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מיסוי על עסקת מקרקעי של עובד רשות המסי
תקציר
בפברואר  1997רכשה חברה פרטית בתחו הבנייה )להל  החברה( קרקע ,חילקה
אותה לעשרי ושישה מגרשי והעמידה אות למכירה .בי רוכשי המגרשי
מהחברה היו עובד בכיר )להל  עובד הרשות( ברשות המסי בישראל )להל  רשות
המסי או הרשות( וקרוב משפחתו ,שכל אחד מה רכש בשנת  2004מגרש נפרד.
החברה לא עמדה בהתחייבויותיה לרשות ,והרשות עיקלה את המגרשי  .הביקורת
העלתה כי הרשות עשתה ע שני הרוכשי האמורי הסדרי מיסוי חריגי שבה
נתנה הנחות מס.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מאייולי  ,2011לסירוגי ,את הלי #הטיפול של
רשות המסי בעסקה האמורה לגבי עובד הרשות וקרוב משפחתו .הביקורת נעשתה
ברשות המסי .

עיקרי הממצאי
 .1משרד פקיד השומה רחובות נת בנובמבר ) 2004מועד הרכישה( לעובד רשות
המסי ולקרובו ,אישור לרשו בפנקס רש המקרקעי )טאבו( את המגרשי שרכשו
על שמ  ,א $שמלוא המסי על המגרשי עדיי לא שולמו .זאת למרות שלפי נוהל
של רשות המסי בעניי זה ,נית לתת ,בתנאי מסוימי  ,אישור כזה רק לרוכשי
דירות למגורי ולא לרוכשי מגרשי .
 .2החלק היחסי שכל רוכש היה צרי #לשל לרשות המסי בגי חובות החברה על
הקרקע )מס רכוש ,מס שבח ומס רכישה( היה כ 149,000ש"ח; אול עובד הרשות
וקרובו שילמו רק כ 48,000ש"ח כל אחד .סכו מופחת זה נבע מוויתור על תשלו
ריבית )ראו להל( וכ מחישוב לא נכו של החלק היחסי בחובות של החברה.
 .3סמנכ"ל בכיר ברשות המסי  ,מר זאב פורת ,אישר לוותר לעובד הרשות ולקרובו,
על פי בקשת ועל פי המלצת משרד מיסוי מקרקעי )להל  מסמ"ק( רחובות ,על
תשלו של מלוא הריבית שנצברה על חלק היחסי בחובות של החברה לרשות בגי
הקרקע .יצוי כי לרוכשי האחרי  ,לא ויתרה רשות המסי על המרכיב של תשלו
הריבית בחישוב החובות.
 .4עובד הרשות וקרובו הצהירו בינואר  2005למסמ"ק רחובות כי רכשו כל אחד את
המגרש בסכו של  262,320ש"ח .מהצהרה זו צרי #להיגזר מס הרכישה )של הרוכש(
המתחייב .אול בהצהרת החברה שהוגשה לרשות ב 2007נכתב כי עובד הרשות
וקרובו שילמו בגי המגרשי  677,660ש"ח כל אחד .סכו זה דומה לסכומי
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ששילמו הרוכשי האחרי  .רשות המסי החליטה שלא לבדוק את פשר הפער שבי
ההצהרות של עובד הרשות וקרובו לבי הצהרות החברה והצהרות שאר הרוכשי .
 .5בחישוב חוב מס הרכישה שנעשה לעובד הרשות וקרובו במסמ"ק רחובות ,שכלל
ג את היטל ההשבחה על הקרקע ואת חלק בחובות המסי של החברה ששילמו על
הקרקע ,לא נכלל ,כנדרש ,גילו לצורכי מס של הסכומי ששילמו עובד הרשות
וקרובו במקו החברה החייבת.

סיכו והמלצות
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה מקרה שבו עובדי רשות המסי נתנו הנחות
חריגות במס לעובד בכיר של הרשות ולקרובו שרכשו מגרשי לבנייה מהחברה
שנקלעה לקשיי כספיי  ,זאת ללא הסבר נאות .הנושא הועבר על ידי משרד מבקר
המדינה ליוע -המשפטי לממשלה ,והוא הודיע כי לא נמצאה תשתית מתאימה
לפתיחה בחקירה פלילית .ע זאת ,לדעת משרד מבקר המדינה ,מדובר בדר #פעולה
שאינה תקינה עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות .על רשות המסי לבדוק את אופ
הטיפול בעובד הרשות ובקרובו ,לגבות מה את המס בצורה שוויונית כנדרש ,להסיק
את המסקנות הפרטניות וכ לקבוע כללי ברורי ודרכי בקרה לטיפול באירועי מס
של עובדי הרשות ,כדי למנוע מקרי דומי בעתיד.

♦
מבוא
חברה פרטית בתחו הבנייה )להל  החברה( רכשה קרקע בפברואר  1997והתחייבה בהסכ
הרכישה לשל לרשות המסי בישראל )להל  רשות המסי או הרשות( ,ג את החובות הקודמי
של המוכרי לרשות בגי הקרקע )בכלל זה מס שבח ,מס רכישה ומס רכוש( .החברה חילקה את
הקרקע ל 26מגרשי לבנייה והעמידה אות למכירה .בפברואר  2005היה חוב החברה לרשות
בשל איתשלו של מס רכוש )כפי שחל במועדי הרלוונטיי( ומס שבח בגי המגרשי האמורי
כ 3.6מיליו ש"ח .החברה לא עמדה בתשלו החובות לרשות המסי ,והרשות עיקלה את
המגרשי )לאחר שחלק מה נמכרו א' עדיי היו רשומי על ש החברה( .בי רוכשי המגרשי
מהחברה היו עובד בכיר ברשות המסי )להל  עובד הרשות( וקרוב משפחתו ,שכל אחד מה רכש
בנובמבר  2004מגרש נפרד .ע עובד הרשות וקרוב משפחתו עשתה הרשות הסדרי מס חריגי,
בה נתנה הנחות מס ,ובעקבות תלונות עשתה הרשות הסדרי דומי ע שלושה רוכשי נוספי.
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מאייולי  ,2011לסירוגי ,את הלי' הטיפול של רשות המסי
בעסקה האמורה לגבי עובד הרשות וקרוב משפחתו .הביקורת נעשתה ברשות המסי.
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רישו מקרקעי שטר שול המס בגינ
בחוק מס רכוש וקר פיצויי ,התשכ"א) 1961להל  חוק מס רכוש( ,בסעי* )54א( נקבע כי "לא
תירש בפנקסי המקרקעי כל פעולה בקרקע לפני שיומצא אישור מהמנהל ]מנהל משרד מיסוי
מקרקעי[ על תשלו המס המגיע מבעל הקרקע" .על פי הסעי* האמור ,ב"כל פעולה" נכללי ג
חלוקה ופיצול של הקרקע .מכא שבעל קרקע שמעוניי לחלק את הקרקע למגרשי לבנייה ולרשו
את החלוקה בפנקס רש המקרקעי )טאבו( ,עליו לשל את מס הרכוש על הקרקע ורק לאחר מכ
יוכל לקבל אישור מהמנהל כדי להציגו לרש המקרקעי.
‰¯˘Ù‡Â ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘ÎÂ¯ ‰˘ÂÏ˘Â Â·Â¯˜ ,˙Â˘¯‰ „·ÂÚ ˙‡ ‰‚È¯Á‰Â ÌÈ¯„Ò‰ ‰˙˘Ú ˙Â˘¯‰
ÌÂ˘È¯Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ì˘¯Ï ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï È„Î ˙Â·ÂÁ· ÈÒÁÈ‰ Ì˜ÏÁ ˙‡ ‰Ï ÌÏ˘Ï Ì‰Ï
ÏÏÂÎ‰ ·ÂÁ‰˘ ÔÂÂÈÎ ,˘ÂÎ¯ ÒÓ ˜ÂÁÏ „Â‚È· ‰ÏÚÙ ˙Â˘¯‰ ,‰˘ÚÓÏ ÍÎ· .ÌÓ˘ ÏÚ Ú˜¯˜‰
˘.ÌÏÂ˘ ‡Ï ,˘ÂÎ¯ ÒÓ ÔÈ‚· ˙Â·¯Ï ,˙Â˘¯Ï Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ Ï
ÌÈ˘ÎÂ¯Ï ˙˙Ï ,˘ÂÎ¯ ÒÓ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ,˙Â˘¯‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘¯Ï ÌÏ˘˙ ‰¯·Á‰˘ „Ú ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ì˘¯Ï ¯Â˘È‡ ÂÏÏ‰

אישור לרישו הנכס
נוס* על האמור לעיל ,על פי חוק מיסוי מקרקעי )שבח ומכירה( ,התשכ"ג) 1963להל  חוק מיסוי
מקרקעי( )סעי*  ,(50כדי לקבל אישור לרש המקרקעי על החברה להציג אישור ממס הכנסה כי
שילמה מס הכנסה על הרווח שנבע ממכירת הקרקע .יצוי שעל פי נוהל של הרשות ,אשר חל על
רוכשי דירות למגורי מקבל  "גבית חובות מס מרוכשי דירות מקבל  סעי*  50לחוק מס שבח
מקרקעי" ,נית ,בתנאי מסוימי ,לאפשר לרוכש דירה למגורי ,לשל חובות מס של הקבל.
אול על פי הנוהל" ,כל ההסדרי המפורטי בנוהל חלי א' ורק על רוכשי דירות מגורי שרכשו
במישרי מקבל ולא על נכסי מקרקעי אחרי".
2004 ¯·Ó·Â· Ô˙ ˙Â·ÂÁ¯ ‰ÓÂ˘‰ „È˜Ù „¯˘Ó· ‰ÈÏÂÁ ÊÎ¯ ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
),ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘ÎÂ¯ ‰˘ÂÏ˘Ï Ì‚ ,‰˘È¯„ ˙Â·˜Ú·Â ,Â·Â¯˜ÏÂ ˙Â˘¯‰ „·ÂÚÏ (‰˘ÈÎ¯‰ „ÚÂÓ
‡˙ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ì˘¯ Ò˜Ù· ÌÓ˘ ÏÚ Â˘Î¯˘ ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï È„Î ˘¯„‰ ¯Â˘È‡‰
).˘¯„Î ‰ÒÎ‰‰ ÒÓ ˙‡ ‰ÓÏÈ˘ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ Û‡ ,(Â·‡Ë
˙Â˘¯‰ ÏÚ ,ÌÈ¯Â‚Ó ˙Â¯È„ È˘ÎÂ¯· ‡ÏÂ ÌÈ˘¯‚Ó È˘ÎÂ¯· ¯·Â„ÓÂ ˙ÂÈ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï
„Ú ,ÌÓ˘ ÏÚ ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ÌÈ˘ÎÂ¯Ï ¯Â˘È‡ ˙˙Ï ‡ÏÂ ‰ÈÏ‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰È‰
˘.ÌÈ˘¯‚Ó‰ ÔÈ‚· ˙Â˘¯Ï ‰È˙Â·ÂÁ ÏÎ ˙‡ ÌÏ˘˙ ‰¯·Á‰
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חישוב החובות
החלק היחסי שכל רוכש היה צרי' לשל לרשות המסי בגי חובות החברה לרשות היה כ149,000
ש"ח )לא כולל תשלומי מס רכישה של כל רוכש בגי עסקת הרכישה הנוכחית של המגרש( .נמצא
כי עובד הרשות וקרובו נדרשו לשל לרשות בגי חובות החברה רק כ 48,000ש"ח כל אחד ,וה
שילמו את הסכו בפברואר  ;2005סכו מופחת זה נבע מוויתור הרשות על תשלו ריבית כמפורט
בהמש' ,וכ מחישוב לא נכו של חלק בחובות :מנהל מיסוי מקרקעי )להל  מסמ"ק( רחובות
חישב את החלק היחסי של עובד הרשות )וכ לקרובו( בחובות ,לפי מגרש אחד )בשטח של 250
מ"ר( חלקי השטח הכולל של הקרקע לפני הפקעת חלק ממנה ) 18,215מ"ר( ,בעוד שהיה צרי'
לחלק את השטח של מגרש אחד בשטח שלאחר ההפקעה ) 6,520מ"ר( .משו כ' שילמו עובד
הרשות וקרובו רק כשליש מהחלק היחסי שלה בחובות החברה בגי הקרקע.
··„˙ÂÚË‰ ˙‡ ‰ÏÈ‚ ˙Â·ÂÁ¯ ˜"ÓÒÓ „¯˘Ó· ‰·Â‚‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
·˙‡ ˙Â·ÂÁ¯ ˜"ÓÒÓ Ï‰Ó Ô˜È˙ ‡Ï ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .‰˙˘Ú ‡È‰ Â·˘ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· ·Â˘ÈÁ
.˘¯Ù‰‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï Â˘˜·˙‰ ‡Ï Â·Â¯˜Â ˙Â˘¯‰ „·ÂÚÂ ,·Â˘ÈÁ‰
˙ÂÚË‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ,·ÂÁ‰ È·‚Ï ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï
˘.Â·Â¯˜Â ˙Â˘¯‰ „·ÂÚÓ ˘¯Ù‰‰ ˙‡ ˙Â·‚ÏÂ ÈÒÁÈ‰ ˜ÏÁ‰ ·Â˘ÈÁ· ‰˙˘Ú

ויתור על ריבית וקנסות על החובות
בדצמבר  2004פנה עובד הרשות בשמו ובש קרובו לרשות וביקש ,בהתא לנוהל קבלת הנחות
מחובות מס ,לוותר לה על חלק מסכו החוב היחסי שלה מחוב החברה ולנכות מחישוב התשלו
את הקנסות והריבית .סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה ברשות ,מר זאב פורת )להל  הסמנכ"ל
לאכיפת הגבייה( ,אישר בכתב באותו החודש לוותר לעובד הרשות ולקרובו על מלוא הקנסות ועל
הריבית שנצברה על החובות היחסיי של החברה לרשות בגי הקרקע ,דהיינו מס שבח ,מס רכוש
והחובות הקודמי של מוכרי הקרקע לחברה )מס רכוש ,מס רכישה ומס שבח( .לרוכשי האחרי
לא ויתרה הרשות על המרכיב של תשלו הריבית בחישוב החובות.
בתשובת הסמנכ"ל לאכיפת הגבייה מ 31.8.11הוא טע מדובר בסכומי שבה היה למסמ"ק
רחובות סמכות לתת את ההנחות ,אול כיוו שמדובר בעובד הרשות הועברה הבקשה לאישורו.
לטענתו ,הוא אישר את ההנחות על פי המלצת מסמ"ק רחובות .עוד ציי הסמנכ"ל לאכיפת הגבייה
כי "אי חולק על העיקרו שאי לנהוג ע עובד הרשות באופ שונה לעומת רוכשי אחרי לפיכ'
ולאור האמור לעיל ...יש לתק זאת ולהשוות את מצב למצבו ,אפילו ייעשה הדבר רטרואקטיבית".
˙‡ ‰·ÂËÏ ˙ÂÏÙ‰Ï ‡ÏÂ ÌÈ˘ÎÂ¯‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰-È‡ ˙‡ Ô˜˙Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˘ÎÂ¯‰ ˙ÓÂÚÏ Â·Â¯˜Â ˙Â˘¯‰ „·ÂÚ

משרד האוצר

165

איהתאמה בהצהרה על סכו הרכישה
 .1עובד הרשות וקרובו הצהירו בינואר  2005בפני משרד השומה רחובות וכ בפני מסמ"ק
רחובות ,לצור' תשלו מס הרכישה וקבלת אישור לרישו המגרשי על שמ בטאבו ,כי רכשו את
המגרשי מהחברה בסכו של  262,320ש"ח כל אחד.
מהבקשה שהגישה החברה החייבת למשרד השומה רחובות ב 2007לצור' קבלת אישור לרישו
המגרשי בטאבו על ש הרוכשי עולה ,כי עובד הרשות וקרובו שילמו בגי המגרשי 677,660
ש"ח כל אחד ,בדומה לסכומי ששילמו יתר הרוכשי .באוקטובר  2008בדק משרד השומה
רחובות את הצהרת החברה ומצא כאמור פער בי הצהרות עובד הרשות וקרובו ובי הצהרת החברה
והצהרות יתר הרוכשי ,א' לא בדק מה המקור לפער זה .בדיקה זו חשובה שכ לפי חוק מיסוי
מקרקעי יש לחשב את מס הרכישה לפי ער' המכירה של הקרקע או לשו את שווי הקרקע .בדיו
שהתקיי מאוחר יותר ,ביוני  ,2010בהשתתפות מנהל מסמ"ק רחובות דאז וסגנית בכירה ליוע0
המשפטי של הרשות ,הועלה כי יש קושי להסתמ' על הצהרת החברה ,וכי בינואר  2005נערכה
לעובד ולקרובו שומה לפי מיטב השפיטה .לכ הוחלט כי אי מקו לפתוח את שומות מס הרכישה
של עובד הרשות וקרובו בעקבות איההתאמה בי ההצהרה של הרוכשי להצהרה של החברה.
˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ˙ÂÂ˘ ˙Â¯‰ˆ‰ ˙ÂÈÂˆÓ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯¯·˙‰˘Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·„·¯ ˘˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,‰˘ÈÎ¯‰ ÒÓ ÌÂÎÒ ·Â˘ÈÁ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó‰ ¯·„ ,‰¯ÈÎÓ‰ ÈÂÂ
ÒÎ‰ ÈÂÂ˘ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˘È ,ÔÎ ÏÚ .‰ÂÎ‰ ‡È‰ ˙Â¯‰ˆ‰‰Ó ÂÊÈ‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ˘¯Ù‰Ï ˙Â·ÈÒ‰
.ÂÓÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ‰˘ÈÎ¯‰ ÒÓ ˙‡ ˙Â·‚ÏÂ
בתשובת הרשות למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011היא טענה כי נוס* על ההחלטה שהתקבלה
ביוני  2010שלא לתק את השומה ,יש להתייחס לכ' שעובד הרשות "הינו נכה הזכאי לעשות
שימוש בתקנה  11לתקנות מיסוי מקרקעי )שבח ורכישה( )מס רכישה( ,התשל"ה ,1974לפיה הוא
זכאי לשל ס' של  0.5%מס רכישה )במקו  (5%אזי מס הרכישה ששול עמד על ס' של 2,016
ש"ח זאת לעומת ס' של  3,338ש"ח משמע הפרש של  1,300ש"ח בלבד".
ÈÂÈÓ ‰ËÏÁ‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï 2011 ¯·Ó·ÂÓ ‰˙·Â˘˙· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÔÈ‡ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .Â·Â¯˜Â ˙Â˘¯‰ „·ÂÚ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯‰ ÒÓ ˙ÂÓÂ˘ ˙‡ ˜Â„·Ï ‡Ï˘ 2010
·˙˘,˙Â˘¯‰ „·ÂÚ Ï˘ Â·Â¯˜ È·‚Ï ‰˘ÈÎ¯‰ ÒÓ ˙‡ ‰˜È˙ ‡Ï ÚÂ„Ó ˜ÓÏ È„Î ˙Â˘¯‰ ˙·Â
˘‡.Ô˜Â˙Ó‰ ÌÂÎÒ· ÒÓ‰ ˙‡ ÂÓÓ ‰˙·‚ ‡ÏÂ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰Á‰Ï È‡ÎÊ ÂÈ‡Â ‰Î ÂÈ
 .2בחוזה הרכישה של עובד הרשות וקרובו נקבע כי ה ישלמו את חובות החברה היחסיי למס
שבח ולמס רכוש שיחולו עליה בגי העסקה האמורה .על פי חוק מיסוי מקרקעי ,כאשר בהסכ
המכירה נקבע כי המס ישול על ידי הקונה יש לקבוע את שווי המכירה בדר' של גילו מלא.
לעניי זה ,גילו מלא לפי חוק מיסוי מקרקעי הוא "התמורה בהסכ המכירה ,בתוספת סכו המס
שהיה על המוכר לשל על מנת שתיוותר בידו התמורה האמורה ,אילו הקונה לא היה מקבל על
עצמו את תשלו המס" .משו כ' היה על מסמ"ק רחובות להוסי* למחיר המכירה ג את גילו
סכומי המס שהרוכשי התחייבו לשל במקו החברה החייבת בגי המגרש ,ולחייב במס רכישה
את סכו הרכישה הכולל את גילו המס.
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··„˙Â·ÂÁ¯ ˜"ÓÒÓ· ÂÓÏÈ‚ ‡Ï ‰¯ÈÎÓ‰ ÈÂÂ˘ ·Â˘ÈÁ· ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
‡˙ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ .˙·ÈÈÁ‰ ‰¯·Á‰ ÌÂ˜Ó· ÌÏ˘Ï Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÈ˘ÎÂ¯‰ È˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰
Ì·ÈÈÁÏÂ ¯ˆÂ˘ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÒÓ‰ ÌÂÏÈ‚ ˙‡ ÛÈÒÂ‰ÏÂ ‰¯ÈÎÓ‰ ÈÂÂ˘ ˙‡ ˘„ÁÓ ·˘ÁÏ
·.Ì‡˙‰

טיפול הייעו המשפטי של הרשות
הביקורת הפנימית של הרשות החלה לבדוק ביוני  2008את הטיפול של מסמ"ק רחובות בכל הקשור
למגרש שרכש עובד הרשות .בספטמבר  2008פנה המבקר הפנימי של הרשות לסגנית היוע0
המשפטי של הרשות וביקש לקבל חוות דעת משפטית בדבר האפשרות לדרוש מעובד הרשות
ומקרובו את הכספי הנוספי בגי חובות החברה )כולל תיקו הטעות שנעשתה בחישוב החוב(,
שנבעו מהמגרש שנרכש.
רק ב 17ביולי  ,2011במהל' הטיפול של משרד מבקר המדינה בנושא ,כשלוש שני לאחר בקשת
חוות הדעת המשפטית ,מסרה סגנית בכירה ליוע 0המשפטי של הרשות כי "יש ובנסיבות בה נתנה
הרשות אישורי תשלו מיסי שגויי קמה למנהל החובה להוסי* ולגבות את חוב המס האמיתי
הג שסמכויות הגבייה שנותרו בידיו הצטמצמו .בנסיבות העניי מוצע להטיל עיקול צד ג' על
הרוכש בגי חובות אחרי שהתחייב בתשלומ למוכר ונמצא כי לא שיל במלוא".
ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Ï˘ ‰ÚÓ‰ Ô˙Ó· Í˘ÂÓÓ‰ ÈÂ‰È˘‰ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·È„Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ ÒÎ‰ ÈÂÂ˘ ¯·„· Â˘Ú˘ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ .ÔÈÈÚ
Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È .Â·Â¯˜ÓÂ ˙Â˘¯‰ „·ÂÚÓ ‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ÒÓ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï
˙ÙÈÎ‡Ï Ï"ÎÓÒ‰ Ï‡ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ 2011 ¯·Óˆ„· ‰Ù ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â·Â¯˜ÓÂ ˙Â˘¯‰ „·ÂÚÓ ·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÏÂÚÙÏ ÂÓÓ ˘˜È·Â ‰ÈÈ·‚‰
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¯˜·Ó „¯˘Ó È„È ÏÚ ¯·ÚÂ‰ ‡˘Â‰ .˙Â‡ ¯·Ò‰ ‡ÏÏ ˙‡Ê ,ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÈ˘˜Ï ‰ÚÏ˜˘ ‰ÈÈ·‰
‰ÁÈ˙ÙÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙È˙˘˙ ‰‡ˆÓ ‡Ï ÈÎ ÚÈ„Â‰ ‡Â‰Â ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰È„Ó‰
·„Ú ‰È˜˙ ‰È‡˘ ‰ÏÂÚÙ Í¯„· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ,˙‡Ê ÌÚ .˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È˜Á
˙Â˘¯‰ „·ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ .˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á È„Î
ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï ,˘¯„Î ÒÓ‰ ˙‡ Ì‰Ó ˙Â·‚Ï ,Â·Â¯˜·Â
·¯ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó ÚÂÓÏ È„Î ,˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ Ï˘ ÒÓ ÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ‰¯˜· ÈÎ¯„Â ÌÈ¯Â
·.„È˙Ú

