשות המסי בישראל )להל  הרשות(
ונעשית בהסכמת העבריי או החשוד .השימוש בכופר אמור להיות חריג ,5והוא מוטל בהתא
למדיניות רשות המסי ולנסיבות ביצוע העברה .ההלי נועד לשרת מטרות ציבוריות ופרטניות
כאחד :מההיבט הציבורי זהו הלי קצר ויעיל ,בהשוואה להלי הפלילי ,המאפשר תגובה מהירה
ואפקטיבית החוסכת משאבי ציבוריי ,א בכל זאת יש בה ג סממני של ענישה .מההיבט של
הפרט יתרונו של ההלי הוא בכ שאינו כרו בהרשעה בפלילי ,והוא מונע את עינוי הדי הכרו
לעתי בהלי הפלילי ומקנה לנישו ודאות בנוגע לסיומו .חוקי המס הסמיכו בעלי תפקידי שוני
במערכת המסי להטיל כופר כס.
ההקלה ע הנישו באמצעות הלי הכופר מחייבת את הרשויות המוסמכות להקפיד הקפדה יתרה
בקיו העקרונות של שוויוניות ושקיפות שיבטיחו את טוהר ההלי ואת אמו הציבור ברשויות.
בשני  620102008החליטה רשות המסי בישראל על הטלת כופר בסכו כולל של כ 80מיליו
ש"ח ב 9,056מקרי :כ 38מיליו ש"ח ב 406תיקי מס הכנסה; כ 13מיליו ש"ח ב 320תיקי מס
ער מוס )להל  מע"( וכ 29מיליו ש"ח ב 8,330תיקי מכס.
בחודשי אוקטובר   2010נובמבר  2011בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של הרשות בהטלת
עברות מע" ומכס ואת אופ פעולת של ועדות הכופר בתחנות מע" ובבתי המכס .כמו
כופר בגי ֵ
__________________

4
5
6

עע"מ  Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ ˙‰ 398/07נ'  ,Ï‡¯˘È ˙ È„Óתקדי ) ,(2008פסקה .13
ש; בג"  ¯Ï‰Ë 4001/99נ' ˆ ,‰Ò Î‰ ÒÓ ·Èלא פורס.
כולל תיקי שהטיפול בה החל לפני .2008
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כ נערכה ביקורת מעקב על דוח משנת  2006שבו בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של הרשות
עברות מס הכנסה) 7להל  דוח  .(2006הביקורת נעשתה ברשות
בכל הנוגע להטלת כופר בגי ֵ
המסי.8

כופר במע" ובמכס
על פי סעי )121א( לחוק מס ער מוס ,התשל"ו  ) 1975להל  החוק או חוק מע"(" :עבר אד
עבירה לפי חוק זה או התקנות לפיו או נחשד בה ,רשאי המנהל ,בהסכמת אותו אד ,לקחת מידו
כופר כס בסכו שלא יעלה על הקנס הגבוה ביותר שנית להטיל בשל אותה עבירה ,ומשעשה כ
יופסק כל הלי משפטי לעניי העבירה; אול א הוגש כתב אישו אי לקחת כופר כס אלא
בהסכמת היוע /המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמי לכ".
סעי )231א( לפקודת המכס קובע" :עבירה או כל מעשה שנעשו ,או שיש חשד שנעשו ,בידי אד
נגד הוראות פקודה זו ,המנהל וכל פקידמכס אחר שהממשלה הסמיכה אותו לכ בצו ,רשאי לכפר
עליה על ידי שיקבל מאותו אד תשלוכס שלא יעלה על עונשהממו המכסימלי שהוא עשוי
להתחייב בו על פי פקודה זו בשל אותה עבירה או בשל אותו מעשה".
עברות מע"
על פי נוהלי הרשות 9יש למנות ועדות כופר שתפקיד לדו בבקשות להטלת כופר בגי ֵ
ועברות מכס ולהחליט בעניינ .הנוהל קובע מדרג של הוועדות השונות על בסיס סכומי המס
ֵ
הפלילי :ועדה מקומית מוסמכת להחליט בתיקי בסכו מס של עד  150,000ש"ח ;10ועדה אזורית
דנה בתיקי בסכו מס שבי  150,000ל 300,000אל ש"ח ובערעורי על החלטות הוועדות
המקומיות; ועדה עליונה דנה במקרי מיוחדי כמו תיקי שבה תלוי ועומד מאסר על תנאי
ובכוונת היחידה להגיש נגד כתב אישו נוס; במקרי שנתגלעו חילוקי דעות בי מנהל יחידת
חקירות לחברי ועדה מקומית או אזורית בנוגע להגשת כתב אישו ובתיקי שיש בה חריגה
מהכללי שנקבעו במדיניות הענישה .ליחידות המכס וליחידות המע" יש ועדות מקומיות ואזוריות
בעברות
בעברות מע" וג ֵ
נפרדות ,ואילו הוועדה העליונה היא ועדה משותפת לשתיה הדנה ג ֵ
מכס.
על פי הוראות הרשות המעוגנות בתדריכי אג המכס והמע" )להל  התדרי( ,כאשר עוסק עובר
בעברה ,עובד תחנת המע" או בית המכס או
על הוראות החוק ,הפקודה או תקנותיה או נחשד ֵ
עברה במערכת הממוחשבת )להל  דג"ע או פתיחת דג"ע(.
יחידת החקירות האזורית יזי דוח גילוי ֵ
ישנ שני מסלולי להמש הטיפול ,האחד הוא הגשת כתב אישו או הטלת כופר; השני הוא
מסלול מינהלי כגו אזהרה ,התחייבות להימנע מעברה למש תקופה מסוימת הכוללת מת ערובה
להבטחת העמידה בהתחייבות וכדומה .כל הדוחות יובאו לדיו בוועדה בראשות מנהל תחנת
המע" או בית המכס לא יאוחר מחודשיי מיו הוצאת השומה ,לש קביעת עמדה בנוגע להמש
הטיפול .להל מסלולי הטיפול:
הוראות הנוהל קובעות כי במקרי שהוועדה המקומית המליצה על הגשת כתב אישו או החליטה
על הטלת כופר ,יש להעביר את התיק ללשכה המשפטית לבחינת המקרה ולמת החלטה בעניי
בהתא לראיות.
__________________

7
8
9
10

ראו מבקר המדינה ,דוח ביקורת על הטלת כופר בגי עבירות מס הכנסה ) 07בפברואר .(2006
הביקורת נערכה בתחנות מע"מ בחיפה ,בפתח תקווה ,בתל אביב  3ובבאר שבע ,בבתי מכס חיפה
ואשדוד ובמשרד החקירות ת"א.
תדריכי אג) המכס והמע" .20.2
לא כולל ריבית והצמדה.
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הטלת כופר בתחנות מע"
 .1מנתוני הרשות על תוצאות הטיפול בתיקי דג"ע שפתחו תחנות מע" בשני  20102008עולה
כי הוטל כופר ב 172מ 1,869התיקי שטופלו ב 17תחנות מע"מ .ע זאת ,ב 14תחנות מע"
שבה טופלו  1,544תיקי ,הוטל כופר ב 32תיקי בלבד )כ 2%מהתיקי ב 14התחנות(,11
ובשלוש תחנות מע" אחרות טופלו  325תיקי והוטל כופר כס ב 140מקרי )כ 43%מהתיקי
בשלוש התחנות( .יוצא אפוא כי כ 81%ממקרי הטלת כופר כס התרכזו בשלוש תחנות בלבד מ17
תחנות המע"מ.
 .2כאמור ,בשני  20102008הסתיי הטיפול ב 1,869תיקי דג"ע .ב (43%) 803מה לא
ננקטו צעדי כלל או שהסתיימו בחיוב בקנס או בהליכי מינהליי הכוללי אזהרה )לא הוגש כתב
אישו ולא הוטל כופר או קנס מינהלי( .מנהלי תחנות מע" טענו כי ברוב המקרי האמורי לא
הסיר העוסק את המחדל )כלומר  לא שיל את המס שבגינו נפתח הדג"ע( ,ולפיכ לא היה זכאי
להמרת כתב אישו בתשלו כופר .במקרי לא מעטי לא הוגש כתב אישו מאחר שהתברר כי
עקב מחסור בכוח אד במחלקת הייעו /המשפטי של הרשות לא נית לטפל בכל התיקי עד תומ,
ולכ ה נסגרו ללא כל סנקציות )ראו ג להל( .וכ יצא העבריי נשכר.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2012ציינה הרשות כי מדיניות הטיפול בכופר היא אחידה.
ע זאת ,השונות בטיפול נגזרת מאופי הפעילות השונה של התחנות השונות וממגוו נושאי התיקי.
לדוגמה  בתיקי הנוגעי לעברות מכס נשקלי שיקולי שוני מאלו הנוגעי לעבירות של
העלמת מע".
Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ„·‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÎ ÂÓÎ ;„ÈÁ‡Â ÈÂÈÂÂ˘ ÏÂÙÈË ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÈÁ‰ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ,¯ÙÂÎ‰ ˙ÏË‰· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÁ˙‰
.ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó· ‰Èˆ˜Ò ˙ÏË‰-È‡ Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ÚÂÓÏ ˘È
 .3לפי הוראות התאמ"ו 12אי פותחי תיקי דג"ע במקרי של העלמת מס בסכו הנמו
מ 50,000ש"ח ומסתפקי בגביית המסי .ואול במקרי מיוחדי ובהתא לאישור הממונה
נפתחי תיקי דג"ע ג בסכומי הנמוכי מ 50,000ש"ח.
Ì‚ ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜ ÏÂ˜˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‚˙˘¯„‰ ‰Ú˙¯‰· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ È„Î ,Á"˘ 50,000-Ó ÌÈÎÂÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ· ÒÓ ˙Â¯≈·Ú ÔÈ
.ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ˘ÚÓ ˙ÚÈÓÏ
בתשובתה ממאי  2012הודיעה הרשות כי "בימי אלו" היא בוחנת מנגנו אלטרנטיבי )הטלת עיצו
כספי( בתיקי הפליליי שבה סכו המס נמו יחסית.
 .4הרשות קבעה בהוראותיה כי "בתיק שבו נפתח הדג"ע בתחנה ,יחליט הממונה על הטיפול,
סמו לפתיחת הדג"ע".
משרד מבקר המדינה בדק את נתוני רשות המסי ב 13338מקרי שבה הטילה הרשות כופר על
עברייני מס בשני  .20102008הועלה כי זמ הטיפול הממוצע ב 137תיקי מה ,שסכו המס
__________________

11
12
13

בשלוש תחנות )מס קניה ת"א ,ת"א  1ו+ת"א  (2לא הוטל תשלו כופר על עברייני המס כלל.
תדריכי אג) המכס ומע"מ
במקרי שסכו המס הפלילי גדול מ 50,000+ש"ח.
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הפלילי 14שבה היה גדול מ 100,000ש"ח לכל אחד ,נמש יותר משנתיי וחמישה חודשי,
וב 21מקרי נמש הטיפול יותר מארבע שני.
התארכותו של הלי הבדיקה משפיע ג על ההרתעה ועל חומרת העונש שמוטל על עברייני מס.
עברות מס
לדוגמה :בבדיקת תחנת מע" פתח תקווה בשנת  2004עלה חשד כי חברה ביצעה ֵ
בסכו של  260,000ש"ח :החל באוגוסט  1999ועד אפריל  2003ניכתה החברה מס תשומות בלי
שהיו בידיה חשבוניות כדי .התחנה פתחה תיק דג"ע ב 4.5.04ולאחר מכ העבירה את ממצאי
התיק לקבלת המלצת הלשכה המשפטית לסיו הטיפול בתיק ,א זו העבירה את המלצתה רק ביולי
 .2009בהחלטת הוועדה העליונה להמרת כתב האישו לכופר מספטמבר  2009צוי ,כי אחד
השיקולי להחלטה להטיל כופר היה "מש הזמ הרב שחל מיו ביצוע העבירות".
ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,ÌÈ¯È·Ò ÌÈ‡ ÒÓ‰ ˙Â¯·Ú· ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ ÈÎ˘Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ¯Â˜Ó‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .‰˙¯ÓÂÁ ˙„ÈÓ ÏÚÂ ‰˘ÈÚ‰ ÌˆÚ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï
ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ ˙‡ ÈÓÈÙ Ï‰Â· ·Âˆ˜Ï ÏÂ˜˘˙ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ì¯Â‚ÈÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ÂÏÏ‰
ÚÂÓÏ È„Î ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÏÚÂ Ì"ÚÓ ˙ÂÁ˙ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜˙Â ,Ú"‚„‰ È˜È˙· È·¯Ó‰
.ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ˙¯˙ÂÈÓ ˙·ÁÒ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  2012הודיעה הרשות כי הוכנסו כלי ניהוליי לממוני
ולמטה במערכת המחשוב ,וה יאפשרו לה להצי את התיקי שהטיפול בה מתמש.
 .5על פי סעי ) 121ב( לחוק מע" ,מנהל תחנת מע" רשאי להתנות תשלו כופר כס במת
מעברה בתו תקופה שיקבע שלא תעלה על שלוש שני .ההתחייבות האמורה
התחייבות להימנע ֵ
העברה שכופרה .במקרה של
תכלול ערובה שלא תעלה על הקנס הגבוה ביותר שמותר להטיל בשל ֵ
עברה והורשע בתו תקופת ההתחייבות בביצועה  על התחנה
חייב שהתחייב להימנע מביצוע ֵ
לגבות ממנו את סכו הערובה כחוב בהתא לחוק.15
ÈÒÙÂË ÏÚ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˙‡ ÂÓÈ˙Á‰ ‡Ï Â˜„·˘ Ì"ÚÓ‰ ˙ÂÁ˙ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ô·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ
3 ·È·‡-Ï˙ Ì"ÚÓ ˙Á˙· ˜¯ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .¯ÙÂÎ‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ˙Ú· ¯ÂÓ‡Î ˙Â·ÈÈÁ˙‰
¯ÙÂÎ‰ ÌÂÎÒÓ ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰·Â¯Ú ‰ÏÏÎ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ Ì˙Â‡ ÌÈ˙Á‰Ï Â„ÈÙ˜‰
‡ÌÈ¯˜Ó· .Ì‰ÈÈ· ÍÂÓ‰ ,‰¯ÙÂÎ˘ ‰¯≈·Ú‰ Ï˘· ÏÈË‰Ï ¯˙ÂÓ˘ ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ÌÂÎÒ· Â
˘.‰·Â¯Ú‰ ‰˙·‚ ‰ÓÓ ÚÓÈ‰Ï Â·ÈÈÁ˙‰˘ ‰¯≈·Ú· ÂÚ˘¯Â‰Â ˙Â·Â¯Ú ÏÚ ÂÓ˙Á ÌÈ˜ÒÂÚ
בתשובתה הודיעה הרשות כי הוצאו הנחיות מתאימות לתחנות המע" ,וא חוברו ועודכנו הטפסי
הרלוונטיי.
הטלת כופר בבתי מכס
עברות מכס לשני  20102008עולה כי כ 24%מדוחות
מנתוני הרשות על  38,533תיקי ובה ֵ
העברה הסתיימו בכופר; כ 0.04%מהמקרי הסתיימו בגזר די מתו כ) 0.08%כ (30כתבי
גילוי ֵ
העברה הסתיימו בקנס ,בהלי מינהלי הכולל אזהרה או ללא
אישו שהוגשו; כ 76%מדוחות גילוי ֵ
צעדי כלשה מלבד דרישה לתשלו המס.
__________________

14
15

סכו המס שהועל ,ובידי הרשות ראיות לכ.-
סעי) )121ב( וסעי) )121ג( לחוק מע".
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 .1הביקורת העלתה כי במרבית המקרי מסתכ סכו הכופר המוטל ב 25%מס המס הפלילי,
ולעתי הוא א נמו מעשרה אחוזי ממנו .לדעת משרד מבקר המדינה זהו שיעור נמו מדי שאי
בו כדי להרתיע.
 .2מבדיקה שנערכה בבתי המכס ומישיבות שקיי משרד מבקר המדינה ע הגורמי האחראי
לנושא התברר כי בתי המכס נמנעי מהגשת כתב אישו ,וה מעדיפי לפעול בדרכי אחרות ג
בתיקי שסכו המס הפלילי שבגינו נפתח תיק הדג"ע הוא גבוה ומגיע למאות אלפי שקלי.
בתשובתה הודיעה הרשות כי אי הימנעות גורפת מהגשת כתבי אישו נגד יבואני ויצואני ,וכל
תיק נבדק לגופו .הרשות הדגישה כי הוכחת תיקי מכס כרוכה לעתי קרובות בקשיי בשל ראיות
וחוות דעת של מומחי מחו"ל.
ÍÂ˙Ó 2010-2008 ÍÏ‰Ó· Â˘‚Â‰˘ ÌÂ˘È‡ È·˙Î 30-Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÒÓ ˙Â¯·Ú Úˆ·ÏÓ ÌÈ‡ÂˆÈÂ ÌÈ‡Â·È ÚÈ˙¯‰Ï È„Î È„ Ì‰· ÔÈ‡ ,ÌÈ˜È˙‰ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú
 .3על פי הנוהל הקיי בבתי המכס" ,בתיקי שבה סכו המס אינו עולה על  10,000ש"ח,
מוסמ אחראי המשמרת באול הנוסעי/אחראי תפישות בבתי המכס/ממונה יחידה במעברי הגבול
לטפל בהתא לנסיבות ובתנאי שיירשמו הנימוקי להחלטה" .הנוהל אינו קובע הטלת כופר בכל
מקרה שהעלמת המס פחותה מ 10,000ש"ח ,אלא מעלה אותה כחלופה לעונש בהתחשב
עברות חוזרות של העוסק או הנוסע או
בקריטריוני להחמרה או להקלה בענישה .כ לדוגמה ,קיו ֵ
עברות אחרות מלבד זו הקשורה בחוק מע" ה עילות להחמרה בענישה.
ֵ
התברר כי הטיפול בדג"ע של עברות מכס במקרי הנ"ל מסתיי דר קבע ביו שבו התגלתה
העברה ,א בלי שצוינו כמעט נימוקי מספיקי לסיו הטיפול .סגירת תיקי על ידי מנהל
ֵ
העברה  מעלה חשש
המשמרת בבית המכס ללא פירוט הנימוקי להחלטות הכופר עוד ביו איתור ֵ
עברות מס
לעברות ,ובי היתר החשש שלא נבדק א העבריי ביצע ֵ
שלא נבדקות הנסיבות השונות ֵ
בעבר  מצב הדורש החמרה בעונש.
„Ú˘ ÌÈÓÂÎÒ· ÒÓ ˙ÓÏÚ‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙È˙¯‚˘ ¯ÙÂÎ ˙ÏË‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈÈ¯·Ú ¯˙‡Ï ˘È .‰ÈÂ‡¯ ‰È‡ - ‰ËÏÁ‰‰ „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏÂ ˙Â·ÈÒ‰ ˙˜È„· ‡ÏÏ Á"˘ 10,000
.˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ „Ú˙ÏÂ ˜ÓÏ ˘È ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ,Ì‡˙‰· Ì‰ÈÙÏÎ ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÈ˙¯„Ò
 .4תפקידו של סוכ המכס לשמש שלוחו ונאמנו של יבוא או יצוא כלפי שלטונות המכס.
תפקיד זה מחייב מקצועיות ,אמינות ונטילת אחריות במהל הייבוא או הייצוא ,ובעת הגשת
ההצהרות לבית המכס בנוגע לסוג הסחורות ואר /המקור .הרשות מוסמכת לבדוק את התנהגות
הסוכני וא לנקוט אמצעי משמעת נגד ,כאשר הצעד הקיצוני ביותר הוא מחיקת רישומו מפנקס
סוכני המכס.16
,ÒÎÓ ÈÎÂÒ Ï˘ ‰¯È˘È ˙Â·¯ÂÚÓ Ì‰· ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈ‡Â·È Ï˘ ÒÓ ˙Â¯≈·Ú Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ
.ÒÎÓ‰ ÈÎÂÒ „‚ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜Ï ‰Ï˜˘ ‡Ï ˙Â˘¯‰

__________________

16

לפי חוק סוכני המכס ,התשכ"ה.1964-
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ÌÏÚ˙‰ÏÂ ÌÈ‡ÂˆÈ Â‡ ÌÈ‡Â·È ÏÚ ¯ÙÂÎ ˙ÏË‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .ÒÎÓ ÈÎÂÒ Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ ‰È˜˙ È˙Ï· ˙Â‚‰˙‰Ó
- È·ÈË˜‡ ÔÙÂ‡· ÍÎ· ÌÈ·¯ÂÚÓ Ì‰ ÈÎ ‡ˆÓ Ì‡Â ,ÒÎÓ‰ ˙„Â˜Ù ÏÚ ˙Â¯≈·Ú· ÒÎÓ‰ ÈÎÂÒ
.Ì‰ÈÙÏÎ ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÎÈÏ‰ ËÂ˜Ï ˘È
בתשובתה הודיעה הרשות כי היא מקבלת את עמדת משרד מבקר המדינה שלפיה יש לשאו
להגשת כמות כתבי אישו גדולה יותר נגד המייצגי כדי להגביר את ההרתעה ,ולכ תפעל ליידע
בכ את המשפטני בעת קליטת ברשות.
דיוני ועדות הכופר
¯ÙÂÎ ˙ÏË‰Ï ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜· ˘ÂÓÈ˘‰
הלי הכופר משמש חלופה להלי משפטי רגיל במצבי המצדיקי אותו לפי נוהלי הרשות ,כאשר
ההעמדה לדי היא הכלל ,ואילו הלי הכופר הוא החריג .הרשות קבעה קריטריוני 17להחמרת
עברה חוזרת ,אישיתו פעולה ,אי
עונשו של עבריי ולשלילת האפשרות להטיל עליו כופר ובהֵ :
עברות שלדעת הרשות יש להחמיר את הענישה לגביה
הסרת מחדלי ,שומה אזרחית גבוההֵ ,
עברות מכס ומע" ,כוונה
עברות אחרות שעבר העבריי מלבד ֵ
)למשל חשבוניות מס פיקטיביות(ֵ ,
העברה וגובה סכו המס הפלילי .כמו כ קבעה הרשות קריטריוני
ותחכו מיוחדי בביצוע ֵ
להקלה בעונש שמאפשרי הטלת כופר על העבריי ובה :אירוע חדפעמי ,שיתו פעולה ברמה
גבוהה ,הסרת מחדלי )כולל ריבית ,קנסות והצמדה( ונסיבות אישיות מיוחדות.
הרשות לא קבעה את משקלו של כל אחד מהקריטריוני בעת קבלת ההחלטה לקולה או לחומרה,
והיא נתונה לשיקול דעת של חברי הוועדה.
 .1משרד מבקר המדינה בדק את מידת השימוש בקריטריוני אלו בעת קבלת ההחלטות בעניי
הכופר בוועדת הכופר העליונה של הרשות .נבדקו באופ אקראי  24מתו כ 50מקרי שהוועדה
העליונה דנה בה בשני  .20102008הועלה כי ב 20מקרי אישרה הוועדה הלי של כופר
ובארבעה מקרי החליטה להגיש כתבי אישו.
א .נמצא כי ב 11מ 20המקרי שנבדקו שבה הוחלט על הטלת כופר ,לא ציינה הוועדה א
בעברה חוזרת או באירוע חדפעמי.
מדובר ֵ
בעברה חוזרת ,ולמרות זאת הטילה כופר על
ב .בארבעה מקרי ציינה הוועדה כי מדובר ֵ
העברייני.
ג .ב 12מ 20המקרי האמורי לא נית היה לדעת מהפרוטוקולי של הוועדה א העברייני
שיתפו פעולה ע רשויות המס ,ומה הייתה מידת שיתו הפעולה שלה.
ד.

בשני מקרי לא ציינה הוועדה א העוסק הסיר את המחדל )א שיל את המס הפלילי(.

 .2מפירוט נתוני הרשות בנוגע ל 20המקרי שבה הוחלט על כופר עולה כי ב 15מה נעברו
עברות חמורות וב 13מה היה סכו המס הפלילי גבוה לפי קביעת הוועדה ,א למרות זאת
ֵ
החליטה הוועדה על כופר.
להל דוגמה :תחנת מע" פתחה דג"ע בינואר  2008לחברה מסוימת בחשד כי העלימה מס בס
כ 42מיליו ש"ח .בנובמבר  2008הגישה החברה בקשה לתשלו כופר ולסיו הטיפול המשפטי
__________________
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נגדה .ביולי  2009החליטה הוועדה העליונה לאשר את בקשת החברה לתשלו כופר בס ארבעה
מיליו ש"ח .הוועדה ציינה כי במקרה זה קיימי שישה קריטריוני מתו שמונה המצדיקי החמרה
בעונש והגשת כתב אישו .ואול נמצא כי למרות זאת היא אישרה את הלי הכופר.
בתשובתה הודיעה הרשות כי אי ,וא לא יכולה להיות ,רשימת קריטריוני שלמה ומלאה שתקבע
כיצד ייקבע גובה הכופר בכל תיק .זאת מאחר שהנסיבות והאפשרויות העולות מ התיק ה רבות
מספור ,ובכל תיק קיימות נסיבות שונות המשפיעות על ההחלטה .בוועדות הכופר השונות
מתקבלות החלטות לגופו של תיק ולא עפ"י פלטפורמה קבועה .הקריטריוני שנקבעו משמשי
מסגרת ,ואינ מדע מדויק שעל פיו חייבות להינת ההחלטות.
,˙Â„ÓÂÚ ÔÈ‡ ˙Â˘¯‰ ˙ÂËÏÁ‰ Â·˘ ¯ÂÓÁ ·ˆÓ· ¯·Â„Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ‚È¯Á‰ ÍÈÏ‰Ï ‰¯˜Ó‰ ˙Ó‡˙‰ ˙ÈÁ·Ï ,‰·Èˆ‰ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜· ,‰¯Â‡ÎÏ
‡Â‰ ,˘ÂÚ· ‰¯ÓÁ‰Ï ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ·Â¯· ‰„ÈÓÚ‰Â ‰Â·‚ ÌÂÎÒ· ÒÓ ˙ÓÏÚ‰ .¯ÙÂÎ ˙ÏË‰
.ÈËÙ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ÂÈÂˆÈÓ ˙‡ ˜È„ˆÓ‰ ¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈÚ Â· ˘È˘ ‰¯˜Ó
¯Â·Èˆ ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ˜˘Â ˙ÂÈÂÈÂÂ˘ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó ÁÈË·˙˘ ˙¯‚ÒÓ ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰
˙·ÈÈÁÓ Ì‰Ó ‰‚È¯ÁÂ ,¯ÙÂÎ ˙ÏË‰ Ï˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ˘È .ÌÈÓÂ˘È‰
.·˙Î· ‰˜Ó‰
„¯ÙÂÎ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÂÈ
על פי נוהלי הרשות א חל שינוי מהותי בנסיבות לאחר שקיבלה ועדת כופר החלטה בעניי 
העבריי יכול להגיש בקשה נוספת ולפרט את הנסיבות החדשות כדי שיותר לו להיכלל במסלול
הכופר ,או להקטי את הסכו .לפי הנוהל אי לקיי דיו חוזר א לא הובאו עובדות חדשות ,או לא
חל שינוי מהותי בנסיבות.
נמצאו מקרי שוועדות קיימו דיוני חוזרי והסכימו לבקשות העוסקי להקטנת כופר  א שלא
שחל שינוי מהותי בנסיבות .לדוגמה  חברה אחת בתחנת מע" בפתח תקווה נחשדה בכ שניכתה
מס תשומות שלא כדי בס  478,000ש"ח .בדיו הראשו בספטמבר  2009החליטה הוועדה
העליונה להטיל עליה כופר בס  150,000ש"ח .החברה הגישה ערעור על החלטת הוועדה וביקשה
להקטי את סכו הכופר בשל קשיי כלכליי .בדיו חוזר בדצמבר  2009החליטה הוועדה העליונה
להפחית את סכו הכופר לס  100,000ש"ח .הוועדה נימקה את החלטתה בקשיי הכלכליי של
החברה ובפטירת אחד מבעלי המניות .ואול ,מבדיקת הביקורת עולה כי בעל המניות נפטר עוד
בשנת  2008והחברה נימקה ג את בקשתה הראשונית לכופר בקשיי כלכליי ,ולכ לא התגלו כל
עובדות חדשות ממועד ההחלטה הראשונה של הוועדה העליונה.
·˙ÂËÏÁ‰Ï „ÂÚÈ˙Â ÒÂÒÈ
לצור הדיוני ,היוע /המשפטי של תחנת המע" או בית המכס ממציא לוועדת הכופר חוות דעת
כדי לסייע לה בהחלטה א להגיש כתב אישו ,לסגור את התיק או להטיל כופר .א המלי /היוע/
המשפטי על סגירת התיק מחוסר ראיות ,תועבר ההמלצה בצירו חוות דעת משפטית מנומקת בכתב
ליחידה המטפלת .א הדרג המינהלי חולק על מסקנות היוע /המשפטי של התחנה האזורית ,יועבר
התיק להחלטת היוע /המשפטי של הרשות .במקרי של חילוקי דעות בי היוע /המשפטי ובי
המנהל בעניי הגשת כתב אישו ,יש להביא את התיק בפני ועדת הכופר העליונה בצירו חוות דעת
מפורטת של המנהל ושל היוע /המשפטי.
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נמצא כי החלטות הוועדות התבססו רק על תמצית של פרטי רקע וממצאי שכללו ג המלצות
שהכינה היחידה החוקרת .בחלק מהמקרי צוי כי החלטת ועדת הכופר התקבלה על פי "המלצת
היחידה החוקרת או היוע /המשפטי" בלי לפרט את הנימוקי להחלטה .ג בפרוטוקולי של
הוועדה לא פורטו הנימוקי ,וצוינו בה רק מספר פרטי בסיסיי :פרטי הנישו ,החלטת הוועדה
וסכו הכופר.
בכל מקרי הטלת הכופר שנבדקו על ידי משרד מבקר המדינה ,ועדות הכופר השונות לא ציינו
בפרוטוקולי את עמדות החברי בוועדות בנוגע לכל תיק ,ולא צוי בה א היו חילוקי דעות בי
חברי ועדות הכופר ובי היועצי המשפטיי .צוינו רק ההחלטות ועמדתו של היוע /המשפטי
התומכת בה בדר כלל.
בתשובתה הודיעה הרשות כי החלטת ועדת הכופר מתקבלת לאחר חוות דעת משפטית שסוקרת את
כל היבטי התיק נוס על דוח הסיכו של החוקר.
,Ô‰ÈÂÈ„ ÍÏ‰Ó ˙‡ „Ú˙Ï ¯ÙÂÎ‰ ˙Â„ÚÂ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰Ï‡Î ÂÈ‰ Ì‡ Â‚ˆÂ‰˘ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ˙‡ Û˜˘Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
˘¯ÙÂÎ‰ ÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈÂÈÂÂ
על פי הוראות הרשות ,18א הוחלט להמיר כתב אישו בתשלו כופר ,יהיה סכו הכופר כמפורט
להל) :א( בתיק שסכו המס הפלילי בו הוא עד  50,000ש"ח ,יש לפעול לפי שיקול דעת הגור
המוסמ ,לרבות הגשת כתב אישו) .ב( ככלל  בתיק שסכו המס הפלילי בו הוא בי 50,000
ל 150,000ש"ח יוצע כופר שסכומו לא יפחת מ 25%מהמס ,ובמקרי מיוחדי שבה מתקיימות
נסיבות המצדיקות הקלה ע העבריי נית להציע כופר שסכומו לא יפחת מ 5,000ש"ח ,או לסגור
את התיק באזהרה וכד' ולנמק בכתב את הנסיבות המיוחדות) .ג( בתיק שסכו המס הפלילי שבו
הוא יותר מ 150,000ש"ח ,עקרונית יש להגיש כתב אישו ,ואול בתיקי שבה הוחלט על כופר
 לא יפחת שיעורו מ 30%מהמס .א הוחלט על כופר נמו מזה יש להעביר את ההחלטה לאישור
הוועדה העליונה.
מנתוני הרשות לשני  20102008עולה ,כי ב 81מ) 186יותר מ (43%המקרי שבה גובה המס
עברות קניי
עברות מס שלא נקבע בה מס פלילי ,כגו ֵ
הפלילי היה יותר מ 50,000ש"ח )לא כולל ֵ
רוחני בבתי המכס( ,הסתיי הטיפול בכופר כס נמו מ 20%מסכו המס הפלילי ,וביותר מ11%
מהמקרי סכו הכופר שנקבע היה נמו מ  10%מסכו המס הפלילי .בבדיקה אקראית שנעשתה
בארבע תחנות מע" נמצא ,שלפני קבלת החלטות הוועדה בעניי סכו הכופר שהוטל על מעלימי
הכנסות לא נבחנו המקרי בהשוואה למקרי כופר אחרי שנקבעו בעבר לנישומי שהעלימו
הכנסות בסכומי דומי .כמו כ לא הובאו נימוקי מיוחדי שיסבירו את ההבדלי בסכומי הכופר
שנקבעו בהחלטותיה.
˙Â„ÚÂÂ˘ È„Î ,‰È˙ÂÈÁ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜¯ ÂÏ˜ÈÂ ,¯ÙÂÎ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â˘˜·· ÔÂÈ„‰ Í¯ÂˆÏ ‰Ú·˜˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÏÎ· Â·˘Á˙È ¯ÙÂÎ‰
‡.‰Ï˜‰ ˙Â˜È„ˆÓ‰ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ ˙ÂÓÈÈ˜ Ì

__________________

18

מתו -תדריכי המכס והמע"מ ,פרק  + 20הטיפול בעברות ובתפישות.
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˙ÂÎÓÒÓ ‰‚È¯Á
כאמור ,הנוהל מגדיר את הסמכויות שניתנו לוועדות הכופר בקשר לקבלת החלטות בבקשות הכופר.
במהל הביקורת נמצאו ארבעה מקרי שבה חרגה ועדת כופר מסמכותה וקיבלה החלטה בבקשת
כופר ,א שנקבע ,לפי סכו המס שהועל ,כי יש לקבל אישור מוועדה בדרג שמעליה .לדוגמה,
חברה מסוימת בתחנת מע" ת"א  3ניכתה מס תשומות בהסתמ על חשבוניות מס פיקטיביות בס
 173,000ש"ח .ועדת הכופר המקומית הסכימה לבקשת החברה והטילה עליה כופר בס 52,000
ש"ח ולא העבירה את התיק לוועדה אזורית  א שסכו המס הפלילי היה יותר מ 150,000ש"ח.
ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ‰È˙ÂÈÁ‰ ÌÂÈ˜· „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
.˙ÂÎÓÒ ¯„ÚÈ‰· ÂÏÚÙ˘ ‰Ï‡ „‚ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ ÏÂ˜˘ÏÂ ,ÍÎÏ
·˜¯¯ÙÂÎ‰ ˙ÏË‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰
ההקלה הטמונה בהלי הכופר ,מעצ ההימנעות מהרשעה פלילית בעקבות עברה על חוקי המס,
מחייבת את הרשות לקיי בקרה קפדנית על ההלי עד מיצויו ולהבטיח את תקינותו .חטיבת
החקירות בהנהלת הרשות אחראית לפעילות ועדות הכופר וליישו החלטותיה.
בבדיקה שנערכה בתחנת מע" בפתח תקווה נמצאו שני תיקי שבה נחת הסכ לתשלו כופר
בסכו נמו מזה שנקבע בהחלטת ועדת הכופר :עוסק נחשד בניכוי מס תשומות באמצעות
חשבוניות פיקטיביות בס  328,621ש"ח .ועדת הכופר העליונה החליטה בספטמבר  2009להטיל
עליו כופר כס בס של  90,000ש"ח .בדיו חוזר שהתקיי בוועדה בינואר  2010נדחו בקשת
הנישו והמלצת הוועדה המקומית להקטי את סכו הכופר .נמצא כי על א החלטת הוועדה נדרש
העוסק לשל כופר בס  50,000ש"ח בלבד והתיק נסגר.
בתשובתה הודיעה הרשות כי כחלק מתהלי הפקת הלקחי שמבצעת חטיבת החקירות ברשות
הוכנסו בקרות ה באמצעות המחשוב וה בבקרות פיזיות של מטה תפישות .בקרות ממוחשבות
נוספות יונהגו בקרוב ,וה נקבעו בתכניות העבודה.
‰ÓˆÚÏ ‰ÏË ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù· Ì"ÚÓ ˙Á˙˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ¯·„‰ .¯ÙÂÎ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰Ï „Â‚È· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÎÓÒ
ÈÙÏÎ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó˘ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ÏÂ ,¯ÙÂÎ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÌÈ˜Â„‰ ‰¯˜·Â
‡.˙‡ÊÎ ˙Â‚‰˙‰ ÏÚ ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ ¯Â·ÚÏ ÔÈ‡ .Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ‰Ï
מפרוטוקול ישיבה שהתקיימה בראשות מנהל התחנה בפתח תקווה ביו  ,4.6.12שהומצא למשרד
מבקר המדינה לאחר מועד סיו הביקורת ,עולה כי בעקבות הביקורת הנושא נבדק ,האחראי
למחדלי ננז ,ונקבעו נוהלי בקרה בתחנת פתח תקווה ,כדי למנוע הישנות מקרי כגו אלה.

כופר במס הכנסה
סעי  221לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א) 1961להל  הפקודה( קובע" :אד שעבר
עבירה לפי הסעיפי  ,215220רשאי המנהל ,בהסכמתו של האד ,לקחת מידו כופר כס  ...וא

94

דוח ביקורת שנתי 63א

עשה כ  ייפסק כל הלי נגדו על אותה עבירה ,וא היה עצור עליה  ישוחרר" .סמכותו של מנהל
רשות המסי להטלת כופר הואצלה לסמנכ"ל לענייני חקירות ברשות.
על חקירת העלמת הכנסות מופקדי משרדי השומה לחקירות .בתו החקירה מעביר פקיד שומה
חקירות את תיק החקירה לסג המנהל לחקירות ומודיעי בצירו המלצות :להגיש כתב אישו,
לנתב לוועדת כופר )מותנה בבקשה של הנישו( או לסגור את התיק )הסמכות לסגור את תיק
החקירה נתונה רק לפרקליט המחוז( ולהעביר את הטיפול למישור האזרחי .ועדת הכופר במס
הכנסה יכולה לדחות את בקשת הנישו ולהעביר את התיק לפרקליטות להגשת כתב אישו.
הפרקליטות יכולה להחזיר את התיק לרשות ולהמלי /על המרת האישו בכופר .במקרה
שפרקליטות המחוז מצאה כי אי ראיות להגיש כתב אישו  וועדת הכופר אינה מטילה כופר .א
התקבלה בקשת תשלו הכופר לאחר שהוגש כתב אישו נגד מבקש הכופר ,היוע /המשפטי
לממשלה מוסמ ,בגדרי סמכותו לעכב הליכי פליליי ,להורות על עיכוב הליכי שיותנה בתשלו
כופר. 19
הרשות הכינה בשנת  1991נוהל ,שעודכ ופורס בדצמבר ) 2004להל  הנוהל( ,המפרט את
העברה ,במצב
השיקולי להחלטה על הטלת הכופר .לפי שיקולי אלה יש להתחשב בחומרת ֵ
האישי של העבריי ובני משפחתו ובעניי הציבורי שבהעמדת העבריי לדי .כמו כ נקבעו בנוהל
אמות מידה לקביעת סכו הכופר ואופ הטיפול בבקשות להקטנת הכופר לאחר שנקבע.
בנוהל נקבעו שתי ועדות לטיפול בכופר) :א( ועדת כופר רגילה שבראשה יעמוד סג המנהל
לחקירות ,וחבריה יהיו פקיד שומה לחקירות ,מנהל מחלקת החקירות ,מנהל תחו בכיר מודיעי,
מנהל המחלקה הפלילית בלשכה המשפטית ונציג פרקליטות המדינה; )ב ועדת כופר עליונה
שבראשה יעמוד מנהל הרשות וחבריה יהיו סג המנהל לחקירות ,סגני אחרי של מנהל הרשות
לפי העניי ,היוע /המשפטי של הרשות ,מנהל תחו בכיר מודיעי ונציג פרקליטות המדינה .על פי
כתב המינוי של חברי ועדת הכופר העליונה החתו על ידי מנהל הרשות ,היא אמורה לדו בי היתר
בענייני האלה (1) :בקשה של אחד מחברי הוועדה הרגילה; ) (2חריגה מהותית מהקריטריוני
של ועדת כופר רגילה; ) (3תיקי עקרוניי המציגי שינוי במדיניות הכופר או מצריכי קביעת
קריטריוני נוספי; ) (4תיקי מורכבי מבחינת דיני המס והדי הפלילי שקיימת בה עמימות
העברה.
פרשנית בנוגע להתקיימות של יסוד מיסודות ֵ
עברות מס הכנסה .הדוח בדק
בפברואר  2006פרס משרד מבקר המדינה דוח על הטלת כופר בגי ֵ
עברות מס הכנסה .הביקורת העלתה כי הרשות
את טיפולה של הרשות בכל הנוגע להטלת כופר בגי ֵ
תיקנה חלק מהליקויי שהועלו בדוח מ 2006ובה :פרסו החלטות בדבר הטלת כופר ,ובכלל זה
פרסו שמות משלמי הכופר ,ושיתו יוע /משפטי חיצוני בתהלי קבלת ההחלטות ברשות .בחלק
זה של הדוח יוצגו הליקויי העיקריי שטר תוקנו וכ ליקויי נוספי שנמצאו בביקורת המעקב.
סכו הכופר
בפקודה נקבע השיעור המרבי של הכופר שנית להטיל ,ולפיה הוא "לא יעלה על פי שניי מהקנס
הגבוה ביותר שמותר להטיל על אותה עבירה"; לא נקבע שיעור מזערי לכופר .בנוהל הרשות נקבע
שסכו הכופר ייקבע ,בי היתר ,לאחר בחינת מקרי דומי משני קודמות שהטיפול בה הסתיי
בהטלת כופר ,וישונה על פי שיקולי הוועדה א יהיה בכ צור .בישיבת הנהלת נציבות מס הכנסה
בעניי המדיניות של הטלת כופר ,שהתקיימה בנובמבר  ,2003ציי סג המנהל לחקירות כי סכו
הכופר יהיה " 30%מהמחזור המועל וכמוב בהתחשב בנסיבות המיוחדות של התיק".
__________________
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בדוח מ 2006צוי כי בהשוואת סכומי הכופר שהוטל על הנישומי נמצאו הבדלי גדולי בנוגע
לסכו הכופר שהוטל יחסית לסכו שהועל.
˙ÈˆÁÓ· ˙Â˘¯‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ ¯ÙÂÎ È¯˜Ó 37 ˙˜È„·Ó .Ô˜Â˙ ‡Ï ÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰
‰ÒÎ‰‰ ÌÂÎÒÓ 44%-Ï 12% ÔÈ· Ú Ú·˜˘ ¯ÙÂÎ‰ ÌÂÎÒ ÈÎ ,‰ÏÂÚ 2010 Ï˘ ‰Â˘‡¯‰
˘.·ÊÂÎ ÁÂÂÈ„ ·˜Ú ÍÒÁ˘ ÒÓ‰ ÌÂÎÒÓ Â‡ ÌÏÚÂ‰
עקרו השקיפות וכללי המינהל התקי מחייבי לנמק את ההחלטות המתקבלות ברשות ,ובייחוד
החלטות בעלות אופי מעי שיפוטי כמו אלה הנוגעות להטלת כופר .פרוטוקולי מפורטי
המתעדי בכתב את ההחלטות של ועדות הכופר יאפשרו להבי את אופ קבלת ואת הנימוקי
לכ.
ראוי לציי כי ברוב של  37המקרי נימקה הרשות כי פעלה לפי המלצת הפרקליטות ) 19מקרי(,
העברה הקט יחסית ) 24מקרי( .ע
המלצת היחידה החוקרת ) 24מקרי( ובהתחשבות בסכו ֵ
זאת ,בהיעדר נימוקי מפורטי בפרוטוקולי של ועדות הכופר המתעדי את החלטות הוועדה
בעניי סכו הכופר שהוטל על מעלימי הכנסות ,איאפשר היה לבחו את שיקוליה בכל מקרה
ומקרה.
הפרקליטות והרשות ציינו בתשובותיה ממאי  2012כי הכלל שנקבע שלפיו שיעור הכופר יהיה
 30%מההעלמה  ,הוא כלל מנחה א אינו מחייב; ועדת הכופר רשאית להטיל כופר בשיעור שונה
בהתא לנסיבות המקרה .עוד טוענת הפרקליטות כי מוב מאליו שוועדת הכופר לוקחת בחשבו ג
את האילוצי שבה פועלות רשות המסי והפרקליטות.
בתשובתה הודיעה הרשות כי יש מקרי שהנימוק היחיד להחלטתה הוא ההמלצה של הפרקליטות
או של היחידה החוקרת ,ועל סמ נימוקי אלה מתקבלת החלטת הוועדה.
Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ËÏÁ‰‰ ˙ÒÒ·˙Ó
#בתשובתה ממאי  2012הודיעה הפרקליטות כי בישיבה משותפת של הפרקליטות ורשות המסי
מינואר  2012הוחלט כי נימוקי הוועדה ייכתבו ביתר פירוט.
דיוני חוזרי וכופר שלא שול
 .1לפעמי נישומי פוני ומבקשי שעניינ יידו מחדש בוועדה .על פי ההלי הנוהג ברשות,
בהיעדר עובדות חדשות או שינוי מהותי בנסיבות ,די הבקשה החוזרת להידחות.
בדוח מבקר המדינה מ 2006נכתב כי ב 14מ 44המקרי שנבדקו קיימה הוועדה דיו חוזר
בעקבות הגשת בקשות להפחתת סכו הכופר בשל מצבו האישי או הכלכלי של הנישו ,א שלא
נבדק א אכ חל שינוי מהותי בנסיבות.
ÈÎ ,‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·· ‡"˙· ˙Â¯È˜Á‰ „¯˘Ó· ¯ÙÂÎ È¯˜Ó 30 Ï˘ ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„·Ó
·‡¯·¯ÙÂÎ ÌÂÎÒ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙Â˘˜· ˙˘‚‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÂÈ„ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈ˜ ÌÈ¯˜Ó ‰Ú
·˘˙Â˘˜·· ÌÈÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÎ ‡ˆÓ .ÌÈÓÂ˘È‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Â‡ È˘È‡‰ Ì·ˆÓ Ï
.ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÂÈ„ ˙Â˜È„ˆÓ˘ ˙Â˘„Á ˙Â·ÈÒ Â‡ ˙Â„·ÂÚ Ô˘È Ì‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÈÈˆ ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰
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דוח ביקורת שנתי 63א

 .2ועדה משותפת של הרשות והפרקליטות מינואר  2009קבעה כי יש לתת עדיפות לטיפול
בתיקי שבה הרשות הסכימה לבקשת הנישו להמיר את כתב האישו בהטלת כופר ,א הנישו
לא שיל את הכופר לאחר מכ .כמו כ נקבע כי יש להגיש כתב אישו נגד הנישו בתו חודשיי
מ המועד שנקבע לתשלו.
התברר כי בשניי מהמקרי שלעיל הסכימה הוועדה להפחית את סכומי הכופר לאחר שהנישומי
לא שילמו את הכופר שהוטל עליה .הרשות לא פירטה בפרוטוקולי שלה מה הנסיבות החדשות
שהביאו לשינוי בהחלטתה ,ופרקליטות המדינה לא הגישה כתבי אישו נגד.
בתשובתה הודיעה הרשות כי החליטה ,בשיתו ע הפרקליטות ,לקבוע מסלול מהיר להגשת כתבי
אישו בתיקי שבה לא שילמו הנאשמי את הכופר ,כדי לזרז את הטיפול בתיקי הנמצאי
בפרקליטות מחוז ת"א )מיסוי וכלכלה( .ע זאת בתשובת הפרקליטות נאמר כי בשל עומס התיקי
בפרקליטות וסדר העדיפויות שנקבע ,ניסיו זה לא הצליח.
Ì‰˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰Ó ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ì˙ÂÓÏÚ˙‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÏÎ ·¯˜· ˙Â˘¯‰ „ÓÚÓ· ÌÒ¯ÎÏÂ ÒÓ ÈÈÈ¯·Ú ÈÙÏÎ ‰Ú˙¯‰· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÚ·˜ ÌÓˆÚ
Â˘·Â‚˘ ˙Â˜ÒÓ‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÚÂ„Ó ¯¯·Ï È„Î ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ÍÂ¯ÚÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ .ÌÈÓÂ˘È‰
ÌÈÈÈ¯·Ú „‚ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˘È‚‰Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚ ;‰È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ÌÚ
˘Â˘Ú ‡Ï Ì‰ Í‡ ,ÌÂ˘È‡ ·˙Î Ì„‚ ˘È‚‰Ï ÌÂ˜Ó· ¯ÙÂÎ ÌÏ˘Ï Ì‰Ï Â¯˘Ù‡ ¯ÙÂÎ‰ ˙Â„ÚÂÂ
.˙‡Ê

שיתו פעולה ע הפרקליטות
על פי נוהלי הרשות ועדת הכופר במס הכנסה יכולה לדחות את בקשת הנישו ולהעביר את התיק
לפרקליטות להגשת כתב אישו .הפרקליטות מצדה יכולה להחזיר את התיק לרשות ולהמלי /על
כופר.
למיצוי מהיר של ההליכי נגד עברייני מס יש חשיבות כגור מרתיע .ככל שמתמש הזמ עד קבלת
החלטה א להעמיד לדי או לאשר את בקשת הכופר ,כ מצטמצמי ההרתעה והסיכויי שהרשות
תגבה את חובות עברייני המס ואת תשלומי הכופר שהוטלו עליה .לעתי מוטל כופר כס על
העבריי רק משו שכבר לא נית להעמידו לדי מפאת הזמ הרב שחל.
על פי הנחיות היוע /המשפטי לממשלה מאוגוסט  2010שרעננו הנחיות משנת  ,2002יש לפעול
לסיו הטיפול בתיק פלילי בזמ הקצר ביותר האפשרי .בהנחיות נקבע כי בעבירות מסוג פשע שדינ
עד עשר שנות מאסר ,שה רוב תיקי מס הכנסה המועברי לפרקליטות ,יש לפעול לסיו הטיפול
בתו  18חודשי.
נמצאו שני מקרי שוועדת הכופר דחתה בקשות של נישומי לתשלו כופר כס והודיעה לה כי
תעביר את תיקיה לפרקליטות להגשת כתב אישו נגד ,ואכ כ עשתה .ואול ,בסופו של דבר
הפרקליטות לא הגישה כתבי אישו ולא הוטל עליה כופר.
בתשובתה הודיעה הרשות כי ועדת הכופר סברה כי בשני המקרי לעיל היה מקו להגיש כתב
אישו ,ואול הפרקליטות סגרה את התיקי מחוסר עניי לציבור .כנגד זה פירטה הפרקליטות
בתשובתה את הנסיבות לאיהגשת כתב אישו וציינה כי היה נכו לסיימ בכופר.
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Ô‰ÈÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‰ÈÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÒÓ ÈÈÈ¯·Ú „‚ ÌÈ„Úˆ ÏÎ ÂË˜ ‡Ï ÌÙÂÒ·˘ ÌÈ¯˜Ó ˙Â˘È‰ ÚÂÓÏ È„Î
.Ì‰È˙Â·ÂÁ ÏÎ ˙‡ ˙Â·‚ÏÂ ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ ¯Ó˘Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÒÓ È˜È˙· ÌÈÎÈÏ‰ ÈÂˆÈÓÏ ÏÂÚÙÏ
 מחלקת מסי, ביזמת פרקליטות המדינה,בתשובתה הודיעה הרשות כי "בימי אלה" הוקמה
 המחלקה תטפל רק. ונקבעו תכניות עבודה משותפות,(בפרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה
. יזרז את מש הטיפול בתיקי ויגביר את ההרתעה, והדבר יקל על העומס,בתיקי רשות המסי
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‡Ï˘ ¯ÙÂÎ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â˘˜· Â¯˘È‡ ¯ÙÂÎ‰ ˙Â„ÚÂ :Ì‰·Â ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÈ˜ÒÂÚ‰Ó Â˘¯„ ‡ÏÂ ,˙Â˘¯‰ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ‰ÏÂ ‰Ï˜‰Ï ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜Ï ÂÓÈ‡˙‰
ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰ .ÍÎÏ ÂÎÓÒÂ‰˘ ÈÏ· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÏ·È˜ ÌÈ˙ÚÏ .˙¯ÊÂÁ ‰¯≈·ÚÓ ÚÓÈ‰Ï
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˙Â¯≈·Ú· ÒÎÓ ÈÎÂÒ Ï˘ ‰¯È˘È ˙Â·¯ÂÚÓ Ì‰· ‰˙ÈÈ‰˘ ÌÈ¯˜Ó ÒÎÓ‰ È˙· ˙ÚÈ„ÈÏ ÂÚÈ‚‰˘
˜ÏÁ ÔÂ˜È˙Ï ˘¯„Î ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙Â˘¯‰ .Ì„‚ ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ‡Ï Ì‰ ,ÌÈ‡Â·È Ï˘ ÒÓ‰
‰ÏÂÚÙ‰ ÔÙÂ‡ .2006 ¯‡Â¯·ÙÓ „ÁÂÈÓ‰ ÁÂ„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ì‰ÈÏÚ ÚÈ·ˆ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó
·¯˜· ˙Â˘¯‰ „ÓÚÓ· ÌÂÒ¯ÎÏÂ ÒÓ ÈÈÈ¯·Ú ÈÙÏÎ ‰Ú˙¯‰· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ˙Â˘¯‰ Ï˘
.ÌÈÓÂ˘È‰ ÏÏÎ
ÌÂÈ˜· „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ˙ÂÈÂÈÂÂ˘Â ˙Â‚Â‰ ÂÈ‰È ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î
‰ÈÏÚ .¯ÙÂÎ‰ ÍÈÏ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ‰˙ÂÂ˙‰˘ ˙ÂÈÈ„Ó‰Â ‰Ú·˜˘ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰
‡Ï·Â ‰È˙ÂÈÁ‰ÏÂ ‰˙ÂÈÈ„ÓÏ „Â‚È· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ·Â˘Ï
˙Â¯≈·Ú ÈÂÏÈ‚ ˙ÂÁÂ„ È˜È˙· È·¯Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ ˙‡ ÈÓÈÙ Ï‰Â· ·Âˆ˜Ï ‰ÈÏÚ .ÍÎÏ ÂÎÓÒÂ‰˘
˙‡ ˙Â˙‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË· ˙·ÁÒ ÚÂÓÏ È„Î ,‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÍÎ ÏÚ ÌÈÈ˜ÏÂ
ÏÚ .˙Â·ÈÈÁ˙‰ È·˙Î ÏÚ ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ˙Ó˙Á‰· Ì"ÚÓ ˙¯È·Ú È·‚Ï ¯ÙÂÎ‰ ˙Â˘˜· ¯Â˘È‡
ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ˘‡¯Ó ‰ÓÚ Ì‡˙ÏÂ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙Â˘¯‰
ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰· „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ .ÒÓ‰ ÈÈÈ¯·Ú „‚ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ˘È Ì‰·˘ ÌÈ˜È˙·
.Â˙Â‡ ÂÓÏÈ˘ ‡Ï Ì‰ Í‡ ,ÌÈÓÂ˘È‰ Ï˘ ¯ÙÂÎ ˙Â˘˜· Â¯˘È‡ ¯ÙÂÎ‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ÌÈ¯˜Ó·

