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 מיסוי מוסדות ציבוריי ומוסדות ללא כוונת רווח

 תקציר

אד� של �הוא חבר בני, ) הפקודה�להל� (מוסד ציבורי כהגדרתו בפקודת מס הכנסה 
הקיי� ופועל למטרה ציבורית ונכסיו , שבעה לפחות שרוב חבריו אינ� קרובי� זה לזה

עניי� זה היא מטרה ציבורית ל. והכנסותיו משמשי� להשגת המטרה הציבורית בלבד
סעד או ספורט וכ� מטרה אחרת , בריאות, מדע, חינו�, תרבות,  מטרה שעניינה דת�

 �1976ו"התשל, חוק מס ער� מוס . שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית
על ). ר"מלכ�להל�" (מוסד ללא כוונת רווח"ג� ב, בי� היתר, עוסק) �" חוק מע�להל� (

רשות , המדינה: ללא כוונת רווח הוא אחד מאלהר או מוסד "� מלכ"פי חוק מע
שאי� עיסוקו לש� קבלת , מואגד או לא מואגד, חבר בני אד�; מקומית או איגוד ערי�

כאגודה , תאגיד שהוק� מכוח די� ואינו רשו� כחברה; רווחי� ושאינו מוסד כספי
 מס לפקודת) 2(9קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעי  ; שיתופית או כשותפות

 .הכנסה

" ארגו� ללא כוונת רווח"יוגדרו להל� , ")ר"מלכ"ו" מוסד ציבורי("שני סוגי המוסדות 
לרשויות המקומיות ולקופות , פרט למדינה(כלל הארגוני� האלו ). ר" אלכ�להל� (

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת ". המגזר השלישי"מכונה ) גמל
 מכל משרות השכירי� �13% משרות שכירי� שה� כ369,000רי� " נספרו באלכ2008

רי� בתוצר הלאומי הגולמי עמד "חלקו של תוצר האלכ. הישראלי� המועסקי� במשק
 עמד ס� התוצר הגולמי של מגזר 2009בשנת . 2009 בשנת 5.9% בשנה זו ועל 6%על 

 . ח" מיליארד ש�45רי� על כ"האלכ

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של רשות 2010יולי �בחודשי� פברואר
בתחו� הטיפול במוסדות ציבור )  הרשות או רשות המסי��להל� (המסי� בישראל 

הביקורת נעשתה ברשות המסי� ובדיקות השלמה נעשו אצל רש� . רי�"ובמלכ
 .התאגידי� במשרד המשפטי�

 

 עיקרי הממצאי�

ידת ייעו/ מקצועית בנושא במטה הרשות פועלת יחידה האמורה לפעול כיח .1
, ואול� בפועל היא עוסקת ג� בביצוע. רי� לדרגי הביצוע שה� משרדי השומה"האלכ

 .ולפיכ� מוטל עליה עומס עבודה גדול הפוגע ביכולתה לפעול

 המליצה ועדה מקצועית ברשות על שינוי מקי  בטיפול הרשות 2005בשנת  .2
 .הלת הרשות ולא יושמורוב ההמלצות לא נדונו על ידי הנ. רי�"באלכ

 העלתה כי בכל 2005�2010בחינת ביקורות הניכויי� והשומה שנעשו בשני�  .3
רי� בכל שנה ביחס להמלצות הוועדה "משרד שומה נבדקו מעט מאוד תיקי� של אלכ
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כמו כ� הועלה כי בדיקת . ובחלק� הסתיימה הביקורת ללא תשואת מס, המקצועית
 .לא נכללה בתכנית העבודה של הרשותרי� בגופי� עסקיי� "החזקת אלכ

רי� לא הוקצו " בארבעה מחמשת משרדי השומה המופקדי� על הטיפול באלכ .4
רי� לא "רוב עובדי החוליות המטפלות בתיקי אלכ. לטיפול בה� תקני� ייעודיי�

� "תכנית העבודה של אג  המכס והמע .קיבלו הדרכה בסיסית בטיפול בתיקי� אלו
 .רי�"לכאינה עוסקת כלל במ

 מוסדות ציבור שיש 4,757 מוסדות ציבור מבי� 417 לא הגישו 2010עד אפריל  .5
את ,  לפקודה המקנה לתורמי� שלה� זיכוי ממס46לה� אישור בתוק  לפי סעי  

הרשות לא פעלה לכ� ששר . �2008 ו2007דוחותיה� הכספיי� לרשות לשנות המס 
 התרומות למוסדות ציבור שלא האוצר ישתמש בסמכותו החוקית לבטל את אישורי

 . הגישו שני דוחות כספיי� ברציפות

רי� הרשומי� ברשות הינ� " אלכ�51,000 מכ�19,000על פי הערכות הרשות רק כ .6
 הגישו לאג  מס הכנסה את דוחותיה� �14,000ומה� רק כ, רי� פעילי�"אלכ

 . 2008השנתיי� לשנת 

ודה לפק46נוהל חידוש אישורי� לעניי� סעי   .7
1

 מוסדות �1,978 אינו חל על כ
כ� מוענקות הטבות מס לגופי� רבי� . 1991ציבור שקיבלו אישורי� אלו לפני שנת 

 .שלא נבדקה עמידת� בקריטריוני� של מוסד ציבורי מזה שני� רבות

;  והוא אינו עדכני�1987רי� במס הכנסה נעשה ב"הועלה כי הסיווג של אלכ .8
או שאינו תוא� , ר"ווג אינו משק  את פעילות האלכהועלו מקרי� רבי� שבה� הסי

 . �"את סיווגו במע

 .רי� נמשכת זמ� רב"כמו כ� הועלה כי פתיחת תיקי� לאלכ .9

ליקויי� אלו . רי�"הועלו ליקויי� רבי� בבסיס הנתוני� של הרשות על האלכ .10
 וה� ;במעקב ובבקרה עליה, בפיקוח, רי�"פוגעי� ביכולת הניתוח של פעילות האלכ

 . מונעי� איתור מהיר של מוסדות שבה� קיי� פוטנציאל גבוה לחיוב במס

משרד מבקר המדינה בח� את סיכומי הרשות בעניי� שתי חקירות שניהלה כנגד  .11
בעקבות אחת החקירות שבה הועלה כי מוסד ציבורי ניצל לרעה את . רי�"שני אלכ

א  על פי , א בוטל האישור לפקודה ל46אישור התרומות שנית� לו לעניי� סעי  
במקרה השני נמצאו ליקויי� . שהתקיימו העילות הקבועות בסעי  האמור לביטולו

ובשל ליקויי� אלה לא מוצה הטיפול , ר גדול"בהתנהלות חקירה של הרשות כנגד אלכ
 .ר זה"השומתי כנגד אלכ

. רי�"מתפקידה של מחלקת המודיעי� שבמטה הרשות לאסו  מידע ג� על אלכ . 12
רי� והיה " לא אספה הרשות מיזמתה מידע על אלכ2005�2010הועלה כי בשני� 

ללא העשרת המידע נפגמת . בידיה רק מידע המתקבל באופ� שגרתי מגורמי� שוני�
רי� שבה� קיי� פוטנציאל גבוה לגביית "במידה מהותית יכולת הרשות לאתר אלכ

 . מס

 

__________________ 

 המקנה למוסד ציבורי פטורי� �1963ג"התשכ) שבח ורכישה( לחוק מיסוי מקרקעי� 61ולעניי� סעי�   1
 .והקלות במסי מקרקעי�
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 סיכו� והמלצות

. קה למארג הפיקוח והבקרה על המגזר השלישירשות המסי� צריכה לתרו� את חל
תפקיד� של רשויות המס הוא למנוע מצב שבו מוסדות ציבור ישמשו מסווה לניהול 

או שה� יעניקו , או שהכנסותיה� לא יופנו למטרות הציבוריות שנקבעו, עסקי�
דוח הביקורת מצביע על תפישה של רשות המסי� . זיכויי� ממס למי שאינו זכאי לכ�

וכי הרשות , רי� נמו� מזה של חברות רגילות"יה פוטנציאל תשואת המס של אלכשלפ
רי� לתחתית סדר "רי� ואת הטיפול השומתי באלכ"דחקה את הפיקוח על אלכ

 .העדיפויות

לתק� ליקויי� אלה , בשיתו  ע� משרד האוצר ומינהל הכנסות המדינה, על הרשות
רי� "יצוע של השומות לאלכשנתית להתאמת יעדי הב�ולבנות תכנית עבודה רב

 תו� הגדרת התשומות הנדרשות לכ� ובה� �זאת . להמלצות דוח הוועדה בנושא זה
 .הקצאת עובדי� וייזו� הדרכות

רי� ולייעל במידה רבה את הטיפול "על הרשות לפעול להשבחת כלי הטיפול באלכ
 .רי�"במישורי� השוני� הקשורי� לאלכ

 

♦ 
 

 מבוא

אד� של שבעה לפחות �הוא חבר בני)  הפקודה�להל� (קודת מס הכנסה מוסד ציבורי כהגדרתו בפ
 ונכסיו והכנסותיו ,מטרה ציבוריתמע�  קיי� ופועל לוהוא, שרוב חבריו אינ� קרובי� זה לזה

, מדע, חינו�, תרבות,  מטרה שעניינה דת�מטרה ציבורית לעניי� זה היא .  בלבדהמשמשי� להשגת
חוק מס ער� . ה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבוריתסעד או ספורט וכ� מטר, בריאות

 �להל� " (מוסד ללא כוונת רווח"בבי� היתר ג� , עוסק) �" חוק מע�להל�  (�1976ו"התשל, מוס 
חבר ; רשות מקומית או איגוד ערי�, המדינה: ר הוא אחד מאלה"� מלכ"על פי חוק מע"). ר"מלכ"

תאגיד שהוק� ; � עיסוקו לש� קבלת רווחי� ושאינו מוסד כספישאי, מואגד או לא מואגד, בני אד�
קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על ; כאגודה שיתופית או כשותפות, מכוח די� ואינו רשו� כחברה

יוגדרו להל� , ")ר"מלכ"�ו" מוסד ציבורי("שני סוגי המוסדות . לפקודת מס הכנסה) 2(9פי סעי  
לרשויות המקומיות , פרט למדינה(כלל הארגוני� האלו ). ר"לכ א�להל� " (ארגו� ללא כוונת רווח"

 ". המגזר השלישי"מכונה , )ולקופות גמל

 הפועל למטרות  ציבורי של מוסדיו פטור ממס להכנסות יינת�בתנאי� מסוימי� כי  נקבעהבפקוד
בחוק ג� . וכ� זיכוי ממס לתורמי� למוסדות ציבור שאושרו לעניי� זה, ציבוריות שפורטו בפקודה

או הקלות נקבעו פטורי� , )ק" חוק מסמ�להל� ( 1963-ג" התשכ,)שבח ורכישה(יסוי מקרקעי� מ
מוסדות , קוד� מכירת�, או ששימשו, בעת רכישת�, למקרקעי� האמורי� לשמש במישרי�ממס 
 . � בדר� כלל"רי� פטורה ממע"מלכפעילות� של  �"לפי חוק מע. ציבור

שכר על העל גבייתו של מס . רי�"מלכמופקד על רישומ� של )  האג �להל� (� "אג  המכס ומע
במטה . מופקדי� מדורי הניכויי� שבמשרדי השומה של מס הכנסה� "המוטל עליה� לפי חוק מע

היחידה למוסדות ציבור "בירושלי� פועלת , )הרשות או רשות המסי��להל�(רשות המסי� בישראל 
 מועסקי�ביחידה . יחידת ייעו* למשרדי השומהשנועדה לפעול כ, ")היחידה"�להל�" (רי�"ומלכ

 . עובדת מינהל אחתמפקחי� ו שלושה ,ממונה
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 היו למעלה 2010עד סו  חודש מאי , על פי נתוני רש� התאגידי� כפי שה� מופיעי� במאגר הרשות
 .רי� פעילי� לפי אמד� הרשות" אלכ�19,000ומה� כ, רי�" אלכ�51,000מ

 משרות שכירי� 369,000רי� " נספרו באלכ2008טטיסטיקה לשנת על פי נתוני הלשכה המרכזית לס
רי� בתוצר "חלקו של תוצר האלכ.  מכל משרות השכירי� הישראלי� המועסקי� במשק�13%שה� כ

 עמד ס� התוצר הגולמי 2009בשנת . 2009 בשנת 5.9% בשנה זו ועל 6%הלאומי הגולמי עמד על 
 . ח" מיליארד ש�45רי� על כ"של מגזר האלכ

 במספר השנתי של תיקי מוסדות ציבור שנפתחו 60%בעשרי� השני� האחרונות נרשמה צמיחה של 
 .ברשות

רשות המסי� בישראל של ה  בדק משרד מבקר המדינה את פעולותי2010יולי � פברוארבחודשי�
בדיקות . ברשות המסי�הביקורת נערכה . רי�" מוסדות ציבור ומלכ�רי� "הטיפול באלכבתחו� 

 .שו אצל רש� התאגידי� במשרד המשפטי�השלמה נע

 

 

 רי�"פעילות היחידה למיסוי מוסדות ציבור ומלכ

על מנת , 2001בשנת . על א  שהיחידה נועדה להיות יחידת ייעו* הוטלו עליה ג� משימות ביצוע
 2007בשנת . �3 �ש י"הועבר הטיפול בחלק השומתי לאחריות פ, להסיר ממנה את תפקידי הביצוע

רי� "ומאז הופנו תיקי האלכ, )על כ� ראה בהמש� (2009רפורמה שיושמה בשנת הוחלט על 
 . לארבעה משרדי שומה נוספי�

על א  , לפיכ�. רי� הייתה מעטה"ופעילות משרדי השומה לגבי אלכ, הועלה כי הרפורמה לא צלחה
 בחינת :נותרו ליחידה תפקידי ביצוע רבי� וביניה�, דילול כוח האד� ביחידה בשני� האחרונות

 לפקודה המעניק הטבות מס לתורמי� 46מאות בקשות בשנה לאישורי� חדשי� לפי סעי  
) א2(9טיפול בבקשות לפי סעי  ; 46טיפול בחידוש אלפי אישורי� קיימי� לפי סעי  ; רי�"לאלכ

טיפול בבקשות לעריכת מבצעי התרמה ובפניות של ; ")ארגו� מקצועי"בקשות לרישו� כ(לפקודה 
הטיפול בנושאי� שפורטו לעיל מצרי� ג� בדיקה . כולל קבלת קהל ומת� מענה טלפונינישומי� ה

נוכח העומס המוטל על יחידה זו נוצרי� עיכובי� . של פעילות המוסד הציבורי ודוחותיו הכספיי�
 . 46בי� היתר בנוגע לטיפול בבקשות לאישורי� לעניי� סעי  , ניכרי� בעבודתה

החטיבה המקצועית נמצאת : " ציינה הרשות2010מדינה מדצמבר בתשובת הרשות למשרד מבקר ה
רי� לכלול בי� שמונה "במסגרת הלי� זה מיועדת יחידת המלכ. בהלי� מתקד� לשינוי מבנה ארגוני

 ".לעשרה עובדי� בתפקידי� מקצועיי� ומנהליי�

 ÏÎÂ˙˘ È„Î ‰„ÈÁÈ‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡ ˘ÓÓÏÈ¯Â˜Ó‰ ‰„ÂÚÈÈ ˙ :˙ÂÈÓÈ„˜˙Â ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈË , ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ�‰ ÌÂÒ¯Ù

˙ÂÈÏ‰�ÈÓÂ ,‰ÓÂ„ÎÂ ÌÓÂ„È˜· ˙Â·¯ÂÚÓÂ ÌÈ˘¯„� ‰˜È˜Á ÈÎÈÏ‰ ÌÂÊÈÈ . ¯È·Ú‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
Ú ıÏÓÂ‰˘ ÈÙÎ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÏ ÚÂˆÈ·‰ È„È˜Ù˙ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡" ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÚÂ È

Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ .Ì‚ ¯Ù˘Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊÎ ‰„¯Ù‰ÎÏ‡Ï ˙Â¯È˘‰ ˙‡ " ‰·¯˜ ˙¯ÈˆÈ È„È ÏÚ ÌÈ¯
Ì‰· ÏÙËÓ‰ ‰ÓÂ˘‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â Ì�È· ˙ÈÙ¯‚Â‡‚. 
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 יישו� המלצות ועדה מקצועית

ועדת מומחי� שבראשה עמד מר יהודה , מר אית� רוב,  מינה מנהל הרשות דאז2005בחודש מאי 
 מונתה לצור� הוועדה. 2007ומנהל הרשות משנת , ראש המינהל המקצועי ברשות דאז, נסרדישי

או " ועדת נסרדישי "�להל� (בחינת הטיפול במיסוי של מוסדות ציבור וארגוני� מקצועיי� 
בכתב המינוי של הוועדה צוי� כי אחד מתפקידיה הוא לקבוע את היחס הנדרש בעבודת "). הוועדה"

י רי� לצור� טיפול שומת"הביקורת של הרשות בי� תיקי הניכויי� לבי� תיקי השומה של אלכ
המליצה בעיקר כי תיקי , 2005שמסקנותיה הוגשו למנהל הרשות בנובמבר , הוועדה. אופטימלי

 . רי� יופנו לארבעה פקידי שומה"האלכ

מוסד ללא כוונת "� הוא המגדיר את ה"� א  שחוק מע"הוועדה לא כללה נציגות של אג  מע
ראה בפרק (ר " כספי או כמלככמוסד, ומנהלו הוא הגור� המוסמ� לסיווגו של תאגיד כעוסק, "רווח

 ").בקרה"�הד� ב

 ˙Â�˜ÒÓ Â˘‚Â‰˘ Ê‡Ó Â¯·Ú˘ ÌÈ�˘‰ ˘ÓÁ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙„ÚÂ
È˘È„¯Ò�" ,ÎÏ‡‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÁ˘ ÏÂ„È‚‰ ˙Â¯ÓÏÂ"˜˘Ó· ‰Ï˜˘Ó·Â ÌÈ¯ , ‡ÏÂ Â�Â„� ‡Ï

˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ·Â¯ ÂÓ˘ÂÈ . Á�ÊÂ‰˘ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó· ‰¯˜·‰Â ÏÂÙÈË‰
Ó·‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ˜Á„� ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘ .ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï : 

גוש ) ש"פ(פקיד השומה : רי� יועבר לשלושה משרדי שומה"הומל* כי הטיפול בתיקי האלכ .1
הפיזור . 3רי� אצל פקיד שומה ירושלי� "חיפה ובאר שבע נוס  על הטיפול בתיקי אלכ, ד�

 . ירות ולאפשר טיפול שומתי יעילהגאוגרפי נועד לשפר את הש

 5פתח תקווה תל אביב , אשקלו�, ש עכו"פ: רי� בי� חמישה משרדי�"בפועל פוזרו תיקי האלכ
התברר כי השינוי נבע בעיקר מסיבות טכניות בשל היעדר ארכיב מתאי� לקליטת . 3ש ירושלי� "ופ

 . אלפי התיקי� במשרדי� שנבחרו על ידי הוועדה

תיקי : לדוגמה. מיד הופנו התיקי� לפי הקרבה הגאוגרפית שלה� למשרד השומהכ� הועלה כי לא ת
. 5ש תל אביב "ש פתח תקווה ולא לפ"בת י� וראשו� לציו� הועברו לפ, רי� מאיזור חולו�"אלכ

 . רי� גדולי� שאינ� שייכי� לתחו� שיפוטו של משרד זה" נשארו תיקי אלכ3ש ירושלי� "במשרד פ

כאמור בדוח המהל� לחלוקת התיקי� נעשה במתווה : "�8.12.2010ת בלעניי� זה השיבה הרשו
רי� של אזור "כגו� העברת תיקי המלכ. לאחר מכ� הופקו לקחי� במסגרת� נערכות התאמות, אחד

נתניה ממשרד השומה עכו אל משרד השומה פתח תקווה שבוצעה לאחרונה והעברה מתוכננת של 
 ". השומה ירושלי�ת למשרד "רי� ממשרד השומה פ"תיקי המלכ

המחלקה המשפטית ומחלקת השומה במטה , הוועדה המליצה כי המחלקה המקצועית .2
הועלה כי המלצה . רי� שבמשרדי השומה"יקצו רפרנטי� לחוליות האלכ, כל אחת בתחומה, הרשות

והשאלות המקצועיות מופנות כול� אל , למשרדי� לא הוקצו רפרנטי� מקצועיי�. זו לא יושמה
 . יחידה במטה הרשותמנהל ה

ר חיי� "ד, ל בכיר לשומה וביקורת"ברשות בראשות סמנכ") הדיו� "�להל� ( נער� דיו� �2.1.11ב
הדיו� עסק בהפקת . מר אהרו� אליהו ועובדי מטה נוספי�, ל בכיר לענייני� מקצועיי�"גבאי וסמנכ

ירותי הייעו* הוחלט כי ש. הלקחי� הנדרשת בעקבות ממצאי דוח זה של משרד מבקר המדינה
ובמידת הצור� יסייעו בכ� עובדי� ", רי� יישארו באחריות היחידה"למשרדי השומה בתחו� האלכ

 ". מהשטח
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רי� ירכזו ג� את הטיפול בתיקי� האישיי� "הוועדה המליצה כי המשרדי� המטפלי� באלכ .3
קי מנהלי התברר כי בניגוד לנהוג בתיקי חברות לא הועבר הטיפול בתי. רי�"של מנהלי האלכ

 . רי� למשרדי� האזוריי� כפי שהומל*"האלכ

 

 

 פוטנציאל המס 

 רי�"ניכויי מס מתשלומי� של אלכ

עולה כי כשני שלישי� מתוספת גביית , 2008מניתוח נתוני הביקורות שערכה הרשות בשנת  .1
ל עיקר תוספת גביית המס מקורה בטיפו. רי�"המס בתיקי הניכויי� בשנה זו מקור� בתיקי האלכ

רי� "א� לא לוקחי� בחשבו� את שני התיקי� האלו מגיעה תרומת תיקי האלכ. בשני תיקי� גדולי�
על פי נתוני הרשות הגיע ממוצע תשואת המס ). �27%כ(לכרבע מתשואת המס במער� הניכויי� 

 אל  �640וללא שני התיקי� הגדולי� לכ, ח לתיק" מיליו� ש�3.1רי� באותה שנה לכ"בתיקי האלכ
 משרדי השומה 21 מתו� �12ב). ח" אלפי ש�273כ( יותר מממוצע תיקי החברות �135%כ �ח "ש

רי� שנבדקו על ידי הרשות תשואה ממוצעת " תיקי האלכ323 הניבו 2שבה� מתנהלי� תיקי ניכויי�
,  תיקי ניכויי� של החברות שנבדקו באות� משרדי שומה�2,129בעוד ש, ח לתיק" ש�766,000של כ

 . ח לתיק" ש321,000 �הניבו בממוצע כ

,  עפולה� משרדי השומה 21שבעה מתו� (למרות פוטנציאל המס הגבוה הזה בשליש מהמשרדי� 
נבדקו לעומק� בכל משרד פחות משמונה ) חולו� ואילת, פתח תקווה, נתניה, באר שבע, אשקלו�

ציאל המס והדבר מעיד על מודעות נמוכה במשרדי� אלו לפוטנ, רי� בשנה"תיקי ניכויי� של אלכ
 . רי�" של אלכ3הגלו� בדיווחי הניכויי�

רי� חדשי� ייפתחו במשרדי� שבה� נמצאי� "ועדת נסרדישי המליצה כי תיקי ניכויי� של אלכ .2
רי� שהיו " תיקי ניכויי� של אלכ�23,000בחינת המצב בכ. רי�"תיקי מס הכנסה של אות� אלכ

�מתו� שאר כ. כויי� לא סווגו למשרדי שומה תיקי ני�8,000קיימי� בתקופת הביקורת הראתה כי כ
הופנו לחמשת משרדי השומה המנהלי� את תיקי ) �39%כ (�5,800 תיקי הניכויי� רק כ15,000

ר שהטיפול "ג� הטרחת האלכ: ההפסד הוא כפול.  ליתר המשרדי��רי� והשאר "השומה של האלכ
� פגיעה במוטיבציה של משרד וג, )ניכויי� בנפרד ושומה בנפרד(בעניינו הופרד לשני משרדי� 

הואיל וחלק נכבד מהפוטנציאל של תשואת המס נמצא בשומת , ר"השומה לטפל בתיק האלכ
 הנחה את משרדי השומה לפתוח 2010ר גבאי כי בתחילת יולי "בדיו� האמור לעיל ציי� ד. הניכויי�

 נחסמה ובהמש�, רי� רק במשרד המטפל בתיק השומה שלה�"תיקי ניכויי� חדשי� של אלכ
 . לאחרונה האפשרות הטכנית לפתוח תיקי� במשרד שאינו מטפל בתיק השומה שלה�

רי� חובת תשלו� מקדמות למס הכנסה בשיעור של "לפקודה חלה על אלכ) ז(3על פי סעי   .3
 סכומי� שהוצאו למטרות �" הוצאות עודפות"ניכוי או קיזוז כלשה� על ,  ללא זכות לפטור90%

המגבלות חלות בעיקר (או שה� עולי� על הסכומי� שנקבעו כמותרי� בניכוי , וישאינ� מותרות בניכ
 ). ל ומתנות"אש, ל"נסיעה לחו, אירוח, כיבוד, על הוצאות רכב

__________________ 

ועוד שני משרדי� , רי�"לא כולל שבעה משרדי� שבה� כמעט שאי� מטפלי� בתיקי ניכויי� של מלכ  2
ח ונבעה בעיקר מטיפול בשני " מיליארד ש�1.2רי� כ"שבשניה� ביחד הייתה תשואת המס על מלכ

� .תיקי� גדולי
3  �מדווח לה באופ� ספקי� ונותני שירותי� מעביר את המס לרשות ו, כל גו� שניכה מס במקור מעובדי

 .תקופתי ושנתי על ניכויי� אלו
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 ÍÂ˙Ó13,914ÎÏ‡ " ÒÓ‰ ˙�˘Ï Ì‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ Â˘È‚‰˘ ÌÈ¯2008 ˜¯ 7,798 ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ 
ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ .Î ÈÎ „ÂÓÏÏ Ô˙È� ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�Ó-44%ÎÏ‡‰Ó "Ó ÌÈ¯ ‡ÏÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÏ‰�˙

ÌÈÏ‰�Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ,Ï‰�ÈÓ È˘�‡ ,ÂÎÂ ‰˜ÂÊÁ˙ È˘�‡' . ˙�˘Ï ÌÈÈÂÎÈ� ˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰˘ ÂÏ‡Ó
2007Î ˜¯ -3,200ÎÏ‡ "ÌÈ„·ÂÚ ‰¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯ . ÂÏ‡ ÌÈ�Â˙�

ÎÏ‡ Ì�˘È ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ" ÏÚ ÏÏÎ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì�È‡˘ Â‡ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÌÈÁÂÂ„Ó˘ ÌÈ¯
ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ , ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ‰·ÂÁ‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó Ú�ÓÈ‰Ï È„Î-‰Ò�Î‰ ÒÓ  , ÒÓ

¯Î˘ ,˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙Â˘¯Ù‰Â ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ· . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ÏÂÏÎÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ , ÁË˘ ˙Â¯Â˜È· ÚÂˆÈ·
ÎÏ‡·"ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓ Ì�È‡ ÈÎ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ¯ ,ÁÂÂÈ„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯Â˙È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó·Â ,

Ï˘˙ ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈÂÎÈ�‰ ÈÓÂ-Ô¯˜ ,˙È·È¯ ,˙ÂÒ�˜ , ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘· ˙ÂÓ„˜ÓÂ
˙ÂÙ„ÂÚ. 

 הגישו דיווח שנתי על �8,400רי� שנפתח לה� תיק ניכויי� רק כ" האלכ�23,000מתו� כ .4
יצוי� כי בעבר חויב כל מוסד ציבורי לפתוח תיק ניכויי� ג� א� לא . 2007ניכויי� משכר בשנת 

, אפשר לדעת כמה מה� מעסיקי� עובדי��במצב זה אי. מס במקור משכרהצהיר על כוונתו לנכות 
הרשות לא פעלה . או שהתקשרו ע� ספקי� וקבלני משנה שהכנסותיה� חייבות בניכוי מס במקור

 של אג  4 בוצעה ביקורת ניכויי�2010 לאפריל 2005על פי נתוני הרשות בי� ינואר . לשינוי מצב זה
, רי� בממוצע לשנה בכל האר*" תיקי ניכויי� של אלכ�390 כ�רי� " אלכ�2,098מס הכנסה ב
 .רי� לא גדולי�"בעיקר� אלכ

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï- È·ÈË˜Ù‡ Â�È‡ ÌÈÈÂÎÈ� ˙¯Â˜È· Ï˘ ÈÁÎÂ�‰ ÚÂˆÈ·‰ ¯ÂÚÈ˘ 
ÎÏ‡ ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ" ÏÚ Â‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì�È‡˘ ÌÈ¯"˙ÂÙ„ÂÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ." ÂÓÎ

 ÏÂÏÎ˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÎÏ‡ Ï˘ ÌÈÈÂÎÈ�‰ ˙Â¯Â˜È··" ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ¯˙ÂÈ ·¯ ¯ÙÒÓ ÌÈ¯
 ÌÈÏÂ„‚)ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ÔÂ‚Î ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ,ÌÈÏÂÁ È˙· ,˙Â‡ËÈÒ¯·È�Â‡ .( ‡„ÂÂÏ È„Î ˙‡Ê

 ˙Â�‚ÂÚÓ‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ˙Â˘Ó˘Ó ÔÎ‡ Ì‰È�È·˘ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ
˙Â˘¯Ï ÂÏ˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰·Â „ÒÂÓ‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎÓÒÓ· . 

 

 רי�"שומה על הכנסות של אלכ

רי� בכל שנת " מתיקי המלכ�15%�10%דוח ועדת נסרדישי המלי* לכלול בטיפול השומתי כ .1
 בוצעה ביקורת שומתית 2010 לאפריל 2005ואול� בי� ינואר .  תיקי� בשנה�2,500 שה� כ�עבודה 

רוב� , ה בכל האר*רי� לשנ" אלכ�200 ממוצע של כ�רי� בלבד " אלכ�1,102של אג  מס הכנסה ב
רי� טופלו "ביתר ארבעת המשרדי� שאליה� הועברו תיקי מלכ. 3ככול� במשרד השומה ירושלי� 

ומה� הסתיי� הטיפול רק בתיק אחד שבו תשואת המס עמדה על ,  שישה תיקי� בלבד2009בשנת 
ש "פ ב2007�2009 מתיקי המס של מוסדות ציבור שנבדקו בשני� �80%כ, ע� זאת. ח" אלפי ש467

לתכנית " נכוני�"מצב זה מצביע על כ� שאיתור התיקי� ה.  הסתיימו ללא תשואת מס3ירושלי� 
לכ� נדרש ג� בסיס נתוני� מלא ואיתור תיקי� . העבודה הוא מורכב ומצרי� מתודולגיה סדורה

 . פוטנציאליי� באמצעות יחידת המודיעי� כפי שיפורט בהמש�

 . רי�"ית העבודה יותר תיקי אלכ הוחלט לכלול בתכנ2011בדיו� מינואר 

__________________ 

4  �או מתקשרי� ע� ספקי� ונותני , ביקורת ניכויי� היא ביקורת המבוצעת בגופי� המעסיקי� עובדי
� . וה� מחויבי� לנכות מה� מס במקור ולהעבירו לרשות במועד שנקבע, שירותי
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ÎÏ‡‰ È˜È˙ ˙‡ ÔÏÂÙÈËÏ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈÏÂÁ‰ ÏÎ ÈÎ ˘È‚„‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÏÂÙÈËÏ Â„ÁÂÈ ‡Ï ÌÈ¯
‰Ê , ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂ˘È� Ï˘ ‰ÏÈ‚¯‰ ÌÈ˜È˙‰ ˙·ˆÓÏ ¯·ÚÓ ÔÏÂÙÈËÏ ÂÙ¯Âˆ ÌÈ˜È˙‰Â

Ô˙ÂÈ¯Á‡·˘ .ÎÏ‡· È˙ÓÂ˘‰ ÏÂÙÈË‰ Á�ÊÂ‰ ÍÎÈÙÏ"ÂÏ‡ ˙ÂÈÏÂÁ· ÌÈ¯ . 

רי� הגדולי� מבחינת היק  העסקת "ת מקומיות וקופות גמל שה� האלכרי� כמו רשויו"אלכ .2
עורכי� את דוחותיה� הכספיי� בהתא� לכללי� חשבונאיי� , העובדי� או מחזור הפעילות שלה�

 . הטיפול בדוחות שלה� מחייב התמצאות והבנה של כללי� אלו. ייחודיי�

ליה ייעודית במשרדי השומה לש� רי� יעשה בידי חו"ועדת נסרדישי המליצה כי הטיפול במלכ
רי� חוליה אחת הכוללת " מופקדת על תחו� האלכ3 במשרד שומה ירושלי� �ואכ� . התמקצעות

 בארבעת המשרדי� הנותרי� לא הוקצו תקני� ייעודיי� לטיפול �לעומת זאת . ארבעה מפקחי� ורכז
. י� מספר גדול של חוליותרי� ב"פוזרו תיקי האלכ, אשקלו� ופתח תקווה, בשני משרדי�. רי�"באלכ

רי� לא עברו הדרכה בסיסית בטיפול "רוב רוב� של עובדי החוליות שלה� הוקצו תיקי האלכ
 . בתיקי� אלו

רי� באות� משרדי� שקלטו " הוחלט לייעד תק� מיוחד לחולייה לטיפול באלכ2011בדיו� מינואר 
י יתקיי� יו� עיו� שבמהלכו כ� הוחלט כ. ולפעול לקבלת עובדי� חדשי� בתחו� זה, את תיקיה�

 .רי�"יוצגו לדוגמה תרשומות של דיוני שומה נבחרי� מחמשת המשרדי� המטפלי� באלכ

קופות , רי� גדולי� כמו רשויות מקומיות"לחלק גדול מפוטנציאל תשואת המס בתיקי אלכ .3
 אקראי נית� להגיע באמצעות איתור פעילות עסקית או עסקאות, בתי חולי�, קופות גמל, חולי�
, בדיקת ביצוע פרויקטי�: בדיקת דיווחי גופי� אלו מצריכה השקעה של שעות עבודה רבות. שלה�

. בדיקת הסכמי� כלכליי� שוני�, בדיקת פעילות ע� חברות בנות וגופי� אחרי� הקשורי� בה�
, רי� גדולי�"ואול� הרשות אינה מקציבה למשרדי השומה תוספת שעות לבדיקת תיקי מס של אלכ

 . יגוד למצב הקיי� בבדיקת תיקי חברות גדולותבנ

 בכל 2008על פי נתוני הרשות עמדה תשואת המס מעבודת מפקחי המס בתחו� השומה בשנת  .4
 עמדה תשואת מס זו על 2007בשנת (ח " מיליארד ש4.97על ) רי�"יחידי� ואלכ, חברות(תיקי המס 

שות שהכינה באופ� כמעט בלעדי שומות תשואת המס של החולייה היחידה בר). ח" מיליארד ש5.85
 �23וכ, 2008ח לשנת " מיליו� ש�39עמדה על כ) 3ש ירושלי� " במשרד פ13חוליה (רי� "לאלכ

 .ח מקור� בתיק מס אחד" מיליו� ש�30 כ� 2008מתו� תשואת המס לשנת . 2009ח לשנת "מיליו� ש

 על כחצי אחוז בלבד מתו� כל רי�" עמדה כל תשואת תיקי האלכ2008מנתוני� אלו עולה כי בשנת 
נתו� זה נובע מהליקויי� שבתכנית העבודה ומההיערכות . תשואת מפקחי המס בתחו� השומה

 . רי�"הלקויה של הרשות בתחו� הטיפול בתיקי האלכ

ÎÏ‡‰ È˜È˙ ˙‡ ·Ï˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" Û‚‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ÌÈ¯
˜˘ÓÏ ÈÂ‡¯‰ Û˜È‰· ˙¯Â˜È·‰Â ‰ÓÂ˘‰ÎÏ‡‰ ¯Ê‚Ó Ï˘ ÂÏ"ÈÓÂ‡Ï‰ ¯ˆÂ˙· ÌÈ¯ , ¯È˘Î‰ÏÂ

‰Ï‡ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈËÏ Ì„‡ ÁÎ . 

 

 ריי�"בדיקת תכנוני מס החייבי� בדיווח בי� גופי� עסקיי� לגופי� אלכ

ע� . יותשומות� ששול� על "מעא� אינו רשאי לקזז , יועסקאותעל � "מעמתשלו� ר פטור "אלכ
כנוני  מעודד לעתי� תתשומות בגופי� אלו� מ"מע עדר יכולת לקזזיה. שכרעל  הוא חייב במס זאת
 , ומס התשומות בגי� אות� הוצאותחברה עסקית שבה קוזזו כל ההוצאותהמתבטאי� בהקמת מס 

ר "האלככדי למנוע זאת נקבע בתקנות כי . יר"� התקבלו בגו  האלכ"כאשר ההכנסות הפטורות ממע
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ר בשיעור של " בגו  העסקי היא בידי אלככאשר השליטה, על עסקאות מסוג זה 5לרשותלדווח  חייב
  . 6 לפחות75%

רי� " דיווחי� בנוגע להחזקות של אלכ892 התקבלו ברשות 2010 עד אפריל 2007נמצא כי מיולי 
 . 7ואול� הנושא לא נכלל בתכנית העבודה של הרשות. בגופי� עסקיי�

אול� , חברות עסקיותרי� ב"כי במאגר הרשות קיימי� נתוני� על החזקות של אלכ, עוד נמצא
כדי לאתר את אלו שלא דיווחו על , רי�"הרשות לא הצליבה נתוני� אלו ע� נתוני הדיווח של האלכ

 . וממילא לא נקטה צעדי� כלשה� לאכיפת דרישה זו, החזקותיה� כמתחייב מהתקנות

ÎÏ‡ Ïˆ‡ ÒÓ‰ È�Â�Î˙ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ÌÈ¯
Î· ˘Ó˙˘‰ÏÂ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ‰ ÌÈÏ , ÒÓ‰ È˜ÂÁ Ï˘ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ� ÚÂ�ÓÏ È„Î

Ì‰Ï ˙Â�˙È�‰ ˙ÂÏ˜‰‰Â . 

 

 

  לפקודה 46אישורי� הניתני� לראשונה לעניי� סעי� 

למוסד ציבורי סכומי כס  שתר�  בגי� זוכה מהמס שהוא חייב בויאד� קובע כי לפקודה  46סעי  
 מסכו� 35% בשיעור שלהזיכוי הוא .  של הכנסתספי�קבע לעניי� זה שר האוצר באישור ועדת הכש

המינימלי והסכו� המרבי של תרומות שבגינ� יוכל התור� ליהנות סכו� ה בסעי  נקבע .התרומה
ק שעניינו מת� " לחוק מסמ61 לפקודה ולעניי� סעי  46 בקשות לאישור לעניי� סעי  .מזיכוי ממס

. קרקעי� של מוסד ציבורי מתקבלות ביחידהפטור והקלות ממס בתנאי� מסוימי� על עסקאות מ
ולאחר מכ� מועבר , ביחידה בודקי� כי הוגשו ומולאו כנדרש כל המסמכי� והטפסי� הרלוונטיי�

 תיקי� פעילי� של �19,000ברשות מתנהלי� כ. הטיפול בבקשה לוועדה פנימית הפועלת ברשות
 . 46בלו אישורי� לעניי� סעי  של גופי� שקי) 2010נכו� לחודש אפריל ( מה� 4,757, רי�"אלכ

.  בשלבי� שוני� של טיפול46 בקשות לעניי� סעי  �400 היו ביחידה כ2009באוקטובר )  א( .1
 בקשות 212 נוס  על כ� קיימות עוד .2007�2005 הוגשו עוד בשני�) כשני שליש( מתוכ� 268

יי� לא הוגשו כל משו� שעד, בשלבי קליטה שטר� הוכנסו לבדיקה פרטנית של מפקחי היחידה
 כי 2010בתשובתו מדצמבר , מר יהודה מונסונגו, לעניי� זה השיב מנהל היחידה. מסמכי הבקשה

 .הוחלט על שינוי שיטת העבודה וייעולה

ג� מנתוני� אלה נית� ללמוד על העיכובי� הנגרמי� עקב ריבוי המשימות המוטלות על יחידת 
 .המטה ועל הצור� בהתייעלות

רשות המסי� מתכוונת לבחו� קביעת ר  מינימו� : "משרד מבקר המדינה צוי� כיבתשובת הרשות ל
 וזאת לאור ריבוי הפניות של עמותות קטנות שזה עתה הואגדו 46לקבלת הטבת מס לפי סעי  

� מערכת "י שע" מפותחת ע2009מאז שנת : "עוד ציינה הרשות כי ". ומחזור� הכספי נמו�
 ". �" אלמנטי� של ביקורת ממוחשבת בהסתמ� על מערכי שעלרבות, 46ממוחשבת לניהול תיקי 

__________________ 

�" תכנוני מס החייבי� בדיווח לפי חוק מע� 1/07מ "חוזר מע  5. 

 . ר או מוסד כספי"א� היא בידי אלכנתונה א� יתרת השליטה , ג� שיעור נמו) יותר ייחשב כשליטה  6

ובעקבות בדיקה אחת הוצאו לחברה הנבדקת חיובי ,  נבדקו עשרה דיווחי� באופ� נקודתי2009בשנת   7
 .מס
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כזכור נמצאי� רוב הנתוני� הנדרשי� לבדיקת הבקשות בתיקי� של מוסדות הציבור  )ב(
הפניית הבקשות למשרדי השומה ולא ליחידה שבהנהלת הרשות . המפוזרי� בחמישה משרדי שומה

 .הייתה מקלה על הטיפול בה� ומקצרת אותו

ועל כ� על הרשות לקיי� בקרה ,  הוא הטבה ניכרת למוסד ציבורי46 לפי סעי  מת� אישור .2
סקירת הבקרה על מי . ולוודא שהאישור אכ� נית� לגופי� הראויי� לכ� ואינו מנוצל לרעה, הדוקה

 : העלתה את הממצאי� האלה46שנהנו מאישור לעניי� סעי  

.  לפקודה46 אישור תרומות לעניי� סעי   מוסדות ציבור שיש לה�4,757 קיימי� 2010נכו� לאפריל 
 ביקורות 41 (2010 לאפריל 2005 מה� נערכה ביקורת ניהול פנקסי� בתקופה שבי� ינואר �217רק ל

מוותרת הרשות על האפשרות , ללא ביצוע ביקורות ניהול פנקסי� בכמות מספקת). בשנה בממוצע
ות פעילות� לממצאי ביקורות להשוות את הצהרות הגופי� הזכאי� לאישור התרומות על מה

 . השטח

רי� הראויי� " הוחלט להעביר למשרדי� רשימות של תיקי� נבחרי� של מלכ2011בדיו� מינואר 
ובעקבותיה� יבוצעו לפחות שני מבצעי� ארציי� של ביקורת ניהול , לביקורות ניהול פנקסי�

 .פנקסי�

 מתקיימי� המאפייני� שנקבעו מטרת הביקורת במוסדות ציבור היא לבחו� א� בגו  הנבדק .3
או פעילות שאינה בגדר , לאתר פעילות עסקית שאינה מוצהרת, בפקודה כתנאי להטבות המס

 .המטרה הציבורית שבגינה נית� למוסד הפטור ממס

 ביקורות שומה של מס 344 נעשו בגופי� אלו 2010 לאפריל 2005בתקופה שבי� ינואר  )א(
 ).  לשנה בלבד בהתאמה�12 ו64מוצע של מ(� " ביקורות של מע�63הכנסה ו

ממוצע של ( ביקורות ניכויי� 881 נעשו בגופי� אלו 2010 לאפריל 2005בתקופה שבי� ינואר  )ב(
 ).  ביקורות בשנה בלבד165

 א  שאי� לה� תיק 46 מוסדות ציבור שיש לה� אישור תרומות לפי סעי  200קיימי�  )ג(
 . �"במע

בפקודה נקבע כי מוסד ציבורי .  לרשות דוחות שנתיי� על הכנסותיומוסד ציבורי חייב להגיש .4
, או שמ� הדוחות שהגיש עולה כי אינו מנהל פנקסי� כדי�, ת שנתיי� ברציפות"שלא הגיש שני דוחו

 רשאי שר האוצר לבטל את �או שחלק מהותי מפעילותו אינו נעשה לש� השגת המטרה הציבורית 
כי א� נקבעו פנקסיו של מוסד ציבורי כבלתי ) ד (46 נקבע בסעי  כמו כ�. 46קביעתו לעני� סעי  

 .רשאי המנהל לבטל את האישור מאותו יו� ואיל�, קבילי� קביעה שאינה ניתנת לערעור

 46 מוסדות ציבור שיש לה� אישור על פי סעי  4,757 מוסדות ציבור מתו� 417, 2010נכו� לאפריל 
הרשות לא פעלה לכ� ששר האוצר יבטל את . �2008ו 2007לא הגישו לרשות דוח לשנות המס 

 .אישור התרומות שבידיה�

 נעשתה רק פנייה אחת לשר האוצר לצור� ביטול מעמד של מוסד 2006�2009הועלה כי בשני� 
 .  לפקודה46ציבורי לעניי� סעי  

ה  להכי� מכתב שבו יפנה מנהל הרשות לשר האוצר בבקש2011בעניי� זה הוחלט בדיו� מינואר 
ראה ( ולבטל� 46שיאצול למנהל הרשות את סמכותו לתת אישורי� לעניי� תרומות על פי סעי  

רי� שהועברו לטיפול פלילי בחטיבת "בפרק הד� בטיפול הרשות באלכ, דוגמה לעניי� זה בהמש�
 ).החקירות
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 ¯Â˘È‡Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ˙È˙ÓÂ˘‰ ˙¯Â˜È·‰ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÌÈ�Â˙�‰Ó
‰ ˙ÂÓÂ¯˙ÌÈÁÈ�Ê Ì ,‡ÂÙÈ‡ ‡ˆÂÈ ,ÂÏ‡ ˙Â„ÒÂÓ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ˙ÎÓÒ� ˙Â˘¯‰˘ , ÏÚ ‡ÏÂ

ÂÓˆÚ „ÒÂÓ· ‰„È ÏÚ ˙Â˘Ú�‰ ˙ÂÈ‡ÓˆÚ ˙Â˜È„· .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â˘¯‰ ÏÚ
˙ÂÓÂ¯˙‰ ¯Â˘È‡ Ì‰Ï ˜�ÚÂ‰˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï , Ì·ÂÏÈ˘·Â

ÓÂ˘‰ Û‚‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙· ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ÈÂÒÈÓ‰ È¯Â˘ÈÓ ÏÎ· ˙¯Â˜È·‰Â ‰ : ÒÓ
‰Ò�Î‰ ,ÚÓÂ ÌÈÈÂÎÈ�"Ì . 

יחידת , משרד הניכויי�, במשרד השומה(רי� "בשל הפיזור הגאוגרפי הקיי� בטיפול בתיקי האלכ
על הרשות לבחו� את האפשרות של ) �"המטה ומסמכי הסיווג הראשוניי� הנמצאי� בארכיו� מע

 בדומה לנהוג אצל רש� �ה למאגר ממוחשב ר והמסמכי� שהוגשו ל"סריקת דיווחי האלכ
ר ולמנוע נתק בי� משרדי השומה ליחידת המטה בעת "זאת כדי להקל על הטיפול באלכ. התאגידי�

 .הטיפול בו ביחידה

‰„Â˜Ù‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÂ˜È˙ ˙Ò�Î‰ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ , ˙˙Ï ˙ÂÎÓÒ‰ „˜ÙÂ˙ ‰ÈÙÏÂ
‰�Ó È„È· È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙ ÔÈÈ�ÚÏ ¯Â˘È‡˙Â˘¯‰ Ï : ÔÈÈ�ÚÏ ‰�Â˘‡¯Ï ¯Â˘È‡ È·‚Ï Ô‰

 ÛÈÚÒ46 , ˘È‚‰Ï Â˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó Â�È‡˘ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÏ ÂÏ‡ ÌÈ¯Â˘È‡ ÏÂËÈ· ÔÈÈ�ÚÏ Ô‰Â
˙ÂÁÂ„ . Ì�È‡ ÂÈ¯ÙÒ ÈÎ ÂÈ·‚Ï Ú·˜�˘ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÏ Ú‚Â�· Ï‰�Ó‰ ˙ÂÎÓÒÏ ‰ÓÂ„· ˙‡Ê

ÌÈÏÈ·˜ . 

 

 

  לפקודה46חידוש אישורי� לפי סעי� 

 זאת על סמ� הוראת ביצוע .  אחת לשנתיי�46 האישורי� לעניי� סעי  בעבר היה נהוג לחדש את
זאת בשל ריבוי מספר .  כיו� ניתני� אישורי� אלו בדר� כלל לתקופה של שלוש שני�.248\92

והעומס המוטל על היחידה שאינו מאפשר לבחו� מחדש את פעילות , רי� הזכאי� לאישור זה"האלכ
בהקשר זה יצוי� כי אישורי� על ניכוי מס במקור או . ש שני�המוסדות במרווחי זמ� הקטני� משלו

 ניתני� על ידי �אישורי� על ניהול פנקסי� כחוק בהתא� להוראות ניהול פנקסי� של מס הכנסה 
 .הרשות בדר� כלל לתקופה של שנתיי� בלבד

 לחוק 61 לפקודה ולעניי� סעי  46נוהל הרשות הקובע את התנאי� לחידוש אישורי� לעניי� סעי  
הואיל ובעבר הוענקו , 1991 אינו חל על מוסדות ציבור שקיבלו אישורי� אלו לפני שנת �ק "מסמ

 גופי� שיש לה� 1,978 קיימי� 2010הועלה כי נכו� לחודש דצמבר . אישורי� אלו ללא הגבלת זמ�
ה� והרשות לא בדקה כמה מ, 2009 מה� לא הגישו דוחות לשנת �475אישור שאינו מוגבל בזמ� וכ

כ� מוענקות הטבות מס לגופי� רבי� שעמידת� בקריטריוני� להטבות לא נבדקה . פעילי� ג� כיו�
 . מזה שני� רבות

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï- ‰˜È˜Á ÈÂ�È˘ ÌÂÊÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 
 ˙�˘ „Ú Â�˙È�˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ È¯Â˘È‡ Ï˘ ÌÙ˜Â˙ ˙‡ Ì‚ ÏÈ·‚È˘1991. 

__________________ 

 ".ת במס שבח ובמס רכישההכרה במוסד ציבורי לעניי� תרומות ולעניי� הקלו : " 24\92הוראת ביצוע   8
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רי� שיש לה� אישור עד לשנת "חלט כי יופק עיבוד ובו רשימה של האלכ הו2011בדיו� מינואר 
ורשימות אלו תשולבנה באופ� שיטתי בתכנית העבודה לש� בחינת שלילת ,  ולא הגישו דוחות1991

 .האישור

 

 

 הגשת דוחות�אי

) ב(145לפי סעי  .  חבר בני אד� שהייתה לו הכנסה בשנת המס חייב בהגשת דוח� 9על פי הפקודה
ופקיד השומה סבור שאותו אד� חייב לשל� , פקודה רשאי פקיד השומה לשו� אד� שלא מסר דוחל

קנס שאינו גורע , לפקודה) א(188הגשת הדוח צפוי אותו אד� לקנס מכוח סעי  �בגי� אי. מס
, על פי חוק העבירות המינהליות. 10מאחריותו הפלילית על שלא מסר דוח או שהזניח למוסרו

הביקורת . ית� להטיל קנס מינהלי בגי� עברה זו כאלטרנטיבה להעמדה לדי�נ, �1985ו"התשמ
 :העלתה

ואול� , רי� שנרשמו ברש� התאגידי� כעמותות או כחברות לתועלת הציבור"ישנ� אלפי אלכ .1
רי� שאינ� "המדיניות הנוהגת ברשות היא שלאלכ, ואול�. בפועל אינ� מגישי� דוחות למס הכנסה

ובכ� מנוטרל , ")04שומת ("וציאי� שומה לפי מיטב השפיטה בהיעדר דוח מגישי� דוחות אי� מ
 יוצרת חוב במס הכנסה שנית� 04יצוי� כי עצ� הוצאת שומה . אמצעי לח* להגשת הדוחות במועד

 .כספי תמיכות מהמדינה וכדומה, לגבותו ישירות על ידי עיקול יתרות של המוסד בבנק

א� , רי�"פיק רשימה ממוחשבת של נתוני� על כל האלכבמאגר הממוחשב של הרשות נית� לה .2
היעדר נתוני� אלו ברשימות . ברשימה זו לא נכללי� נתוני� על הגשת דוחות שנתיי� לרשות

רי� מקשה על המעקב של עובדי המטה או של מפקחי המס במשרדי� אחר גופי� שלא "האלכ
 .הגישו את דוחותיה�

) �39%כ (8,920 � �2008 עד סו  שנת המס "ק במערי� שנפתח לה� תי" אלכ22,834מתו�  .3
, רי�" אלכ8,920מתו� אות� . 2008לא הגישו את דוחותיה� השנתיי� למס הכנסה לשנת המס 

רי� "הרשות לא עשתה כדי לאכו  על אלכ. 200711 לא הגישו את דוחותיה� ג� לשנת המס 7,364
 . אלה את הגשת דוחותיה�

רי� שלא הגישו דוחות שנתיי� "יפול בעשרה תיקי אלכמשרד מבקר המדינה בדק את הט .4
 . רי� הללו"ובדיקה זו העלתה כי הרשות לא הטילה קנסות על כל עשרת האלכ, לרשות

רי� " אלכ1,326 קיימי� 2010מעיבוד נתוני� שהתקבל מהרשות עולה כי נכו� לחודש אפריל  .5
ואישור בתוק  על פטור , �197612ו"התשל, שיש לה� אישור על פי חוק עסקאות גופי� ציבוריי�

 . �2008 ו2007א  שה� לא הגישו את דוחותיה� לשני� , מניכוי מס במקור מהכנסותיה�

 2008רי� שהגישו את דוחותיה� לשנת המס " אלכ�14,000 מתו� כ336עוד הועלה כי רק  .6
עיר משרד מבקר בעניי� זה מ). עוד  הכנסות על הוצאות באותה שנת מס(דיווחו על הכנסותיה� נטו 

ולכ� לא ברור א� , "הכנסה מעסק"�המדינה כי שדה ההכנסות נטו בטופס הדיווח השנתי מוגדר כ

__________________ 

 .לפקודה) 5)(א (131סעי�   9

10   � .  א� הוגשה תביעה פלילית על כ) לא יחויב האד� בקנס בגי� אותה עבירה�ואול

11   �א� ,  יש אישור תק� על פטור מניכוי מס במקור על הכנסותיה��1,217רי� ל" אלכ8,920מתו) אות
� .שה� לא הגישו את דוחותיה

ר לצור) התנהלותו השוטפת כמו "ד שהגו� נוהג לדווח לרשות על הכנסותיו ונחו. לאלכאישור זה מעי  12
האישור  .או כתנאי מקדי� להתמודדות במכרזי� ציבוריי�, קבלת תמיכות ממשלתיות ומוניציפליות

 .�1987ח"התשמ, )אישורי�) (אכיפת ניהול חשבונות(תקנות עסקאות גופי� ציבוריי� נית� על פי 
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או , רי� שלא דיווחו על עוד  הכנסות על הוצאות בפעילות� אכ� לא היה עוד  כאמור"לאלכ
 . א� לא דיווחו עליו משו� שאינו נחשב להכנסה מעסק, שלחלק� היה עוד 

רי� פעילי� שאינ� מגישי� דוחות מס שנתיי� היא מערכת "יקרי לאיתור אלכמקור מידע ע .7
. �"רי� על נדל"� הממוחשבת הקיימת ברשות שממנה נית� להפיק נתוני� על בעלויות של אלכ"הנדל

השכרה (� מעידי� על פוטנציאל לקיו� פעילות ולו רק במישור של עסקאות מקרקעי� "נתוני הנדל
: יו� לא נדרשי� מוסדות הציבור להמציא פירוט על השכרת נכסי� שלה�הועלה כי כ). או מכירה

 .'השטח של כל נכס מושכר וכו, דמי השכירות של כל נכס, פירוט הנכסי� המושכרי�, ש� השוכר

רי� פעילי� מקרב אלו שאינ� מגישי� לה "התברר כי הרשות אינה יוזמת בדיקות לאיתור אלכ .8
אילו ;  פעילי� ויש לנקוט נגד� הליכי אכיפה להגשת דוחותיה�אילו מה� עדיי�: דוחות שנתיי�

והא� העבירו את יתרת נכסיה� למוסד ציבורי אחר כפי שמתחייב על , מוסדות ציבור חדלו לפעול
 . סדרי� וכדומה�אילו מה� חדלו לפעול בשל אי; פי מסמכי היסוד שלה�

ÎÏ‡ ¯˙‡Ï È„Î È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ"Â˘È‚‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯ ÏÚ È˙�˘ ÁÂ„ ‰Ï 
Ì‰ÈÏÚ ˙‡Ê ‰·ÂÁ ˙ÙÈÎ‡Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�ÏÂ Ì‰È˙ÂÒ�Î‰ . ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ Û‡ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó·

ÎÏ‡Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈÙÒÎ ÏÚ ÏÂ˜ÈÚ ˙ÏË‰" ÌÈÓ¯Â‚Ó ˙ÂÁÂ„ ˘È‚‰Ï Ì·Â¯ÈÒ· ÌÈ„ÈÓ˙Ó‰ ÌÈ¯
ÌÈÈ„ÒÂÓ . 

ת רי� יוש� דגש מיוחד על הגבר" הוחלט כי במסגרת הוראת ביצוע בנושא אלכ2011בדיו� מינואר 
כ� הוחלט כי יופקו רשימות ממאגר המידע של הרשות שמתוכ� יהיה . אכיפת ההגשה של דוחותיה�

הרשימות תועברנה לטיפול משרדי השומה . רי� לא פעילי�"נית� לקבל מידע בדבר אלכ
 . הרלוונטיי�

 

 

 בקרה

ופי� ואול� ג, ר עליו לדווח על כ� לרשות המסי�"בעת פירוקו או הפסקת פעילותו של אלכ .1
, רי� שפעילות� הופסקה"לפיכ� אי� לרשות מידע על אלכ. 13רבי� אינ� ממלאי� אחר הוראה זו

הרשות אינה מבררת זאת אצל רש� התאגידי� . ולאלו שימושי� הופנו נכסיה� והכנסותיה�
רי� שניתקו קשר "או באמצעות עריכת ביקורות שטח באלכ, שברשותו אמור להיות מידע רלוונטי

 .ע� הרשות

בטופס הדיווח השנתי של מוסדות ציבור ובמאגר הממוחשב של הרשות רשומות רק שבע  .2
י שר "או שאושרו לאחר מכ� ע, לפקודה) 2(9 המטרות הציבוריות שנקבעו בסעי  20מתו� 
בהיעדר הבחנה כזו בטפסי הדיווח של הרשות לא נית� להשוות בסיוע המחשב בכל מקרה . 14האוצר

, וצהרה על ידי המוסד הציבורי בדוח השנתי האחרו� שלו על הכנסותיובי� המטרה הציבורית שה
כמו כ� לא נית� לשפר . לבי� המטרה הציבורית שהצהיר עליה ושהייתה הבסיס לסווגו כמוסד ציבורי

 . את בסיס הנתוני� בהתא�

__________________ 

 ". תכנית ביקורת בתיק מוסד ציבורי"� 19/02את ביצוע ראו הור  13

יתר המטרות הציבוריות נקבעו , שבע המטרות הציבוריות הרשומות בטופס ה� המטרות שנקבעו בחוק  14
י שר "מטרה ציבורית אחרת שאושרה ע"וה� מצוינות בטופס בסעי� , לאחר מכ� בידי שר האוצר

 ".האוצר
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א� , טופסי הדיווח השנתיי� של נישומי� ליחידות הניכויי� כוללי� דיווח על שכר ששילמו .3
כמו החזרי הוצאות למתנדבי� ומלגות , "שכר"אינ� כוללי� דיווח על תשלומי� שאינ� מוגדרי� כ

ר "הטפסי� ג� אינ� כוללי� דיווח על הטבות בשווה כס  לפעילי� באלכ. לסטודנטי� ולאברכי�
 .שימוש ברכב או מת� הלוואות מסובסדות, שאינ� מוגדרי� כעובדי� כמו מת� זכות למגורי�

 שנוכה ממנו מס במקור פונה לרשות בבקשה לקבל אישור על פטור מניכוי מס ר"כשאלכ .4
לא תמיד עושה הרשות בדיקות מפורטות טר� , במקור מהכנסותיו מריבית על פקדונותיו בבנקי�

� א� לא פתחו תיק "רי� שפתחו תיק במע" מלכ64במאגר הרשות נמצאו , כ� לדוגמה. מת� הפטור
 .ה לה� הרשות אישורי� על פטור מניכוי מס במקורולמרות זאת נתנ, במס הכנסה

מדיניות . �"מעחוק י� ירי� לענ"של מלכוהרישו� סיווג ה על � מופקד"המכס והמעאג   .5
 כל �לטיפול בעסקאות אקראי ולשינוי הסיווג בעת הצור� , הרשות היא כי פרט לסיווג הראשוני

� כל "אי� בתכנית העבודה של אג  מעכתוצאה מכ� . רי� ירוכז באג  מס הכנסה"הטיפול במלכ
 . על א  הצור� לוודא שגופי� אלו פועלי� שלא למטרת רווח, רי�"אזכור למלכ

 �143 התקיימה ביקורת מס ער� מוס  ב2010 לאפריל 2005על פי נתוני הרשות בי� ינואר  .6
ק לאכיפת ביקורות אלה נועדו א� ור. רי� לשנה בכל האר*" אלכ26 ממוצע של �רי� בלבד "אלכ

או עסקאות ייבוא שלא , � בעסקאות מסוימות כמו עסקאות אקראי במקרקעי�"חבות תשלו� מע
 .�"שול� עליה� מע

 ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ È˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂÂÈ„‰ ÈÒÙÂË ˙‡ ÏÏÎ˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‰Ï˘ ÌÈÈÂÎÈ�‰ ÏÚ È˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂÂÈ„‰ ÈÒÙÂË ˙‡Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ . ˙¯˜· ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

ÓÚ"ÎÏÓ Ï˘ ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ Ì"ÌÈ¯. 

 

 

 הנחיות מקצועיות לעורכי השומות 

משרד מבקר המדינה בדק את מידת העדכניות של הוראות הביצוע והחוזרי� המקצועיי�  .1
 . העוסקי� בטיפול במוסדות ציבור

לא הוציאה הרשות הוראות ביצוע , 2005בנובמבר , הועלה כי מאז הגשת דוח ועדת נסרדישי
 :להל� דוגמה לחוסר העדכניות של ההוראות הקיימות. מעודכנות

 בקשר לתהלי� ההכרה בגו  כמוסד ציבורי 1992 שפרסמה הרשות בשנת 24/92הוראת ביצוע 
לעניי� תרומות מחייבת את המוסד לחתו� על כתב התחייבות הכולל בי� היתר את ההוראה שלפיה 

ח נסחרות בבורסה או בקרנות "� ובאגאלא בפקדונות במוסדות בנקאיי, לא יוחזקו כספי המוסד"
בעשור האחרו� חלו שינויי� מהותיי� בתנאי הרגולציה שקבעה ". ח"נאמנות שרוב נכסיה� אג

ואול� ). קופות גמל, כדוגמת קרנות פנסיה(המדינה להשקעות של גופי� ציבוריי� בשוק ההו� 
יק ההשקעות של מוסד שינויי� אלו לא באו לידי ביטוי בהוראות הרשות באופ� שיבהיר א� ת

 .באילו מגבלות, וא� כ�, ציבורי יכול לכלול השקעה במניות של חברות ציבוריות

וכי חטיבת , רי�" הוחלט כי תופ* הוראת ביצוע עדכנית בנושא הטיפול באלכ2011בדיו� מינואר 
 .השומה תשת  פעולה ע� החטיבה המקצועית בכתיבת הוראת הביצוע
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נקבע בהוראת (הסיווג הקיי� אינו עדכני . רי� בקודי סיווג שוני�"כבמס הכנסה מסווגי� האל .2
 מתו� . ר"הועלו מקרי� רבי� שבה� הסיווג אינו משק  את פעילות האלכ). 198715ביצוע משנת 

 מקרי� ��15,000 וה� באג  מס הכנסה בכ"רי� שיש לה� סיווג ענפי ה� באג  מע" אלכ�25,000כ
 . י האגפי� בסיווג הענפיהתאמה בי� שנ�קיימת אי) �60%כ(

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-ÎÏ‡ Ï˘ ÌÈÈ˜‰ ‚ÂÂÈÒ‰ ˙‡ ÏÏÎ˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ "ÌÈ¯ , Ô˙È�˘ ÍÎ
‰Ò�Î‰‰ ˙Â¯Â˜Ó ÈÙÏ Ì˙Â‡ ÁÏÙÏ ‰È‰È ,‰ÈÙÂ‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ ¯ÂÊÁÓ‰ Û˜È‰ . 

 

 

 בסיס המידע

רי� הוא אחד מתנאי היסוד הנדרשי� לש� הידוק הבקרה על "בסיס נתוני� מלא על האלכ
לצור� המעקב אחר הטיפול בתיקי� שנבדקו ולבחירת התיקי� לתכנית , יית נישומי� זואוכלוס

 . העבודה

.  לפקודה כל נישו� זכאי לקבל בדואר את השומה שהוזנה לגביו במחשב הרשות149על פי סעי  
רי� שהוגשו בשנת " מדוחות האלכ�4%נתוניה� של כ, על פי נתוני� שנמסרו למשרד מבקר המדינה

 לא הוזנו 2005יצוי� כי עד סו  שנת המס . לא הוזנו למאגר הרשות)  דוחות14,463 מתו� 614 (2008
ולא נשלחו שומות , רי� למאגר הרשות כלל"הנתוני� של דוחות המס השנתיי� של האלכ

 .רי�"לאלכ

מהאמור לעיל עולה שמאגר הנתוני� הממוחשב של הרשות אינו כולל את נתוני ההכנסות וההוצאות 
והדבר פוגע באופ� מהותי ביכולת הרשות להסתמ� עליו במישור , 2005רי� עד סו  שנת "כשל האל

 . השומתי ובמישור המודיעיני

 רק חלק מהנתוני� � ואיל� 2006רי� למערכת המחשב משנת "אשר להזנת נתוני דוחות האלכ
ת בדיווח עקב כ� לא נית� לאתר בצורה ממוחשבת חריגו. הכלולי� בדוחות אלה מוזני� למערכת
הימנעות מפירוט שמותיה� של חברי הנהלה ומנהלי� ; כמו הימנעות מפירוט גופי� קשורי�

 . והתשלומי� ששולמו לה� ועוד

כ� ניטל מהרשות כלי . נוס  על כ� אי� מזיני� נתוני� על יתרת העודפי� הכספיי� של מוסדות ציבור
יתרות העודפי� שלה� למימוש חשוב לזיהוי מוסדות ציבור שאינ� משתמשי� במש� זמ� רב ב

 . י הציבורמוסדהעל פי הנחיות הרשות במצב זה יש לבחו� מחדש את מעמד . מטרותיה� הציבוריות

 

 הזנה למאגר המידע 

, נכללי� נתוני� רבי� על גופי� קשורי�, )1215טופס (בטופס הדיווח השנתי של מוסדות ציבור 
מידע זה . המוסד שיל� או זק  לזכות� בשנת המסמנהלי המוסד וקרוביה� וסכומי� ש, חברי הנהלה

 .ג� נתוני� אלה אינ� מוזני� למחשב הרשות. ער� לבניית תכנית העבודה�הינו רב

 . רי�" הוחלט כי יש לפעול להזנת כלל נתוני דוחות האלכ2011בדיו� מינואר 

 

__________________ 

 . 18/87הוראת ביצוע   15
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 פערי מידע

י� על פתיחה של תיקי � נכללי� רק נתונ"הביקורת העלתה כי במאגר הנתוני� באג  המכס ומע
פירוק על ידי בית , פירוק מרצו�, מחיקה(ר "והוא אינו מתעדכ� בעת שינוי סטטוס המלכ, רי�"מלכ

מידע שמקורו בדיווח ) ניכויי� ושומה(לעומת זאת מוזר� למאגר הנתוני� של מס הכנסה ). משפט
�מתו� כ. אחרי�על הניכויי� השוטפי� משכר ומספקי� ) אחת לחודש או לחודשיי�(התקופתי 

 מה� נפתח �3,782ל, � וה� באג  מס הכנסה"רי� שיש לה� סיווג ענפי ה� באג  מע" אלכ25,000
רי� נפתח תיק " אלכ�2,718ל. �"תיק במס הכנסה למעלה משנה לאחר תארי� פתיחת התיק במע

בדיו� האמור הועלה הצור� בהתאמת . � רק למעלה משנה לאחר פתיחת התיק במס הכנסה"במע
ל בכיר לענייני� "� כפי שציי� סמנכ"ר בחוק מע"גדרה של מוסד ציבורי בפקודה להגדרת מלכהה

באותו דיו� הוחלט ". ר"מ למס הכנסה בהגדרת מלכ"באופ� מובנה אי� סימטריה בי� מע: "מקצועיי�
 .כי תיבדק האפשרות לשינוי חקיקה בעניי� זה

של מוסדות ציבור , שירות לציבורכ, באתר האינטרנט של הרשות לא קיימת רשימה מעודכנת
כ� נמנע . 46ובכלל� אלה הזכאי� לאישור לעניי� סעי  , �"והסטטוס שלה� במס הכנסה ובמע

מידע מציבור התורמי� והתורמי� הפוטנציאליי� המעונייני� בקבלת רשימה מוסמכת של מוסדות 
 . 16ציבור הזכאי� לאישור דלעיל

 

 רי�"סקות באלכשיתו� פעולה ע� רשויות שלטוניות העו

ועדת נסרדישי המליצה על הגברת שיתו  הפעולה ההדדי בי� רשות המסי� לגופי� נוספי� העוסקי� 
 . רי�"באלכ

רי� שהרשות יכולה להפיק מה� מידע מצרפי להגדלת "שני מאגרי מידע מקיפי� הנוגעי� לאלכ
 : י� ישירהרי� אינ� מעבירי� לה מידע בתקשורת מחשב"האפקטיביות של הבקרות על האלכ

1. Ì È „ È ‚ ‡ ˙ ‰  Ì ˘ ¯  ¯ ‚ ‡ Ó :על אלכ �רי� שממנו נית� "מאפשר לשלו  מידע רב ער
 . ללמוד לעתי� א� מוסד ציבורי אכ� פועל בהתא� למטרותיו הציבוריות המוצהרות

2. Ì È � Ù ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ Â Á Â משרד הפני� מבצע ביקורת באמצעות : „
הרשות אינה מבקשת דוחות אלה או מידע . ומיותרואי חשבו� בשיטת מיקור חו* במאות רשויות מק

 . רלוונטי הכלול בה�

נושא העברת המידע בי� רשות המסי� לרשויות שלטוניות אחרות " הוחלט כי 2011בדיו� מינואר 
 ".רי� יידו� בשיתו  פעולה ע� חטיבת שירות הלקוחות"העוסקות באלכ

 

 רמת הפירוט

י� לרשות את הדוחות השנתיי� שלה� בפורמטי� על פי שיטת הדיווח הקיימת הנישומי� מגיש
מאגר נתוני� מקי   יצירת �" כריית מידע"הדבר מקשה על ביצוע ניתוחי� השוואתיי� ועל . שוני�

 ". איכותי"מידע   ואיתורשל כל הפעילות בארגו�ממוחשב המאפשר ניתוח 

__________________ 

 לפי מספר 46ר הרשות נית� לקבל נתוני� על כל מוסד ציבורי בנפרד ג� לגבי אישורו לעניי� סעי� באת  16
 .התיק שלו במס הכנסה



 647 משרד האוצר

 על 2005ל בשנת של הנישומי� קבע מנהל הרשות כי הח) 17קודיפיקציה(לצור� האחדת הדיווח 
ובו פירוט , "6111טופס "הנישומי� לצר  כנספח לדוחותיה� הכספיי� השנתיי� טופס הנקרא 

 . � אמורה ליצור את מאגר הנתוני� המבוקש"סעיפי הדוחות הכספיי� שהזנתו למאגרי שע

החליט מנהל הרשות להחריג מחובת " המגזר השלישי"יצוי� כי על א  היק  הפעילות הרב של 
על כ� לא נית� לאתר בצורה ממוחשבת חריגות מפירוט יתרות ". מוסדות הציבור"ח זו את כל דיוו

כדי , מפירוט יתרות ההלוואות של המוסד הציבורי וסוגי ההשקעות שלו בשוק ההו�, חייבי� וזכאי�
 . לאתר השקעות ספקולטיביות שנעשו בניגוד להוראות הרשות הנוגעות למוסד ציבורי

 

 � "בקשר לחוק מעמאגר הנתוני� 

 עובדי� או יותר שרכש טובי� או קיבל 300ר המעסיק " חלה חובה על אלכ2011החל בחודש ינואר 
 �18" לחוק מע37זאת בעקבות תיקו� . לדווח לרשות על תשומותיו בדוח מפורט, שירותי� מעוסק

צעות מת� רי� אלו יחויבו לפרט את הקניות שלה� מספקי� באמ" אלכ�כלומר  (2009שנחקק בשנת 
ואול� לא הוחלה עליה� החובה ). פרטי� מלאי� על חשבוניות שקיבלו מספקי� ומנותני שירותי�

  .כדי לאתר חריגות אצל עוסקי� המתקשרי� את� בעסקאות, לדווח על העסקאות שלה�

� שנוצרו לה� מביצוע "רי� אינ� מחויבי� בדיווח מקוו� על הכנסות חייבות במע"כמו כ� אלכ
 . 19ראי במקרקעי� על יד�עסקאות אק

מאגר נתוני� . משרד מבקר המדינה מעיר כי הפטור מחובה זו מקשה על הרשות לבנות בסיס נתוני�
, רי� המחזיקי� בנכסי מקרקעי�"היה מאפשר לשלו  בצורה ממוחשבת את כל האלכ, למשל, כזה

 לעניי� מכלול .�" מצב המחייב לעתי� תשלו� מע�ולבדוק א� קיי� לגביה� דיווח על השכרת� 
בכוונתי : "ר חיי� גבאי"ד, ל שומה וביקורת ברשות המסי�"ממצאי דוח הביקורת השיב סמנכ

וימלי* בהוראות ביצוע עדכניות , י המבקר"להקי� צוות יישו� אשר יבדוק את הנקודות שהועלו ע
 ".על דר� פעולה יעילה יותר ויית� מענה לביקורת

למשרד מבקר המדינה , פרידה ישראלי' גב, )בפועל(נה בתשובתה של הממונה על הכנסות המדי
בחודשי� אלה מתכנס מעת לעת צוות עבודה של השולח� העגול : " צוי�2010 בדצמבר 20מיו� 

ממצאי הביקורת . במשרד ראש הממשלה,  לנושא עידוד הנתינה וקידו� הפילנתרופיה20הממשקי
המטרה היא לעודד את מוסדות . ופיהילקחו בחשבו� בקביעת מדיניות מחודשת לעניי� הפילנתר

הציבור המקיימי� את הוראות החוק ופועלי� למע� המטרה הציבורית ולהגביר את הפיקוח על 
בימי� אלה מתבצעת במנהל הכנסות . באופ� שיבטיח יתר שקיפות וציות להוראות, מוסדות הציבור

רבות בחינת צעדי� ל, המדינה עבודת לימוד לקראת קיו� פורו� השולח� העגול בנושא זה
 ".המתחייבי� מתוצאות הביקורת שערכת�

__________________ 

בנושא , 233' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , על הכשלי� ביישו� פרויקט הקודיפיקציה ראו מבקר המדינה  17
�"פעילותו של שע"." 

תיקוני חקיקה ליישו� התכנית הכלכלית לשני� (כלכלית התיקו� נעשה במסגרת חוק ההתייעלות ה  18
כמשמע� (ר ומוסד כספי "לגבי מלכ)). 2(177 �ו) 5(171ראו סעיפי�  (�2009ט"התשס, )�2010 ו2009

 עובדי� או יותר ההוראה תחול על דוחות שיוגשו בשל התקופה 300שרשומי� אצלו ) �"בחוק מע
 לחוק 35רי� הפטורי� ממס שכר מכוח סעי� "ט מלכלמע, רי�"על שאר המלכ. �1.1.11שתחילתה ב

 .�1.1.12תחול ההוראה לעניי� דוחות שיוגשו בשל התקופה שתחילתה ב, �"מע

, ע� עוסק) מכירה או השכרה(ר המקבל הכנסות מביצוע של עסקה במקרקעי� "� מלכ"על פי חוק מע  19
� מס העסקאות בגינה� על העסקה ובתשלו" חייב בדיווח למע�ר אחר "מוסד כספי או מלכ . 

ונציגי המגזר , נציגי המגזר העסקי, מהווה מסגרת לדיו� בי� נציגי הממשלה" השולח� העגול הממשקי"  20
 . השלישי
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 ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ	Â˙	‰ È¯‚‡Ó ˙‡ ·ÈÈËÏ ÏÂ˜˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÎÏ‡‰"ÁÂ˙È	Ï ÏÈÚÈ ÈÏÎ Â˘Ó˘È˘ ÍÎ ÌÈ¯ ,ÁÂ˜ÈÙ ,Ì‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ , Â¯˘Ù‡ÈÂ

ÎÏ‡ Ï˘ ¯È‰Ó ¯Â˙È‡"ÒÓ· ·ÂÈÁÏ ‰Â·‚ Ï‡Èˆ	ËÂÙ ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯.ÌÏ˘ ÌÈ	Â˙	 ¯‚‡Ó  ,
 ˜ÈÓÚ‰Ï ÈÂ˘ÚÂ ‰„Â·Ú‰ ˙È	Î˙Ï ÌÈ˜È˙ Ï˘ ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰¯ÈÁ·· ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ˘È ÔÈÓÊÂ ÔÈÓ‡

ÒÓ‰ ˙ÈÈ·‚ ˙‡ .ÎÏ‡ ÏÚ ÔÂÂ˜Ó‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ" ÌÈ¯
ÚÓ· ˙Â·ÈÈÁ‰ Ì‰È˙ÂÒ	Î‰ ÏÚ Ì‚"Ì ,ÌÈ˜ÒÂÚÏ ‰ÓÂ„· . ÔÈÚÓ ˙Â‡˜ÒÚ ¯˙‡Ï ‰È‰È Ô˙È	 ÍÎ

ÂÏ‡ ,È	Î‰ÏÚÓ Û‚‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È	Î˙Ï Ô‰Ó Ì‚„Ó Ò" Ì) ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰¯˜Ó·Â- Ì‚ 
‰Ò	Î‰ ÒÓ Û‚‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È	Î˙Ï (ÎÏ‡ Ï˘ ˙Â‡˜ÒÚ Ì‚ ˜Â„·ÏÂ" ÌÈ„„ˆ ÌÚ ÌÈ¯

ÌÈ¯Â˘˜ . 

 

 

 רי� שהועברו לטיפול פלילי בחטיבת החקירות"טיפול הרשות באלכ

 חקירת עמותה 

כ� . חטיבת החקירות של הרשות לא היה ממצהרי� שהועברו לבדיקה ב"הועלה כי הטיפול באלכ
הועלו ממצאי� חמורי� בשורה ארוכה של נושאי� בחקירה הנוגעת לעמותה שהתקיימה , לדוגמה
 לצור� ניצול הזיכוי 46 ניצול לרעה של האישור שיש לעמותה לעניי! סעי  �ביניה� . 2009במרס 

סניפי� אלו . ת משפטיות נפרדותממס לתורמי� ג� לעשרות סניפי� של העמותה שפעלו כישויו
והעמותה הוציאה , )46לסניפי� לא היה אישור לעניי! סעי  (העבירו לעמותה את התרומות שקיבלו 

וזיכתה בספריה את הסני  שהעביר את התרומה , את הקבלה לתור� כאילו היא קבלה את התרומה
רמה התנהגות זו הפסד על פי דוח גמר החקירה שניהלה הרשות נגד העמותה ג. בסכו� התרומה

 . מסי� לאוצר המדינה בהיק  של מיליוני שקלי� בשנה

 24� עמד על כ2008משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול בתיק המס של העמותה שמחזורה בשנת 
 ה! �ולא בוטלו אישורי התרומות שלה , הועלה כי העמותה לא טופלה במישור האזרחי. ח"מיליו! ש

 1982יצוי! כי אישורי� אלו נתנו בשני� . ק" לחוק מסמ61וה! לעניי! סעי   לפקודה 46לעניי! סעי  
 . בהתאמה ללא הגבלת זמ!1985�ו

ברשות המסי� נעשה בשני� האחרונות מהל� חשוב למניעת הונאות מס באמצעות מעבר לדיווח 
משמעות . א� לא ננקטה גישה דומה בתחו� התרומות, 21מקוו! לרשות על הפקת חשבוניות מס

חשבוניות מס רגילות שאותו יכולה הרשות להצליב באופ! שוט  ע� " בנק"בר היא שבניגוד להד
בנק קבלות "אי! לרשות יכולת להצליב את דיווחי המוסד הציבורי על הכנסותיו ע� , דיווחי העוסק

מאגר מידע כזה נית! להקמה באמצעות החלת חובת דיווח מקוו! על תרומות שקבלו ". על תרומות
 . בדומה לחובת הדיווח הקיימת על פרטי ההכנסות וההוצאות שלה�,  ציבורמוסדות

 

 2006�2007חקירת אגודה עותומנית על ידי רשות המסי� בשני� 

ח במרמה מכספי " החלה חקירה משטרתית לבדיקת חשדות על הוצאת מיליוני ש2006בשלהי שנת 
בעקבות חקירה זו יזמו עובדי יחידת ).  האגודה�להל! (עמותה מיסודה של אגודה עותומנית גדולה 

 2007בחודש ינואר . החקירות של מס הכנסה בתל אביב את בדיקת הפרשה ג� במישור המיסויי

__________________ 

והעוסק מחויב לדווח באופ� תקופתי , לכל עוסק הוקצו סדרות של מספרי� ייעודיי� לחשבוניות אלו  21
 .ות התשומה של ספקיומקווו� ה� על החשבוניות שהנפיק וה� על חשבוני
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אל צוות חקירה )  יחידת החקירות�להל! (צורפה היחידה הארצית למודיעי! שטח וחקירות ברשות 
 של מעילות בהיק  של חקירה זו חשפה פרשה חמורה . שטיפל בחקירה) מ"צח(משטרתי מיוחד 

 הורשעו הבכירי� 2009בשנת . ח שנעשו על ידי שורה של בכירי� לשעבר באגודה" מיליו! ש13�כ
הלבנת הו! אסורה או רישו� כוזב במסמכי , מרמה, האמורי� בעברות חמורות של גנבה בידי מנהל

הביטוח והחיסכו! , ג� רשות ניירות ער� והמפקח על שוק ההו!. תאגיד או סיוע לביצוע עברות אלה
החקירות העלו ממצאי� חמורי� . הסדרי� בגופי� הקשורי� באגודה�במשרד האוצר חקרו את אי

 . והניבו כתבי אישו� או תביעה אזרחית

משטרת ישראל ציינה בסיכו� חקירתה כי קיי� מידע בקשר לעבירות שונות שנעשו על ידי גופי� 
 .ואישי� נוספי� הקשורי� לאגודה

נגזרי� אירועי מס , לרבות המעילות בכספי� של האגודה והגופי� הקשורי� בה, שבוצעומהעבירות 
מ! הראוי היה כי החקירה תניב ג� טיפול מיסויי . שחייבו חקירה א� נעברו ג� עברות מס לכאורה

ותישקל הגשת כתבי אישו� באופ! שיאפשר מיצוי הדי! במישור , לש� גביית המס המתחייב
 .פיסקלי�הפלילי

רד מבקר המדינה העלה כי יחידת החקירות של הרשות הכינה שני דוחות ביניי� לסיכו� מש
בשלושת הדוחות נקבע . 2007ודוח שלישי מסכ� באוקטובר , 2007באפריל ובספטמבר , חקירתה

ואול� . ולא הוגשו על ידה לרשות דוחות שנתיי� על הכנסותיה, שאי! לאגודה תיק במס הכנסה
ולאגודה יש , מעלה כי ממצא היחידה בטעות יסודו, י משרד מבקר המדינה"� ע"בדיקת מאגר שע

דוח הביניי� מספטמבר . א� מדובר במספר תיק אחר, תיק במס הכנסה שבו הגישה את דוחותיה
 היה אמור לפרט ראיות נוספות שהועלו בחקירה מאז שנכתב דוח הביניי� הראשו! באפריל 2007
ולא , ת מעלה כי למעשה מדובר בשני דוחות זהי� לחלוטי! השוואת שני הדוחו�ואול� . 2007

יחידת החקירות לא הזמינה לבדיקה  .נעשתה עבודת חקירה של ממש באות� חמישה חודשי�
תיקי� של חברות אחרות בקבוצה שבה� מנוהלת פעילות עסקית ענפה בהיק  של מיליארדי 

 . לחקירה או לגביית עדותולא הזמינה אנשי מפתח באגודה ובגופי� הקשורי� בה, שקלי�

 2007ח גמר החקירה מחודש אוקטובר "רשות המסי� ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי דו
 . מפרט את סכומי המעילה באגודה עצמה נוס  על סכומי המעילה בכספי העמותה

 ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï- ˙Â¯È˜Á‰ ÏÂ‰È	· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ 
ÓÏ ÏÂÚÙÏÂ˙ÂÓÂ„ ˙Â¯È˜Á· Ì˙Â	˘È‰ ˙ÚÈ	 . Ï˘ Ì˙˜È„· ˙‡ ÌÈÏ˘˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰˙˜È„· È‡ˆÓÓÓ ·ÈÈÁ˙ÈÈ˘ ÈÙÎ ÏÚÙ˙Â ‰Ï‡ ˙Â˘¯Ù· ÒÓ‰ ÈË·È‰. 

 

 

 יחידת המודיעי� ברשות

מאגרי , כאמור. רי�"בי! תפקידיה של מחלקת המודיעי! במטה הרשות נכלל ג� איסו  מידע על אלכ
 לא יזמה הרשות איסו  מידע על 2010�2005לה כי בשני� הוע. המידע של הרשות אינ� שלמי�

מידע המתפרס� בתקשורת או , 22רי� פרט למידע המתקבל באופ! שגרתי מרש� התאגידי�"אלכ
א  לא הופנתה בקשה לחשב הכללי במשרד האוצר כדי לקבל נתוני� על . מידע המגיע מאזרחי�

היה ללמוד על הפוטנציאל של ביצוע מנתו! זה אפשר . רי� במכרזי� ממשלתיי�"התמודדות אלכ

__________________ 

22  �חברות : מרש� התאגידי� מגיע אחת לכמה חודשי� מידע על רישו� או על שינוי סטטוס של תאגידי
 .רי�"מ ואלכ"בע
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מצב כזה מאפשר פגיעה בעקרו! התחרות ההוגנת כלפי עוסקי� . רי�"פעילות עסקית על ידי אלכ
 .�"רי� כמו תשלו� של מס הכנסה ומע"רגילי� הנושאי� בעלויות שאינ! חלות על אלכ

 של אג  המכס משרד מבקר המדינה בדק ג� את הטיפול בפרטי מידע שהתקבלו ביחידת המודיעי!
 פריטי 12הועלה כי כל .  פרטי מידע12לצור� העניי! התקבלו מהרשות . רי�"� בקשר לאלכ"והמע

רי� שנכללו במידע " האלכ12 מתו� 2על . המידע שנבדקו על ידי משרד מבקר המדינה לא טופלו
הותית רי� נפגמת במידה מ"ללא העשרת המידע על אלכ. וא  הוא לא טופל, התקבל ג� בעבר מידע

  .רי� שקיי� בה� פוטנציאל גבוה לגביית מס"יכולת הרשות לאתר אלכ

חטיבת החקירות , בתקופה הקרובה וכחלק משדרוג מער� המודיעי!: "בתשובת הרשות צוי! כי
שיעסוק בי! השאר במיצוי מידע מתיקי� ורעיונות שאות� , ברשות יוזמת הקמת מער� מודיעי! גלוי

 ". ח"מעלה המבקר בדו
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