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מנהל רשות המסי" :העלאת מסי בשעת משבר היא דבר מוב ,א מדובר באשליה משו
שהדבר יפגע בהיק הפעילות במשק  ולכ הגבייה בפועל תרד" "בשעת משבר מדיניות
הרשות היא להימנע מיצירת מחנק כלכלי"
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"הקפאת הפחתת המסי הצפויה בשנה הבאה תביא בסופו של דבר לירידה בגביית מסי " .כ אומר
מנהל רשות המסי  ,יהודה נסרדישי ,בהתייחס לכוונת האוצר לשקול את הקפאת הפחתת המסי
הצפויה במסגרת הרפורמה.
לדברי נסרדישי" ,העלאת מסי בשעת משבר היא דבר מוב ,א מדובר באשליה משו שמהל זה מהווה
פגיעה בהיק הפעילות במשק  ועל כ א ייתכ כי הגבייה בפועל תרד".
עוד אמר נסרדישי כי בתקופת משבר ,מדיניות הרשות היא להימנע מיצירת "מחנק כלכלי במשק".
לדבריו" ,יש ליצור תמריצי באמצעות גיבוש תוכניות חדשות ויצירתיות שמטרת להכניס כס לקופת
המדינה ,מבלי לפגוע במצב הכלכלי של החברות והיחידי במשק הישראלי .חלק מהמשבר בו נתו המשק
נובע מהתנהגות הציבור המונעת מחששות  ולא בהכרח מהמציאות הכלכלית בשטח".
בעניי ה) IFRSהתקינה הבינלאומית החדשה( ,שרשות המסי החליטה לא לאמצה בשלב זה לתו דיני
המס ,אמר נסרדישי כי "החופש שמאפשר ה  IFRSיש בו בכדי לתרו להעצמת המשבר".
לדבריו" ,האסטרטגיה של רשות המסי בנושא ה IFRSהוכחה כנכונה .בניגוד ללחצי לאימו" מהיר של
התקינה ,החליטה הרשות לבחו לעומק את ההשלכות הנובעות ממנו ולקבל החלטות מושכלות בנושא.
כיו  ,כשהמשק נמצא במשבר כלכלי ,אנו בוחני בזהירות דו"חות כספיי של חברות שהציגו רווחי
שטר מומשו .המציאות הוכיחה כי ההחלטה שקיבלנו בשנת  2007יחד ע פורו  ,CFOבדבר הקמת
פורו מעקב לבחינת הטמעת ה IFRSבפועל וסוגיות האימו" ,היתה נכונה ובמקומה".
סמנכ"ל מקצועי ברשות המסי  ,גידי ברזכאי ,אמר כי הרשות מצויה בשלבי גיבוש סופיי של תוכניות
חדשות" ,שייסעו ג להזרמת אוויר למשק וג לשיפור משמעותי ביכולת גביית מס אמת במקומות
הנכוני  .התוכניות החדשות ממשיכות את המגמה שיישמנו בעבר ,וכיו מהווה את הקו המנחה בכל
התהליכי המתקיימי ברשות  וודאות ,פשטות ויעילות .כ עשינו ג בחקיקת העידוד לעולי חדשי
ולתושבי חוזרי  ,שתוצאותיה כבר נראות בשטח".
יו"ר פורו  ,CFOנגה קינ ,התייחסה לתפקיד המרכזי של החברות הישראליות בשמירה על החוס
הכלכליחברתי .לדבריה" ,ככל שהחברות והגופי העסקיי הפועלי בישראל ישכילו להמשי את
פעילות  ,למרות מצוקת האשראי והירידות הצפויות בביקושי  כ תשתמר רמת התעסוקה והפריו
במשק ,ונושפע פחות מהמשבר העולמי".
קינ ציינה כי היא מצדדת בעמדת רשות המסי  .לדבריה" ,תוכניות בעלות מגמה מרחיבה ישרתו את
צרכי המשק וא יביאו לגביה משמעותית יותר של מסי  דבר שישמש לתמיכה בתקציב המדינה בעיתות
המשבר".
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מנכ"ל חברת נמל אשדוד ,שוקי סגיש ,ציי את החשיבות בקידו ההפרטה בנמלי  .לדבריו" ,בימי אלה,
כאשר המשבר הכלכלי עומד לפתחנו ,יש חשיבות מכרעת לפעילות הייבוא והייצוא של ישראל ,העוברת
ברובה באמצעות הנמלי  .יש היו הזדמנות מצוינת להקדי את ההפרטה של נמלי ישראל .הפרטת הנמל
תאפשר לנו להתמודד בצורה טובה יותר ע התחרות בי נמלי ישראל ונמלי האזור כולו ,ותשפר
משמעותית את פעילות הסחר הישראלי".
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