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בישראלמוסףערךמסגביית

**(ח"רו)עדןיורם'ופרופ*(ח"רו)לוידורוןד"עו

מבוא

,ן1975-ו"תשל,מוסףערךמסחוקפיעלבישראלומשתלםמוטלמוסףערךמס

:כדלקמןהנישומיםסוגלפי

שעשהבישראלהעסקאותמחירכלמסך%317-2(וזעירמורשה)עוסק.א
לפי,כדיןששולםהתשומות5מסבניכוי,4(חודשכללבדרך)ח"הדובתקופת

.כדיןשהוצאומסחשבוניות
שהופקוהרווחששולםמהשכר%17שלבשיעורמס-כספימוסד.ב

.6("ורווהשכרמס":להלן)בישראלמפעולות

.ירושלים,הכנסהמסנציבותהכנמהימסנציב*
.אביב-בתללמינהלהמכללהשלהאקדמיהמסלול,בחשבונאותההתמחותראש** .("החוק":להלן)1975-ו"תשל,מוסףערךמסחוק1

.לחוק1גסעיף"מורשהעוסק"ו"זעירעוסק""עוסק"הגדרתראו2
r8l90.3.1-90.12.31%-91.1.1-92.12.31:כדלקמןהיוקודמותבתקופותהמסשעורי3

-%16;85.7.1-90.2.28-%15.
.חודשייםהיאח"הדותקופתיחסיתנמוךמחזורםשהיקףעוסקיםלגבי4
.לחוק38בסעיףראו5
נוסח]הכנסהמספקודתלפיחייבתהכנסההנורווח.לחוק1בסעיף"כספימוסד"הגדרתראו6

.קודמותמשניםהפסדיםקיזחלפני,("הכנסהמספקודת":להלן)1961-א"תשכ,[חדש
כנגדלקיזוזניתןמסבשנתכספילמוסדשהיההפסד"כילחוק(ב)4סעיףקובע,בנוסף
בגיןרקורווחשכרמסישולם,הפסדשלבמקרה,דהיינו."מסשנתלאותהששילםהשכר

.ההפסדעלהעוליםשכרתשלומי
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.8("שכרמס":להלן)ששולםמהשכר%5.8שלבשיעורמס--ר7"מלכ.ג
שיטותושתי(ר"ומלככספימוסד,עוסק)נישומיםסוגישלושה,אפואמגדירהחוק
באמצעות"עקיפהגבייה"ו(עוסקלגבי)עסקהמכל"ישירהגבייה":שונותגבייה
גבייתכילצייןהראוימן.(כספימוסדלגבי)ורווחשכרומס(ר"מלכלגבי)שכרמס
הסמכותמכוח,ההכנסהמסאגףבידיבמלואהמבוצעתורווחשכרומסשכרמס

במלואהמתבצעתמעוסקיםמ"מעגביית.לחוק107סעיףבאמצעותלושהוקנתה
.מ"ומעהמכסאגףבידי

אתלבררמחייביםמאידךהשונותהגבייהושיטותמחדהנישומיםמגוון
:האלוהשאלות

מהי.ב?שוניםאוזהיםהשונותהגבייהשבשיטותהמסבסיסיהאם.א
שתישלקיומןבשלהאם.ג?השונישל(מסנטלעודף)הכלכליתהמשמעות

מסמוטלמוסףערךאותועלשבומצבנוצרלאבמקבילשונותגבייהשיטות
מחויבאיננוהמוסףהערךמןחלקלפיומצבנוצרלאהאם,לחילופין?פעמיים

בחרטעםמאיזה.ד?המחוקקשלמפורשתכוונהפיעלשלאוזאתכללבמס
ניתןהאם.ו?עדיפהמסשיטתאיזו.ה?שונותגבייהשיטותבשתיהמחוקק
?המשקכללעלהעדיפההמסשיטתאתלהטיל

עיוניתחשיבותישזולבחינה.אלושאלותולבררלבחוןהיאזורשימהמטרת
עלורווחשכרמסהטלתבאמצעות)לשלבהאפשרותלאורבמיוחד,ומעשית

בעלותמהותיתלהפחתהלהביאובכך,מ"ומעהכנסהמסמנגנוניבין(המשקכלל
.בישראלהמיסיםגבייתשלהמינהלית
ורישוםהכללהואכעוסקרישוםכילטעוןלכאורהניתן,הנישומיםלסיווגאשר
מצומצםמספרעלרקהחל,הכללמןיוצאבבחינתהואר"מלכאוכספיכמוסד

הדעתאתניתןלאאםחובתנוידינצאלא,אולם.במשקגופיםשלומוגדר
(המקומיותהרשויותללא)לבדםרים"המלכ.אלוגופיםשלהמהותילמשקלם

%8לכדימגיעשלהםהמוסףוהערךבמשקהמועסקיםמן%10-כמעסיקים

כספיבהיקףדניםשאנונמצא,הכספייםהמוסדותאתלהםנוסיף.אם.ג9"מהתל
.ג"מהתלרבעהמהווה
עשויים,כעוסקיםלהירשםצריכיםהיוהדבריםשמטבעשוניםגופים,ועודואת
מ"במעתמידייםיתרונותלהםתקנההיאלדעתםאם,אחרתרישוםבצורתלבחור

זההאיננהמ"מעחוקפיעלר"מלכהגדרתכייודגש.לחוק1בסעיף"ר"מלכ"הגדרתראו7
לענייןר"שמלכייתכן,למשל,כך.ההכנסהמסלפקודת(2)9בסעיף"ציבורימוסד"להגדרת

.הכנסותיועלבמסחייבויהיה,ההכנסהמספקודתלעניין"ציבורימוסד"יהיהלאמ"מעחוק
90.3.1-90.12.31;%9-91.1.1-92.12.31:כדלקמןהיוקודמותבתקופותהמסשעורי8

-%7.6;85.7.1-90.2.28-%25.6.
המדיניותלהקרהמרכזשמזון"רווחכוונתללאמוסדותמיסוי"וייסברוד'ובויינבלט'גראו9

,עורךקופ'י)1990-1991החברתייםלשרותיםמשאביםהקצאת-בישראלהחברתית
1991)181.
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שלהנכון=הסיווג"לשאלתהמשפטבתינדרשולאחרונה,ואכן.הכנסהבמסאו
.!1(כספייםמוסדותאורים=מלכ,כעוסקים)שונים10גופים
לנתחמבליהמוסףהערךעלמסשלהכלכליתהמשמעותאתלהביןניתןלא

Value("מוסףערך"שלחשבונאי-הכלכליהמושגאת Added(.נייחדכךמשום
בפרק.המוסףהערךשלחשבונאית-הכלכליתלהגדרהלרשימההראשוןהפרקאת

הגבייהשיטותביןלהשוואה"משותףמכנה"כזובהגדרהנשתמשלרשימההשני
השילובהאם,דהיינו,המערכת"שלמרת"שאלתאתלבררננסה,כןכמו.השונות

מסמוטלמוסףערךאותועלשבו,רצוילאמצביוצרהגבייהשיטותשתיבין
.העדיפההגבייהשיטתמהיהשאלהאתנבחןלמאמרהשלישיבפרק.פעמיים
Adamידיעלשהותווהקלאסייםהעקרונותלפיתעשההבדיקה Smithלשיטת

בפרק.הניתןככלצודקתוהיותההשיטהכלליות,השיטהפשטות:הרצויההמס

.העיקריותהמסקנותאתונציגהריוןאתנסכםוהאחרוןהרביעי

מוסףערךשלכלכליתהגדרה.1

sa
~
auelson12האלוהמרכיביםחיבורידיעלפירמהשלהמוסףהערךאתהגדיר:

ששולמושכירותדמי.4הביתלמשקיששולמהריבית.3עבודהשכר.2הרווח.1

שווהבמשקהעסקיותהיחידותבכלהמופקהמוסףהערךכלסך.הביתלמשקי
אפואלמדודניתן.הלאומית13להכנסהושווההנקיהלאומילתוצרהגדרתיבאופן
זהערךלקבועכדי.עסקיתיחידהכלשלהמוסףהערךאתערכי-חדחשבונאיבאופן

זהולרווח(המוסףבערךהבעליםשלחלקםשהוא)החשבונאיהרווחמןלצאתיש
הריביתתשלומיואת(המוסףבערךהעובדיםחלק)השכרתשלומיאתלהוסיףיש

.(המוסףבערךהביתמשקישלחלקם)הביתלמשקיהשכירותודמי
אתהמתאםחשבונאיח"דולהכיןניתןהאם,השאלהאתכאןלעוררהראוימן

מ"פ,והבלוהמכסמנהל'נימייםוהכשרהלחינוךהרשות6/49ד('חי)ש"בעלמשלראו10
,מוסףערךומסהמכסמנהל'נ"ירושליםבשערייך"עמותת87/767א"ע;520(2)ח"תשל
.62-ה(1990)6/דמיסים

,(אינפלציהבשלתיאומים)הכנסהמסלחוק(ד)6לסעיףכאןלהפנותהראוימן11
ההפרשבגיןהכנסהתוספתבדברלחוק(ג)6סעיףהוראותכיהקובע,1985-ה"התשמ
מוסדהגדרת.לחוק22בסעיףכמשמעוכספימוסדעלתחולנהלאערךמניירותהריאלי
.מוסףערךמסבחוקכמשמעוכספימוסדכוללת22בסעיףכספי

12175-174(1967,.edא)7,York-)ע0א)Sanauelson Economics.)/!ואגרוס'יראוכןכמו;ע'

.40-42(1987)מוסףערךמסאלתר
והיא,נתוןבזמןהחסכוןהכלסךבתוספתהמשקשלהצריכהכלסךהיאהלאומיתההכנסה13

.הנקיהלאומילתוצרשווה
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מתכונת.במס15החייבהמוסףלערך(החשבונאית14הגדרתולפי)המוסףהערך
בהמשך.בישראלהעוסקיםשלמ"המעתשלומילבקרתאמצעילשמשעשויהזו

החייבהמוסףהערךלבין"החשבונאי"המוסףהערךביןשהסטיותנראההרשימה
להכיןמעשיבלתי,לדעתנו,זהיהיהכךומשום,ומהותיותרבות,לעתיםהןבמס
.מוסףערךמסלצרכיתאוםח"דו

מ"במעהשוניםהחייביםעלהמוטלהמסנטלהשוואת.2

כללי1.2
,העוסק:במסהחייביםסוגישלושתעלהמוטלהמסנטלאתונגדירנבררזהבפרק
הערךשלהחשבונאיתבהגדרהנשתמשהדיוןלצורך.ר"והמלכהכספיהמוסד
עלהמוטלהמסנטללהשוואתמשותףמכנההמהווהתיאורטיכבסיסהמוסף

.במסהשוניםהחייבים
אתונגדיר,הביתלמשקיוריביתדירהשכרמתשלומינתעלםהדיוןפישוטלשם
הדבריםפניעל.השכרתשלומיבתוספתחשבונאיכרווחהחשבונאיהמוסףהערך
,השכרתשלומיבתוספתלרווחשווההמוסףהערךאם:פשוטהההשוואהנראית
שלאורךההנחהתחת.הםזהיםכספייםולמוסדותלעוסקיםהמסבסיסילכאורהאזי
Capital(רווחיםלצבירתולאהונולשימורר"המלכפועלזמן Maintenance(הרי

מהקלהלכאורהנהנהר"המלכ,לכן.השכרלתשלומישווהשלוהמוסףהערך
שלמופחתבשיעורשכרמסמשלםהואכיהעובדהבשלמ"במעמשמעותית

עלהמקשיםעיקרייםגורמיםלארבעההדעתאתלתתיש,זאתעםיחד.%5.8
.השוניםהחחביםעלבפועלהמוטלהמסבנטללשונותלהביאועשוייםההשוואה

משמעותםעלונעמודבהרחבהננתחםבהמשך.אלוהיבטיםבקצרהתחילהנסקור
.לענייננו

:במשקמחיריםרמותשתי,למעשה,מצרוהשונותהגבייהשיטותבשל.א

לרבות)עוסקשאינולמיומחירים(התשומותמסאתלקזזהרשאי)לעוסקמחירים
שלשרותיואתשוכריםר"ומלכשעוסקנניח:לדוגמא.(כספיומוסדר"מלכ
ההנחהתחת.מ"מעכוללח"ש170,1ליועץמשלםמהםאחדכל.משפטייועץ

כךששילםהתשומותמסאתלקזזהעוסקיוכל,כחוקמסחשבוניתינפיקשהיועץ

חשיבותבעלכספיח"כדואירופהבארצותונהוגמקובלהיההמוסףהערךעלחשבונאיח"דו14
:למשלראו.עצמובפני

~

Corporate

:

Repotts

" Certi

~

ed5ןinnovatia0)ע:Morley "The Value Added

:

Statement,1.54

.(1978)Aecountant
היוצא,ההכנסהמסלפקודת(ג)131סעיףפיעלמסלצרכיהרווחתאוםח"לדואנלוגיבאופן15

.במסהחייבתההכנסהשהיאלתוצאהמגיעהתאמהפעולותובאמצעות,החשבונאימהרווח
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אתלקזזזכאיאיננור"המלכ.ח"ש000,1רקהנהלגביוהאפקטיביתשההוצאה
.ח"ש170,1הנהלגביוהאפקטיביתההוצאהולכןהתשומותמס

עסקה"ביןמבחיןהחוק.מ"במעחייבותהעוסקשמבצעהעסקאותכללא.ב
.!8"פטורהעסקה"ו!7"אפסבמסחייבתעסקה=,!6"רגילה
"עסקה"מהגדרתשונה!ההכנסה9מסלפקודת1בסעיף"הכנסה"הגדרת.ג

"מקרקעיןבאיגוד"מניותשאינןמניותממכירתהכנסות,למשל,כך.לחוק1בסעיף
.מ"ממעפטורותאך(הוןרווחמס)הכנסהבמסחייבות(סחירותובלחיסחירות)

התשומותמסאתלנכותרשאישעוסקמכךהנובעיםעיתויהפרשיקיימים.ד
.ומלאיהוןנכסירכישתבגיןששילם

לעוסקיםהמסבסיס2.2
רווחכמו)משמעותובעלמוגדרחשבונאימנתוןנגוראיננולעוסקיםהמסבסיס
במסהחייבותהעסקאותסכוםביןההפרשאתמהווהאלא,(ששולםשכראו

מהןלנתחאפואעלינוהמסבסיסברורלשם.בניכוישהותרהתשומותסכוםלבין
באופןייעשההדיון.בניכויהמותרותהתשומותומהןבמסהחייבותהעסקאות

הדיוןמטרת.זובמסגרתלפרטןטעםואיןידועות20החוקשהוראותכיוון,תמציתי
בפועלהמסלבסיס*התיאורטהמסבסיסשביןההפרשיםאתלמצוא,כאמור,תהיה

שמבצעהעסקאותמכלולאתלסווג,כאמור,נוכל.הכלכליתמשמעותםעלולעמוד
במסחייבתעסקה","רגילהעסקה":עיקריותקבוצותלשלושעסקיובמהלךעוסק
לנכותהעוסקרשאיהעסקאותעלמסלהטלתבמקביל."פטורהעסקה","אפס
מסניכוילהתרתעיקרייםמבחניםשנימגדירהחוק.ששילםהתשומותמסאת

:התשומות

לושהוצאיבוארשימוןאומסחשבוניתהעוסקבידי:טכני-טשפטימבחן.א
.כדין21
בעסקאותששימשותשומותבגיןרקתשומותמסלנכותמותר:כלכלימבחן.ב

.במסהחייבות

.עוסקיםלגביהחוקהוראותשלסכמטיסיכוםלהלן'אבלוח

ושאיננהפטורהעסקהשאיננהעסקההנה"רגילהעסקה".לחוק1כסעיף"עסקה"הגדרתראו16
.אפסבשיעורבמסהחייכתעסקה

.לחוק30בסעיףהמפורטותעסקאות17
.לחוק31בסעיףהמפורטותהעסקאותמחמשאחת18
המפורשיםהמקורותמןאדםשלהכנסתוהכלסך"כמוגדרתלפקודה1בסעיף"הכנסה"19

."זופקודהלעניןכהכנסהשדינםדיןבכללגביהםשנקבעסכומיםבצירוף,3-ו2בסעיפים
.12הערהלעיל,ואלתרגרוסשלבספרם,למשל,ראו20
.לחוק38בסעיףראו21
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עוסקיםלגביהחוקהוראותשלסכמטיסיכום:'אלוח

העסקהסוג
פטורהעסקהכמסחייבתעסקהרגילהעסקה

אפסבשיעור

13031בחוקהרלבנטיהסעיף

פטוראפסחייבעסקאותמס

מותראינומותרמותרתשומותמס

כניכוי*בניכויבניכוימסמכיםלפי

המוסףהערךהעסקהכלהמוסףהערךהמשמעות
פטורכלבדפטורהבמסחייב

.ששולםתשומותמסכהחזרלקבלוניתן*

מוסףערךשלהחשבונאיתההגדרהשביןהראשוניהקשראתלגזורנוכלזהמלוח
:עוסקיםעלהמסבסיסלבין

העסקאותסכוםפחותחשבונאימוסףערך"=לעוסקיםהמסבסיס:1הגדרה
כבר."פטורותבעסקאותהמוסףהערךופחותאפסבשיעורבמסהמתחייבות

אלא,שוטפותהוצאותבגיןרקלאתשומותמסניכוימתירשהחוקכךעלעמדנו
והוצאותלמלאישנרכשופריטיםובגיןח"הדובתקופתשנרכשוהוןנכסיבגיןגם

.מראשששולמו
לביןמוסףערךשלהחשבונאיהמושגביןנוסףעקרונישונילפנינו,לכאורה

מלנגרעותשוטפותהוצאותרקהחשבונאיתהתפיסהלפי.עוסקיםעלהמסבסיס
,הוןנכסירכישתגםהחוקהוראותלפי,זאתלעומת.המוסףהערךומןהרווח
החייבהמוסףהערךאתמקטיניםלמלאיפריטיםורכישתמראשהוצאותתשלום
.במס

הזכותמתןכילצייןלמותר.שבעיתויהפרשיםהואזהשוני:מידייאמר
מראשהוצאותתשלוםנגילאו,למלאישנרכשופריטיםבגיןתשומותמסלקיזוז

בתקופתהמלאימןהפריטיםשיימכרושעהשכן,הניכויעיתויהקדמתרקמשמעה
יהיהניתןלא,מראשששולמובהוצאותשימוששייעשהשעהאו,הבאההדיווח
מסלניכויהזכותמתןגם.בגינםששולםהתשומותמסאתנוספתפעםלנכות

ביןקבועהפרשיוצרתאיננה,רכישתםבתקופתפחתבניהוןנכסיבגיןתשומות
תשומותמסניכוילהתרתבמקביל.בפועלהמסבסיסלביןהחשבונאיתההגדרה

הפחתוהוצאות,מכירתועםעסקאותמסתשלוםחובתמוטלת,הנכסרכישתעם
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העיתוישאלתכינדגיש,זאתעםיחד.בניכוי22מותרותאינןההחזקהתקופתלאורך
ששיעורככללחילופיןאו,יותרגבוההאינפלציהששיעורככלמכרעתותהיהיש

התפיסהביןההבדליםאתסכמטיבאופןמציג'בלוח.יותר23גבוההריאליתהריבית
.הון24נכסיבנושאהחוקלהוראותהחשבונאית

הוןבנכסיהטיפול:'בלוח

הנכסרכישת

הפחתהוצאות
הנכסהחזקתבמשך

הנכסמכירת

חשבונאיתהגדרה

אתמשנהאיננה
המוסףהערך

אתמקטינות
המוסףהערך

נכללההוןרווחרק
המוסףבערך

החוקהוראות

הערךאתמקטינה
במסהחייבהמוסף

בחשבוןמובאותאינן

עסקאותבמסחייבתהתמורהכל

קיימיםוכיפחתבנישאינםמקרקעיןנכסישקיימיםהעובדהמןנתעלםהדיוןפשטיתלשם22
כללמותראיננורכישתםבעתששולםהתשומותשמס(למשלפרטירכבכמו)הוןנכסי

.בניכוי
,הכנסהמסוחוק1982-ב"התשמ,(אינפלציהבתנאימיסוי)הכנסהמסחוקכילצייןיש23

,העיתויהפרשישלהאינפלציוניתהשחיקהבעייתאת,רבהבמידה,פתרו11הערהלעיל
.האינפלציונייםהתיאומיםלחוק'בפרקחלשעליהםנישומיםאותםלגבי

:הבאההמספריתבדוגמאכאןלהיעזרהראוימן24

במשךמופעל(תשומותמסח"ש17+ח"ש100)ח"ש117שלכוללתבעלותשנרכשנכס
הפחתהוצאות.(מ"מעכולללא)ח"ש70תמורתהחמישיתהשנהבתוםתמכרשניםחמש

ח"ש20שלהוןרווחנוצרהמכירהבעסקת.ח"ש50הנןההפעלהתקופתבמשךשנדרשו
:כדלקמןהנההמוסףהערךעלל"הנהפעולותהשפעת.(70-(50-100)=20)

החשבונאיתההגדרהלפי

0הנכסרכישת

-50הפחתהוצאות

+20הנכסמכירת
(ההוןרווח)

-30כ"סה

החוקהוראותלפי

100-

(ח"ש17בסךתשומותמסלקיזוזזכות)

0

70+
עסקאותמסתשלוםחובת)

.(70*%17-ח"ש9.11של
30-

9.11-17=1.5שלנטומסניכוי

30בסךהמוסףכערךבקיטון%17המסשיעורלמכפלתשווהח"ש5.1בסךהמסניכוי

.ח"ש
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לביןהכספייםחות"הדומןהנגזרהמוסףהערךכיןתאוםח"דוליצורכדי
ולכלול1הגדרהאתלהרחיבעלינומסוימתבתקופהבמסהחייבהמוסףהערך
:אפואתהיההמתוקנתההגדרה.העיתויהפרשיאתגםבה

העסקאותסכוםפחותחשבונאימוסףערך"=לעוסקיםהמסבסיס:2הגדרה
פחות,פטורותבעסקאותהמוסףהערךפחות,אפסבשיעורבמסהמתחייבות

נכסירכישתעודף(ועוד)פחות,מראשובהוצאותבמלאי(הקיטון)הגידול(ועוד)
פחותהפחתהוצאות.ועוד,ח"הדובתקופתהוןנכסיממכירתתקבוליםעלהון

איננהזוהגדרהגם."הוןנכסיממכירתח"הדובתקופתשהושגוההוןרווחי
הוצאות"בשלתשומותמסניכויהתרתמשאלת,למשל,מתעלמתהיא.מושלמת
.25"מסוימות
ההגררהביןהעקרונייםההבדליםאתמבטאתזוהגדרהלדעתנואולם

.לעוסקיםהמסבסיסלביןמוסףערךשלהחשבונאית

רים"מלכעלהמסנטל3.2
שלשכרבמסחייבאך,עסקאותיועלמוסףערךמסמתשלוםפטורר"מלכ

.ר"המלכשלהמוסףלערךבקרובשווההשכרשמרכיבכךעלעמדנוכבר.%5.8
בגיןמופחתבמסוחייבםרים"המלכעםהיטיבשהמחוקקלכאורהנראהולכן
לנכותזכאיאיננור"שהמלכלכךהדעתאתלתתשישאלא.שלהםהמוסףהערך
.משלםשהואהשכרממסתשומותיורכישתעלמשלםשהואהתשומותמסאת

משלםשהואהעבודהמשכר%5.8שלבשעורשכרמסאפואמשלםר"המלכ
.הקנויותהתשומותמערך%17(בעקיפין)ועוד

,השכרלתשלומיבקרובשווהאכןרים"במלכהמוסףשהערךההנחהתחת
השוויוןאימתקייםאםורקאם(לעוסקיחסית)מ"במעמהטבותר"המלכיהנה
התשומות%17%+השכרתשלומי4%5.8%השכרתשלומי%17%:הבא

%50-מפחותמהוותהקנויותהתשומותאםרקמתקייםזהשוויוןאי.הקנויות26

השכרמתשלומי%50-מיותרגדולהקנויותהתשומותמשקלאם.השכרמתשלומי
אמפירייםנתונים,ואכן.פעילותנתוניבאותם,רגילמעוסקמסיותרר"המלכישלם

עלמ"מענטלשבממוצעכךעלמצביעיםהשמונימדבשנותבראשיתשנבדקו
נמוךמשקלישבו,החינוךבענף.עוסקיםעלהמסמנטל-%110-כהנורים"מלכ

ידיעלמשולםשהיההמסמנטל%75רקהואהמסנטל,הקנויותלתשומותיחסית

ניכויולצורךהכנסהבמסהחייבתההכנסהמןניכויןלצורךאלובהוצאותבטיפולשוניקיים25
.כעדןששולםהתשומותמס

.208'בע,9הערהלעילווייסברודוחנבלטגםראו26
.209'בע,שם27
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,הקנויותלתשומותיחסיתגבוהמשקלישבוהבריאותבענף,זאתלעומת.עוסקים
.עוסקידיעלמשולםשהיההמסמנטל%140לכדימגיעהמסנטל

בניהוןנכסירכישתעםששולםהתשומותמסניכוילשאלתהדעתאתלתתיש
שמוסדאלא.זהתשומותמסלנכותרשאיםאינםכספימוסדוגםר"מלכגם.פחת

הרווחמסאתהמקטין,הפחתמנגנוןבאמצעותהמסנטלמהקטנתנהנהכספי
נחותמצבוזהמהיבטולכן,פיצוימנגנוןכלקייםלאר"מלכלגבי.בעתידשישלם

במקבילהפעלהכילמדיםאנו,כןכיהנה.הכספיהמוסדמולוהןהעוסקמולהן
שני.עמולהיטיבהתכווןשהמחוקקבמידווקאפוגעתהגבייהשיטותשתישל

רים"מלכעלעודףמסנטלמוטלשבממוצערקלא:נוצריםחמוריםעיוותים
בענףמוסדותלטובהמפלההוא:ניטרליאיננושהמסאלא,(לעוסקיםיחסית)

.הבריאותבענףמוסדותפניעלהחינוך

כספייםמוסדותעלהמסנטל4.2
החייבתהכנסתועלרווחומסששילםעבודהשכרעלשכרמסמשלםכספימוסד
מסאתלקזזזכאיאיננוהכספיהמוסד.עצמוהרווחומסהשכרמסבניכוי,במס

הקושיכילהניחניתן.עסקאותמסמתשלוםפטורהואומאידך,ששילםהתשומות
שימושלשםהניתןאשראילביןעסקישימושלשםהניתןאשראיביןלהבחין
ציבוריתועדה)אשרועדת.בחוק"הכספיהמוסד"הגדרתשלברקעהיהצרכני
מתשתיתחשובחלקהיוווהמלצותיהמ"מעעקרונותאחלעומקםבחנהאשר
לגבותיש,הצרכניתהריביתעלרגילבשיעורמסלהטילבמקוםכיהמליצה(החוק
ורווחשכרמסמוטל,בפועל.הבנקיםשלוהרווחהשכרמכללמוקטןבשיעורמס

מוסד"הגדרת.(העוסקיםעלהעסקאותמסלשיעורזהה-%17)מלאבשיעור

עלהמסנטלבמהותוכילהיווכחנקל.הביטוח28חברותאתגםכוללת"כספי
שבהםהיבטיםשלושהיהיו,זאתעם.עוסקיםעלהמסלנטלזההכספייםמוסדות
:העוסקממיסויהכספיהמוסדמיסוישונהיהיה

שלמהותםעל.(קבוערכושרכישתעקבבעיקר):שבעיתויהפרטיים.א
.לעיל1.2בסעיףעמדנוכברשבעיתויההפרשים

קיימתהעוסקשלגביראינו:יותר"כולל"הואהכספיהמוסדעלהמסנטל.ב
קיימות.פטורהועסקהאפסבשיעורבמסחייבתעסקה,רגילהעסקהביןהבחנה
ניתןשלא(העסקלביטוחפרמיותתשלום,עירוניים29מיסיםתשלוםכמו)הוצאות

בניכוי)החייבתההכנסהכלהכספיהמוסדלגבי,זאתלעומת.תשומותמסבגינןלקזז

ניתן,לדעתנו.הביטוחתחוםלגביתקףאיננוהכספיהמוסדהגדרתשביסוד"הרציונל"28
שהםביטוחתשלומילביןהעסקיבמישורשהםביטוחתשלומיביןוברורחדבאופןלהבחין
.הצרכניבמישור

למגזריחסיתגבוהיםהנםהכספייםהמוסדותשלהארנונותשתשלומילכךהדעתאתלתתיש29
גםמה,במיוחדגבוהיםדיפרנציאליםתעריפיםנקבעיםהכספייםלמוסדותשכן,העסקי
תשלומיאתמנכההכספישהמוסדכיות.ויקריםמרכזיםבשטחיםכללכדרךממוקמיםשהם
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עסקאות,רגילותעסקאותביןהבחנהאין.רווחבמסמתחייבת(ששולםהשכרמס
עומדבהןההוצאותכל,מאידך.פטורותועסקאות,אפסבשיעורבמסהחייבות
במסהחבותאתמקטינותוממילאהחייבתמההכנסהבניכוימותרותהכספיהמוסד
העסקאותמסהשבתאתלעוסקיםמאפשרותאינןמ"מערשויות,ועודזאת.רווח

שנקבעובמבחניםעומדהנישוםאםגם,ומסופקיםרעיםבחובותהכלולששולם
מ31"בעאחזקותאלקהבעניין,לאחרונהאמנם.ההכנסה30מסלפקודת(4)17בסעיף

חשבוניתלהוציאזכותישלעוסקלפיו,בחיפההמחוויהמשפטבביתדיןפסקניתן
העסקאותמסאתלהשיבזוובדרך,שולמהלאשתמורתןעסקאותבגיןזיכוי

,להערכתנו.העליוןהמשפטלביתערעורהוגשזהפסקעלאך,בגינןששולם
בחובותהגלוםהעסקאותמסבגיןעצמםאתלזכותשלאהעוסקיםמרביתנוהגים
.כן32לעשותשניתןשסברומלומדיםהיוהדיןלפסקקודםשעודלמרות,אבודים

ממילא,במסהחייבתמהכנסתואבודחובהמנכהכספימוסד,זאתלעומת
.רווחבמסהחייבתההכנסהמןהאבורהחובאתמנכה
בניכויהמותרות)ומסופקיםרעיםלחובותשההוצאותלכךהדעתאתלתתיש

התפעוליותההוצאותמןערוךלאיןגבוהותהבנקאיתבמערכת(ההכנסהמסלצורכי
הכספייםלמוסדותמשמעותיתהטבהכאןניתנה,לכן.33(ופחתשכרללא)השוטפות

.העוסקיםעל
העולההפסדנוצרכספילמוסדכאשר:השכרתשלומיעלהעוליםהפסרים.ג
לאוממילא)שכרמסישולםלא,מסשנתבאותהששילםהשכרתשלומיעל

.מס34החזרכליבוצעלאגםאבל(רווחמסישולם
במקרהלמשלכמו)עסקאותמסעלתשומותמסעודףלעוסקאם,זאתלעומת

במקרה,לכן.מסהחוריבוצע(השכרתשלומיעלעולהההפסדשבוהחריגהפרטי
.העוסקמולבנחיתותהכספיהמוסדנמצאזהחריג

סעיףפיעלהנהוגההטיפולשיטתשללשורשיהיורדזהשהבדללטעוןניתן
17שם)לעתידהעברהשלהיאהשיטה,כידוע.בהפסדיםההכנסהמסלפקודת28

ההכנסהמןאלותשלומיםמנכההואממילא,במסהחייבתמהכנסתוהעירונייםהמיסים

.רווחכמסהחייבת
עסקהביטול"4/93פרשנותבהוראתבנושאעמדתואתוהבהירחזרמ"והמעהמכסאגף30

מכךהכוללתהתוצאהכילצייןיש.(1993,במאי30מיום)"שרותובמתןטוביןבמכר-
עשויששולםהעסקאותשמסהיאלהשבהניתןאיננואבודחובביתרתהנכללעסקאותשמס
חלקיפיצוימשוםאפואישלעוסק.העוסקשלהחייבתמהכנסתוהואאףמנוכהלהיות

.ההכנסהמסבמישור(עליוהחלהמסבשיעורהתלוי)
לגביו.23-ה(1996)2/טמיסים,מ"מעמנהל'נמ"בעאחזקותאלקה93/441('חי)ש"ע31

.העליוןהמשפטלביתערעורהוגש
.1-א(1990)6-ומיסיםירחון-דו"מסופקיםחובותלגבימ"מעהחזר"יורן'א,למשל,ראו32
האחרונותבשניםמהוותהגדוליםהמסחרייםבבנקיםמסופקיםלחובותההפרשההוצאות33

.(שכרללא)התפעוליותמההוצאותיותרוגבוהותמימוןמפעילותהרווחמן%45-כ
.6הערהלעילוכןלחוק(ב)4בסעיףראו34
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forward(,בשניםהחייבתההכנסהמןהנוכחיתהמסבשנתהפסדיםלקזזניתןולא
וסעיףמאחרנוספתהחמרהישנהכספימוסדלגביכישנראהאלא.קודמות35

המסלשנותהשכרתשלומיעלהפסדיםעודףהעברתכללמאפשראינולחוק(ב)4
.הבאות

עלהמסנטלאםלשאלהמשמעית-חדתשובהאיןכי,לעילהאמורמןמוסק
היהלועליומוטלשהיההמסמנטל(יותרנמוךאו)יותרגבוההכספיהמוסד
.החוקלעניןכעוסקמוגדר

?העדיפההמסשיטתמהי.3

השיטה)עסקהמכלישירהגבייה:העדיפההמסשיטתמהילבררננסהזהבפרק
השיטה)רווחומסשכרמסבאמצעותעקיפהגבייהאו(עוסקיםלגביהנוהגת
לשיטתהקלאסייםהעקרונותלפיייערךהבירור.(כספייםמוסדותלגביהנוהגת

כלליות,השיטהיעילות,ליישומההמינהליתהעלות,השיטהפשטות:הרצויההמס

.המסמערכתויעילותהמסמינהלשכלולבדברהטענותאתנבחןבפרט.השיטה

:השיטהפשטות1.3

:היבטיםלארבעההדעתאתלתתעלינוהשיטה"פשטות"שאלתאתלבררכדי

"אנליטית"בביקורתפשטות;המסבגבייתפשטות;ויישומוהחוקבהבנתפשטות
.לצרכןהעוסקביןהמסנטלשלברורהחלוקה;המסגבייתעל

:ויישומוהחוקבהבנתפשטות1.1.3

.הכנסהמספקודתמאשרלציבוריותרומובןפשוטהנומ"מעחוקכילהניחמקובל
כללרלבנטיותאינןההכנסהמספקודתביישוםהקיימותהסבוכותהשאלותעיקר
במישור(הכנסות)הוצאותביןהבחנהאיןמ"מעבחוק.מ"מעחוקיישוםלצורך
ובעיותהתקופתיהחתךבעיות;הפירותבמישור(הוצאות)הכנסותלביןההון

.מ"מעחוקיישוםלצורךהןאףרלבנטיותאינן)Shifting(לשנהמשנהההחלקה
,(מיסים)התעשייהעידודלחוקנפקותאין;מסמקלטיקיימיםלאמ"מעבחוק
הדיווחתקופת;1959-ט"התש,הוןהשקעותלעידודולחוק1969-ט"התשכ
בהתמודדותהצורךאתלכאורהפתרה(חודשייםאוחודש)מ"מעלרשויותהקצרה

.האינפלציהבעייתעם
שבמערכתבעוד,וכך.מ"המעבמערכתיציבותעללשמורהשכילהמחוקק

הנםמ"מעלחוקהתיקוניםהרי,מתמדתחקיקתיתפעילותרוחשתההכנסהמס

שנותבשלושהחייבתההכנסהמןהמסבשנתהפסדיםלקזזמסוימיםבתנאיםניתןב"בארה35
Carry("לאחורהעברה"שלזההסדרמשמעות.האחרונותהמס back(,יוצרשההפסדהיא
.קודמותבשניםששולםהמסמןחלקשלהחזר
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המיסוימעקרונותשאבלחוק6מספרתיקון.ומהותייםמקיפיםכיאם,ספורים
.הישיר36
מ"מעחוקאםהשאלהאיננהלדיוןהעומדתהשאלהכילהדגישיש,זאתעם

משיטתיותרפשוטההישירההמסשיטתאםאלא,ההכנסהמסמחוקייותרפשוט

.העקיפההמס
הרי,הישירהמסחוקימערכתעםלהתמודדממילאנדרשהציבורכאשר
אתהנישומיםציבורעלמטילהאיננההיא.ברוריתרוןישהעקיפההמסשלשיטת

הישירהמסחוקיעםלחלוטיןמסונכרןשאיננונוסףחוקעםההתמודדותחובת
האופייניותהבעיותבמורכבותראשלהקלאין.ייחודיותאופייניותבעיותבוושיש

:המשפטלבתישהגיעוהבעיותמןכמהכאןנאזכראםדי.מ"מעחוקליישום

עסקאותמסהחזר;הון37להנפקתששימשומהוצאותתשומותמסניכויסוגיית

.הצמדה39הפרשימיסוי;שבוטלו38עסקאותבגיןששולם

:המסכגבייתפשטות2.1.3

אין.הנישוםשלהחשבונותמספרימידיבאופןנגזרמ"למעהתקופתיח"הדו
איןממילא.חיצונימבקרידיעלביקורתושלמסלצרכיתאומיםעריכתשלתהליך
בכךדי.מייצגח"בדואו(המסיועץשלאו)החשבוןרואהשלדעתובחוותצורך

לפיפעולותיושלאמיתיובזמןנכוןרישוםעלויקפידכחוקספריוינהלשהנישום
מהפעלתהמתחייבותהנוספותהרישוםחובותשלבעלותן)תקיניםמקורמסמכי
מושתתתשעליההקצרההדיווחתקופת.(להלן3.2בסעיףנדוןהישירההגישה
בתשלומיצורךאין:הגבייהמערכתפישוטאתמאפשרתהישירההגבייהשיטת

הזמניתהשומהותקצורח"הדוהגשתלאחרוהתחשבנות,ראשוןבשלבמקדמות

וחובהומחייבסופיהואהנישוםידיעלהמוגשהתקופתיח"הדו.שניבשלב
העוסקח"בדואמוןמתןשביןהשילוב.הגשתועםהמגיעהמסכלאתלשלם
הביא,מאידךהתשלוםובחובתהדיווחבמועדימתפשרתבלתילנוקשות,מחד

.מ"מעשלהגבייהמערךלפישוטזמןלאורך
ומסשכרמסבאמצעותמ"מעשגבייתנמצאהעקיפהלגישהבהשוואה,אולם

תשלומיהעברתאגבונעשיתמידיתהיאשכרמסגביית.יותרפשוטההנהרווח
באמצעותנגבההרווחמס.(102טופסגביעל)השומהלפקידהאחריםהניכויים

למרות,הישירההגישה.(השומהובשלבהמקדמותבשלב)ההכנסהמסגביית

.264ח"ס,1986-ו"התשמ,(6'מסתיקון)מוסףערךמסחוק36
ניתן,(פורסםלא)והבלוהמכסמנהל'נמ"בעליצואצבאיציודעיט83/869(א"ת)ש"ע37

83/877(א"ת)ש"עכןוכסו;504(1986)כפסיקהאוגדני"מוסףערךמס"שפס'י:למצוא

.33-ה(1987)1/אמיסים,והבלוהמכסמנהל'נמ"בעהשקעותרוכינשטיןלנדקו
הערהלעיל,יורןגםראו;161(4)מגד"פ,מ"בעפלדותאסא'נהמכסמנהל86/738א"ע38

32.
.62(מת5ד"פ,מוסףערךמסמנהל'נמ"בעמשחקיםארם89/733א"ע39
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.ההכנסהמסשלהגבייהממערךנפרדגבייהמנגנוןהקמתמחייבת,יתרונותיה
.מ"מעשלהגבייהמערךלביטולמידיבאופןיביאהעקיפההמסלשיטתמעבר

:אנליטיתביקורת3.1.3

נתונהשאיננההעובדההיאהישירההגבייהשיטתשלהבולטותהמגרעותאחת
,כלשהונישוםשלהשנתיח"הדואתהבוחןההכנסהמסמפקח.אנליטיתלביקורת

אםפניועלסבירח"הדואםלהתרשםכדיאנליטיתסקירהנוהלילהפעיליכול
בבחינת,ענפייםבתדריכים,קודמותלתקופותחות"בדונעזרהואכךלשם.לאו

אנליטיתסקירהכימלמדהחשבונאיהמחקר.כלליובידעחריגיםפיננסייםיחסים
.הכספי40בדיווחטעויותלאיתורביותרהחשובהמכשירהיא

,העוסקשלהתקופתיח"הדואתהבוחןמ"ומעהמכסאגףלפקיד,זאתלעומת
.לאואםפניועלסבירח"הדואםלקבועיכולתכלאין

למהותמעל(המסחשבונית)המסמךאתלעתיםמעמידההישירההגבייהשיטת
פיקטיביותחשבוניותהנפקתהנןזושיטהשלשליליותלוואיתופעות.הכלכלית

.מפוברקותמסבחשבוניות=המסחר"ו

לצרכןהעוסקביןהמסנטלשלברורהחלוקה4.1.3
הדבריםפניעל,לכן.צריכהעלהמוטלעקיףמסבמהותוהואמוסףערךמס

התאימההישירההשיטה.החוקרוחאתיותרתואמתהישירההשיטהבינראה
.המסבשיעורשינויחלבהןולתקופות,לראשונההמסהוטלשבהלתקופהבמיוחד
:ברוריםכלליםמגדירה,טיבהמעצם,הישירההשיטההריאלומעברבתקופות

עלבמלואההמוטלתהמסתוספתורק,קבוענשארמ"מעללאהבסיסיהמחיר
.משתנה,הצרכן

המדיניותבניהולגמישותיתרהמדינההכנסותלמינהלמאפשרתהישירההשיטה
לשינוייםיחסיתובקלותבמהירותהסתגלהמשקכימלמדהעברנסיון.הפיסקלית

.4!המסבשיעורי
"ייספג"המסמןשחלקלכךבשוקוהביקושההיצעכוחותיביאו,זמןלאורך

שלהאומדן.(השוניםלמוצריםוהביקושההיצעגמישויותלפי)העוסקידיעל
,העוסקיםידיעלנספגהמסמןכשליששבממוצעהואהמדינההכנסותמינהל

.הסופייםהצרכניםעלבפועלמוטליםאכןהמסמןשלישיםוכשני

:למשל,ראו40

Pleliminaly Analytical1מ~

Limited

Information!0

,

The Fredictive Power"3י,W.R. Kinney

(1979)Of .'

Accoun

#ng Researchןthe10Empirical SeJdy " Supplementפג:Review
165-148.

.3הערהלעיל41
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המסגבייתשלהמינהליתהעלות2.3

הציותועלותהמינהלעלות1.2.3

:עיקרייםמרכיביםשניישמסמערכתכלשלהמינהליתלעלות

הוצאות":להלן)השוטףותפעולוהמסמנגנוןקיוםשלהישירההעלות-
.("המינהל
:להלן)הנישומיםעלהמוטלתהמסלחוקי"ציות"שלהסמויההעלות-

ניהולבתחום)נוספותמטלותלעתיםמטילותהמסרשויות.("הציותהוצאות"
והבקרההניהולמצורכילמתחייבמעבר(במקורונינוימידעעלדיווח,פנקסים

העסקתשל)מהותיותעלויותאחריהןלגרורעלולותאלומטלות.השוטפים
כלבצידןשאין(ותוכנהחומרהורכישתדיווח,ורישומומידעאיסוף,עובדים
הוצאותנושא.המסחוקילהוראותהציותחובתזולתעסקיתבקרהשלתכלית
האיגודשל43-הבקונגרסבהרחבהנדוןהמסמערכותשלוהציותהמינהל

הבינלאומיהפיסקלי

)

]International Fiscal Association [IFA(דה-בריושנערך
באופןלהכירהמשתתפותהמדינותלנציגיהמליץהקונגרס.1989בספטמברנרו'ז

בחשבוןמלאבאופןולהביאן,והציותהמינהלהוצאותשלבחשיבותןמפורש
אקדמייםמחקריםלעודדהקונגרסהמליץכןכמו.מסמדיניותלקבועשבאיםשעה

והוצאותהואיל.המיסיםמערכותשלההפעלהעלותאתלהגדירכדיויישומיים
שבמקוםהרי,פסיכולוגיותלהוצאותוגורמותרגרסיביותקרובותלעתיםהןהציות

יש,ציותוהוצאותמינהלהוצאותביןברירהקיימתזההובעלותזההביעילותבו
.ציות42הוצאותופחותמינהלהוצאותיותרלצדהכףאתלהטות

השיטותשתיביןהשוואה2.2.3

מבחינתפטוריםאנולכן.ממילאמוטלהכנסהשמסהנהכאןלדיוןהמוצאנקודת
שלהמינהליתהעלותביןמהשוואהאו,הישירהמסגבייתשלהמינהליתהעלות
בבחינתיתמקדהדיון.מ"מעגבייתשלהאפקטיביתהעלותלביןהישירהמסגביית
מולהישירההשיטה:מ"מעגבייתשיטותמשתיאחתכלשלהמינהליתהעלות
.העקיפההשיטה

גבייתשלהמינהליתהעלותעלבדוקיםנתוניםכידינואיןכיונאמרנקדים
.הציותהוצאותרמתבנושאראוימחקרכלנערךלאידיעתנולמיטבוכי,מ"מע
.ויחסייםסובייקטיביים,גסיםאומדניםעללהישעןאלאנוכללא,לכן

המינהליתהעלותאתלמינימוםמביאההעקיפההגבייהשיטתכילהיווכחקל
גבייתשללוואימוצרלמעשההיארווחומסשכרמסגביית.המסגבייתשל

לטהחשבוןברואההבינלאומיהפיסקליהאיגודשל43-ההקונגרסהחלטותעלדיווחראו42
(1990)74-79.
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בשיטת,זאתלעומת.ההכנסהמסאגףידיעלבפועלהמתבצעת,ההכנסהמס

.יחסיתגבוהותהנןהציותהוצאותוגםהמינהלהוצאותגםהריהישירההגבייה
המונה,נפרדפקידותימנגנוןבקיוםצורךשישמשוםגבוהותהמינהלהוצאות
מחשובבמערךצורךישבמקביל.בארץהמכסתחנותבכלופרושפקידיםמאות
.נפרדתטפסיםובמערכתנפרד

"ניפוח".א:עיקרייםגורמיםארבעהבשליחסיתגבוהותהנןהציותהוצאות
מחשבונותהעסקאותמסאתלהפרידהצורךבשלהחשבונותהנהלותמערכות
בשיטהקיימתשאיננהזומטלה.ההוצאותמחשבונותהתשומותמסואת,ההכנסות
.החשבונותהנהלתבמערכותהרישומיםלהכפלתלמעשהגורמת,העקיפה
לעוסקמסחשבוניתבהוצאתכלכליטעםכלאיןכילטעוןניתן:ועודזאת
ומעבירוהחלהעסקאותמסאתגובהאכןהחשבוניתאתשמנפיקהעוסק.אחר

לגביוהמהווה)מססכוםאותוהשניהעוסקמקזזשבמקבילאלא,המדינהלאוצר
רק.מסתוחלתכלזהבמהלךאיןהמדינהאוצרשמבחינתכך,(תשומותמס

.פיסקליתמשמעותעמהשישפעולההיא,עוסקשאיננולמימסחשבוניתהוצאת
העוסקיםציבורבכלללראותניתןכלכלית-עיוניתראותמנקודת,אחרותבמלים
תהליךעלמקצועיבפיקוחהצורך.ב.לחוק5643בסעיףכמשמעועוסקיםכאיחוד
המתבצעטכניבתהליךרקמדובר,לכאורה.העסקאותומסהתשומות-מסהפרדת
להפעיליש,אולם.חשבונותלהנהלתהמדףתוכנותמרביתידיעלממוחשבבאופן
כמו)המקריםמןבחלק.בניכויהמותרהתשומותמסלקביעתמקצועידעתשיקול
במקרים.בניכויכללמותראיננוששולםהתשומותמס(פרטירכברכישתלמשל
(חלקיבאופןרקהעסקאתששימשוונכסיםשרותיםבגיןהוצאותכמו)אחרים

ממס(העסקלצורךהיההשימושעיקראםשלישיםשניאו)רבערקלקזזניתן
ישלעוסקכאשר:העוסקשלהמזומניםתזרימיעלהכבדה.ג.ששולםהתשומות

להחזרח"דומגישהוא,מתחייבהואשבועסקאותמסעלתשומותמסעודף
נוצרתזובתקופה.ההחזרלביצועעדשלושהכשבועייםשלזמןפרקוחולף
דרךהמגישיםעוסקיםשישנמצאלעתים.העוסקשלהמזומניםתזרימיעלהכבדה
עוסקיםאצל.(וחקלאיםמלוןבתי,יצואניםבעיקר)להחזרמ"מעחות"דוכלל
המגיעיםהמסבהחזריהמובנההפיגורמןמהותיותמימוןעלויותנגרמותאלו
העלות"אתמגבירזהצורך:נוסףמסמנגנוןעםבהתמודדותהצורך.ד.להם

.בעיןמהותיותבעלויותגםכרוךולעתים"הפסיכולוגית

.כאחדעוסקיםמספרלרשוםבסמכותומצומצםשימושעושהמ"מעמנהלכילהדגישיש43
כמספרהמדיברכאשר(עוסקיםאיחוד)כאחדעוסקיםמספררישוםהמנהלמתיר,כללבדרך

.שליטהלאותההנתוניםעוסקים
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השיטהיעילות3.3

?יעילותמהי1.3.3

לאומדןקרובהבפועלהגבייהשבהלשיטהתיחשביעילהמסשיטת,לדעתנו
גורמיםשלושהקיימים.(כלכליים-מקרואינדקטוריםלפיהמחושב)המספוטנציאל
תכנוני.ב;ממסוהשתמטויותהעלמות.א:הגבייהפוטנציאלמיצוילאיעיקריים

שהמחוקקשוניםוניכוייםפטורים.ג;ממסלגיטימיתלהימנעותהמביאים.מס
מספרהאויבכמובןהןוהשתמטויותהעלמות.מועדפיםלמגזריםמעניקעצמו
המסלתכנונייש,שלעתיםלכךהדעתאתלתתיש,אולם.מסמערכתכלשלאחד

.ניכריחסימשקלהמחוקקשמעניקוהפטוריםהלגיטימיים
,מקרקעיןשכחמסחוק:אחרמסמחוקבדוגמאכאןלהיעזרהראוימן
שהעניקנדיביםופטוריםלגיטימייםמסתכנונישביןהשילוב.1963-ג"תשכ

מגוריםדירותמכירתעלשבחמסשלמוחלטכמעטלניווןהביא,המחוקק
שלהסטהבשלנוסףמסהפסדנגרםלמערכת,ועודזאת.ממשיפיסקליכמכשיר
.שבחבמסהפטורלאפיקיהכנסהבמסלהתחייבאמורהשהייתהעסקיתפעילות

הגבייהשיטותשתייעילותהשוואת2.3.3

ההנחה.יעילמסהואהישירהבשיטההנגבהמוסףערךמסכילהניחמקובל
מהווההמס.הגבייהמפוטנציאלניכרחלקממצההישירההגבייהששיטתהיא

חלושבהםבמקרים.הגבייהבהיקףשליטהשלתחושהיש.חשובפיסקליכלי
עמדנו2בפרק.למצופה44בהתאםהגבייההיקףהשתנה,המסבשעורישינויים

לנונותר.דומיםהםכספייםולמוסדותלעוסקיםהמסבסיסי,כעיקרוןכיכךעל
שיטתהרחבתאםהשאלהאתלבחוןישבפרט.יותריעילהגבייהשיטתאיזולברר

שיטתחשבוןעל(יותרנמוכההנההכוללתהמינהליתשעלותה)העקיפההגבייה
הגורמיםשלושתלפיייערךהדיון.ממסיםהכנסותלאובדןתביאלאהישירההגבייה

מסתכנוני;והשתמטויותהעלמות:למעלהשצוינוהגבייהפוטנציאלמיצוילאי
.המחוקקשמעניקוניכוייםפטורים;לגיטימיים

והשתמטויותהעלמות1.3.3ב

:לכאורהיתרונותכמההישירההגבייהלשיטת

גבייה.מהמכסהיבואמטענישחרורבשלבכברנגבההמסמןניכרחלק.א

שיעורשהעלאתהיאכיוםההנחה.המסשיעורהועלהשכהםבמקריםבעיקרנכונהזוטענה44
.(1995דצמברבמחירי)ח"שמיליארד2.1-כשלגבייהלתוספתתביאאחדבאחוזהמס

מיליארד8.0שלהמסבגבייתלהפחתהתביאאחדבאחוזהמסשיעורהפחתתזאתלעומת
.ח"ש
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לכליהיה(הסופיהצרכןועדהיבואןמן)השרשרתכלשלאורךמבטיחהזו
מסאתולהעבירלדווח(ששולםהתשומותמסניבוי)ברורכלכליאינטרסגורם

.החלהעסקאות
(יבואבעסקאותדווקאולאו)הרגילהעסקיםבמהלךגם:"השרשרתאפקט".ב

השרשרתשכלכדי,כחוקמסותשלוםדיווחעליקפידהגורמיםמןשאחדבכךדי
ציבוריים-הממשלתייםשלגופיםכיוון.הפעילותמלואעלותדווח"תתיישר"

,ונכוןמלאדיווחעלמקפידיםשהםעליהםשחזקה,הגדולותהציבוריותולחברות
,העוסקיםיתראתאחריהםגורריםהם,במשקהכלכליתבפעילותמכריעמשקליש

.מסודרלדיווח,עימםהסוחרים
בהלעשותשניתןעוסקיםשלרשתיצירתלידימביאההישירההשיטה.ג

.ופיקוחאכיפהלצורכימושכלשימוש
מקבילהרשתקיימתהכנסהמסבמערךגםכיהדעתאתלתתיש,אולם
הניכוייםתשלומילהעברתבנוסף)זורשת.במקורמסוניכוידיווחשלורחבה

טופסיגביעל)מפורטיםשנתייםריכוזיםמייצרת(המדינהלאוצרתודשמדי
ניתן.מ"מעמערךשלהרשתמןפחותלאיעילהזורשת,לדעתנו.(865-ו836

ניהולשלהאכיפהאתמגבירהבמקבילרשתותשתיהפעלתכילטעוןכמובן
גופיםעסקאותבחוקנמצאזולגישהביטוי.המסלרשויותמסודרודיווחפנקסים
אתלתתכמובןשישאלא.451987-ז"תשמ,(חשבונותניהולאכיפת)ציבוריים

ואת?אחתברשתדיאיןהאם.הנישומיםעלהמוטלתהגבוהההציותלעלותהרעת
.הציבורייםהגופיםעםסוחריםשאינםבמגזריםדווקאהואההעלמותעיקר,ועוד
ידווחולאהשרשרתשבראשבכךדי.שליליותהשלכותהשרשרתלאפקטיש,כאן
כלכליאינטרס(הנישומים)העוסקיםלכליהיההשרשרתכלשלאורךכדי,כחוק

,עסקאותשמעליםשמי,נותנתהדעת.הפעילותעללדווחולאלהמשיךמובהק
שיטתכי,בדעהאנו.הכנסהמסמתשלוםוהןמוסףערךמסמתשלוםהןמשתמט
הגבייהמשיטתהעלמותבמניעתיותריעילהאיננהלכשעצמההישירההגבייה
דווקא,אדרבא.ההכנסהמםאגףשלוהשומההגבייהמערךעלהנשענתהעקיפה
עלומקשה,מהםאחדכלשלהאפקטיביותאתמחלישהמיסיםאגפיביןהפיצול
גוברלאחרונהכיאם,ממסוההשתמטויותההעלמותבנגעלמלחמהמאמץריכוז

.המסאגפישניביןמידעלהצלבתהמחשבבמערכתהמושכלהשימוש

לגיטימייםמסתכנוני2.2.3.3

תכנוני.הכנסהמסבמישורוהןמוסףערףמסבמישורהןקיימיםמסתכנוני
כעמותהלפעולהאם)ההתאגדותבעת,היתרבין,קיימיםמ"המעבמישורהמס
מורכבותקבלניותובעסקאות,אחדכעוסקעוסקיםמספררישוםבעת,(כעוסקאו

.(תיקון)(מסחובותותשלוםחשבונותניהולאכיפת)ציבורייםגופיםעסקאותחוק45
.102ת"ס,1987-ז"תשמ
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מצמצמתהישירההגבייהששיטתספקאיןאולם.(קומבינציהעסקאותלרבות)
:עיקריותסיבותשתיבשל(העקיפההגבייהלשיטתיחסית)המסתכנוניהיקףאת

הגבייהשיטת.העסקאותממחזורמסגבייתעלמושתתתהישירההגבייהשיטת.א
"תכנן"ללנישוםקלהדבריםמטבע.רווחומסשכרמסגבייתעלמושתתתהעקיפה

חודש)הישירהבגישההקצרההדיווחתקופת.ב.המחזוראתמאשרהרווחאת
בגישה)שנהשלדיווחתקופת,זאתלעומת.מסתכנוניעלמקשה(חודשייםאו

שביןלשילובהדעתאתלתתיש.יותרארוךתכנוןמרחבלנישוםנותנת(העקיפה
השקעה:לדוגמא.לגיטימייםמסתכנונילביןהמחוקקשמעניקוניכוייםפטורים
תפחיתכזושהשקעההואנכון.השנהסוףלקראתישראליסרטכמומסבמקלט

.רווחבמסהחייבתההכנסהאתגםאלא,הכנסהבמסהחייבתההכנסהאתרקלא
העקיפהלשיטהמהמעברשינבעההכנסותאובדןהיקףיהיהמהלאמודקשה

הפחתתשלהיתרונותכנגדשקולזהאובדןוהאם,לגיטימייםמסמתכנוניכתוצאה
.הכוללתהמינהליתהעלות

המחוקקשמעניקשוניםוניכוייםפטורים3.2.3.3

ולהטבותלפטוריםפתרוןמתןללאהעקיפהבשיטההשימושאתלהרחיבניתןלא

העקיפהבשיטההמסבסיס.המסחוקימשניאחדבכלהמחוקקשהעניקשונות
ולעסקאותאפסבשיעורחייבותלעסקאותהתייחסותכלבוואיןיותרכוללהוא

.פטורות
כתוצאהממיסיםהכנסותלאובדןיביאהעקיפהבשיטההשימושהרחבת,מאידך
מואץפחתניכויבעיקר)החייבתההכנסהמןהמיוחדיםהניכוייםמשקלמהעלאת
.(מאושריםולמפעליםהיצרנילמגזר

עיקריותומסקנותסיכום.4

כללי1.4
נחשבתבישראלמוסףערךמסגביית.עצמהההצלחהמןיותרשמצליחדבראין

שנקלטהמערכתלייצבהמכסאגףהצליחיחסיתקצרזמןתוך.הצלחהלסיפור
זאתובכל,ח"שמיליארד22לכדיהגיע1995בשנתשלההגבייהושהיקףהיטב
.גבייתוושיטתהחוקעקרונותשלמקיפהעיוניתלבחינהמקוםשישסבוריםאנו

ר"מלכעלהמסנטל2.4
עלהמסשנטלנמצאבפועל.מופחתמסנטלרים"מלכעללהטילהתכווןהמחוקק

רים"מלכעלהשכרמס.עוסקיםעלהמסמנטליותרגבוהבממוצעהוארים"מלכ
.הבריאותבענףמוסדותפניעלחינוךמוסדותלטובהמפלההוא:ניטרליאיננו
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כספימוסדעלהמסנטל3.4
גבוההכספיהמוסדעלהמסנטלהאםלשאלהמשמעית-חדתשובהלדעתנואין
יש,זאתעם.החוקלענייןכעוסקעליומוטלשהיההמסמנטל(יותרנמוךאו)יותר

להפחיתזכאישהואבכך,עוסקפניעליתרוןכספישלמוסדלכךהדעתאתלתת

ההכנסהמןהעירונייםהמסיםהוצאותואתומסופקיםרעיםלחובותההוצאותאת
.רווחבמסהחייבת

הכוללתהמינהליתהעלות4.4
העקיפההגבייהשיטתשל(הציותועלותהמינהלעלות)הכוללתהמינהליתהעלות

הכוללתהמינהליתהעלותמןערוךלאיןנמוכה(ההכנסהמסגבייתאגבהמתבצעת)
.הישירההגבייהשיטתשל

השיטהפשטות5.4
הגבייהשיטת,הישירהמסחוקימערכתעםלהתמודדממילאנדרששהנישוםכיוון

.נוסףחוקעםהתמודדותהמחייבת,הישירההגבייהמשיטתיותרפשוטההעקיפה
ביקורת)אנליטיתלביקורתלכשעצמהנתונהאיננההישירההגבייהשיטת
למסמךיתרחשיבותנותנתהישירההגבייהשיטת.(ח"הדופניעלהנתוניםסבירות

שלהשליליותהתופעות.הפעילותשלהכלכליתהמהותפניעל(המסחשבונית)

הגבייהשיטתשלהבולטיתרונה.זהמחסרוןיוצאפועלהןמסחשבוניות"מכירת"
,לכן.והצרכןהעוסקביןהמסנטלשלברורהחלוקהמגדירהשהיאהואהישירה
בתקופותליישוםנוחהוהיאמ"מעלחוקהמשקהסתגלותעלבזמנוהקלההשיטה
.אלויתרונותמוקהיםזמןלאורך.המסבשיעורישינוייםחליםבהןמעבר

העקיפההגבייהלשיטתמעבר6.4
העיקריתההמלצה,לכן.עקרוניבאופןדומיםהשיטותבשתיהמסשבסיסימצאנו

תוךהעקיפההגבייהבשיטתהשימושהרחבתאתדווקאלשקולהיאזועבודהשל

העקיפההמסלשיטתמעבר,לדעתנו.לשיטהמשיטההמעברהשלכותבחינתכדי
המסגבייתשלהכוללתהמינהליתהעלותאתמשמעותיבאופןלהפחיתעשוי
.הישראליבמשקהפועלותהמסמערכותלשכלולויביא




