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 רשות המסי  בישראל
 ) "שע(פעילות יחידת שירות עיבודי  ממוכני  

 תקציר
מנוהל על ידי שירות )  הרשות להל  (מער  המחשוב של רשות המסי  בישראל 

  הוא גו  עצמאי ברשות"שע).  " שע להל  (עיבודי  ממוכני  
1

 והוא פועל מול . 
  ). ר מייצגי נישומי בעיק(כמחצית  גורמי  לא ממשלתיי  ,  משתמשי 10,000 כ

 פעולות הביקורת
;  " בדק משרד מבקר המדינה את תהליכי העבודה בשע2008יולי  בחודשי  פברואר

  .בירורי השלמה נערכו במשרד האוצר.   ובהנהלת הרשות"הביקורת נעשתה בשע
 עיקרי הממצאי 

ות עקב כ  קרוב למחצית ממשאבי התכנ,   פותחו לפני שני  רבות"רוב מערכות שע
 .מופני  לתחזוקת המערכות על חשבו  פיתוח 

ל משרד האוצר המלצות ועדה מקצועית שדנה במבנה " הוגשו למנכ2000בשנת 
 .לא היה טיפול בהמלצות אלה;  "שע

ואי  ;  "ולקביעת תכנית העבודה של שע,  "אי  גו  מטה לתיאו  בי  הרשות ובי  שע
 .מנגנו  למעקב אחר ביצוע הזמנות עבודה

 . מסוגל לבצע לכל היותר כשליש מהדרישות לפיתוח תכנה שלה  זקוקה הרשות "שע
  "עובדי חטיבת הבקרה בשע.  "הביקורת הפנימית ברשות לא בדקה את פעילות שע

 .  "אינ  בודקי  את איכות התכנות שפותחו בשע
  למערכי המס השוני  נעשתה בלי התאמה "הקצאת תשומות העבודה של שע

 . טיביי  שלה לצרכי  האובייק
נוהל (הנוהל לפיתוח ולתחזוקה של מערכות מידע ממוחשבות במשרדי ממשלה 

  . "אינו מיוש  בשע) ח"מפת
__________________ 

 . סמ  במשרד האוצר  כיחידת"התנהל שע,  "מועד איחוד אגפי המסי  ושע, 2004עד שנת   1
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 סיכו  והמלצות

  ה  בתחו  המטה "בביקורת נמצאו ליקויי  הנוגעי  לליבת הפעילות של שע
 .ה  בתחו  פיתוח התכנה והחמרה וה  בתחו  הבקרה, והתכנו 

על הרשות להכי  תכנית כוללת על מנת לגבש מער  , דינהלדעת משרד מבקר המ
שכ  מער  כזה הוא כלי מרכזי לעבודה ; אפקטיבי ועדכני בתחו  המסי , מחשוב יעיל

  . של מערכת גביית המסי  במדינת ישראל
♦  

 מבוא
מנוהל באמצעות שירות עיבודי  )  הרשות להל  (מער  המחשוב של רשות המסי  בישראל 

מ "שע.  רכישה ותחזוקה העוסק ה  בתחו  התכנה וה  בתחו  החמרה )  " שע ל  לה(ממוכני  
תפעול שוט  של : עוסק באופ  בלעדי מול הרשות בשורה ארוכה של תחומי פעילות וביניה 

התקנה , הקמה, רכש, תכנו  ;פיתוח התכנות ותחזוקת ; יומית ברמה  הגבייה והאכיפהמערכות
 עובדי  296 ובו 2  הוא גו  עצמאי ברשות"שע. יוד הקצהותחזוקה של תשתיות המחשוב וצ

כמחצית  משתמשי  חיצוניי  ,  משתמשי 10,000   פועל מול כ"שע. ומנהלו כפו  למנהל הרשות
 היה 2008  לשנת "תקציב שע. כגו  מייצגי נישומי  והפקת עיבודי  ממוחשבי  למשרדי ממשלה

אגפי . בסעי  תקציבי נפרד מזה של תקציב הרשותח והוא מתוקצב על ידי המדינה " מיליו  ש103
 נוהלו 2008במאי .  "המס ברשות אינ  מחויבי  בתשלו  עבור השירותי  שה  מקבלי  בשע

 תיקי ניכויי  245,000 וכ  כ,  תיקי מס הכנסה פעילי  של עצמאי  ושל חברות524,000   כ"בשע
 .   פעילי  תיקי מס ער  מוס  של עוסקי  מורשי439,000 פעילי  וכ

.  " בדק משרד מבקר המדינה את תהליכי העבודה והבקרה של שע2008יולי  בחודשי  פברואר
 .בירורי השלמה נעשו במשרד האוצר.   ובהנהלת הרשות"הביקורת נעשתה בשע

  
 תכנו  העבודה

וכלה בפרויקטי  שביצוע  , החל מפרויקטי  לביצוע מידי;   מנהל מאות פרויקטי  בשנה"שע
הסדרת תכנית עבודה שנתית לכלל הפרויקטי  מהווה כלי מרכזי , הואיל וכ . שני  מספרנמש  

במגבלות , בהתחשב בסדר העדיפויות, בניהול הפעילות הארגונית ובהכוונתה לעבר יעדי  מוגדרי 
 .הזמ  וכוח האד 

 2003לשני  ,   עבור הרשות"כי חלק ניכר מתכניות העבודה בגי  עבודות של שע, הועלה .1
ה  א  הוכנו במאוחר לאחר תחילת שנת . לא היו מפורטות וא  חסרו בה  תאריכי יעד, 2007

 . מ חסרו פירוט"ג  תכניות עבודה ודוחות ביצוע פנימיי  של שע. העבודה
__________________ 

 .  כיחידת סמ  במשרד האוצר"התנהל שע,  "מועד איחוד אגפי המסי  ושע, 2004עד שנת   2
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. לא שודרגה,  שנה18 שהוקמה לפני כ, המערכת הממוחשבת לניהול הזמנות לפיתוח תכנה .2
, קישור לתקציב, ואינה כוללת לוחות זמני , זמנות עבודההמערכת אינה מאפשרת מעקב אחר ה

במצב . ופוטנציאל ימי עבודה לפרוייקט מסויי , הצגת תכנו  מול ביצוע והסברי  לחריגות בביצוע
 .זה א  נזנחה במידה רבה הזנת המערכת בנתוני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú˘ ÏÚ" Ô‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰ÏÂ ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï Ì
Ù·Â˙ÂÏÈÚ .Ú˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡˙È Ì‚ ÍÎ"Ì .ÍÎÏ ÛÒÂ · , ‰È‰˙ ÈÎ ˘¯„ 

Ú˘Ï"ÌÈ Â˘‰ ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡˙˘ ˙Î¯ÚÓ Ó. 
  נבנית מערכת חדשה אשר תשמש כלי ניהול " הודיעה הרשות כי בשע15.9.08בתשובתה מיו  

עוד הודיעה . ול פרויקטי המערכת תכלול ג  רמה מסוימת של ניה. לפיקוח על ביצוע העבודות
   .  פועל לשדרוג המערכות הישנות"הרשות כי שע

   לרשות"הקשר בי  שע
 היעדר גו  מטה לתיאו  

. מ ואחד עשר חברי  נוספי "ל ובה מנהל שע" מינה מנהל הרשות ועדה בראשות סמנכ2005ביולי 
  אל מול " של שעבכתב המינוי נקבע כי על הוועדה לקבוע סדרי עדיפויות בתכנית העבודה

ולהגיש למנהל הרשות המלצה לתכנית עבודה שנתית ; לעקוב אחר ביצוע תכנית העבודה; הרשות
 . כי הוועדה הפסיקה את פעילותה לאחר מספר חודשי , הועלה.   במועד שייקבע מראש"של שע

עת לצור  תכנו  וקבי" על ראיית"הרואה את צורכי הארגו  ב, היות וכ  אי  ברשות גו  מטה
  . ולמעקב אחר ביצוע התכניות לפי לוחות הזמני  שתוכננו; עדיפויות בהכנת תכניות העבודה

   ומצד הרשות"היעדר תמרי  להתייעלות מצד שע
והרשות תלויה בשירותיו ,  "עיקר מער  המחשוב של הרשות מנוהל באופ  בלעדי באמצעות שע

  "שע. חס לאלטרנטיבות המצויות בשוקתועלת בי   נקבע ללא בדיקת עלות"תקציב שע. לחלוטי 
ואי אפשר למדוד את יעילותו במדדי  , 3ג  אינו מנהל תמחיר של השירותי  שהוא נות  לרשות

 . אובייקטיביי 
ÔÂÎÒÁÏÂ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï ıÈ¯Ó˙ ¯„ÚÈ‰ ‡È‰ ‰Ê ·ˆÓ Ï˘ Â˙‡ˆÂ˙ :Ú˘Ï" ˙Â˘ÚÏ ıÈ¯Ó˙ ÔÈ‡ Ì

˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈˆÓ‡Ó ,Î· ÂÈ˙Â¯È˘· ˘Ó˙˘˙ ˙Â˘¯‰˘ ÌÂ˘Ó‰¯˜Ó Ï ; ÁÂ˜ÏÎ ˙Â˘¯Ï
Ú˘ Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÏÂÎÈ ÔÈ‡"Ó ; ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï ˙ÂÒ Ï ıÈ¯Ó˙ ‰Ï ÔÈ‡Â

¯˙ÂÈ ÏÂÊ ¯ÈÁÓ· ¯Á‡ Ì¯Â‚Ó ,Ú˘ ·Èˆ˜˙˘ È ÙÓ"‰ È„Ó‰ È„È· ÔÓÂÓÓ Ì , ‰·Èˆ˜˙Ó „¯Ù ·
˙Â˘¯‰ Ï˘.  

__________________ 
 .   אי  מערכת הקולטת דיווחי שעות עובדי  לצור  תמחור הפרויקטי  המבוצעי "בשע  3
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אמות לצרכי  האובייקטיביי    שהוקצו למערכי המס השוני  אינ  תו"תשומות העבודה בשע
, מ מרכזת מדי חודש מיליוני רשומות של גבייה משכירי "יחידת הניכויי  בשע, כ  לדוגמה. שלה 

ואילו ;  " מהמתכנתי  בשע5% כ, א  היא כוללת שבעה מתכנתי  בלבד, ספקי  וקבלני משנה
ביטוי נוס  לכ  . י  מתכנת26הוקצו , המאופיינת בתהליכי עבודה דומי , ליחידת מס ער  מוס 

 .הוא קיו  מערכי  בה  קיי  עוד  של ימי עבודה שהוקצו
 הוא פועל במר/ לניצול 2007  לתפקידו בספטמבר "הרשות השיבה כי מאז היכנסו של מנהל שע

  .  בצורה המיטבית והמועילה ביותר"כוח האד  בשע
 גיבוי הנתוני  והתאוששות מאסו 

להבטחת רציפות הפעולה . ור  ניהול מערכי המס במדינת ישראל  אי  תחלי  לצ"למידע שבידי שע
אול  הדבר ; באתר פיזי חלופי ומאובטח,   יש לגבות בקביעות את בסיס הנתוני "של מערכת שע

 .אינו נעשה
  מנסה לתקצב נושא זה והוא נדחה מחוסר תקציב "הרשות הודיעה בתשובתה כי מדי שנה שע

 .מתאי  לכ 
Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÚ˘ ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚ"‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ì ,

Â· ÌÂÏ‚‰ ˜Ê ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ ÁÎÂ Ï ,Â·ˆ˜˙Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ.  
 ˙ Â Î ¯ Ú Ó  Á Â ˙ È Ù 

רוב . בעיד  של שינויי  טכנולוגיי  תכופי  נדרש פיתוח מערכות ממוחשבות חדשות מפע  לפע 
ומערכת מיסוי ,  שנה30  כמ פותחה לפני"מערכת מע:   פותחו לפני שני  רבות"מערכות שע

  " של המנהל האחראי בשע2007על פי הערכה מחודש דצמבר ;  שנה25 מקרקעי  פותחה לפני כ
 .המערכת הממוחשבת של תחו  זה מצויה בסכנת קריסה, על תחו  מיסוי המקרקעי 

  להגדיל את מספר ימי העבודה המוקצי  לתחזוקת המערכות על "כפועל יוצא מכ  נאל/ שע
שיעור הימי  שהוקצה .   ימי העבודה המוקצי  לפיתוח התכנה והשבחת בסיס הנתוני חשבו

 .  מתו  כלל ימי העבודה44% הגיע עד כדי 2008לתחזוקה בשנת 
הרשות הודיעה בתשובתה כי מנהל הרשות הקי  ארבע ועדות היגוי עליונות בה  חברי  הגורמי  

  . והסקת מסקנותלצור  בחינת הנושאי ,  "המקצועיי  ברשות ובשע
ı Â Á  ¯ Â ˜ È Ó 

ויתרונותיו הקטנת סיכוני  , מיקור חו/ של שירותי מערכות מידע ומחשוב נפו/ בשני  האחרונות
, 4 החליטה הממשלה1996ביולי . ומת  אפשרות לארגו  הממשלתי להתמקד במטרות המרכזיות שלו

רותי מידע לרכישת על שינוי במדיניות המחשוב שעיקרה מעבר מייצור עצמי של מערכות ושי"
את פעילות יחידות , להעביר באופ  סלקטיבי ומדורג"כ  החליטה ; "שירותי מידע מהמגזר הפרטי

הטיפול בתחומי מס מסוימי  מבוצע ". (outsourcing)א של משרדי ממשלה למגזר הפרטי "הענ
 . ברשות בשיטת מיקור חו/ באמצעות חברות פרטיות

__________________ 
 .94' החלטה מס  4
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 מדרישות הביצוע 31% הוא יכול לבצע לכל היותר כ,  "ני שעבהקשר זה יש לציי  כי על פי נתו
פרוייקטי  חשובי  שיש בה  כדי לשפר את גביית המס , כ . י הרשות"לפיתוח תכנה שמוגשות לו ע

  את כל דרישותיה לפיתוח "לנוכח אילוצי  אלה נמנעת הרשות מלהמציא לשע. אינ  מבוצעי 
נוכח העלייה הצפויה במספר ימי התחזוקה שיידרשו , תידבמבט צופה פני ע. 5תכנות לה  היא זקוקה

עלולה להיות ירידה נוספת במספר שעות העבודה שיוקצו , בגי  התיישנות מערכות המחשוב
 .לפיתוח

ל משרד האוצר ועדה בראשותה של הממונה דאז על אג  כלכלה " הקי  מנכ1998בדצמבר 
.  "את הצור  בעריכת שינויי  מבניי  בשעכדי לבחו  ,  "והכנסות המדינה ובהשתתפות מנהל שע

  "הדוח קבע כי מתכונת הפעילות של שע.  הגישה הוועדה דוח להנהלת משרד האוצר2000במרס 
ולחילופי  מת  , ִתאגוד ולאחריו הפרטה: ושרטט שני דגמי  אפשריי  לשינוי מבני, אינה יעילה
 . א לרשות באמצעות מיקור חו/"שירותי ענ

˙‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰Î ÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ˙‚ˆ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜"„¯˘Ó‰ Ï .Ê‡Ó , „ÚÂÓ „ÚÂ
 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ2008 , Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ ˙ ÈÁ·Ï È‚Ë¯ËÒ‡ ÔÂÈ„ ˙Â˘¯· ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï

Ú˘ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ"ÔÂ‚¯‡‰ ÈÎ¯ÂˆÏ Ì . Ï˘ ıÂÁ ¯Â˜ÈÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰Ï˜˘  ‡Ï ÍÎ
ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â„Â·Ú ˙ˆ˜Ó ,È¯Á‡ÏÂ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ·Ï ÌÈ˘·˙È ÂËÏ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â ;

Ú˘ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÏÂÎÈ ÔÈ· Í˘Ó˙Ó‰ ¯ÚÙ‰ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê"ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÈ·Ï Ì. 
ל משרד האוצר כי בחודשי  האחרוני  הוא פועל לקבוע תכנית " הודיע מנכ1.9.08בתשובתו מיו  

כולל בחינת האפשרות , רב שנתית לשדרוג כלל מערכות המחשוב המצריכות זאת ברשות המסי 
  .  חו/ בתכנית זולשימוש במיקור

˙ Â ˙ Ï È ‡ ˘ ·  ˘ Â Ó È ˘ ‰ 
הועלה כי באותו . 20077 המחשב בדצמבר 6בביקורת נבדק השימוש של עובדי הרשות בשאילתות

ולגבי למעלה ממחצית  היה שימוש מועט או ,  " שאילתות ראשיות פעילות בשע1,040חודש היו 
) 21% כ( שאילתות 214 ב; לא נעשה שימוש כלל) 34% כ( שאילתות 354 ב: לא היה שימוש כלל

 ).  לחודש100 פחות מ(היה שימוש דל 
È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-˙Â˙ÏÈ‡˘‰Ó ˜ÏÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ .  

˙ Ù Ó  Ï ‰ Â  " Á 
הוא נוהל לפיתוח ולתחזוקה של מערכות ) ח" נוהל מפת להל  " (נוהל מסגרת פיתוח ותחזוקה"

והוא קיבל תוק  של ,  קבע החשב הכללי במשרד האוצראת הנוהל. ממוחשבות במשרדי הממשלה
 . החלטת ממשלה

__________________ 
רוב . יקטי  גדולי  לפיתוחנכללו עשרות פרו, 2006בדוח פנימי של הרשות מספטמבר , כ  לדוגמה  5

מ על א$ שרוב  הוגדרו בסדר "רוב  של פרויקטי  אלו כלל לא הוצגו כדרישות פיתוח פורמליות לשע
 . עדיפות גבוה

 .שאילתה היא כלי לאחזור מידע בנושא מסוי  ממאגר המידע  6
ינואר  (2007&2006ניתוח הנתוני  העלה ממצאי  דומי  בנוגע לשלושת החודשי  שנדגמו בשני    7

 .ולכ  מוצגי  נתוני חודש אחד, )2007דצמבר , 2007יוני , 2006
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Ú˘Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"˙ÙÓ Ï‰Â  ÌÂ˘ÈÈÏ Â‚‡„ ‡Ï Ì"Á . ÈÏ‰  ˘¯„ Î ÂÚ·˜  ‡Ï ÍÎ

‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú :„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙¯„‚‰Â ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Í¯„ È ·‡ ˙ÚÈ·˜ ;
ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÎÈ‡ È„„Ó ˙ÚÈ·˜ ;„ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ ÁÂ˙È  ÈÚÂˆÈ· ÔÈ·Â ˙Â„Â·Ú‰ È ÈÓÊÓ ˙Â˘È¯

˙Î¯ÚÓ‰ ;ÌÈ˘„Á ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â · Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈÏÏÎ ˘Â·È‚ . Ï‰Â ‰ ÌÂ˘ÈÈ È‡
˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁÏ Ì¯Â‚ ;ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ È‡Ï ; ÌÈ ÈÓÊÓ‰ ˙Â˘È¯„Ï ‰Ó‡˙‰ È‡ÏÂ) Â‡¯

˙‡Ê ÌÈÓÈ‚„Ó‰ ÔÁ·Ó‰ È¯˜Ó ÔÏ‰Ï.( 
  יחייב הקצאת מנתחי מערכות וכוח אד  " בשעח"בתשובתה הודיעה הרשות כי יישו  נוהל מפת

וכ  כי מספר רב של פרויקטי  נבנו בהצלחה ללא .   וזמ  לבניית מערכת הנהלי "שאינו קיי  בשע
 . ח"הסתייעות בנוהל מפת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï ,Ú˘Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ"˙ÙÓ Ï‰Â  ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ Ì"Á. 
ÚÈ‰ ˙˜È„·Ï ˙¯Â˜È· È·È˙  Â¯ˆÂÂÈ ÍÎ·ÌÂÊÈÈ‰ ÈÎÈÏ‰˙· ˙ÂÏÈÚÂÓ‰Â ˙ÂÏÈ ,ÔÂÈÙ‡‰ , ÁÂ˙ÈÙ

‰˙˜ÂÊÁ˙Â ‰ Î˙‰ . 
  

 בקרה
שכ  היא מספקת לה הערכה לא תלויה , בקרת איכות היא נדב  חיוני באמצעי הפיקוח של ההנהלה

ג  על פי נוהל .   ולאיכות "הפיתוח וההפעלה של המערכות השונות בשע, בנוגע לאמינות התכנו 
 .שוב לפעול תו  כדי שימוש בכלי  לניהול ובקרהעל יחידת המח, ח"מפת

רוב עובדי החטיבה אינ  בעלי , הועלה כי.   פועלת חטיבת בקרה ובה עשרה עובדי "בשע .1
קרה הב מאנשירק שלושה . השכלה או הכשרה פורמלית בתחו  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

בדיקות  וביצוע הפעלהה תיבסבתו  כדי הדמיית , הפיתוח שלב לאחר בקרת איכותב עוסקי 
  "שאר עובדי החטיבה עוסקי  בעיקר בתחו  ביקורת הפלטי  המופקי  בשע. בסביבת ההדמיה

 . לאחר הפקת 
  העוסקי  בפיתוח תכנה אי  עובדי חטיבת "הועלה כי בשלושה מארבעת האגפי  בשעעוד  .2

, עדת את עבודתה בדוחותכ  הועלה כי חטיבת הבקרה אינה מת. הבקרה עושי  בדיקות מעי  אלה
בהיעדר בקרה לא נית  לאתר בזמ  . אפשר לעקוב אחר יישו  המלצותיה  של אנשי הבקרה ולכ  אי

 .אמת כשלי  בפיתוח יישומי  ובכ  למנוע בזבוז משאבי  הנדרש לתיקונ 
א  ללא הקצאת כוח אד  , המבקר צודק בנחיצות בקרת האיכות: "בתשובתה הודיעה הרשות כי

 ".לא נית  יהיה לבצע מטלה זו, למטרה זוייעודי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ¯ÂÊÁÓ Í¯Â‡Ï ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰˙ Ì„˜‰· ÏÈÚÙ‰Ï ˘È
 ˙Î¯ÚÓ-ÏÂÚÙ˙‰ ·Ï˘· ‰˙˜ÂÊÁ˙ „Ú ÔÂÈÙ‡‰Â ÌÂÊÈÈ‰ ·Ï˘Ó  . 

ועד להקמת הרשות הוא , )בתחילת שנות השישי  של המאה העשרי (  "מאז היווסדו של שע .3
מאז ועד למועד הביקורת לא בדקה יחידת הביקורת .  סמ  עצמאית במשרד האוצרפעל כיחידת

 .ג  לא לאחר הקמת הרשות,  "הפנימית את פעילות שע
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מונה עובד ביחידת הביקורת , בעקבות מכרז,  הודיעה הרשות כי לאחרונה15.9.08בתשובתה מיו  
 .  "הפנימית לביקורת של שע

  
 מקרי מבח 

יתר פרויקטי  שיש בה  כדי להדגי  את הליקויי  אשר תוארו בפרקי  משרד מבקר המדינה א
  :להל  פירוט הליקויי  שנמצאו בשניי  מאלה. הקודמי 

 מערכת הניכויי  
שה  כשליש מס  הגבייה השנתית של , ח בשנה" מיליארד ש57 באמצעות מער  הניכויי  נגבי  כ

הינו אחד , גבייה ואכיפה, ניכויי גיבוש שאילתות המחשב לפיה  מטופלי  נושאי . הרשות
והיא הושקה בשנת ,  הוחלט לבנות מערכת חדשה1994בשנת ;  "התחומי  הבעייתיי  ביותר בשע

1998 . 
 למערכת הניכויי  החדשה לא פתר את בעיות העבר אלא 1998 הועלה כי לא זו בלבד שהמעבר ב

לות ע  תאריכי ער  מלפני שנת היעדר אפשרות לרשו  פעו: כגו , שהוא א  הוסי  בעיות חדשות
היעדר אפשרות במקרי  מסוימי  לקלוט ;  השנה בה הוסבו הנתוני  למערכת החדשה  1998

. במסגרת הנסיונות לפתור את הבעיה, במערכת החדשה רשומות חדשות בדבר החזר יתרות זכות
 . ברור ממה נבעומאחר ולא היה , ח לא הוחזרו" מליו  ש300 יתרות זכות של נישומי  בהיק  של כ

ועדה זו זיהתה . 2007וזו סיימה את דיוניה בנובמבר ,  ועדת מומחי 2007 לפתרו  הבעיה הוקמה ב
הוועדה העבירה את הסוגיות שנדונו בה . 8חלק מהבעיות כגורמות לעיוותי  בחישוב יתרות מס

 . לבחינת הייעו/ המשפטי ולא הגישה המלצות באופ  פורמלי למנהל הרשות
לא חלה התקדמות בטיפול בבעיות הקיימות במערכת , 2008ביולי , ד סיו  הביקורתעד מוע
 . הניכויי 

את היעדר הבקרה לאור  כל שלבי ; ח"מדגי  את התוצאות של אי יישו  נוהל מפת, האמור לעיל
את חוסר היכולת להשקיע את התשומות הנדרשות בפיתוח מערכות ; הפרויקט החל משלב האפיו 

וכ  את אי גיבוש תכנית עבודה בלוח זמני  , שאבי התכנות מוקצה לעבודות תחזוקהכאשר מירב מ
  . מפורט לפתרו  הבעיות

 כריית מידע וחובת הדיווח האחיד
הנישומי  מגישי  לרשות את הדוחות הכספיי  השנתיי  בצורה לא , על פי שיטת הדיווח הקיימת

מאגר נתוני   יצירת  " כריית מידע"על והדבר מקשה לבצע ניתוחי  השוואתיי  ומקשה , אחידה
 .מידע סלקטיבי  ואיתורשל כלל הפעילות בארגו לעומק המאפשר ניתוח , מקי 

של הנישומי  כדי )  קודיפיקציה להל  ( החליטה רשות המסי  על האחדת הדיווח 2004בשנת 
ה  הכספיי  לצור  כ  חויבו הנישומי  לצר  כנספח לדוחותי. ליהנות מהיתרונות שפורטו לעיל

  אמורה ליצור את בסיס "שהזנתו למאגרי שע, השנתיי  טופס ובו פירוט סעיפי הדוחות הכספיי 

__________________ 
 . בעיות המביאות למצב האמור20במערכת החדשה קיימות לפחות , להערכת מנהלת אג$ גביה ברשות  8
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בדר  זו נפתחה בפני הרשות האפשרות לשפר באורח מהותי את איכות בסיס . הנתוני  המבוקש

היה המאגר , מלבד זאת. ובכ  לייעל איתור מעלימי מס, הנתוני  הממוחשב העומד לרשותה
מידע זה חשוב ג  . 9כלכלית שר בניית כלי  לצור  קבלת החלטות בתחו  המדיניות המקרומאפ

שהייתה מעורבת בצוותי החשיבה , לצור  ניתוח סטטיסטי על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 . של הרשות בעת הקמת הפרויקט ואפיו  הטופס

המאפשרת לנישומי  להזי  את ,   מערכת ממוחשבת להזנת הטופס"לצור  הזנת הנתוני  פיתח שע
נקבע שהטופס יצור  לדוחות מס .   או באמצעות האינטרנט"הנתוני  בעצמ  באמצעות מחשב שע

בקנדה , למשל בארצות הברית(בהקשר זה יצוי  כי רשויות מס בעול  .  ואיל 2005הכנסה לשנת 
 .משתמשות בטכניקה של דיווח אחיד, )ובצרפת

ÈÙÈ„Â˜‰ ÌÂ˘ÈÈ ÍÈÏ‰˙ ˙ ÈÁ··ÌÈ Â˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â¯˙Â‡ ‰Èˆ˜ : ‰È‰ Ô˙È  Ì‰Ó˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙È·¯Ó
˙Î¯ÚÓÏ Â ÊÂ‰ ‡Ï ÏÏÎ ÈÂ‡¯ ÌÈ Â˙  ÒÈÒ· ˙Â ·Ï10 ; ÏÚ Ú„ÈÓ ˙ÈÈ¯ÎÏ ˙Â˙ÏÈ‡˘ ÂÁ˙ÂÙ ‡Ï

‰Èˆ˜ÈÙÈ„Â˜‰ ÒÈÒ· ; ˙ ˘Ï ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÏ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰ ‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ‰ÈÁ ‰·
2005Ú˘ ¯‚‡ÓÏ ÔÈÊ‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ Ú·˜  "˙‰˘ ÌÈÒÙË‰ ˙‡ Ì˙È „È ÂÏ·˜ , ÌÏÂ‡

‰‡ÏÂÓ ‡Ï ÂÊ ‰ÈÁ ‰ .‰˘ÓÂÓ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙Ú˜˘‰ ‰Ê ·ˆÓ·. 
: בעיה אופיינית בניהול פרויקטי  של מחשוב ברשות, כפי שפורט לעיל, ליקויי  אלה מדגימי 

היעדר גו  מטה מרכזי ברשות לנושא מחשוב שיוכל לעקוב אחר התקדמות הפרויקט ולהסיר אבני 
אול  בהיעדר ,   השקיע מאות שעות עבודה בגיבוש טופס הדיווח"שע. קידומונג  המונעות את 

בהעדר ; גו  כזה לא היה מי שיוודא הכנת מפרט לשאילתות הניתוח של המידע הנצבר מ  הטפסי 
גו  מטה א  לא היה מי שיפקח שיערכו בדיקות היתכנות לשיטות בה  ייסרקו הטפסי  למאגר 

הקצאת תשומות תכנות על פני מספר שני  אול  הדבר לא נעשה ניהול הפרויקט הצרי  ; מ"שע
 .שנתית בהעדר גו  המטה ובהעדר תכנית עבודה רב

  
 סיכו  

Ú˘ ˙„Â·Ú· È˙Â‰Ó Ï˘Î ¯ˆÂ  ÌÈ ˘‰ Í˘Ó·"˙Â˘¯‰ ÌÚ ÂÏ˘ ¯˘˜·Â Ì , ÂÈÈÂËÈ·˘
ÔÂ Î˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ,‰¯˜··Â ˙ÂÓÂ˘˙‰ ˙‡ˆ˜‰· . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙· „ÂÒÈ‰ ÔÓ ÈÂ È˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ Â‡ˆÓ ˘ Ì

Ú˘Ï ˙Â˘¯‰"Ì .Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Á˙ È˘ ·Â˘ÁÓ ‡˘Â Ï ‰ËÓ ÛÂ‚ ÚÂ·˜Ï ˘È" ‰ÈÈ‡¯· Ì
‰ÙÈ˜Ó , ˙ÂÏÂÎÈ‰ ÏÂÓ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓÂ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ ÈÁ· ÍÂ¯ÚÈÂ

Ú˘ Ï˘ ˙ÂÈÁÎÂ ‰"˙Â˘¯· ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ¯Ù˘Ï È„Î Ì .ÍÎÏ ÛÒÂ · ,ÏÚÚ˘ " Ì
˙ÙÓ Ï‰Â Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ"Á ,·Â˘ÁÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ ;
ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ,Ì˙Â ÈÓ‡ ˙‡Â Ì˙ÂÓÏ˘ ˙‡ ; ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÓÂ˘˙ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï

˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ÒÓ‰ ÈÎ¯ÚÓ ÈÎ¯ÂˆÏ .  
__________________ 

נית  יהיה לאמוד , על מגזר כלכלי מסוי , או לחילופי  הטלת מס, בעת שקילת מת  הטבות, כ  לדוגמה  9
 . ותר מדויקת את העלות הכספית של ההטבה או את תוספת המס הצפויהבצורה י

בעוד שהוגשו מעל מאה אל$ ,  טפסי קודיפיקציה ידניי 12,000& הוזנו כ2005לשנת המס , כ  לדוגמה  10
 .טפסי 


