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 הלי� גילוי מרצו� ברשות המסי�

 תקציר

" גילוי מרצו�"יש נוהל ל ) הרשות או רשות המסי��להל�  (בישראל לרשות המסי�
נישומי� שלא דיווחו על הכנסותיה� , על פי נוהל זה. של עברות מס על ידי נישומי�

יכולי� לשל� את המס המתחייב על פי הצהרת� וללא סנקציה וליהנות מחסינות 
 .הלי� זה אינו מעוג� בחוק. לילימהלי� פ

 

 פעולות הביקורת

של ה את פעולותילסירוגי�  בדק משרד מבקר המדינה 2010יוני �2009 ינואר בחודשי�
בהנהלת רשות ה שתהביקורת נע. הבקשות לגילוי מרצו� רשות המסי� בישראל בעניי�

 .המסי� ובמשרדי שומה ברשות

 

 עיקרי הממצאי�

. ל"צו� נוגעות לתשלו� מס על הכנסות שהופקו בחורבות מהפניות לגילוי מר .1
התברר כי לרשות אי� אמצעי� של ממש לאיסו# מידע על הכנסות תושבי ישראל 

ל "החלטת ועדת שרי� בדבר גיבוש נוהל להקמת מאגר מידע על הכנסות בחו. ל"בחו
 במצב זה יכולתו של הנישו� לבקש בכל עת לפעול לפי נוהל גילוי מרצו�. לא מומשה

 . יוצרת תמרי% להעלמת מס

בה� מנהל הרשות , בשני� האחרונות הביעו גורמי� בכירי� במשרד המשפטי� .2
בעיקר משו� שסברו כי ביכולתו , ביקורת על הנוהל, לאיסור הלבנת הו� ומימו� טרור

א# על פי כ� לא גובש נוהל משודרג ולא נית� פתרו� לבעיות שהועלו . לאפשר הלבנת הו�
 . הו�בתחו� הלבנת ה

הנוהל אינו מפרש איזה סוג של מידע על הנישו� המצוי בידי הרשות ואיזו  .3
חקירה הנעשית בעניינו מונעי� אישור של הבקשה לגילוי מרצו� וכיצד יש לאמת את 

הנוהל אינו עוסק בסיכוני� של , מלבד זאת. הצהרת הנישו� על הכנסותיו ועל מקור�
. לאישור של בקשת הגילוי או לדחייתההלבנת הו� ואינו מחייב הנמקה של הרשות 

בפועל הסכמי� של גילוי מרצו� אושרו שלא על פי הוראות הנוהל ובלי שנבדק א� 
 .הכספי� הושגו בעֵברה

אינה , שבה נבדקות בקשות הגילוי טר� אישור�, חטיבת חקירות ומודיעי� ברשות .4
 . עוקבת אחר יישו� עקרונות הסכ� הגילוי לאחר אישור הבקשה

א# שהוא אינו ,  לא עודכ� נוהל הגילוי מרצו�2005רסומו לראשונה באפריל מאז פ .5
 . וזאת בתחומי� מהותיי�, ברור ומפורט דיו

אול� ,  בקשות לגילוי מרצו�75 אושרו 2006�2008בשני� , על פי נתוני הרשות .6
דרגי "ובפועל אישרו , נתו� זה נוגע לבקשות שאושרו על פי ההלי� שנקבע בנוהל
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ת בקשות נוספות שלא על פי הנוהל ועניינ� לא הועבר לבדיקה ולאישור ברשו" שטח
בביקורת נבח� הטיפול באחת מ� הבקשות הנוספות . ל חקירות ומודיעי�"של סמנכ

ר גדול לבצע מעי� הלי� של גילוי מרצו� "אישרו למלכ" דרגי השטח"הללו ונמצא כי 
ת הלי� הגילוי מרצו� ובה� בהלי� זה נמצאו כשלי� המאפייני� א. שלא על פי הנוהל

מיצוי החיוב במס והיעדר בדיקה מעמיקה של הצהרת הנישו� על ההכנסות �אי
 . שהועלמו ושלמותה

 

 סיכו� והמלצות

מאחר שההלי� אינו . מממצאי הביקורת עולה כי הלי� הגילוי מרצו� נגוע בבעיות רבות
ית של נישו� כדי מעוג� בחוק אלא בנוהל פנימי ולמעשה מבוסס על פנייה וולונטר

היה מקו� לצפות כי רשות , להצהיר על הכנסה שלא דווחה ולשל� את חובות המס
 .א� לא כ� היה, המסי� תנהיג בדיקה מקדמית קפדנית לפני אישור הבקשות

הסמכות וחובת , מ� הראוי שהרשות תגבש נוהל פנימי מפורט ותכלול בו את האחריות
נוס# . רשות המעורבות בהלי� הגילוי מרצו�ההנמקה של כל אחת מחוליות הבדיקה ב

�יש לעג� בנוהל כי לא יינת� אישור לגילוי בטר� ייעשו בדיקות מעמיקות , על כ
על הרשות לכלול בנוהל ג� הנחיות מפורשות . ובמידת הצור� א# השלמות חקירה

כיצד יש לנהוג כשמתעורר חשד שגורמי� הקשורי� לפעילות עבריינית מנצלי� את 
ויש מקו� לקבוע קריטריוני� להטלת סנקציות במסגרת , לש� הלבנת הו�הנוהל 

 . ההלי� הנדו�

על הרשות ליצור שקיפות באמצעות פרסו� הסדרי הגילוי ובכלל זה פרסו� שמותיה� 
יש לעשות לשיתו# . של מי שהעלימו מס בנסיבות מחמירות ונהנו מההסדר המיטיב

הרשות , משטרת ישראל, רשות המסי�: פעולה ולתיאו� בי� הגורמי� הנוגעי� בדבר
�יש , נוס# על כל אלו. לאיסור הלבנת הו� ומימו� טרור וגורמי� נוספי� לפי הצור

שכ� כיו� , ל"להקי� מער� לאיסו# מידע על נכסי� והכנסות של תושבי ישראל בחו
ורבות מ� הבקשות , ל"אי� הרתעה ראויה לעניי� תשלו� מס על הכנסות שהופקו בחו

 . מרצו� נוגעות להכנסות אלולגילוי

 

♦ 
 

 מבוא

של עֵברות " גילוי מרצו�"מתקיי� הלי� ל)  הרשות או רשות המסי��להל� (ברשות המסי� בישראל 
הלי� זה מאפשר לנישומי� שלא דיווחו במועד על הכנסותיה� לשל� את המס המתחייב . מס

 החלטת� וללא סנקציה על סמ� דיווח מאוחר שנעשה על פי) בתוספת ריבית והפרשי הצמדה(
הלי�  .שמות מי שנהנו מהסדר זה אינ� מתפרסמי�. כספית והוא מעניק לה� חסינות מהלי� פלילי

 .2005הגילוי מרצו� אינו מעוג� בחוק אלא בנוהל פנימי של הרשות שפורס� בשנת 

נעשתה פניית הנישו� לא )  1:   (כדי שהנישו� יוכל לבצע את ההלי� צריכי� להתקיי� שני תנאי�
אי� בידי )  2(;   בעקבות חקירה או בדיקה שמבצעת רשות המסי� או רשות שלטונית אחרת בעניינו
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ובכלל זה מידע שמקורו (הרשות או גור� שלטוני אחר הקשור להלי� הגילוי מרצו� מידע בעניינו 
 ). בתקשורת או בהליכי� משפטיי�

 לסירוגי� את פעולותיה של רשות המסי�  בדק משרד מבקר המדינה2010יוני �2009בחודשי� ינואר 
 . הביקורת נעשתה בהנהלת רשות המסי� ובמשרדי שומה ברשות. בעניי� הבקשות לגילוי מרצו�

 

 

 סנקציות 

משרד מבקר המדינה בדק את הסנקציה הנלווית להלי� גילוי מרצו� בכמה מדינות והעלה כי 
 .אי� ויתור גמור על ענישה, ארצות הברית וגרמניה, כגו� אנגליה, במדינות מפותחות

השתת סנקציות מעקרת את כל " ציינה הרשות כי 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל 
אי הטלת סנקציות במישור הפלילי הוא המניע העיקרי ... הלי� גילוי מרצו� ולמעשה מבטלת אותו

 ציינה הרשות כי 2010בתשובה נוספת מספטמבר ". של הנישו� להיכנס להלי� נוהל גילוי מרצו�
לדעתנו אי� צור� במת� טיפול מיוחד לעבירות המבוצעות בכוונה להתחמק ממס בנסיבות "

 ".מחמירות לרבות בנושא הסנקציות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â˙Â‰Ó· È˙ÈÈÚ· ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰ , ‰·Ë‰ ˜È�ÚÓ ‡Â‰ ÔÎ˘
Â¯ÈÙ·Â ÂÓÈÏÚ‰˘ ˙ÂÒ�Î‰· Â¯Â˜Ó˘ ÔÂ‰ Â¯·ˆ˘ ÌÈÓÂ˘È�Ï ˙È˙Â‰ÓÔ‰È˙ . ˙ÏË‰ ‡ÏÏ

ÒÓ ˙ÈÈÏÙ‡ ˙¯ˆÂ� ˙ÂÈˆ˜�Ò : ˙ÂÈÂÏÚ· Ì‚ ‡˘Â�Â ˜ÂÁÎ ÂÈÒÓ ˙‡ ÌÏ˘Ó È·ÈËÓ¯Â�‰ ÌÂ˘È�‰
ÌÈÒ˜�Ù ÏÂ‰È� Ï˘ ,ÂÎÂ ˙ÂÓ„˜Ó ÈÓÂÏ˘˙ ,' ÌÈ�˘ „ÈÊÓ· ÒÓ ÌÈÏÚ‰Ï ÏÂÎÈ ¯Á‡ ÌÂ˘È� ÂÏÈ‡Â

˙Â·¯ , ¯„Ò‰ ÂÏ Í¯ÚÈÈ˘ ˘˜·Ó ‡Â‰ È„Ó ÏÂ„‚ ‰ÓÏÚ‰‰ Í˘Ó‰· ÔÂÎÈÒ‰˘ ˘Á ‡Â‰ ¯˘‡ÎÂ
ÈÂÏÈ‚ ,ÂÈÙÏ˘ ˙ÂÈÂÏÚ· ‡˘ÈÈ ‡ÏÂ ˙Â˘¯Ï ‚ÈˆÈ˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ÌÂÎÒ· ÒÓ ÌÏ˘È ‡Â‰ 

˙ÂÙÒÂ�. 

ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚ ÍÈÏ‰· ,ÒÓ‰ ˙Â·Á ÌÂÏ˘˙ ÌˆÚ „·ÏÓ ‰Èˆ˜�Ò ÏÎ Ú·Â˜ Â�È‡˘ , ÌÂ˘Ó Ì‚ ˘È
ÌÈÓÂ˘È� „ˆÓ ÌÈÙËÂ˘ ˙Ó‡ ÈÁÂÂÈ„Ï ÈÏÈÏ˘ ıÈ¯Ó˙ . ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ ÏÚ

�ÂÂÎ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÔÁ·ÈÈ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ÒÓ ÌÈÏÚ‰Ï ‰ , ˙‡ÊÎ ‰�ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰˘ ‡ˆÓÈÈ Ì‡Â
ÂÈÏ„ÁÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÒ�˜‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÔÂˆ¯Ó ‰Ï‚Ó‰ ˘¯„ÈÈ ,È‡ ÔÈ‚· Ò�˜ ÔÂ‚Î-

˙ÂÒ�Î‰‰ ÏÚ ÌÈÈ˙�˘ ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰ ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈˆ˜�Ò Â„‚� ÂË˜�ÈÈ˘ Â‡ . 

 

 

 ל"איסו� מידע על פעילות כלכלית של תושבי ישראל בחו

, ל קשור בקשר הדוק לסוגיית הגילוי מרצו�"של תושבי ישראל בחואיסו( מידע על פעילות כלכלית 
איסו( דל של מידע על . ל"משו� שרבות מהבקשות לגילוי מרצו� נוגעות להכנסות שהופקו בחו

. לאומית של תושבי ישראל מביא לידי פגיעה בהרתעה בכל הנוגע להעלמת הכנסות�פעילות בי�
א יוכל להשתמש בהלי� הגילוי מרצו� לכשימצא לנכו� מאחר שהעבריי� יודע כי הו, נוס( על כ�

 . דיווח על הכנסות�לעשות זאת נוצר תמרי* לאי

כדי לטפל בפעילות )  היחידה�להל� (לאומי � הוקמה ברשות המסי� היחידה למיסוי בי��2001ב
,  לפקודת מס הכנסה132 נכנס לתוק( תיקו� 2003ובינואר , לאומית של תושבי ישראל�עסקית בי�

ע� החלת המיסוי . שלפיו חלה על תושבי ישראל חבות מס בגי� הכנסותיה� שהופקו מחו* לישראל
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, לאומיי���בי מידע למאגריל ו"לגופי אכיפה בחו שקממ ליצור: לכ� להיער�היה על הרשות 
אול� הרשות . ל שלא דווחו לרשות"ולנסות לאתר מידע על נכסי� והכנסות של תושבי ישראל בחו

 . לא עשתה כ�

1.  ˙�˘Ó2004 Â¯·ÚÂ‰ ÌÈÓÂ˘È�Ï ˙ÂÓÂ˘‰ ˙ÎÈ¯Ú ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰„ÂÚÈÈ ‰�Â˘ 
ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ .„·Ï· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ËÓ ˙„ÈÁÈÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ ÍÎÈÙÏ , ˙Â·˜Ú· ˙ÏÚÙÂÓ‰

ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ�Ù . ˙ÂÈ˙ËÈ˘· ÛÒÂ‡‰ Ì¯Â‚ ÔÈ‡ ‰„ÈÁÈ·Â ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó·
 Ï‡¯˘È È·˘Â˙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓÂÁ·"Ï , ˙ÂÏÂÚÙ ˜¯ ÂÓÊÈ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙Â„ÈÁÈÂ

ÂÁ· Ï‡¯˘È È·˘Â˙ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ�Â˙�· Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ˙¯˘Ú‰Ï ˙ÂËÚÓ"Ï . 

שהתקיי� באפריל )  ועדת השרי��להל� (בדיו� של ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה  .2
היו נציגי משטרת ל משרד המשפטי� או נציגו שחבריו י" הוחלט להקי� צוות בראשות מנכ2005

ונציגי )  הרשות לאיסור הלבנת הו��להל� (נציגי הרשות לאיסור הלבנת הו� ומימו� טרור , ישראל
הצוות יגיע לפתרו� מוסכ� בעני� המחלוקת שבי� רשות המסי� לבי� : "רשות המסי� ונקבע כי

, תיה�בנוגע להיק( המידע שנית� לדרוש מהבנקי� על קשריה� העסקיי� ע� לקוחו, הבנקי�
יציע הצוות דר� , בהיעדר הסכמה. ל"ובמיוחד על השקעות והכנסות של לקוחות הבנקי� בחו

בתיאו� ע� משרד , רשות המסי�"כמו כ� הוחלט כי ". 31.12.05עד , לפתרו� באמצעות חקיקה
על הפקת הכנסות , נוהל לאיסו( מידע ולניהול מאגר מידע, תכי� תו� שלושה חודשי�, המשפטי�

הנוהל יבטיח את האיזו� הדרוש בי� . והכנסות הנובעות מפעילות זו, י תושבי ישראל"ל ע"בחו
 ". 1לבי� זכות� של הנישומי� לפרטיות, הצור� לגבות מס אמת

ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÂÏ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ . 

הרשות יכולה לפנות לרשויות אכיפה ולרשויות מיסוי בעול� לצור� קבלת מידע משלי� על  .3
ארגוני פשע מכוח אמנות מס שנחתמו ע� מדינות ונכללות בה� הסכמות על חילופי מידע ומכוח 

 . �1998ח"התשנ, חוק עזרה משפטית בי� מדינות

ÂÁ· ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ˙Ù˙˘Ó ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"„·Ï· ÒÎÓ È‡˘Â�Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ï .
 ÌÈ�˘·2006-2008ÂÁ· ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈ�Ù È˙˘ ˜¯ ÂÓ˘¯� " Ì˘Ï Ï ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜

‰Ò�Î‰ ÒÓ ˙Â¯·Ú . 

אי� " כי 2010לאומי ברשות למשרד מבקר המדינה במרס �לעניי� זה השיב נציג היחידה למיסוי בי�
... ל"שתפקידו איסו( מידע על הכנסות תושבי ישראל בחו, ]במשרדי השומה[גור� במשרדי� 

ל "הכנסות תושבי ישראל בחוהיחידה למיסוי בינלאומי אכ� אינה מבצעת איסו( מידע מודיעיני על 
רשות המסי� מכירה בצור� לשפר את הלי� איסו( המידע על הכנסות ... מאחר שאי� זה תפקידה

יש להתמקד בהקמת ועדה שתבדוק את מיצוי המידע על פעילות תושבי ... ל"תושבי ישראל בחו
� הוא שישראל תנאי לכ... ל"כדי לקבל מידע מודיעיני על הכנסות נישו� מחו... ל"ישראל בחו

. תקיי� הדדיות במסירת המידע האוטומטי, כלומר, תעביר מידע אוטומטי לרשויות מס גומלות
נערכו דיוני� בנושא אצל מנהל רשות המסי� והנטייה כרגע מבחינת המדיניות היא שלא להחלי( 

דע הסיבות לכ� ה� שמירת סודיות והגנה על משקיעי חו* מתו� חשש שמסירת מי. מידע אוטומטי
 ".יביא למשיכת השקעותיה� בישראל... על הכנסותיה�

__________________ 

, "ל"מיסוי הכנסות שיש לה� זיקה לחו"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55·) 2005 , בעניי� זה ראו ג� מבקר המדינה  1
 . 363' עמ
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עלה הצור� לקיי� , בעקבות הדיוני� בנושא זה: " ציינה הרשות2010בתשובה נוספת מספטמבר 
בחינה מעמיקה של האפשרויות השונות להביא לכדי איסו( המידע הקיי� במשרדי רשות המסי� 

לבסס מודיעי� טוב לגבי הכנסות ישראלי� וארגונו לכדי מאגר מידע מסודר שממנו נית� יהיה 
 ".ל"מחו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÂˆÈÏ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ,ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÁÂ¯· , ÒÈÒ·
ÂÁ· Ï‡¯˘È È·˘Â˙ Ï˘ ˙ÂÒ�Î‰Â ÌÈÒÎ� ÏÚ ÛÈ˜Ó ÌÈ�Â˙�"Ï , ÒÓ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ‰˙Â‡ ˘Ó˘È˘

·ÈÈÁ˙Ó‰ . ÔÂ‰ ÈÏÚ·Ï ˙Â�˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ¯ÒÂÁ ¯ˆÂ� ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ·ÂÁ· ÌÈÒÎ�Â" Ï
‰¯Â˘‰ ÔÓ ÌÈÓÂ˘È� ÔÈ·Â ,¯Â˜Ó· ÒÓ Ì‰Ó ‰·‚�˘ . ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡

ÂÁ· ˙ÂÒ�Î‰ È˜ÈÙÓÓ ˙Ó‡ ÒÓ ˙Â·‚Ï È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡‰" ˙Â˘˜· ÌÈ˘È‚Ó‰ ÂÏ‡Ó ÔÎÂ Ï
ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚Ï , ‰ÙÒ‡˘ ÌÈ�Â˙�Ï ÈÂÏÈ‚‰ ˙¯‰ˆ‰· ¯ÂÓ‡‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡È ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó

‰È˙Â¯Â˜ÓÓ ˙Â˘¯‰ . 

 

 

 י
 ברשותדיונ

 נדונה מעורבות 2008במאי .  התקיימו ברשות שלושה דיוני� על הלי� הגילוי2008�2009בשני� 
ונקבע כי פקיד השומה , ל חקירות ומודיעי� לגילוי"פקיד השומה בהלי� טר� מת� אישורו של סמנכ

ו יכול אבל אינ, יכול לדו� ע� הנישו� או ע� מי שמייצגו על מתווה המיסוי הצפוי באופ� כללי
 . ג� לא כזה המותנה באישור חטיבת החקירות והמודיעי�, לערו� הסדר שומה

 ציי� � 2שיש בה דמיו� להלי� גילוי מרצו�,  ועסק בחנינת מס2009 שהתקיי� במרס �בדיו� אחר 
כי לעתי� עולה חשש שמדובר בכספי� , מר יהודה שפר, מנהל הרשות לאיסור הלבנת הו� דאז

. ולכ� ראוי שתהיה הצהרה של הנישו� שלא מדובר בכספי� כאלה,  הלבנת הו�הנובעי� מעֵברות של
לרבות קביעת , הוא הוסי( כי יש לייחס את הכספי� שעליה� חל הגילוי למקורות הכנסה ספציפיי�

דיווח בלבד ולא לאפשר למי שהעלימו �וכ� לצמצ� את הלי� הגילוי לעֵברות של אי, דרכי הוכחה
הגילוי מרצו� לא : "שכ� על פי הנוהל, יצוי� כי כיו� המצב הפו�. לבצעומס במרמה או ברשלנות 

המשנה ליוע* המשפטי ". אי הגשת דוחות ואי העברת ניכויי�: יחול על עבירות בסיסיות כגו�
מנהלת פרקליטות מחוז תל אביב . לממשלה והמשנה לפרקליט המדינה גיבו את עמדתו של מר שפר

א( אני סבורה " כי 2009בתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר הודיעה בתשו) מיסוי וכלכלה(
 ". שבהלי� של גילוי מרצו� יש לשקול את נושא הלבנת ההו� על כל השלכותיו

 התקיימה ישיבה פנימית ברשות בהשתתפות מנהל הרשות מר יהודה נסרדישי וארבעה 2009ביוני 
והל לגילוי מרצו� ולקבוע כי יוק� את הנ" לשדרג"ובה הציע היוע* המשפטי של הרשות , לי�"סמנכ

בתשובתה למשרד מבקר .  שיהיה אחראי לקליטת הבקשות לגילוי מרצו� ולבדיקת�3לי�"צוות סמנכ
הינו בעצ� רעיו� לקבוע מעי� הוראת ... אותו נוהל משודרג: " ציינה הרשות2010המדינה מספטמבר 

סות והוא מכוו� בעיקר כלפי הכנסות שעה להפעלת הגילוי מרצו� באופ� שיעניק הקלות בריבית ובקנ
הועברה , המתבססת על נוהל גילוי מרצו� הקיי�, כי הוראת שעה זו, יצוי�. ל שלא דווחו"מחו

 ".לבחינתו של היוע* המשפטי לממשלה ולכ� טר� יושמה בפועל

__________________ 

תיחו� מהל% החנינה : ני תנאי� מצטברי�שנוספי� בו ש" גילוי מרצו�"חנינת מס היא מהל% של   2
 .ועל הקנסות) כול� או חלק�(על הפרשי ההצמדה , בתקופה מוגדרת מראש וויתור מראש על הריבית

שומה וביקורת , המחלקה המקצועית, חקירות ומודיעי�: לי� המשמשי� מנהלי החטיבות האלה"סמנכ  3
 .והייעו) המשפטי
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 ˙ÂÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù Ô˙È� ‡ÏÂ ‚¯„Â˘Ó‰ Ï‰Â�‰ ˘·Â‚ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ�
 ÌÂÁ˙· ÂÏÚÂ‰˘ÔÂ„�‰ ÔÈÈ�Ú· ‰ÓÂ˘‰ È„È˜Ù Ï˘ Ì˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·Â ÔÂ‰‰ ˙�·Ï‰. 

 

 

 בהירות הנוהל וניצולה�אי

לא עודכ� נוהל , 2010אוקטובר ,  ועד מועד סיו� הכנת הדוח2005מאז פרסומו לראשונה באפריל 
 : א( שהוא אינו ברור ומפורט דיו, הגילוי מרצו�

1. Ô Â ˆ ¯ Ó  È Â Ï È ‚  ˙ Ú � Â Ó ‰  ‰ ¯ È ˜ Á:זה סוג של חקירה מונע את  הנוהל אינו מפרש אי
על כ� לא ברור א� כל חקירה המתנהלת בעניינו של הנישו� מונעת ממנו . אישור הבקשה לגילוי

לבצע את ההלי� של גילוי מרצו� או שמא רק חקירה הנוגעת במישרי� להעלמת הכנסות שעליה� 
 .מבקש הנישו� להצהיר

2. ˙ Â ˘ ¯ ‰  Ï ˘  Ú „ È Ó ‰  ¯ ‚ ‡ Ó ·  ˘ Â Ó È כי טר� אישור הבקשה  הנוהל אינו מחייב :˘
לגילוי מרצו� ייבחנו הנתוני� במאגר המידע של הרשות לש� איתור מידע מודיעיני או השוואה בי� 

 . המידע הקיי� לדיווחי הנישו� או גורמי� הקשורי� אליו

3. È ‡-˙ Â ¯ Á ‡  ˙ Â È � Â Ë Ï ˘  ˙ Â È Â ˘ ¯  Ï Â Ó  Ï ‡  ˙ Â ˜ È „ ·  Ú Â ˆ È ,  על פי הנוהל:·
ולא נעשה בעקבות , מקורו בפניה כנה, הגילוי מרצו�"וא כי תנאי הכרחי לאישור הלי� גילוי מרצו� ה

בתיקי הבקשות ". או רשות שלטונית אחרת/י רשות המסי� ו"חקירה או בדיקה המתבצעת ע
לא נמצאה פנייה לרשויות שלטוניות כגו� משטרת ישראל , 2006�2008שנפתחו בשני� , שנבדקו

ת אישור בכתב על היעדר בדיקה או חקירה נגד הנוהל אינו מחייב קבל. והרשות לאיסור הלבנת הו�
 . הנישו� ברשויות אלו טר� אישור הסכ� הגילוי

:  לעניי� דרישות הנוהל כתבה משטרת ישראל2010מפברואר , בתשובתה למשרד מבקר המדינה
יש להבטיח שעברייני� לא ינצלו הלי� גילוי מרצו� כמפלט מאחריות פלילית בגי� עבירות "

 מתו� ביטחו� שאי� בייזו� ההלי� כדי לסכנ� בפני חשיפת מקור� הפלילי של ועוד, פיסקליות
חייב לכלול דרישה שהפונה להלי� ... הלי� הגילוי מרצו�, על מנת למנוע מצבי� כאמור... כספ�

ובדיקה מול משטרת ישראל באשר לאפשרות כי מדובר בכספי ; יצהיר על מקורות ההכנסה הנוגעת
או כוונות המשטרה להמש� טיפול נוכח /� של הליכי חקירה רלוונטיי� ווכ� באשר לקיומ, עבירה

 ". המידע שנמסר בהלי� הגילוי

4. È ‡-È Â Ï È ‚ Ï  ¯ Â ˘ È ‡ ‰  Ô ˙ Ó  Ì ¯ Ë  Â ˘ Ú � ˘  ˙ Â ˜ È „ ·  È Â ˆ È Ó: כל בקשה 
מנהל , מנהל תחו� מודיעי� מס הכנסה: לגילוי צריכה להיבח� על ידי שלושה אנשי מטה ברשות

משרד מבקר המדינה . אול� בדיקות אלה אינ� ממצות. ה האזורימ ופקיד השומ"תחו� חקירות מע
·¯ÈÓÎÒ‰ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÌÈ˜È˙‰ ·Â . 2006�2008 הבקשות לגילוי מרצו� שאושרו בשני� 75בדק את 

ÈÂÏÈ‚‰ ¯Â˘È‡ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈË¯Ù Â‡ ÌÈÎÓÒÓ ÔÎÂ ÈÂÏÈ‚‰ ˙Â·˜Ú· ÂÓ˙Á�˘ ˙ÂÓÂ˘‰ . להל�
 : טר� מת� אישור לגילוידוגמה המשקפת את טיב הבדיקות הנעשות ברשות 

ההכנסות .  אושר לנישו� הסכ� לגילוי מרצו� של הכנסות שעל פי הצהרתו פטורות ממס2007בשנת 
שני בעלי . נשוא הבקשה הופקו באמצעות חברה שהנישו� הוא אחד משלושת בעלי מניותיה

ישי וחל על מפני שנוהל הגילוי מרצו� הוא א, המניות האחרי� לא נדרשו למסור כל מידע לרשות
בבדיקה שעשתה הרשות טר� אישור הבקשה התברר כי אחד משני בעלי . הנישו� המגלה בלבד

המניות האחרי� הוא רואה חשבו� המייצג את החברה לפני רשות המסי� וכי הוא נחקר כמה פעמי� 
מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה באינטרנט . מ ומס הכנסה לגבי העלמת הכנסות"במשרדי מע

 .  נחקר בעל מניות זה בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות2002כי כבר בשנת עולה 
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5. Ì È ‚ ˆ È È Ó ‰  ˙ Â È ¯ Á , ע� זאת. הגשת בקשה לגילוי מרצו� נעשית באמצעות מייצג: ‡
החתומי� ג� על ידי הנישו� וג� על ידי מי , שלא כמו בדוחות שנתיי� על ההכנסה ובהצהרות הו�

במסמ� הבקשה לגילוי לא נדרשות חתימת , ) יוע* מסרואה חשבו� או(שסייע בעריכת הדוח 
 לפקודת מס 224המסייע בהגשת הבקשה והצהרה שהוא מודע לאחריות המוטלת עליו לפי סעי( 

 . 4הכנסה

6. Ì È ¯ Â · ˆ  Ì È „ Ò Ù ‰  Ï Ú ·  Ì Â ˘ È �  Ï ˘  Â � È È � Ú ·  ˙ Â È � È „ Ó  הנוהל אינו :‰
ת גדולי� במידה  המגלה יודע שההפסדי� לצורכי מס שנצברו לו בשני� קודמושבה� עוסק במקרי�

הוא אינו משל� מס : במקרי� כאלה יוצא מעלי� ההכנסות נשכר. ניכרת מ� ההכנסות שהוא מגלה
על הרשות לבחו� קריטריוני� שלפיה� תימנע האפשרות . על חטאי העבר וג� נהנה מקיזוז הפסדיו

 .לקזז הפסדי� במקרי� מעי� אלו

7. Ì Â ‡ È מ לאג( מס הכנסה לש� "( המכס והמע הנוהל אינו קובע כי נדרש תיאו� בי� אג:˙
איתור כל המידע הקיי� ברשות על הנישו� ועל תאגידי� הקשורי� אליו טר� אישור הבקשה לגילוי 

אי� בנוהל כללי� לתיאו� בי� המטה למשרד האזורי וליחידות המודיעי� והחקירות לש� . מרצו�
 .מעקב אחר יישו� הסכ� הגילוי מרצו�

8. ‰ ˜ Ó � המוסמ� לאשר או לדחות בקשה לגילוי , ות והמודיעי� ברשותל החקיר" סמנכ:‰
 .את הסיבות לקבלת בקשה לגילוי או לדחייתה, ולו בנייר עבודה פנימי, אינו נדרש לנמק, מרצו�

9. È ‡-˙ Â ˘ ¯ ‰  Ï ˘  · ˘ Á Â Ó Ó ‰  Ú „ È Ó ‰  ¯ ‚ ‡ Ó ·  Í È Ï ‰ ‰  „ Â Ú È  הלי� :˙
לפיכ� אי� לדעת ". צו�גילוי מר"הטיפול בבקשה לגילוי אינו מתועד במחשב בשו� שלב כהלי� של 

 .כיצד התבצע ההלי� וא� הרשות הפיקה לקחי� מערכתיי� מכל מקרה

ÔÎ ÈÎ ‰�‰ ,˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÓÏ˘‰Â ˙Â¯‰·‰ ˘¯Â„ Ï‰Â�‰ .¯‡˘‰ ÔÈ· , ÔÂ„È ÈÓ ÔÂÁ·Ï ˘È ˙ÂÈ�Ù·
ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚Ï ,„Á‡ Ì„‡ È„È· ‰È‰˙ ÍÎÏ ˙ÂÎÓÒ‰˘ ÈÂˆ¯ ‰Ê ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ,Î�ÓÒ" ˙Â¯È˜Á Ï

ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ,ÌÂÈ‰ ‚Â‰�Î .‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,¯ÙÂÎ‰ È¯„Ò‰· Ï·Â˜ÓÎ .
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â‚Èˆ� ˙ÂÏÏÂÎ ¯ÙÂÎ‰ ˙Â„ÚÂ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÏÂ˜˘Ï ˘È

Ï‰Â�· Ô‚ÚÏ ,Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· , ÌÚ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÎ¯„ ˙‡
‰¯Ë˘Ó‰ . 

ÎÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡ ,ÂÓÎ ‡Ï˘  ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÒÓ È¯„Ò‰ÌÈÓÂ˘È�‰ ÌÚ ÌÈ·ÈËÈÓ‰ , È¯„Ò‰ ÔÂ‚Î
˙ÂÈÓ„˜Ó ÈÂÒÈÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ô˙ÓÏ ÌÈÎÈÏ‰‰Â ¯ÙÂÎ ,‰Â� ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚ Ï‰˜È˜Á· Ô‚ÂÚÓ Â�È‡ .

 ÌÈ˘˜·Ó˘ ÈÓÏ ˙Â�˙È�‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙Â·Ë‰‰ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ ÏÈÚÏ ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
 ÂÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ-ÂÁ· ˙ÂÒ�Î‰Â ÌÈÒÎ� ÈÏÚ· Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ „·Â¯ ¯˜ÈÚ· " Ï‡¯˘È·Â Ï-‡Â  ˙

‰Ú¯Ï ÂÏˆ�Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ . ¯Â¯· ÁÒÂ�· Í¯Âˆ ˘È ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘ ˙‚˘‰ÏÂ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ� ˙ÚÈ�ÓÏ
‰˜È˜Á· Ô‚ÂÚÈ˘ ËÏÁÂÓÂ . 

 

__________________ 

הודעה או מסמ% אחר לצור% , ח"מי שסייע לאחר לערו% דו: "ע כי לפקודת מס הכנסה נקב224בסעי(   4
כאילו עשה את ...  יראוהו...הודעה או מסמ% כולל ידיעה לא נכונה, ח"כשהוא יודע שאותו דו, פקודה זו

 ."הדברי� האמורי�
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 תוצאות בדיקה מפורטת של טיפול בבקשה לגילוי מרצו�

שבעקבותיה , כדי להדגי� את המתרחש מובא להל� תיאור הטיפול באחת הבקשות לגילוי מרצו�
 בגי� הכנסותיו מדיבידנד שהתקבל מחברות זרות 2004�2006שני� נערכו לנישו� הסכמי שומות ל

 . ל"שבבעלותו בחו

 פנה משרד עורכי הדי� המייצג את הנישו� אל פקיד השומה בחיפה לש� אישור 2006בנובמבר 
 :  פקיד השומה לא התריע כי בפנייה זו נעשתה הפרה כפולה של הנוהל. בקשה לגילוי מרצו�

בפנייה לא )  ב(;   ל חקירות ומודיעי� ברשות"ה ישירה של הנישו� אל סמנכהנוהל מחייב פניי)  א(
 . אלא נמסר תיאור כללי של המקרה, כנדרש בנוהל, צוינו פרטי הנישו�

השיהוי של כעשרה חודשי� .  מסרה באת כוחו של הנישו� לרשות את שמו2007רק בספטמבר 
מת� ע� באת כוחו של הנישו� פתח בהעברת פרטי הנישו� למשרד האזורי בעת ניהול המשא ו

בלי " הסדר המס"לשאת ולתת ע� פקיד השומה על עקרונות " חלו� הזדמנויות"למייצג הנישו� 
עובד מטה ברשות שביצע . שפקיד השומה ידע את ש� הנישו� ויוכל לבצע בדיקה מינימלית לגביו

חשדותיו שאחת החברות בדיקה כדי לאתר מידע הקשור לחברות הזרות שבבעלות הנישו� ציי� את 
קיי� חשד כי מקור : "הללו עוסקת בסליקה של כספי קזינו ובהימורי� באינטרנט וכ� ציי� כי

יש מקו� לשקול א� ... בפעילות הנקשרת לתחו� ההימורי� באינטרנט וארגוני פשיעה... הכספי�
 2007בשנת ". שהרי ככל הנראה חלק מהפעילות בוצעה מישראל, לאשר את הבקשה לגילוי מרצו�

פנתה הרשות למשטרה בבקשה לדעת א� יש לה מידע בעניינו של החשוד וא� מתנהלת חקירה 
 .והמשטרה השיבה לה שאי� מידע מפליל לגביו, נגדו

סוגי : לא נמצא כי חטיבת החקירות דרשה מהנישו� לפרט בעניי� פעילות החברות הנדונות
 . 'לקוחותיה� העיקריי� וכו, ההכנסות שלה�

נעשה בעקבות חקירה או בדיקה : "אי� לאשר בקשה א� הגילוי, על פי נוהל גילוי מרצו�, כאמור
מ תיק חקר כנגד חברה " נפתח במשרדי המע2006נמצא כי בשנת ". י רשות המסי�"המתבצעות ע

ל והייתה בבעלות הנישו� וכי תיק החקר נסגר בתשלו� קר� המס בלבד בגי� "ישראלית שפעלה בחו
 .יצוי� כי חברה זו לא נכללה בהסכ� הגילוי. מ"סקאות החייבות במעדיווח על ע�אי

ולנישו� הוצאו , ל חקירות ומודיעי� ברשות דאז את הסכ� הגילוי מרצו�" אישר סמנכ2008בינואר 
 . 2004�2006שומות מתוקנות לשני� 

ל בבדיקה ראשונית שער� מנה" ציינה הרשות כי 2009בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
פ חיפוש באינטרנט כי ייתכ� ומקור הכספי� בפעילות הקשורה "התברר ע, מ"תחו� חקירות מע
י מטה חקירות לרשות "הוצא היתר לגילוי ידיעות ע, על מנת לבדוק מידע זה... לתחו� ההימורי�

הקושר את מגיש , ל"בשני הגופי� הנ, לא נמצא כל מידע... לאיסור הלבנת הו� ולמשטרת ישראל
ל את "אישר הסמנכ, כל מידע או חקירה... מכיוו� שלא נמצא. להלבנת הו� ולארגוני פשיעההבקשה 
 ". הבקשה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÂ˘È�‰ ‚Èˆ‰˘ ‚ˆÓ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˙Â˘¯‰ ‰˜„· ÂÏ , ‡È‰
ÌÏ˘ Â�È‡ ‡Â‰˘ ‰�ÈÁ·Ó ‰˙ÈÈ‰ . ·ÈËÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· ÍÎÈÙÏ

ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚ Ï˘ ,Ú ÏÎ˘˘Á‰ ¯ÒÂ‰ ‡Ï „Â. 
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 פרסו
 שמות המגלי
 מרצו�

והפרקטיקה הנוהגת היא שאי� מפרסמי� את שמו , בנוהל אי� כל התייחסות לפרסו� שמות המגלי�
 מת� אפשרות –הלי� זה דומה להלי� אחר שנוקטת הרשות . של מי שנהנה מהלי� הגילוי מרצו�

 א� כי לעניי� הכופר �יכי� פליליי� נגד� למעלימי מס לשל� כופר כס( כדי למנוע את קיומ� של הל
להל� תובא השתלשלות האירועי� שבעקבותיה מפרסמת הרשות את . מדובר במי שנתפסו בקלקלת�

השתלשלות זו יכולה ללמד על הפעולה הראויה . שמותיה� של מי שנערכי� עמ� הסדרי כופר
 .בעניי� זה בתחו� הגילוי מרצו�

המבקר ". הטלת כופר בגי� עבירות מס הכנסה" דוח מיוחד על  פרס� מבקר המדינה2006בפברואר 
הקלה משמעותית מאוד לאותו נישו� בהשוואה לנאש� שעבר אותה "ציי� כי שיטת הכופר היא 

". 5הדי��קנס כספי וכ� לפרסו� שמו ברבי� בעקבות פסק, עבירה וצפוי להרשעה הכוללת מאסר
ל משלמי הכופר ואת סכו� הכופר ששול� כדי לפיכ� המלי* מבקר המדינה לפרס� את שמותיה� ש

וכ� להודיע מראש לנישו� המעוניי� לשל� כופר כי שמו יפורס� , להרתיע עברייני מס פוטנציאליי�
 .ברבי�

.  כי יש לחשו( את שמות אלו שנערכו עמ� הסדרי כופר6 קבע בית המשפט העליו�2008בספטמבר 
כי אי� מדובר במי שבאי� אל , בהכללה גסה משהונית� לומר ג� א� : "בפסק הדי� כתבו השופטי�

אי� מדובר בנישומי� שנית� להניח לטובת� כי דיווחו דיווח . רשויות המס כשידיה� צחות כשלג
אלא בנישומי� שלכל הפחות קיי� חשד שהפרו את חוקי המס ואשר , אמיתי ומלא על הכנסותיה�

 על ידי �קרי , דר� המקובלת לכ�מטעמיה� שלה� העדיפו שלא לפעול להפרכת חשדות אלו ב
מסופקני א� נישומי� אלו זכאי� ליהנות מאותה הגנה רחבה של . הוכחת חפות� בהלי� פלילי

עיקר עניינה לגבות , רשות המסי�... פרטיות ממנה נהני� יתר אזרחי המדינה הפועלי� על פי חוק
ההיבט הפלילי בראש סול� דומני כי היא אינה מעמידה את . להרבות את הקופה הציבורית, מסי�

ובה� סוג של , אינטרסי� ציבוריי� רחבי� נוספי� צרי� שיישקלו על ידינו, ואול�. עדיפויותיה
 ".למע� יראו וייראו, חשיפה ציבורית של עוברי עבירות המס

עניי� פרסו� שמות נישומי� שאושרו לה� הסדרי גילוי מרצו� נדו� בעת האחרונה בבית משפט 
במהל� המשפט פנה .  במסגרת הלי� פלילי כנגד אד� שהואש� בגֵנבת כספי�7בהשלו� בתל אבי

הנאש� בבקשה להסרת חיסיו� מהסדרי גילוי מרצו� שנעשו לאנשי� מסוימי� וציי� כי ה� רלוונטיי� 
יודגש כי . השופטת קיבלה את בקשתו ופסקה כי אי� להחיל חסיו� מידע על המגלי� הללו. לעניינו

גילוי שמות של נישומי� שפנו בהלי� של כופר לגילוי מידע הקשור להלי� בית המשפט השווה 
של מי שכבר נתפס , העובדה כי הלי� של כופר הוא הלי� שבא חל( הלי� פלילי: "הגילוי מרצו�

א� תנאי לקיו� ההלי� הוא , במי שביצע עבירות מס, אמנ�,  מדובר'גילוי מרצו�'בעוד בהלי� ה, בכ(
קיימי� קווי דמיו� , ע� זאת. וכיוצא באלה הבדלי�, ידע קוד� בענינושלרשות המיסי� אי� מ

 ".מסוימי� ההופכי� את ההשוואה לרלוונטית

גילוי 'יש להניח כי אחד השיקולי� המניעי� נישו� לפנות להלי� של : "עוד קבע בית המשפט
בירה שעשויה להיות תוצאה בלתי נמנעת של אישו� בע,  הוא הרצו� להימנע מחשיפה'מרצו�

, א( ללא יתרו� זה קיימי� לנישו� תמריצי� נוספי�, ע� זאת. א� ייתפס בידי רשויות המס, פלילית
על כל , כגו� הימנעות מהלי� פלילי שעלול להתרגש עליו א� תתפוסנה אותו רשויות המס

העונש שעשוי לבוא בעקבות , הסכנה של הרשעה ושל רישו� פלילי(משמעויותיו של הלי� כזה 
המועקה , עלותו הכספית של ההלי�,  והקלו� הציבורי המתלווי� לאלו'תוית השלילית' ה,ההלי�

ג� במוב� זה , קניית ודאות, )ועוד, חלק בלתי נפרד מהלי� כזה, בדר� כלל, הנפשית שהינה

__________________ 

 . בדוח המיוחד5' ראו עמ  5
 . תקדי�,˙ ‰Â¯„ ·È·¯Â Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁÏ ‰ÚÂ�˙‰ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó-Â˘¯ÌÈÒÓ˜¯ � 398/07מ "ע  6
 .תקדי�, „Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 'ÌÈ¯Á‡Â ÔÂ¯Â � 5306/08פ "ת  7
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וג� במוב� זה שעלות אותו , ממעשי� שהוא מצטער עליה�, בוודאות,  עצמו'מנקה'שהנישו� 
נראה לי כי א( א� אקבע שהליכי ... ונית� לחשוב על יתרונות נוספי�, ומוסכמת ידועה מראש 'נקיו�'

נוכח היתרונות ,  משמעותית'גילוי מרצו�'לא תהיה הפגיעה במוסד ה,  אינ� חסויי�'גילוי מרצו�'ה
 ."א( א� ניטול ממנו את יתרו� האנונימיות, הברורי� שקיימי� למוסד זה עבור הנישו�

... פרסו� גור( של השמות: " כתבה הרשות2010מדינה מספטמבר בתשובתה למשרד מבקר ה
, ולאוצר המדינה בעקיפי�, לרשות המסי�. יפחית בצורה ניכרת את מספר הבקשות לגילוי מרצו�

, הלי� שמאפשר דיווחי� נכוני� ג� א� נעשי� מאוחר יותר, אינטרס רב בקיו� תהלי� גילוי מרצו�
וכוח אד� לטיפול בנאשמי� שהעלימו הכנסות ולא הלי� זה מאפשר להפנות את המשאבי� 

לא את תכנ� ולא את שמות , עמדתנו היא כי אי� מקו� לפרס� את הסדרי גילוי מרצו�... התחרטו
 ". מגישי הבקשות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Í¯Âˆ‰Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ÁÎÂ�
ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÔÈ· ÈÂ‡¯ ÔÂÊÈ‡ , ˙‡Â ÌÈ¯„Ò‰‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡ ‚È‰�‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È

 ˙Â·ÈÒ�· ÒÓ ÂÓÈÏÚ‰˘ ¯Á‡Ï ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰Ó Â�‰�˘ ÈÓ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÌÂÒ¯Ù
˙Â¯ÈÓÁÓ ,¯ÙÂÎ Ï˘ ÍÈÏ‰· ˙ÂÓ˘‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ‰ÓÂ„· . ÈËÙ˘Ó ¯„Ò‰ ÌÂÊÈÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ

ÂÏ‡ ÌÈÏ‚Ó Ï˘ ˙ÂÓ˘‰ ÌÂÒ¯Ù ˙‡ ¯˘Ù‡È˘ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , È¯„Ò‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‚‰‰Ï‚Ó‰ Ì˘ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‡Ï˘ ËÏÁÂÈ Ì‰·˘ ÈÂÏÈ , ¯ÙÂÎ‰ È¯„Ò‰ ÌÂÒ¯Ù ˙�ÂÎ˙ÓÏ ‰ÓÂ„·

 ˙ÂÈÓ„˜Ó‰ ÈÂÒÈÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ È¯„Ò‰ Â‡) ˙ÂËÏÁ‰"‰¯Ù-‚�ÈÏÂ¯ .(" 

 

 

 ר"מ על עסקאות של מלכ"עקיפת נוהל גילוי מרצו� בטיפול בהעלמת מע

זאת חוק מס ער� ע� . רי� אינ� מחויבי� בדר� כלל בתשלו� מס ער� מוס( על עסקאותיה�"מלכ
מ בגי� ביצוע עסקאות "רי� בתשלו� מע"מחייב מלכ, )מ" חוק מע�להל�  (�1975ו"התשל, מוס(

ר מושכר "כאשר נכס של מלכ. 9 ובייחוד עסקאות של מכירה או השכרה של מקרקעי�8אקראי
, מ"משו� שעל פי חוק מע, מ"נוצר אבד� מס בסכו� מלוא המע, מ"ר אחר בלא גביית מע"למלכ
א� השכרת . והוא אינו רשאי לקזז מס זה, מ על דמי השכירות"ר השוכר חייב בתשלו� מע"כהמל

היק( , תדירות עסקאות, קיו� מנגנו� לאחזקת הנכסי�" (עסק"הנכסי� תואמת להגדרות של פעילות 
כפעילות עסקית רגילה ולא , מ וה� למס הכנסה"ה� למע, אזי יש למסות הכנסות אלו, )עסקאות ועוד

 .ות אקראיכעסקא

מיצוי � לגבי אי2008משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול בתלונה שהוגשה לרשות באוגוסט 
מ האזורי על "שלא דיווח למשרד מע) ר א" מלכ�להל� (ר גדול "ההליכי� של הרשות כנגד מלכ

 במש� ) ר ב" מלכ�להל� (ר אחר שהיה בשליטתו "� למלכ"עסקאות של השכרת עשרות נכסי נדל
 . המהווה בפועל הסדר גילוי מרצו�, ר א הסדר"אחרי הגשת התלונה נער� למלכ. ה שנ�14כ

__________________ 

כשהמכירה או , מכירת טובי� או מת� שירות באקראי)  1(:   "מ כ%"מעחוק מוגדרת ב" עסקת אקראי"  8
, מכירת מקרקעי� לעוסק בידי אד� שאי� עיסוקו במכירת מקרקעי�)  2(  ; השירות ה� בעלי אופי מסחרי

 ".ר או למוסד כספי"למלכ, למעט מכירת דירת מגורי�, ת מקרקעי� בידי אד� כאמורוכ� מכיר

חו) (מ בגי� ביצוע עסקאות של מכירה או השכרה של מקרקעי� "רי� בתשלו� מע"החוק מחייב מלכ 9
מעסקאות שבה� הקונה או השוכר הוא אד� פרטי או שהוא עוסק שרכש את המקרקעי� לצרכיו 

 ). כירה או השכרה של דירת מגורי� למטרת מגורי�הפרטיי� וכ� עסקאות מ
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וא� הייתה , ל חקירות ומודיעי� ברשות"יצוי� כי הסדר זה לא אושר כנדרש על ידי סמנכ .1
מוגשת לו בקשה כזאת לא היה מקו� לאשרה מפני שהרשות כבר ידעה על החשד להעלמת 

 . אמור לעילההכנסות בעקבות התלונה שהוגשה כ

מ האזורי וביקש לקיי� הלי� של גילוי מרצו� לגבי "ר א למשרד מע" פנה מלכ2008בספטמבר  .2
. ל חקירות ומודיעי�"א( שעל פי נוהל הגילוי מרצו� היה עליו לפנות לסמנכ, חובות המס שלו

ספת בתו(ח " מיליו� ש�9.1במסגרת הלי� הגילוי מרצו� קבעה הרשות כי חוב קר� המס נאמד בכ
מ "בתיאו� ע� משרד מע). ח" מיליו� ש�18.8ריבית וקנסות נאמד הסכו� הכולל בכ, הפרשי הצמדה
קנסות שנוספו לשומה בוטלו על ידי . ח" מיליו� ש�2.7ח ואחר כ� ל" מיליו� ש�4.5הוקט� החוב ל

 . 10מ בחטיבת החקירות לש� פתיחת תיק חקירה מטריאלי"התיק לא הועבר לאג( מע. מ"משרד מע
 :שרד מבקר המדינה בח� את נסיבות הפחתת המס הניכרתמ

לא נית� : "2010הטלת קנסות ציינה הרשות בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי �לעניי� אי
ר שמדווח בעסקאות אקראי אלא בגי� "להטיל קנסות מנהליי� או קנסות בגי� אי הגשת דוחות למלכ

 ". עוסק רגיל שמגיש דוחות שוטפי�

, ייווס( עליו, לא שול� מס במועד שנקבע לכ�: "מ קובע" לחוק מע96עיר כי סעי( על כ� יש לה
קנס פיגורי� בשיעור של רבע אחוז מסכו� החוב , 97בנוס( להפרשי הצמדה וריבית על פי סעי( 

שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשי� וחצי אחוז לכל שבוע או 
. ר"בסעי( זה אי� הבחנה בי� עוסק רגיל למלכ". פיגור שלאחר ששה חדשי�חלק ממנו בשל תקופת 

רי� שלא "שלפיו לא מוטלי� קנסות על מלכ, על הרשות לבחו� את הבסיס החוקי לנוהג הקיי�
 . מ רואה בה� עסקאות אקראי החייבות במס"דיווחו על עסקאות שאג( מכס ומע

ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ÏÚ ‰È‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯
È‡¯˜‡ ˙Â‡˜ÒÚÎ ‡ÏÂ ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â‡˜ÒÚÎ ‰¯Î˘‰‰ ˙Â‡˜ÒÚ . ‰˘¯„� ˙‡Ê ‰�ÈÁ·

˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„‚‰Ï ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ�Á·Ó‰ ÁÎÂ�Ï : ‰¯Î˘‰‰ ˙Â‡˜ÒÚ ÚÂˆÈ· Í˘Ó)Î-14 
‰�˘( ; ÌÈ¯Î˘ÂÓ‰ ÌÈÒÎ�‰ ¯ÙÒÓ)ÌÈÒÎ� ˙Â¯˘Ú( ; ˙Â‡˜ÒÚ‰ ÌÂÎÒ)˘ È�ÂÈÏÈÓ" ÍÒ· Á
ÏÂÎ‰( ;ÎÏÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡" ¯ÈÎ˘Ó‰ ¯)ÎÏÓ" ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈˆÚÂÈ ˜ÈÒÚÓ‰ ÏÂ„‚Â ˜È˙Â ¯

ÌÈÒÂ�Ó ÔÂ·˘Á È‡Â¯Â („ÂÚÂ , ˙ÂÏÁ‰ ‰Ò�Î‰ ÒÓ ˙ÂÈÂ·Á ˙ÚÈ·˜Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÏÚ· ‡È‰Â
ÂÏ‡ ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ . 

, "עסקת אקראי"מ האזורי בגי� "ר א תיק במשרד מע" פתח מלכ2003בעניי� זה ראוי לציי� כי ביולי 
 ולא בהשכרת 2003שעסק במכירת מקרקעי� שביצע ביולי ,  הוא הגיש דיווח אחד בלבדאול�

 את � בבדיקה שגרתית לצור� העשרה מודיעינית �מ "לו בדקו משרדי מע. ר ב"הנכסי� למלכ
ה� היו יכולי� להעלות מידע , ר א"הנתוני� על ניכוי המס במקור שהיו במאגר הרשות לגבי מלכ

 . 11מ"ר א לא דיווח עליה� למשרדי מע"ת השכרה של מקרקעי� שמלכבדבר קיומ� של עסקאו

מ תל אביב בעניינו של "שבה� בוצעה הבדיקה במשרד מע, 2008�2009בשני�  הועלה כי .3
לא נגבתה עדות מאיש מאלו ששמ� הוזכר בתלונה שהוגשה לרשות ובה� נושאי משרה , ר א"מלכ

, יושבי ראש של הדירקטוריוני�, לי�"מנכ: חרו�ר ב בעשור הא"ר א ובמלכ"בכירי� שכיהנו במלכ
ר א לצור� עריכת סקר של נכסי "ג� לא נגבתה עדות מעור� די� ששכר מלכ. 'מנהלי כספי� וכו

 . המקרקעי� שלו ובירור הזכויות המשפטיות עליה�

__________________ 

 .נפתח במקרי� של חשד להעלמת הכנסות במזיד, להבדיל מתיק חקירה טכני, תיק חקירה מטריאלי  10
ר א כללו מידע על הכנסות המשתלמות לו באופ� שוט( "הנתוני� על המס שנוכה במקור ממלכ  11

 .  ר א"� של עסקאות נוספות שביצע מלכוהייתה בה� אינדיקציה לקיומ, מתאגידי� גדולי�
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הושלמה חוות הדעת של , ר א"כשנה לאחר קבלת התלונה האמורה בעניי� מלכ, 2009באוגוסט 
בחוות . ר א"מ לגבי נחיצות פתיחתה של חקירה פלילית כנגד מלכ"משפטי של משרד מעהיוע* ה

ר ב "ר א ובמלכ"דעת זו נקבע כי אי� מקו� לפתוח בהליכי� פליליי� כנגד נושאי המשרה במלכ
כל אנשי הכספי� אשר כיהנו בתקופות הרלוונטיות לשומה נחקרו וטענו כי לא ידעו על "משו� ש

חוות דעת .... לא נית� ללמוד על יסוד נפשי פלילי... השכרת נכסי�...  בגי�מ"חובת הדיווח למע
 ".משפטית מפורטת יותר תינת� בהמש�

È‡ ¯·„· ‰�ÚË‰ ÔÈÈ�ÚÏ- Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙ÁÎÂ‰"È˘Ù� „ÂÒÈ " ı·Â˜ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ‰Ï ÈÂ‡¯
ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ˙Â�˘¯Ù‰12 ," „ÓÏ� ÒÓÓ ˜ÓÁ˙‰Ï ‰�ÂÂÎÂ ÔÂ„Ê Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ È˘Ù�‰ „ÂÒÈ‰

 ÌˆÚÓ‰˘ÚÓ‰ ,¯·Â„Ó Â·˘ ÒÓ‰ Û˜È‰Ó ... ‰�ÂÂÎ‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ ˙Â·ÈÒ�· Ô˙È� ‡Ï Ì‡
˙„ÁÂÈÓ‰ , ÛÈÚÒ ÏÚ ˙Â¯È·Ú· ÌÂ˘È�‰ ˙‡ ÌÈ˘‡‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È216Â -217 , „ÂÒÈ‰ Ô‰·˘

¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ� ‰‚¯„· ‡Â‰ È˘Ù�‰ ." 

 „‚� ÈÏÈÏÙ ÌÂ˘È‡ ·˙Î ˙˘‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰�Á·� ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
· ‰¯˘Ó È‡˘Â�ÎÏÓ"‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ‡ ¯ , ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ117ÚÓ ˜ÂÁÏ ·"Ó , ˘¯„� Â·˘

‰‰Â·‚ ‰‚¯„· È˘Ù� „ÂÒÈ , ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ117ÚÓ ˜ÂÁÏ ‡"Ó , È˘Ù� „ÂÒÈ ˘¯„� Â·˘
¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ� ‰‚¯„·13 . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ô�„ ‰¯˜Ó· ,ÎÏÓ ¯ÂÓ‡Î Â·˘" ÌÈÒÎ� ˙Â¯˘Ú ¯ÈÎ˘‰ ÏÂ„‚ ¯
Î ÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡ÏÂ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó·Í , ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ·Â˙ÎÏÂ ‰˜È„·‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰

˙˜ÓÂ�ÓÂ ‰ÓÏ˘ ,‰�˙È� ‡Ï ˙‡ÊÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÏÂ‡. 

, ר א לא הגישו דוחות שנתיי� על הכנסותיה�"יצוי� כי רוב החברות המשתייכות לקבוצת מלכ .4
, מאחר שנושא תשלו� מס ההכנסה של החברות הללו לא טופל במישור האזרחי. וג� לא נדרשו לכ�

ובכ� נגרע פוטנציאל המס , לה התיישנות על השומות בגי� חלק משנות פעילות החברות בקבוצהח
 . ונגר� אבד� מס למדינה

. ח" מיליו� ש2.7ר א שומה על ס� "מ למלכ" הוציא משרד מע2009בספטמבר , כפי שהוזכר .5
ססות על מ המתב"בקביעות מע. מ" לחוק מע76צדדית והתבססה על סעי( �קביעה זו הייתה חד

 . מ לא חלה התיישנות על תקופות שלגביה� לא הגיש החייב דוחות" לחוק מע76סעי( 

של רשות ... על פי הפרשנות: " נכתב2010בתשובתה של הרשות למשרד מבקר המדינה מיולי 
כל תחשיב שנעשה א� נעשה אינו ... תקופת ההתיישנות להוצאת קביעת מס היא חמש שני�. המסי�

האפשרות ... פ הנחיות ההנהלה ועל פי המותר בחוק"פועלי� ע... נשי הביקורתכי א, רלוונטי
עוד ציינה הרשות בתשובתה כי ". החוקית על פי המחלקה המשפטית הינה חיוב לחמש שני� בלבד

הקובע תקופת התיישנות של , מ" לחוק מע77מסעי( " היקש"תקופת ההתיישנות האמורה היא 
 .יו במועדחמש שני� למי שהגיש את דוחות

__________________ 

אבל עקרונותיו נכוני� ג� , )220סעי( (קוב) זה נוגע אמנ� לעניי� העלמת מס על פי פקודת מס הכנסה   12
 .מ"דיווח על עסקאות על פי חוק מע/לעניי� אי

 דוח לא הגיש במועד... דינו מאסר שנה... מי שהפר כמפורט להל�: "א נכתב117בסעי( , למשל, כ%  13
 ".שיש להגישו לפי חוק זה
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˜ÂÁ· ÒÂÒÈ· ‡ˆÓ� ‡Ï ÂÊ ‰„ÓÚÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â‡ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ·
˙Â˘¯‰ Ï˘ ÚÂˆÈ· ˙‡¯Â‰· . ˙ÂÈÂ·Á ÌÂÏ˘˙ ÔÈÈ�ÚÏ „·Ï· ÌÈ�˘ ˘ÓÁ ˙·Èˆ˜ Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó

ÚÓ"ÚÓ È„¯˘ÓÏ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï˘ ÈÓ Ï˘ Ó" ÌÈÏÚ‰˘ ÈÓÏ ÈÎ ‡È‰ ÒÓ· ˙Â·ÈÈÁ ˙ÂÒ�Î‰ ÏÚ Ó
Î ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ˙ÂÒ�Î‰ÔÓÈÏÚ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï È‡„ , ·ÈÂÁÈ ‡Â‰ ÒÙ˙ÈÈ Ì‡ Ì‚ È¯‰˘

ÚÓ ÌÂÏ˘˙·"„·Ï· ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ ˘ÓÁ ÔÈ‚· Ó. 

שכ� היא מציינת בתשובתה כי , ר א"נראה כי ג� הרשות מכירה בבעיה הקיימת בעניינו של מלכ
הסוגייה האמורה תובא בפני המחלקה המשפטית על מנת לקבל חוות דעת וקביעת נוהל ברור "

 ."וכתוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÂÓÁ ÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó , Ï˘· ‰�È„ÓÏ ÒÓ Ô„·‡ Â˙ÂÚÓ˘Ó˘
ÚÓ ÈÓÂÏ˘˙ ˙˙ÁÙ‰"ÔÈ„Î ‡Ï˘ Ó .ÚÓ È„¯˘Ó ˙ÂÏ‰�˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ" ÏÎ· Ó

È‡Ï Ú‚Â�‰-ÚÓ· Ì·ÂÈÁ" Ï˘· Ì‰È˙ÂÒ�Î‰ ÏÚ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï˘ ÂÏ‡ Ï˘ Ó
˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜ ‰�È‡˘ ˙Â�˘ÈÈ˙‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙ÏÁ‰ ,‰ÏÂÌ„˜‰· ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÈÁ�‰ ‡ÈˆÂ . 

מ האזורי לא ביקש חוות דעת משמאי מקרקעי� לגבי דר� קביעת שכר הדירה של "משרד מע .6
חוות דעת זו חיונית . מ"ר ב וסבירותו לעניי� מס הכנסה ומע"ר א למלכ"הנכסי� שהשכיר מלכ

, )ר ב"לט במלכר א ש"בתקופה האמורה מלכ(משו� שבי� השוכר למשכיר התקיימו יחסי� מיוחדי� 
מ מתבססת על שווי השוק של דמי "ההכנסה לעניי� מע, מ" לחוק מע10על פי סעי( , ובמקרה כזה

מ "מדוח שערכה מבקרת חשבונות במשרד מע. השכירות ולא על דמי השכירות ששולמו בפועל
אלא הסתמ� על , מ"מ לא חישב בעצמו את הכנסות השכירות החייבות במע"עולה כי משרד מע

 . ר א"מי� שנרשמו כהכנסה בספרי� ובדוחות הכספיי� של מלכהסכו

 מעלה 2004�2008ר ב על פי התקבולי� בפועל בשני� "ניתוח התפלגות הסכומי� שבה� חויב מלכ
 2005ח בשנת " ש�651,000מ: ר ב בגי� דמי השכירות"שונות גדולה בי� החיובי� השנתיי� של מלכ

 נרשמה בכלל המשק עלייה במחירי 2005�2007בשני� יצוי� כי . 2007ח בשנת " ש110,000עד 
 .� ובדמי השכירות"הנדל

מ על "דיווח למשרדי מע�ר א בגי� אי"לעניי� האחריות הפלילית החלה על מנהלי� במלכ .7
התיק הועבר " כי 2010מ האזורי ביולי "העסקאות השיבה סגנית היועצת המשפטית של משרד מע

 ". ת וטר� חזר למחלקה המשפטית להוצאת חוות דעת סופיתלהמש� טיפול אצל מבקרת החשבונו

ÚÓ „¯˘Ó· ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Ì‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È�ÂÈ „Ú ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï È¯ÂÊ‡‰ Ó
2010 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,˙Â˘¯Ï ‰�ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰ ˙Â·˜Ú· ÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈÈ˙�˘Ï ·Â¯˜ ,

 ¯·ÓËÙÒ· ¯·Î ‰ÓÂ˘ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙Â˘¯‰ ‰Ê¯„Ê‰ ÚÂ„Ó ‰‰ÈÓ˙ ˙¯¯ÂÚ˙Ó2009 . 

ÌÂÎÈÒÏ ,ÎÏÓ ÏÚ ‰�ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙�ÈÁ·"˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï ˙ÂÏ‰�˙‰ ˙Ù˘ÂÁ ‡ ¯ : ÚÂˆÈ·
ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚ Ï‰Â� ˙ÙÈ˜Ú ÍÂ˙ ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· ; ˙Â‡˜ÒÚ· ¯·Â„Ó˘ ‰ÚÈ·˜

˙‡Ê ÔÂÁ·Ï ‡Ï· È‡¯˜‡ ;È‡- ˙Â˘¯Ï ‰˘‚Â‰˘ ‰�ÂÏ˙‰ ˙¯È˜Á Ï˘ ÈÏÈÏÙ‰ ¯Â˘ÈÓ‰ ÈÂˆÈÓ
ÎÏÓ Ï˘ ˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰ ¯·„·" ¯ÚÓ ÌÂÏ˘˙ ÔÈÈ�ÚÏ ‡"Ó ;ÎÏÓ ·ÂÈÁ"ÚÓ· ‡ ¯" ÔÈ‚· Ó

 ÌÂ˜Ó· „·Ï· ÌÈ�˘ ˘ÓÁ14ÌÈ�˘  ;È‡-˙ÂÒ�˜ ˙ÏË‰ ; ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„Ó ˙ÂÒ�Î‰‰ ·ÂÈÁ
ÚÓ·" ÏÚÂÙ· Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÙÏ ‡Ï‡ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ Ï˘ ˜Â˘‰ ÈÂÂ˘ ÈÙÏ ‡Ï˘ Ó

ÎÏÓÓ"ÎÏÓÏ · ¯"‡ ¯ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰˘ Û‡ .˘ ÒÓ „ÒÙ‰· ¯·Â„Ó ¯·„ Ï˘ ÂÓÂÎÈÒ Ï
˘ È�ÂÈÏÈÓ"Á. 
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אי� " כי 2010מ ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי "מנהל תחו� בכיר שומה וביקורת מע
 ".י מס ער� מוס("רי� וה� אינ� מטופלי� ע"דר� לעקוב אחר מלכ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÓÂ ÒÎÓ‰ Û‚‡˘ ¯Á‡Ó"ÎÏÓ· ÏÙËÓ Â�È‡ Ó"ÌÈ¯ , ˙Â˘¯‰ ÏÚ
Ï‰�ÈÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÈË‰Ï ÏÂ˜˘ÏÚÓ‰ ˙ÈÈ·‚· È" ÏÚ È‡¯˜‡ ˙Â‡˜ÒÚ ÔÈ‚· ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚Ó Ó

‰Ò�Î‰ ÒÓ Û‚‡ ,¯Î˘ ÒÓ ˙ÈÈ·‚ È·‚Ï ÌÂÈÎ ‚Â‰�Ï ‰ÓÂ„· , ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ÏËÂÓ ‡Â‰ Ì‚˘
ÚÓ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ" Ó) ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÂÙÈË È·‚Ï·ÎÏÓ"‰Ê ÁÂ„· Â‡¯ ÌÈ¯ ,ÓÚ· '631.( 

ÎÏÓ‰ ÏÎÏ ÔÂ�Ú¯ ˙‡¯Â‰ ‡ÈˆÂ˙ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ"Â·Á È·‚Ï ÌÈ¯ÚÓ‰ ˙ÂÈ" Ó
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ‰Ò�Î‰ ÒÓ ˙ÂÈÂ·ÁÂ Ì‰Ï˘ , È‡¯˜‡ ˙Â‡˜ÒÚ ÚÂˆÈ· Ï˘· Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ‰

ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙Â‡˜ÒÚ „ÂÁÈÈ·Â. 

 

 

 סיכו� 

Ï‰Â� ÏÚ ÒÒÂ·ÓÂ ˜ÂÁ· Ô‚ÂÚÓ Â�È‡ ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰ . ÂÓÈÏÚ‰˘ ÌÈÓÂ˘È�Ï ¯˘Ù‡Ó Ï‰Â�‰
 ‰Èˆ˜�Ò Ï˘ ‡¯ÂÓ ÌÂ˘ ÈÏ· ÌˆÙÁ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÒÓ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ˙ÂÒ�Î‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÈÏ·Â

ÈÏÈÏÙ . 

 ÈÂÏÈ‚‰ ¯„Ò‰· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈ�·Ó ÌÈÏ˘Î ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â�‰ ÏÂÏÎÓÓ
ÔÂˆ¯Ó . ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ˙ÂÒ�Î‰ ˙ÓÏÚ‰ Ï˘ ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚Ï ¯„Ò‰‰
ÈÂ‡¯Î ,‰ÚÈ˘Ù· Â¯Â˜Ó˘ ÔÂ‰ ˙�·Ï‰Ï ÏˆÂ�È ¯„Ò‰‰ ÈÎ ˘˘Á‰ ·˜Ú „ÂÁÈÈ· . ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ‡ÏÏ

ˆÂ� ‰ÈÂ‡¯ÒÓ ˙ÂÓÏÚ‰Ï ıÈ¯Ó˙ ¯ . 

 ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰ÏÂÚÙ ˘ÙÂÁ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯· ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˜È�ÚÓ ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â�‰
ÌÈ�Â˘ ÌÈÏ˜Ó ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÌÎÒ‰‰ ÔÂ‚Î ,ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚ Ï˘ Â¯„‚· ‰˘ÚÓÏ ÌÈÏÙÂ�‰ , Â�È‡Â

ÂÈ„ ¯Â¯· : ¯Â˘È‡ Ì¯Ë ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó· ˙Â˘ÚÏ ˘È ˙Â˜È„· ÂÏÈ‡ ¯È‰·Ó Â�È‡ ‡Â‰
ÏÈ‚‰ ˙˘˜·ÈÂ ,„ÂÚÂ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ�ÂËÏ˘ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÂÓ Ï‡ Úˆ·Ï ˘È ˙Â˜È„· ÂÏÈ‡ . ÔÓ

È‡ È„Î „Ú Ï‰Â�‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈÏ„ÁÓ ÂÈ‰ ÔÎ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ Â‡·Â‰˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰- Ï˘ ‰˜È„· ÚÂˆÈ·
‰¯·Ú· ‰‚˘Â‰ ‡Ï Â˙Ò�Î‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÈÏÎÏÎ‰ Â˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÂ˘È�‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÏÏÎ . 

ÈÂÂ˘ ˙‚˘‰ÏÂ ‰Ú¯Ï Ï‰Â�‰ Ï˘ ÂÏÂˆÈ� ˙ÚÈ�ÓÏ ÔÎ ÏÚ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰�ÈÁ·· Í¯Âˆ ˘È ˙ÂÈ�Â
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ï‰Â�‰ ¯ÂÙÈ˘·Â ÔÂˆ¯Ó ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰ .˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ Ï‰Â�· ÏÂÏÎÏ ˘È ,

 ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰· ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙Â˘¯· ‰˜È„·‰ ˙ÂÈÏÂÁÓ ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰˜Ó�‰‰ ˙·ÂÁÂ ˙ÂÎÓÒ‰
ÔÂˆ¯Ó ,ÂÏÂ˜ÈÓÚÓ ˙Â˜È„· ˙Â˘¯‰ Úˆ·˙ Ì¯Ë· ÈÂÏÈ‚Ï ¯Â˘È‡ Ô˙�ÈÈ ‡Ï ÈÎ Ï‰Â�· Ô‚Ú˙ . ÏÚ

ÈÂÏÈ‚Ï ‰˘˜·‰ ¯Â˘È‡ Ì¯Ë ˙Â˘¯„�‰ ˙Â˜È„·‰ ÏÎ ˙‡ Úˆ·Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ , ÚÂ·˜ÏÂ
 ÈË�ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˜„·ÈÈ ÌÈ„È‚‡˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ÈÂÏÈ‚Ï ˙Â˘˜· Ï˘ Ô�ÈÈ�Ú· ÈÎ Ï‰Â�·

ÌÂ˘È�Ï ¯Â˘˜‰ . 

 ˙ÂÒ�Î‰Â ÌÈÒÎ� Ì‰Ï ˘È˘ Ï‡¯˘È È·˘Â˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï Í¯ÚÓ ˙ÈÈ�·Ï ˙Â˘ÚÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
ÂÁ·"Ï Ï‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÓÂ˘ ˙ÚÈ·˜ Ì˘ÏÂ Ì‰ÈÏÚ Â¯È‰ˆ‰ ‡Ï˘ ÈÓ Ï˘ Ì¯Â˙È‡ Ì˘ . Ì‚ ˘È

¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ÏÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙Â˘ÚÏ :ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ , ˙¯Ë˘Ó
Ï‡¯˘È ,¯Â¯Ë ÔÂÓÈÓÂ ÔÂ‰ ˙�·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ , ÈÙÏ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓ¯Â‚Â ÌÈ„È‚‡˙‰ Ì˘¯
Í¯Âˆ‰ .‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ ‰„ÈÁÈ‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ¯È„

ÔÈ· ÈÂÒÈÓÏ-‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡Â ÈÓÂ‡Ï. 



 629 משרד האוצר

 ˙ÂÒ�˜‰ ÏÚ ¯Â˙ÈÂ ‡‰È ‡Ï ÒÓ ÌÈÏÚ‰Ï ‰�ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰Ï‚Ó‰ Ï˘ ÂÈÏ„ÁÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ,ÂÊ ‰�ÂÂÎ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ Ï‰Â�· ÔÈÈˆÏÂ . 

˙ÂÙÈ˜˘· ÈÂÏÈ‚‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ÈÂÏÈ‚‰ È¯„Ò‰ ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ
·ÈËÈÓ‰ ¯„Ò‰‰Ó Â�‰�Â ˙Â¯ÈÓÁÓ ˙Â·ÈÒ�· ÒÓ ÂÓÈÏÚ‰˘ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÓ˘‰ ÌÂÒ¯Ù ‰Ê ÏÏÎ·Â . 

 



 


