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 תיבת אוצר נפתחת לעיני רשות המיסים

כרסום בחקיקה  -מאגר המידע של הרשות לאיסור הלבנת הון יפתח לשימוש רשות המיסים 

 שבראשיתה נקבע שמאגר המידע של הרשות לאיסור הלבנת הון לא יהיה זמין לרשויות אחרות

 
 , ונדב מופקדי, מתמחה ד"עו, גלעד ברון

 

הצעה זו . בימים אלו מקדמת הממשלה הצעת חוק בנושא העמקת גביית המיסים והגברת האכיפה

חברתי בראשות -הינה תולדה של פעילות המחאה החברתית והמלצותיה של הוועדה לשינוי כלכלי

כי קיים פער , ח הוועדה עולה"מדו. אשר הוקמה בעקבות המחאה, מנואל טרכטנברג' הפרופ

לפי . ילות הכלכלית המדווחת לבין הפעילות הכלכלית בפועל במדינת ישראלמשמעותי בין הפע

בעוד , מהתוצר 32%-היקף הפעילות הכלכלית הלא מדווחת בישראל עומד כיום על כ, ההערכות

 . 71%-71%-עומד על כ  OECD-שממוצע הפעילות הלא מדווחת במדינות ה

 

הצעת החוק הממשלתית הינה כלי במטרה לצמצם את הפער בין הפעילות המדווחת לפעילות 

הצפוי להביא להגדלה משמעותית של בסיס המס בישראל ולפיכך , לצד אכיפה יעילה יותר, בפועל

שכן , כמו גם ליצירת מערכת מס צודקת ושוויונית יותר, גם להגדיל המקורות שבידי הממשלה

 . ן התחרותי של עסקים מעלימי המס על פני עסקים שומרי חוקבכך יצטמצם היתרו

בחוק ; בהצעת החוק מוצע לבצע תיקוני חקיקה במרבית חוקי המס בניהם בפקודת מס הכנסה

מאמר זה יתמקד .  בחוק איסור הלבנת הון; בחוק הבלו;  בחוק מיסוי מקרקעין; מס ערך מוסף

פשר העברה ישירה של מידע מהרשות לאיסור בהצעה לתקן את חוק איסור הלבנת הון כך שתתא

 .הלבנת הון אל רשות המיסים

 

, תאגידים בנקאיים)במסגרת חוק איסור הלבנת הון נקבעה חובת דווח לגופים פיננסים שונים 

, חברי בורסה, מבטחים וסוכני ביטוח, מנהלי תיקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות לנאמנות

 . לגבי פעולות שונות שבוצעו על ידי לקוחותיהם( ובנק הדוארנותני שרותי מטבע , קופות גמל

דוגמה לחובות הדיווח המוטלת על בנקים הינה החובה לדווח על כל פעולה החורגת מדפוס 

יידרש בעל החשבון לתת , במקרה שכזה, בחשבון הבנק שהוא מנהל, פעילותו הרגיל של בעל חשבון
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תדווח הפעולה לרשות לאיסור , בר אינו משכנע דיואם ההס. לבנק הסבר משכנע על מהות הפעולה

ח "ש 050555בסכום של , חובת דיווח לרשות על כל פעולה במזומן בחשבון בנק; הלבנת הון

נקבעת חובת דווח על העברת כספים , כן-כמו. לדווח על זהות הנהנים בחשבון הבנק,  ומעלה

 . בכניסה וביציאה מישראל בסכומים שנקבעו בחוק

 

. לאיסור הלבנת הון הוסמכה בחוק לנהל את מאגר המידע שבו ירוכזו הדיווחים כאמורהרשות 

נקבע שעל , בשל היות המאגר מכיל פרטים רגישים בנוגע לפרטיותם של אזרחי המדינה ותושביה

מסירת מידע מתוך המאגר נעשית . הרשות לאבטח את המידע בהתאם לכללים ונהלים קפדניים

ראת ראש הרשות אך ורק לשם השגת התכלית המצומצמת שנועדה לכך על פי הוראות החוק בהו

 .בחוק ואף זאת רק למשטרת ישראל ולשרות הביטחון הכללי

 

. מבקשת הממשלה לאפשר לרשות המיסים גישה למידע המצוי במאגר זה, במסגרת התיקון, כעת

יו כעת כלים הנה למדינה יה. התגובה האינטואיטיבית להצעת הממשלה הינה תחושה של רווחה

אלא שעיון בהצעה לעומק מעלה . נוספים כדי להבטיח את שמירת החוק והמאבק בפשיעה ובטרור

מביט עלינו מלמעלה ורואה כל פעולה " אח הגדול"שהנה שוב ה, גם שאלות קשות ומשאיר תחושה

נה אם זה מוצדק ועוד יותר מכך אם הפגיעה הזו בפרטיות שלנו הי, כמובן, השאלה. שאנו עושים

 .מידתית

 

ניתן , 3555בבחינת הצעת הממשלה בפרספקטיבה רחבה של האבולוציה החוק מאז חוקק בשנת 

וכי מדובר למעשה בחוליה נוספת בשרשרת מהלכים , לראות כי קיימת שחיקה בתכלית החוק

 .שעליהן התבסס ההסדר שבחוק, שמכרסמים בהגנות ובאיזונים, שיטתיים ועיקביים

 

כי , בניגוד לעמדת הממשלה, דיונים על הצעת החוק המקורית קבעה הכנסתבמהלך ה, למשל, כך

וכך נכתב בדברי ההסבר לחוק , אין לעשות שימוש במידע הנאגר ברשות לצורך חקירת עבירות מס

מוצע שהמידע ( 7: )מוצע להגביל את העברות המידע ממאגר המידע לגורם חוץ בשתי דרכים"

 –מוצע שהמידע יועבר רק לשתי מטרות ( 3; )ת ביטחון הכללייועבר רק למשטרת ישראל או לשירו

כדי למנוע מעשי , כדי להילחם בעבירות של הלבנת הון והשניה, האחת שבשלה הוקם מאגר המידע

 ."טרור או פגיעה בבטחון המדינה

 

בדיוני ועדת חוקה חוק ומשפט הדגישו החברים כי תכלית החקיקה אינה ניסיון לתפוס עברייני 

תכלית החוק הינה אלא , אינה ניסיון לקבל מידע כדי לעשות שימוש בכל מיני חוקים נוספים, המס

ולמנוע מישראל להפוך למכבסה האזורית או העולמית של הון , לצרף את ישראל לקהילת העמים

היה וכוונת הממשלה הינה להעביר את המידע גם לרשויות המס עליה להגיש חוק , שמקורו בפשע

 . זהמיוחד לענין 
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ביקשה הממשלה לתקן , 7101-ט"התשי, לא חלפו ארבע שנים ובעת תיקון לחוק שירות התעסוקה

בעקיפין את התוקף של החוק ולהוסיף עבירה לרשימת העבירות שבגינן ניתן לעשות שימוש במידע 

 .תיקון עקיף זה נדון ואושר בוועדת העבודה של הכנסת ולא בוועדת חוקה חוק ומשפט. שבמאגר

כללים לשימוש במידע )אז תוקנו תקנות איסור הלבנת הון  3552קה נוספת חלה בשנת שחי

שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות 

ניתן , כ"כי לאחר שיצא ממאגר המידע אל המשטרה או השב, במסגרת התקנות נקבע(. אחרת

. שם חקירת עבירות נוספות שאינן חלק מהתכלית העיקרית של החוקיהיה לעשות שימוש במידע ל

לצורך מאבק בהלבנת הון או מימון , התפיסה שביסוד התקנות היא שמידע שיצא מן המאגר כדין

אין זה נכון  -ומתברר לאחר בדיקת המידע שהוא מבסס חשד לביצוע עבירה אחרת , טרור

 . להם להשתמש במידע שהגיע לידןשרשויות אכיפת החוק יתעלמו מכך ויש לאפשר 

 

במהלך אשר ממשיך בשחיקת , במסגרת התיקון העשירי לחוק פנו אנשי הרשויות אל הכנסת

וביקשו , מפני תאוות הכוח הטבעית של הרשות המבצעת, ההגנה שסיפקו המחוקקים לאזרחים

, ת הוןלהרחיב את מעגל הרשויות שיכולות לקבל בצורה ישירה מידע מהרשות לאיסור הלבנ

ן ושל יחידה "של אמ, ולכלול בין יתר הרשויות גם את המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים

מ "חוקרי מע, פקידי מכס, היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית, ח"מצ, ש"מח, ב"במלמ

בשלל החשש לפריצת גבולות אישרה הכנסת במאי השנה  את . וחוקרים של רשות לניירות ערך

 . ב"ן ושל יחידה במלמ"של אמ, ל רק למוסד למודיעין ותפקידים מיוחדיםהרחבת המעג

 

החוליה האחרונה לעת עתה בשרשרת הינה הצעת החוק המבקשת לאפשר את העברת המידע 

, העברת המידע אל רשות המיסים. שבמאגרי הרשות לאיסור הלבנת הון גם אל רשות המיסים

משנה והוא מקבל , עליהן התבסס ההסדר שבחוקש, מהווה כרסום משמעותי בהגנות ובאיזונים

אינן מהוות , מצומצםכאשר זוכרים אנו שבעיקרון עבירות המס למעט מספר עבירות , תוקף

 .ר הלבנת הוןוסיחוק א יעבירות מקור על פ

 

המצדיקים בחינה , כי אל לה לחברה לקפוא על שמריה כאשר מתעוררים צרכים חדשים, אין חולק

שיש בהם סכנה לדמותה , כה רגישים, אולם שינוי הסדרים, חוקיים החדשיםמחדש של הסדרים ה

צריכים להיעשות תוך שמירה על עיקרון , הדמוקרטית של המדינה ולזכויות היסוד של אזרחיה

 .ורק לאחר דיון מעמיק וממצה במשמעויות של החוק על הפרטים במדינה, המידתיות
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חיקוק   - 2000שנת 
חוק איסור הלבנת  
הון והקמת מאגר  

המידע כאמור מוגבל  
ושאין לעשות בו  

שימוש לצורך  
 חקירות עבירות מס

בקשה   - 2004שנת 
להוסיף עבירה לרשימת  
העבירות במסגרת תיקון  

,  לחוק שירות התעסוקה
 1959 -ט "התשי

תוקנו תקנות   - 2006שנת 
כללים )איסור הלבנת הון 

לשימוש במידע שהועבר  
למשטרת ישראל ולשירות  

הביטחון הכללי לשם 
חקירת עבירות נוספות  
 (ולהעברתו לרשות אחרת

בקשה   - 2010שנת 
להרחיב את מעגל  
הרשויות שיכולות  

לקבל בצורה ישירה  
מידע מהרשות  

 לאיסור הלבנת הון

 - 2012שנת 
בקשה לאפשר 
העברת מידע  
המצוי במאגר  

המידע אל רשות  
 המיסים

 

 

 

 
 –ד גלעד ברון "לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


