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כותרת :פרופ' דן ביין ,שופט בדימוס ,מרצה
במרכז האקדמי כרמל :כנס המסים השנתי
נועם אמיר  :מאות מבכירי המשק ,תעשייה ,משפט ואקדמיה
ישתתפו היום בכנס יסוד המיסים השנתי של שנת  2014בחיפה,
שעומד השנה בסימן מדיניות מיסים של ישראל וכל מה שקשור
לתשלומי המס .צריך לומר שמתקיים כנס דומה בדרום ,כשנושא
הטבות המס עולה על הפרק ובהחלט .בוקר טוב לפרופ' דן ביין,
שופט בדימוס ,מרצה בבית הספר למשפטים במרכז האקדמי כרמל.
בוקר טוב לך.
פרופ' דן ביין  :בוקר טוב.
נועם אמיר  :הזדמנות נהדרת ,עוד מעט נדבר קצת על הכנס,
אבל באמת לדבר איתך מנקודת מבטך על כל נושא הטבות המס,
השפעה שלהם על קהילה ,על חברה .וגם צריך לומר בסופו של
דבר תוצאה של מדינה.
פרופ' דן ביין  :כן .עניין הטבות המס לדעתי צריך רפורמה
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מסוימת .בייחוד צריך יותר לשים דגש על עידוד של עסקים
ומפעלים קטנים ,ולאו דווקא רק את החברות הגלובליות .הנושא
הזה עולה בקשר ליצוא עקיף .כאשר מפעל קטן מייצר חלקים
מסוימים למוצר גדול יותר שמיוצא מחוץ לישראל ,היצואן זוכה
להטבות אבל המפעל הקטן צריך לעבור הרבה מאוד בירוקרטיה
כדי שיכירו ביצוא העקיף הזה כזכאי להטבות.
נועם אמיר  :אני רוצה לשאול אותך מנקודת מבט באמת אולי
אפילו ,אתה יודע לומר לנו ,מחקרית .האם באמת לנושא הטבות
המס יש השפעה משמעותית על איזור מסוים? האם נגיד לצורך
העניין איזור הצפון ,איזור קו העימות שזוכה שנים רבות להקלות
בהטבות מס ,האם אנחנו יכולים לומר שהאיזור שלנו היה נראה
אחרת לולא הטבות המס הללו?
פרופ' דן ביין  :אני חושב שבמידה מסוימת צריך כמובן לא
להגזים .יש מכלול שיקולים ,חינוך ,אפשרויות תעסוקה לבן הזוג
וכיוצא באלה .אבל בתוך המכלול הזה השיקול הזה יש לו משקל
מסוים ,ואי אפשר להתעלם ממנו .אז לעשות בדיוק בחינה
מדוקדקת מה ההשפעה יחסית של השיקול הזה מול השיקולים
האחרים זה קשה .אבל יש להניח ,זה הגיוני להניח ,אין בידי
נתונים של מחקר שמבודד את הנושא הזה דווקא מיתר השיקולים.
אבל ההיגיון הפשוט אומר שיש בזה ,ועובדה שאנשים גם נלחמים
על ההטבות האלה .זה מראה ,עצם העובדה שהרשויות השונות
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נלחמים להיות ברשימה של מוטבי המס האלה ,מצביעה על כך
שכנראה שפרנסי הישובים המקומיים מאמינים שבזה יש לעודד את
ההצטרפות של מתיישבים ...תושבים חדשים.
נועם אמיר  :כן .אני חייב לומר בתור אחד שגר בתוך ישוב כזה
שנהנה מהטבות מס ,שאני לא ראיתי הגירה המונית לגליל או
לנגב בגלל אני חושב שאנשים שעברו לגליל ולנגב עברו כי רצו
לגור בגליל ובנגב ,ונושא הטבות המס הפך להיות סוג של בונוס
צדדי .עובדה שהיום אנחנו רואים את השינוי במפת ההטבות,
ואנחנו רואים פה ושם כמה נקודות בריחה ,אבל באמת נקודתיות
וקטנות .אנחנו לא נראה כאן כנראה גם בריחה המונית.
פרופ' דן ביין  :זה נכון .תראה ,מי שכבר בא לא יעזוב בדרך
כלל בגלל שניטלו הטבות המס ממנו .אבל במסגרת ...אני מדבר
על אלה ,אנחנו הרי מעוניינים שיצטרפו אנשים חדשים .השיקולים
של המצטרפים החדשים זה יכול ...זה בטוח נלקח בחשבון .כי
מצד שני כשאתה גר רחוק מהמרכז ,אז יש לך גם יותר הוצאות
כי אתה צריך תחבורה יותר וכיוצא באלה .אז זה משפיע .אז
כמה זה משפיע? ואם היו מעלים את זה בעוד  10אחוז ,האם זה
אז היה משפיע יותר? זה דברים שקשה מאוד .אני חושב שגם
במחקרים קשה מאוד לעמוד על זה במדויק.
נועם אמיר  :טוב ,יפה .בכל מקרה אני צופה לכם כנס פורה
ומעניין .תודה רבה לך פרופ' דן ביין.
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פרופ' דן ביין  :תודה ,תודה .להתראות.
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