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חברי הועדה

אלי אשרף
 CFOמכתשים אגן

אות הוקרה זה בא להצביע ולהוקיר את פעולות נציבות מס הכנסה,
ותרומתה לשינוי הסביבה העסקית בישראל כך שתהא יעילה ,נורמטיבית,
יציבה ושקופה תוך הקטנת הבירוקרטיה והטמעת שירות מכוון לקוח .כל זאת
מתוך מטרה וכוונה מוצהרת לתרום לצמיחה במשק ,להשתלבותה של
ישראל בגלובליזציה העולמית ,למשיכת השקעות זרות ולתפעול תחרותי של
החברות במשק.
למרות הקושי בגבייה ,שנבע מהמצב הכלכלי הקשה בו נתון המשק הישראלי עשתה נציבות מס
הכנסה עבודה יוצאת דופן ,תוך הפגנת התמדה ונחישות להשלים את מהלך החקיקה של הרפורמה
במס.
נציבות מס הכנסה קשובה לצרכים העסקיים של החברות במגזר הפרטי ולשינויים המתרחשים
בסביבה העסקית הגלובלית ,כל זאת תוך שמירה על האינטרסים של המדינה בהכנסות ממיסים.



סבינה בלנק
עוזרת בכירה למנכ"ל
משרד רה"מ


רמי גוזמן
 CFOמוטורולה


שי וינר
יועץ כלכלי לרה"מ


דן זיסקינד
 CFOטבע

האווירה שמשרה הנציבות ליצירת סביבה עסקית נכונה לחברות ,מחלחלת באופן הדרגתי גם
לדרגים הנמוכים יותר ולאזורי הפריפריה .ניכרת כוונה ברוכה של הנציבות להקטין את אווירת
ה"מסחרה" בסגירת שומות ולהחליפה בנהלים תוך שמירה על שקיפות ואמינות .ועדת השופטים
מחזקת את ידיה של נציבות מס הכנסה בהטמעת תהליכי הענקת אישורים מקדמיים )(Pre-ruling
ואת מאמציה לשקיפות עמדות ופרשנות אגף מס הכנסה.
נציבות מס הכנסה השכילה לשמור על רמה גבוהה של שיתוף פעולה עם נציגי המשק ,ובכללם
לשכת עו"ד ,לשכת רו"ח ,פורום ה CFOs-ואחרים .דבר זה איפשר לה להגיע להחלטות
אובייקטיביות שאינן מנותקות מהשטח .ישיבות משותפות של הנציבות ופורום  CFOבכל הנוגע
לקביעת נהלי השימוש בחשבונית מס אלקטרונית הינה דוגמא לרמת שיתוף והישגים.
ועדת השופטים רואה את תפקיד הפקידות הבכירה במשק ,לשמש כיועצים המקצועיים של הדרגים
הפוליטיים ומוקירה את אמירתם המקצועית של ראשי נציבות מס הכנסה .הועדה רואה חשיבות
בקיום התייעצות בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי ,תוך שילוב דיאלוג עם מנהלים בכירים במשק,
זאת על מנת לשמור על האיזון הנכון בין השיקולים השונים ולטובת קידומו של המשק והחזרתו
לתוואי של צמיחה.



עו"ד יעקב נאמן
הרצוג ,פוקס ,נאמן


רו"ח יצחק פורר
קוסט ,פורר את גבאי
E&Y

בשל כל אלו ,מוענק לנציבות מס הכנסה ,אות ראש הממשלה,
מטעם הפורום למנהלי כספים ראשיים )(CFO
ובחסות משרד ראש הממשלה
בשם ועדת השופטים,



עו"ד גדעון פישר
גדעון פישר ושות'
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