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מומחי מיסוי מגיבים על ענייני דיומא / אורח המדור: ג'קי מצא

מעשי או צודק?

ג'קי מצא, רואה חשבון ומשפטן

עלות  פשוט.  מתמטי  בתרגיל  פתח 
הע�קת חוקר / מפקח / מבקר מ� 
 20 בממוצע  היא  המ�ימ  ברשות 

הכש משכורתו,  כולל   - לחודש  שקל  �אלפ 
רתו, משרדו, הוצאותיו העקיפות וכל היתר. 
תשואת המ� הממוצעת של העובד, במ�גרת 
ביקורת השומות שהוא עורכ, עולה על מיליונ 

שקל בחודש. 
 1,000 כלומר: אמ רשות המי�ימ תגיי� 
רואי חשבונ ועורכי דינ, המהלכ צפוי להגדיל 
את הכנ�ות המדינה ממי�ימ ב�12 מיליארד 
שקל בשנה, בעוד שהעלות הכוללת הכרוכה 
בהע�קת אותמ עובדימ תגיע ל�250 מיליונ 
שקל בלבד. זוהי תשואה מדהימה של פי 50 
אשר יכולה להישמר לאורכ שנימ רבות,  בלי 
להגיע לאיזורי "התפוקה השולית הפוחתת".
להת ויעילה  ראויה  בדרכ  לטעמי  �מדובר 

שתיצור  בישראל,  השחור  ההונ  עמ  מודדות 
במגזרימ  גמ  המי�ימ  באכיפת  שוויונ  יתר 
המי�ימ.  רשות  של  "לקוחות"  אינמ  שעדיינ 
המהלכ יגדיל בצורה משמעותית את הכנ�ות 
לאומיימ  פרויקטימ  מימונ  ויאפשר  המדינה 
גזירות  הציבור  על  להטיל  מבלי  חיוניימ, 

חדשות וכואבות. 
למי  להשוותו  ניתנ  זה  צעד  נקיטת  אי 
הוא  אכ  כ�פ  לייצור  מכונה  ברשותו  שיש 
חו�כ בהוצאות החשמל. להבנתי, מהלכ כזה 
על  הראשונימ  הנושאימ  אחד  להיות  צריכ 

�דר יומה הכלכלי של הממשלה הבאה.
היקפ ההונ השחור בישראל גדל בהדרגה. אמ 

�לא תאומצ מדיניות עקבית של הגדלת ההש
ייעול מערכת  לידי  קעה בכוח אדמ, שתביא 
לירידה  לצפות  יהיה  והגבייה, קשה  האכיפה 

דרמטית בהיקפו.
עושה  המי�ימ  רשות  �פק:  יהיה  שלא 
עבודה פנט�טית - במגבלת כוח האדמ שיש 
לה בהגברת האכיפה וההרתעה - גמ בשטח 
הצעת  כגונ  חקיקה,  תיקוני  באמצעות  וגמ 

החוק לטיפול בהונ השחור בדרכ של העמקת 
ואולמ,  המי�ימ.  גביית  והעמקת  האכיפה 
לצערי את המצב  תנציח  כוח האדמ  מגבלת 

בו ההונ השחור רק הולכ וגדל.

הלבנת הון כברירת 
מחדל (תרתי משמע)

המהלכ  על  ביקורת  נשמעה  לאחרונה 
הממשלתי המכונה "חוק הרווחימ הכלואימ". 
חוק זה נוגע לחברות אשר נהנו בעבר מפטור 

השק לעידוד  החוק  במ�גרת  חברות  �ממ� 
ובכפופ לאי חלוקת כ�פימ  הונ, בתנאי  עות 
לבעלי המניות. תמציתו היא מתנ הקלות מ� 
תוכ  רווחיהנ  חלוקת  בדרכ של  אלו  לחברות 

תשלומ מ� חברות מופחת.
הביקורת שנשמעה ע�קה בעיקר בטענה, 
כי החוק נותנ שלא בצדק פר� לחברות שלא 
גבו מהנ עד כה מי�ימ, ועל המדינה להתעקש 

בנ�יונה לגבות מ� מלא מחברות אלו.
(ובי בחקיקה  הרבימ  התומכימ  �מנגד, 

שטייניצ)  יובל  האוצר,  שר  כמובנ  ניהמ 
טענו (במידה מ�וימת של צדק), כי המדובר 
הוא  זה  במקרה  ה"וויתור"  מעשי.  במהלכ 
תיאורטי בלבד, שכנ הלכה למעשה לא ניתנ 
היה ממילא לגבות כ�פימ אלו ללא החקיקה 
החדשה. עוד נטענ, כי מהלכ זה יפחית במידה 
הצפויות  הכלכליות  הגזירות  את  מ�וימת 
לאור  ישראל,  אזרחי  על  מונחתות  להיות 

הגרעונ הניכר הצפוי בשנת 2013.
מיליארד  מ�13  (למעלה  זה  גרעונ  רקע  על 
שהושמעו  האוצר  לטיעוני  ובהמשכ  שקל) 
וככל  הכלואימ",  הרווחימ  "חוק  על  בוויכוח 
שגדל הצורכ בצמצומ הגרעונ בדרכ של הטלת 
גזירות מי�וייות על הציבור, גוברימ הקולות 

�לבחונ הצעות שונות למציאת דרכימ חילו
פיות, שבחלקנ ההתלבטות העיקרית היא זו 
שראינו לאחרונה: מה ראוי יותר – מעשי או 

צודק?
לא אתפלא, אמ במ�גרת זו תעלה בצורה 

מהלכ  בישראל  ליזומ  הצעה  גמ  מפורשת 
למערכת  ההונ השחור  להכנ�ת  בזמנ  מוגבל 

המ�, תוכ הטלת מ� בשיעור מופחת.  
DNA המק� ל המנוגד  ברעיונ  מדובר  �אכנ, 

כמי  עצמי,  ושלי  המי�ימ  רשות  של  צועי 
שהיה מנהל רשות המי�ימ וכמי שעבד כשני 
לא  במתנה  המדובר  המ�.  באגפי  עשורימ 
ו(עוד  "רשע  בבחינת  המ�,  למעלימי  ראויה 

יותר) טוב לו".  
הרחוק  בעבר  יושמ  כזה  זאת, מהלכ  עמ 

�בישראל ומעת לעת בוצע גמ במדינות גדו
בביצועו  היח�ית  הפשטות  עקב  יותר,  לות 
ואל מול הפוטנציאל הרב הגלומ בו להגדלת 

הקופה הציבורית.
שלרשויות  מאחר  כי  ברור,  כיומ  כבר 
המ� לא עומד כוח אדמ ב�דר גודל מתאימ 
ההונ  מרבית  את  המ�  ברשת  ללכוד  כדי 
זו  - הצעה  זה המצוי בחו"ל  ודאי   - השחור 

במי הרע  בבחינת  בקרוב  להיחשב  �עשויה 
שלהער העובדה  לאור  בעיקר  זאת,  �עוטו. 

כתי, מהלכ כזה יכול להכני� לקופת המדינה 
וגמ  המיידי  בטווח  רבימ  שקלימ  מיליארדי 
על  התשואות  גמ  ימו�ו  עת  הארוכ,  בטווח 

ההונ החדש שידווח  למערכת המ�.
אגפ  כראש  כיהנתי  כאשר  שנימ,  לפני 
לנצל  הוצע  הכנ�ה,  מ�  אגפ  של  החקירות 
למי�וי  טריטוריאלי  ממי�וי  המעבר  את 
דומה.  מבצע  ולערוכ   (1.1.2003) פר�ונאלי 

�הרעיונ היה, שמי שיצהיר במועד זה על הכ�
כאילו  אותמ  יראו  בחו"ל   שברשותו  פימ 
עליהמ  ויוטל  בארצ,  הופקו  מחציתמ  רק 
המחצית  ואילו  המירבי,  השולי  בשיעור  מ� 
השנייה תיחשב להכנ�ה שהופקה בחו"ל ולכנ 
לא תתחייב במ�. התוצאה המשולבת היתה 

�צפויה להניב מ� אפקטיבי על כלל ההונ בשי
גובש  דבר  של  ב�ופו  בלבד.   25% של  עור 
ה�דר אחר, שכלל הקלה משמעותית במי�וי 

ההונ מחו"ל ותרמ לגביית מ� משמעותית.
כאמור, בכדי לא להגיע למקומ בו נאלצ 
מ�  הקלות  למתנ  הצעה  ברצינות  לבחונ 

נ
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שניתנ  ככל  מהר  להחליט  יש  מ�,  למעלימי 
ברשות  האדמ  כוח  של  מא�יבי  תגבור  על 
והעשרת  מוגברת  לאכיפה  שיביא  המי�ימ, 
לדילמת   להדרש  מבלי  הציבורית  הקופה 

המעשי או הצודק.

ארבעה תנאים הכרחיים
שהממשלה  באפשרות  מכיר  ואני  מאחר 

ותי השנימ  רבת  במ�ורת  תמשיכ  �החדשה 
קריטית  במ�ה  המי�ימ  רשות  מתגבור  מנע 

אפש קיימת  ומנגד  ומבקרימ,  חוקרימ  �של 
רות שהצעה למתנ הקלות מ� למעלימי מ� 
תקרומ עור וגידימ חקיקתיימ, אני מציע כבר 

עיק �ייגימ/עקרונות  ארבעה  לקבוע  �כעת, 
דינה  זה  ריימ, שבלעדיהמ כל הצעה בתחומ 

להיות מ�ולקת על ה�פ משולחנ הדיונימ:
> המבצע בכל מקרה לא יחול על כ�פימ 
שאינמ ממקורות כשרימ. לא תינתנ אפשרות 

�להלבינ כ�פימ שמקורמ בפשיעה, כגונ עבי

רות �מימ וזנות. 
לצד המבצע, תיקבע ענישה קשה למי   <
בעבירת  יורשע  ולימימ  לה�דר  שיצטרפ 
לכלול  צריכה  כזו  ענישה  מהותית.  מ� 
לפתוח  אפשרות  גמ  כמו  מינימומ,  מא�רי 
נישומ  אותו  עמ  הה�דר  את  רטרואקטיבית 

ההכנ מלוא  על  מלא  מ�  לשלמ  �ולאלצו 
וזאת בתו�פת  בגיננ שילמ מ� מופחת  �ות 

קנ�ות.
לייעד  יש  זה  ממבצע  ההכנ�ות  את   <

לשי תופנה  ברובה  אשר  �גורה,  �לקופה 
בתחו החלשות  השכבות  של  מצבנ  �פור 

מימ אותמ תגדיר הממשלה, ובראשמ חינוכ 
תשתיות  ה�פר),  בתי  כל  מחשוב  (למשל 
(לצורכ קירוב הפריפריה למרכז הארצ לצורכי 

תע�וקה) ודיור ציבורי.
למטרה  לייעד  יש  ההכנ�ות  מנ  חלק   <
 1,000 אותמ  של  והכשרה  הע�קה  אחרת: 
ייבחרו  הללו  פתחתי.  בהמ  מ�  מפקחי 
בינוניימ  בתאגידימ  לטפל  וייועדו  בקפידה 

אינמ  בית,  משקי  כמו  כמעט  אשר  וגדולימ, 
�יבה  שומ  ואינ   - תדירה  בצורה  נבדקימ 
הולכ  האחרונות  בשנימ  יימשכ.  זה  שמצב 

�ומצטמצמ הפער בינ מ�פר המפקחימ והמב
קרימ ברשות המי�ימ כולה לבינ מ�פר עובדי 
מחלקות המי�ימ בשוק הפרטי, וזאת אפילו 
אל  רק  המ�פרית  ההשוואה  את  נבצע  אמ 
הגדולימ  החשבונ  רואי  משרדי  עשרת  מול 

בישראל. לטעמי, המצב לא �ביר ולא נכונ. 
השחור  ההונ  על  דיווח  מבצע  כאמור, 
המו�תר תוכ קביעת מ� מופחת, אינו צריכ 

הגר לצמצומ  המועדפ  הפתרונ  �להיות 
תו�פת  המי�ימ  לרשות  להעניק  עדיפ  עונ. 

�כוחות ומוחות. אבל, אמ מ�יבות אלה ואח
רות הדבר לא יתאפשר בטווח הקרוב, וככל 
גזירות  מהטלת  להימנעות  הקולות  שיתרבו 

�על הציבור בדרכ של מבצע לגילוי ההונ המו
��תר, יש להגבילו ב�ייגימ ובעקרונות שפי

רטתי.   
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