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לביב יגאל מאת

בבניה מיליון 70 הפסיד טזיילוב
 אהרון עם בניה בעסקי משותפות יצא פתיילוב בן־ציון הנודע היהלומן

 ההפסד הקיימת. המיסוי שיטת בגלל לירות, מיליוני עשרות הפסדי לאחר מיש,
לירות. מיליון 70ב־ פוזיילוב על־ידי הוערך

 דירות מיגדלי שלושה בניית בפרוייקט ההשקעה במחצית שותף היה פוזיילוב
 וחלק הבתים, הושלמו כאשר מיש. דוד אהרון עם יחד ברמת־גן הוותיקים בשיכון

בבניי השקיע פוזיילוב הלירה. בשער החזקה הירידה גם החלה נמכרו, הדירות מן
 להחזיר עליו היה כאשר מקובלת. בריבית מבנק-ישראל כיהלומן שמשך דולרים נים
 אותה אחוזים. מאה על עולה ההפרש כי התברר החדש, הלירה בשער ההלוואה את
 שההכנסות כך הדירות, ממכירות הרווחים על מלא מס״הכנסה לשלם עליו היה עת

הלירה. ירידת הפרשי את כיסו לא הנקיות
 הפסקת על מהנדס־העיר הורה שם בהרצליה, בעיותיו את פתר טרם עצמו מיש

 בפינקס כחוק רישומו את הסדיר טרם מיש כחוק. אישור ללא בניה בגלל הבניה
 רשם של תלונות שנתיים מזה מונחות ורמת־גן הרצליה ובמישטרות הקבלנים,
 חוקרת אינה המקומית המישטרה כאשר הקבלנים, לחוק בניגוד בניה על הקבלנים

כיתבי־אישום. מגישה ואינה התלונות את

 וסניעיס וואי־החשסן

כליית הצהרות בת1ח
 מס״ההכ־ לפקודת לתיקונים בהצעות

 למען רואי״החשבון לישכת שמעבדת נסה,
ההצ כלולה הכנסת, של ועדת־הכספים

 חובה בהטלת רואה הלישכה כי הרה
 וכלל המשק כלל על הצהרת״הון של

להצ תנאי אחיד, בתאריך האוכלוסיה,
 בהתאם הצהרות-ההון. של המיבצע לחת

 הצ־ מפרנס כל יגיש הלישכה, להצעות
ש תאריך ,1979 מארס לסוף הרת״הון

ל נתונים הנישומים רוב מכינים לגביו
שלהם. מס-ההכנסה הצהרות

 לרוב לאפשר יש כי אומרת ההצעה
 ופשוט, אחיד טופס למלא האוכלוסיה

 נמוכות, הכנסות בעלי לשימוש שיהיה
 צורך יש אם להחלטה בסיס וישמש
הטיפול. בהמשך

הכ לבעלי לתת מציעים רואי־החשבון
 הצהרות-ההון, להגשת שנה גדולות נסות

 יותר תארך האישורים כל שהשגת מכיוון
 אלה האוצר. שהציע החודשים משלושה

 השונה בנוסח מפורטת הצהרה יגישו
 ואינה סתמית שהיא האוצר, מהצעת

פירוש. מאפשרת
 אינו האוצר של הנוסח למשל, כך,
ההון. מקורות על הצהרה דורש

 רואי״החשבון, לישכת נשיאות חבר
ב קו ע ר, י ק ר  מיכתב- לשר-האוצר שלח ו

 ורקר הצהרות־הון. על להצעתו תגובה
 למילחמה ,1977 משנת הצעותיו, על חוזר
 הציבור כל חיוב הכוללות השחור, בהון

 על מס ולשלם ההון כל על להצהיר
ו ריבית ללא הלא-מוסבר, הפרש־ההון

 קו־התחלה ליצור וכך וענישה, קנסות
הצ את ללוות מציע הוא לכולם. שווה
 תכולת ברישום הכלליות ההון הרות

 הצ- מחובת איש לפטור ולא הכספות,
 צריך היה כי סבור הוא הרות־ההון.

 מס-הון- לגביית החלפת-הכסף את לנצל
נטו.

 הצהרות-ההון את להשוות מציע ורקר
 שנתנו ההצהרות עם עובדי-הטדינה של

 של מיקרה ובכל לעבודה, התקבלם בעת
 החומר את למסור בלתי־מוסבר גידול

ה בנגע להילחם וכך פלילית, לחקירה
שוחר.

 איסור גם מציע ורקר רואה-החשבון
 שיש יוכיח שלא למי הארץ מן יציאה

במס־ההכנסה. תיק לו

 יפיק ימד1

״פילון את
 על קיבל (ימר ראובן הפירסומאי

 הדו-שבו- של ההוצאה-לאור את עצמו
 על-ירי לאור היוצא ״פילון", לילדים עון

 דיסקונט". ״בנק בסיוע ״מסדה״, הוצאת
 ולא ההוצאה״לאור, את רק ינהל וימר

 מתחרה ״פילון״ מודעות. ברכש יעסוק
״אצבעוני״. יותר, ותיק בדו־שבועון

ת עיו הב

באונוריקה
 לשלטונות איו שבאמריקה שחושב מי

 מאלה שונות שהן או בעיות, מס־ההכנסה
ש גדולה, מחקר כתבת טועה. שבישראל,

 של במוסף זה בחודש 16ב״ פורסמה
 מס מעלימי כי סיפרה, טיימס״ ״ניו״יורק

ב באמריקה. גם לאומית בעייה הפכו
 דולר מיליארד 400ל־ 250 בין 1979 שנת

 לכך העסקי. בסקטור דווחו לא הכנסות
ש מיסיס דולר מיליארד 50 עוד נוספו

 18ו״ שילמו, ולא לשלם אנשים על היה
 כהוצאות, שהוכרו נוספים דולר מיליארד

 באמריקה השחורה הכלכלה כדין. שלא
 כך, מערכת־המיסים. מכלול על מאיימת

ה במריחואנה המיסחר מחזור למשל,
 פטור לשנה, דולר מיליארד 48ל״ מגיע
עו מומחים של הערכות לפי ממס. כולו

 מיליארד 400 על השחור המחזור לה
לשנה. דולר

 המשוכללת המערכת אפילו כי מסתבר
בע פותרת אינה באמריקה מחשבים של
 למשל, כך, מס. העלמות איתור יות

 אדם אם כי מס״ההכנסה ראשי מודים
 על השנתי הצהרתו בטופס מדווח אינו

 ל- הוכנסו שלא במזומן, נוספות הכנסות
 אפשרות אין שלו, המוצהר חשבון־הבנק

 פירצת- לסגור כדי אלה. הכנסות לאתר
תוכ שנה, חמש-עשרה לפני הוכנה, ענק,
 כל כאשר מיסמכים, להשוואת ענק נית

ב להיכלל ואמור במחשב מוזן היה פרט
ה כאשר גם הנישום, של האישי תיק

שונים. ממקורות באו פרטים
 הפעלת לאחר שנה 14 למעשה, אולם,
 כי מס״ההכנסה ראשי הודו התוכנית,

ו שימוש, ללא הצטבר המידע מרבית
 הקשורים מיסמכים כי התגלה הושמד.

 אמריקאים גופים של פיננסיות בפעולות
 כמו אחרות, ממדינות למחשב שהגיעו
 עד רבות שנים במחסנים אוחסנו קנדה,

שימוש. ללא שהושמדו
 השוואת״המסמ־ תוכנית ממטרות אחת

 הצהרת טפסי בין להשוות היתה כים
 שלו ההון והצהרת הנישום של ההכנסה

 כי הסתבר, מיסיס. להחזר בקשתו או
 ■הצליחו לא גדולות חברות לגבי רק לא

 לגבי גם אלא אלה, השוואות לעשות
 העוסקים שהם המיסים, ממשלמי 60/״ס

 מידע כל למס״ההכנסה אין הזעירים,
שהוא.

ב מס״ההכנסה של מחלקת-החקירות
 סמויים חוקרים 2800 כוללת אמריקה

 סמך על הוגשו, 1978 בשנת מיוחדים.
 מיקרים. 414 נגד כיתבי-אישום עבודתם,

 מחצית ורק זכאים יצאו למחציתם קרוב
כ עונשי־מאסר. קיבלו שהורשעו מאלה

 כך יותר, גדולה הנישום שהכנסת כל
 בשנת עונש״מאסר. לקבל סיכוייו קטנים

העל על עובדי-כפיים 75 הורשעו 1978
 באותה לכלא. נשלחו 39״/״ מס. מות

 14״/״ רק אך רופאים 29 הורשעו תקופה
למאסר. נשלחו מהם

ב1 המכס לורוץ ״שאוב יאנ1״
הטלווי יבואן הציע 1979 באוקטובר

 ״אי־טי־טי-שאוב-לורנץ״, מתוצרת זיה
 מחלקת־החקירות לוועד ״כנורי״, חברת

טלוויז מקלטי לרכישת הצעה המכס של
 מחירים הציעה ההצעה מתוצרתו. יות

ל גרמניים מארקים 1000ב־ הנמוכים
ל החברה של המחירון לעומת, מכשיר,

 המכשיר :לדוגמה אישי. בייבוא קונים
 אינץ', 26 מסך רוחב ביותר, הפופולארי

 ,3620 מיספר דגם מרחוק, בקרה ללא
או- מארק. 3454 של במחיר למכס הוצע

ד בו כ ל
ד ע די ו ב ת מחי עו רו קי ח

 המדינה, הכנסות על לממונה במיכתב
 אשתקד, נובמבר באמצע לין, אוריאל

ל חברה בעל בן־ימיני, עמירם כותב
 לפני מסר כי ״א-ב-י-ע.״, בשם אישי יבוא
ה לקציו״המודיעין פרטים חודשים כמה

 פרטים אויה גבי המכס, של ראשי
 טלוויזיה מכשירי של יבוא מחירי לגבי

ל שהתבקש אחרי אי־טי־טי־שאוב-לורנץ,
 עוזר כהו, אריה על-ידי זאת עשות

 כי לו, הסתבר קצר זמן תוך שר-האוצר.
לגביו, שהועבר המידע על לייבואן נודע
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ב אישי ייבוא במחירי הוצע דגם תו
אח דגמים גם מארק. 4380 של מחיר
 הנחה מאותה נהנו למכס, שהוצעו רים,

למכשיר. מארק 1000 של
הנ לתת מעוניין ״כנורי" היה מדוע

 של החקירות למחלקת גדולות .כה חות
ן המכס

 תחנת מחדד■
ד ע ר א בפאריס ״

 ״אל־על״ טיסת יצאה במארס 7ב־
הטי לתל-אביב. מפאריס )324( רגילה

 בגלל שעה חצי של באיחור יצאה סה
ל בניגוד המקומית. התחנה של פיגורים
דלפ סגירת על ״אל־על״ הנהלת הוראת

המ ההמראה, מועד לפני שעה חצי קים
 אחרי גם זו לטיסה נוסעים לקבל שיכו
 דקות עוכבה הטיסה ההמראה. שעת

 עובדי״ לשבעה לאפשר על־מנת נוספות
 ברגע לטיסה להצטרף מפאריס חברה

האחרון.
 לנוס- ״אל־על" חברת של ההודעות כל
נכל שבו המיוחד באולם שהושמעו עיה,
 ההמראה לפני וחצי שעה הנוסעים אים
ב תיו שתיה, מי או שירותים כל ללא
 לא ״אל״על" חברת בלבד. הצרפתית שפה

החב של לאומית כשפה בעברית מכירה
 שהיה הטיסה, של קצין־הביטחון רה.

 הנוסעים, של הבטחונית לביקורת אחראי
 פרוטקצית־ כמה בדיקה כל ללא העביר

חבי קיבלו לא אם לשאלם מבלי רים,
קרו :הבאים בין שהוא. כל מגורם לה
 מכר צרפת; אזרחית עובד-חברה, של בה
 בפאריס. התיירות מישרד סגן־מנהל של

 הור- אולם מונח, במקומו כבודם כולם
אחד. כל בדיקת מחייבות אות־הביטחון

 מחל- של פעולה נכשלה מכך וכתוצאה
 המיכתב כותב המכס. של קת-החקירות

 לייבואן, המידע דלף כיצד לחקור מבקש
לכך. הסיבות היו ומה

ה נגד היה המתלונן שמסר המידע
!ל עוזי במכס, המחירים על ממונה
 של הרישמי הייבואן על המגן ברט,

גבו מחירים קביעת באמצעות אי־טי־טי
 מחירי על מכס לצורכי מהדרוש הים

 אישי. ביבוא המיובאים אלה, מכשירים
 בקרה הכולל ,2632 דגם בעוד למשל, כך,

החב של הרשמי במחירון עולה מרחוק,
 מארק, 1259 )1979 (אוגוסט בישראל רה

מחי את מכס לצרכי לחשב המכס הורה
 1541 של מחיר לפי אישי ביבוא רו

ה הורה שעליה המחיר, תוספת מארק.
ה לייקור גורמת המחירים, על ממונה
 בייבוא בערך לירות אלף 20ב״ מכשיר
 בן־ימיני של התלונה בעיקבות אישי.
 של מחלקת-החקירות של חקירה החלה
 זמן היבואן. על ההגנה לסיבות המכס

ה הוריד החקירה תחילת לאחר קצר
 בייבוא הקונים עבור מחיריו, את יבואן
ב למכשיר. מארקים 400ב־ אצלו אישי

ב מחירים הורדת כל היתה לא גרמניה
 החקירות מחלקת מצאה זאת, תקופה

 היה יכול מדוע לשאול שרצתה המכס, של
 כה בקלות מחיריו את להוריד היבואן

רבה.
 הושפעה לא מחלקת-החקירות חקירת

 לעובדיה, הייבוא! של המכר מהצעת כלל
 מימצאים כל בלי הסתיימה היא אולם
ה מחלקת שנותנת להגנה הסיבות לגבי

 עד הרישמי לייבואן המכס של חקירות
היום.

 חברת מהנהלת ראופמן, אסתר
 שבין במחיר ההפרש כי מסרה ״כנורי״,

ל לאנשי״המכס שהוצע הטלוויזיה מחיר
נו אישי ייבוא של במחירון המחיר בין
 החברה מוכנה מרוכזת שבמכירה מכך בע

 במחירון והמחיר גדולות, הנחות לתת
 בן־ של לתלונות אשר ההנחות. לפני הוא

עליהן. ידיעה כל לחברה אין ימיני,

וחצי בשנה מפגר המס מחשב
 מס־ההכנסה של המחשב מפגר כיום כי לשר־האוצר, מסרו מס־ההכנסה ראשי

 יוכל שהמחשב שעד כך עיצומים, בגלל שלהם העבודה תוכנית אחרי וחצי בשנה
 הציעו הם טובות. שנים כמה לפחות יעברו כיום, שנאסף ממה נתונים להם לספק

 ואשר וחצי שנה לפני למחשב שנמסר החומר עיכול על קודם להתגבר לשר״האוצר
חדש. בחומר להזינו שינסה לפני עובד, טרם
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