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 רשות המסי  בישראל
פיקוח רשות המסי  על העמידה בתנאי החוק 

 לעידוד השקעות הו 
 תקציר

היא גיוס השקעות הו  , 1959 ט"התשי, מטרתו של החוק לעידוד השקעות הו 
החוק מעניק למשקיעי  מענקי  והטבות מס המותני  . לפיתוח כלכלת המדינה

להל  (המסחר והתעסוקה , בקיו  תנאי  שקבע מרכז ההשקעות שבמשרד התעשייה
במסגרת הליכי , נדרשת לבדוק)  הרשות להל  (רשות המסי  בישראל ).  המרכז 

א  ה  עמדו בתנאי  , השומה של מפעלי  מאושרי  שנהנו מההטבות שמקנה החוק
  .ובתנאי  נוספי  המצויני  בכתב אישור שנת  לה  המרכז, שנקבעו בחוק

 פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה את , בדק לסירוגי , 2007מאי   ופברואר2006 יולי בחודשי  מאי

. כדי לבחו  א  עמדו בתנאי החוק, האופ  שבו פיקחה הרשות על מפעלי  מאושרי 
הבדיקה נעשתה במחלקה המקצועית ברשות ובשניי  ממשרדי השומה של מס 

  .בירורי השלמה נעשו במרכז ההשקעות. ופתח תקווה, 3ירושלי  : הכנסה
 יקרי הממצאי ע
 ואיל( נקבע כי תינת  עדיפות גבוהה 2005בתכניות העבודה של הרשות לשנת  .1

בשני  האחרונות פחת במידה ניכרת מספר , אול . לטיפול בתיקי מפעלי  מאושרי 
 . תיקי המפעלי  המאושרי  הנבדקי  במסגרת תכנית העבודה השנתית של הרשות

בתיקי  לא נמצאו העתקי  .   מאושרי  תיקי  של מפעלי25בביקורת נבדקו  .2
 .א* שמת  ההטבות מותנה בביצוע , מתכניות שיווק

הרשות לא קבעה הסדרי דיווח שיאפשרו לה לקבל מידע עדכני על מפעלי   .3
אי  הרשות יכולה , בהיעדר מידע זה. מאושרי  שאינ  עומדי  בתנאי כתב האישור

ב המפעלי  האמורי  במלוא סכו  המס לחיו, לפעול במקרי הצור( במהירות וביעילות
 .שעליה  לשל 

 מהשומות העצמיות של מפעלי  מאושרי  לשני  46%  הפכו כ31.12.06 ב .4
בהיעדר טיפול של משרדי השומה . בלא שה  נבדקו,  לשומות סופיות2002 1999

זכו מפעלי  להטבות מס בלא שנבדקה באופ  מעמיק עמידת  בתנאי  , בשומות הללו
  . בכתב האישורשנקבעו
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 מבוא
, אחד הכלי  העיקריי  לעידוד השקעות במפעלי  בישראל הוא החוק לעידוד השקעות הו 

מטרת החוק היא משיכת הו  לישראל ועידוד יזמה כלכלית ).  החוק להל  (, 1959 ט"התשי
פועל והוא )  המרכז להל  (על פי החוק הוק  מרכז ההשקעות . באמצעות מת  מענקי  והטבות מס

לאחר שהמרכז מאשר את תכנית ההשקעות שהגיש . המסחר והתעסוקה, במסגרת משרד התעשייה
 . הקובע את תנאי התכנית שאושרה, "כתב אישור"נית  למשקיע , משקיע המבקש הטבות

הסתכמו הטבות המס מכח החוק למפעלי  , 2006על פי דוח של מינהל הכנסות המדינה לשנת 
 . ח שניתנו במענקי " מליו  ש563 וזאת בנוס' לכ, ח" מיליארד ש2.2  בכ2003מאושרי  בשנת 

 : 1 פעלו לפי החוק שני מסלולי הטבות למשקיעי הו  בישראל2005עד שנת 
 .מסלול הכולל מענקי  והטבות מס . 1
  להל  (מסלול הכולל הטבות מס בלבד המיועד למשקיעי  שוויתרו על קבלת מענקי   . 2

 ). המסלול החלופי
בות המס ניתנות על הכנסה שהושגה בשבע השני  המתחילות מהשנה הראשונה שבה הייתה הט

 שני  12 שני  מהשנה שבה נית  האישור או 14ובלבד שלא עברו , למפעל הכנסה חייבת במס
 .מהשנה שבה הופעל המפעל

קבע נציג במרכז שהוא בעל זכות הצבעה בדיוני  שבה  נ)  הרשות להל  (לרשות המסי  בישראל 
במש* השני  הוציאה הרשות למשרדי השומה כמה הוראות ביצוע . א  יאושרו תכניות השקעה

כי משרדי השומה נדרשי  לוודא , בי  השאר, היא קבעה. בעניי  מת  הטבות מס למפעלי  מאושרי 
  .שמקבלי האישורי  עומדי  בתנאי  שקבע המרכז

 תכנית העבודה השנתית
. מס תכנית לעבודת השומה שיבצעו משרדי השומה האזוריי הרשות קובעת בתחילת כל שנת 

בשני  האחרונות חלה ירידה מתמשכת במספר תיקי הנישומי  שנקבע כי יש לבדק  במסגרת 
  2005בכל אחת מהשני  ,  אל' תיקי 65  נכללו בתכנית השנתית כ2004עד שנת . תכנית העבודה

מספר התיקי  .  אל' תיקי 38  נכללי  בה כ2007 אל' תיקי  ובשנת 41  נכללו בתכנית כ2006 ו
של , נמצא כי קיי  פער בכל אחת מהשני . שבודקי  משרדי השומה קט  א' מזה שנקבע בתכנית

בי  מספר התיקי  שנכללו בתכנית , 2006  תיקי  ב5000  ולמעלה מ2005  תיקי  ב2000 למעלה מ
 .י משרדי השומה"העבודה לביצוע בפועל ע

הפער בי  המתוכנ  לביצוע בפועל נובע מסיבות שונות " נאמר כי 2007פטמבר בתשובת הרשות מס
במסגרת התיקי  המטופלי  נקבעי  סדרי עדיפויות . 'מבצעי  שוני  וכו, שינויי  בכח אד : כגו 

, בשני  האחרונות חלה ירידה גבוהה מאוד בהיק' כח האד  המטפל בשומות... מעת לעת
 ". רותשהשפיעה בהכרח על היק' הביקו

__________________ 
 . לחוק ובמסגרתו בוצעו כמה שינויי  במסלולי ההטבות60 נחקק תיקו  2005בשנת   1
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 ניתנה 2004ואול  עד שנת , תיקי מפעלי  מאושרי  נכללו בתכניות העבודה השנתיות האמורות
 נקבע לראשונה כי תינת  2005בתכנית העבודה לשנת . עדיפות נמוכה יחסית לטיפול בתיקי  אלה

 . עדיפות גבוהה לטיפול בתיקי מפעלי  מאושרי 
 תיקי  של מפעלי  מאושרי  ואול  בפועל 386 נכללו בתכנית העבודה 2005התברר כי בשנת 

 תיקי  ואול  בפועל טופלו 232 נכללו בתכנית 2006וכי בשנת ,  תיקי 111טופלו במסגרתה רק 
 .  תיקי 88במסגרתה רק 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ· ˙„Ó˙Ó‰ ‰„È¯È‰ „‚ Î ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
‰ ˘ ÏÎ· ÌÈ˜„· ‰ ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÏÚÙÓ .Â˘¯‰ ÏÚ ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜ÚÏ ˙

‰Ï‡ ÌÈ˜È˙· . Ú·˜ ˘ ‰ÊÓ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ÔË˜ ÏÚÂÙ· Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ˘ ‰Ï‚˙ Ì‡
˙È Î˙· , Ï˘ „ÚÈ· ‰„ÈÓÚ‰ È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ Ó ÏÚ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘ÓÏ ˙Â ÙÏ ‰ÈÏÚ

˜Â„·Ï Ô ÎÂ˙˘ ÌÈ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ. 
עבודה המתוכננת לבי  תכנית בי  תכנית ה" היזו  חוזר"בתשובתה הודיעה הרשות כי תערו* 

   .בתו  כל שנה, העבודה בפועל
 פיקוח הרשות על מפעלי  מאושרי 

פיתוח : ההטבות הניתנות למפעלי  מאושרי  נועדו לקד  מטרות לאומיות חשובות וביניה  .1
פיזור האוכלוסיה על פני שטח המדינה ויצירת מקורות , הגדלת היצוא, כושר הייצור של המשק

בכתבי האישור הניתני  למפעלי  המאושרי  קובע המרכז את התנאי  שעליה  . שי עבודה חד
א  נמצא כי לא קוימו הוראות . ובכלל  העמידה בתכנית השיווק שהגיש המפעל למרכז, למלא

לבטלו או לדרוש את , להתלות אישור, רשאי המרכז לעכב הטבות, החוק או תנאי מתנאי האישור
 .נו ההטבותתשלו  המסי  שלגביה  נית

שכ  , יש להקפיד על ביצוע תכנית השיווק על כל מרכיביה: " של הרשות צוי 32/92בהוראת ביצוע 
 ". הבסיס למת  האישור, במרכז האר. זהו בדר* כלל

 . שעל מפקחי המס לעיי  בתכניות אלה כדי לבדוק א  המפעלי  עמדו בה , מכא 
 Â˜„·  ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó È ˘· ‰ÚˆÂ·˘ ˙¯Â˜È··25È˙ ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÏÚÙÓ Ï˘ ÌÈ˜ . ‰˜È„·‰

˜ÂÂÈ˘‰ ˙ÂÈ Î˙Ó ÌÈ˜˙Ú‰ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˜È˙‰Ó „Á‡ Û‡·˘ ‰˙ÏÚ‰ , Ô‡ÎÓÂ
ÊÎ¯Ó‰ Ú·˜˘ ÌÈ‡ ˙· Â„ÓÚ Ì‰˘ ‰‡„ÈÂ ‡Ï ˙Â˘¯‰˘ Û‡ ˙Â·Ë‰Ó Â ‰  ‰Ï‡ ÌÈÏÚÙÓ˘. 

בתשובתה הודיעה הרשות כי תחזור ותורה למפקחי  לוודא שרק מפעלי  שעמדו בתנאי  הנלווי  
, בי  המרכז לרשות" ממשק העברת המידע"וכי היא תרחיב את ,  האישור יקבלו הטבות מסלכתב

 .באופ  שהמידע הנחו. לעבודת השומה יהיה זמי  במשרדי השומה
ה  כדי לוודא שה  , על משרדי השומה לבדוק את הדוחות השנתיי  של מפעלי  מאושרי  .2

 שסכומי ההכנסות הרגילות וסכומי ההכנסות וה  כדי לוודא; עמדו בתנאי  שנקבעו בכתב האישור
 . של מפעל מאושר שדווח עליה  חושבו במדויק
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 הוחלט ברשות כי מפעלי  הזכאי  להטבות במסלול החלופי יגישו לה דוח שנתי 1992בשנת 
הביקורת . וכי רואה חשבו  יאשר את הדוח האמור, על עמידת  בתנאי כתב האישור, מפורט
בסמיכות , אי  הרשות יכולה לחייב במס, בהעדר מידע עדכני. ת לא יושמהכי החלטת הרשו, העלתה

ואי  היא יכולה לעדכ  בשלב מוקד  את שיעור ; מפעלי  שלא עמדו בתנאי  שנקבעו, לאירועי 
 . תשלו  מקדמות המס של המפעלי  האמורי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÏÚÙÓ È˜È˙Ï ˘È˘ ˙È„ÂÁÈÈ‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ Ï, ÏÚ 
‰Ï‡ ÌÈ˜È˙ ˙˜È„·Ï ‰„Â·Ú‰ ˙È ÎÂ˙ ¯Á‡ Â‡ÏÓÈ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÍÎÏ ˙Â˘ÚÏ ˙Â˘¯‰ . ÛÒÂ ·

 ÂÁÂÂ„ÈÂ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ È Î„Ú Ú„ÈÓ ‰Ï Â¯ÒÓÈ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈÏÚÙÓ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
¯Â˘È‡‰ ·˙Î· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙· Â„ÓÚ Ì‰ Ì‡ ‰Ï , ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÏÎÂ˙ ‡È‰˘ È„Î

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ .  
  של מפעלי  מאושרי שומות סופיות

באישור מנהל (בתו* שלוש שני  מתו  שנת המס שבה נמסר לפקיד השומה דוח שנתי על הכנסה 
לאשר את השומה העצמית : רשאי פקיד השומה לעשות אחד מאלה, ) תו* ארבע שני  הרשות 
לקבוע לפי מיטב שפיטתו את ; להגיע לידי הסכ  חתו  ע  הנישו  על סכו  הכנסתו; שהוגשה

תיחשב השומה העצמית , א  פקיד השומה לא עושה אחד מאלה בתקופה האמורה. סכו  ההכנסה
 . שהגיש הנישו  לשומה סופית ולא יהיה נית  עוד לדו  בה או לשנות את סכו  השומה

 2002 1999עולה כי בשני  , מנתוני הרשות באשר לשומות שהוצאו למפעלי  מאושרי  .1
) 46% (1,273התברר כי משרדי השומה לא בדקו . מסוגי  שוני  שומות 2,795הוצאו למפעלי  

התוצאה . 31.12.06 ולפיכ* ה  הפכו לשומות סופיות ב, שה  שומות עצמיות, מכלל השומות הללו
יש לציי  כי . היא שהרשות לא בדקה א  המפעלי  עמדו בתנאי  שנקבעו בכתב האישור שנית  לה 

. לפני כ  בתכנית העבודה השנתית של הנציבות א* לא נבדקוחלק מתיקי המפעלי  נכללו כבר שני  
 .בהתחשב בהטבות שקיבלו המפעלי , זהו שיעור גבוה מדי, לדעת משרד מבקר המדינה

בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במשרד השומה בפתח תקווה אותרו שלושה תיקי  .2
. 2003 2001קיה  בשני  מפעלי  שנהנו מהטבות במסגרת החוק ושמשרד השומה החל לטפל בתי

נמצא כי פקיד השומה פנה בכתב לנציגי הנישומי  האמורי  וביקש מה  להמציא לו מסמכי  
בלא שהדבר נומק , ולמרות זאת לא הושל  הטיפול השומתי בתיקי , שוני  וא' קיי  את  דיוני 

, 2002ג  במקרי  אלה הפכו השומות העצמיות שהגישו המפעלי  לשנות המס שעד . בכתב
 .31.12.06 לשומות סופיות ב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÏÚÙÓ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÓÂ˘˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡
˙ÂÈÙÂÒ ˙ÂÓÂ˘Ï ÂÎÙ‰Â Â˜„·  ‡Ï ÌÈ·¯ , ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ÒÓ Ô„·‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰ ÔÎ˘

‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï . 
 הוראת ביצוע עדכנית בנוגע כי בכוונתה להוציא, בי  היתר,  נאמר2007בתשובת הרשות מספטמבר 

  . לטיפול בדוחות שבה  נדרשות הטבות מס מכוח החוק
✯  
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Ï‡¯˘È· ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈÏÚÙÓÏ ‰˘ÂÚ ‡È‰˘ ˙ÂÓÂ˘ ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈ¯˘Â‡Ó ,Ì‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙· Ì˙„ÈÓÚ ÏÚ ˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ˙ÓÈÈ˜Ó ‰ È‡ . ¯¯ÂÚ˙Ó ÍÎ ·˜Ú

ÂÎÒ· ÌÈÒÓÓ ˙ÂÒ Î‰ ˙„·‡Ó ‰ È„Ó‰ ÈÎ ˘˘Á¯ÎÈ  Ì . ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
 ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÏÚÙÓ· È˙ÓÂ˘ ÏÂÙÈËÏ ‰˘„Á ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚ÏÂ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘

ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓÂ˘‰ ˙Â˜È„· È¯„Ò Â¯ÙÂ˘È.   



  


