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 מערכת הפיקוח על ניכוי מס הכנסה במקור
 תקציר

 מס  כל 64% המהווי  כ, ח" מיליארד ש61.5  כ  2006רוב המסי  הישירי  בשנת 
גביית מס .  מנכי 245,000 מקור  בניכוי מס במקור בידי כ  המסי  שנגבו בשנה זו 

במישרי" על ידי המשל  הכנסה בדר  של ניכוי במקור מבוססת על תשלו  המס 
כל מי שמשל  תשלומי  שלגביה  .  שבו משולמת ההכנסה לנישו מועדסמו  ל

 את סכומי הניכויי  במקור לחודשחייב לחשב אחת , נקבעה חובת ניכוי מס במקור
וכ" להגיש , ולשל  אות  לפקיד השומהעליה   לדווח, ) הניכויי  להל" (שניכה 
  .הניכויי על מפורטי  על התשלומי  ושנתיי  דוחות 

 עולות הביקורתפ
 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות רשות המסי  2007ספטמבר  בתקופה יוני

הביקורת נעשתה בהנהלת הרשות . בתחו  הניכויי )  הרשות להל" (בישראל 
בירורי השלמה נעשו במחלקה . 5אביב   ותל3  ו1ובמשרדי השומה ירושלי  

  .הכלכלית ובמוקד הניכויי  של הרשות
 י עיקרי הממצא

בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה ברשות המסי  בישראל בתחו  זה עלו 
 : הממצאי  האלה

הרשות אינה עושה בקרה שוטפת כדי לבחו" את יישו  הנחיותיה לעניי" ביקורת  .1
 .תיקי ניכויי 

אי" קשר שוט+ בי" חוליות השומה לחוליות ביקורת ניכויי  לש  תיאו  תכנית  .2
 כ  שביקורת הניכויי  תיעשה קוד  לקביעת השומה במס הביקורת אצל הנישו 

 .הכנסה
גבוהות מדרישות , הדרישות לתפוקה בתכנית העבודה להכנת שומת ניכויי  .3

מצב זה פוגע במוטיבציה של המפקחי  לעמוד . התפוקה לש  זכאות לקבלת פרמיה
 . בדרישות תכנית העבודה

 שמינתה כדי לבדוק אילו  אימצה הרשות את המלצותיה של ועדה2004 ב .4
 .רוב המלצות הוועדה לא יושמו; שינויי  נדרשי  לייעול העבודה של מער  הניכויי 

נוסח [ א לפקודת מס הכנסה 32משרדי השומה אינ  מקפידי  לייש  את סעי+  .5
התרת הוצאות למי שלא דיווח לפקיד השומה כנדרש על  שעניינו אי, ]חדש

 .י  במקור שניכה מה התשלומי  ששיל  ועל הניכוי
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א+ שפעולה זו הייתה מסייעת , הרשות לא ריכזה את הנחיותיה בנושא הניכויי  .6

הרשות ג  לא כללה בתכנית הלימודי  למפקחי מס את . למפקחי  ללמוד את התחו 
 .תחו  הניכויי 

בניגוד לתפקיד המוטל על מוקד הניכויי  של הרשות שבו מתקבלי  הדוחות על  .7
לא נעשתה ש  בקרה מספקת של שלמות הדוחות השנתיי  על ניכויי  , הניכויי 

 .במקור ושל סבירות תוכנ 
. דוחות שנתיי  ידניי  שהוגשו למוקד הניכויי  לא הוזנו למערכת הממוחשבת .8

אפשר להשוות  לדוחות החודשיי  ונפגעת הבקרה לצורכי קביעת  בהיעדר דיווח אי
 .השומה במס הכנסה

  הסכומי  שדווחו בדוחות הניכויי  השנתיי  אינ  תואמי  במקרי  רבי .9
הרשות לא . לסכומי  שדווחו בדוחות הניכויי  החודשיי  שהוגשו לאותה השנה

 .ביקשה מהמנכי  הסברי  לכ 
על הרשות לבחו" ולהערי  את התחו  של ניכוי המס , לדעת משרד מבקר המדינה

, ת ולהגביר את הבקרה בתחו  זהבמגמה לייעל את שיטות העבודה הנהוגו, במקור
  .בשל חלקו הגדול בס  תקבולי המסי  הישירי 
♦  

 מבוא
 שבו למועדסמו  על ידי המשל  גביית מס הכנסה בדר  של ניכוי במקור מבוססת על תשלו  המס 

 את, ובכלל  ריבית ודיבידנד, רוב המשלמי  חייבי  לנכות מהתשלומי . משולמת ההכנסה לנישו 
על התשלומי  חודשיי  להגיש דוחות ולפקיד השומה להעבירו  ,) ניכויי  להל   (בהמס המתחיי

דיווחי המשלמי  . זה נוס  על הדוח השנתי המפורט שכל משל  מחויב להגישו ;הניכויי על ו
 מידע זה מאפשר .מספקי  לשלטונות המס מידע ה  על המשלמי  וה  על מקבלי התשלומי 

כדי לבחו  את נכונות הניכויי  ואת שלמות  . מת את דוחותיה להרחיב את רשת הנישומי  ולא
 שהניכויי  במקור ה  למעשה המס שו מ, ות חשובאלות וביקור. נעשות ביקורות אצל המנכי 
הניכויי   עיקר . דוח שנתי על הכנסותיה להגיש החוב  ההפטורי  מ, הסופי של מרבית השכירי 

כגו  שימוש ,  ומשווי הטבות אחרות הניתנות לעובדרת ניכויי המעבידי  מתשלומי שכר ומשכוה 
  .ברכב של המעביד וארוחות במקו  העבודה

 מס  כל המסי  שנגבו 64% המהווי  כ, ח" מיליארד ש61.5  כ  2006רוב המסי  הישירי  בשנת 
 . מנכי 245,000 מקור  בניכוי מס במקור בידי כ  בשנה זו 
  להל  ( רשות המסי  בישראל  מבקר המדינה את פעולותבדק משרד 2007 ספטמבר-יוניבחודשי  

ובעיקר את העמידה בתכנית העבודה השנתית ואת ביצוע ההשוואות בי  תחו  הניכויי  ב) הרשות
 3  ו1הביקורת נעשתה בהנהלת הרשות ובמשרדי השומה ירושלי  . הדיווח החודשי לדיווח השנתי

  .לית ובמוקד הניכויי  של הרשותבירורי השלמה נעשו במחלקה הכלכ. 5ותל אביב 
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 ביקורות ניכויי תכנו  וביצוע של 
 אמורי  ,על פי תכנית זו.  תכנית עבודה שנתית בתחו  הניכויי רשותהמגבשת שנה בשנה מדי 

.  ממספר תיקי הניכויי  הפעילי -2%שה  כ,  בשנה מנכי תיקי 4,500 כלהיבדק בביקורת ניכויי  
 באמצעות י מחצית התיקי  שבתכנית העבודה נבחר. מפקחי  85 הביקורות נעשות בידי כ

וה  מוגדרי  כתיקי  שחובה לבדק  , רשותת שקבעה היו עדיפווסול לפי קריטריוני  , המחשב
וה  , המחצית האחרת של התיקי  נתונה לבחירת  של משרדי השומה).  תיקי מטה להל  (

לבחירת תיקי  לביקורת השנתית מבטאי  את הקריטריוני  וסול  העדיפויות . מוגדרי  כתיקי רשות
מילוי הוראות  וליצור הרתעה מפני אי, מדיניות הרשות לטיפול בענפי משק בעייתיי  או גואי 

 ). הפקודה להל   (1961 א"התשכ, )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה 
, כמפורט לעיל, נמצא שהרשות אינה עושה בקרה שוטפת כדי לבחו  את יישו  הנחיותיה .1

על כ  לא מתאפשרת הפקת לקחי  סדורה כדי לטייב את . לבחירת תיקי מנכי  בידי משרדי השומה
 .בחירת התיקי  ולתק  את הטעו  תיקו 

לתוצאות  , המנכה והכנסה של המנוכהשלהוצאה הוא כיוו  שהסכו  שממנו נוכה מס במקור  .2
 מידע לכ  חשוב שיועבר .כהושל המנוהניכויי  יש השפעה על שומות ההכנסה של המנכה ביקורת 

הדבר חשוב  .שומותה ושה  יפעלו בתיאו  לש  ביסוס ,בי  מער  הניכויי  למער  שומת ההכנסה
הוצאות שאינ  מותרות בניכוי או הוצאות גבוהות מ  (בעיקר לעניי  חישוב הוצאות עודפות 

נקבעה שומת מס א  שומת הניכויי  נקבעת לאחר ש, לפי הפקודה). הסכומי  המותרי  בניכוי
שביקורת הניכויי  תקדי   הורתה הנציבות לפיכ . אפשר לשנות את שומת מס ההכנסה אי, הכנסה

 .את הוצאת שומות מס ההכנסה
הביקורת העלתה כי אי  קשר שוט  בי  חוליות השומה לחוליות הניכויי  לש  תיאו  כמפורט 

 .לעיל
, לדוגמה. גברת התיאו  בי  שני המערכי על הנהלת הרשות לפעול לה, לדעת משרד מבקר המדינה

כ  שלא , אפשר ליצור חסימה במחשב כשתיק השומה ותיק הניכויי  נמצאי  בתכנית העבודה
 .יתאפשר להזי  את המחשב בשומת מס הכנסה קוד  להזנתו בשומת ניכויי 

  תיקי  ואיל2008 הודיעה הרשות כי ממועד ביצוע תכנית העבודה לשנת 26.11.07בתשובתה מיו  
ניכויי  שייבחרו לתכנית העבודה של ביקורות ניכויי  לא ייכללו בתכנית העבודה של מער  

כמו כ  ישולבו בתכנית העבודה של מער  השומה תיקי  שבשני  קודמות היו בביקורת . השומה
 .ניכויי  ונמצאו לגביה  ממצאי  רלוונטיי  לשומת מס הכנסה

לכל מפקח מוקצי  , ית העבודה השנתית בתחו  הניכויי על פי הוראות הרשות לעניי  תכנ .3
לעומת זאת המכסה הנדרשת ממפקח לצור  .  תיקי  משוקללי  על פי מורכבות 130לביקורת 

 50%והוא ג  אינו חייב לעמוד במכסה של ,  תיקי  משוקללי 130 קבלת פרמיה לשכרו קטנה מ
ות מקטי  את המוטיבציה של המפקחי  מצב זה של חוסר התאמה בי  הדרישות האמור. תיקי מטה

שיטת חישוב הפרמיה למפקח , נוס  על כ . לעמוד בתפוקה הנדרשת מה  לפי תכנית העבודה
ויש , בתחו  הניכויי  מבוססת על כמות הביקורות שנעשו בלבד ואי  בה מרכיב של איכות השומה

 .בכ  כדי לפגוע באיכות השומות

שתבדוק את כל , ה נפגש צוות מטעמה ע  חברה חיצוניתבתשובתה הודיעה הרשות כי בימי  אל
 .ובי  השאר תיבח  סוגיה זו, שיטת העבודה במער  הניכויי 

הטיפול השומתי בחלק מתיקי הביקורת מסתיי  בשלב הראשו  של השומה בהסכ  ע   .4
 לאחר קביעת, והטיפול בתיקי  האחרי  מסתיי  בשלב השני של השומה, הנישו  על גובה שומתו

התברר כי תיקי  שהטיפול בה  מסתיי  בשלב . שומה לפי מיטב השפיטה או בעקבות הוצאת צו
אינ  נכללי  בחשבו  התיקי  שטופלו במסגרת תכנית העבודה וג  אינ  נחשבי  , השני של השומה
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על כ  נוצר תמרי. למפקחי  להתפשר ולבוא לידי הסכ  בנוגע לשומות כבר בשלב . לצורכי פרמיה

מורכבי  , מצב זה יכול לבוא לידי ביטוי בעיקר בתיקי  גדולי . של הטיפול בדוח הנישו הראשו  
וכ  יכולות להיפגע איכות הביקורת , או בעלי סוגיות מקצועיות מסובכות הדורשי  טיפול רב/ו

 .ותשואת המס הפוטנציאלית
דיקת תיקי תכנית העבודה של מער  הניכויי  אינה מאפשרת למשרדי השומה לפסוח על ב .5

ג  א  על פי מידע או בדיקה מקדמית של המשרד ה  אינ  ראויי  לבדיקה מבחינת , המטה
 .פוטנציאל המס

בתשובתה הודיעה הרשות כי בימי  אלה היא שוקדת על הרחבת שאילתת הניכויי  כדי שתתאפשר 
 .גריעת תיק בידי משרדי השומה על סמ  החלטה מנומקת בכתב

שות ועדה פנימית כדי לבדוק אילו שינויי  נדרשי  לייעול העבודה של  מינתה הר2004במרס  .6
הכנת תכנית עבודה לביצוע ביקורות : הוועדה עסקה בשלושה נושאי  עיקריי . מער  הניכויי 

גיבוש צעדי  נדרשי  ; בחינת הצור  בשינוי מבני לש  ייעול ביצוע של שומת הניכויי ; ניכויי 
ואלה אומצו , באותה שנה הגישה הוועדה את המלצותיה. ניכויי ליצירת הרתעה בתחו  שומת ה

 .רוב המלצות הוועדה לא יושמו, 2007יולי , הביקורת העלתה כי נכו  למועד הביקורת. י הרשות"ע
בשל תשלומי  שחלה לגביה  ... לא יותרו לנישו  ניכוי הוצאות",  א לפקודה32על פי סעי   .7

על פי הנחיות ...". הוגש לפקיד השומה דוח שהנישו  חייב בהגשתו, אלא א  כ , חובת ניכוי במקור
על המפקח לבדוק באופ  מעמיק מקרי  שבה  תובע הנישו  להתיר לו הוצאה בגי  תשלו  , הרשות

לש  כ  נדרשי  . משכורות ובגי  תשלומי  אחרי  שלגביה  חלה עליו חובת ניכוי מס במקור
י שהגיש הנישו  לתביעת ההוצאות מתאימי  לדיווח המפקחי  לבדוק א  הנתוני  בדוח הכספ

וא  צוינו בדוח שהגיש כל הפרטי  , בדוח השנתי על התשלומי  ששיל  ועל הניכויי  שניכה מה 
א  , בדיקה זו חשובה כדי למנוע מצב שבו הניכויי  אינ  מועברי  לרשות. של מקבלי התשלומי 

 .המנוכה יכול לקבל החזר מס בגינ 
בעת , ר  משרד מבקר המדינה ברשות ובמשרדי השומה שבוקרו עלה כי בדר  כללמבירורי  שע
המפקחי  אינ  בודקי  א  סכומי ההוצאות שהנישו  תובע מתאימי  לסכומי  , עריכת השומה

 .המופיעי  בדוח השנתי על הניכויי  שהגיש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ Ô˜˙ÏÂ ÌÈÈÂÎÈ ‰ ÌÂÁ˙· ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙

ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,ÌÈÈÂÎÈ ‰Â ‰ÓÂ˘‰ ˙ÂÈÏÂÁ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ¯˜ÈÚ·Â ; ÏÂÚÙÏ
 ÛÈÚÒ ˙‡ Ì˘ÈÈÏÂ ÌÈÈÂÎÈ ‰ ÌÂÁ˙· Á˜ÙÓÏ ‰ÈÓ¯Ù‰ ·Â˘ÈÁ ˙ËÈ˘ ÈÂ È˘Ï32‰„Â˜ÙÏ ‡ . ˙‡Ê

È‡ È ÙÓ ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈÏ È„Î Ì‚-ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÈÂÎÈ ‰ ˙¯·Ú‰.   
 ביצוע ביקורות ניכויי להדרכה 

. שכמחצית  מפקחי , עובדי  200-יכויי  ובהכנת השומות בעקבותיה  עוסקי  כבביקורות הנ
בדבר של הרשות ההנחיות אול  .  בתחו  המסי פעילות זו מחייבת ידע מקצועי בנושאי  מגווני 

 רכזי בקרבפע  ל מפע  בהוראות שונות בכתב המופצות מצויותאופ  הביצוע של הביקורות 
שלא כמו הנחיות הרשות לעניי  הכנת שומות ;  לידיעת  בעל פהותהחוליות והמפקחי  וג  מובא

בתכנית הלימודי  בקורס , זאת ועוד). ק"חב(המרוכזות בקוב. הוראות הנציבות , על הכנסות
 . למפקחי מס לא נכלל תחו  ביקורת ניכויי 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÎ ¯ÈÚÓ  , „ÂÓÚÈ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ˙Â˘¯Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÊÎÂ¯Ó ÍÈ¯„Ó ˙¯Â˜È·Ï
‰ÌÈÈÂÎÈ  . ‰ÊÎ ÍÈ¯„ÓÏ ÍÈ¯ˆ˙‡ ÏÂÏÎ  ÌÈÈÂÎÈ ‰ ˙Â¯Â˜È·Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÁ ‰‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ

‰„Â˜Ù· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â‡¯Â‰·Â ˙Â ˜˙·˙¯Â˜È· ˙ÂÈ Î˙ ÔÎÂ  . ÚÈÈÒÈ ‰Ê ÔÈÚÓ ÍÈ¯„Ó
‰˙ÂÎÈ‡ÏÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú ˙Â„ÈÁ‡Ï ÌÂ¯˙ÈÂ Ì˙„Â·Ú· ÌÈÁ˜ÙÓÏ .ÍÎÏ ÛÒÂ · , ˙¯Â˜È· ‡˘Â 

ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÈÂÎÈ ‰ÒÓ‰ ÈÁ˜ÙÓ ˙¯˘Î‰Ó ˜ÏÁ ˙. 
 הודיעה הרשות כי בהתמחויות המתקיימות לאחר סיו  קורס המפקחי  27.11.07בתשובתה מיו  

   .שולבה החובה להכי  שני תיקי ביקורת ניכויי 
 השוואת נתוני הדיווח החודשי לנתוני הדיווח השנתי

ל מעביד להגיש בתו  שלושה חייב כ, נוס  על הגשת הדוחות החודשיי , על פי הפקודה ותקנותיה
על התשלומי  ששיל  לה  ועל המס , חודשי  מתו  שנת המס דוח שנתי על העובדי  שהעסיק

נועד להבטיח בקרה מרכזית על הדיווח )  המוקד להל  (מוקד הניכויי  שברשות . שניכה מה 
 לקלוט את על המוקד מוטל. השנתי של המנכי  ולפטור את משרדי השומה מהטיפול בדוחות הללו

רוב הדוחות מוגשי  על . לאשר את קבלת  ולהזי  את המערכת הממוחשבת בה , הדוחות השנתיי 
 .ומיעוט  מוגשי  בטפסי  שמולאו באופ  ידני, מדיה מגנטית

ומכא  שהניכוי , רוב השכירי  אינ  חייבי  להגיש לפקיד השומה דוחות שנתיי  על הכנסת  .1
א  אד  העובד אצל שני מעבידי  אינו עושה תיאו  מס או . לה במקור משכר  הוא המס הסופי ש

משו  שהוא נהנה אצל כל , מנוכה ממנו מס נמו  מהנדרש, אינו מצהיר על כ  לפני אחד מה 
בדוחות המומצאי  למוקד בידי המעבידי  . מעביד מהזיכויי  האישיי  וממדרגות המס הנמוכות

אול  מידע זה לא נוצל ,   אצל יותר ממעביד אחדקיי  מידע רלוונטי לאיתור שכירי  העובדי
 .באופ  שיטתי

בתשובתה הודיעה הרשות כי יש יחידה שמתפקידה לאתר שכירי  אלו ולהעביר את המידע למשרדי 
אול  משיקולי כוח אד  המשרדי  אינ  מטפלי  , השומה לבדיקה ולהוצאת שומה א  הדבר נחו.

 .בכל השכירי  האלה
סכומי , פרטי המנוכי : בקרה של שלמות הדוחות ונכונות נתוניה במוקד לא נעשית  .2

 .מלבד בדיקות לוגיות ממוחשבות למניעת טעויות טכניות, התשלומי  והמסי  שנוכו

בתשובתה הודיעה הרשות כי בדיקת שלמות הדיווח יכולה להיעשות רק באמצעות זימו  הגור  
 . ד  המקצועי לבדיקות אלהולמוקד הניכויי  אי  כוח הא, המדווח ובירור עמו

על הרשות להשתמש בכלי  ממוחשבי  העומדי  לרשותה ולשפר את , לדעת משרד מבקר המדינה
י ביצוע הצלבות מידע ע  מערכי מידע בשירות עיבודי  "למשל ע, הבקרה של דוחות הניכויי 

בידי  ואיתור ממוחשב של פרטי  ואחרי כ  להעביר את תיקי המע) מ" שע להל  (ממוכני  
 .כ  תתאפשר בקרה נאותה של שלמות הדיווח ונכונותו. למשרדי השומה לבדיקה

על פי נתוני . חלק מהדוחות השנתיי  המוגשי  למוקד הניכויי  ה  דוחות ידניי , כאמור .3
 דוחות ידניי  על ניכויי  6,176  ו8,548, 12,323, בהתאמה,  הוגשו2005 2003בשני  , מ"שע

מ בדוחות הידניי  על " ואיל  לא הזינה הרשות את מחשבי שע1999 כי מנמצא . משכר עבודה
 .ניכויי  משכר ועל ניכויי  שאינ  משכר
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אפשר להשוות בי  נתוני הדוחות השנתיי  הידניי   בהיעדר נתוני  אלה במערכת הממוחשבת אי

פשר להשוות א אי, נוס  על כ . התאמות ביניה  ובי  נתוני הדוחות החודשיי  שהוגשו ולאתר אי
את הוצאות השכר והתשלומי  האחרי  שנתבעו בדוחות השנתיי  של הנישומי  על הכנסת  

על הרשות לפעול ללא . לסכומי השכר והתשלומי  האחרי  שדווחו בדוחות השנתיי  על הניכויי 
 .דיחוי להזנה שוטפת של המערכת הממוחשבת בדוחות הידניי 

בהתבסס , מאמצי  ניכרי  לייעל את תהלי  קליטת הדוחותבתשובתה הודיעה הרשות כי היא עושה 
 . על פיתוח מערכת שתאפשר קליטת דוחות באמצעות האינטרנט

שבה  סכו  ניכויי המס בגי  , בהתאמה,  תיקי מעבידי 7,721  ו9,807 היו 2004 2003בשני   .4
ות החודשיי  משכורות על פי הדוח השנתי היה גדול מסכו  ניכויי המס בגי  משכורות בדוח

ח שלא שולמו לכאורה לשלטונות " מיליו  ש146 הפערי  מסתכמי  בכ. שהוגשו לאותה השנה
חלק מהשכירי  מבקשי  החזרי מס על בסיס אישורי המעביד בדבר ניכוי המס במקור . המס

ייתכנו , נוס  על כ . א  שכאמור ייתכ  שמעבידיה  לא שילמו סכומי  אלה לרשות המסי , משכר 
א  ,   שהמעביד יוכל לנכות את מלוא הוצאות השכר שדיווח עליה  בדוח השנתי על הכנסתומקרי

 מתיקי 5% ביותר מ, על פי נתוני הרשות. שסכומ  גבוה מהמדווח בדוחות החודשיי  שהגיש
סכו  השכר ) בהתאמה, 12,628  ו13,321 (2004  ו2003הניכויי  שבה  דיווחו מעבידי  בשני  

ח מהסכו  המתקבל מצירו  "ח עד יותר מחצי מיליו  ש" ש2,000 תי גבוה בהמדווח בדוח השנ
, הרשות מודעת למצב זה. סכומי המשכורות המדווחי  בדוחות החודשיי  שהוגשו לאותה השנה

 .א  לא עשתה די כדי לשנות את פני הדברי 
,   הניכויי שהוקמה לבחינת השינויי  הנדרשי  לייעול העבודה של מער, הוועדה שהוזכרה לעיל

עוד . המליצה לפעול לאיתור מנכי  שלא הגישו דוחות ניכויי  שנתיי  ולהטיל עליה  קנסות
וכ  להקי  , התאמות מהותיות ולטפל בכ  המליצה הוועדה לאתר דוחות שנתיי  שבה  קיימות אי

מ ולמשרדי השומה לש  קביעת "לשע, למוקד הניכויי , צוות משות  למחלקת הניכויי 
המלצותיה של הוועדה . וני  לבקרת שלמות  של דוחות הניכויי  השנתיי  וסבירות קריטרי
   .עד מועד סיו  הביקורת, רוב  לא יושמו, א  כאמור לעיל, אומצו

 השגת מטרות
עמידה באומד  : היו, כפי שהוצגו בתכניות העבודה השנתיות, מטרות העל שהציבה לעצמה הרשות
ייעול ; שיפור השירות ללקוח; לצד שיפור כושר ההרתעהההכנסות השנתי והעמקת הגבייה 

יישו  שיטות מדידה ובקרה על ; העבודה תו  מחויבות לטיפוח רמה מקצועית גבוהה של העובדי 
לש  השגת מטרותיה פועלת הרשות על פי סול  עדיפויות שקבעה בכל הקשור . פעולות השומה

 . להקצאת כוח אד  ולהכשרתו
א  על פי כ  .  מקור  בניכויי  במקור2006 2004  הישירי  שנגבו בשני   מס  המסי64% יותר מ
מועסקי  ביחידות ) 84.8%( מפקחי  474 מפקחי  המועסקי  ביחידות השומה והניכויי  559מתו  

 . מועסקי  ביחידות הניכויי ) 15.2%( מפקחי  85השומה ורק 
. מ מנהל יחידה ושלושה עובדי "מוקצי  בשע, ובכללו השומה והגבייה, לכל תחו  הניכויי 

הפועל היוצא הוא שבמער  הניכויי  קיימי  . מטפלי  עשרות עובדי , לעומת זאת, בנושא השומה
 .לשימוש עובדי מער  הניכויי , פחות יישומי מחשב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÈÂÎÈ ‰ Í¯ÚÓÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó· È„ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ. 
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✯  

 ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ¯Â˜Ó· ‰Ò Î‰ ÒÓ ÈÈÂÎÈ  ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ .
ÌÈÈÂÎÈ ‰ Í¯ÚÓÏ ‰ÓÂ˘‰ Í¯ÚÓ ÔÈ· ¯˘˜ ¯ÒÂÁ Ô‰ ÍÎÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ; Ï˘ ‰¯ÒÁÂ ‰ËÚÂÓ ‰¯˜·

˙ÂÁÂ„‰ . ÈÂÎÈ  ÌÂÁ˙ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï ÌÈÒÈÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ÏÚÈÈÏ ‰¯ËÓ· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ¯Â˜Ó· ÒÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ

‰ È„Ó· ‰Ò Î‰‰ ÈÒÈÓ ·Â¯ ˙ÈÈ·‚Ï ˙È‡¯Á‡˘.  



  


