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רו"ח נגד שינוי חוק המע"מ :הצעת האוצר לעבור
לחשבוניות מס מקוונות תחטיא את מטרתה
הסעיפים שהכניסה רשות המסים לטיוטת חוק ההסדרים מעוררים
סערה .ראובן שיף ,נשיא לשכת רואי החשבון" :אי אפשר לחייב את כל
המשק לעבור למהלך כה קיצוני בגלל שיעור קטן של עברייני מס
הדר קנה
15:42 ,07.05.09
 15תגובות

הסעיפים שהכניסה רשות המסים לטיוטת חוק ההסדרים ,בעניין צמצום חשבוניות
פיקטיביות מעוררים סערה בקרב המדווחים.
על מנת להילחם בהונאות מע" מ ובתופעות החשבוניות הפיקטיביות ,מוצע בחוק
ההסדרים לשנות את חוק המע"מ ,כך שהדו" ח התקופתי יכלול פירוט של רכישות,
מכירות וסכום המס ייגזר מהדיווח המפורט .הרשות טוענת כי שיטת הדיווח כיום
מאפשרת "לרמות" את מס הכנסה בצורה די פשוטה  -הקטנת חבות המס על ידי קיזוז
מע" מ והקטנת ההכנסה החייבת במס עקב הגדלת ההוצאות .הנזק לקופה בצורה זו
מוערך ב 6-מיליארד שקל.
לשכת רואי חשבון ופורום  CFOמנסים להילחם בחוק ובישיבה סוערת שנערכה היום
הם הביאו התנגדות חריפה לחוק.
" חקיקה זו לא תכניס כסף לקופת המדינה בשנים  2009ו 2010-ועל כן מקומה לא
בחוק ההסדרים .לא בוצע כל דיון מקצועי ומעמיק עם הארגונים המקצועיים בנושא ,ועל
כן אין צורך למהר ולנסות להכניס לחוק סעיפים שלא יועילו לתקציב המדינה .נוסף על
כך חקיקה זו לא עולה בקנה אחד עם ביקורת מבקר המדינה אשר קבע כי רובם של
חיובי כפל המס המוטלים על המשתמשים בחשבוניות פיקטיביות אינם נגבים ,הרי
ממילא ,הפיתרון של אי-מימוש מידע הקיים בידי הרשות איננו באיסוף וקבלת מידע
נוסף".
"נזקו של מהלך זה ארוך טווח ורב על כל תועלת שהיא .אנחנו מוצאים פגם בהתנהלות
תהליך זה ומבקשים להוציא לאלתר את הנושא מחוק ההסדרים" ,אומרת נגה קינן יו"ר
פורום .CFO
ראובן שיף ,נשיא לשכת רואי חשבון ,אמר בתום הפגישה" :מרוב יער ,לא יראו את
העצים ...נגע החשבוניות הפיקטיביות הינו רעה חולה ויש לבער אותו ובהקדם .ההצעה
אותָ ה מציע האוצר בחוק ההסדרים לחייב מעבר של כלל המשק לחשבוניות מס מקוונות
אינה נכונה ,אינה ישימה ותחטיא את מטרתה .אי אפשר לחייב את כל המשק לעבור
למהלך כה קיצוני בגלל שיעור קטן של עברייני מס שרובם עוסקים בענפים ספציפיים
שאותם יודעת ומכירה רשות המיסים.
עלות ההצעה הן למגזר הפרטי והן למגזר הציבורי תהיה אדירה ,והתועלת ,אם תהיה
כזו ,תפחת מהעלות .לטעמי מדובר כאן בהפרה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו היות
והמדינה פולשת לתחומים של צנעת הפרט שלא במידתיות.
ההצעה הופכת את המדינה למנהל החשבונות הלאומי של כלל המשק היות ומחשבי
העל של רשות המיסים יקבלו את כל המידע של חשבוניות המס הן של ההכנסות והן
של ההוצאות.
אני מקווה מאוד כי הן האוצר ,הן הממשלה והן כנסת ישראל לא יתנו להצעה זו לעבור
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בחקיקה.
לשכת רואי חשבון הבהירה היום כמו בעבר לראשי רשות המיסים את עמדתה הנחרצת
כנגד הצעה זו".
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