אות רה"מ לשנת  2005הוענק לרשות המיסי.
מימי לשמאל :גלית אס שנהר ,ג'קי מצא ,איל כה ,נגה קינ ,עו"ד ר כספי ,עו"ד ישראל מימו ואית רוב.

מתוך נימוקי חבר השופטים
ניתן בזה אות ראש הממשלה הבא להוקיר את פעולות רשות המיסים בשנת  2005ותרומתה לשיפור הסביבה
העסקית בישראל ,למען תהא יעילה ,נורמטיבית ,יציבה ושקופה תוך צמצום הבירוקרטיה והטמעת שירות
מכוון לקוח.
הקמת רשות המיסים ,תוך מיזוג שני גופי המס – מס הכנסה ואגף המע"מ והמכס ,היא מהלך משמעותי ביותר
שהשלמתו עתידה לתרום רבות ליעילות משטר המס בישראל.
פעילות רשות המיסים בשנת  2005הביאה להיקף גביה של כ 3.4-מיליארד  ₪מעבר ליעדי האוצר ואפשרה העברתה
של רפורמה נרחבת במשק ,שכללה בנוסף להפחתת שיעורי מס ההכנסה על היחיד ,תוכנית רב שנתית מדורגת להפחתת שיעורי מס
חברות עד להגעתו ל 25%-בשנת  2010כמקובל במדינות המערב .הפחתה זו ,בצירוף לביטול מס בולים ,מקדמת את מקומה התחרותי
של מדינת ישראל והחברות הפועלות בה בתחרות הגלובלית.
רשות המיסים מיקמה את עצמה כמחוייבת להגדלת הצמיחה במשק ע"י יוזמות אסטרטגיות ,ובכללן היוזמה הכלולה
ברפורמה במס להפחתת מיסים על הקמת מרכזי ניהול בינלאומיים בישראל המכוון לעידוד יצוא שירותים .עוד הסדירה רשות המיסים
במסגרת הרפורמה את סביבת המיסוי המאפשרת הקמת קרנות נדל"ן והואחדו שיעורי המס בשוק ההון.
מאמציה של רשות המיסים ליצירת סביבה עסקית ,יציבה ושקופה ,באו לידי ביטוי בהקמת מוסד הפרה-רולינג ,תוך
קביעה שאי עמידת הרשות בלו"ז שהוקצב לתגובה – תהווה אישור בקשת הלקוח .גישה חדשנית זו בתפקוד גופי ממשל ראויה לציון
מיוחד לשבח.
בסקר תפקוד גופי הממשל הכלכליים ,שמקיים פורום ה ,CFO-ישנו שיפור משמעותי ורציף ביעילות השירות של
רשות המיסים .הישג זה ,אף כי אינו מביא את יעילות השירות לרמה מספקת ,הינו תוצאה של הכנסת שיפורים ברמת השירות
שמעניקה הרשות ,הן בהטמעת המושג "לקוח" כמחליף את המושגים הקודמים "נישום" או "עוסק" והן בפעילויות עומק יותר כמו
המעבר לתשלומים באינטרנט והקמת מערך שירות לקוחות.

בשל פעולותיה לשיפור יעילות השירות תוך העמקת הגביה ,בשל יוזמות חקיקה לשיפור מעמדה התחרותי של ישראל
בעולם ולהגדלת ההשקעות ,בשל פעולותיה להגדלת השקיפות והיציבות של הסביבה העסקית ,בשל כל אלו מוענק
לרשות המיסים אות ראש הממשלה
מטעם הפורום למנהלי כספים ראשיים )(CFO
ובחסות משרד ראש הממשלה
בשם ועדת השופטים,
נגה קינן
יו"ר

אילן כהן
מנכ"ל

הפורום למנהלי כספים ראשיים )(CFO

משרד ראש הממשלה

