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המלחמה בהלבנת הון יכסו את העלות של
במסגרת
המסים
רשות
שתשיג
נוספות
שהכנסות
מתכננים
עצמה לא יודעת להעריך כמה כסף היא תוכל לגבות ומתי
הרשות
ראשונה ושל תוכנית מחיר מטרה .אבל
דירה
הפטור

ביולי  2013החלהליך
מרי מילמן
$TS1$והמלחמה$TS1$
והמל־
האכיפה
העמקת הגבייה ,הגברת
$DN2$והמלחמה $DN2$בהלבנתהון ,שאותומוביל סגן שר
חמה
משרד האוצר בונים על
לוי .רשות המסים פרס־
$TS1$פרסמה$TS1$
האוצרח׳׳כ מיקי
העמקת גביית
המסים
$DN2$פרסמה $DN2$אז כי חוקים אלה צפוייםלהכניס כ־
מה
והמלחמה בהלבנת הון
למימון התוכניות מיליארד שקל לקופת המדינה .באותה
כמקור
שמדובר
נשימה ציינו ברשות כי מכיוון
הנדל׳׳ן
החדשות בתחום
ם^
ו"ז־:־
בכסף שאינו מדווח ,לא ניתן לדעת בכמה
הענקת פטורממע׳׳מ על רכישת דירה
החקיקה בנושא

חדשה

שבי

חוקים

שעוד
ממע״מ

ראשונה

מחיר

ותוכנית

מטרה.

שקלומיסויו,

על יותר מ־ 200מיליארד
גם אם ייעשה בצורה מאודחלקית,
להניב הרבה מאוד כסף .ייתכן שהערכה
זו מספיקה לשר האוצר יאיר לפיד כדי
לבנות על הכסף הזהולתכנן תוכניות
מרחיקות לכת .אך מהצעת החוק ועד
צפוי

יישומו ,נראה

שהדרך עוד ארוכה .כרגע

שתי הצעות החוק השונות עומדות

שולחנן של

הוא יסתכם.

של

ממע״מ על

על

שתי ועדות בכנסת.

העלות של
חודשים בדיונים
עיכוב של
$DN2$בנושא $DN2$ההון השחור העריך כי היקף הכלכ־
$TS1$הכלכלה$TS1$
שא
 2-3מיליארד שקל ,אבל באוצר לא
ב־
הצעת החוקלהעמקת גביית מסים נמ־
$TS1$נמצאת$TS1$
$DN2$הכלכלה $DN2$השחורה בישראל עומד על כ־
%8.12
יודעיםלהעריך כמה כסף יתקבל תודות לה
$DN2$נמצאת $DN2$עלשולחנה של ועדת הכספים .מטרת
צאת
למלחמה בהון השחור ומתי ניתן יהיה מהתמ׳׳ג .התוצר של ישראל עומד על
ההצעה היאלהרחיב את סמכויות האכי־
$TS1$האכיפה$TS1$
לפעול בנושא.
בכלל להתחיל
כטריליון שקל,ולכן ההון השחור עומד
שתי

מחקר

התוכניות מוערכת כיום

העולמי מ־  2010בנו־
$TS1$בנושא$TS1$
הבנק

פה
$DN2$האכיפה$DN2$

החוקים
הצעת
נמצאת

שאמורים להגדיל

את

הגבייה

החוק להעמקת
מאזיולי על שולחנה של ועדת
גביית

מסים

שכבר קיימה דיונים לגביה.
הכספים,
שתאושר לאחר תיקון לקונה בחוק

יציאה
לחו׳׳לבמחדלי

מניעת
סביר

בהלבנת הון

למלחמה
הצעת החוק
נמצאת מאזיולי על שולחנה של
חוק ומשפט .עדיין לא התקיים דיון לגביה,
בהתנגדות ועתידה מוטל
היא נתקלת
בספק
ועדת

כוב
$DN2$עיכוב$DN2$

בתחום הגבייה ,בין היתר על ידי עי־
$TS1$עיכוב$TS1$

חוקה

הברחת נכסים ומתן

תשלוםודיווח,

סמכות לרשות

לעיקולכלי רכב.
בוועדה קיימת מחלוקת סביבלקונה
בחוק ,שלפיה כיום רק אדם שמוציא חשבו־
$TS1$חשבונית$TS1$

א₪־
(מימין)

ולפיד.

סמכויות

נוספות

לרשות

המסים

להתגונן״.
$DN2$מוקדם$DN2$בהליךמבלי שישלהן כסף
דם
״כמובן שחשובלהילחם בהון השחור וחשוב
נית
$DN2$חשבונית $DN2$פיקטיביתלעצמו מבצעעבירה ,בעוד
נמצאת כרגע בפגרה ותחזור
הכנסת
מאוד שכולםישלמו מס ,אבל אף מטרה
אם הוא מוציא חשבונית כזו לאדם אחר
מקדשת את כל האמצעים ,ואין זכות לפעילות רק לאחר יום העצמאות .המ־
$TS1$המשמעות$TS1$
אינה
הוא אינו מבצעעבירה .ברגע שהיא תוסדר
$DN2$המשמעות $DN2$היא שמעבר לספק הרב שאופף
לשלטוןלרמוס את זכויות האזרח״.
לעבור את ועדת הכספים.
שמעות
תוכל ההצעה
הצעת החוק למלחמהבהלבנת הון נמ־
$TS1$נמצאת$TS1$
את החוק שממתין עלשולחנה של ועדת
תשפיע ב־ 2014
החקיקה לא
$DN2$נמצאת $DN2$עלשולחנה של ועדת חוקה חוק ומ־
$TS1$ומשפט$TS1$
צאת
החוקה ,גם אם הוא יעבור בסופו של דבר,
זה לא יהיה בטווח הקרוב ,וסבירלהניח
ממשרדגולדמן
עו״ד אוריגולדמן
$DN2$ומשפט$DN2$ונתקלת בקשיים רבים יותר .על פי
שפט
המדינה
הכנסות
שהוא לא יגדיל את
ושות׳,
ההצעה,עבירות מם ייחשבו כעבירותהלב־
$TS1$הלבנת$TS1$
המתמחה בעבירות מס ובעבי־
$TS1$ובעבירות$TS1$
ב־  2014עם זאת ,במקבילפועלת רשות
$DN2$ובעבירות $DN2$על חוק איסור הלבנת הון ,אומר
רות
והתנהלות הרשויות בגינן
נת
$DN2$הלבנת$DN2$הון ,שהענישה
המסים להגברת האכיפה והגבייה ,וכבר
כי ״מטרות חוק איסור הלבנת הון שו־
$TS1$שונות$TS1$
מחמירה בהרבהלעומת עבירות המם היום.
ברבעון הנוכחי עברה את הערכותיה.
ממטרות חוקי המםולכן חוק איסור
נות
$DN2$שונות$DN2$
המתנגד הבולט להצעה זו הוא יו״ר
הלבנת הון הוא הרבה יותר דורסני ודר־
$TS1$ודרקוני$TS1$
חודשים
הוועדה ח״כ דוד רותם .עד היום,
מרשות המסים נמסר כי ״החקיקה העו
מדת על הפרק משתלבת בשורת מהלכים
$DN2$ודרקוני $DN2$ופשוט אינו מתאים למסגרת הנו־
$TS1$הנורמטיבית$TS1$
קוני
מאז עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה,
שהרשות מקדמתלהעמקת הגבייהוכחלק
והמשפטית של עבירות המס.
רמטיבית
$DN2$הנורמטיבית$DN2$
טרם התקיימו דיונים על החוקבוועדה.
מהמאבק בהון השחור ,מתוך שאיפה לה־
$TS1$להגביר$TS1$
כך למשל העובדה שבחוק ההלבנה אין
גורמים המעורביםבעניין מסבירים כי ח״כ
$DN2$להגביר $DN2$את השוויוןבחלוקת נטל המם בקרב
גביר
התיישנות וכך לדוגמה מכשירהחילוט
רותם מעכב דיונים אלה במטרהלמוסס
מאפשר
הזמני והקבוע בחוק ההלבנה
את החוק .רותם לא היהמעונייןלהסביר
הציבור .המאמצים והמשאבים שמשקיעה
הרשות בנושא החלו לשאת פירות כבר
למדינה לתפוס רכוש ולהקפיא חשבו־
$TS1$חשבונות$TS1$
ל״כלכליםט״ את הסתייגויותיו מהחוק.
בשנה החולפת והיה להם חלק בהצלחה
$DN2$חשבונות $DN2$בנקים ולשתק את כל
נות
חברים אחריםבוועדה ,ובהם ח״כ מרב
פעילות העסק
במצב של חשדותבלבד .הדבר מביא לא
וליכו־
$TS1$וליכולת$TS1$
בגבייה מעברלאומדן בשנת 2013
מיכאלי ,חוששים שהחוק עלוללפגוע
לת
אחתלקריסה של חברות עוד בשלב מוק־
$TS1$מוקדם$TS1$
בפרטיות האזרחים .ח״כמיכאלי אמרה כי
הגירעון״.
$DN2$וליכולת $DN2$הממשלהלעמוד ביעד
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יגבש

האוצר

נגבש
את

המדיניות

הפיסקאלית כפי שתחליטעליה

ממשלת ישראל ,בהתאםלנתונים.
$TS1$שלשום$TS1$
של־
שפרסמה
תגובת המשרדלנתונים
לשום $DN2$נגירת בנק ישראל קרניתפלוג,
שום
זו

שהציגה

וקיצוץ

הגירעון.

החל

את הצורך בהעלאת
בהוצאות כדי לעמוד
באוצר ציינו כי

של

מסים

ביעדי

״בימים אלה

המשרדבתהליך הגיבוש המקצועי

הנבירה

מדיניות

בהתאם לנתונים

כי אין כיסוילאמירות של
של תקציב המדינה לשנת 2015״.
הנגירה פלוג ציינה כי כדילעמוד לפיהן לא יהיה צורך בהעלאת נטל
המצב
תמונת
המס בשנה הבאה .לפי
ביעדי הגירעון שקבעה הממשלה ,יש
שהציגהפלוג ,בכדי לממן את כל תו־
$TS1$תוכניותיו$TS1$
להגדיל כבר בשנה הבאה את המיסוי
$DN2$תוכניותיו $DN2$של לפיד ללא העלאת מסים
כניותיו
ב־ מיליארד שקל וכי התחייבויות
ותוך עמידה ביעדי הגירעון אותם הוא
הממשלה לשנת  2015חורגות ב־ 12
בשירותים
קבע ,ייאלץ השר לקצץ
מיליארד שקל מתקרת ההוצאה לפי
רבים של הממשלה ב־ 201
כלל ההוצאה שקבעה הממשלה.
שר האוצר

מדברי

הנגידה

משתמע
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