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המשפט נענה השבועלעתירת העיתון

מדובר בתכנון מס שסבירלהניח שאם רשויות המיסוי היו מודעות
הן לא היו

החלט־ לתוצאותיו
$TS1$החלטתו$TS1$
״כלכליםט״ ואישר לפרסם חלק מפרטי
משפחת עופר לא לבדבעניין זה .במחקר שערכו מורן הררי,
ליורשיו
$DN2$החלטתו$DN2$בענייןהמחלוקת בין רשות המסים
תו
עופר םיטבון ורונית דוניץ־קידר מהמרכז האקדמי למשפט ועס־
$TS1$ועסקים$TS1$
של איש העסקים סמיעופר .מהפרסוםעולה
הגדולות
בפועל  25החברות
$DN2$ועסקים $DN2$ברמת־גן ,נמצא כי המסששילמו
קים
שהיורשים חויבו לשלם  107אלף שקלים בלבד
בבורסה שלתל־אביב בין השנים  2009 2006היה נמוךבכשלו־
$TS1$בכשלושה$TS1$
המ־
$TS1$המסים$TS1$
מיליון שתבעה מהם
רשות￼ במקום כ־ 930
לעומת המס שהיו אמורות לשלם על פי
מיליארד שקל בשנה
שה
$DN2$בכשלושה$DN2$
$DN2$המסים $DN2$עבור חבות מם של סמי עופר בשנים  2010 2006עורכי הדין
סים
שיעור מם החברות .חלק מהפרשזונובע מתכנוני מס אגרסיביים.
של היורשים טענו כי עופר לא היה תושב ישראל בחלק מש־
$TS1$משנים$TS1$
קרלו,ולכן הכנסותיו בפרק זמן זה אינן
$DN2$משנים$DN2$אלה ,בהן חי במונטה
נים
בדיוניםעלהאי־שוויוןוהעוני המתרחביםבישראלעולהלעתים
הטענה שהנתונים מוטים,כיוון שאלה המצויים בתחתיתסולם הש־
$TS1$השכר$TS1$
חייבות במס.
״עובדים בשחור״.אולםלפי דברימנהל רשות המסים
$DN2$השכר $DN2$וההכנסה
כר
אי־אפשר
המשפטי חסויים,
שהפרוטוקולים של הדיון
כיוון
מההון השחור נמצאים בתכנוני המס
$TS1$מסכום $TS1$לשעבר ,דורון
לכיווץ שומת מם מס־
לדעת מה היושיקולי המדינה להסכמתה
ארבלי%08:
הנותרים נמצאים בעסקיםהקטנים״.
האגרסיביים.
כמיליארד שקלים לכמאה אלףשקלים.אולם מה שברור,
$DN2$מסכום $DN2$של
כום
%02
אמםטרדמםקי ,הוא שאת
בעקבות הפרסום שלהעיתונאי שאול
הדרךלהתחמקותם של היורשים מתשלום המס סלל תיקוןלחוק
שדאגלהכניס בשנת  2008יעקברובין ,עורך דינו של סמיעופר,
הגורם המרכזי לאי־הצדק בגביית מס
^^
המשמש גם כעורך הדין שליורשיו.
בישראל אינו השיפוצניק שלא מוציא
והקליטה בכנסת
העלייה
באותה שנה אץ רוביןלישיבת ועדת
חשבונית ,אלא בעלי הון ותאגידים
האוליגרכים״,
והצליחלשכנע את חבריה שדנו בחוק שכונה ״חוק
בלוביסטים ,רואי חשבון
מצוידים
לעלותלישראלולתרום
כי מטעמים ציוניים של תמרוץאילי הון
להימנעמלמסות נאמנות שאזרחישראלי יצר בא־
$TS1$בארץ$TS1$
לכלכלתה ,יש
ועורכי דין המסייעים להם ,תחת מעטה
מאשרות אותו.

3€

$DN2$בארץ $DN2$זרה(נאמנות היא חשבון שבו
רץ

בעליהון ,בין
משתמשים

כדילהבטיח שהמדינה לאתטיל מםעל
מה

שקומם רבים

בפרשה הוא

השאר

סודיות וחקיקהלקויה ,להתחמק

הירושה של הדורהבא).

שסמיעופר ,שהונו הוערך ביותר
בגביית מםבישראל אינו השיפוצניק

הגורם המרכזילאי־הצדק
ואייל ,שאף הם נמצאים ברשימת
מ־10מיליארד
דולר,ובניועידן
שנמנעמלהוציא חשבונית ,אלא דווקאבעלי הון ותאגידיםכלכ־
$TS1$כלכליים$TS1$
העולמית שמפרסם המגזין״פורבס״ ,עשו חלקגדול
המיליארדרים
$DN2$כלכליים $DN2$המצוירים בצבא
$TS1$בעליה $TS1$ליים
מהונם
לוביסטים ,רואי חשבוןועורכי דיןהמסייעים
מניצול משאביה הטבעיים של מדינת ישראל בהיותם בע־
לקויה ,להתחמק מחובתם החו־
$TS1$החוקית$TS1$
להם ,תחת מעטה סודיות וחקיקה
המינרליםהמתכלים
מניצול
לישראל״ .הון שנצבר
$DN2בעליה $DN2$של ״החברה
ליה
$DN2$החוקית $DN2$לתשלום מס באמצעות תכנוני מס והברחת הוןלמקלטי מם
קית
של יםהמלח ,מזיהום האווירהנפלט מבתי הזיקוק במפרץ חיפה ,וגם
בשוויץ ,איי קיימן ומקומות מסתור נוספים ,כמו גם להתכחשלא־
$TS1$לאחריותם$TS1$
מניצול עבודתם שלאלפיעובדיקבלן במשך שנים ארוכות.
$DN2$לאחריותם $DN2$החברתיתלהחזיר לחברה מעט ממה שזו העניקהלהם.
חריותם
להתחמקות ממם של יורשי סמי עופר יש שם .היא מכונהבלשון
שמשאביההטבעיים ,השקעותיה בתשתיות הפיזיות ובהון
חברה
נקייה ״תכנון מסאגרסיבי״ .מדובר בתכנון מם שמטרתולהתח־
$TS1$להתחמק$TS1$
האנושי איפשרה את התעשרותם .ווו
$DN2$להתחמק $DN2$מתשלום מם אולהפחית אותו .על פי הגדרות רשות המסים,
מק

