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 רשות המסי 
 תרומת רשות המסי  בישראל למאבק בפשיעה

 תקציר
כי תופעת הפשיעה המאורגנת מסכנת את שלומה ,  החליטה הממשלה2003בדצמבר 

ויציבותה של החברה בישראל ומחייבת התגייסות לאומית כוללת להתמודד ע  איו  
ה החמורה  מאבק בפשיע החלטה זו הוסיפה למעשה עוד יעד ליעדי רשויות המס . זה
 והייתה אמורה להביא לכ  שרשויות המס ייתנו עדיפות גבוהה לטיפול בנישומי   

אג! מס הכנסה ומיסוי , אול . שיש לה  הכנסות שמקור  בפעילות לא חוקית
לא פעל לגיבוש תכנית פעולה נגד גורמי  העוסקי  בפעילות )  האג! להל  (מקרקעי  
הביא להכללת  במער  הנישומי  ולגביית ולא יז  פעילות שתכליתה ל, לא חוקית
 .ג  כאשר התקבל אצלו מידע ממוקד לגביה , מס מה 

כי אי  ביניה  , נמצא. את עיקר איסו! המידע באג! עושות שלוש יחידות מודיעי 
כי האג! לא ניתח את , עוד נמצא. וכי עובדיה  חסרי הכשרה בתחו  המודיעי , תיאו 

כדי לאתר ,  או להצליבו ע  מידע אחר שברשותוהמידע שאס! ולא ניסה להעריכו
כדי לגבות מס על ההכנסות וכדי לאכו! את הגבייה על , העלמה של הכנסות ונכסי 

 .ידי מימוש הנכסי 
, בשל היעדר הסדר הול  לטיפול בעברייני  שאינ  כלולי  במער  הנישומי  של האג!

 .  על עבירות טכניותאלא רק, לא הוגש נגד חלק  כתב אישו  על העלמת הכנסות
בשל מעשי אלימות שבוצעו כנגד עובדי  ביחידה למודיעי  שטח וחקירות נמנעת 

 .היחידה מלטפל בעברייני  פליליי 
א  הוא אינו יוז  הסרת החיסיו  , באג! יש מידע שעשוי לסייע במאבק בפשיעה

אג! ג  המשטרה אינה נוהגת לשת! את ה. ממידע זה ומסירתו לגופי אכיפה אחרי 
כמו כ  היא ממעיטה לשת! את האג! בפעילות . במידע שיש לה על גורמי  פליליי 

רישו  של תקבולי  ולחלט  א! שהשתתפותו הייתה מאפשרת לו לאתר אי, שטח
 .מחצית מסכו  התקבולי  שלא נרשמו

משרדית לשת! את  כדי שיהיה נית  לקד  את המאבק בפשיעה המליצה ועדה בי 
אול  בשל חילוקי דעות . המצוי בידי הרשות לאיסור הלבנת הו רשויות המס במידע 

  .בי  הרשות לבי  רשויות המס לא יושמה ההמלצה
♦  

ההכנסות שאי  מדווחי  עליה  . העלמת הכנסות כדי להתחמק מתשלו  מס היא תופעה רווחת
חבות . מורי סחר בסמי  והי, סחר בנשי , כגו , מקור  ה  בפעילות חוקית וה  בפעילות לא חוקית

דוח ביקורת זה עוסק בטיפול . המס אינה מותנית בחוקיות מקור ההכנסה או בחוקיות הפקתה
 . רשויות המס במעלימי הכנסות שמקור  בפעילות פלילית
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כי תופעת הפשיעה המאורגנת מסכנת את שלמותה ויציבותה של ,  החליטה הממשלה2003בדצמבר 

כי השר , הוחלט. אומית כוללת כדי להתמודד עמהויש צור# בהתגייסות ל, החברה בישראל
שתכי  המשטרה ,  פני  יציג תכנית לפעולה ממוקדת למיגור תופעת הפשיעה המאורגנת לביטחו

; מאבק כולל בתעשיית ההימורי  הלא חוקיי : ויעדיה יהיו בי  היתר, בתיאו  ע  משרד המשפטי 
ושיתו  ; נשי  ובתעשיית מכוני הליווימאבק בתופעת הסחר ב; מאבק בסחר בסמי  על זרועותיו

כי , עוד החליטה הממשלה. רשויות האכיפה האחרות במידע הנוגע לפשיעה מאורגנת והלבנת הו 
וכי נושא זה יסוכ  , משרדי שיית  מענה לצור# להילח  בהלבנת הו *שר המשפטי  ימנה צוות בי 

הרשות לאיסור הלבנת : ות בדברבהתייעצות ע  הרשויות הנוגע, ע  שרי האוצר וביטחו  הפני 
 . והרשות לניירות ער#)  האג *להל  (אג  מס הכנסה ומיסוי מקרקעי  , מ"אג  המכס והמע, הו 

תכנית למאבק בפירות הפשיעה " הגיש משרד המשפטי  לאישור הממשלה את ה2004במרס 
; מאורגנת בישראלצמצו  התוצר הכספי של הפשיעה ה.  1:   בתכנית נקבעו שני יעדי ". המאורגנת

באותו מועד . קנסות וגביית מס, השבה של כספי  ורכוש לא חוקיי  לחברה על ידי חילוט רכוש.  2
 .אישרה הממשלה את התכנית

החלטה זו .  מאבק בפשיעה החמורה*בעקבות החלטת הממשלה נוס  עוד יעד ליעדי רשויות המס 
בוהה לטיפול בנישומי  בעלי הכנסה הייתה אמורה להביא לכ# שרשויות המס ייתנו עדיפות ג

, בטיפול בנישומי  כאלה יכולות רשויות המס להיעזר במידע המצוי בידיה . ממקורות לא חוקיי 
 .המאפשר לאתר את קשריה  העסקיי  של הנישומי  ואת נכסיה 

הפועל במסגרת ,  בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של האג 2004אוגוסט *בחודשי  פברואר
בנציבות מס : הבדיקה נעשתה ביחידות אלה של האג . למאבק בפשיעה, המסי  בישראלרשות 

ביחידה הארצית , ביחידת המודיעי ; ) הנציבות*להל  (הכנסה ומיסוי מקרקעי  שהיא הנהלת האג  
בתל אביב , במשרד השומה רמלה ובמשרדי השומה לחקירות בירושלי , למודיעי  שטח וחקירות

   .בירורי השלמה נעשו ברשות לאיסור הלבנת הו ). י השומה לחקירותלהל  משרד(ובחיפה 
 היערכות האג  למילוי חלקו במאבק בפשיעה 

 #משהתקבלה החלטת הממשלה בדבר המאבק בפשיעה היה על האג  לגבש תכנית פעולה ולהיער
אלה היה בתכניות . הדבר היה צרי# לבוא לידי ביטוי בתכניות העבודה של יחידות האג . למימושה

תיאו  מערכתי בי  יחידות האג  ותיאו  ע  גופי אכיפה , צרי# להיקבע סדר העדיפות החדש
 .שמחו( לאג 

1. ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· , ÌÈ ˘Ï Û‚‡‰ ˙Â·ÈËÁ Ï˘ ˙ÂÈ˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙·˘2003  
Â-2004) ˙Â¯È˜Á‰ ˙·ÈËÁÓ ıÂÁ ,ÔÏ‰Ï ¯·ÒÂÓÎ( , ˙ÂÓÂ˘ ˙ÎÈ¯Ú Ï˘ ÌÈ„ÚÈ ÂÚ·˜  ‡Ï

Ó‰ ˙ÈÈ·‚ ˙ÙÈÎ‡Â˙È˜ÂÁ ‡Ï ˙ÂÏÈÚÙÓ ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ Ò . 
חטיבת החקירות של האג  מופקדת על אכיפת סעיפי העונשי  שבפקודה ובחוק מיסוי  .2

 נכלל בי  יעדי תכנית העבודה 2003החל בשנת . 1963*ד"התשכ, )מכירה ורכישה, שבח(מקרקעי  
מסמי  ,  בנשי טיפול בהעלמת הכנסות ממכוני ליווי וסחר: של החטיבה יעד של מאבק בפשיעה

פעילות כנגד :  נקבעו יעדי  אלה2004ובתכנית העבודה של החטיבה לשנת ; וממשחקי  אסורי 
ופעילות נגד עבירות מס בתחו  ,  יעדי  שנקבעו לאותה שנה11שהיה הראשו  מבי  , הלבנת הו 

 . המוסר
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ירה שעניינ   תיקי חק251 פתחו שלושת משרדי השומה לחקירות 2003כי בשנת , הביקורת העלתה
בכל התיקי  האלה .  מהתיקי  עסקו בהעלמת הכנסות שמקור  בפשיעה11א# רק , העלמת הכנסות

, מנגד. המשטרה היא שמסרה את המידע שהביא לפתיחת התיק והיא שיזמה את פתיחת החקירה
במשרדי השומה לחקירות אותרו כמה עשרות מקרי  שבה  נמנעו המשרדי  מלפעול נגד עברייני  

 שלחה מחלקת 2003במאי , לדוגמה. ליי  ג  כאשר התקבל אצל  מידע ממוקד לגביה פלי
ובו מידע שמקורו , לאחד ממשרדי השומה לחקירות דוח) ראו לגביה להל (המודיעי  של האג  

המתחמק , ח בממוצע ביממה"במשטרה על בעליו של בית קזינו שהכנסותיו כרבע מיליו  ש
וח צוי  כי האג  אינו יכול להתעל  מקיומו של עסק שיש לו בד. מתשלו  מס על הכנסות אלה

וכי המשטרה החליטה ששיתו  הפעולה בינה ובי  רשויות המס ייבח  על ; הכנסות בהיק  כה גדול
לא פנה משרד השומה לחקירות , )2004אוגוסט (עד מועד סיו  הביקורת . פי טיפול  בעסק זה

 .  האמור ולא פתח בחקירהלמשטרה כדי לקבל ממנה מידע נוס  בעניי 
המלחמה בארגוני הפשיעה הוכרזה כיעד "כי , 2004האג  השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

וכי בפגישה שקיימו באוקטובר אותה שנה מנהל רשות , "2004*2005של חטיבת החקירות לשני  
טרה בכל ל המשטרה נדו  הצור# בחיזוק השותפות בי  רשות המסי  למש"המסי  בישראל ומפכ

ונקבעו צוותי  משותפי  לשני הגופי  ודרכי פעולה , הקשור ללוחמה בפשיעה המאורגנת
 . משותפות

על האג  לגבש תכנית פעולה למיסוי הכנסות של נישומי  שמקור , לדעת משרד מבקר המדינה
ולא רק להשתת  , וליזו  במסגרתה פעולות לאכיפת חוקי המס על נישומי  אלה, הכנסת  בפשיעה

   .בפעולות שיזמו גופי אכיפה אחרי 
 הסרת החיסיו  ממידע שברשות האג 

נקבעו הוראות בדבר חובת ) להל  הפקודה (1961*א"התשכ, ]נוסח חדש[בפקודת מס הכנסה 
הממלא תפקיד רשמי בביצוע "לפקודה קובע כי ) א(231סעי  . הסודיות שחלה על אג  מס הכנסה

רשימת שומה או העתק מה  , דוח, ידיעה, לראות כל תעודהחייב , או המועסק בביצועה, הפקודה
כדבר שבסוד ושבמהימנות אישית ולנהוג , וה  מתייחסי  להכנסתו של אד  או לפרט שבהכנסתו

, דוחות, ידיעות, מי שבחזקתו או בשליטתו תעודות"כי ,  לפקודה קובע234סעי  ". בה  על דר# זו
והוא מסר בכל עת , ו של אד  או לפרט שבהכנסתורשימות שומה או העתק  המתייחסי  להכנסת

 של המסמכי  לאד  ששר האוצר לא הרשהו  או משהו מתוכנ, שהוא או ניסה למסור ידיעה כאמור
 ...". מאסר ששה חודשי  או קנס –דינו , או שמסר אות  שלא לצור# פקודה זו, למסור לו

.  אכיפה אחרי  לקבלת מידעבאג  פועלת ועדה למסירת מידע המטפלת בבקשות של גופי .1
יש תשתית ראייתית שמצדיקה את ; המידע המבוקש חיוני: הבקשות צריכות לעמוד במבחני  האלה

בקשות . היק  המידע אינו חורג מהנחו(; לא נית  להשיג את המידע ממקורות אחרי ; הבקשה
,  קבעההנציבות. והוא המוסמ# לאשר  או לדחות , שעמדו במבחני  מועברות לשר האוצר

שבקשות דחופות של המשטרה למסירת מידע לא יטופלו בידי הוועדה אלא יועברו לאישור שר 
 . באמצעות חטיבת החקירות שבנציבות, האוצר בהלי# מזורז

ג  חטיבת החקירות וחטיבת השומה מקבלות בקשות , כי נוס  על הוועדה למסירת מידע, הועלה
כי כל , וסוכ , בעניי  זה בראשות נציבת מס ההכנסה התקיי  באג  דיו  2003בנובמבר . למידע

. וכי תינת  עדיפות לבקשות המצריכות טיפול מהיר, הבקשות יטופלו בידי הוועדה למסירת מידע
עוד . ומרבית הבקשות למידע טופלו בחטיבת השומה ובחטיבת החקירות, ההנחיה לא מולאה

וקיומה של , דבר שיש בו בזבוז משאבי  *שחלק מהבקשות טופלו בידי יותר מגור  אחד , הועלה
 . אפשרות למת  החלטות שאינ  עקביות וא  סותרות
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2. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙Â˘˜·· Ê¯ÂÊÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ „˜ÙÂ‰˘ ˙Â¯È˜Á‰ ˙·ÈËÁ „·ÂÚ˘

Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓÏ , ¯Á‡ „È˜Ù˙Ï ¯·ÚÂ‰-‰ÓÂ˘‰ ˙·ÈËÁ·  , ˙Â˘˜·· ÏÙËÏ ÍÈ˘Ó‰ Í‡
˙ÂÙÂÁ„‰ ,ÂÏÂÙÈË ÌÂÁ˙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ Û‡Â . Í¯„·‰ÓÂ˘‰ ˙·ÈËÁÏ ‰˘ÚÓÏ ¯·Ú ÂÊ , ‡ÏÏ

‰ ÈÁ· ,˙Â¯È˜Á‰ ˙·ÈËÁ Ï˘ ·Â˘Á „È˜Ù˙ .‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ˙¯ÒÂÓ ‰ È‡ ‰ÓÂ˘‰ ˙·ÈËÁ˘
 ˙Â¯È˘È ‰ÈÏ‡ ˙ÂÚÈ‚Ó˘ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓÏ ˙Â˘˜· Ï˘ Ô‰ÈË¯Ù ˙‡ ˙Â¯È˜Á‰ ˙·ÈËÁÏ

‰¯Ë˘Ó‰Ó . ˙ÈÏÈÏÙ ‰ÚÈ˘Ù ¯·„· ·Â˘Á Ú„ÈÓ ˙Â¯È˜Á‰ ˙·ÈËÁ ˙ÚÈ„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú
˙Â¯È·Ú Ì‚ ‰ÏÏÎ˘ÒÓ  ; ˙Â˘¯· ‡ˆÓ  ¯·Î˘ Ú„ÈÓ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‰Ê Ú„ÈÓ˘ ÔÎ˙ÈÈ

‰¯È˜Á ˙ÁÈ˙ÙÏ ‡È·‰Ï Â‡ ‰¯È˜Á· ÚÈÈÒÏÂ Û‚‡‰. 
 ביקשה המשטרה מחטיבת השומה מידע על נישו  המפעיל כמה בתי קפה 2003באפריל , לדוגמה

. ולפי הערכתה ג  מתחמק מתשלו  מס על רווחיו מההימורי , שמספקי  שירותי הימורי 
כי יש חשיבות לפעול נגד החשוד באמצעות פתיחה בחקירה בעניי  , שטרה ציינה בבקשההמ

. חטיבת השומה מסרה למשטרה את המידע המבוקש א# לא יידעה את חטיבת החקירות. העלמת מס
כי בחטיבת החקירות יש מידע על החשוד שקיבלה ממקור עצמאי עוד בשנת , בביקורת התברר

הימנעות חטיבת השומה מלמסור לחטיבת . להביא לפתיחה בחקירהא# לא היה בו כדי , 1996
החקירות את המידע שהיה לה על החשוד מנעה את האפשרות להשלי  את המידע לגביו ולבחו  א  

 .אפשר לפתוח בחקירה נגדו
כדי שיהיה תיאו  בי  יחידות האג  בכל הקשור להעברת מידע ביניה  , לדעת משרד מבקר המדינה

 .על האג  לקבוע כללי  בעניי  זה ולעג  אות  בנוהלי עבודה ברורי , וניי ולגופי  חיצ
ולפיה חטיבת , כי מנהל רשות המסי  הוציא הוראה, האג  הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה

, תהיה הגו  היחיד שיטפל בבקשות של המשטרה להסרת חיסיו , החקירות והמודיעי  שתוק 
   .2004ל המשטרה באוקטובר "והוראה זו הובאה לידיעת מפכ

 הפעולות בתחו  המודיעי  
יש חשיבות רבה , להישענות על מידע נרחב ומפורט כדי לאתר העלמת הכנסות ונכסי  .1

שכל אחת מה  , את עיקר איסו  המידע באג  עושות שלוש יחידות. כשמדובר בלחימה בפשיעה
 עובדי  במשרדי 124* עובדי מטה ו26המונה , מחלקת המודיעי : שייכת לחטיבה אחרת של האג 

נכסיה  והכנסותיה  , השומה האזוריי  ועוסקת באיסו  מידע ממקורות גלויי  על פעילות נישומי 
 עובדי  50המונה , היחידה הארצית למודיעי  שטח וחקירות; )363' עמ, על יחידה זו ראו בדוח זה(

 בדר# כלל לפי בקשה של אחד *כלכליי  ועוסקת באיסו  מודיעי  ממוקד על נישומי  או על ענפי  
, בוגרי קורס מפקחי  באג ,  עובדי 18המונה , מחלקת המודיעי ; מפקידי השומה האזוריי 

וכ  בקבלת , ועוסקת בקבלת מידע מיחידי  שמבקשי  למסור מיוזמת  מידע על העלמת הכנסות
 פועלי  במשרדי פקידי עובדי מחלקת המודיעי . מידע מרשויות אכיפה ובתיאו  מודיעיני עמ 

 . השומה לחקירות
עוד , בעניי  זה קבעה. כדי שפעילות היחידות האלה תהיה מיטבית עליה  לפעול בתיאו  מלא

כי יש כפילות בפעולות של יחידות המודיעי  , ועדה לבדיקת מער# המודיעי  באג , 1998בפברואר 
קת המודיעי  הצעה לשינוי ארגוני של על מחל,  הגיש הממונה2002באוגוסט . וחוסר תיאו  ביניה 

אי  מטה לתיאו  בי  יחידות המודיעי  "כי , ברקע להצעתו ציי  הממונה. מער# המודיעי  באג 
אי  הגדרת יעדי  וצרכי  של הנציבות או . או רב שנתית/אי  תוכנית עבודה אחת שנתית ו. השונות

יש ומידע נופל בי  ...השגת היעדי ובהתא  אי  הקצאת אמצעי  ומשאבי  ל, המשרדי  האזוריי 
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ויש כפל טיפול במידע כאשר יחידה , הכיסאות כאשר כל גו  סובר שהנושא או היעד אינו בתחומו
יחידות "כי לדעתו יש לנתב את , הוא הוסי ". אחת אינה מודעת לטיפול מקביל ביחידה אחרת

מודיעיני לפקידי השומה אשר ינתב בהתאמה את המידע ה, המודיעי  השונות למער# מרכזי אחד
 ".לחקירות ולפקידי שומה אזרחיי 

שפיצול ,  יוע( חיצוני שבח  את מער# המודיעי  של האג  נאמר2003בדוח שהגיש בנובמבר 
הכפיפויות של יחידות המודיעי  וחוסר התיאו  ושיתו  הפעולה ביניה  מפריעי  לאג  לממש את 

ג  היוע( החיצוני שגו  מרכזי אחד ינהל את כל המלי( , בדומה להמלצות שהוגשו בעבר. יעדיו
 .מערכי המודיעי  באג  על פי נוהלי עבודה שיגובשו

‰ÏÚÂ‰ ,·ˆÓ· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï˘ , ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â
ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ . 
שמירה *ימדינת ישראל נמנתה ע  המדינות שארגו  הסחר האמריקני ציי  לגנאי על א: להל  דוגמה

 הקימה הממשלה באמצעות ועדת השרי  לעניי  קניי  רוחני צוות 2000בנובמבר . על קניי  רוחני
בצוות השתתפו נציגי  ממשרד . שידו  באמצעי אכיפה בכל הנוגע לשמירה על קניי  רוחני

ובראשו עמד נציג של , מ"מהאג  ומאג  המכס והמע, מהמשטרה, מפרקליטות המדינה, המשפטי 
את האג  ייצגו נציגי היחידה הארצית למודיעי  שטח . ה הכלכלית בפרקליטות המדינההמחלק
צוות . מ"לאג  ולאג  המכס והמע, הצוות החליט להקי  צוות חקירה משות  למשטרה. וחקירות

תיק החקירה של . החקירה התחיל בחקירה נגד שתי חברות שנחשדו בזיו  נרחב של תקליטורי 
וחקירתו הייתה אמורה להוביל להגשת כתב , "תיק דגל"ליטות המדינה חברות אלה הוגדר בפרק

לפי דוח הביניי  של . אישו  מאוחד שיכלול את הממצאי  של שלושת הגופי  שעסקו בחקירה
 3*נחשדו החברות בהעלמת הכנסות של כ, שהועבר לפרקליטות המדינה, צוות החקירה המשות 

ביקשה פרקליטות , ק החקירה ולהגיש כתב אישו כדי שיהיה נית  לסכ  את תי. ח"מיליו  ש
. והיא הוטלה על היחידה הארצית למודיעי  שטח וחקירות, המדינה מהצוות להשלי  את החקירה

מאחר שיחידה זו עוסקת בדר# כלל באיסו  מידע עבור משרדי שומה אזרחיי  ולא בחקירות 
יע על כ# לחטיבת החקירות היא החליטה שלא להמשי# בחקירה הפלילית בלי להוד, פליליות

עקב כ# לא . ואת המידע שברשותה מסרה למשרד שומה אזרחי לש  הכנת שומה, ולפרקליטות
הצליחה פרקליטות המדינה לשלב את עבירות המס של החברות האמורות בכתב האישו  שהוגש 

 . נגד 
ה של האג  בנסיבות אלה ההשקע. פעמי  רבות הפעילות העבריינית היא מתוחכמת וממודרת .2

 2003בדוח מנובמבר . במודיעי  משוכלל שיאסו  מידע איכותי וינצלו ביעילות היא כורח המציאות
כי לא מתקיימת עבודת מודיעי  , שהגיש היוע( החיצוני שבדק את מער# המודיעי  של האג  צוי 

 . מקצועית אגפית
‡ˆÓ ,Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó· Â¯Â˜Ó Û‚‡· ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙˜ÏÁÓ ˙ÙÒÂ‡˘ Ú„ÈÓ‰ ·Â¯˘ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ 

˙È˙¯‚˘‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÍÏ‰Ó· ÛÒ‡ ˘ ÌÈ Â˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ . ˙‡ ˙Á˙ Ó ‰ È‡ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙˜ÏÁÓ
 È„Î Û‚‡· ÈÂˆÓ‰ ¯Á‡ Ú„ÈÓ ÌÚ Â·ÈÏˆ‰Ï Â‡ ÂÎÈ¯Ú‰Ï ‰Ò Ó ‰ È‡Â ˙ÙÒÂ‡ ‡È‰˘ Ú„ÈÓ‰

ÂÓÏÚÂ‰˘ ˙ÂÒ Î‰ ¯˙‡Ï ,ÌÈ Î¯ˆÏ Â˙Â‡ ˙¯ÒÂÓ ‡È‰Â ,‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó ¯˜ÈÚ· ,‡Â‰˘ ÂÓÎ .
Ó Ì È‡ Ì‰ Ì‚ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó¯Á‡ Ú„ÈÓ ÌÚ Â˙Â‡ ÌÈ·ÈÏˆÓ Ì È‡Â Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÌÈÁ˙  ,

˘ÂÓÈ˘ Â· Â˘Ú Ì‡ Ì˙‡ ˙¯¯·Ó ‰ È‡ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙˜ÏÁÓÂ . ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙˜ÏÁÓ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·
 ‰˘Ó˙˘‰˘ ˙ÂËÈ˘‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡Â ‰ÙÒ‡˘ Ú„ÈÓÏ Í¯Ú ‰È‰ Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡

Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡· Ô‰·. 
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3. ÂÈ‡¯ ÌÂÏÈˆ ·‚‡ ÁË˘· ˙ÂÚÈ„È ÛÂÒÈ‡·Â ÌÈ·˜ÚÓ· ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˜¯ ˙˜ÒÂÚ ˙

˙Â¯È˜ÁÂ ÁË˘ ÔÈÚÈ„ÂÓÏ .ÌÏÂ‡ ,¯ÂÓ‡Î , ÈÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡· ÏÏÎ Í¯„· ˙˜ÒÂÚ ÂÊ ‰„ÈÁÈ
˙Â¯È˜ÁÏ ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó ¯Â·Ú ˙ÏÚÂÙ ‰ È‡Â ÌÈÈÁ¯Ê‡ ‰ÓÂ˘ È„¯˘Ó Ï˘ ˙Â˘˜· . ÍÎ ·˜Ú

 „ÚÈ ÏÚ ÁË˘‰Ó Ú„ÈÓ Ô‰· ˘¯„ ˘ ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È˜Á· ÌÈÈ˘˜· ÌÈÏ˜˙  ‰ÓÂ˘‰ È„¯˘Ó
‰¯È˜Á‰ . 

 מידע על אד  החשוד 2003אחד ממשרדי השומה לחקירות קיבל מהמשטרה בדצמבר , וגמהלד
במאגר המידע של האג  לא היה מידע על הכנסות או נכסי  כלשה  שיש . בסחר בסמי  מסוכני 

ח בעקבות עסקת "כי החשוד קיבל מאות אלפי ש, אול  מהמידע שהתקבל מהמשטרה עלה, לחשוד
וכי הוא מחזיק בביתו סכומי ; שחלק  אינ  רשומי  על שמו, בי  יקרי ער#כי יש לו נכסי  ר; סמי 

ומאחר שהיחידה , כיוו  שאי  למשרד השומה לחקירות האמור אנשי מודיעי  שטח. כס  גדולי 
הארצית למודיעי  שטח וחקירות אינה נענית לבקשות לעשות מעקבי  המיועדי  לגילוי הכנסות 

 .  נפתחה חקירה נגד החשודלא, שמקור  בפעילות לא חוקית
נוכח הקושי להתחקות אחר הכנסותיה  של גורמי  עברייני  ואחר , לדעת משרד מבקר המדינה

יש לשקול הקמת מער# מודיעי  מקצועי שיתאי  לדרישות יחידות , השימוש שנעשה בהכנסות אלה
 . האג  שתפקיד  לעסוק בתחו  הפלילי

4. ˜Ù‡Â ÏÈÚÈ ‰È‰È ÔÈÚÈ„ÂÓ Í¯ÚÓ˘ È„ÎÈ·ÈË ,ÔÓÂÈÓÂ È˙ÂÎÈ‡ ‰È‰È Â· Ì„‡‰ ÁÂÎ˘ ÍÈ¯ˆ .
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰¯˘Î‰ ÏÚ· ‰È‰ ‡Ï Û‚‡‰ Ï˘ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙˜ÏÁÓ È„·ÂÚÓ „Á‡ Û‡ ÈÎ

ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ˘ÓÓ Ï˘ , ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â¯È˜ÁÂ ÁË˘ ÔÈÚÈ„ÂÓÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ ÈÎÂ
˙Â¯È˜Á‰ ÌÂÁ˙· ‡ÏÂ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ‡Ï ‰¯˘Î‰ ÈÏÚ· .‡ ‰ ˙‰ ‡Ï Ì‚ Û‚‡‰ ÌÓÂ„È˜ ˙

‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ˙Ï·˜· ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ È„·ÂÚ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ , ˙ÂÎ¯„‰ Ì‰Ï Â ˙È  ‡ÏÂ
˙ÂÈ„ÂÚÈÈ . 

מ  הראוי שהאג  יפעל לכ# שביחידות המודיעי  שלו יהיו עובדי  , לדעת משרד מבקר המדינה
  וכ  עליו להכשיר אות; מיומני  שיוכלו לאסו  את המידע הנחו( ולנתח ולהערי# אותו כראוי

 .ולשפר את הידע המקצועי שלה 
הוחלט להקי  בתו# חטיבת החקירות זרוע "כי , האג  הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה

, טכנולוגיה, מחקר, הערכה, שתתבטא בהקמת מודיעי  ארצי שיכלול איסו , מודיעינית רבת עוצמה
תהיינה , מאוחדות אזוריותלצד ארבע מחלקות חקירות , כמו כ . יחידת יעדי  ויחידת הונאות מחשב

האג  ". אשר יתנו מענה להיבטי  הפליליי  ולהיבטי  האזרחיי , ארבע יחידות מודיעי  אזוריות
יביא לתיאו  טוב יותר בי  היחידות ולקביעת תוכנית ... ריכוז זרוע המודיעי  והחקירות"הוסי  כי 

   ". עבודה מושכלת ומותאמת לצרכי  ולאמצעי  הקיימי 
 יחידות השומהפעולות 

קביעת שומות מס וגביית המס על הכנסות שהושגו בפעילות לא חוקית יכולה לתרו  רבות למאבק 
 . כי משרדי השומה לא עשו די בתחו  זה, הועלה. בפשיעה
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1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÔÈÚÈ„ÂÓÏ ‰„ÈÁÈ· ÌÈ„·ÂÚ „‚ Î ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÓÈÏ‡ È˘ÚÓ ÁÎÂ  ÈÎ
¯·Ú· ÏÂÙÈËÓ ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ú Ó  ˙Â¯È˜ÁÂ ÁË˘ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ ÈÈ . ˙ ˘ ÛÂÒ·2000 ˙Î¯ÚÓ ‰Ï·ÂÁ 

˙Â¯È˜ÁÂ ÁË˘ ÔÈÚÈ„ÂÓÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â·Î¯· ‰ÓÈÏ·‰ ; ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
Ò¯‰  Ì‰· ˘ÂÎ¯‰Â ÌÈ¯˜ÂÁ‰ „Á‡ Ï˘Â ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙· Âˆ¯Ù  . ÌÈÓ¯Â‚

‰¯·Ò‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ‰¯Ë˘Ó· ,˘È Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈÓ¯Â‚ Â˘Ú ‰Ï‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡˘ ÌÂ
‰ÓÂ˘ ˙ÚÈ·˜ Ì˘Ï ÂÈ˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˜„· ˙Ú ‰˙Â‡·˘ .ÌÈ˘ÚÓ Ì˙Â‡ ˙Â·˜Ú· , ‰¯Â‰

˙Â¯È˜ÁÂ ÁË˘ ÔÈÚÈ„ÂÓÏ ‰„ÈÁÈÏ ‰Ò Î‰ ÒÓ ·Èˆ  , ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙·2001 , ÏÙËÏ ‡Ï˘
‰ÈÚ·‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ¯„ ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ Â˘·Â‚È˘ „Ú ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ ÈÈ¯·Ú· , ÌÈ„·ÂÚÏ Â ˙ ÈÈÂ

‰ ‚‰ ÈÚˆÓ‡ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÒÓ ·Èˆ  Ï˘ Â˙‡¯Â‰ ‰˙ Â˘ ‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú ¯„ÒÂ‰ ‡Ï 
‰Ò Î‰. 

". מגזרי  קשי "חטיבת השומה שבאג  מנסה בשני  האחרונות להקי  יחידה מיוחדת לטיפול ב
נושא זה שנדו  בעבר חייב לקבל " נאמר כי 2003בהצעה לתכנית העבודה של חטיבת השומה לשנת 

, הימורי , מכוני ליווי: כגו ' אפורי 'ו' שחורי 'י  עדיפות ליישו  וזאת במטרה לטפל באות  ענפ
כאשר משרדי השומה ', מועדוני לילה וכד, סוחרי סמי  ונישומי  קשי  מענפי  אחרי  כגו  שווקי 

עד מועד סיו  הביקורת לא חל ". מעצ  טבע  אינ  בנויי  ומסוגלי  לטפל כהלכה בנישומי  אלה
 .שינוי בנושא זה

ומודיעה לו על תפיסות , ג  מידע ג  על עבירות הנוגעות לקניי  רוחני המשטרה מוסרת לא .2
 בכמויות *בשמי  ובגדי  , תרופות, משקאות אלכוהוליי ,  בעיקר תקליטורי *של מוצרי  מזויפי  

 הוחלט למסור את המידע המתקבל 2003בדיו  שהתקיי  באג  ביוני . גדולות אצל סוחרי  ויצרני 
קביעת חוב , עריכת שומות,  האזרחיי  לש  פתיחת תיקי  לעברייני מהמשטרה למשרדי השומה

בעקבות זאת מסרה מחלקת המודיעי  באותו חודש למשרדי השומה הנוגעי  בדבר . המס וגבייתו
 .  בעלי עסקי 54מידע שהתקבל מהמשטרה על תפיסות מוצרי  מזויפי  אצל 

 היה תיק באג  או היה לה  תיק שסווג בעלי העסקי  לא) 66.6% (54* מ36*כי ל, בביקורת הועלה
וכי עד ; )כלומר תיק שבעליו אינו מקיי  פעילות עסקית ואינו חייב להגיש דוחות לאג " (לא פעיל"

כי , עוד נמצא. מה ) 25%(נפתח תיק באג  רק לתשעה , )2004אוגוסט (, מועד סיו  הביקורת
  לא הובא בחשבו  במשרדי השומה  בעלי העסקי  שהיה לה  תיק באג18* מ14*בקביעת השומה ל

, לדוגמה. והשומות נקבעו לה  בהסתמ# על הצהרת , המידע שהתקבל עליה  מהמשטרה
וכי בחיפוש ,  נתפס אד  במכירת תקליטורי  מזויפי 2001כי באוגוסט , המשטרה מסרה לאג 

כי לאותו אד  כ  מסרה המשטרה . בביתו נמצאו אולפ  לזיו  תקליטורי  ואלפי תקליטורי  מזויפי 
יש עוד חמישה תיקי  פליליי  שבגינ  יוגשו נגדו כתבי אישו  על הפרת זכויות יוצרי  וסימני 

וכי פקיד השומה לא פעל לשינוי התיק לפעיל ולא ער# , כי יש לו באג  תיק לא פעיל, התברר. מסחר
   .לו שומות מס

 שיתו  פעולה ע  גופי אכיפה אחרי  
 די האג!הסרת החיסיו  ממידע שבי

שהאג  , נמצא. לעתי  מתקבל ביחידות האג  מידע המצביע לכאורה על פעילות לא חוקית מובהקת
אינו נוהג להגיש ביוזמתו בקשות להסרת החיסיו  ממידע על פעילות לא חוקית שמצוי ברשותו כדי 

על היות שגופי  אלה אינ  יודעי  . שיוכל למסור אותו לגופי  אחרי  העוסקי  באכיפת החוק
 מסר האג  2003ביולי , לדוגמה. אי  ה  מבקשי  משר האוצר היתר לקבלתו מהאג , המידע האמור
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לפרקליטות חומר חקירה שנדרש כדי להגיש כתב אישו  נגד נישו  שסחר בכלי רכב אגב שימוש 

הפרקליטות פנתה אל האג  . בחלקי חילו  גנובי  והונה לקוחות בשיתו  פעולה ע  מכוני רכב
אנו מתעתדי  בזמ  הקרוב "כי , ובפנייתה הסבירה, להסיר את החיסיו  מהמידע שמסר להבבקשה 

א# הסתבר לפרקליט המטפל מחומר החקירה כי , להגיש כתב אישו  בנדו  בגי  ביצוע עבירות מס
חומר החקירה שבידי האג  עשוי . 1977*ז"עיקר עניינו ביצוע עבירות בניגוד לחוק העונשי  התשל

) המתמחה בחקירות בנושא כלי רכב ומכוני רישוי(יחידת אתגר במשטרת ישראל לעניי  את 
ולאחר , האג  העביר את בקשת הפרקליטות לאישור שר האוצר". והיחידה מעונינת לחקור בנושא

שרק בעקבות פנייה מפורשת לאג  הועבר , מכא . שהתקבל אישור השר נמסר המידע למשטרה
 .המידע המפליל לרשות המשטרה

„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú ,‰„Â˜Ù· Ú·˜ ˘ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ˙·ÂÁÏ ‚ÈÈÒ‰ ÁÎÂ  , ˙¯ÈÒÓ ¯˘Ù‡Ó‰
¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ó ¯˙È‰ Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï Ú„ÈÓ , ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ‰ÈÈ Ù ÌÂÊÈÈ ÂÓˆÚ Û‚‡‰˘ ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡

˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È·ÚÏ Ú‚Â ‰ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓÏ ¯˙È‰ ˙Ï·˜Ï . 
ודד את אג  מס הכנסה יש לע"כי , 2004משרד המשפטי  השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

  ".להסיר את החסיו  כאשר הוא מאתר מידע בעל פוטנציאל לפגיעה בגורמי  עברייני 
 משרד המשפטי 

אינ  נוהגות , )מיסוי וכלכלה(חו( מפרקליטות מחוז תל אביב , כי הפרקליטויות, בביקורת התברר
א  ה  אינ  כלולי  , תלהגיש כתבי אישו  על העלמת הכנסות נגד מי שנתפסו בהעלמת מס מהותי

אי דיווח על , אלא ה  מגישות כתב אישו  בגי  עבירת מס טכנית כגו ; במער# הנישומי  של האג 
 עסקו 2003*2001 עצרה המשטרה שני אנשי  בחשד כי בשני  2003בשנת , לדוגמה. פתיחת עסק

. ל עיסוק בזנותבסרסרות לזנות ובניהול מקו  ש, בקנייה ובמכירה של נשי  לש  העסקת  בזנות
. והוגש נגד  כתב אישו , המשטרה שיתפה בחקירה נגד החשודי  את משרד שומה חקירות חיפה

לא כלל כתב האישו  עבירת מס של העלמת הכנסות , ואול  מאחר שלחשודי  לא היו תיקי  באג 
 . ניהול פנקסי חשבונות*הודעה על פתיחת עסק ושל אי*אלא רק עבירות מס טכניות של אי

Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,ÒÓ È ÈÈ¯·Ú ÌÚ ÔÈ„‰ ‰ˆÂÓÈ˘ ÔÙÂ‡· ÔÂ˜È˙ ·ÈÈÁÓ ‰Ê ·ˆÓ , Ì‚
Û‚‡‰ Ï˘ ÌÈÓÂ˘È ‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÏÂÏÎ Ì È‡ Ì‡. 

כי ייתכ  שהסיבה לפער הגישות בי  , משרד המשפטי  מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה
טות זו מתמחה בדיני לשאר הפרקליטויות היא שפרקלי) מיסוי וכלכלה(פרקליטות מחוז תל אביב 

כי אי  ספק שיש צור# לגבש , משרד המשפטי  הוסי . המס והיא שיוצרת את התקדימי  בנושא
, מדיניות להגשת כתבי אישו  על העלמת מס ג  נגד מי שאינ  נמצאי  במער# הנישומי  של האג 

  .א  הנסיבות מצדיקות זאת
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 המשטרה 
1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÏÚÙ ÏÏÎ Í¯„·˘Û‚‡‰ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ , ‰˙ÏÚ‰ Ì‡ Ì‚

ÒÓ ˙Â¯È·Ú Â¯·Ú ˘ ‰¯È˜Á· , ‰¯Ë˘Ó· Ï·˜˙‰˘ Ú„ÈÓ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ‰¯È˜Á‰˘Î Ì‚ ÌÈÓÚÙÂ
 Â ÂÈÒÈÁ ¯ÒÂ‰˘ ¯Á‡Ï Û‚‡‰Ó)Ì Ó‡ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ¯·ÚÂ‰ È˙¯Ë˘Ó ‰¯È˜Á ¯ÓÂÁ˘ ˘È

Û‚‡Ï , Ï˙ ÊÂÁÓ ˙ÂËÈÏ˜¯ÙÏ ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯·ÚÂ‰ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ¯·„‰ ‰˘Ú  ·Â¯Ï ÌÏÂ‡
 ˙˘‚‰Ï ·È·‡ÌÂ˘È‡ È·˙Î , ‰È‰È˘ È„Î Û‚‡Ï Â¯È·Ú‰Ï ‰˙ÓÊÂÈ· ‰ËÈÏÁ‰ ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â

ÒÓ ˙Â¯È·Ú ÔÈ‚· Ì‚ ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˘È‚‰Ï ¯˘Ù‡ .( 
משרד מבקר המדינה בדק את מידת שיתופו של האג  בחקירות של המשטרה שהתבססו על מידע 

 מרס  בקשות להסרת חיסיו  ששלחה אליו המשטרה בי 34בעקבות אישור  של , שהתקבל מהאג 
בניהול , בהפעלת בתי בושת, הבקשות נגעו למידע על מי שנחשדו בהלבנת הו . 2004 לינואר 2003

שהמשטרה שיתפה את האג  רק בשמונה מהחקירות בה  אושרו , נמצא. בתי הימורי  ובסחר בנשי 
שבע משמונה החקירות האלה נגעו להלבנת הו  באמצעות חלפני כספי  ונעשו ; הבקשות האמורות

 . ידי צוות חקירה משות  למשטרה ולאג על
 בשלבי סיו  * החקירות האחרות היה שיתו  הפעולה מצד המשטרה מאוחר 26*שב, עוד נמצא
 ועקב כ# נפגעה יכולתו של האג  לבדוק את האפשרות לגבות מס על ההכנסות שמקור  *החקירה 

היא . מישה בתי הימורי המשטרה פעלה נגד שני חשודי  שניהלו ח, לדוגמה. בפעילות הפלילית
העריכה שהחשודי  לא דיווחו לאג  על הכנסותיה  מהפעלת בתי ההימורי  וממת  הלוואות 

אול  שיתפה את האג  בחקירה רק לאחר שעצרה את , בריבית ללקוחות של בתי ההימורי 
ולפיו ה  מנהלי  , עוד לפני קבלת המידע מהמשטרה התקבל באג  מידע על החשודי . החשודי 

הוא התקשה לאתר את , ואול  כיוו  שהאג  שות  בחקירה רק לאחר מעצר ; תחנות דלק פיראטיות
ולכ  עניי  זה לא נכלל , כל המידע הנדרש כדי להגיש נגד  כתב אישו  על הפעלת תחנות הדלק

 .בכתב האישו 
 קבעה חטיבת החקירות באג  שבעה אנשי קשר שיהיו אחראי  לתיאו  ולשיתו  2004במאי 

כמה דיוני  ע  נציגי , החל בינואר אותה שנה, כמו כ  קיי  האג . פעולה בי  האג  למשטרהה
) 2004אוגוסט (ואול  עד מועד סיו  הביקורת . המשטרה בעניי  תקיפה כלכלית של ארגוני הפשע

 .לא קבעו האג  והמשטרה נוהלי עבודה משותפי  בכל הנוגע לתיאו  ביניה 
בכלל זה השתתפות . ש למצוא הסדר הול  לתיאו  בי  המשטרה לאג י, לדעת משרד מבקר המדינה

כדי שיהיה אפשר לגבש כתבי אישו  ג  על , האג  בחקירת עבירות שכלולות בה  ג  עבירות מס
 .עבירות כאלה

כי א  הוא שות  לדעה שיש למצוא הסדר הול  שיאפשר שיתו  , משרד המשפטי  מסר בתשובתו
מסי  שיביא להגשת כתבי אישו  ג  על עבירות מס הכלולות בחומר פעולה בי  המשטרה לרשות ה

כי בכל המקרי  שבה  החקירות לא יביאו , המשרד הוסי . החקירה המועבר לפרקליטויות השונות
יש להעביר , והמידע המשטרתי בעניינ  מרמז על העלמת הכנסות, להגשת כתבי אישו  משותפי 

על " יוכה בכיסו"די שיוציא שומה שתביא לכ# שהעבריי  זאת כ; את המידע לפקיד השומה האזרחי
 .ידי שלטונות המס וייכלל במער# הנישומי  של האג 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל  .2
 תו אושר בכנסת תיקו  לפקודה שתחול, 2003*ג"התשס, )2004* ו2003הכלכלית לשנות הכספי  

המקנה לרשות המסי  אפשרות להשתמש נגד עברייני מס בכלי הרתעה ואכיפה אפקטיבי , 1.7.03*מ
נית  , כיוו  שג  הכנסות ממקור לא חוקי חייבות במס.  חילוט מחצית מסכו  התקבול שלא נרש *

 . להשתמש בכלי זה ג  במאבק בפשיעה הפלילית
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‰ÏÚÂ‰ ,Ë˘ÓÏ ÚÈˆ‰ ˙Â¯È˜ÁÏ ‰Ò Î‰ ÒÓ ·Èˆ  Ô‚Ò˘ Û‚‡‰ ˙‡ Û˙˘Ï ¯ÙÒÓ ÌÈÓÚÙ ‰¯

˙È˜ÂÁ ‡Ï ˙ÂÏÈÚÙ Ì‰· ˙È˘Ú ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰˘ÂÚ ‡È‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ· , È˙·Â ÌÈ¯ÂÓÈ‰ È˙· ÔÂ‚Î
˙˘Â· .Ù˙ÈÈ˘ ÛÒÎ‰ ˙ÈˆÁÓ ËÏÁÏ ÂÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰˙ÈÈ‰ Û‚‡‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ò . Â¯ÒÓ Û‚‡‰ È‚Èˆ 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ,‰ËÚÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰Úˆ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â ÚÈ‰ ÈÎ. 
שיתו  הפעולה שלה ע  האג  מקורו *כי אי, רד מבקר המדינההמשטרה מסרה בתשובתה למש

נוכח אי סיווג  המתאי  של אנשי המס , ברגישות מקורות המשטרה והחשש לאי אבטחת המידע"
שכדי להסדיר את , היא הוסיפה". ואי קיו  אמצעי בטחו  מידע באג  המסי  כנדרש בתיקי משטרה

יר ביטחוני של עובדי האג  המיועדי  לעבוד אבטחת המידע על האג  לשת  את המשטרה בתחק
 .עמה

ראוי הוא בכל מקרה כי המשטרה והפרקליטויות יעדכנו את האג  על , לדעת משרד מבקר המדינה
כדי שיפעל לגביית מס מהכנסות שמקור  , פסקי די  מרשיעי  שיש בה  היבטי  הנוגעי  למיסוי

משתמש במידע המצוי בפסקי די  שיש בה  שהאג  אינו , שכ  בביקורת הועלה. בפעילות פלילית
מידע שמקורו בהכרעת די  מרשיעה בפלילי  יכול לסייע לאג  לקבוע . היבטי  הנוגעי  למיסוי

בפסק די  שנית  ביוני , לדוגמה. וכ  לקבוע את גודלה, שלעבריי  הייתה הכנסה שלא דיווח עליה
על פי פסק . ל מקו  לש  עיסוק בזנות הורשע אד  בסחר בבני אד  לש  עיסוק בזנות ובניהו2003
ח בחודש " ש300,000*והכנסותיו מה  הגיעו ל, הוא עסק בפעולות האמורות במש# שנה וחצי, הדי 

כי לאותו אד  מנוהל במער# המס תיק , בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה באג  הועלה. לפחות
 בנישו  לא הביא בחשבו  וכי משרד השומה שאמור לטפל, שיש לו הכנסות נוספות, של שכיר

  . בקביעת השומה לנישו  את הכנסותיו מפעילותו העבריינית
 הרשות לאיסור הלבנת הו 

 בהלבנת הו  קשתכליתו להיאב, 2000*ס"התש,  נחקק חוק איסור הלבנת הו 2000באוגוסט 
שה כי מי שעו, החוק קובע. שמקורה בעבירות פשיעה חמורות והטמעתו במערכת הכלכלית החוקית
כדי , ) עבירות מקור*להל  (פעולה ברכוש אסור שהושג בביצוע עבירות מסוימות שמנויות בחוק 

מבצע עבירה פלילית , להסתיר את מקורו של הרכוש או את מקומו או את זהות בעלי הזכויות בו
אול  עבירות המקור ; ע  עבירות המקור נמנות עבירות שרוב  מסוג פשע. שדינה עשר שנות מאסר

 לפקודת 212* ו211למעט עבירות של הברחת טובי  לפי סעיפי  ,  כוללות עבירות על דיני המסלא
חוק . 1975*ה"התשל, המכס וכ  עבירות בגי  חשבוניות מס פיקטיביות לפי חוק מס ער# מוס 

איסור הלבנת הו  מחייב נותני שירותי  פיננסיי  לדווח לרשות לאיסור הלבנת הו  על כל פעילות 
כמו כ  נקבעה בו החובה לדווח .   החורגת מסכו  מסוי  או על כל פעילות פיננסית חריגהבכספי

דיווחי  אלה נשמרי  במאגר מידע . על הכנסת כספי  מעל לסכו  מסוי  לאר( או הוצאת  ממנה
ראש הרשות הוא המוסמ# להחליט בדבר מסירת מידע . שמנהלת הרשות לאיסור הלבנת הו 

כי , ונקבע,  מותר למסור מידע מהמאגר למשטרה ולשירות הביטחו  הכללי,על פי החוק. מהמאגר
שימוש , אלא לש  חקירת עבירות הלבנת הו , לא ייעשה שימוש במידע שהועבר ממאגרי הרשות

אול  על פי החוק רשאי  המשטרה . הגנה על ביטחו  המדינה ומלחמה בארגוני טרור, ברכוש אסור
לעשות בו שימוש לש  חקירת עבירות נוספות שלא , ת תפקידיה במסגר", ושירות הביטחו  הכללי

 ".לש  גילוי עברייני  והעמדת  לדי  , לפי חוק זה ומניעת 
ההכנסות מביצוע העבירות . עבירות הלבנת הו  ועבירות מס נובעות לעתי  מפשע וה  כרוכות יחדיו

להכשיר אות  ולשלב  , ור ונעשי  ניסיונות לטשטש את מק, בה  רשות המס, מועלמות מהרשויות
פעילות הרשות לאיסור הלבנת הו  מאפשרת לחשו  את הלבנת ההו  . בפעילות הכלכלית החוקית

 . ואת עבירת המס המתלווה לה
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 הוקמה ועדה בראשות נציג של משרד המשפטי  שהשתתפו בה נציגי  ממשרד 2002במאי 
מ "מאג  המכס והמע,  פני  ביטחומהמשרד ל, מהמשטרה, מהרשות לאיסור הלבנת הו , המשפטי 

הוועדה דנה בצור# להוסי  עבירות מס חמורות לרשימת עבירות המקור . ומנציבות מס הכנסה
כדי לאפשר לרשות המסי  לקבל מידע מהרשות , שבתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הו 

  .לאיסור הלבנת הו  ולחקור ג  עבירות הלבנת הו  שמקור  הוא ג  בעבירות מס
 : ובה  ההמלצות האלה, ל משרד המשפטי  את המלצותיה" הגישה הוועדה למנכ2003בפברואר 

להוסי  לעבירות המקור שבתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הו  ג  עבירת העלמת  .1
 . הכנסות במרמה ובערמה

 מ והרשות לניירות ער# לשמש גופי חקירה"אג  המכס והמע, להסמי# את אג  מס הכנסה .2
 .עצמאיי  לחקירת עבירות לפי חוק איסור הלבנת הו 

מ והרשות לניירות ער# לקבל מידע ישירות "אג  המכס והמע, להסמי# את אג  מס הכנסה .3
 .לש  חקירת עבירת הלבנת הו , על פי בקשה מנומקת, מהרשות לאיסור הלבנת הו 

אגר שהיא מנהלת לאג  להסמי# את הרשות לאיסור הלבנת הו  למסור מיוזמתה מידע מהמ .4
 . בכפו  למסירת הודעה על כ# למשטרה, מ ולרשות לניירות ער#"לאג  המכס והמע, מס הכנסה

, הרשות טענה. כי התגלעו חילוקי דעות מהותיי  בי  הרשות לאיסור הלבנת הו  לבי  האג , נמצא
בידיה לחקירה והמחוקק הגביל את השימוש במידע ש, כי חוק איסור הלבנת הו  הוא חוק פלילי

ומשו  כ# לא נית  לאפשר שימוש בו לעריכת שומות ; ולמניעה של עבירות פליליות בלבד
כי פעילותו ומטרתו היא לגבות מסי  ולנצל את המידע ג  , לעומת זאת, האג  טע . לנישומי 

 .עקב חילוקי דעות אלה לא יושמו המלצות הוועדה. להשגת מטרה זו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘È ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‚˘‰Ï ‡È·È˘ ÔÙÂ‡· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ ˙Â˘ÚÏ 

 ÔÈ·Ï ÔÂ‰ ˙ ·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‡È·‰Ï È„Î È·ËÈÓ‰
ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯.  

יש לעשות הכל "כי , 2004הרשות לאיסור הלבנת הו  השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ידע מ  הרשות לאיסור הלבנת הו  לרשות למציאת פתרו  המחלוקת כדי שיהיה אפשר להעביר מ

ולשרת א  את , כדי שיהיה נית  לקד  את המלחמה בפשיעה ובתופעת הלבנת ההו ... המסי 
  ".מטרות אג  רשות המסי  בגביית מס אמת

✯  
 ˙ÈÚ·Ë ‰Ù˙Â˘Î ÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙‡ ‰ÏÏÎ ˙ ‚¯Â‡Ó‰ ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰

‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡ÓÏ .·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÏÂ‡ÌÈ‡¯Ó ÏÈÚÏ Â‡ ,ÌÈ¯·„‰ È Ù Ì‰ ÍÎ ‡Ï ÈÎ . È„Î
 ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÂÈ Î˙ ˘·‚Ï ‰ÈÏÚ ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡ÓÏ ‰˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÌÂ¯˙˙ ÒÓ‰ ˙Â˘¯˘

ÔÓÂ˘ÈÈÏ Í¯ÚÈ‰ÏÂ ‡˘Â · ; ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯Â¯· ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ
‰· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯È˜Á‰Â ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÎ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ; Í¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ

˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â¯˘Î‰ ÏÚ· ‰„Â·Ú ÁÂÎ ÏÚ ÒÒ·˙È˘ ,ÈÚÂˆ˜ÓÂ ÔÓÂÈÓ ; ‰ÏÂÚÙÏ Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÈÏÚ
‰ÓÂ˘‰ ¯Â˘ÈÓ· Ì‚ :ÌÈÓÂ˘È ‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ ÈÈ¯·Ú‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ , ·˘Á˙‰· ˙ÂÓÂ˘ Ì‰Ï ÚÂ·˜Ï

 ˙È˜ÒÚ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÂÏÎÓ·)˙È˜ÂÁ ‡Ï‰ Ì‚ ( Â˙Â·‚ÏÂ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰˘ ÒÓ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ
Ì‰Ó. 
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È ‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó‰˘ È„ÎÁÈÏˆ , ÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ

ÌÈ¯Á‡‰ ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ :‰¯Ë˘Ó‰ ,˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰Â ÔÂ‰ ˙ ·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ ; ÌÂÊÈÏ ‰ÈÏÚ
 ˜·‡Ó· ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ˘È˘ ‰˙Â˘¯· ÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓÓ ÔÂÈÒÈÁ‰ ˙¯Ò‰ ˙‡ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ¯˜Ó·

‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚Ï Â¯ÒÓÏÂ ‰ÚÈ˘Ù· ,ÈË¯ÙÏ ˙ÂÎÊ‰ ˙¯ÈÓ˘ ‰È ÈÚ „‚ Ï˘Î‰ÊÓ ˙Â , Ò¯Ë È‡‰Â
‰ÊÓ ‰ÚÈ˘Ù‰ ¯Â‚ÈÓ· . ‰¯Ë˘Ó‰Ó Ï·˜Ï ÏÎÂ˙ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˘È ÔÎ ÂÓÎ

‰ÚÈ˘Ù· ˜·‡Ó· ‰Ï ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ˘È˘ Ú„ÈÓ ÔÂ‰ ˙ ·Ï‰ ¯ÂÒÈ‡Ï ˙Â˘¯‰ÓÂ.  


