
והגידה

 רהנשרת המזימה
בן־שחו מסקנות

 מדין־ סירסוס לאחר ימים ודש ך*
 בן־שחר חיים ועדת של וחשבון | ן

 שר־האוצר של חגיגית והתחייבות (חב?ש),
 סימני נראים כבר וכלשונו, ככתבו לקבלו

בהמלצות. כירסום
 ועדתו המלצות את ממשיל עצמו חב״ש

 הורדה הוא האחד הלהב למיספריים.
ו המם, של השוליים בשיעורים דראסטית

 מ־ פחות המשתכרות השכבות על במס
 הוא השני הלהב לחודש. לירות 2500

 השכבות מן הגבייה של דראסטית הגברה
ציי (וכבר מס־אמת. כיום משלמות שאינן

עוד לפחות היו 1974 בשנת כי הוועדה נה

רכינוכיץ
— נתן האוצר

 שלא לירות מיליארד שישה של הכנסות
 המדינה הכנסות על הממונה במם. חוייבו

 ועדה, עם קבל כובעו את לאכול צריד היה
 הוועדה, נתוני את אלה בימים קיבל עת

 חגיגית שהצהיר אחרי בלבד חודשיים
 וכי מם־הכנסה, העלמות כמעט אין כי

לירות). למיליארד מגיע אינו שיעורן
 חותכים אינם שמספריים כשם

 גם־ הלהבים שני שד פעולה כלי
 לא הוועדה מסקנות גם כד יחד,

 שתיהן אלא כמשימה, תצלחנה
כאחת.
ה הכנסות מינהל שמנגנון למרות והנה,

 ללשון המסקנות תירגום על עמל מדינה
 אט־אט כי החשש ללב מתגנב המעשה,
 מתוכנן. המסקנות את מרוקנים ובשקט
וודאי. צפוי הוא זה ניסיון

נו לא הקיים המיסים מיכנה
 שד שרירותי או רע רצון כגלל צר

מת לחץ כשד אלא מסויים, אדם
הנה כאוכלוסיה שככות של מיד
ונות הקיים המיסוי ממיכנה נות
 דמיפ• תמיכתן את כתמורה נות
 שיטת את המנציחה השילטון, לגת

 השככות את שמעשירה המיסוי
כה. התומכות

 בעלי• את מעדיפה הקיימת המיסוי שיטת
 שרובם העצמאיים, את ממס סוטרת ההון,

 יעשו אלה מם־אמת. משלם לא המכריע
 בן־ מסקנות ביצוע את למנוע כדי הכל

 כל של מלא דיווח הוא שעיקרן שחר,
חש ניהול וחובת ההון ובעלי העצמאיים

הכל. על־ידי בונות

השיטה
אית מריק א ה

 הנוב־ בשיטד. מהפכה כלי כי רור ך•
 לא הקיים מס־ההכנסה ניהול של חית ■1

 כיום המסקנות. את לבצע יהיה ניתן
רוב את (בתיאוריה) המס אנשי בודקים

 אלפי עשרות כלל בודקים אינם התיקים,
 ענפי. תחשיב לפי מס המשלמים עצמאים

 בן־שחר המלצות את לבצע היחידה הדרו
 האמריקאית. המם שיטת של העתקה היא

 ל־ האוכלוסין כלל מצהיר בארצות־הברית
 בודקים המס ואנשי מדי־שנה, מס־ההכנסה

 אבל מסווגת בבדיקה התיקים, מכלל 5?>0
יעילה.

 שנות עשתת של עונש צפוי למעלים
העונ — קנסות דולר אלפי ומאות מאסר

ב מאשר (!)פי־חמישים כבדים שם שים
העל מפני המרתיע הגורם והם ישראל,

 אם גם המשתמט מרוויח בישראל מות.
 מגוחך כה הקנס שכן ונענש, נשפט הוא

ל שכדאי גדולה, כה הכסף ערך וירידת
 מאשר — ולהפסיד בבית־מישפט התדיין
בזמן. לשלם
 שמינהל־הכנסות־ לכך סימן כל אין

 הגבייה שיטת את לשנות מנסה המדינה
 חשבונות, לנהל הכל את יחייבו הנוכחית.

והעני הביקורת שיטות את ישנו לא אך
התוצאה: שה.

 את יציר הצהרות של אדיר זרם
 אפשרות כל יחסום מנגנון־המם,

המת יכריזו ואז סדירה. לעכודה
העצ מן מס־אמת לגכיית נגדים
המ את לממש ניתן לא כי מאיים
כן־שחר. לצות

 הקטנת השני, בלהב טמונה שבייה סכנה
ה המרכיבים אחד כיום. הנגבים המיסים
 ה־ הרפורמה להצלחת הדרושים חיוניים
ה ההורדה של האפקטיביות הוא צפוייה

ה הגברת עם בד־בבד במיסוי, דרסטית
 ביולי כי היתה, בן־שחר כוונת גבייה.
ה המלצות לפי מס בגביות יחלו השנה

וועדה.
 שנתי ממוצע לעשות האוצר? מציע מה

 בחודשים כיום, הנגבים המם שיעורי של
 על- המומלצים המס ■שיעורי עם השוטפים,

 את ולחייב יולי, מחודש החל בך־שחר ידי
 המעבר. בתקופת הממוצע את לשלם הכל

 למנוע הרצון הוא זה לממוצע הנימוק
 כתוצאה הצפוייה גדולה הכנסות הקטנת

 בן־שחר הראשון. בלהב המיסים מהורדת
השני. הלהב על-ידי זאת פתר

 לבצע רצון כל לאוצר שאין מאחר אבל
 של ביצוע כי חושש הוא השני, הלהב את

 בהכנסות, שואה יגרום הראשון הלהב
 ממוצע. עושים — הנזק את להקטין וכדי

ה המלצות מימוש של ההלם התוצאה:
משמ חסמת קטנות, למעות יפורט וועדה

אפקטיבית. עות
 מי קכוע. יהסוד הזמני :החשש

 תהיה אולי ז בקיץ צפוי מה יודע
 כי יגידו ואז משבר, או מילחמה,

ה של המלא הביצוע את דוחים
 שיעד יישארו וכינתיים המלצות,

קבוע. כגורם רי*הביניים
 הוועדה, מסקנות את להכשיל זו׳ מזימה

 שוחרי כל של מלא לגיוס להביא צריבה
 להדיפתה. במדינה, המיסוי מישטר שינוי

 כיבדי־ גורמים הם בהכשלתה הרוצים
 מבור־השומן השנים כל היונקים מישקל,

באין־מפריע. המדינה, של

השגי
 דד השכבות מכינות שני קויהגנה ן*
 חלקן לשמירת נוסף אמצעי טפיליות ^

 המשיח יבוא אם גם הלאומית, בהכנסה
 בשיטות מם־אמת לגבות תתחיל והמדינה
 למס־ההכנסה, המייועד (הנציב החדשות

 נלהב כתומך ידוע מן, יצחק רואה־החשבון
 מבשר ומינויו בן־שחר, ועדת מסקנות של
התקווה). אפסה לא כי

 השכר חלק לכירסום הקלאסית השיטה
 מחקר האינפלציה. היא הלאומית, בהכנסה

האנגלי הכלכלךהיסטודיון שערך מאלף

הקו

 בשבע־מאות האינפלציה על פאלפס־בראון,
 האינפלציה כי העלה האחרונות, השנים
 לתביעות- השליט המעמד תשובת היתה

ש ככל גוברת היא העובדים. של השכר
 יותר. ומשיגים יותר מאורגנים העובדים

 אלה, בימים בישראל קורה מה בודקים אם
כי: מתגלה

 ועד אוקטובר מילחמת מאז
 לעובד הריאלי השכר ירד היום

גד תקופה כאותה !122;—103כ-;
ההכ הריאלי. הלאומי התוצר לו

 הפרטית והצריכה הלאומית נסה
לפחות. 32ב־< — הריאלית

 לא המיתון שנות בשלוש :השוואה לשם
 כמו גדולים במימדים הריאלי השכר ירד

 אוקטובר. מילחמת מאז שחלפה בתקופה
 ובה־בשעה השכר של ערכו יורד כאשר
 שהלא־שכי־ הרי הלאומית, ההכנסה גדלה

 על יותר הלאומית מההכנסה מקבלים דים
 להגדלת מוביל זה דבר השכירים. חשבון

 אלא השכירים, של לא — הפרטית הצריכה
למיניהם. עצמאיים של

 מאז השלטת הממשלה :מסקנה
 השכר לירידת גורמת אוקטובר,
ל הדרך הלא-שכירים. ולהעשרת

 תוספות■ כמניעת מחד. היא, כף
ההסתד של כשיתוף־פעולח שכר
 על-ידי השכר ערף ובהורדת רות

אינפלציה.
קי על גבוהדדגבוהה מדבר שר־האוצר

 מאזן קובע בפועל, הממשלה. הוצאות צוץ
 הזרימה הממשלה כי )6 (עמוד ישראל בנק

 מיליארד שני לפיחות שקדמו בחודשיים
 זאת? עשתה היא מה לשם לשוק. לירות

ה התקציב בחוברת מופיעה לכך התשובה
: 9 עמוד לאומי,

 שעברה השנה במשך פעמים ״מיספר
 בקרב חזקות ציפיות של מצבים נוצרו

 עקב מהירות, מחירים לעליות הציבור
 ובשער־החליפין המיסים בשיעורי שינויים

 על גדולות השפעות נודעו לכך הלירה. של
ו התשלומים מאזן ועל הפרטית הצריכה
 של ספקולטיביות רכישות גלי היתדות.
הנית אחרים ומוצרים בני־קיימא מוצרים

הפר הצריכה את הגדילו לאגירה, נים
 יבוא של הגבוה המרכיב ובשל טית,

בגיר יותר מהיר גידול חל אלו בסעיפים
ספקול רכישות הנראה, ככל היו, כן עון•

 בהעברת ועיכוב מטבע־חוץ של טיביות
במיש שהשפיעו דברים לארץ, מטבע״חוץ

 החוץ.״ מטבע יתרות הורדת של בכיוון רין
 הלירות את שסיפק הוא האוצר,
והספקולטי הספסריות לרכישות

ביות.
 היבואנים המכס; לנתוני בהתאם אגב,

 בשווי מס־פיחות על הצהירו לא למיניהם
!לירות מיליארד שניים־ורבע של

 כספים בהזרמת ממשיך האוצר אולם
 החודשים בשלושת :לשוק אינפלאציונית

 לשוק האוצר הזרים 1975 של הראשונים
 ומאז לירות, מיליון ושמונים מיליארד עוד

 היינו מארס, סוף ועד האחרון אוקטובר
 לשוק האוצר הזרים חודשים, חמישה משך

ה אמצעי את והגדיל לירות מיליארד 1.8
!229׳0ב־ תשלום

שהממ היא המוכחת המסקנה
 מדיניות נוקטת הנוכחית שלה

 דוהרת. אינפלציה של מכוונת
ולהע השכר כמישקל לכרסם כדי
 בע■ השכבות את יותר עוד שיר

או מייצגת שהממשלה לות-ההון
 ראש-המנד מתחיל לשווא לא תן♦

ה נגד במערכה רכין יצחק שלה
 ל■ כמקביל המיקצועיים, איגודים
 בהישגי• רכינוכיץ של בירסום
העובדים. של השבר
 כוח־ הבטחת מציעה בן־שחר ועדת
הצמ על-ידי השכר של הריאלי הקנייה

למדד. עליו, המיסים וכן ברוטו השכר דת

ומשל רבץ
לקח האוצר —

 השכר של כוח־הקנייה כי יבטיח המדד
יקטן. לא נטו

 מה מגדירה אינה הוועדה אולם
 יו- מדד — ובישראל המדד, יהיה

 ה• את מלשקף רחוק קר-המחייה
כ היום יש למעשה התייקרויות.

 לעבודה, האחד :מדדים שני ארץ
מסו מדד יש לשכר להון. והשני

ריאלי. מדד יש להון לף,
 אחיד מדד

לכל!
כוח להקטנת הכל העושה ממשלה  על היטב שומרת השכר, של קנייה 1 ן

 בלבד 1974 בשנת ההון. של כוח־הקנייה
 ב־ לירות מיליארד 2.5ל־ קרוב השקיעו
 בצמד ההשקעות סך מגיע כיום צמודים.

לירות. מיליארד 76ל־ למיניהם דים
 בכף מבעלי-ההון לווה הממשלה

 חזרה אליהם אותו מזרימה צמוד,
לא-צמודות! הלוואות כצורת

 מפסידה לבדן צמודות לא הלוואות על
 לשנה, לירות מיליארד כשני הממשלה

ההלוואות. מקבלי להעשרת הזורם סכום
 עד כי הראה, שנעשה חישוב

 והפי ריבית הממשלה שילמה כה
כ שלח הצמודים על רשי־הצמדה

תש כאשר לירות, מיליארד 50 סף
 מדי■ ממס! פטורים אלה לומים

 8ל־ קרוב הממשלה משלמת שנה
 הפרשי׳־הצמדה, לירות מיליארד
 הפרשי-הצמדה !ממם הפטורים

 כמו ולא מדי-חודש, משולמים אלה
המש השבר, על תוספת-היוקר

עי ולאחר כחצי-שנה פעם תלמת
קורים.

 הלאומית ההכנסה כלל :השוואה לשם
ה לירות, מיליארד 44 ,1974 בשנת היה,

 והיתר לשכר 45כ־£> של ביחס מתחלקים
 1974 בשנת נהנה ההון כי מכאן להון.

ה בהכנסה בחלקו לשליש השווה מהכנסה
 בצמודיס השקעות של ממקורות לאומית,
!למיניהם
ל להיכנס יכולה אינה בן־שחר ועדת
ה את ירכיב מה כגון פוליטיות שאלות

מדד.
 הקו את לחסל היחידה הדרו

 הרוצים ההצעה, מתנגדי של השני
לשכי מעוקר מדד על-ידי לסלפה

 כמדינה יהיה כי לדרוש היא רים,
 לחון :לכל ויחיד אחיד מדד

ולשכר.
 בברזיל, שנים מזה נהוגה זו שיטה

 דומים אינפלציה בתנאי מתפתחת ארץ
 מדד הממשלה הנהיגו. שם לישראל. כימעט

 לפיו משנים לחודש ואחת קבוע, אחד
 השיטה והתקבולים. התשלומים כלל את

 החובות גם ואגב, — דופי ללא פועלת
המדד. עליית עם משתנים למם־ההכנסה
במדי הישרים היצרנים וכל ההסתדרות

 אחת: במטרה עכשיו להתארגן צריכים נה
 במלואן, בן־שחר המלצות את להעביר

ח המיסוי מנגנון של טוטלית הפיכה תוך
 על הממונה כמו ראשיו, והרחקת רקוב

גוידרפר. משה ההכנסות
 כמינהל-הכנסות- הפיכה כלי

המס את המנגנון יכשיל המדינה,
 הוא שאותן השכבות למען קנות,

משרת.
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