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 חקירות מס הכנסה

 תקציר

נקבעו עונשיה� , ) הפקודה�להל�  (�1961א"התשכ, ]נוסח חדש[בפקודת מס הכנסה 
נית� ,  לפקודה227על פי סעי! . לפי חומרת העברות, של מעלימי מס ברמות שונות

)  רשות המסי� או הרשות�להל� (להקנות לפקידי השומה של רשות המסי� בישראל 
צר סמכויות לביצוע חקירה פלילית והרשאה להשתמש המתמני� על ידי שר האו

, לגביית עדויות ולרישומ�, בסמכויות הנתונות לקצי� משטרה בכל הקשור לחקירה
�על נקיטת הליכי� פליליי� נגד עברייני מס מופקד . לחיפושי� ולתפיסת מסמכי

 . מר אברה� ארדיטי, ל בכיר לחקירות ומודיעי� של מנהל רשות המסי� ברשות"סמנכ

 

 פעולות הביקורת

 את תהלי) הטיפול של 2011ספטמבר �משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� פברואר
במטה  נעשתההביקורת . רשות המסי� בחקירות שבה� יש חשד לעברות פליליות

�בירורי השלמה . תל אביב וחיפה, רשות המסי� ובמשרדי שומה לחקירות בירושלי
וחיפה וברשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� ) לכלהמיסוי וכ(נעשו בפרקליטויות תל אביב 
�הטרור שבמשרד המשפטי
1

. 

 

 עיקרי הממצאי�

חשש לביצוע , במהל) בדיקת דוחות של נישו�, ברוב המקרי� שבה� הועלה .1
המידע לא הועבר ממשרדי השומה האזרחיי� , עברות פליליות של העלמת הכנסות

 .למשרדי השומה לחקירות

שהועבר , רד השומה האזרחי במידע על הכנסות הנישו�לא תמיד השתמש מש .2
 .לצור) קביעת השומה של הנישו�, לו ממשרד השומה לחקירות

3. �. הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� הטרור אינה מעבירה מידע לרשות המסי
באופ� שיאפשר , �2000ס"התש, זאת מאחר שטר� תוק� חוק איסור הלבנת הו�

משרדית שהוקמה לצור) בחינת העניי� המליצה �וועדה בי�א! ש, העברת מידע כאמור
 . להסדיר את העברת המידע2003עוד בשנת 

לא פע� הטיפול של הפרקליטויות בתיקי� שהועברו ממשרדי השומה לחקירות  .4
�כתוצאה מכ) חלק מהתיקי� . נמש) כמה שני� וחלי� עיכובי� בהגשת כתבי אישו

 .רב לפני כ�נסגרי� משו� שהחקירה הסתיימה זמ� 

__________________ 

כגו� מודיעיני מכוח חוק איסור הלבנת , 2002הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� הטרור הוקמה בינואר   1
 נכנס לתוקפו 2005באוגוסט . בחקירה של עבירות הלבנת הו�כדי לסייע במניעה ו, �2000ס"התש, הו�

 . במסגרתו נכללו הוראות נוספות למאבק במימו� הטרור�2005ה"התשס, חוק איסור מימו� הטרור
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משרד השומה לחקירות בירושלי� לא ביצע השלמת חקירה והשלמת ראיות  .5
 .ועקב כ) התיקי� נסגרו מחוסר ראיות, שלא כנדרש, בעניינ� של כמה תיקי� שחקר

כמה מהנישומי� שהמירו את האישו� הפלילי בכופר כס! לא עמדו בהסדר  .6
וכ) , ר נסגרו ללא כתב אישו�חלק מתיקי הנישומי� שלא שילמו את הכופ. הכופר

 .יצא החוטא נשכר

משרדי השומה לחקירות בירושלי� ובחיפה אינ� מקיימי� מעקב ממוחשב  .7
 .ומסודר אחר כל השתלשלות האירועי� בתיק חקירה נגד נישו� שהוא עבריי� מס

 

 סיכו� והמלצות

 .ההרתעה מהעלמת מס היא יסוד חשוב בפעילותה של מערכת מס יעילה וצודקת
בבדיקת משרד מבקר המדינה אותרו כשלי� בתהלי) האיתור של מעלימי מס 

�על הנהלת רשות המסי� לנקוט את הצעדי� הנדרשי� על מנת שמשרדי . והענשת
השומה האזרחיי� יגדילו את היק! המידע שה� מעבירי� למשרדי השומה לחקירות 

א לקד� את בחינת על הגורמי� האמוני� על הנוש. בנוגע לחשדות לביצוע עברות מס
האפשרות לתק� את חוק איסור הלבנת הו� באופ� שעברות מס ייחשבו לעברות לצור) 

כ) שרשות המסי� תוכל לקבל מידע ממאגר המידע המנוהל , חוק איסור הלבנת הו�
על רשות המסי� ג� לבחו� דרכי� שיאפשרו לקצר . על ידי הרשות לאיסור הלבנת הו�
ובכלל זה , סיו� החקירה ועד להגשת כתב האישו�ככל האפשר את זמ� ההמתנה מ

לבחו� את האפשרות להרחיב את נוהג הגשת כתבי אישו� על ידי משרדי השומה 
�יש לאפשר את גביית סכומי הכופר שנקבעו א) לא . בלי להזדקק לפרקליטות, עצמ

 או עיקולי� באמצעות צד שלישי �שולמו באמצעי גבייה כדוגמת עיקולי מיטלטלי
 ).'משכורת וכד, לי בנקי�עיקו(

 

♦ 
 

 מבוא

סרב� מס המעלי הכנסות מרשות . העלמת הכנסות לש התחמקות מתשלו מס היא תופעה חמורה
חשוב אפוא . גוזל למעשה מקופת המדינה כס�)  רשות המסי או הרשות�להל� (המסי בישראל 

 . עולות אלהלהעניש את העברייני ולתת פומבי לפ, לגלות עברות של העלמת הכנסות

 �1961א"התשכ, )נוסח חדש(כדי להרתיע נישומי מהעלמת הכנסות נקבעו בפקודת מס הכנסה 
סעי� , לדוגמה. לרבות עונשי פליליי חמורי, עונשי שיושתו על מעלימי מס, ) הפקודה�להל� (

א  לפקודה מונה מעשי הנוגעי לתוכ� הרישומי והדוחות שמגיש נישו ולחשבונות שהו220
, ה ייחשבו לעברות מדרגת פשע" במזיד בכוונה להתחמק ממס"אשר א אד יבצע אות , מנהל

משרד מבקר המדינה התייחס בביקורת שלהל� לטיפול . שלצד� עונש של עד שבע שנות מאסר
 .הרשות בעברות מעי� אלו

ע לחשדות נית� להקנות לפקידי השומה שמתפקיד לבצע חקירות בנוג,  לפקודה227על פי סעי� 
סמכויות לביצוע חקירה פלילית )  פקידי השומה לחקירות�להל� (לביצוע עברות פליליות כאלו 

לגביית עדויות , והרשאה להשתמש בסמכויות הנתונות לקצי� משטרה בכל הקשור לחקירה



 151 משרד האוצר

ל בכיר "על תחו החקירות ברשות המסי מופקד סמנכ. לחיפושי ולתפיסת מסמכי, ולרישומ�
). ל לחקירות" הסמנכ�להל�(מר אברה ארדיטי , ומודיעי� של מנהל רשות המסי ברשותלחקירות 

ארבעה , חטיבת חקירות ומודיעי� במטה רשות המסי: יחידות החקירות בתחו מס הכנסה ה�
ויחידת יהלו שהוקמה על פי החלטת ממשלה ויועדה למאבק , משרדי שומה אזוריי לחקירות

מער) החקירות פועל על פי תכנית ). 2011ה החלה לפעול באפריל היחיד(בפשיעה המאורגנת 
 .ובצד זאת מבצע חקירות בעקבות חשיפת אירועי שמהות העלמות מסי, עבודה שנתית

את תהלי) הטיפול של רשות המסי , 2011ספטמבר �משרד מבקר המדינה בדק בחודשי פברואר
במטה רשות המסי ובמשרדי שומה  עשתהנהביקורת . בחקירות שבה� יש חשד לעברות פליליות

מיסוי (בירורי השלמה נעשו בפרקליטויות תל אביב . בתל אביב ובחיפה, לחקירות בירושלי
 .וחיפה וברשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� הטרור שבמשרד המשפטי) וכלכלה

 

 

 הקשר בי� משרדי שומה לחקירות למשרדי שומה אזרחיי�

 אזרחיי�העברת מידע ממשרדי השומה ה

פקידי השומה לחקירות פותחי בחקירות בדבר עברות פליליות על פי מידע שה מקבלי מכמה 
 פרסמה 2011באוקטובר . מקורות שהעיקרי והחשוב שבה אמור להיות משרדי השומה האזרחיי

רשות המסי נוהל המחייב את עובדי פקיד שומה אזרחי להעביר לידיעת פקיד השומה לחקירות כל 
פקיד השומה לחקירות א� יכול ).  הנוהל�להל� (ע מחשיד על ביצוע של עברות מס פליליות מיד

ובכלל זה , לבקש מפקיד השומה האזרחי לבצע פעולות נוספות לצור) הטיפול במישור הפלילי
 . לבקש מהנישו הצהרת הו� ולבצע ביקורת ניהול ספרי יזומה

ÈÎ ‡ˆÓ� ,ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÓ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˘¯„�‰Ó ÔË˜ Û˜È‰· ˙Úˆ·˙Ó ÌÈ) Â‡¯
Í˘Ó‰· ÍÎÏ ( ‰ÓÂ˘‰ ÈÓÎÒ‰ ¯ÙÒÓ·Â Ô‰· ÌÈÏÙËÓ Ì‰˘ ˙ÂÓÂ˘‰ ¯ÙÒÓ· ·˘Á˙‰·

ÈÂ˜Ï Â‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓ� Ì‰Ï˘ ÁÂÂÈ„‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈÓÂ˘È� ÌÚ ÌÈÓ˙Á�‰ . 

 ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ÂÁ˙Ù� ‡Ï ˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó Ï˘ ‰¯È˜Á‰ È˜È˙ ·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÓ Ú„ÈÓ ,‡Ï‡ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜ÓÓ  . ˙�˘·2010 ÂÁ˙Ù� 213 ÌÈ˜È˙ 

˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó· , ˜¯Â55 ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÓ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ÂÈ‰ Ì‰Ó 
ı¯‡· ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰. 

נית� ללמוד מהסכמי שומה שנחתמי ע נישומי שפקידי , מילוי אחר הוראות הנוהל�על אי
ת רמת ההכנסות החייבות במס ואת המס השומה האזרחיי מצאו שדיווחיה לא שיקפו נאמנה א

ח ויותר בי� הדיווח "במקרי רבי נמצא הפרש של מאות אלפי ש. שהיה עליה לשל בפועל
בבדיקת משרד מבקר . שלבסו� הסכי שתושת עליו, המקורי של הנישו לשומה הגבוהה יותר

  משרד השומה  נישומי להסכ שומה ע5,069 הגיעו �2010 ו2009המדינה נמצא כי בשני
, ח להכנסה החייבת שעליה הצהיר הנישו" ש�300,000האזרחי שבו נקבעה תוספת בס) יותר מ

 מאות נישומי הייתה התוספת 4,671אצל . לפחות באחת מהשני שלגביה� תוקנה השומה
משרדי השומה האזרחיי העדיפו להגיע , אול. ח" ש�500,000להכנסה המוצהרת גדולה מ

שהתאפשרו בעקבות הסכמה ע הנישו שלא להעביר את המידע ,  בסכומי גדולילהסכמי שומה
בהיעדר טיפול חקירתי לא נחשפות העברות לכאורה ולא מתגלי . למשרדי השומה לחקירות

 .נוס� על כ) נפגעת ההרתעה מביצוע עברות דומות. עברייני נוספי הקשורי להעלמת המס
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כל הסדר הכרו) " למשרד מבקר המדינה נטע� כי 2012מינואר , ל לחקירות ברשות"בתשובת הסמנכ
מטבע הדברי צרי) לבוא ע תוספת כוח אד משמעותית שתטפל , בקבלת המידע וביצוע חקירות

 מפקחי בכל משרדי החקירות �64מער) החקירות מונה כ. בהיצ� מצד משרדי השומה האזרחיי
 משרדי מיסוי מקרקעי� ואמורי לעסוק ג  משרדי שומה ו36באר, שבתחו אחריות קיימי

ללא תגבור מער) החקירות בצורה . ג בעבירות הטכניות וג ביצירת מודיעי�, בעבירות המהותיות
 ". משמעותית לא נית� יהיה לטפל במידע שיועבר ממשרדי השומה האזרחיי כאמור לעיל

ÈÎ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˘Ó˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ‰ÓÂ˘‰ È„¯
 ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó ˙ÚÈ„ÈÏ Â¯È·ÚÈÂ Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ Â‡ÏÓÈ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰

˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯·Ú ÂÚˆÈ· ÈÎ „˘Á Ì‰È·‚Ï ¯¯ÂÚ˙Ó˘ ÌÈÓÂ˘È�‰ . Ì‚ ‚Â‡„Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
Ï·˜˙È˘ Ú„ÈÓ· ÏÙËÏ ‰È‰È Ô˙È�˘ È„Î Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙ ÈÂÏÈÓÏ. 

 

 משרד שומה לחקירות שימוש משרד שומה אזרחי במידע שהעביר אליו 

, כי א יש בידי משרד שומה לחקירות מידע שלא הבשיל לכדי חקירה, רשות המסי קבעה בנוהל
יועבר המידע למשרד השומה , או א לאחר החקירה הוחלט בפרקליטות שלא להגיש כתב אישו

 . האזרחי וישמש אותו בבדיקת השומות ובקביעותיו בנושא

לה כי משרדי השומה לחקירות מעבירי מידע למשרדי השומה מבדיקת משרד מבקר המדינה ע
משרד מבקר המדינה בדק . אול לרוב לא נעשה שימוש במידע לצורכי קביעת השומה, האזרחיי

,  נישומי שמשרדי השומה לחקירות החליטו שלא לפתוח בחקירה פלילית נגד67פרטי מידע על 
 להגיש כתב אישו נגד א� שיש ראיות לכאורה או על נישומי שפרקליטות המדינה החליטה שלא

נמצא כי בטיפול . והטיפול בעניינ הועבר למשרדי השומה האזרחיי, שה העלימו הכנסות
וייתכ� שעקב כ) ,  מהנישומי האמורי לא נעשה שימוש במידע לצור) השומה52בעניינ של 

 . נגר אבד� מס בסכומי מהותיי

מערכת בקרה על הטיפול השומתי "� בתשובתו כי הרשות מתכננת ל לחקירות ברשות טע"הסמנכ
שאמורה לאפשר מעקב מצד , לצור) הפעלת ההנחיות הכלולות בהוראת הביצוע, בתיקי חקירות

 ".המטה אחר כל תיק המועבר מהחקירות לטיפול שומתי

 È„¯˘Ó˘ ˙�Ó ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˘‰Ì‰ÈÏ‡ ¯·ÚÂÓ‰ Ú„ÈÓ· ˘ÂÓÈ˘ Â˘ÚÈÂ ÌÈÏ‰�ÏÂ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ‰Ó .

ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , È„¯˘Ó˘ È„Î ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÓ ·Â˘Ó Ï˘ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯
Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÁÈ·˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ . 

 

 

 קשר ע� הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� הטרור

 קשתכליתו להיאב, ) החוק�להל�  (�2000ס"התש, יסור הלבנת הו� נחקק חוק א2000באוגוסט 
החוק קובע כי מי שעושה פעולה ברכוש שהושג . בהלבנת הו� שמקורה בעברות פשיעה חמורות

או שהשתת� בביצוע עברות )  עברות מקור�להל� (באמצעות ביצוע עברות מסוימות שמנויות בחוק 
את מקו , כדי להסתיר את מקורו של הרכוש)  אסור רכוש�להל� (כאלה או ִאפשר את ביצוע� 

רוב עברות . מבצע עברה פלילית שדינה עשר שנות מאסר, הימצאו או את זהות בעלי הזכויות בו
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למעט עברות של הברחת , עברות המקור אינ� כוללות עברות על דיני המס; המקור ה� מסוג פשע
 ות של הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות לפי  לפקודת המכס וכ� עבר�212 ו211טובי� לפי סעיפי
 . �1975ה"התשל, חוק מס ער) מוס�

  הרשות לאיסור הלבנת �להל� (ראש הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� טרור שבמשרד המשפטי
מותר , על פי החוק. הוא המוסמ) להחליט בדבר מסירת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הו�) הו�

 מהמאגר למשטרה ולשירות הביטחו� הכללי לש חקירת עברות בתנאי מסוימי למסור מידע
תקנות איסור הלבנת הו� על פי החוק ו. הגנה על ביטחו� המדינה ומלחמה בארגוני טרור, הלבנת הו�

כללי לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחו� הכללי לש חקירת עבירות (
רשאי המשטרה ושירות הביטחו� הכללי לקיי , �2006ו"התשס, )נוספות ולהעברתו לרשות אחרת

חקירות בשיתו� רשות המסי ולחקור במסגרת החקירות המשותפות ג עברות לפי פקודת מס 
בתקנות אלו ג נקבע שהמשטרה רשאית להעביר לרשות . הכנסה שדינ� מאסר של חמש שני

רתו כאמור תקד חקירת המסי מידע שקיבלה ממאגר המידע א יש יסוד סביר להניח שהעב
 . עברות נוספות וגילוי עברייני

, ההכנסות מביצוע העברות מועלמות מהרשויות. עברות הלבנת הו� ועברות מס כרוכות לרוב יחדיו
פעילות הרשות לאיסור . ולשלב� בפעילות הכלכלית החוקית, ונעשי ניסיונות לטשטש את מקור�

משו כ) חשוב . ומכא� ג את עברת המס המתלווה לההלבנת הו� נועדה לחשו� את הלבנת ההו� 
שהרשות לאיסור הלבנת הו� תשת� פעולה ע רשות המסי כדי להילח בתופעה של העלמת 

נקיטת צעדי משמעותיי כנגד גורמי בשל , לעתי, שיתו� פעולה כאמור עשוי לאפשר. 2הכנסות
ת של הלבנת הו� אינה מאפשרת נקיטת במקרי שבה רמת הראיות כנגד בנוגע לעברו, עברות מס

 .הליכי במישור זה

משרדית בראשות נציג של משרד המשפטי שהשתתפו בה נציגי � הוקמה ועדה בי�2002במאי 
 פני ומרשות �מהמשרד לביטחו, מהמשטרה, מהרשות לאיסור הלבנת הו�, ממשרד המשפטי

להוסי� על עברות , בי� היתר, ל,הומ, 2003אשר הוגש לממשלה ביולי , בדוח הוועדה. המסי
] 5[220סעי� (המקור שבתוספת הראשונה לחוק ג עברה של העלמת הכנסות במרמה ובערמה 

עוד הומל, להסמי) את רשות המסי לשמש גו� חקירה עצמאי לחקירת עברות לפי חוק ). לפקודה
ה מנומקת וכ� לקבל מידע ישירות מהרשות לאיסור הלבנת הו� על פי בקש, איסור הלבנת הו�

. להסמי) את הרשות לאיסור הלבנת הו� למסור לרשות המסי ביזמתה מידע מהמאגר שהיא מנהלת
בנספחי הדוח הובאה המלצת שרי ארגו� המדינות המתועשות בדבר הצור) להילח בעברות מס 

 להחשיב את עברות המס לעברות מקור לצור) �FATF3באמצעות איסור הלבנת הו� וכ� המלצת ה
 . סור הלבנת הו�אי

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� , ¯·ÓËÙÒ2011 , Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ Â˘ÓÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰-˙È„¯˘Ó . 

על שולח� וועדת חוקה מונחת הצעת חוק להעברת "ל לחקירות ברשות מסר בתשובתו כי "הסמנכ
ה לקבלת מידע באופ� אנו סבורי שתיקו� החקיק. מידע מרשות לאיסור הלבנת הו� לרשות המסי

ישיר ישפר ויחזק את מער) המודיעי� ואת מאגרי המידע של הרשות ויהווה נדב) נוס� להגדלת 
 ".הכנסות המדינה ממסי

__________________ 

 .3' עמ, "המאבק בארגוני פשיעה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו מבקר המדינה  2

שבע המדינות  (G-7 � מדינות ה1989סדו בשנת  הוא גו� שיי�Financial Action Task Forceה  3
מטרת הארגו� לפתח מדיניות . וה� חברות בו, )המובילות בעול) מהבחינה הכלכלית והפוליטית

 .משותפת למאבק בתופעות של הלבנת הו� ומימו� טרור
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 למשרד 2011מדצמבר , מר פול לנדס, בתשובת ראש הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� הטרור
, המשפטי לממשלה לענייני התקיימו דיוני אצל המשנה ליוע"מבקר המדינה צוי� כי אכ� 

משטרת ישראל , מפרקליטות המדינה, בהשתתפות של גורמי מרשות המיסי, פליליי דאז
על הכללת סעי� , 2006בנובמבר , בעקבות זאת סוכ. והרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� הטרור

.  הלבנת הו�אשר כלל ג תיקוני אחרי לחוק איסור,  לפקודה כעבירת מקור בתזכיר החוק220
והביע את הסתייגותו ... פנה איגוד הבנקי בעניי� זה, טר הנחת התזכיר על שולח� ועדת שרי

נפגש ראש הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� הטרור ע ... מהכללת הסעי� האמור כעבירת מקור
לבנת הו� ראש הרשות לאיסור ה".  זה לא צלח�אול ניסיו,  להגיע להסכמה�נציגי הבנקי בניסיו

חוק ומשפט של הכנסת הצעה , הוסי� בתשובתו כי מזה כשנתיי מונחת על שולחנה של ועדת חוקה
שבמסגרתה הוצע להסמי) חוקרי של רשות המסי , )7תיקו� מספר (לתיקו� חוק איסור הלבנת הו� 

יקו� גורמי רבי הביעו התנגדות לת", לדבריה. לקבל מידע ישירות מהרשות לאיסור הלבנת הו�
 ".התיקו� טר אושר,  דיוני בוועדה בנושא13לאחר שהתקיימו , וכיו, המוצע

 ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙ÂÏ‰�‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ÔÂ‰ ˙�·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙‡ ˘·‚ÏÂ ˙Â¯È‰Ó·-

‰ ˙„ÓÚÂ ˙È„¯˘Ó-FATFÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘  ,˜ÓÎ ˙�·Ï‰ Ï˘ ˙ÂÚÙÂ˙· ˙ÂÓÁÏ�‰ ˙Â�È„Ó· Ï·Â
¯Â¯Ë‰ ÔÂÓÈÓÂ ÔÂ‰. 

 

 

 הקשר בי� רשות המסי
 לפרקליטות

 הטיפול בפרקליטות

לש הגשת כתב , ל לחקירות ברשות מחליט א להעביר את ממצאי החקירות לפרקליטות"הסמנכ
נוספי לעתי מבקשת הפרקליטות מפקיד השומה לחקירות לעשות בירורי . אישו נגד החשוד

בחלק מהמקרי ממליצה הפרקליטות לרשות להציע לנישו להמיר את . לש הכנת כתב אישו
נוס� על כ) יש מקרי שבה הפרקליטות מפסיקה את הטיפול הפלילי . כתב האישו בכופר כס�

מאחר שהראיות אינ� מספיקות להגשת כתב אישו או שלדעתה אי� עניי� ציבורי בהגשת כתב 
 .אישו

ולפיכ) יש לה חשיבות , י פליליי מהירי ממחישי היטב את הקשר בי� העברה לעונשהליכ
ככל שהזמ� שחול� עד תחילת , יתרה מזו. כגור מחנ) ומרתיע כלפי עברייני וא� כלפי הציבור

ויש בכ) ג כדי להכביד על ניהול , גדל הקושי להביא ראיות מלאות ואמינות, המשפט ארו) יותר
בית משפט הגוזר את עונשו של עבריי� זמ� רב לאחר מועד העברה יכול להתחשב ,  כ�כמו. המשפט

עד שלעתי העונש נראה כלא הול את חומרת , בזמ� הרב שעבר ובנסיבות שהשתנו ולהקל בעונש
 . העברה ונפגע ערכו כגור מחנ) ומרתיע

יש לפעול , 2002נת שרעננו הנחיות מש, 2010על פי הנחיות היוע, המשפטי לממשלה מאוגוסט 
בהנחיות נקבע מהי התקופה המרבית לטיפול . לסיו טיפול בתיק פלילי בתו) זמ� קצר ככל האפשר

עיקר תיקי מס הכנסה המועברי לפרקליטות ה תיקי עברות מסוג פשע . לפי חומרת העברה, בתיק
 18ג זה בתו) יש לפעול לסיו הטיפול בתיקי מסו, לפי ההנחיות. שדינ� עד עשר שנות מאסר

 . חודשי
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1. ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·· , ¯·ÓËÙÒ2011 ,
ÏÂÙÈË‰ Ì‰· ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï˘ ÌÈ˜È˙ ˙ÂÈÂËÈÏ˜¯Ù· ÂÈ‰ , Ï˘140 È„¯˘ÓÓ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÓÂ˘È� 

˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘ ,ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚Â‰ Ì¯Ë Ì‰È·‚Ï˘ , ˘ÂÏ˘Ó Í¯‡˙‰ Ì�ÈÈ�Ú· ÏÂÙÈË‰˘ Û‡
„Ú ¯˙ÂÈÂ ÌÈ�˘„ÚÂÓ Â˙Â‡Ï  . ˙�˘· ·ˆÓ‰2010‰�Â˘ ‰È‰ ‡Ï  . ÌÈ˜È˙‰ ˙È·¯Ó˘ Ô‡ÎÓ

 ÌÂÈÒÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰· ‰Ú·˜�˘ ÂÊÓ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ˙ÂÈÂËÈÏ˜¯Ù· ÌÈ‰Â˘
˜È˙· ÏÂÙÈË‰. 

2.  עקב ריבוי של תיקי שהטיפול בעניינ נמש) כמה שני פעלה פרקליטות המדינה לצמצו
2009�2010 בשני. של מספר התיקי שהצטברו  בחנה פרקליטות המדינה את התיקי של נישומי

הטיפול המשפטי לא , לדעתה, ששהו מעל שנתיי בפרקליטויות המחוזיות ובדקה באילו תיקי
במסגרת פעילות זו היו מקרי . יביא להרתעה הרצויה ולכ� אי� טע בהמש) הטיפול בפרקליטויות

, לרוב. בחלק מתיקי הנישומי ללא כל סנקציהשבה הוחלט בפרקליטות לסיי את הטיפול 
, לדוגמה, בשני שנבדקו. הנימוק שנרש לסגירת התיקי היה חוסר עניי� לציבור או חוסר ראיות

 54תיקי של ,  תיקי של נישומי בנימוק של חוסר עניי� לציבור50נסגרו בפרקליטויות המחוזיות 
30 של ותיקי, נישומי נסגרו בנימוק של חוסר ראיות  נישומי נסגרו בנימוק שהתיק אינו מתאי

שכ� הנישו וסביבתו לומדי שנית� , יש בכ) כדי לפגוע באופ� משמעותי בהרתעה. לטיפול פלילי
 . וג א ייתפסו יש סיכוי שה כלל לא ייענשו על כ), להעלי הכנסות

פרקליטויות השונות  תיקי שהטיפול בה התעכב ב12בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצאו  .3
לעתי המפקח במשרד השומה . כמה שני ולאחר מכ� ביקשו הפרקליטויות השלמות לחקירה

לחקירות שטיפל בתיק כבר לא עבד במשרד השומה לחקירות ועקב כ) נדרש מפקח אחר ללמוד את 
עבר במקרה כזה ייתכ� ג שבגי� פרק הזמ� הארו) ש. דבר שגר לעיכוב נוס� בטיפול בתיק, התיק

מאז תחילת החקירה יהיה קושי להשלי את החקירה באופ� המיטבי או לא יהיה אפשר להשלימה 
 . כלל

גור ההרתעה הוא יסוד חשוב בהפעלתה של מערכת "ל לחקירות ברשות מסר בתשובתו כי "הסמנכ
יש לשפר במידה ניכרת את ... במיוחד נגד נישומי שטופלו בחטיבת החקירות, מס יעילה וצודקת

ג במחיר תוספת כוח אד ניכרת לפרקליטות לצור) מיצוי אפקטיבי של (הטיפול בעבירות אלה 
' חוסר עניי� לציבור'אי� ספק שסגירת תיקי רבי על ידי הפרקליטות בנימוק של ). הלי) הפלילי

מזה מספר שני בכל הזדמנות ומעל כל במה אנו חוזרי ... מביא לפגיעה בהרתעה של רשות המסי
 ". העובדה שללא המרכיב האנושי לא נית� יהיה לספק את ההרתעה הנדרשת... דגישיומ

הפרקליטות על " נאמר כי 2011מדצמבר , סג� בכיר לפרקליט המדינה, ד עמית אופק"בתשובת עו
ואלו ... מטבע הדברי חלק מהתיקי מחייבי טיפול דחו�... פועלת בעומס עצו, כל מחוזותיה

. פי גורמי לכ) שכתבי האישו בעבירות מס אינ מוגשי במהירות הרצויהבצירו� קשיי נוס
 ". יחד ע זאת בשני האחרונות נעשי מאמצי לקד ולשפר את הטיפול בתחו זה

מיסוי (מנהלת פרקליטות מחוז תל אביב , ד אלה רובינק"בתשובה האמורה לעיל ציינה ג עו
קשת השלמת חקירה ובחלק לא מצורפת רשימת חומר ברבי מתיקי מס הכנסה מתב"כי , )וכלכלה

יש , על כל זאת... האמור לעיל מעכב הגשת כתבי אישו בתיקי מס. חקירה על פי החוק והפסיקה
 ". להוסי� את המצוקה האמיתית בכוח אד

כי ע כניסתו לתפקיד , )פלילי(פרקליט מחוז חיפה , ד עמית אייסמ�"באותה תשובה ציי� ג עו
, בכל תיקי מס הכנסה"משו כ) . זוהה הצור) בטיפול זריז ככל הנית� בתיקי אלה, 2010במר, 

תו) שהפרקליטי הונחו לתת עדיפות גבוהה , הוגדרו על ידי פרקליט המחוז תאריכי סיו טיפול
בנוס� הונחו הפרקליטי בכל אות תיקי בה הועברה המלצה לוועדת . לטיפול בתיקי אלה

ולאחר עבודה , בשלב זה. התיקי ולהתעדכ� הא ההמלצה התקבלה א לאוכופר לעקוב אחר 
אשר , בה טר הסתיי הטיפול, מאומצת נותרו מספר עשרות תיקי שהועברו מרשות המסי
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אנו , יובהר כי חר� העומס הרב ומגבלות כוח האד, לסיכו. בכול הוגדרו תאריכי סיו טיפול
מס ההכנסה ועושי כל שלאל ידינו על מנת לקד את הטיפול רואי חשיבות רבה בטיפול בתיקי 

 ".ובתיקי הישני הפתוחי בפרט, בתיקי בכלל

אחת האפשרויות לטיפול בנושא העומס בפרקליטות היא הסמכת עובדי מס הכנסה להגיש כתבי 
, שאבהתייחסותה לנו. כפי שעושות היחידות של מס ער) מוס�, אישו ג לגבי עברות מס מהותיות

 שהיא תערו) עבודת מטה ובחינה של אפשרות זו 2012כתבה הפרקליטות בתשובתה מפברואר 
היתרו� המינהלי במושגי יעילות שהרשות תוכל "בשיתו� הגורמי הרלוונטיי ברשות ותו) בחינת 

אל מול היתרו� המוכר והברור בתחומי המהות שיש לטיפול פרקליטותי בתיקי , לית� לתיקי הללו
 ."אלה

 Ï˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÂËÈÏ˜¯Ù·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�˘ ‰ÓÎ Í˘Ó� ˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰· ÌÈ„Â˘Á‰ ÌÈÓÂ˘È� , ÌÈ˜È˙ ˙Â¯˘Ú· ÏÂÙÈË‰ ÍÎ Ï˘·Â

 Ï˘ ˜ÂÓÈ�· ˜ÒÙÂ‰"¯Â·ÈˆÏ ÔÈÈ�Ú ¯ÒÂÁ" ,ÒÓ ˙ÓÏÚ‰ È�ÙÓ ‰Ú˙¯‰· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ˘È . ÏÚ
„ÈÓ· ‡ÂÙ‡ ¯Ù˘Ï ‰�È„Ó‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù ÒÓ ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ·· ÌÈ„Â˘Á˘ ÈÓ· ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ˙¯ÎÈ� ‰

˙ÂÈ˙Â‰Ó .ÔÂÁ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚ ,ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÛÂ˙È˘· , ÏÂÙÈË‰ ÏÂÚÈÈÂ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„
‰Ò�Î‰ ÒÓ È˜È˙· ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙·Á¯‰ ˙Â¯˘Ù‡ ˙�ÈÁ· ˙Â·¯Ï , ÏÎÂ˙˘ ÔÙÂ‡·

˙ÂÈ˙Â‰Ó ÒÓ ˙Â¯·Ú È·‚Ï Ì‚ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ‰ÓˆÚ· ˘È‚‰Ï ,„Â·Ú ˙È�Î˙ ÈÙ ÏÚÚ·˜È˙˘ ‰ . 

 

 השלמת חקירה

כי אי� די בחומר הראיות שהעביר , לאחר בחינת התיק והממצאי, לעתי הפרקליטות מחליטה
במקרה כזה מבקשת הפרקליטות מפקיד השומה לחקירות לעשות בירורי . משרד השומה לחקירות

 .נוספי לש הכנת כתב אישו

 תיקי של נישומי �24טיפול בפרקליטויות בבשני שנבדקו הסתיי ה, על פי נתוני רשות המסי
 שנחקרו בידי משרד השומה לחקירות בירושלי בנימוק של חוסר ראיות משו שהחקירה בעניינ

משרד מבקר המדינה מצא כי לעתי לא ביצע משרד השומה לחקירות בירושלי . לא הייתה מלאה
למשרד , 2011יר באוגוסט מנהל מחלקת החקירות ברשות הסב. את השלמת החקירה שהתבקשה

השלמת החקירות הייתה מחסור ניכר בכוח אד במשרד �מבקר המדינה כי הסיבה העיקרית לאי
לרשות המשרד עמדה , לדבריו. שפועל בתחו עברות המס המהותיות, השומה לחקירות בירושלי

 . בפועל פחות ממחצית מכוח האד המקצועי שנקבע בתק� המשרד

 האמורה לעיל כתבה מנהלת פרקליטות מחוז תל אביב 2011דינה מדצמבר בתשובת פרקליטות המ
ברבי מתיקי מס הכנסה מתבקשת השלמת חקירה ובחלק לא מצורפת רשימת "כי ) מיסוי וכלכלה(

 ". האמור לעיל מעכב הגשת כתבי אישו בתיקי מס. חומר חקירה על פי החוק והפסיקה

ככלל כל בקשה להשלמת "כי , רד מבקר המדינהל לחקירות ברשות מסר בתשובתו למש"הסמנכ
וברור בעליל שהשלמת החקירה מתחייבת , חקירה מבוצעת על ידי פקיד שומה חקירות הרלוונטי

קיימי מקרי בה לא נית� לבצע את ההשלמה , יחד ע זאת. לצור) מיצוי ההלי) הפלילי
ות פגישות ע הפרקליטי יצוי� כי במהל) עבודה שוטפת מתקיימות עשר... מנימוקי שוני

יחד ע . ובה נקבעת האסטרטגיה באשר לביצוע ההשלמות תו) קביעת לוחות זמני, המלווי
 ".ככל שמדובר בחריגי יופקו הלקחי וייושמו בהתא, זאת



 157 משרד האוצר

 ˙ÓÏ˘‰ ˙˘¯„�˘ ÌÈ¯˜Ó· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÙÈ„Ú ˙˙Ï ˘È ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì�ÈÈ�Ú· ‰¯È˜Á ,Ó ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ¯ÒÂÁ ·˜Ú ÌÈ¯‚Ò� ÌÈ˜È˙ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓÓ Ú�ÓÈ‰Ï ˙�

˙ÂÈ‡¯· . ÈÂÏÈÓÏ ˙ÂÏÈÚÈ·Â ˙Â¯È‰Ó· ÏÂÚÙÏ ÌÈÁ˜ÙÓ‰Ó ˘Â¯„Ï ˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ È„È˜Ù ÏÚ
˙ÂÈ‡¯Â ÌÈÎÓÒÓ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙Â˘˜· . ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˘È‚‰Ï ‰È‰È Ô˙È� ÍÎ

‰¯È˜Á‰ ÌÂÈÒÂ ‰¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ . 

 

 

 הסדר כופר

לפקודה מאפשר לחשודי בעברות מס להגיש בקשה להמיר את האישו הפלילי  221 י�סע
נגד עובר הלי) פלילי נקיטת תחלי� לעל עברת מס משמשת כופר  הטלת .4בתשלו כופר כס�

 זוהי אפוא הקלה משמעותית .ומונעת הכתמת שמו בהרשעה פלילית, על כל המשתמע מכ), העברה
 שעבר אותה עברה וצפוי להרשעה שעשויה להביא למאסר וקנס לאותו נישו בהשוואה לנאש

משו שהיא מקצרת את , מבחינת רשויות המס יש יתרו� מסוי בהטלת כופר על עברייני מס. כספי
נוס� על החוב ) הכופר(בעוד שהעבריי� נאל, לשל תשלו משמעותי , מש) הטיפול בעברות מס

הוטל בגי� ביצוע עברת מס אינו נחשב לחוב מס המוטל יש לציי� כי סכו הכופר ש. שבו הוא חייב
לא נית� לגבותו באמצעי גבייה מינהליי על פי פקודת , להבדיל מחוב המס, ולפיכ), על הנישו

  ).גבייה(המסי

, בעקבות מקרי שבה לא עמדו נישומי בתשלומי הכופר שנקבעו בהסדרי מול רשות המסי
הוועדה קבעה . פת לרשות ולפרקליטות לבחו� את הנושא ועדה משות2008הוקמה בסו� שנת 

 נוהלי עבודה שלפיה התיקי שבה הנישו לא שיל את הכופר 2009במסקנותיה מינואר 
 . וכי יוגש נגד נישומי כאמור כתב אישו בתו) חודשיי, המוסכ יזכו לעדיפות

‰Ú·˜˘ ÌÈÏ‰�‰ ÂÓ˘ÂÈ „ÈÓ˙ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·· ‰„ÚÂÂ‰ 
˙Ù˙Â˘Ó‰ . ÌÈ�˘·2010-2009 , ‰ÏÚÙÂ‰ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰Ú˘˙ Â‡ˆÓ�

¯ÙÂÎ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÌÂ˘È�‰ Ï˘ Â˙Â�·¯Ò „‚�Î ‰Èˆ˜�Ò ,˜ÒÙÂ‰ Â�ÈÈ�Ú· ÏÂÙÈË‰˘ ‡Ï‡ , ˜È˙‰
ÌÂ˘È‡ ·˙Î Â„‚� ˘‚Â‰ ‡ÏÂ ¯‚Ò� Â„‚� . ¯ÙÂÎ‰ ¯„Ò‰· „ÂÓÚÏ ‡Ï˘ ÌÈÓÂ˘È� „„ÂÚÓ ‰Ê ·ˆÓ

˙Â˘¯‰ ÌÚ ÂÚ·˜˘ . 

, הנישו, על פי החשד. משרד השומה לחקירות בתל אביב ניהל חקירה נגד נישו ומייצגו, לדוגמה
ואילו המייצג , ח" מיליו� ש�1.7 הכנסות בסכו של כ2006העלי עד שנת , שהוא ג רואה חשבו�

 נקבע לה 2007ובמר, ,  פנו הנישו ומייצגו וביקשו לשל כופר2006במאי . עזר לו להעלי מס
 פנו הנישו 2008במאי . ח למייצג" ש�100,000ח לנישו שהעלי ו" ש400,000סכו של כופר ב

 נעתרה ועדת הכופר לבקשת והקטינה את 2008ביוני . ומייצגו וביקשו להקטי� את סכו הכופר
 הועבר התיק 2009ביוני . למרות זאת לא שילמו הנישו ומייצגו את הכופר. סכו הכופר למחציתו

. לש הכנת כתב אישו נגד הנישומי, )מיסוי וכלכלה( פרקליטות מחוז תל אביב לטיפולה של
 ששלח מנהל משרד השומה לחקירות בתל אביב לפרקליטות נאמר כי יש 2010במכתב מפברואר 

לנוכח העובדה שמדובר ברואה חשבו� , לתת לתיק רמת עדיפות גבוהה ג משו חומרתו הרבה
באוגוסט , למרות זאת. וג משו העניי� שיש בהרתעת עברייני, ו�מוכר וידוע בקהילת רואי החשב

__________________ 

 .2006פברואר , „Ò�Î‰ ÒÓ ˙Â¯È·Ú ÔÈ‚· ¯ÙÂÎ ˙ÏË‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ‰, ראו מבקר המדינה  4
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ולא הוגש כתב אישו " היעדר אינטרס ציבורי" סיימה הפרקליטות את הטיפול בנימוק של 2010
 . נגד הנישו ומייצגו

ÌÂÈÎ È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ· ,ÒÓ ·ÂÁÏ ·˘Á� Â�È‡ ¯ÙÂÎ‰ Â·˘ , ˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙Â¯˘Ù‡‰
Ï˘ ÌÂ˘È� „‚�Î ÌÈÒÓ‰¯ÙÂÎ‰ ¯„Ò‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó ‡ , ¯È·Ú‰ÏÂ ÈÏÈÏÙ‰ ÏÂÙÈËÏ ¯ÂÊÁÏ ‡È‰

ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙�Î‰Ï ÌÂ˘È�‰ ˜È˙ ˙‡ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ . ‰ÚÈ‚Ù ˙Ó¯‚� ·¯ ÔÓÊ ÛÏÁ˘ ¯Á‡Ó
ÈÏÈÏÙ‰ ÏÂÙÈË· .ÔÎÏ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Úˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È

‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ ,ÌÏÂ˘È ‡Ï˘ ¯ÙÂÎ ÌÂÎÒ ÂÈÙÏ˘ ,Ó‰ ˙„Â˜Ù ÂÈÏÚ ÏÂÁ˙ ÌÈÒ)‰ÈÈ·‚ .( ÍÎ
 ˙˘‚‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ÏÂÙÈË‰ ˙¯·Ú‰Ï ÛÈÏÁ˙Î ¯ÙÂÎ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ˙Â·‚Ï ˙Â˘¯Ï ¯˘Ù‡˙È

ÌÂ˘È‡ ·˙Î. 

 הוק צוות משות� ע הפרקליטות 2008בשנת "ל לחקירות ברשות מסר בתשובתו כי "הסמנכ
הכופר במקרי בה הוחלט על ידי הנישו שלא לשל את ' במסלול מהיר'בניסיו� ליצור מתווה 

סוכ שבמקרי אלה יוגש כתב אישו , בכדי לא לפגוע במער) ההרתעה של רשות המסי. המוטל
, לצערנו שדרוג מער) החקירה לצד טיוב וגידול כמות התיקי מחד. בסמו) למועד העברת התיק

... מכיוו� שלא נית� לעמוד ביישומו, הביא לגניזת הרעיו�, ומחסור בכוח אד בפרקליטות מאיד)
 כידוע ככל שהכופר תלוי בהסכמת הנישו לתשלומו על �אשר לאפשרות הפיכת הכופר לחוב מס ב

בהחלט יש מקו לשקול את עמדת , יחד ע זאת. לא נית� להפו) את הכופר לחוב מס, פי חוק
 ".המבקר ולבחו� יישומה באמצעות הצעה לשינוי חקיקה בכפו� לקבלת אישור הפרקליטות

הפרקליטות מזהה "השיב למשרד מבקר המדינה כי ,  בכיר לפרקליט המדינהסג�, ד עמית אופק"עו
את הבעיה של נישומי שאינ משלמי את הכופר שהושת עליה במסגרת ההסדר שלה למול 

כי תוק וועדה שתציע תיקוני חקיקה להתמודדות ע עניי� , פרקליטות המדינה מציעה... המדינה
יש לשנות ): "מיסוי וכלכלה(הצעת פרקליטות מחוז תל אביב פרקליטות המדינה צירפה את ; "זה

את השיטה ולגרו לכ) כי הכופר ייגבה על פי פקודת מיסי גבייה היה ולא ישול על ידי 
ניוד התיק , ימנע בזבוז זמ� יקר, באמצעות הנקיטה באמצעי זה. חשוד שמגיש בקשה לכופר/הנישו

 ."בי� מספר רשויות ותושג הרתעה אפקטיבית

הפרקליטות צירפה לתשובה ג את הצעת מנהלת המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה 
יש להגיש , והנישו לא משלמו, שותפה לעמדת המבקר לפיה מקו בו נקבע כופר"שטענה כי היא 

, ג לא בחקיקה... מבחינה משפטית לא נית�... ויש לית� עדיפות לתיקי אלו, בהקד כתב אישו
, י ועדת הכופר לחוב מס"ולהפו) את סכו הכופר שנקבע ע, וסד הכופר כמות שהואלהותיר את מ

יש לקבוע , על מנת שסכו כלשהו ייהפ) לחוב מס במוב� האמור. שנית� לגבותו בהליכי מנהליי
 בנוגע �או להבדיל , מסוג ההליכי הקיימי בנוגע לשומות, לגביו הלי) של השגה או ערעור

נישו שיידע שיוגש נגדו כתב אישו א לא ישל את סכו , לעומת זאת. ..לעיצומי כספיי
 ".ימהר לשלמו, הכופר שהוטל עליו

 ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚÂ ˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÏÚ ÏËÂ‰˘ ¯ÙÂÎ‰ ˙‡ ÌÏÈ˘ ‡Ï˘ ÌÂ˘È� ÏÎ „‚� ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï . ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ÏÚ

„�‰ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙ÓÏÚ‰· ¯·Â„Ó Ì‡ Û‡ ‰Ï‡ ÌÈÓÂ˘È� „‚� ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰Ï ˙˘¯
ÌÈ�Ë˜ ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÒ�Î‰ , ÍÎÏ ˙Ú„Â�˘ ÌÂ˘Ó Ô‰Â ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ È¯Â·Èˆ Ò¯Ë�È‡ ˘È˘ ÌÂ˘Ó Ô‰

‰Ú˙¯‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á .ÔÎ ÂÓÎ , ˙Â‡¯Â‰‰˘ ÍÎÏ ‡È·È˘ È˙˜È˜Á ÈÂ�È˘ ÏÂ˜˘Ï ˘È
 ÌÈÒÓ‰ ˙„Â˜Ù Ï˘)‰ÈÈ·‚ (Ï˘ ¯ÙÂÎ ÈÓÂÎÒ ÏÚ ÂÏÂÁÈÂÓÏÂ˘ ‡ , ˙Â˘¯Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡·

 ‰ÈÈ·‚ ÈÎÈÏ‰ ˙ËÈ˜� ÔÈ·Ï Ô·¯Ò‰ „‚� ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÎÈÏ‰ ˙ËÈ˜� ÔÈ· ¯ÂÁ·Ï ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏÂ ÌÈÒÓ‰
·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ,ÂÎ‰Ï ‰Ú˙¯‰‰ ˙¯ÈˆÈÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏÈÚÈÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ 

ÏÏÎ· ÒÓ È�ÈÈ¯·Ú „‚�Î ˙˘¯„�‰ ,Ë¯Ù· ¯ÙÂÎ È�·¯ÒÂ. 
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  חקירהמעקב ובקרה בנושא תיקי

וע סיו הטיפול , תיקי חקירה רבי נפתחי מדי שנה בשנה במשרדי השומה לחקירות, כאמור
כדי שנית� יהיה . בחקירות ה מועברי לטיפול בפרקליטויות השונות לצור) הכנת כתבי אישו
הוקמה מערכת , לבצע מעקב ובקרה בנושא הטיפול בתיקי ולדעת באיזה שלב נמצא כל תיק

 כל משרד שומה לחקירות נדרש להזי� נתוני במערכת זו ולעקוב אחר ההתפתחות בכל .ממוחשבת
מתי , כ) נית� לעקוב באופ� זמי� ושוט� אחר כל תיק ולבדוק באיזה שלב התיק נמצא. תיק חקירה

מתי בוצעו ההשלמות , הא משרד השומה התבקש לבצע השלמות חקירה, הועבר לפרקליטות
מעקב זה נועד ה� למשרדי השומה לחקירות . מתי הוגש כתב האישווהועברו לפרקליטות וכ� 

לצור) בקרה אחר אופ� הטיפול של , לצור) הניהול השוט� וה� להנהלת הרשות כיחידת מטה
 .משרדי השומה בתיקי

בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי משרדי השומה לחקירות בחיפה וירושלי לא נוהגי לעדכ� 
כ) כאשר תיק . ת באופ� שוט� ולרשו את כל שהתרחש בתיקי החקירהאת המערכת הממוחשב

הועבר ממשרדי אלה לפרקליטות לא היה רשו במערכת הממוחשבת א הפרקליטות ביקשה 
כמו כ� לא היה רשו א נמסרו . השלמות חקירה ומסמכי ועד מתי התבקשו להגיש את ההשלמות

אמנ .  במסגרת הלי) של כופר ומה קרה בהלי) זהנוס� על כ) לא נרש א התיק טופל. ההשלמות
א) הוא לא היה מפורט דיו ורק , במשרדי אלה היה רישו ידני של החומר שהועבר לפרקליטות

במצב דברי זה חסר . בעקבות עיו� מעמיק בתיק נית� היה לברר פרטי על שלבי הטיפול בו
באפשרותה לדעת מי מהמשרדי עדיי� להנהלת הרשות כלי ניהולי חשוב למעקב ולבקרה ולא היה 

 . לא השלי נתוני וראיות לפי בקשת הפרקליטות ובכמה תיקי העיכוב חל בגי� הפרקליטות

 רישו ידני של התיקי בה הייתה קיימת �כפי שציי� המבקר "ל לחקירות ברשות השיב כי "הסמנכ
השלמות וכל יחידה יודעת קיימות רשימות ומעקב אחרי ביצוע ה. בקשת השלמה נמצא ביחידות

לבניית מער) ... בימי אלה נבחנת האפשרות. באילו תיקי עליה לבצע השלמה ומועד ביצוע�
ככלל מתנהלת בקרה אחר פעילות היחידות ה� במישור הטכני וה� , באשר למעקב המטה. בקרה

יחד . ול בהלרבות הוצאת רשימות תיקי חקירה לפקידי שומה על מנת לזרז הטיפ, במישור המהותי
 ".אנו מקבלי את הערת המבקר באשר להוספת מדדי בקרה בכל הקשור להשלמות חקירה, ע זאת

˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ËÓ ˙„ÈÁÈÎ , ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó˘ „ÈÙ˜‰Ï
‰¯È˜Á ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÏÎ ˙‡ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÂÓ˘¯È . 

 

 

 סיכו�

Á‰ ÌÈÓÂ˘È�· ÈÏÈÏÙ‰ ÏÂÙÈËÏ ˙�ÈÁ·Ó ˜¯ ‡Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â� ˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰· ÌÈ„Â˘
ÌÈ�ÈÈ¯·Ú‰ ÌÈÓÂ˘È�‰ ˙˘�Ú‰ , ÚÂˆÈ·Ó ÌÈÓÂ˘È�‰ ¯Â·Èˆ ÏÏÎ Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙�ÈÁ·Ó Ì‚ ‡Ï‡

ÒÓ ˙ÂÓÏÚ‰ .˙˜„ÂˆÂ ‰ÏÈÚÈ ÒÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ·Â˘Á „ÂÒÈ ‡Â‰ ‰Ú˙¯‰‰ Ì¯Â‚ .
‰¯È˜Á‰ ˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ¯˙ÂÈ ·¯ ÔÓÊ ¯·ÂÚ˘ ÏÎÎ Â˙ÓˆÚÓ „·‡Ó ‰Ê „ÂÒÈ ÔÈ·Â ÌÂ˘È� „‚�Î 

ÚÈ˘¯Ó‰ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙ÓÂ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰ . 
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 ÌÈÓÂ˘È� ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ ·Ï˘· ÏÁ‰ ÏÂÙÈË· ˙ÂÈÚ· Â¯˙Â‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··
ÌÂ˘È‡‰ ·˙Î ˙�Î‰ ·Ï˘· ˙ÂËÈÏ˜¯Ù· ÏÂÙÈË‰ „ÚÂ ˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰· ÌÈ„Â˘Á‰ . ‰Ï‡Â

ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ :ÍÈÏ‰˙‰ ,‰ ˙Ï·˜ Â‡ ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó „ÚÂ ‰¯È˜Á‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ˙ÏË‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰
¯ÙÂÎ ,¯ÙÒÓ ÌÈ�˘ ·Â¯Ï Í˘Ó� ; ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÂËÚÈÓ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó

˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰Ï „˘Á ‰˙ÏÚ‰ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˜È„·˘ ÌÈÓÂ˘È� ¯·„· Ú„ÈÓ ˙Â¯È˜ÁÏ ;
ÏÙÂË „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÏ ˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÓ ¯·ÚÂ‰˘ Ú„ÈÓ ; Ì¯Ë

ÊÈÁÏ Í¯„‰ ‰˜È˜Á· ‰¯„ÒÂ‰ ˙Â˘¯ ÔÈ·Â ÔÂ‰ ˙�·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˜Â
 ÚÂˆÈ·Ï ˙Â„˘ÁÏ Ú‚Â�· ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ï ÚÈ‚Ó‰ Ú„ÈÓ‰ Û˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯È˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÒÓ‰

ÒÓ ˙Â¯·Ú ; ˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰· ÌÈ„Â˘Á‰ ÌÈÓÂ˘È� Ï˘ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÂËÈÏ˜¯Ù·
ÌÈ�˘ ‰ÓÎ Í˘Ó� ,Î ‰˘È�Ú ‡ÏÏ ÌÈ˜È˙ Â¯‚Ò� ÌÈ˙ÚÏ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂÌÈ�ÈÈ¯·Ú‰ „‚� ; Â‡ˆÓ�

 ÌÂ˘È‡ ¯ÈÓ‰Ï Â˙˘˜· ‰˙�Ú�˘ ÌÂ˘È� „‚�Î Ì‰˘ÏÎ ‰˘È�Ú È„Úˆ ÂË˜�� ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó
¯ÙÂÎ ÌÂÏ˘˙· ÈÏÈÏÙ ,¯ÙÂÎ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÌÏÈ˘ ‡ÏÂ ¯ÙÂÎ‰ ¯„Ò‰· „ÓÚ ‡Ï Í‡ . 

 ˙Â�ÂËÏ˘ Ï˘ ‰Ú˙¯‰· ˙Î˘Ó˙Ó ‰ÚÈ‚ÙÏ Ì¯Â˙ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰Ó ÒÓ‰ .‰Ê ¯·„ ÈÙÏÎ Ì‰È˙Â·ÂÁ ÈÂÏÈÓ· ˘‡¯ Ï˜‰Ï ÌÈÓÂ˘È� „„ÂÚÏ ÏÂÏÚ 

„Á‡ „ˆÓ ÒÓ‰ ˙Â�ÂËÏ˘ , ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡ ÔÈ‡˘ ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜· ‰˘ÂÁ˙‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ
È�˘ „ˆÓ ‰�È„Ó· ÌÈÒÓ‰ ÏË� Ï˘ ˙�‚Â‰ ‰‡È˘�Â . 

 È�Ù ÈÂ�È˘Ï ÏÂÚÙÏÂ Ì„˜‰· ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙Ï‰�‰ ÏÚ
ÌÈ¯·„‰ . ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ¯˜ÓÏ Ì‚ ·ÈÁ¯‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ

ÌÓˆÚ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ ‚‰Â� ˙‡ ,˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ˜˜„Ê‰Ï ÈÏ·. 

 


