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"אבי ברגר" :עודפי הגבייה במס מטשטשי את המשמעות של חוסר השקט ברשות המסי

סגור חלון

אבי ברגר" :עודפי הגבייה במס מטשטשים את המשמעות של חוסר השקט ברשות
המסים"
ברגר ,שותף מנהל בקסלמן וקסלמן ,בכנס היערכות לסוף שנת המס" :רוב העודפים המשמעותיים נגבים
במנגנון קבוע של 'טייס אוטומטי'"
הדס מגן

20/11/2007

"עודפי הגבייה במס מטשטשים את המשמעות של חוסר השקט ברשות המיסים ,הקיים מאז חקירת פרשת
השחיתות ברשות המיסים" .כך אמר אבי ברגר ,שותף מנהל בקסלמן וקסלמן  ,PwCבכנס היערכות לסוף שנת
המס  2007שנערך אתמול על ידי פירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן  PwCבשיתוף עם פורום .CFO
לדברי ברגר" ,העודפים המשמעותיים בגביית המיסים לעומת התקציב ,נובעים מצמיחה כלכלית וברובם נגבים
במנגנון קבוע של 'טייס אוטומטי' .כך לגבי ניכויים מעובדים ,רווחי הון מניירות ערך ואחרים .אלה מטשטשים את
המשמעות של חוסר השקט השורר ברשות המיסים מאז הצונאמי של לפני שנה" .ברגר קרא לשר האוצר ולכל
הנוגעים בדבר ,להשלים במהירות האפשרית את הדיון לגבי מבנה רשות המיסים.
גם יו"ר פורום ה ,CFO-נגה קינן ,הצטרפה לקריאה .לדברי קינן" :העיכוב במינוי מנהל קבוע לרשות המיסים אינו
מקובל על פורום  .CFOזה אחד עשר חודשים שאין מנהל קבוע לרשות ,והפגיעה במשק מוסתרת על ידי הצמיחה
הן בתוצר והן בהיקף הגבוה .שר האוצר התחייב בפנינו לפעול בטווח זמנים קצר בנושא זה ,והפורום קורא לשר
לממש התחייבות זו".
בהתייחס להמלצות ועדת סוארי ,בנושא מבנה רשות המיסים ,אמר ברגר ,כי יש היגיון באיחוד מס הכנסה עם
מע"מ ,בעוד אגף המכס יישאר כיחידה נפרדת .עם זאת ,לדבריו" ,בשלב זה נראה כי הדבר החשוב ביותר הוא
הצורך להגיע להחלטה כלשהי .לדבריו ,קביעת המבנה ובעלי התפקידים הקבועים ,ייצבו את המערכת וימנעו
בריחת מוחות טובים שהמערכת פיתחה בשנים האחרונות".
בעניין אחר ,אמר ברגר ,כי נפח ההשקעות הישירות בישראל אשר בעבר יצרו מפעלים חדשים ומקומות עבודה
נוספים נמצא במגמת ירידה מדאיגה .לדבריו ,התחרות בה מצויה ישראל מול מדינות אחרות ,מחייבת כי משטר
המס ייקח חלק בתחרות הזו.
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