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שלחו להדפסה

רשות המסים :עודף גבייה יממן את הוצאות המלחמה

פיצוי בצפון

מנהל רשות המסים ,ג' קי מצא :עודף של  10מיליארד שקל בגביית מסים נותן מענה לצרכים
הכלכליים של המלחמה; אושרו הקלות לבעלי עסקים קטנים בצפון :יגישו את דו"ח מע"מ
הקרוב ללא תשלום ,והחיוב במע"מ יופחת מהפיצוי שיקבלו בגין חודש אוגוסט
ynet
"בשנת  2006תרשום רשות המסים עודף של  10מיליארד שקל בגביית מסים .עודף הגבייה נותן מענה לצרכים
הכלכליים של המלחמה" .כך אמר היום מנהל רשות המסים ,ג'קי מצא ,בכנס פורום ה CFO -באילת.
לדבריו ,מצבו הטוב של המשק לפני המלחמה איפשר לסיים אותה עם פגיעה כלכלית ברמה כזו ממנה ניתן יהיה
להתאושש במהירות .לדברי מצא ,העלות הישירה של הלחימה לאוצר המדינה הייתה  13-14.5מיליארד שקל,
כאשר הנזק הישיר לרכוש נאמד בעד  1.5מיליארד שקל ,הנזק העקיף למפעלים בצפון נאמד בעד  4.5מיליארד
שקל ועלות הלחימה עצמה והחזרת הצבא למצב הקודם נאמדת בכ –  8.2מיליארד שקל .לדברי מצא ,בסופו של
דבר ישנו גירעון של למעלה מ 4 -מיליארד שקל לו יש למצוא מקור מימון.

ג'קי מצא צילום :תומר
אפלבאום ,באובאו
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

מצא הוסיף עוד כי הוראת השעה בדבר הפחת המואץ על מכונות וציוד שתוקפה פג בחודש ספטמבר ,תוארך עד
סוף השנה ,דבר שיקל בין השאר על החזרה לשגרה של ענף התעשייה בצפון הארץ .הארכת הוראת השעה תוגש
לשולחן ועדת הכספים של הכנסת לאישורה בקרוב.
"התקציב שאושר יעזור לצמיחה"
בהתייחסו לתקציב שאושר אתמול בממשלה אמר מצא כי מדובר בתקציב שימשיך לתמוך בשיעורי הצמיחה תוך
שהוא מנסה לשמור על האיזון בין מדיניות כלכלית אחראית לבין צמצום הפערים החברתיים" .יש לעשות הפרדה בין
הרושם שמתקבל בתקשרות לבין המציאות" אמר מצא" .בתקציב המקורי של  2007היה אמנם גידול בקיצבאות
ובשכר המינימום ,אך הקיצוץ שנעשה הוא בביטול חלק מהתוספות המיועדות ובמרבית המקרים לא מדובר בפגיעה
בקצבאות הקיימות היום".
להערכת מצא ,הצמיחה ב– 2007תהיה נמוכה מהצמיחה בשלוש השנים האחרונות אולם גבוהה יותר מהממוצע
בעשור האחרון.
לגבי העלאות מסים ,מצא טוען כי לא תהיה העלאת מסים ב ,2007 -כאשר העלאת שווי רכב אינה נחשבת בעיניו
כהעלאת מסים .בדברו בפני סמנכ"לי הכספים של החברות הגדולות במשק ,שעובדיהן נהנים מרכבי ליסינג ,אמר
מצא כי למרות שהעלאת שווי רכב משמעותה שעשרות אלפי עובדים הנהנים מרכב צמוד ישלמו על כך יותר מס ,לא
מדובר בהעלאת מסים אלא בתיקון עיוות.

הקלות על העסקים הקטנים בצפון
בהתאם להנחיית שר האוצר ,אברהם הירשזון ,ומתוך שאיפה להקל על העסקים הקטנים בצפון עד לקבלת
הפיצויים ,הורה מצא להתיר לעסקים שזכאים לפיצוי בגין המלחמה להגיש את דוחות מע"מ בגין חודש אוגוסט ללא
צירוף תשלום בגין הדו"ח.
המדובר בעסקים שמחזור עסקאותיהם בחודש אוגוסט לא עלה על סכום של  125אלף שקל .אוכלוסייה זו מהווה כ
 75%מכלל בעלי העסקים בצפון.
רשות המסים תפחית מסכום הפיצוי לבעלי עסקים בגין חודש אוגוסט את סכום המע"מ בו היו חייבים .במידה וסכום
המס אותו היה עליהם לשלם גבוה מסכום הפיצוי המגיע להם ,חשבונם במע"מ יוותר ביתרת חובה אותה ידרשו
לשלם.
בנוסף ,הודיע מצא כי חלק גדול מבעלי העסקים יפוצו בדרך של מהלך אוטומאטי כך שיתרת הפיצוי בגין חודש
אוגוסט תועבר לחשבונות הבנק שלהם ישירות ללא צורך בהגשת תביעה .סכום הפיצוי ,בהתאם לתקנות שאושרו
בועדת הכספים ,יחושב על-פי ההפרש בין מחזור אוגוסט  2005לאוגוסט  ,2006בהתאם למדרגות הפיצוי שנקבעו.
בעלי העסקים שיהיו מעוניינים בפיצוי על-פי "מסלול השכר" ,כפי שנקבע בתקנות ,יוכל לפנות ולהגיש תביעה
באמצעות טפסים מיוחדים שיפורסמו בימים הקרובים והתשלום שכבר הועבר לו ישמש כמקדמה על החשבון.
אותם בעלי עסקים שבהתאם לתקנות לא זכאים לקבל פיצוי על פי הפרש המחזורים ,בהם קבלני כ" א ,קבלני בניין,
מוסדות כספיים וכו' ,או מי שנקבע בתקנות שהם חייבים בהגשת תביעה מפורטת לצורך קבלת הפיצוי ,לא יפוצו
במהלך האוטומאטי והם יוכלו להגיש תביעה לפיצוי .
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