
בניסיון להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים: עודד לוינסון 

ועדת חברות הארנק פרסמה הבוקר. סוגרים עוד ועוד פרצות

הועדה כוללת בין השאר. המלצות בתקווה לאיזון חוזר מהציבור

,את מנהל רשות המסים משה אשר וגם את מנהל הרשות בעבר

.ערב טוב. קי מצא'רואה החשבון ועורך הדין ג

אני, אני לא הייתי חבר צוות, תיקון, ערב טוב עודד: קי מצא 'ג

לשכת, כמו יתר חבריי בלשכת רואי חשבון, בהחלט מגיב לצוות

.עורכי דין וכדומה

כשאנחנו מסתכלים על הסיפור. קיבלנו רושם:  עודד לוינסון 

הרי כשאנחנו רואים פה צמצום דרכם המיסויית של רבים, הזה

,מאוד אנחנו בראש וראשונה אולי נדבר על השכירים הבכירים

שבמשך. אלה שמרוויחים מעל סדר גודל של שלושים אלף שקלים

במקום להיות ממוסים ולשלם סדר גודל, תקופה מצאו את הדרך
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לשעבר מנהל רשות, קי מצא'ח ג"רו
המלצות ועדת חברות הארנק- המסים 
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לתת, הנה הם הצליחו להתאגד כחברה, של חמישים אחוזים מס

ולרדת בשיעור, ייעוץ לגוף שאצלו הם עבדו למעשה באופן קבוע

כך שהחיסכון, המס למשהו כמו עשרים וששה אחוזים וחצי

.מבחינתם היה עצום

בהחלט בהחלט זאת אחת התופעות השכיחה:  קי מצא 'ח ג"רו

מנהלים בכירים בחברות שהצליחו בדרך של, אצל מנהלי חברות

הקמת תאגיד בעצם להוות מחסום בפני השיעור מס הגבוה של

חמישים אחוז ובעצם לפעול במסגרת מתן שירותים לאותו מעביד

,בדרך של חברה ובהחלט הצוות מבקש לטפל באותם פעילויות

מקום שהדבר נובע, בעצם באותם התארגנויות באמצעות חברות

משיקולים משיקולים עיקריים של חיסכון במס ובהחלט אני מברך

בעצם היא קובעת שכל אותן חברות שמספקות. על אותה המלצה

בעצם הראו אותנו כאילו הם פועלות באופן, שירותים למעביד אחד

מעשרים, בדיוק כמו שהגדרת, עצמאי ובעצם שיעור המס קופץ

וששה וחצי אחוז לאותו מס חברות שיחול בעוד חודשיים משנת

את... ובעצם רואים אותם כאילו , לחמישים אחוז מס, 2014

.השירות כיחידים בלבד

אנחנו יכולים בעניין הזה להבין שתהיה התנגדות:  עודד לוינסון 

איזשהו, אבל כשאנחנו מנסים לראות איזשהו איזון, אולי מכיוונם

צפוי שבסך הכל כולם יקבלו את הסיפור הזה, פידבק מן הציבור
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