פרויקט סנאט במרכז מאקרו לכלכלה מדינית קובע:

מערכת המס בישראל סובלת מליקויים היוצרים פוטנציאל לשחיתות ,לחצים ואיומים .שקול הדעת של פקידי
השומה רחב מדי ,הסדרי כופר מגדילים כדאיות להעלמות ,הסמכויות כלפי האזרח רחבות מדי )יחסית
לעולם( ודליפת מידע סודי -שכיחה

·

הסנאט נכתב על-ידי יורם גבאי ,לשעבר מנהל הכנסות המדינה בעריכת ד"ר רובי נתנזון ,מנכ"ל מרכז מאקרו
לכלכלה מדינית

·

הסנאט קובע כי מבנה מערכת המס בישראל מאפשר שחיתות ,לחצים ואיומים

·

החזרת האמון במערכת המס -קריטית ,ומחייבת צעדים קצרי וארוכי טווח כגון :האצת תהליך הרוטציה ביו
פקידי השומה ,צמצום הסדרי הכופר ,הקמת בית משפט למסים ,הפחתת התמרוץ לעובדי המסים ועוד.

דו"ח סנאט של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית בשיתוף קרן פרידריך אברט ,קובע כי מערכת המס בישראל סובלת
מליקויים היוצרים פוטנציאל לשחיתות ,לחצים ואיומים .שקול הדעת של פקידי השומה רחב מדי ,הסדרי כופר
מגדילים כדאיות להעלמות מס ,הסמכויות כלפי האזרח רחבות מדי )יחסית לעולם( ודליפת מידע סודי -שכיחה.
הדו"ח ,שנכתב על ידי יורם גבאי ,לשעבר מנהל הכנסות המדינה ובעריכת ד"ר רובי נתנזון ,מנכ"ל מרכז
מאקרו לכלכלה מדינית ,מתייחס לפרשת השחיתות האחרונה במס הכנסה ולטלטלה החריפה העוברת על
הארגון בימים אלו .בדו"ח טוען גבאי כי דווקא תקופת כהונתם של שני ראשי אגפי המסים האחרונים היא תקופת
תור הזהב של מערכת המסים .היקף הגביה מרשים ומבטא העמקת גביה )גידול הכנסות מהיר מעליית
האינדיקאטורים הכלכליים( ,רשות המסים השלימה בהצלחה את איחוד האגפים וצלחה דרכם בהחלת המיסוי על
ריווחי הון ,פרויקט שניראה בעבר קשה ליישום .איתן רוב ,המנהל הקודם של רשות המסים העמיד את משלם
המסים במרכז "כלקוח" וקבע יעדים אישיים לעובדי המסים פעולות אלה העלו את המוניטין של מערכת המסים
והיא זכתה בפרסים ובמקומות גבוהים במשאלי דעת קהל ביחס לרמת השרות .ג'קי מצא המנהל בשנה האחרונה
פעל בתחכום ובמורכבות כנגד תכנוני מס לא סבירים ושניהם שיפרו את החקיקה התואמת את דרישות
הגלובליזציה )מזוגים פרוקים ,מיסוי חו"ל ועוד( .הישגים אלה של מערכת המס לוו בהפחתת שעורי המס ונטל
המס על חברות ויחידים.

גבאי מצביע על הבעיות המרכזיות והחולשות של מערכת המס בישראל היוצרים פוטנציאל לשחיתות ,לחצים
ואיומים וממליצים על צעדים אופרטיביים לשיקום תדמיתי ואופרטיבי ,של מערכת המס בישראל ,לטווח הארוך
והקצר:
 .1האצת תהליך הרוטציה ביו פקידי השומה ,להקטנת הקשרים הציבוריים והעסקיים בין פקיד השומה לאוכלוסיה
העסקית בכל אזור.
 .2קביעת תקופת צינון של שנתיים לפחות בין עבודתו של איש מסים בתוך מערכת המסים לבין ייצוג חברות
ועצמאיים ,לפני מערכת המסים .בכך יקטן החשש לקשרי גומלין משחיתים.
 .3יצירת נהלים נוקשים וברורים בנציבות שרות המדינה ביחס למינויים פוליטיים בדרג הבכיר והמקצועי ברשות
המסים ובכלל ,יצירת נוהלי איתור ובחירת מועמדים.
 .4כל הפחתה בשומה ,מעל אחוז מסוים ,תחויב באישור היועץ המשפטי של רשות המסים.
 .5יופחת התמרוץ לעובדי המסים ,לקבל תוספת הכנסות מביקורת בעסק ויועלה מרכיב איכות הביקורת וכמות
הביקורות.
 .6תיבחן מחדש ההצעה להקמת בית משפט למסים ,בו יוצבו שופטים מיומנים בתחום ,אשר יוכלו לקבוע הלכה
בזמן קצר יחסית ויוכלו לעמוד בפני פרקליטים מיומנים של עברייני מס וחברות גדולות.
 .7מערכת המסים תקפיד על חקיקה פשוטה יחסית )במסגרת מגבלות המציאות( ,ברורה וממעטת ביוצאים מן
הכלל .המסקנה מכך היא כמובן ,שמערכת המסים תשרת בעיקר את היעד הפסקלי והשוויון בפני החוק ופחות
יעדים אחרים ,כמו עידוד ענפי ואזורי.
 .8אישור להעברת מידע בין אגפי המסים לבין עצמם ובין מערכות אחרות )ביטוח לאומי ,בנקים ,משרד הרישוי
והטאבו( ,לאגפי המסים ,יינתן רק ברמה של הנהלת המשרד זאת למניעת דליפת מידע .במקביל יוחמרו
המגבלות במחשב על קבלת מידע ותיקבע ענישה חריפה לעבריינים.
 .9יצומצמו מאוד הסדרי הכופר ויוגבלו מספרית ,למניעת כדאיות כלכלית להעלמות מס .ישום צעד זה ,מותנה
בקיומם של בתי משפט למסים או בהסדרים אשר יאיצו הטיפול בתיקי מסים.
 .10כל פגישה בין עובד מסים לאזרח וחברה )או מיצגם( ,תוקלט או לפחות תתומלל ,להגברת השקיפות והבקרה.
קוד אתי
מערכות כלכליות רבות בחברה ובמשק יצרו בשנים האחרונות קוד אתי מחייב לעובדיהם ,ראוי שמערכת המס
תרתם למאמץ לקביעת קוד מפורט אשר יגדיר את חובות העובדים כמשרתי ציבור .כל עובד יחתום על הקוד
האמור ואף יועברו השתלמויות כדי לתת לקוד תוכן מפורט.

