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 גביית חובות מס

 תקציר

�ד"התשל, )גביה(ותקנות המסי� )  פקודת המסי��להל� ) (גביה(פקודת המסי� 
. מסדירות את גביית המסי� ומאפשרות לנקוט אמצעי אכיפה כלפי חייבי מסי�, 1974

יתרת החובות לרשות שניתנה )  הרשות�להל� (לפי נתוני רשות המסי� בישראל 
 מיליארד �8.5מה� כ, ח" מיליארד ש�51.1 כ2009ר  הייתה בדצמב1הרשאה לגביית�

 .2ח חובות ודאיי�"ש

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול 2010 אוגוסט � 2009בחודשי� אוקטובר 
 .הביקורת נעשתה ָ)רשות. בגביית חובות מס

 

 עיקרי הממצאי�

 למועד היווצרות הגבייה העומדי� לרשותה סמו( הרשות אינה נוקטת את הליכי .1
 . למכירה3ובכלל� העמדה של נכסי מקרקעי� שבבעלות סרב� המס, החוב

המשרדי� האזוריי� שנבדקו לא גיבשו רשימה של חייבי� בעלי מיטלטלי�  .2
לא ניתחו את תוצאות ניסיונות ; שאפשר לעקל� על פי אמות המידה שקבעה הרשות

 צד שלישי בדבר נכסי החייב העיקול הקודמי� ולא הקפידו לקבל את תשובתו של
  .שבידיו

הרשות לא עיקלה את המיטלטלי� של כל החייבי� שלה� שלחה התראות על  .3
 .לעתי� נשלחו עובדי הגבייה לעקל מיטלטלי� בכתובות שגויות של חייבי�. עיקול

יחידות ההוצאה לפועל לא ניצלו את כל כלי הרכב העומדי� לרשות� לפעילות  .4
 .כלי הרכב א- נעשה שימוש אישיבחלק מ; האכיפה

יחידות ההוצאה לפועל עושות פעולות אכיפה מעטות באזורי� מסוימי� בשל  .5
 .חשש מפני התנגדות אלימה של החייבי� או מקורביה�

 מחייבי� שנעשה ת בנוגע לדרישת ביטחונו4הנהלי� שנקבעו לחלק ממערכי המס .6
אינ� מפורטי� ואינ� , העמ� הסדר גבייה ולדר( המימוש של ביטחונות אל

למימוש המשרדי� האזוריי� שנבדקו אינ� מקפידי� לדרוש ביטחונות . מעודכני�

__________________ 

יכול פקיד הגבייה לעקל ולמכור את נכסי , חוב שהוצא כתב הרשאה לגבייתו, על פי פקודת המסי�  1
 .החייב א� לא ישל� את חובו

 .חובות שאינ� שנויי� במחלוקת או חובות שהוטלו על פי פסק די�  2

 .ביו� הפירעו� את המס שהוא חייבלפי פקודת המסי� סרב� הוא מי שלא שיל�   3
 .ניכויי� ומיסוי מקרקעי�, מס הכנסה  4
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וג� כאשר נדרשו ביטחונות לא תמיד ה� מומשו בעת , הסדרי� שקבעו ע� חייבי�
 .הצור(

 

 סיכו� והמלצות

עקב . הביקורת העלתה ליקויי� מהותיי� בטיפולה של הרשות בגבייה של חובות מס
. ויי� אלה מפסיד אוצר המדינה הכנסות רבות ונפגעת ההרתעה כלפי סרבני המסליק

יש לעשות בדיקות מקדמיות . על הרשות לפעול לגביית חובות בסמו( להיווצרות�
על . לפני פעולות לעיקול מיטלטלי� כדי להבטיח שפעולות אלה יצליחו הצלחה מרבית

 להקפיד לעדכ� את נתוני �"הרשות להנחות את משרדי השומה ואת תחנות המע
וכמו כ� עליה להקי� מער( כתובות מרכזי ממוחשב של כל , החייבי� ברישומיה�

הקפדה על גביית . שיהיה משות- לכל מערכי המס ויעודכ� באופ� שוט-, הנישומי�
שהיא תנאי , חובות המס יש בה כדי להביא ליתר שוויוניות בנשיאה בנטל המס

 . במערכת השלטוניתהכרחי להבטחת אמו� האזרחי�

 

♦ 
 

 מבוא

 �להל�  (�1974ד"התשל, )גביה(ותקנות המסי� )  פקודת המסי��להל� ) (גביה(פקודת המסי� 
בפקודת המסי� נקבע כי א� לא שיל� . מאפשרות לנקוט אמצעי אכיפה כלפי חייבי מסי�, )התקנות

הגובה הראשי במשרד  (ופקיד הגבייה,  יו� למ� היו� שבו היה חייב לפרעו15אד� חוב מס בתו# 
יוציא פקיד , שלח אליו דרישה בכתב לשל� את החוב והוא לא פרעו) �"השומה או בתחנת המע

ובו הוא מצווה , ) כתב הרשאה�להל� (כתב הרשאה לעיקול )  הגובה�להל� (הגבייה לגובה מסי� 
תב מהחייב עליו לדרוש בכ, משקיבל הגובה את כתב ההרשאה. לדרוש מהחייב לשל� מיד את החוב

א� לא ).  התראה על עיקול�להל� (לשל� מיד את החוב ולהזהירו כי עומדי� לעקל את מיטלטליו 
פקיד הגבייה , א� ג� לאחר העיקול לא שול� החוב.  מיטלטליו אפשר לעקל את,שיל� את החוב

 . רשאי לצוות למכור את מיטלטליו של החייב

באמצעות משלוח צו עיקול לצד , "די צד שלישיעיקול בי"על פי פקודת המסי� אפשר לעשות ג� 
 .כגו� חשבונות בנק ומשכורות, שלישי המחזיק בזכויותיו או ברכושו של החייב

מעביר למשרדי השומה ולתחנות ) �" שע�להל� (שירות עיבודי� ממוכני� ברשות המסי� בישראל 
ר המועד האחרו� את כתב ההרשאה מוציאי� לפחות חודש לאח; � בכל חודש כתבי הרשאה"המע

 . החוב�שנקבע לפירעו

אחראית לתכנו� גביית המסי� )  הרשות�להל� (מחלקת הגבייה בהנהלת רשות המסי� בישראל 
על הגבייה השוטפת מופקדי� מדורי . ולפיקוח ובקרה בעניי� העמידה ביעדי הגבייה שקבעה הרשות

את ).  המשרדי� האזוריי��להל� (� אזוריות " תחנות מע�18 משרדי שומה אזוריי� וב�26הגבייה ב
 �להל� (משלוח ההתראות ואת העיקולי� עושות בעיקר שלוש יחידות מרכזיות להוצאה לפועל 

אחת באזור תל אביב והמרכז ואחת באזור , אחת באזור חיפה והצפו�, )יחידות ההוצאה לפועל
וכמו ,  סטודנטי��71 ו גובי�48במועד הביקורת הועסקו ביחידות ההוצאה לפועל . ירושלי� והדרו�
 .  שוטרי� לשמירת הסדר הציבורי20כ� הועסקו בה� 
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. את ההתראה על עיקול מיטלטליו של החייב מוסרי� לו בדר# כלל עובדי יחידות ההוצאה לפועל
עיקול מיטלטלי� ייעשה סמו# ככל האפשר למועד מסירת ההתראה על , על פי הנחיות הרשות

היחידה המרכזית , קוד� לעיקול מיטלטלי�. שעות ממסירתה 48א# לא לפני שעברו , העיקול
כדי , להוצאה לפועל מוסרת למשרד האזורי את רשימת החייבי� שאצל� היא מתכוונת לפעול

 . לבדוק א� חובותיה� לא הוסדרו בינתיי�

בכלל� חובות של נישומי� ועוסקי� ( הסתכמו יתרות החובות 2009בדצמבר , לפי נתוני הרשות
ח חובות למס " מיליארד ש�34.6בכ, כולל ריבית והפרשי הצמדה, )לא פעילי�] הנישומי� �להל� [

 �להל� (הרשאה ח שלש� גביית� הוצאו כתבי " מיליארד ש�23.9מה� יתרות חוב בס# כ, הכנסה
ח חובות על " מיליארד ש�13.3כ ;5ח חובות ודאיי�" מיליארד ש�1.6ומה� כ) חובות בהרשאה

 ;  מיליארד חובות ודאיי��1.3ח חובות בהרשאה ומה� כ" מיליארד ש�6.8 כמה�, במקור ניכויי�

 �3.3ומה� כ, ח חובות בהרשאה" מיליארד ש�9.5מה� כ, �"ח חובות מע" מיליארד ש�10.7כ
ח " מיליארד ש�10.9מה� כ, ח חובות מיסוי מקרקעי�" מיליארד ש�24.3כ; מיליארד חובות ודאיי�

 �82.9בס# הכול הסתכמו החובות לרשות בכ .ליארד חובות ודאיי� מי�2.3ומה� כ, חובות בהרשאה
ח חובות " מיליארד ש�8.5ח חובות בהרשאה ומה� כ" מיליארד ש�51.1מה� כ, ח"מיליארד ש

 .ודאיי�

 בדק משרד מבקר המדינה כיצד מטפלת הרשות בגביית 2010 אוגוסט � 2009בחודשי� אוקטובר 
ביחידות , במחלקת הגבייה שבהנהלת הרשות, שותהביקורת נעשתה בהנהלת הר. חובות מס

בנצרת ובעכו ובמשרד השומה בבאר , � שבטבריה"ההוצאה לפועל ובמשרדי השומה ותחנות המע
 ).  המשרדי� האזוריי� שנבדקו�להל� (שבע 

 

 

 מצבת החובות

 ידי  כי רצוי לפעול לגביית� על6בנוגע לחובות שטר� נית� כתב הרשאה בעניינ� קובע נוהל הרשות
כמו כ� קובע הנוהל כי ג� נגד . קשר טלפוני ע� הנישו� או מייצגו או על ידי שליחת הזמנה לבירור

אפשר לנקוט אמצעי , המאפשר לעקל את מיטלטליה�, חייבי� שכבר נית� כתב הרשאה בעניינ�
  .מת� פטור מניכוי מס במקור והזמנה לחקירה�אי, אכיפה אחרי� כגו� הטלת קנס מינהלי

 נישומי� �364,000 היו לכ2010 עד נובמבר 2009בחודשי� אוקטובר ,  פי נתוני הרשותעל .1
למרבית הנישומי� ;  היו חובות בהרשאה�184,000ומה� לכ, חובות למס הכנסה) חלק� לא פעילי�(
הרשות טיפלה באמצעי� . ח" ש5,000היה חוב שלא עלה על )  מבעלי החובות בהרשאה69%(

  מה� �36,000ורק כ, ) מבעלי החובות למס הכנסה�49%כ( נישומי� �180,000שפורטו לעיל בכ

 . שילמו את חוב�)  מכלל החייבי��10% מהחייבי� שטופלו וכ�20%כ(

 היא גבתה רק 2009מנתוני הרשות עולה כי בשנת  .� דומה"המצב בתחו� גביית חובות מע .2
 מיליארד חובות 3.3מה� , שאה� בהר"ח חובות מע" מיליארד ש�9.5מ) 2.44%(ח " מיליו� ש232

 5.62% נגבו 2009בשנת : שיעור החובות בהרשאה הנגבי� הול# ופוחת, ככל שחול/ הזמ�; ודאיי�
 . 2002 מהחובות שנוצרו לפני שנת 0.22%לעומת , מהחובות שנוצרו באותה שנה

רבות ל, הביקורת העלתה כי אי� בידי הרשות מידע זמי� ושוט/ על הרכב חובות הנישומי� .3
 ).מכס ומס רכישה, מס קנייה, מס שבח(בחלק ממערכי המס , ריבית והפרשי הצמדה, קנסות

__________________ 

 .חוב שאינו שנוי במחלוקת או חוב שהוטל על פי פסק די�  5

 ". הפעלת שיקול דעת ושינו� הוראות�הליכי גביה ואכיפה " בדבר 30.1.07�נוהל הרשות מ  6
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ‰ˆÓÓ ‰�È‡ ‡È‰ ÚÂ„Ó ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰ÈÈ·‚‰ . Ï‡ ‰ÈÈ·‚‰ ˙‡ˆÂ‰Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ Ì‚ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ

ÂÈ‰ „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ÏÚÂÙ‰·ÂÁ‰ ˙Â¯ˆÂ . 

 

 

 תכנו�

נכו� לבסס את פעולות הגבייה על , נוכח ריבוי החובות וכדי שפעולות העיקול ישיגו את מטרת�
במסגרת תכנו� כזה יש לקבוע מדיניות . תכנו� מרכזי שמביא לידי מיצוי משאבי הרשות בתחו� זה

 .שקאכיפה וסדרי עדיפויות לטיפול על פי מאפייני� של חייבי� ועל פי מצב המ

 

 תכנו� מטה

הרשות קובעת לכל משרד שומה אזורי בכל רבעו� תכנית עבודה לטיפול בנישומי� בעלי  .1
 מס# 25%ויעד גבייה של , חובות ודאיי� גדולי� שיש לה� נכסי� באזור שהמשרד מופקד עליו

 . חובות הנישומי� ברשימה

ת העבודה שקבעה הנהלת שנכללו בתכניו) 3,383( מהחייבי� 35%מנתוני הרשות עולה כי רק 
ובס# הכול , שילמו את חוב� או חלק ממנו, 2009הרשות למשרדי� האזוריי� ברבעו� הרביעי בשנת 

. ח חובות של חייבי� שהוכללו בתכנית העבודה" מיליארד ש�1.208מ) 41%(ח " מיליו� ש492נגבו 
, ) בלבד5%יה של גבי( משרדי השומה בחיפה �בי� המשרדי� הבולטי� שלא עמדו ביעד הגבייה 

 ). 15%(ואילת ) 9%(נצרת 

 מס# כל החובות �20% אזורית יעד גבייה של "הרשות קובעת בכל רבעו� ג� לכל תחנת מע .2
משרד מבקר המדינה בדק את נתוני . בהרשאה של הנישומי� הפעילי� באזור שהתחנה מופקדת עליו

התברר שכאשר הרשות בודקת א�  .�" בתחנות המע2009גביית החובות ברבעו� השלישי של שנת 
היא אינה מפרידה את סכו� החובות בהרשאה שגבו , התחנות האזוריות עומדות ביעדי� האמורי�

הדבר פוגע ביכולתה . � הנגבה באופ� שוט/"הכולל את המע, התחנות מהסכו� הכולל שה� גובות
שכ� התשלו� השוט/ , של הרשות לבקר את גביית החובות ובתמרי1 של התחנות לגבות את החובות

 . של הנישומי� נכלל בחישוב יעדי גביית החובות של התחנות

לפי נתוני . עיקר החובות בהרשאה שהצטברו ה� חובות של נישומי� לא פעילי�יש לציי� כי  .3
גידול של (ח " מיליו� ש�194 ב�2008 גדלה בשנת "מצבת החובות הרשומי� במער# מע, הרשות

ח בחובות " מיליו� ש94הנישומי� הלא פעילי� לעומת ירידה של ח בחובות " מיליו� ש288
מבדיקה שעשה משרד מבקר . ח" מיליארד ש�5.2והסתכמה בסו/ השנה ב) הנישומי� הפעילי�

חלק מהנישומי� מפסיקי� את פעילות� המדינה בתיקי הנישומי� במערכת הממוחשבת עולה כי 
ובעיקר כאשר נוצר חוב , פעול לגביית חוב�ואת הדיווח התקופתי לרשות כאשר הרשות מתחילה ל
  .בעקבות שומות של יחידות ביקורת החשבונות שברשות

הביקורת העלתה כי הכלי� הממוחשבי� המשמשי� את מערכי המס לפעולות הגבייה  .4
אינ� אחידי� ופותחו על ) 'נתוני ביצוע וכו, פילוח נתוני בעלי חוב על פי פרמטרי�, שאילתות מידע(

עוד העלתה הביקורת כי המערכת הממוחשבת . ישות השונות של מנהלי מערכי המספי הדר
המשמשת את משרדי השומה להכנת תכניות עבודה לטיפול בחובות ניכוי מס במקור של מעבידי� 
ונישומי� אינה יכולה לפלח את נתוני החייבי� לקטגוריות שונות על פי מאפייניה� ועל פי מצב 

בעלי כלי רכב או חייבי� שהוטל על רכביה� עיקול לטובת הרשות א# י� כגו� חייב(הטיפול בה� 



 605 משרד האוצר

כ# נפגעת יכולתה של ). 'וכוחייבי� שהקשר עמ� נותק , חייבי� בעלי נכסי מקרקעי�, ה� טר� עוקלו
 . הרשות לפעול ביעילות לגביית חובות ניכויי� מנישומי� בעלי נכסי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Ù˘Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙‡  , ÌÈÏÎ Á˙ÙÏ
‰Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ· „ÂÓÚÏÂ ÒÓ‰ ÈÎ¯ÚÓ ÏÎÏ ÌÈÏÈÚÈÂ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ. 

� ליצירת כלי� אחידי� שישמשו " הודיעה הרשות כי היא פועלת ע� שע2010בתשובתה בנובמבר 
 .את כל מערכי המס

 


 תכנו� פעולות האכיפה בידי המשרדי
 האזוריי

שיי� להפעיל שיקול דעת כאשר ה� בוחרי� את בעלי החוב  כי על הגובי� הרא7הרשות קבעה
 . שגביית חוב� תועבר ליחידת ההוצאה לפועל

בביקורת נמצא כי המשרדי� האזוריי� שנבדקו העבירו בשיטתיות לטיפול� של יחידות ההוצאה 
הגובי� א/ . לפועל חובות שהוצא כתב הרשאה לגביית� בלי שבדקו מהו הסיכוי לגבות חובות אלה

ובכלל זה במידע על תוצאות , א השתמשו בנתוני� המגווני� שבמערכת הממוחשבת של הרשותל
במקו� זאת בחרו הגובי� באקראי . כדי לבחו� את הסיכוי לגביית�, ניסיונות העיקול שנעשו בעבר

הגובי� הראשיי� הסבירו לנציגי משרד . ח" ש�10,000חייבי� מבי� בעלי החוב שחוב� גדול מ
 כי כדי לבדוק מהו הסיכוי לגבות את החוב דרושי� זמ� רב וכוח אד� נוס/ שאינו מבקר המדינה

 .בנמצא

עוד נמצא בביקורת כי פעמי� רבות המשרדי� האזוריי� מעבירי� ליחידות ההוצאה לפועל רשימות 
וא/ שהתברר בניסיונות עיקול , א/ על פי שאי� לה� כתובת מדויקת מלבד ש� היישוב, סרבני מס
 .י כתובת� על פי רישומי המשרדי� אינה נכונה או שאי� לחייבי� נכסי� שאפשר לעקלקודמי� כ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·ÂÁ‰ ‰·‚ÈÈ ÈÓ Ïˆ‡ ‰„ÈÙ˜· Ô�Î˙Ï ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ
Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ·Â ÌÈ·‡˘Ó· ÍÎ Ì˘Ï ˘Ó˙˘‰ÏÂ ÏÂ˜ÈÚ ˙ÂÚˆÓ‡· . ˙Ï‰�‰ ÏÚ

Ì‡Â ‰ÏÈÚÈ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ì‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰‰È˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ . 

 

 

 הטלת עיקול על נכסי שבידי צד שלישי 

פקיד הגבייה רשאי לתת צו לעיקול נכסי� של סרב� מס הנמצאי� בידי , על פי פקודת המסי�, כאמור
עליו להגיש לפקיד הגבייה בתו# עשרה ימי� הודעה שבה , א� נית� צו לצד השלישי. צד שלישי

א� לא מסר הצד השלישי הודעה או שפקיד הגבייה . כולו או מקצתו, נכס נמצא בידיויציי� א� ה
הממונה על הגבייה רשאי להזמי� את הצד , סבור שההודעה שמסר אינה שלמה או אינה נכונה

א� יתברר כי הצד השלישי לא מסר את הנכסי� המעוקלי� כפי שנקבע בצו . השלישי לחקירה
שיל� לפקיד הגבייה את החובות שעליו לשל� או הוציא מידיו נכס או לא , העיקול בלי הסבר מספק

 .פקיד הגבייה רשאי לחייבו בתשלו� החוב, א/ שידע שמוטל עליו צו עיקול, שיל� חוב שלא כדי�

__________________ 

  . לעיל6ראו הערה   7



 ב61דוח שנתי  606

כגו� פרטי ,  שלישיצדנמצא כי המשרדי� האזוריי� שנבדקו לא עדכנו את המידע הנוגע ל .1
עוד נמצא כי . לעתי� במש# שני�, במערכת הממוחשבת, בי�בנקי� ומעסיקי� של החיי, לקוחות

 . הגובי� הראשיי� שלחו צווי עיקול רבי� על סמ# נתוני� לא מעודכני� אלה

בעת שליחת צו . המשרדי� האזוריי� שנבדקו לא פעלו כדי לקבל את תשובת הצד השלישי .2
ענה הצד השלישי לצו כדי שא� לא יי, עיקול לצד שלישי נרשמת תזכורת במערכת הממוחשבת

א� יהיה צור# , ולהזמינו לחקירהלברר מדוע לא נענה , לאחר פרק זמ� מסוי�, יוכל הגובה, העיקול
במקו� , א/ שזה לא השיב לה�, הגובי� חזרו ושלחו עוד צווי עיקול לצד השלישי, למרות זאת. בכ#

�2008יה שלחה בשני� � בטבר"תחנת המע, כ# לדוגמה. לשוחח עמו בטלפו� או להזמינו לחקירה
בעניי� חברה בעלת חוב בהרשאה בס# , ה� לבנקי� וה� ללקוחות,  צווי עיקול לצד שלישי14 2009

 .ואיש לא זומ� לחקירה, התחנה לא ביררה מדוע לא קיבלה תשובה לשו� פנייה. ח" מיליו� ש�1.1כ

שרות לגבות את  האזוריי� שנבדקו לא יישמו את הוראות פקודת המסי� בדבר האפהמשרדי� .3
 . החוב מצד שלישי שלא שית/ פעולה כנדרש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÒÎ� Ï˘ ÏÂ˜ÈÚ È·‚Ï Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
È˘ÈÏ˘ „ˆ È„È·˘ ÌÈ·ÈÈÁ. 

 

 

 פעולות מקדמיות לעיקול

 איתור כתובות

 כאילו נמסרו כדי� יראו אות�, צו וכל מסמ# אחר שיש למסור, דרישה, הודעה, על פי פקודת המסי�
א� ניתנו למי שנועדו או הונחו במקו� מגוריו או במקו� עסקיו הרגיל או נשלחו לש� על שמו 

עליו לדרוש מהחייב לשל� , משקיבל הגובה כתב הרשאה, על פי הנחיות הרשות,  כאמור.בדואר
ירה ידנית ההתראה על עיקול נמסרת במס. מיד את החוב ולהזהירו כי עומדי� לעקל את מיטלטליו

בי� , מטרת המסירה הידנית היא. לרוב באמצעות הדבקת הודעה על דלת הבית, בכתובתו של החייב
עדכו� הכתובות לפני מימוש העיקולי� חשוב בייחוד כשמדובר . לוודא שהכתובת נכונה, היתר

 את שכ� אלה נוהגי� לשנות לעתי� תכופות, בחייבי� העומדי� בסירוב� לשל� את חוב� לאור# זמ�
 .מקו� העסק ומקו� מגוריה�, עיסוק�

קובע כי א� תושב לא מסר לפקיד הרישו� כתובת למשלוח , �2005ה"התשס, חוק עדכו� כתובת
ואול� הרשות שולחת ומוסרת . ייחשב המע� הרשו� במרש� האוכלוסי� לכתובת הדואר שלו, דואר

שאינה , במאגרי הכתובות שלהעל פי הכתובת הרשומה , לרבות הודעות על חובות, דואר לנישומי�
 . בהכרח הכתובת במרש� האוכלוסי�

� ומשרדי מיסוי "תחנות המע,  העבירו משרדי פקידי השומה2009בשנת , על פי נתוני הרשות
חייב אחד יכול לקבל כמה כתבי ( כתבי הרשאה �48,650מקרקעי� ליחידות ההוצאה לפועל כ

בעיקר מפני ,  התראות על עיקולי�17,045מסרו רק א# היחידות , )כל אחד נוגע לחוב אחר, הרשאה
 . שרבות מכתובות החייבי� שנמסרו לה� היו שגויות

שיעור ,  ועדה שהוקמה ברשות כדי לבדוק את הטיפול בדואר חוזר2007לפי דוח שהגישה ביוני 
. �7% כ�� "ושל מער# מע, �26%הדואר החוזר של מערכי מס הכנסה ומיסוי מקרקעי� הוא כ

. � מוקד שירות מרכזי לעדכו� כתובות של חייבי�"ה המליצה להנהלת הרשות להקי� בשעהוועד
 אוגוסט �נמצא כי עד מועד סיו� הביקורת , א/ על פי שהנהלת הרשות אישרה את המלצת הוועדה
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ובחלק� , למערכי� השוני� ברשות יש מאגרי כתובות נפרדי�.  לא יישמה הרשות החלטה זו� 2010
 .וה� אינ� מעדכני� זה את זה, ות שוני�א/ פרטי הכתוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈÂ‚˘ ˙Â·Â˙ÎÏ ÌÈ·Â‚‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ‡Ï˘ È„Î , Ê·Ê·Ï ÍÎÂ
ÌÈ·‡˘Ó ,¯ÊÂÁ ¯‡Â„· ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ�Ú· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ : ÌÈ˜‰Ï ‰ÈÏÚ

ÌÈÓÂ˘È�‰ ÏÎ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ ÈÊÎ¯Ó ˙Â·Â˙Î Í¯ÚÓ ,ÈÂ ÒÓ‰ ÈÎ¯ÚÓ ÏÎÏ Û˙Â˘Ó ‰È‰È˘ ÔÎ„ÂÚ
ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· . 

 כי הרשות מפתחת בימי� אלה 2010ל שירות לקוחות ברשות הודיעה בתשובתה בנובמבר "סמנכ
 . וכי טר� הסתיי� פיתוח המערכת בשל מורכבותה, מערכת ממוחשבת על פי המלצת הוועדה שלעיל

 

 התראות לפני עיקול

א� לא יסדיר , 8באמצעות פריצהא/ , בהתראה על עיקול נאמר לחייב שעומדי� לעקל את מיטלטליו
 . את חובו

 סרבני �20רכוש� של שבעה מ, � בעכו ובמשרד השומה בטבריה"הביקורת העלתה כי בתחנת המע
א/ על פי שנמסרו לה� , 2008לא עוקל לפחות מתחילת שנת , המס שעניינ� נבדק בכל משרד

 . התראות על עיקולי� וחוב� לא שול�

נה במשרדי� אלה וביחידות ההוצאה לפועל לא נמצאו מסמכי� בבירור שעשה משרד מבקר המדי
ובעיקר של מי שקיבלו התראות , המבהירי� מדוע לא עוקל רכוש� של חייבי� שקיבלו התראה

יש שמספר החייבי� שקיבלו : הגובי� הראשיי� טענו כי ייתכנו כמה הסברי� לכ#. חוזרות ונשנות
ועל כ� אי� טע� לשלוח מעקלי� לאזור ,  מועטהתראה ומתגוררי� באזור מרוחק ממשרד השומה

דורש , בעיקר באזורי מגורי� של בני מיעוטי� ושל חרדי�, עיקול הרכוש של חייבי� מסוימי�; זה
 . ולא תמיד מוקצה כוח כזה לש� כ#, כוח משטרתי מיוחד

ביצוע העיקול פוגעי� בהרתעה כלפי בעל החוב ומצמצמי� את �מסירת התראה על עיקול ואי
הפגיעה קשה במיוחד כאשר ניתנות התראות חוזרות ונשנות ואי� . סיכויי� שישל� את חובוה

  .ננקטות פעולות אכיפה

ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡¯˙‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ·ÈÈÁ Ï˘ ÔÈÏËÏËÈÓ‰ ÂÏ˜ÂÚ ‡Ï ÚÂ„Ó ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ . 

 

 

 הפעילות של יחידות ההוצאה לפועל

 בתחילת כל שנה קובעת הנהלת הרשות כמה .ברשות פועלות שלוש יחידות הוצאה לפועל, כאמור
עובדי היחידות פועלי� .  יעביר כל משרד אזורי לטיפול יחידות אלה באותה השנה9סרבני מס

בי� על ידי עובדי , ההתראה נמסרת לחייב. ובדר# כלל בכל חוליה יש שוטר ושני גובי�, בחוליות
 . שעות לפני העיקול48פחות ל, המשרד האזורי ובי� על ידי עובדי יחידת ההוצאה לפועל

__________________ 

 .ינו בפקודת המסי�לאחר מיצוי הדרכי� האחרות שצו  8

 .לפי פקודת המסי� סרב� הוא מי שלא שיל� ביו� הפירעו� את המס שהוא חייב  9
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בעקבות פעילות .  התראות לפני עיקול17,045 נמסרו לחייבי� 2009בשנת , כפי שצוי� .1
 . ח" מיליו� ש345 עיקולי מיטלטלי� ונגבו 1,362יצאו אל הפועל ,  כלי רכב3,151היחידות עוקלו 

צאה לפועל מוצגי� הביקורת העלתה כי בדוחות השנתיי� המסכמי� את הפעילות של יחידות ההו
א# אי� , מספר כלי הרכב והמיטלטלי� שעוקלו וס# כל החובות שנגבו בעקבות פעילות היחידות

אפשר �וממילא אי, בידי הרשות נתוני� על ס# כל חובות הנישומי� שהועברו לטיפול היחידות
 אפשר לנתח את תוצאות פעולות�בהיעדר נתוני� אלה אי. לדעת מהו שיעור החובות שנגבו

 . להסיק מסקנות ולהפיק לקחי� בעניי�, האכיפה

העובדי� של יחידות ההוצאה לפועל צריכי� לפעול על פי רשימות של סרבני מס שהוכנו בידי  .2
נעשות בעקבות סיורי� שעובדי היחידות ) 22%(אול� פעולות רבות של היחידות . הגובי� הראשיי�

משיחות ע� .  בעלי חובות בהרשאה ולעקל�עושי� בחניוני� ציבוריי� כדי לאתר כלי רכב של
מנהלי היחידות עולה כי לדעת� פעילות יזומה זו יעילה לא פחות מהעיקולי� הנעשי� על פי 

מאחר שפעמי� רבות מועברות אליה� רשימות ללא ; הרשימות ששולחי� לה� המשרדי� האזוריי�
, )תכנו� בידי המשרדי� האזוריי�ראו לעיל בעניי� ה(תכנו� ראוי והפעילות אינה משיגה את מטרתה 
 . ה� מעדיפי� שלא לצמצ� את הפעילות היזומה

משרד מבקר המדינה בדק כיצד ניצלו יחידות ההוצאה לפועל את כוח האד� ואת כלי הרכב  .3
 . 2009שעמדו לרשות� במחצית הראשונה של שנת 

על פי התק� (דנטי�  סטו�71 שוטרי� בשכר ו20,  עובדי�48במועד הביקורת הועסקו ביחידות 
 נקבע כי מכסת שעות העבודה החודשית של 10על פי הסכ� קיבוצי).  סטודנטי�80אפשר להעסיק 

ואול� התברר כי מספר שעות העבודה .  שעות120ובמקרי� מיוחדי� ,  שעות96סטודנטי� תהיה 
 �59% היה כ2009הממוצע של סטודנט ביחידת ההוצאה לפועל מרכז במחצית הראשונה של 

 .המכסה שנקבעהמ

התברר כי לפחות שלושה כלי רכב לא נוצלו .  כלי רכב עמדו לרשות יחידות ההוצאה לפועל�40כ
בחצי הראשו� של שנת , על פי ספרי הרכב שמנהלות יחידות ההוצאה לפועל. לפעילות האכיפה

חידות ה� חנו בחניוני הי;  לא נוצלו כלי הרכב האמורי� למת� התראות או למימוש עיקולי�2009
מכא� שנעשה בה� שימוש . ואילו בשעות הלילה חנו בדר# כלל ליד בתי עובדי�, במהל# היו�

כמו כ� התברר שעובדי� אלה לא חויבו בשווי השימוש בכלי רכב על פי הוראות . לצרכי� פרטיי�
 . פקודת מס הכנסה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙„ÈÓ ‰Ó ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ Ï˘ ˙
ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Â„ÈÁÈ , Ô˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÒÎÓ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ· ˙ÂÏˆ�Ó Ô‰ Ì‡‰

Ô‰Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ· ˙Â˘Ó˙˘Ó Ô‰ „ˆÈÎÂ. 

רישומי� אלה . על הגובי� לרשו� במחשב כיצד הסתיי� כל ניסיו� עיקול, לפי הנחיות הרשות .4
פה אחרות כדי לגרו� חשובי� שכ� אפשר להפיק מה� לקחי� ולבדוק א� מוטב לנקוט דרכי אכי

 העיקולי� נעשי� על ידי יחידות ההוצאה רוב. וכ# להימנע מבזבוז משאבי�, לחייב לשל� את חובו
 .� מעקלות רכוש בעצמ�"ולעתי� תחנות מע, לפועל

מדובר ברישומי� שרשמו ה� עובדי . בביקורת נמצאו רישומי� כפולי� במערכת הממוחשבת
על , כ# לדוגמה. � בעניי� אות� כלי רכב שעוקלו ונתפסו"ההוצאה לפועל וה� עובדי תחנות מע

__________________ 

לבי� הסתדרות , ובכלל� שירות המדינה,  בי� המעסיקי� בשירות הציבורי3.11.09�ההסכ� שנחת� ב  10
 .העובדי� הכללית החדשה
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� בעכו וה� עובדי " דיווחו ה� עובדי תחנת המע2008עיקול רכביה� של חמישה נישומי� בשנת 
 . יחידת ההוצאה לפועל בחיפה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÏÂÙÎ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ . 

בי� ,  כי היא מתעתדת לפתח מערכת אכיפה אחת שתטפל2010ר הרשות הודיעה בתשובתה בנובמב
 . ג� בבעיה זו, היתר

 

 

 ביטול עיקולי מיטלטלי� 

 את הממוני� האזוריי� 2010הנחה באפריל , ל אכיפת הגבייה ברשות"סמנכ, מר זאב פורת .1
נות במקרי� חריגי� יש לפ. אלא א� מדובר במלאי עסקי, לתפוס מיטלטלי�"� שלא "בתחנות המע

הזיכוי המתקבל מהמכירה אינו מכסה את ההוצאות שנגרמו "שכ� ; "אליי לקבלת אישור מקדמי
 ".עקב תפיסת ומכירת המעוקלי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂÂ˘˘ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÔÈÏËÏËÈÓ Ï˜ÚÏ ÏÂ˜˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
È˙Â‰Ó .‰Ú˙¯‰ ˙¯ÈˆÈÏ Ì‚ ˙‡Ê .˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙ÂËÈ˘· ¯ÂÁ·ÏÂ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ 
¯˙ÂÈ· ˙Â·ÈÒ�‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÙÈÎ‡Ï . 

יחידות ההוצאה לפועל נדרשות לקבל את אישור המשטרה , על פי הנחיות משטרת ישראל .2
לעיקולי� הנעשי� באזורי� שבה� עלולי� להתעורר קשיי גבייה בשל התנגדות אלימה של החייבי� 

,  ומנהלי יחידות ההוצאה לפועללדברי הגובי� הראשיי�. אזורי מגורי� של הפזורה הבדווית, כגו�
אי� נעשות פעולות אכיפה שוטפות מאחר שהמשטרה אינה , לעתי� לא מעטות, באזורי� כאלה

 . מאשרת זאת

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˙Â˘ÚÏÂ ‡˘Â�‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
ÌÈÈ˙ÈÈÚ· ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÈÈ·‚ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˘¯„�‰ ,‰ÈÈ·‚ Ï˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘ È„Î˙È·ÈË˜ÏÒ  ,

 Â·˘"¯·‚ ÌÈÏ‡„ ÏÎ ." 

 

 

 עיקול כלי רכב

על , הפועל במשרד המשפטי�, גובה המס רשאי להודיע לרש� המשכונות, על פי פקודת המסי�
ההערה . שהעברת הבעלות עליה� חייבת רישו� לפי כל די�, לרבות כלי רכב, עיקול מיטלטלי הסרב�

. יכולה לשמש תמרי1 לחייב לשל� את חובו, הנרשמת אצל רש� המשכונות, בדבר עיקול כלי רכב
ובה� נתוני� בדבר , בידי הרשות מאגר נתוני� הנלקחי� ממרשמי� של גופי� ממשלתיי� שוני�

 . ובכלל זה המרש� של משרד התחבורה בדבר הבעלות על כלי רכב, נכסי� שבידי נישומי�

. שלה� על ש� ב� משפחהיש שסרבני מס רושמי� את כלי הרכב , כדי להתחמק מעיקול כלי רכב
 כלי רכב בבעלות� של בני 3,527משרד התחבורה  היו רשומי� במרשמי 2010יצוי� כי באוגוסט 
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על פי הפרשנות המקובלת .  מה� היה רישיו� נהיגה תק/�483ורק ל, 18אד� שעדיי� לא מלאו לה� 
  א� יש לה ראיותרשאית לעקל כלי רכב שהבעלות עליו אינה רשומה על ש� סרב� המס היא, ברשות

ושהרישו� במשרד הרישוי אינו משק/ את , התומכות בהנחה שהרכב שיי# בפועל לחייב במס
הביקורת העלתה כי יחידות ההוצאה לפועל שנבדקו אינ� פועלות כדי לעקל כלי רכב . המציאות

ל ולעתי� מי שרשו� כבע,  שהיו ראיות התומכות בהנחה שהרכב שיי# בפועל לחייב במסא/, כאלה
במערכת הממוחשבת של הרשות לא נמחקו רישומי  יש להוסי/ כי. הרכב אינו מחזיק ברישיו� נהיגה

 .  אי� לעקל�11הבעלות על כלי רכב שנמכרו ועל כלי רכב ישני� שעל פי נוהל הרשות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·Î¯ ÈÏÎ Ï˜ÚÏ ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰· ˙ÂÎÓÂ˙‰ ˙ÂÈ‡¯ ˘È˘ÒÓ· ·ÈÈÁÏ ÏÚÂÙ· ÌÈÎÈÈ˘ Ì‰˘ ‰Á� , È�Â˙� ¯‚‡Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÏ

È‡˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙‡ Â�ÓÓ ËÈÓ˘‰ÏÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Î¯‰ ÈÏÎ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰-Ï˜ÚÏ ¯˘Ù‡ . 

 

 

  מכירת נכסי מקרקעי� משועבדי

על פי פקודת המסי� גובה המס רשאי לרשו� בפנקס רש� המקרקעי� הערה על מקרקעי� שבבעלות 
לש� , תב הרשאה למכירת� כאילו נמכרו על פי צו מאת בית משפט מוסמ#ואפשר להוציא כ, הסרב�

מכירת נכסי , על פי הנחיות הרשות. סילוק חוב על פי פסק די� ובתנאי� שנקבעו בפקודת המסי�
 א� חובו לכלל מערכי המס בלי קנסות מסתכ� 12מקרקעי� של סרב� לש� תשלו� חובו תיעשה

 . ח" ש�100,000ביותר מ

בביקורת נמצא כי הגובי� הראשיי� במשרדי� . פועל במערכת ממוחשבת נפרדתכל מער# מס 
האזורי� שנבדקו לא איחדו את נתוני כלל מערכי המס על חובות של סרבני� לש� קבלת החלטה 

 ג� כאשר החוב במער# מס יחיד היה גדול , יתרה מזו. בדבר מימוש נכסי מקרקעי� שבבעלות�

י� לבדוק א� אפשר להוציא כתב הרשאה למכירת מקרקעי� ח לא הקפידו הגוב" ש�100,000מ
עוד נמצא כי הרישומי� במערכת הממוחשבת של הרשות אינ� תואמי� תמיד את  .שבבעלות הסרב�

 . הרישו� בפנקס רש� המקרקעי� ובמינהל מקרקעי ישראל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˜Â„·Ï „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈ·Â‚‰ ÏÚ
·ÂÁÌÈ�Â˘‰ ÒÓ‰ ÈÎ¯ÚÓ Ï˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÈ�·¯Ò‰ ˙Â , ¯ÂÎÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î

Ì˙ÂÏÚ··˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÒÎ� . ÌÈ·ÈÈÁ ˙ÂÏÚ··˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÒÎ� ˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈ·Â‚‰ ÏÚ
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ·Â ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ò˜�Ù· ÌÈÏÂ˜ÈÚ ÌÂ˘È¯· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ . ˘È ÔÎ ÂÓÎ

 ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ ÌÚÂ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ì˘¯ ÌÚ Ì‡˙Ï È�Â˙� Ï˘ ‰‡ÏÓÂ ˙ÙËÂ˘ ‰¯·Ú‰ Ï‡¯˘È
˙Â˘¯Ï ˙Â‡˜ÒÚ‰. 

 .הרשות הודיעה בתשובתה כי תפעל להגברת מימוש הנכסי�

 כי הוא פועל בתיאו� ע� הרשות וע� 2010מינהל מקרקעי ישראל הודיע בתשובתו מנובמבר 
 .גורמי� נוספי� להקמת מערכת ממוחשבת שבאמצעותה יועברו נתוני� מעודכני� לרשות

__________________ 

 . לעיל6ראו הערה   11

 בדירה המשמשת מקו� מגורי� לסרב� ולבני משפחתו ולא בתנאי שלא מדובר, על פי פקודת המסי�  12
 . בקרקע חקלאית הנחוצה למחייתו ולמחיית בני ביתו
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"ביעות בידי תחנות מעהגשת ת 

מי שלא הגיש במועד דוח שיש , )�" חוק מע�להל�  (�1975ו"התשל, על פי חוק מס ער# מוס/ .1
הנהלת הרשות קבעה בנוהל שעל התובעי� . דינו שנת מאסר, להגישו על פי החוק או התקנות

עד ולא � להגיש כתב אישו� נגד מי שלא הגיש לפחות שישה דוחות שוטפי� במו"בתחנות המע
 . � לפריסת תשלו� חובותיו"עמד בהסדרי� שאישרה לו תחנת המע

מספר כתבי האישו� הממוצע , על פי נתוני הרשות. � אינה אחידה"התברר כי פעילות תחנות מע
חלק מהתחנות מרבות להשתמש .  כתבי אישו� בכל תחנה38 הוא 2009שהגישו התחנות בשנת 

 ובעכו ) 96(בנצרת , )2009 כתבי אישו� הוגשו בשנת 107(למשל התחנה בטבריה , בכלי אכיפה זה

, )כתב אישו� אחד (1למשל התחנות תל אביב , ואילו תחנות אחרות כמעט אינ� משתמשות בו, )97(
 ).0(ואילת ) 9(ירושלי� , )4 (2תל אביב 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ·ÈÈÁ „‚�Î ÌÂ˘È‡ È·˙Î Â˘‚ÂÈ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
ÚÓ·"¯˜Ó· ÌÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ. 

, כל אד� רשאי לייסד חברה, ) חוק החברות�להל�  (�1999ט"התשנ,  חוק החברותעל פי .2
 . אינה בלתי מוסריתו  ואת תקנת הציבור אינה נוגדת את החוקיהמטרה ממטרותשו� ובלבד ש

מפגישות ע� הממוני� במשרדי� האזוריי� שנבדקו עולה כי יש שסרבני מס מפסיקי� את פעילות� 
בפעולה , ומקימי� חברות חדשות במקומ�, ל חברות שבבעלות� שצברו חובות גדולי� לרשותש

כדי . 13שכל ייעודה הוא לאפשר לה� להימנע מתשלו� חובותיה�, מלאכותית הנעדרת טע� מסחרי
על הרשות להוכיח בבית משפט כי , שיהיה אפשר לייחס את חובות החברה הישנה לחברה החדשה

עוד עלה . נעשתה רק כדי להתחמק מתשלו� חובות החברה הישנההקמת החברה החדשה 
 . מהפגישות האמורות כי הרשות ממעטת לעשות פעולות מעי� אלה

 Ú�ÓÈ‰Ï ‰¯ËÓ· ˙Â˘„Á ˙Â¯·Á ÌÈÓÈ˜Ó‰ ÒÓ È�·¯Ò „‚� ˙Â˘ÈÁ�· ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
Ì‰È˙Â·ÂÁ ÌÂÏ˘˙Ó . 

 

 

 גביית חובות של רשויות מקומיות

אי� להעמיד לדי� ראש רשות מקומית א� הרשות המקומית לא על פי עמדת פרקליטות המדינה 
אלא א� כ� יהיה אפשר להוכיח באמצעות , העבירה לרשות את המס שניכתה ממשכורות עובדיה

מבירורי� שנעשו ע� פקידי השומה . ראיות פוזיטיביות שהרשות המקומית בזבזה כספי� בקביעות
חובות ניכרי� מפני שאינ� מעבירות לרשות מס בעכו ובנצרת עולה כי רשויות מקומיות צוברות 

הביקורת העלתה כי המשרדי� האזוריי� שנבדקו לא פעלו . שנוכה במקור ממשכורות העובדי�
 .לגביית החובות האמורי�

 ˙ÂÈÂ˘¯Ó ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ˙ÂÏÈÚÈ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó . 

__________________ 

 ".התמודדות ע� תופעת החשבוניות הפיקטיביות"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , ראו מבקר המדינה  13
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משרד המשפטי� כי עמדת הפרקליטות בנוגע להעמדה לדי� של  הודיע 2010בתשובתו בנובמבר 
 .ראש רשות מקומית נתונה בימי� אלה בבחינה מחודשת

 

 

 הסדרי תשלומי�

, א� נמצאה סיבה מספקת לכ#, � רשאי� המשרדי� האזוריי�"על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע
 חייב 14י נוהלי הרשותעל פ. לפרוס חוב מס לתשלומי� שישולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

שנעשה עמו הסדר לפירעו� חובו בכמה תשלומי� ימסור לגובה הראשי במשרד האזורי המחאות 
 . דחויות לתאריכי� שנקבעו

הביקורת . � עד שלוש פעמי� בשנה"על פי נוהל הרשות נית� לפרוס תשלו� בגי� דוח שוט/ למע
ייבי� לפרוס את תשלו� החוב בלא � האזוריות שנבדקו אפשרו לח"העלתה כי שלוש תחנות המע

 . שבדקו א� יש סיבה מספקת לעשות זאת

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰Ú·˜˘ ÌÈÏ‰�‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ. 

 .הרשות הודיעה בתשובתה כי תדאג לרענ� ולהטמיע את הוראות הנוהל בנדו�

 

 

 ביטחונות להסדרי� 

נות לתשלו� החוב על פי הסדר פריסת התשלומי� יותנה במת� ערבות וביטחו, על פי נוהלי הרשות
כמו כ� יש לשקול הטלת שעבודי� על כלי רכב . שיקול דעתו של הגור� המוסמ# לאשר את ההסדר
 . ונכסי מקרקעי� של החייב עד לתשלו� מלוא החוב

אינ� מפורטי� , �"להבדיל מנוהלי תחנות המע, נמצא כי הנהלי� הנוגעי� לפעילות משרדי השומה
.  אי� בה� הגדרה מפורטת של סוג הביטחונות הנדרשי� על פי גודל החוב,לדוגמה. ואינ� מעודכני�

 . עובדי הגבייה במשרדי השומה אינ� בקיאי� בטיפול בקבלת ביטחונות ובמימוש�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ�Ú· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰� ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÏ Ì‚ ÚÂ·˜Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙Â�ÂÁËÈ· ˙˘È¯„. 

 .י תקבע נוהל מפורט ואחיד לכלל מערכי המסהרשות הודיעה בתשובתה כ

 

 

__________________ 
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 סיכו� 

 ÌÈÓÂ˘È�Ó ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È··
ÒÓ‰ È�·¯Ò ÈÙÏÎ ‰Ë˜�˘ ‰Ú˙¯‰‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆÓ‡ È·‚ÏÂ . ‰‡˘¯‰ ‰�˙È�˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙¯˙È

 ¯·Óˆ„· ‰˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÈ·‚Ï2009Î -51.1˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á , Ì‰Ó8.5ÏÈÓ ˘ „¯‡È" ˙Â·ÂÁ Á
ÌÈÈ‡„Â ,ÔÓÊ‰ ÛÏÂÁ˘ ÏÎÎ ÌÈ˙ÁÂÙÂ ÌÈÎÏÂ‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï ÌÈÈÂÎÈÒ‰Â . ÌÈÈÂ˜ÈÏ ·˜Ú

ÌÈÓÂ˘È�‰ Ï˘ ÌÈÒÓ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯ÒÂÓ Ì‚ Ú‚Ù� ‰Ï‡. 

ÂÏÚÈÈÏÂ ‰ÈÈ·‚‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ , ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ· ¯ÊÚÈ‰Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â
Â˙Â¯ˆÂÂÈ‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï È„Î :‰ÈÏÚ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï 

ÏÂ„‚ Ì˙Â·‚Ï ÈÂÎÈÒ‰˘ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ˙Â‡˘¯‰ È·˙Î Ô˙Ó· „˜Ó˙‰Ï , ‡Ï ÚÂ„Ó ˜Â„·Ï
ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡¯˙‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ·ÈÈÁ Ï˘ ÔÈÏËÏËÈÓ‰ ÂÏ˜ÂÚ È·‚Ï Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙ÏÂ 

È˘ÈÏ˘ „ˆ È„È·˘ ÌÈ·ÈÈÁ ÈÒÎ� Ï˘ ÏÂ˜ÈÚ. ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ, ‰‡ˆÂ‰‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï 
ÏÚÂÙÏÒÓ· ·ÈÈÁÏ ÌÈÎÈÈ˘ Ì‰˘ ‰Á�‰· ˙ÂÎÓÂ˙‰ ˙ÂÈ‡¯ ˘È˘ ·Î¯ ÈÏÎ Ï˜ÚÏ  ,Â ÏÂÚÙÏ

 ÌÈ·ÈÈÁ ˙ÂÏÚ··˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÒÎ� ˘ÂÓÈÓÏ- Ò˜�Ù· ÌÈÏÂ˜ÈÚ ÌÂ˘È¯· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ 
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ·Â ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ .¯˘Ù‡Ï È„Î ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ 

ÌÈÈ˙ÈÈÚ· ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰ÈÈ·‚ ;Â˘‰ È„¯˘ÓÏ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ˙˘È¯„ ÔÈÈ�Ú· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰� ‰Ó
ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙Â�ÂÁËÈ· ;ÔÎÂ Ì‰ÈÓÂ˘È¯· ÔÎ„ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ‰Á�˙ ÈÎ ÈÂ‡¯ 
ÌÈ·ÈÈÁ‰ È�Â˙� ˙‡ÌÈ˜˙ ÈÎÂ ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÏÎ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ ÈÊÎ¯Ó ˙Â·Â˙Î Í¯ÚÓ  , Û˙Â˘Ó ‰È‰È˘

ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„ÂÚÈÂ ÒÓ‰ ÈÎ¯ÚÓ ÏÎÏ .ÈÚ‰Â ‰ÈÈ·‚‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ÂÏÚÈÈ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÏÂ˜
ÒÓ‰ È�·¯Ò ·¯˜· ‰Ú˙¯‰‰ ˙‡ Â¯È·‚ÈÂ. 

 



 


