רשות המסים מבקשת להטיל צו עיכוב
יציאה מהארץ על חייבי מס קשים
הצעת חוק חדשה ,שאושרה כבר בקריאה ראשונה בכנסת ,תאפשר לרשות
המסים להטיל שורה של מגבלות על חייבים ■ ברשימה :הגבלה מלעשות
שימוש בכרטיס חיוב ,הגבלה מלייסד או להיות בעל עניין בתאגיד ,והגבלה
מלהחזיק או מלקבל או רישיון נהיגה
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רשות המסים מבקשת להטיל צו עיכוב יציאה מהארץ על חייבי מס קשים  כך עולה מהצעת
חוק להעמקת הגבייה שאושרה בקריאה הראשונה בכנסת ונדונה בצהריים )ב'( בוועדת
החוקה.
הממשלה מבקשת לקבוע בהצעת החוק ,להוראת שעה של שנתיים ,כי רשויות המס יהיו
רשאיות להעביר חוב מס ל"מרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות" ,הפועל תחת רשות
האכיפה והגבייה ,זאת כדי לבחון את ייעול הליכי הגבייה באמצעות המרכז ,לעומת הגבייה
באמצעות רשויות המס.
בנוסף לזה ,מוצע לתת סמכות לרשות המסים לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל מגבלות
נוספות על חייבים ,מבלי להעביר את החוב למרכז לגביית קנסות .הכוונה היא להגביל את
החייב מלקבל או להחזיק דרכון ,לעכב את יציאתו מהארץ ,להגביל אותו כלקוח ,להגביל
אותו מלעשות שימוש בכרטיס חיוב ,להגביל את החייב מלייסד או להיות בעל עניין בתאגיד,
וכן להגבילו מלהחזיק או מלקבל או רישיון נהיגה.
"ישנם כ 200אלף תיקי חייבים שאינם פעילים .חובותיהם עומדים על כ 70מיליארד שקל",
אמר סמנכ"ל רשות המיסים ,זאב פורת במהלך הדיון בוועדת החוקה" .כמחציתם ,חברות
שנסגרו ולא הותירו נכסים אשר מהם נוכל לגבות את החוב .בנוסף לזה ,ישנם כ 200אלף
תיקי חייבים פעילים ,אשר חובותיהם מסתכמים בכ 18מיליארד שקל".
"בשמונה שנים האחרונות ביצענו מחיקה של  43מיליארד שקל  חובות אבודים" .פורת
הבהיר כי אוכלוסיית היעד הם כ 15אלף נישומים ועוסקים אשר חייבים  10,000שקלים
ומעלה .פורת הוסיף כי הוא לא מבקש מידע אלא כלים .לדבריו" ,אני לא מאמין שיש היום
גוף שיש לו מידע יותר ממני .יש לי את מרב המידע אולי יותר מידי מידע".
נציג משרד המשפטים ,עו"ד ספי זינגר ,אמר שהפיילוט נועד ליצור שני גופים שיגבו את
החוב ,ולבחון את היעילות שלהם .החוק הנוכחי לא מאפשר לרשות המיסים הטלת מגבלות,
כפי שקיים ב"חוק המרכז לגביית קנסות" .לדבריו" ,רשות המסים לא תוכל להטיל מגבלות
באופן עצמאי ,אלא לפנות לרשם ההוצאה לפועל שישמע ויתרשם מהחייב ,ואז יחליט אם
להטיל את ההגבלות .הרשם יפעל כגוף מעין שיפוטי".

