מס הכנסה נחבצע אכיפה נגד תושבי קו העימות
שעברולמרכז הארץונהנים מהטבות מס
עשרות

תושבי אזורי

קו

מגוונות ,החל מהצלבת נתו־
$TS1$נתונים$TS1$

$DN2$נתונים $DN2$עם רישומי
נים
העימותלשעבר ,עצמאים וש־
$TS1$ושכירים$TS1$,

משרד הפנים,

לא

מעטים

של

תושבים שגרו

עם ההורים באזורי קו העימות

מעקבים ולאחר
שימוש בהלשנות,
כירים,
$DN2$ושכירים $DN2$,שנהנו מהטבות מס עקב
מגוריהם באזור הצפון ,הופת־
לטובתלימודים
$TS1$הופתעו $TS1$ועוד.
$DN2$הופתעו $DN2$באחרונה לקבל
בתום
מדובר
כנראה
דרישות
הלימודים ,החלולעבוד
״הפעם
עו
בחברות הייטק במרכזולא שבו
לתשלומי מם גבוהים לאחר
במבצע רחבהיקף" ,אומרעו״ד
לבית הוריהם .בשל חוסר מוד־
$TS1$מודעות$TS1$
׳דורון טיקו־
$TS1$טיקוצקי$TS1$,
ממשרד
אלי דורון
שלא הצהירו על שינוי כתובת
$DN2$מודעות $DN2$לחומרת העבירה ,כתובת
צקי,
מגוריהם.
עות
$DN2$טיקוצקי $DN2$,צדרבוים ושות״ ,המעסיק
עשרות עורכידין ,חלקם יוצאי
זאת במסגרת מבצע אכיפה
המגורים בבית ההורים לא
שונתה ,וכך נוצר מצב שלאורך
המתמחים בנו־
$TS1$בנושאי$TS1$
רשויות המס,
המם בני־
$TS1$בניסיון$TS1$
שפתחו שלטונות
שנים הםקיבלו הנחת מס
מיסוי
שאי
$DN2$בנושאי$DN2$
הנהנים
תושבים
$DN2$בניסיון $DN2$לאתר
סיון
ובעולם.
בארז
מהטבות המס למרות שאינם
לדבריו ,״הגיעו אלינו שבפועל אינם זכאים לה.
באחרונה עשרות פניות של למותר
מתגוררים כיום באזור הצפון,
לציין כי משעה שהענין
אין זו
התגלהלרשויות המס ,הוצא
מהנדסים ,אנשי היי-טק וגם
הראשונה
הפעם
זימון מיידי לחקירה וננקטו
בצפון
שכירים,
שהתגוררו
שמבצעים מסוג זה נערכים על
ואחר כך עברו דירה
ידי גורמי המס
לאזורים הליכי גביהאגרסיביים״.
בישראל .בעבר
״חשוב לדעת כי אחת המ־
$TS1$המשמעויות$TS1$
ושכחולעדכן את
אחרים
נפתחו לא מעט חקירות נגד
$DN2$המשמעויות $DN2$האופרטיביות של אי
$TS1$שהתגוררו $TS1$שלטונות המס על שינוי מגו־
$TS1$מגוריהם$TS1$.
בעלי עסקים ועצמאיים שהת־
שמעויות
כתובת המגורים הינה
$DN2$מגוריהם $DN2$.עכשיו הם נתוניםלחקי־
$TS1$לחקירה$TS1$.
$DN2$שהתגוררו $DN2$במרכז הארץ והצהירו כי
שינוי
ריהם.
גוררו
מכן עזבו

את

העיר

אקדמאיים.

$DN2$לחקירה $DN2$.יש
מקום מגוריהם בצפון ,וכך נהנו
רה.
מהטבות

האזור.

המס שניתנולתושבי
הטבות המם לתושבי

אזור קו העימות נעות בין%31
%52
כךלמשל,
שמונה זכאים להנחה
046,722
עד לתקרה של
%52
לשנה.
שלטונות המם מפעילים
במקרים אלה שיטות חקירה

תושבי קרית
במס

מקרים

שינוי

נהריה

דרומה,

מיוזמתם על

עבירה פלילית

שדווקא

הנישומים דיווחו
הכתובת

כאשר

למעשה העלמת

ומעבר

החלה

מאזור

חקירה

נגדם".

של

עוד
כי

מציין עו״ד אלי

במקרים

רבים אין

דורון
מדובר

פי

פקודת

מס

מם,

המהווה

חמורה

הכנסה.

על
אדם

אשר דיווח על
חשוף לא רק לדרישתו של
פקיד השומה להשבת כל סכום
שנחסך(לרבות ריביות,
המס
כתובת כוזבת,

הצמדותוקנסות) ,אלא
בהעלמת מם מכוונת ,אלא
ברשלנות או חוסר מודעות לאישומים פליליים נגדו",
במקרים
של נישום.״טיפלנו
מוסיףעו״דאלידורון.
אף

