
 מינו■ ובינוביץ, ■איו מס־ההננסה, נציב
 טיפול המאפשות חדשה ■חידה הקים מיפרגת■,
 ממשי. ציבור■ כיסוח בר■ מסו״טים בנישומים

 אישוו ממנו קיברו הזאת היחידה אנשי
מכניסים פרטיים לעיסוקים ■וצא־דופן

 רבי- יאיר מם־ההכנסה, ךציב
 מבלי חודש לעבור יכול לא ^נוביץ,

 אבל תמיהה. המעורר מעשה לעשות
 הוא בראשונה כאן הנחשף המיקרה

בישראל. אף יוצא־דופן
 בגוף ביותר הרגיש שהאיבר מכיוון

 מס־ההכנסה נחשב הכיס, הוא האדם
החמורה הפגיעה יכולת בעל כגורם

 הליברלית, המיפלגה איש הוא נוביץ
למודעי. ומקורב
 מישהו או שר־האוצר, כאשר אך

 במהלך ירצה נציב־המס, של ממיפלגתו
 הנציב כי ימצא מס־ההכנסה, של חריג

להתערב. ביכולתו מאוד מוגבל
 שר־האו• ביקש אילו למשל,

בעניין מפלה התערבות צר

 לנישום שיש והסעד עליה החלות
 דרכי־ לגבי הנחיות שום אין מפניה.

 חוסר־שרירותיות הבטחת עבודתה,
ואפליה.

 הרוצה הנציב, כיום יכול למעשה,
 זאת לעשות נישום, להעניש או להיטיב
 היחידה ממנהל מבקש הוא בקלות.
בו עושה וזה אליו, התיק את להעביר

 בפקיד־השומה, תלוי נישום כל ביותר.
 וכסף, זמן של הוצאות לו לגרום היכול
ושלא־בצדק. בצרק
 תקנות אחד: דבר מגן הנישום על

 בפקודת־ המעוגנות מס־ההססה,
הני בין היחסים את והמסדירות המס,

 נישום מס־ההכנסה. למנגנון שומים
 כרין שלא אליו מתייחסים כי הסבור

הח על לערער יכול פקיד־השומה אצל
 ל־ להגיע עליו, הממונים לפני לטותיו

 לצורך בנציבות הקיימים מוסדות־דיון
 לעזרת חריג, במיקרה לפנות, ואף זה,

בית־המישפט.
הוא מס־ההכנסה של אבן־היסוד

 מס- לנציב היה מסויים, נישום
 לעשות מאוד קשה ההכנסה

זאת.
 לפקיד־ לפנות נאלץ היה הוא
לבי ולהיחשף בתיק, המטפל השומה

 כל אין לנציב זה. צעד על קורת
 תיקי לגבי ישירה לפעולה אפשרות
הת מפני הנישום מוגן וכך נישומים,

אחרת. או פוליטית ערבות
 עשה 1987 בנובמבר 2ב־

זאת. בב,־ מהפך הנציב
 ובו חוזר, הפיץ הוא יום באותו

 הוא שבה ,87/73 מיספר הוראת־ביצוע
לשומה, ארצית יחידה הקמת על מורה

הכנה
בסיסי□ לסבה!

 מס יועצי
1988 יוני מועד

אבורזק אוסקר מרצה:

 כל ביטול ותור פיקוח כל ללא כחפצו,
 פקיד־ כלפי כיום לנישום שיש הסעדים
השומה.

 לנישום,- שתהיה היחידה ההגנה
 הטוב רצונו היא החדשה, ליחידה שעבר
מנהל־היחידה. של ויושרו

 פרשה
מוזרה

 אבו־ אוסקר הוא היחידה **נהל
 רמי הוא היחידי ורכזה *■/רזק,
מנדולה.
 ואשתו אשר, מנדולה, רמי של אביו

 במיקרה מנהלים ברוריה, רמי, של
 סיסים תיכנון — תמ״ש בשם חברה

 קורסים מנהלת זו חפרה והשקשת.
 ב־ הרצליה גימנסיה בבניין ליועצי״מס
תל־אביב.

 ביותר שקשה תפקיד הוא יועץ־מס
 נציבות־מס־ההכנסה הסמכה. לו לקבל

 ליועצי־ תעודות־הסמכה המוציאה היא
ל הסמכה כמו להשיגם, וקשה מס,

 מנדולה, רמי הוא השני המרצה
לשומה. הארצית היחידה רכז

 ועוברי־מס־ שפקידי־שומה לעובדה
 משמעות יש בשכר מרצים ההכנסה

לא־נעימה.
ההכ על רבים רינונים היו בזמנו

 מס־ נציב שהיה מי של הגבוהות נסות
שנתן. מהרצאות נייגר, רב ההכנסה,
 לא גוף שום כי כרור היה

 מס־ההכנסה נציב עם יתווכח
ההר תמורת התשלום גובה על

צאה.
 מרצים שבהם מיקרים עוד קיימים

 מיוחדים, באירועים מס־ההכנסה אנשי
 מיק־ גופים של שנתיים כנסים כמו

 מרצים שכאן בכך הוא ההבדל צועיים.
קבוע. באופן ספציפי, בקורס השניים

 השאלה את שבדק דובר־האוצר
 מנציב־מס־ה־ קיבלו השניים כי השיב

הנוסף. לעיסוקם אישור הכנסה
 אבל בסדר. הכל חוקית, מבחינה

 בנציב עתה תלויים השניים כי ברור
הכנס את להקטין היכול מס־ההכנסה,

להם. שנתן האישור ביטול על־ידי תם

 הנישום. בתיק המטפל פקיד־השומה,
 משך אותו מלווה אותו, מכיר הוא

 התדיינות תוך לגביו, ופוסק השנים,
פקיד־השומה. לבין ונציגיו הנישום בין

 היא אך מסורבלת, זו עבודה שיטת
 החלטות מפני הגנה לנישום נותנת

 לנמק חייב פקיד־השומה שרירותיות.
 שהוא צעד כל בכתב הנישום בתיק

 יכול הנישום כי יודע והוא עושה,
 עליו. הממונים לפני מעשיו על לערער
 התנכלויות מפני מוגן גם הנישום
 יריבים מצד פוליטיות או זדוניות

 מס־ההכנסה, למנגנון דרכים המוצאים
המ המסויים לפקיד־השומה רק שכן
משהו. לעשות סמכות יש בו טפל

 מהפכה
שקטה

 מס־ההכ־ במנגנון היחידי מינוי ן*
 של מינויו הוא פוליטי שהוא נסה1 1

 ממנים שרי־אוצר נציב־מס־ההכנסה.
 הפוליטית נטייתם לפי הנציבים את

 איש הנציב אין ולרוב יהאישית,
מנגנון־המס.

 מונה רבינוביץ, יאיר הנוכחי, הנציב
רבי- מודעי. יצחק שר־האוצר על־ידי

תמ״ש של חוברת־פירסומת
אסרזק אוסקר המרצה:

םס ת. בו צי  רכוש ומם הכנסה נ
חידה  לשומה הארצית הי

פו דרו  9 י
ו. בית מנ  66842 רו

03 - 650511 טל*:
 לסגן־הנציב־לשומה כפופה שתהיה

רבינוביץ). של נאמנו גביש, משה וכיום
הי על הממונה הוראת לפי
 כל גביש, של ובאישורו חידה,

 יוצא בו ירצה שגביש תיק
 ויעבור פקיד-השומה, מסמכות

לשו הארצית היחידה לטיפול
 תהיה לא רגע מאותו מה.

בתיק. נגיעה כל לפקיד־השומה
 בתיקים לטפל בצורך נומק המעשה
 קשריהם מורכבותם, ״שעקב בעייתיים,

 מידע הנושאים, אופי אחרים, לתיקים
 לטיפול עדיין בשל שאינו מודיעיני

 באלה, כיוצא אחרים ומאפיינים פלילי
מרכזי.״ טיפול מחייבים

 בעיניים. חול זריית היא זו הנמקה
 מח־ בידי המטופל תיק כל למעשה,

 הוא מס־ההכנסה של לקת־החקירות
האלה. המאפיינים בעל

 של־ היא ההוראה של המשמעות
 היחידה ומנהל גביש באמצעות נציב,

 כל כרצונו לשלוף האפשרות החדשה,
 בו, המטפל פקיד־השומה מידי תיק

החדש. לגוף ולהעבירו
לג הנחיות כל אין בהוראת־הביצוע

 תעבור שלפיהם והשיטות הכללים בי
ההגבלות לשומה, הארצית היחידה

' בו בהן ד

 ץ1אוסקר'א
היח^ע^ו מנהל

 ') ורזי•
־ יז;/הארצית מ

הארצית היחידה חתימות
אסחק אוסקר הארצית: היחידה מנהל

 בחינות, עובר המועמד ראיית־חשבון.
מס־ההכנסה. מנגנון על־ידי הנערכות

 רשאי יועץ־מס תעודת בעל רק
 נישומים של מס־ההכנסה בנושא לטפל
מס־ההכנסה. כלפי

 וההצלחה התעודה בהשגת הקשיים
ב שהמעוניינים לכך גרמו בבחינות

 להשתתף כדי סכום כל ישלמו תעודה
הצלחה. כמבטיח להם הנראה בקורס

 בית־ של לקורסים והנה,
 ואשתו רמי של אבא של הספר

הרא המרצה מעניין: יתרון יש
 אבורזק, אוסקר הוא בקורם שי

לשומה. הארצית היחידה מנהל

 משהו לעשות יוכלו השניים האם
 למיש־ בניגוד לשומה הארצית ביחידה

הנציב? אלת
השתת בעובדת רק הפגם היה אילו

 עוסק הייתי לא בקורס, כמרצים פותם
חוקי. הדבר פורמלית שכן בזאת,

לא נאלץ דובר-האוצר אולם
 מצידי, התעקשות אחרי לי, שר
 את חיבר אכן אבורזק אוסקר כי

 נציבות־מם- מטעם השאלות
 יועצי־המס, לבחינות ההכנסה

הנבחנים! את בדק ואף
 עושה אבורזק אין עתה כי ציץ הוא

זאת.

 משמעות יש זו חדשה לעובדה
 האחראי אדם אותו שכן בלתי־נעימה.

 הוא יועצי־מס, להסמכת המדינה מטעם
 להכשרת פרטיים בקורסים מרצה גם

 שעוסק מי כל כי ברור אלה! יועצים
 אצל ללמוד כדאי כי יודע בענייני־מס

 השאלות מחבר גם שהוא אבורזק,
מס־ההכנסה! מטעם והבודק

 מס־ לנציב גם ידועות אלה עובדות
 הפעילות את לשניים שהתיר ההכנסה,
 בתום־לב, שגה כי ספק אין הפרטית.

 מלעיזים שהרי בריא, אינו המצב אבל
 בשיתוף־פעולה רצה כי לטעון יוכלו
 שיטופלו התיקים בענייני השניים מצד

 צורך, כל בה שאין החדשה, ביחידה
 להתערב לנציב אפשרות מתן מלבד

 ללא נישומים, בענייני שרירותית
ציבורי. פיקוח

 פירסמתי.באן שבועות כמה לפני
 רואי־החשבון, מישרד ממשיך כיצד
 מישרד — שותף הנציב היה שבו

 שמו את גם לשאת — ס־שבה1שטרא
 בספר־הטלפונים, מס־ההכנסה נציב של

 המישרד. מן שפרש אחרי שנים חמש
 רואת־ ,הנציב של חברתו־לחיים

 עובדת היא אבירם, רויטל החשבון
 שטראוס־ במישרד היום עד בכירה
 כדאי כי להסיק עלול נישום כל ענבה.
 שיש שטראזס־ענבה', למישרד לפנות

 מס־ההכ־ לנציב כל־כך ישיר קשר לו
נסה.

זו. חדשה פרשה נוספה עתה
 הקמת אם נשאל דובר־האוצר

 סס־ בפקורח מעוגנת החדשה היחידה
 את שואבת היא מניין הכנסה.

 סעד לנישום יש והיכן סמכויותיה,
נגדה.

 הסמכויות, כל כי השיב הדובר
 לפקיד־ המוקנות והזכויות, החובות
 מס־ דת1פק על־פי לנישום או השומה
החדשה. היחידה על גם חלים הכנסה.
 היכן השאלה על השיב לא הוא
 או מס־הכנסה, בפקודת הדבר נאמר
 זו לפקודה תוספת הכנסת אישרה היכן

החדשה. היחידה בדבר
שה נודעים, רואי־חשבון

 כי ציינו האוצר, דברי על גיבו
 ערך כל אין בבית־המישפט

 שמחייב מה הדובר. בהודעת
 בלבד, מם־ההכנסה פקודת הוא

 חלק אינה החדשה והיחידה
■ לביב יגאל זי• בפקודה
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