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   גביה3  200111/' הוראת ביצוע מס
 
 

 ר"פש/ייזו8 הליכי פירוק: הנדו%
 
 

י הנציב צוות מיוחד שבי4 המלצותיו ייזו2 "במטרה להגביר את הגביה מונה ע

 .ר כנגד חייבי2 בעלי חובות מהותיי2"פש/ האג8 לפירוקפעולות מצד

 
מושתתי2 על השלבי2 השוני2 של , כפי שיפורטו בהמש:, עקרונות הליכי העבודה

ר "פש/להליכי פירוק" מועמד"החל מרגע בחינת החייב כ, ר"פש/ייזו2 הליכי פירוק

 :כלהל4, ר"פש/וכלה בפירוק

 
 ר והעברת המידע"שפ/להליכי פירוק" מועמד"אבחו% החייב כ .1

 
בהתא2 ,  חייבי2–היחידה לפירוקי2 תאתר נישומי2  1.1

ותנפיק , )238' בתל2 מס(לשאילתא חדשה שנבנתה לצור: כ: 

רשימה של חייבי2 אשר על פי חת: נתוניה2 הינ2 מועמדי2 

 .ר"פש/לפירוק

 
חובות למס , בי4 היתר, הקריטריוני2 לאיתור החייבי2 יכללו 1.2

אי הגשת דוחות וכ4 ענפי פעילות , מ"חי2 למעאי דיוו, הכנסה

 .אשר מצויי2 בקשיי נזילות

 
את נתוני הרשימה תעביר היחידה לפירוקי2 לידי פקיד השומה  1.3

 .בו מנוהל תיק החייב

 
לכל משרד שומה ומיסוי מקרקעי4 תקבע מכסת תיקי2 לטיפול  1.4

, "צווארי בקבוק"בכל יחידת זמ4 וזאת על מנת למנוע עומס ו

כ , ה"י היחידה לפירוקי2 בנמ"ב ראשו4 תקבע המכסה עבשל(



 

 

 תיקי2 לרבעו4 אשר יהוו את המאגר הפוטנציאלי לבדיקה 30

 ).בכל משרד

 
 
 
 
 י פקיד השומה"בדיקת נתוני8 נוספי8 של החייב ע .2
 

ראש ענ8 פירוקי2 במשרד הרלבנטי יבצע בדיקת נתוני2  2.1

את ,  היתרבי4, אשר יכללו, נוספי2 לגבי רשימת החייבי2

 :הנתוני2 הבאי2

 
 .בדיקת מצבת נכסי החייב 2.1.1
בדיקת פעולות שבוצעו בעבר לאכיפת החוב והא2  2.1.2

 .מוצו כל הליכי הגביה האפשריי2
יש לבצע בדיקת שעבודי2 הקיימי2 , במקרה של חברה 2.1.3

וזאת באמצעות פניה ' על נכסי החייב לטובת צד ג

 .לרש2 החברות לקבלת פירוט השעבודי2
 .מספר העובדי2 המועסקי2 בעסק החייב 2.1.4
 .מצב הטיפול השומתי בתיק החייב 2.1.5

 
ראש ענ8 פירוקי2 במשרד יעדכ4 את היחידה לפירוקי2 וכ4  2.2

 .את הגובה הראשי במשרדו באשר לתוצאות בדיקתו

 
כי ייתכנו מצבי2 בה2 לחייב חובות במערכי מס , ראוי לציי4 2.3

המצויי2 , )'מיסוי מקרקעי4 וכד, סהמס הכנ, ניכויי2(שוני2 

ומוטל על ראש ענ8 פירוקי2 בו נערכה , במשרדי2 שוני2

לעדכ4 את הגובי2 הראשיי2 במשרדי2 , כאמור לעיל, הבדיקה

בה2 לחייב קיימי2 חובות נוספי2 ולעדכנ2 כי מתקיימת 

 .כאמור, ר"פש/בדיקה לנקיטת הליכי פירוק

 
 פירוקי8י היחידה ל"בדיקת מער: הנתוני8 ע .3

 
לאחר קבלת הנתוני2 הנוספי2 תערו: היחידה לפירוקי2  3.1

בדיקה נוספת על בסיס הנתוני2 הקיי2 ותחליט הא2 יש מקו2 

 .ר נגד החייב"פש/להתחיל בהליכי פירוק



 

 

תבח4 היחידה לפירוקי2 את יעילות הלי: , בהחלטתה

לפי מבחני2 , בי4 היתר, ר לעומת סכו2 החוב וזאת"פש/הפירוק

 –כגו4 

 
 
 

 .מיצוי כל הליכי הגביה הניתני2 לביצוע 3.1.1
 .מצבת השעבודי2 של החייב 3.1.2
 .מצבת הנכסי2 אשר בבעלות החייב 3.1.3

 
היחידה לפירוקי2 תעביר החלטתה לידי פקיד השומה  3.2

 .הרלבנטי  ולידי כל הנוגעי2 בדבר

 

 
 ר"פש/הוצאת מכתב התראה לפני נקיטת הליכי פירוק .4

 
יבוצע , ר נגד חייב"פש/ לנקוט הליכי פירוקא2 הוחלט כי יש 4.1

 :הלי: של הכנת מכתב התראה לחייב באופ4 הבא

 

, בתיאו2 ע2 היחידה לפירוק, ראש ענ8 פירוקי2 4.1.1

יכי4 נוסח מכתב התראה לחייב כי עליו לשל2 

 ימי2 מיו2 מסירת המכתב 21את חובות תו: 

 )."תקופת ההתראה: "להל4(

 
אשר , י הגובה הראשי"המכתב ייחת2 ע

ממונה /העתקיו יישלחו לידי פקיד השומה

ראשי ענפי2 , היחידה לפירוקי2, אזורי

 .במשרדי2 בה2 קיימי2 לחייב חובות

 

על המשרד הרלבנטי לבצע מסירה ביד של  4.1.2

 .י שליח לכתובתו של החייב"המכתב ע

 

כי על אישור המסירה ירש2 שמו , יש לוודא 4.1.3

 .ופרטיו של מקבל המסירה וכ4 חתימתו



 

 

 
ג2 הנחה של , כי במידת הצור:, ציי4ראוי ל

מכתב ההתראה מתחת לדלת המע4 הרשו2 של 

אול2 אופ4 מסירה זה , החייב נחשבת למסירה

ייעשה במקרי2 מיוחדי2 ובתיאו2 ע2 היחידה 

 .לפירוקי2

 

ע2 הוצאת מכתב ההתראה ראש ענ8 הפירוקי2  4.1.4

יבצע רישו2 מתאי2 בתיק החייב בשאילתת 

MKIF חל בנקיטת הליכי  לפיו כנגד החייב הו

ר וזאת על מנת למנוע מצב בו ייעשו "פש/פירוק

פעולות בתיק ללא תיאו2 וידיעת ראש ענ8 

 .פירוקי2

 
 ר"פש/הגשת בקשת פירוק .5

 
א2 לאחר תקופת ההתראה לא ארעו אירועי2 אשר בעתיי2  5.1

תוגש בקשה מתאימה , ר"פש/יש לעכב הגשת בקשת הפירוק

 .לפירוקי2על ידי היחידה , לבית המשפט

 
במהל: התקופה שבי4 הגשת הבקשה ועד למועד הדיו4 בבקשה  5.2

יער: עידכו4 שוט8 בי4 כל הצדדי2 הנוגעי2 , בפני בית המשפט

 .לטיפול בתיק החייב

 
 כינוס לחייב/הליכי8 לאחר מועד מת% צו פירוק .6
 

יבוצע טיפול שוט8 על ידי ראש ענ8 פירוקי2 וגורמי2 רלבנטי2  6.1

ו אופ4 בו מתבצע הטיפול השוט8 בכל תיק באות, במשרדי2

 .16/98ר אחר והכל כפי שנקבע בהוראת ביצוע "פש/פירוק

 
במסגרת היחידה לפירוקי2 יבוצע מעקב שוט8 אחר הלי:  6.2

 .ר תו: עידכו4 כל הגורמי2 הנוגעי2 להלי:"פש/הפירוק

 
 .נאמ4 המקובל עליה/היחידה לפירוקי2 תפעל למינוי מפרק 6.2



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 9922/ל הוראת ביצוע מספר ביטו .7

 
 .22/99הוראת ביצוע זו מבטלת את הוראת ביצוע מספר 

 

 אחריות .8

 
ר "כינוס נכסי2 ופש, מנהל היחידה לפירוק, ממוני2 איזוריי2, פקידי שומה

 .וגובי2 ראשיי2 אחראי2 לביצוע הוראה זו

 
 
 
 

 ב ב ר כ ה       
 
 

   נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעי%     
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