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שלחו להדפסה
גודל פונט

נסרדישי" :מתנגד בתוקף להקפאת תוכנית הפחתת
המסים"
מנהל רשות המסים הגיב לראשונה על הפרסום לפיו באוצר נשקלת
האפשרות לדחות את יישום התוכנית ואמר" :הרצון להעלות מיסים
בשעת משבר הוא מובן ,אך מדובר באשליה"
הדר קנה
14:44 ,02.11.08

מנהל רשות המסים ,יהודה נסרדישי ,הגיב לראשונה בפומבי על הפירסום מהשבוע
שעבר ,לפיו באוצר הועלתה הצעה להקפיא את הפחתת המסים המתוכננת ל.2009
"אני מתנגד בכל תוקף להקפאת התוכנית .עצירת התוכנית עשויה בפועל בסופו של יום
להביא לירידה בגביית המיסים" ,אמר נסרדישי במסגרת מפגש מועצת פורום CFO
בנמל אשדוד.
לדבריו" ,הרצון להעלות מיסים בשעת משבר הוא מובן ,אך מדובר באשליה משום
שמהלך זה מהווה פגיעה בהיקף הפעילות במשק ועל כן אף יתכן שהגבייה בפועל
תרד" .עוד הוסיף נסרדישי כי בתקופת משבר ,מדיניות רשות המיסים היא להימנע
מיצירת מחנק כלכלי במשק .לשיטתו ,יש ליצור תמריצים באמצעות גיבוש תוכניות
חדשות ויצירתיות שמטרתן להכניס כסף לקופת המדינה ,מבלי לפגוע במצבן הכלכלי
של החברות והיחידים במשק הישראלי" .חלק מהמשבר בו נתון המשק ,נובע
מהתנהגות הציבור המונעת מחששות ולא בהכרח מהמציאות הכלכלית בשטח" ,סיכם
נסרדישי.
נגה קינן ,יו"ר פורום  ,CFOהתייחסה בדבריה לתפקיד המרכזי אותו ממלאות החברות
הישראליות בשמירה על חוסנה הכלכלי והחברתי של המדינה" :ככל שהחברות והגופים
העסקיים הפועלים בישראל ישכילו להמשיך את פעילותם למרות מצוקת האשראי
והירידות הצפויות בביקושים ,כן תשתמר רמת התעסוקה והפריון במשק ונושפע פחות
מהמשבר העולמי" .לדבריה" ,יש לברך על העמדה הברורה שהוצגה בפנינו על ידי
ראשי רשות המסים .אני משוכנעת שתוכניות בעלות מגמה מרחיבה ישרתו את צרכי
המשק ואף יביאו לגבייה משמעותית יותר של מסים  -דבר שישמש לתמיכה בתקציב
המדינה בעיתות המשבר".
גידי בר-זכאי ,סמנכ"ל בכיר לעיניינים מקצועיים ברשות המיסים ,התייחס לתוכניות של
הרשות לגבייה יצירתית בשעת משבר" :אנו בשלבי גיבוש סופיים של תוכניות חדשות
שייסעו גם להזרמת אוויר למשק וגם לשיפור משמעותי ביכולת גבית מס אמת במקומות
הנכונים ,אותן נציג בקרוב לציבור .התוכניות החדשות ממשיכות את המגמה שיישמנו
בעבר ,וכיום מהווה את הקו המנחה בכל התהליכים המתקיימים ברשות  -וודאות,
פשטות ויעילות .כך עשינו גם בחקיקת העידוד לעולים חדשים ולתושבים חוזרים,
שתוצאותיה כבר נראות בשטח".
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