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לכבוד
מר בועז סופר
סמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה
רשות המיסים
יום שלישי  02ספטמבר 2008
הנדון :נייר עמדה של פורום  CFOבעניין החשבוניות הפיקטיביות
בועז שלום,
תופעת החשבוניות הפיקטיביות היא תופעה קשה אשר אין ספק כי יש לפעול כדי למנוע אותה .אבדן של ששה מיליארד  ₪לשנה,
פוגע בהכנסות המדינה ,פוגע בתחרותיות של גופים נורמטיביים עם גופים "מפרי חוק" ,ומונע הפחתת מיסים על היחיד כמו גם על
החברות ובכך פוגע בתחרותיות של ישראל בעולם גלובלי.
אנו מברכים על הקמת הועדה בראשותך ונעשה ,ככל הניתן ,להצלחתה.
כפי העולה מדו"ח מבקר המדינה ,ומועדת השרים לענייני חקיקה ,חלק ניכר מהתופעה נובע מהקושי הקיים להתמודד עם הבעיה.
לפי דו"ח מבקר המדינה:
 .1הטיפול בידיעות מודיעיניות בנושאים הקשורים לחשבוניות פיקטיביות היה דל.
 .2יחידת המטה לא ערכה בדיקות מעקב אחר הטיפול במידע שנשלח על ידה למשרדים
 .3רוב רובם של חיובי כפל המס המוטלים על המשתמשים בחשבוניות פיקטיביות אינם נגבים
 .4הליכי פתיחת תיק במ"ה ורישום במע"מ של עוסק – אינם מתואמים.
 .5חסר תיאום בין רשות המיסים ,המוסד לביטוח לאומי ורשם החברות בכל הנוגע במאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות
 .6הנהלת רשות המיסים לא דנה דיון מפורט בהצעת אחת הועדות לבחון הנהגת חשבוניות מס מקודדות ,ולא ערכה
תחשיבים המורים על חוסר כדאיות ההשקעה במונחים של "עלות תועלת".
אני מניחים ומקווים ,כי כל הסעיפים  ,1-5המתייחסים לתפקוד רשות המיסים בנושא – תוקנו זה מכבר .אך אין ספק כי העולה
מסעיפים אלו ,הוא הצורך לפתרון יעיל ,שלא יכביד וייקר את הטיפול בחשבוניות הפיקטיביות .כך מבחינת רשויות המדינה כמו גם
מבחינתם של העוסקים יישרי הדרך.
למרות שהדבר לא הוזכר בדו"ח מבקר המדינה ,אנו קוראים לרשויות לפעול במלוא חומרת הדין כנגד המשתמשים
בחשבוניות פיקטיביות ,לדאוג להליך שיפוט מהיר ו/או הטלת קנסות גבוהים – וגבייתם .המצב הקיים בו נגבה כ1.6%-
מסכום החיוב על חשבוניות פיקטיביות הידועות כבר לרשות המיסים – מעלה שאלה בנוגע לצורך באיתור חשבוניות
פיקטיביות נוספות.
אנו קוראים לרשות המיסים לבחון אפשרות הגדלת אמצעי הענישה .ייתכן כי חמש שנות מאסר או כפל מס – אינו אמצעי
חריף דיו בכדי לשמש הרתעה.
ככלל כפי שמצוין במצגת ,החשבוניות הפיקטיביות מתחלקות לשלושה סוגים עיקריים:
חשבוניות שאין מאחוריהן כל עבודה
חשבוניות שניתנו על ידי מי שלא ביצע את העבודה בפועל )חשבוניות כיסוי(
חשבוניות שהן תחליף לשכר עבודה
המנגנון המוצע ,לטווח הארוך ,מטפל אך ורק במקרים בהם מי שהוציא את החשבונית אינו נמצא ברשת המס המדווחת ,ואלו
מיעוטם של מקרי החשבוניות הפיקטיביות .עיקר החשבוניות הפיקטיביות מתייחסות למקרים בהם מוציא החשבונית רשום
במערכת ומדווח לעיתים רק בסוף השרשרת או לא מדווח כלל.
לפי השיטה המוצעת אם יותנה ניכוי התשומות בתשלום המע"מ על ידי מוציא החשבונית ,הרי יש צורך לבדוק גם את דיווחיו ובעצם
המערכת הופכת למערכת אכיפת תשלום דרך דיווח באמצעים אלקטרונים ולא טיפול בחשבוניות פיקטיביות ממש .כפי שהוצג הרי
במקרים בהם מוציא החשבונית לא ישלם את מע"מ העסקאות שלו מסיבות שונות ,ולמרות שמקבל החשבונית שילם למוציא
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החשבונית את מלא מע"מ התשומות הכלול בחשבוניות  ,תוכל רשות המיסים לעכב סכומי ניכוי מס תשומות )חלקי או כולו( ,והנה
אנו נמצאים במצב חדש בו יש להשאיר כרטיסי חו"ז פתוחים להתאמות מתמידות ,מול שלטונות המע"מ ,ומקבל החשבונית נמצא
כבן ערובה על לא עוול בכפו .יש לציין כי במידה ויוחלט על המנגנון המוצע הרי אז יש לוודא כי הקמת אפיון ותחזוקת המערכת
החדשה חייבת להיות ממומנת ע"י ועל חשבון רשות המיסים באשר לכל חברה קיימת מערכת שונה מרעותה.
נראה שיש מקום לבחינה יותר מעמיקה של ההצעות הנוספות שעלו במסגרת הועדה שעלותן למשק קטנה הרבה יותר והן ממוקדות
יותר בתופעה אותה רוצים למנוע ולא מנסים בעקיפין להשיג מערכת אכיפת תשלום .אין ספק כי מבחינת עלות תועלת גם צמצום
מהותי בתופעת החשבוניות הפיקטיביות בעלויות מזעריות למשק יועיל.
למיטב ידיעתנו אף מדינה בעולם לא יצרה לעצמה מערכת דיווח אלקטרוני לרשויות של כל חשבונית – ולא בכדי .ישנם טעמים
כבדי משקל כנגד התערבות כה נרחבת בכיסם של אזרחים על ידי ה"אח הגדול" .בכל מקרה אין ניסיון נצבר ללמוד ממנו.
בסופו של דבר העליות למגזר הפרטי ולציבורי בניסיון למנוע התופעה יכולות להיות גבוהות הרבה יותר מהניסיון ליישם את
הפתרונות הקיימים או לאכוף את הקנסות האמורים.
לדעתנו ,הדרך הנכונה יותר ,למלחמה בחשבוניות הפיקטיביות ,הינה באמצעות ניכוי במקור לכלל המשק )כאשר ניכוי בשיעור
אפס הינו גם ניכוי מבחינת הדו"ח( .לקוחות "טובים" יוכלו לקבל פטור מניכוי והאחרים יוכלו לקזז בדוח החודשי הקרוב או זה
שלאחריו את סכומי הניכוי .הקובץ שיועבר לרשות המיסים יכול שיהיה חודשי או רבעוני יכלול את כל העוסקים בין עם ניכוי
ובין ניכוי בשיעור אפס .יתרונו של המודל הינו בפשטותו ומהכרות העוסקים במשק את קיומו.
לדעתנו יש להיזהר מיצירת מנגנון מסורבל ויקר שימנע אולי חלק מהתופעה אך כרוך בעלות וקשיים הגורמים לנזקים אחרים כבדים
ממנו פי כמה.

בברכה,

נגה קינן
יו"ר פורום CFO

אילן קליגר  CFOאלון חב' הדלק
יו"ר ועדת המשנה למע"מ ומיסים עקיפים

העתק:
מר ירום אריאב ,מנכ"ל משרד האוצר
מר יהודה נסרדישי ,מנהל רשות המיסים
עו"ד טלי ירון-אלדר ,יועצת משפטית לפורום CFO
חברי פורום CFO
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