
הרצאה בחשבים

סטייה מהותית  , ליקוי מהותי, פסילת ספרים

וסנקציות

עמפלימאורי ( ח"רו)ד "עו: מרצה
2016חודש מאי 

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



נושאי המצגת

:הכנסהמסבפקודתספריםפסילת
מהותיות-לפקודה(ב)130סעיףלפיספריםפסילת•

לפקודה(יא)130סעיףלפיספריםפסילת•

מספקתסיבה–לפקודה(א)ב145סעיףלפיספריםפסילת•

.חוקיאל/עלסעיףהאומנם–לפקודה(ב)ב145סעיףלפיספריםפסילת•

:הכנסהמסבפקודתוסנקציותהספריםפסילתנפקות
סנקציות•

.והראיהההצדקהבנטלשינוי•

.'בשלבלשומות'אשלבשומותביןהפרשים•

מ"מעבחוקפסילהלביןבפקודהפסילהביןהגומליןיחסי•



נושאי המצגת

:מ"מעבחוקספריםפסילת

דוחלקבלסירוב–מ"מעלחוק74סעיףלפיספריםפסילת•

קופהניהולואיתקבוליםרישוםאי–מ"מעלחוק77סעיף•

וניכויכדיןשלאמסחשבוניתשלהוצאה–מ"מעלחוקב77סעיף•

כדיןשלאתשומותמס

ספריםניהולאיעלקנס-מ"מעלחוק95סעיף•

הראיהנטל•



פסילת ספרים בפקודת מס הכנסה



הוראות ניהול פנקסים

–לפקודה(א)130סעיף

.חשבונות-פנקסיניהוללקבועהנציבסמכותאתקובעלפקודה130סעיף•

שלמסוייםלסוגאוכללדרך,להורותהמנהלרשאיהשומהלצורך"•

-ממשלחאומעסקהנובעתהכנסהשלחשבונותפנקסיניהולעל,נישומים

,הפנקסיםניהוללשיטתכלליםהוראותבאותןלקבוערשאיוהוא,יד

כלשהועסקיקשרמקייםהואשאתוממילדרושהנישוםחיובלרבות

לתקפןייכנסוההוראות.ולהזדהותהאישייםפרטיואתלנישוםלמסור

יותרמאוחרבמועדאוברשומותפרסומןמיוםחדשיםשלושהבתום

שלמסוייםלסוגאוכללדרךכןלעשותהואורשאי,המנהלשקבע

שייכנסויכולמקלותהוראותקביעתאוהוראותשלביטולןואולם.נישומים

";פרסומןמיוםחדשיםשלושהתוםלפנילתקפן



הוראות ניהול פנקסים

עםמשולב1973-ג"התשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסהוראות
:להלן)1976–ו"התשל,(חשבונותפנקסיניהול)מוסףערךמסתקנות

:"(ספריםניהולהוראות"

:הינה,ספריםניהולהוראותמטרתק"החבלפי

אתשתחייבמקיפהחשבונותמערכתניהוללשיטתאחידיםכלליםלקבוע•
;הנישומיםכל

;החשבונותמערכתניהוללשיטתהקשוריםיסודמונחילהגדיר•

התיעודשלולתוכנםלצורתםומפורשותאחידותדרישותלקבוע•
;החשבונותמערכתאתמרכיביםאשרוהספרים

והרכבההחשבונותמערכתניהולחובתאתהאפשרבמידתלהתאים•
.ולהיקפוהעסקלאופי

המכילהכלליהחלק:פונקציונלייםחלקיםמשנימורכבותההוראות•
שמנהלמיכלאתהמחייבתהספריםניהולשיטתלגביכלליותהוראות
תיאורמהןאחתשבכלענפיותתוספות16-ומ,פיהןעלחשבונותפנקסי
לאופייםבהתאםהעסקיםשלהחשבונותמערכתהרכבשלמפורט

.ולהיקפם



עילות לפסילת פנקסים ופרוצדורה

-לפקודה(ב)130סעיף
לקבללסרבהשומהפקידרשאי,(א)קטןסעיףלפיהוראותניתנו(ב)"

הסטיותאם,ההוראותלפישנוהלוחשבונותפנקסיסמךעלשלאחשבונות
קביעתלעניןמהותייםהיוהחשבונותבפנקסישנמצאוהליקוייםאומההוראות

.מהותייםהיואם-מוסדואצל,נישוםאצלההכנסה

פסלאו,(ב)קטןבסעיףכאמורחשבונותלקבלהשומהפקידסירב(ג)
למוסדאולנישוםישלח-בהםשנמצאוכאמורליקוייםבשלחשבונותפנקסי
.החלטתונימוקיאתבהויפרטכךעלהודעה

טעונות,מוסדלענין(ג)-ו(ב)קטניםסעיפיםלפיהשומהפקידהחלטות(1ג)
.המנהלאישור

לפנילערורניתן(ג)קטןסעיףפיעלהשומהפקידהחלטתעל(1)(ד)
;ההודעהקבלהמיוםיום30תוךפנקסיםלקבילותהועדה

החלטתקבלתעד(1)פסקהלפיהעררהגשתמיוםהתקופה(2)
.(ג)152-ו145בסעיפיםהאמורותהתקופותבחשבוןתובאלאהועדה

הבאבשקףהמשך



פנקסים ופרוצדורהעילות לפסילת 

המשך

החשבונותפנקסיאתיראו,ונדחה(ד)קטןבסעיףכאמורעררהוגש(ה)

.השומהעלערעורלעניןקביליםכבלתי

פסילתםאופנקסיםקבלתאיעלהמבוסס(ב)152סעיףלפיצויוצאלא(ו)

לפילנישוםכךעלהודעהשנשלחהלפני,(ג)או(ב)קטניםבסעיפיםכאמור

,השומהפקידהחלטתעלהעררלהגשתהמועדשחלףולפני(ג)קטןסעיף

.פנקסיםלקבילותהועדההחלטתבושניתנהלפני-עררהוגשואם

.150סעיףפיעלהשגהבמקוםבאהאיננהזהסעיףלפיעררהגשת(ז)

פקידהחלטתעללערערניתן,(ד)קטןבסעיףכאמורעררהוגשלא(ח)

פיעלהערעורעםיחדהמחוזיהמשפטביתלפני(ג)קטןסעיףלפיהשומה

".153סעיף



עילות לפסילת פנקסים

-לפקודה ( יא)130סעיף 

אתיראומאלהאחדונעשה,(א)קטןסעיףלפיהוראותניתנו(1)(יא")
סיבההיתהכיהשומהפקידשוכנעאםזולת,קביליםכבלתיהפנקסים

:כאמורלמעשהמספקת

שהסכוםאו,שירותמתןאומכירהבלאשהוצאהבחשבוניתשימוש(א)
לפי,השירותמתןמחיראתאוהמכירהמחיראתמשקףאינובההנקוב
וכן,זהסעיףלפישניתנובהוראותכמשמעותה–"חשבונית",זהלענין;הענין

;מוסףערךמסבחוקכמשמעותהמסחשבונית

;מהותיבסכוםהכנסהנכללהלא131סעיףלפישהוגשבדוח(ב)

בלאהוצאהאו,פרטיתהוצאהנוכתה131סעיףלפישהוגשבדוח(ג)
אתמשקףאינוכאמורשנוכתהההוצאהשסכוםאו,שירותקבלתאורכישה

אתשהפחיתבאופןוהכל,השירותקבלתמחיראתאוהרכישהמחיר
.מהותיבסכום,ההפסדאתשהגדילאוהחייבתההכנסה

המשך בשקף הבא



עילות לפסילת פנקסים

(המשך)–לפקודה(יא)130סעיף

מפקידלבקשרשאי,(1)פסקהלפישניתנההחלטהעלהחולקאדם(2)

;ולשנותהבהולעייןלחזור,ההחלטהקבלתמיוםימים30בתוך,השומה

ניתן,חלקהאוכולה,ההחלטהאתלשנותהבקשהאתהשומהפקידדחה

להגשתשהמועדובלבד,(ב)152סעיףליצוהיתהכאילוהחלטתועללערער

השומותעלהערעורעםיחדאוהחלטתומתןמיוםימים60יהיההערעור

פקידעוזרלמעט–"שומהפקיד",זופסקהלענין;מסשנתלאותהשנערכו

".ראשיוגובהשומה



מהותיות

-להוראות ניהול ספרים 3הוראה 

הקלותמבקשעסקושלנסיבותיואוהיקפו,אופיומחמתאשרנישום(א")

בבקשההשומהלפקידיפנהאלההוראותלפיהחשבונותמערכתבניהול

.המבוקשותההקלותאתיפרטשבהמנומקת

אוחדשיםשלושהרשוםבדוארכאמורהשומהלפקידנישוםפנה(1)(ב)

אותהתחילתעדהחלטתואתקיבלולאפלוניתמסשנתתחילתלפנייותר

מסשנתלאותההשומהפקידידיעלכמאושרתבקשתותיראה,מסשנת

;בלבד

קיבלולא(1)בפסקההאמורהמועדאחרירשוםבדוארנישוםפנה(2)

תיראה,הבקשההגשתמיוםחדשיםארבעהתוךהשומהפקידשלהחלטתו

.המסשנתתוםועדכאמורהחדשיםארבעתמתוםכמאושרתבקשתו

המשך בשקף הבא



מהותיות

:המשך–להוראות ניהול ספרים 3הוראה 

להקלותובהתאם2בסעיףכנדרשחשבונותמערכתניהלאשרנישום(ג)

בסעיףכאמורהשומהלפקידפנהאשרנישוםאו,השומהפקידלושאישר

וניהל(2)או(1)בפסקאותשנקבעכפיכמאושרתבקשתוורואים(ב)קטן

,בבקשתוהמפורטותלהקלותובהתאם2בסעיףכנדרשחשבונותמערכת

.אלההוראותלפיחשבונותמערכתניהלכאילויראוהו

קביעותלעניןמהותיתשאינה,אלהמהוראותסטייהנתגלתה"(ד)

איבלבדזהבסטייהיראולא,העוסקחבשבוהמס,הנישוםשלהכנסתו

".הפנקסיםניהוללשיטתהכלליםקיום



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית 

(2005)מ "בעמתכת . נ.ג.נ1566/02ש "ע
בספריוהכלוליםהנתוניםכינמצאבומקוםנעשיתספריםפסילת,ככלל•

אתאוהכנסותיואתלשקףיכוליםואינםאמיניםאינםעוסקשל
חייבבוהמסקביעתעללהשפיעכדיבהןשיש,העוסקשלהוצאותיו

.העוסק

המצדיקהבמידה,הפנקסיםניהולמהוראותעוסקסטהאםהשאלה•
כיהואהמנחהכשהכללומקרהמקרהכלפיעלנבחנת,פנקסיופסילת
המסלשלטונותיאפשראשרבאופן,ההוראותפיעללנהלישספרים
ועלעוסקכלשלוהתשלומיםהתקבוליםשלנאותרישוםאחרלעקוב

אחריםעוסקיםשלרישומיםעם,אלהרישומיםלהצליביהיהשניתןמנת
.נכונותםאתלבדוקובכך

משלטונותבהכרחהואמונעכנדרשפנקסיואתמלנהלעוסקמשנמנע•
בפיקוחהואפוגעכךידיועלדיווחיונכונותאתלבדוקהאפשרותאתהמס

.הנישומיםעללפקחהמסשלטונותנדרשיםאותוהנאות

ובניגודהתאמהבחוסרפנקסיואתמנהלעוסקכאשרכיחולקאין,ואכן•
.פנקסיםניהולמהוראותמהותיתסטייהמשוםבכךיש,דיןפיעללנדרש



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית וליקוי מהותי 

(:1999)' קלוד רפאל ואח3013/96ה"עמ

.לשעוניםנילוויםהעוסקת בממכר שעונים ואביזרים עיסקיתשותפות •

להבטיח שהרישומים  נועדה חובת ניהול פנקסים בהתאם להוראות •

וישמשו , העיסקיתבספרים ישקפו בצורה נאמנה ומדויקת את הפעילות 

.מעקב ובקרה אמינים, מקור דיווח

ליקויים אשר אינם מאפשרים קבלת תמונה  מהותיים פירושם ליקויים •

הם עשויים להתקיים בין אם מדובר  . עדכנית על מצב פעילותו של העסק

ובין ליקויים  , בליקוי אחד או ליקויים בודדים היורדים לשורשו של הדיווח

נוצר קושי מהותי במשקלם המצטבר שונים שוליים יותר באופיים אשר 

תוספת  , טיב העסק)העסק בדבר פעילות אמיתיתבקבלת תמונת מצב 

(.מתאימה



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית וליקוי מהותי 

:המשך-( 1999)' קלוד רפאל ואח3013/96ה"עמ

ספרים בגלל ליקויים ברשימות מלאי בניהול ספרי הזמנות וחסרים  פסילת •

הכלבסרטי קופה בהפרשים בתנועת מלאי ואי רישום חלק מהתקבולים 

–מהנישום באופן שלא ניתן היה לקבוע את המס המגיע 

גם,המערעריםעסקשלספריםבניהולליקוייםשלמצבורלפנינו"•

בכרטיסיעסקותלרישוםהנוגעתהליקוימטענתמתעלמיםכאשר

כשהםגם,בהםדישנמנומהליקוייםחלקכילהיותעשוי.אשראי

כךוכמהכמהאחתעל;ספריםפסילתלהצדיקכדי,לעצמםעומדים

איעלמצביעזהמכלול.למכלולהליקוייםכלשלבהצטברותםהדבר

הפוגעתהעסקפעילותשלוהתיעודהדיווחבדרכייסודיתתקינות

."המתועדיםהנתוניםעללהסתמךבאפשרות

4/06עררועדתגםראו•



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית וליקוי מהותי 

(:2013)' בר ששת ואח148/08ה"עמ

.ייצור ושיווק נעליים, המערערת הינה חברה העוסקת בעיצוב•

הוראותעללהקפדההמחוקקשמייחסהחשיבותכי,הובהרבפסיקה•

מפקחישלהביקורתעללהקלמהצורך,השאר-ביןנובעתספריםניהול

.המס

הנישוםעלשתקשהמערכתליצוררקלא,היאהכלליםשלמטרתם•

למפקחילאפשר,מכךפחותלאאלא,הוצאותלנפחאוהכנסותלהעלים

""בילוש"בפעולותצורךללאהעסקמצבעלנתוןרגעבכללעמודהמס

רכישתשלרישום-אי)ספריםלפסילתעילהלשמשיכולאחדליקויגם•

.(פסילהלבססכדיבוהיה,(2003בשנת)ח"ש179,522בסךטובין

ספריםמערכתהמסמפקחילפניעומדתשבובמצבקיימתפסילהעילת•

צורךללא,המצבאתולבטאלשקףהספריםעל.האמתחקרעלהמקשה

.הנישוםבהסברי



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית 

(2013( )34/12' ערר מס)רבי'ויקטור געניין 
:עובדתירקע 

.העורר הוא קבלן לעבודות עפר ונותן שירותי הובלה במשאית•

לפי  : לנהל רישום עבודה לגבי ציוד מכני הנדסי, היה חייב בין היתרהעורר •
לפי תוספת  , וכן היה חייב לנהל ספר הובלות לגבי המשאית, (3)תוספת ד

.2006-2010לשנים ( 3)3יא

השומה פסל את ספרי העורר בשל אי ניהול ספר הובלות ובשל אי פקיד •
.ניהול ציוד מכני הנדסי

ל וגם לא מצאנו בראיות שהוגשו "מצאנו כי העורר לא ניהל את הספרים הנ•
.בפנינו רישומים שיכולים להוות תחליף לשני הספרים הללו

מהווה סטייה מהותית מהוראות ניהול הספרים  , ניהול הספרים הללואי •
ל"לשנים הנ

המשך בשקף הבא



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית 

(2016באפריל 28( )30296-07-14מ "ע)רבי'ויקטור געניין 
:עובדתירקע 

הפסדיםעלודיווחומשאיתטרקטורלהשכרתעסקהפעילהמערער•
.בעסקו

באותההלקויבריאותומצבבשל,היתרביןנגרמואלוהפסדים,לטענתו•
העסקמושכותאתהצעיריםבניושנינטלו2009בשנתרקכאשר,תקופה
.לידיהם

בתוצאהמדוברכיוקבעהמערערשלאלהדיווחיואתדחההשומהפקיד•
עלהמבוססכלכליתחשיבי”עפשומותלווערך,סבירהבלתיעסקית
.בעסקהסולרצריכת

לשנתוכןשבערעורהמסלשנותהעסקספריאתשומהפקידפסל,בנוסף•
אליהפנקסיםלקבילותועדהידיעלאושרהאשרפסילה,2010המס
.(לעילראו)עררהוגש



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית 

:המשך–( 2016אפריל )( 30296-07-14מ "ע)רבי'עניין ויקטור ג

כי,המערערשלהמקדמיתטענתוהתקבלההאמורהבבקשה•
שהארכתכךבשלולו,התיישנו2006-2007לשניםבצוהשומות
נוספתבשנהלפקודה(2()א)145סעיףי”עפההתיישנותתקופת
.הנמקהוללאכדיןשלאנעשתה

הפנקסיםפסילתלביןהשומותהתיישנותביןהגומליןיחסילעניין•
:מבהירהמשפטבית

בתוצאותתלויה(הצווהוצאת)השומהשעריכת,אלאזאתאין"
שומהעורךאינוהמשיבאםגם;להפךבהכרחלאאך,הפסילה

-"סגורה"להפכהוהשומהההתיישנותתקופתשחלפהמפאת
כישמצאכךבשלהספריםמפסילתמנועהואכיסבוראיני

שמצאאוספריםניהולמהוראותמהותיתבסטייהנוהלוהספרים
,כלשהימסיבה,המשיבנמנעאםגםכיוראהצא.ליקוייםבהם

בלתיזהיהא,כןלעשותמוסמךעדייןשהואלמרותשומהלערוך
".הספריםאתלפסולהסמכותאתגםכךבשלממנולמנועסביר



25/97הוראת ביצוע 

מהותיתסטיהבענייןהחוקהוראותשלמנהלייישום:הנדון
:פנקסיםניהולמהוראות

עובדתי של מערכת הספרים  תאורי המבקרים "עינתןח הביקורת "בדו"•
מהוראות ניהול  בסטיההמנוהלת  תוך התייחסות לליקויים שנמצאו 

(.  נכון ליום הביקורת ,צילום מצב)פנקסים 

ויציינו  , או לספרים הנבדקיםלתעודהמבקרים יבדקו קיום רישום חילופי •
.הביקורתח "זאת בדו

-4קוד (.תקין)אין ממצאים -3קוד . קוד זמני על ליקוי מהותי-2קוד •
(.  סופי)ליקוי מהותי -5קוד . ליקוי טכני

על אף האמור לעיל קיימת בידי הממונה לניהול ספרים הסמכות לשיקול  •
י הגדרה כליקוי מהותי אך ישנן נסיבות  "דעת במקרים שבהם אובחן עפ

קיים הסבר סביר לסטייה ( ב);הליקוי הוא מקרי( א: )כגוןמקילות
(.ליקוי שתדירותו נמוכה)ליקוי חד פעמי ( ג);מההוראות 



25/97הוראת ביצוע 

מהותיתסטיהבענייןהחוקהוראותשלמנהלייישום:הנדון
:המשך-פנקסיםניהולמהוראות

לנישוםיישלח4בקודאו2קודשלבליקוימדוברכיהממונההחליט•
והליקוייםהממצאיםיפורטוובורשוםבדוארמכתבהמחשבבאמצעות

,הממצאיםמןהעוליםהליקוייםאתלתקןהנישוםיידרשבמכתב.כאמור
להסיקהשומהלפקידהנתונהלאפשרותלבותשומתותופנהכאמור
.פנקסיוקבילותלגביבבקורתשנמצאומהליקוייםמסקנותבעתיד

יישום המלצות הועדה הוחלט לחלק את כל ספרי החשבונות  לצורך •
הכוללים  והתעודנכללו הספרים 'בקבוצה א.קבוצותוהתיעוד לשלש 

מבחינת ניהול  הכרחייםרישום ראשוני ומהווים ספרים מרכזיים 
שאין בהם רישום ראשוני והתעודנכללו הספרים ' בבקבוצה  .הפנקסים

והם מיוחדים לגבי כל תוספת מהתוספות המצויות בהוראות ניהול  
.'ב-ו' נכללו הספרים והתיעוד שלא נכללו בקבוצות א'בקבוצה ג.פנקסים

במקרים בהם הלקוי הוא מהותי ומשמש  , 2קוד ניהול ספרים ינתןבעקרון •
הדברים מרבית מטבע .לפקודה( ב)130תשתית עובדתית להפעלת סעיף 

ההחלטות בדבר קיום לקוי מהותי בניהול ספרים מקורן יהיה בספרים 
.'בגם מקבוצה מסויימיםובמקרים , 'בקבוצה אהמוגדרים 



25/97הוראת ביצוע 

מהותיתסטיהבענייןהחוקהוראותשלמנהלייישום:הנדון
:המשך-פנקסיםניהולמהוראות

לנישוםיישלח4בקודאו2קודשלבליקוימדוברכיהממונההחליט•
והליקוייםהממצאיםיפורטוובורשוםבדוארמכתבהמחשבבאמצעות

,הממצאיםמןהעוליםהליקוייםאתלתקןהנישוםיידרשבמכתב.כאמור
להסיקהשומהלפקידהנתונהלאפשרותלבותשומתותופנהכאמור
.פנקסיוקבילותלגביבבקורתשנמצאומהליקוייםמסקנותבעתיד

:(9/2002)25/97'מסהכנסהמסביצועלהוראות1'מסתוספת

.  תיקבע בהתאם לכמות ותדירות הליקויים שנמצאו ומהותםהסטיהמהות •
י הוועדות לקבילות  "בעניין זה ניתן להסתייע בהחלטות שניתנו ופורסמו ע

.פנקסים במהלך השנים



אי רישום תקבול

רושםאינואשר,נישוםשלבדינועוסקלפקודה(1()א)ב145סעיף

:כיוקובעתקבול

ספר,חשבונית,קבלהשובר,רושמתקופהבסרטתקבוליוהרושםנישום"

סעיףמכחהנציבהוראותפיעללנהלחייבשהואאחרתעודאויומיפדיון

אתיראו,הוראותאותןפיעללרשמוחייבשהיהתקבולבהםרשםולא,130

מספקתסיבההיתהכיהשומהפקידשוכנעאםזולת,קביליםכבלתיפנקסיו

."...הרישוםלאי



אי רישום תקבול

:כלהלן,להוראות1בסעיףמוגדר"תקבול"•

מתאריךמאוחרבוהנקובשהתאריךבשיקאובשטר,במזומןסכוםכל"

,בעקיפיןאובמישריןהעוסק/הנישוםשקיבל,אשראיבכרטיסאוקבלתו

."עסקובמהלך

:להוראות1בסעיףמוגדר"מזומן"•

מאוחראינובוהנקובושתאריךהעוסק/הנישוםשקיבלשיקלרבות"

."קבלתומתאריך



אי רישום תקבול

יישום מנהלי של הוראות הפקודה בעניין פסילת  : בנושא23/95חוזר 

ספרים

פקידי השומה לנקוט במשנה זהירות לפני שהם רשות המיסים מנחה את 

ובלשון  , ב לפקודה145סעיף מקבלים החלטה לפסול את ספרי הנישום מכוח 

:  לחוזר2.1סעיף 

ב יופעל רק באותם מקרים בהם אי רישום בצירוף שאר  145סעיף "

:הנסיבות מורה על אחת מהשתיים 

.ניסה להעלים מסחשש כי הנישום קיים . א

".של רישום תקבוליםשיטה לקויה אצל הנישום קיימת . ב



אי רישום תקבול

(  1989)( 222/88ה"עמ)ניאורםעניין 

:  רקע עובדתי

נוסףרישוםשנערךללא,בבנקקים'צהפקדתטופסינמצאוהעסקמנהלבידי

.קים'הצבגיןוחשבוניתקבלההוצאוולאבספרים

:המשפטבית

ספריאתלפסולאיןולכןמהותיתולאטכניתסטייההמהווהבמחדלמדובר

פנקסיאתניהלהנישוםכי,בעובדהמסקנתותמךהמשפטבית.הנישום

פיקחכיהעידהחשבוןרואה,הכפולההחשבונאותבשיטתשלוהחשבונות

בספרנרשמההתקבולשולםבגינההעבודה,המערכתעלאישיבאופן

.פעמיחדבאירועמדוברכי,מצאהמשפטוביתההזמנות

השינייםרופאדוגמת•



ב לפקודה145לבין ( ב)130היחס בין סעיף 

(1992)(235/90(א"ת)ה"עמ)מזוןשיווקרזעניין

:עובדות

רישוםאיבגין(1()א)ב145סעיףלפילנישומהספריםפסלהשומהפקיד

.תקבולים

תקבולרישוםבאישישמניחהיהלוגםכיקבעפלפלהשופט:המשפטבית

אתלהוציאכדיבכךהיהלא,מהותיתלאסטייהמשוםלקבלתובסמוך

שלקבילותם-איבדברלפקודה(1()א)ב145סעיףתחולתמתחוםהמחדל

."מספקתסיבה"לכךנמצאאםאלא,כולההמסלשנתהחשבונותספרי



סיבה מספקת

:(1983)שקדצבי'נרחובותשומהפקיד789/80

רבותמשמעויותבעלהוא-"מספקתסיבה"או-"סבירהסיבה"הביטוי"

אישלבהקשרלוהנודעתהמשמעותאתזהלביטויליתןעלינו.ומגוונות

זהבהקשר.והנוהליםהפקודהפיעלהקבועהבדרךתקבוליםרישום

"(המספקתהסיבה"שלאו)"הסבירההסיבה"שלמבחנהכילינראה

מבחנוזהו.(1,661,ה"לי"פד95/80'המשווה)אובייקטיבימבחןהוא

בעללהיותהלבתוםעשויזהמבחןשלבמסגרתו....הסבירהנישוםשל

.רשלןשיהיהעשוילבתםנישוםשכן,מכריעגורםהואאיןאך,חשיבות

אך"סבירהסיבה"שלהעדרהעללרוביצביעלבתוםשלהעדרואכן

."סבירהסיבה"שלקיומהעלבהכרחמצביעאינולבתוםשלקיומו



אי רישום תקבול

(:2013( )1719-02-13מ  "ע)קצובשויליעניין פסק הדין ב

רישום שספריו נפסלו על אי , בעל עסק לשיווק מוצרי ניילון ופלסטיק: הרקע
.180₪כביכול בסך של תקבול 

:בית המשפט

שפקיד השומה הוא הנושא בנטל הוכחת קיומם של תקבולים  , הכלל הוא•
. רישום כדין-בעסק החשודים באי

י הפקודה והתקנות  "לאחר שנמצא כי תקבול מסוים לא נרשם עפרק •
כי סיבה מספקת עומדת , עובר אל הנישום הנטל להוכיח, שהותקנו מכוחה

.הרישום-ביסוד אי

אין וכן כדי לפסול את ספרי הנישום , שלא נרשם כדין, בתקבול אחדדי •
בכך שהתקבול שלא נרשם הוא בסכום קטן כדי לשלול את פסילת  

.הספרים



אי רישום תקבול

-המשך (: 2013( )1719-02-13מ  "ע)קצובשויליעניין בית המשפט ב

,  דווקא הכללים המחמירים עם הנישום בהצדקת אי רישום התקבול"•
155סעיף )והנפקות הראייתית הקריטית של פסילת הספרים 

,  הם המחייבים את פקיד השומה לנהוג במשנה זהירות, (לפקודה
בקביעתו כי תקבול מסוים לא נרשם ובהחלטתו לפסול את ספרי  

וכשם שמוטל על פקיד השומה להקפיד עם מי שאינו מנהל  , הנישום
ספריו כדין כך גם מוטל עליו להקפיד עם עצמו שלא לפסול ספריו של 

.נישום שמנהל ספריו כדין

על פקיד השומה לבדוק היטב כל הסבר שנתן הנישום לאי  , לפיכך•
ולהשתמש בכלים שבידיו ובסמכויות הנתונות לו כדי , לכאורה, הרישום

.להגיע לחקר האמת

גם אם  סבירה  תשתית שאם הנישום הניח , הנובעת מכך היאהמסקנה •
לא מושלמת להצדקת אי הרישום שלכאורה או כל פגם לכאורי אחר  

,  ואילו פקיד השומה נמנע מלבדוק את ההסבר שניתן לו, בניהול ספריו
הרי שהדבר עשוי להוביל  , תוך שימוש בכלים ובסמכויות שבידיו

".לביטול החלטת פקיד השומה



?האומנם סעיף על חוקתי–( ב)ב145סעיף 

:הפסילההודעתחשיבות

הודעת"לשלוחהשומהפקידאתמחייבלפקודה(ג)130סעיף
:הסעיףובלשון,הנישוםשלספריואתלפסולוהחליטבמידה,"פסילה

פסלאו,(ב)קטןבסעיףכאמורחשבונותלקבלהשומהפקידסירב"

...לנישוםישלח-בהםשנמצאוכאמורליקוייםבשלחשבונותפנקסי

".החלטתונימוקיאתבהויפרטכךעלהודעה

:לפקודה(ב)ב145סעיף

מכוחהמנהלהוראותפיעלרושמתקופהסרטבניהולהחייבנישום"

."קביליםכבלתיפנקסיואתיראו,ניהלוולא130סעיף

?פסילההודעתדרושההאם



הסנקציות

:כלהלן,כדיןחשבונותפנקסיניהולאיעלהסנקציות
תמריץהיאזהלמוסדעררזכות-פנקסיםלקבילותלוועדהעררזכות•

לקבילותבקשרשההכרעה,ערובהלנישוםשניתנתבכך,פנקסיםלניהול
.מומחיםשלתלוי-בלתיגוףבידיתהאפנקסיו

-פקידשכםאלהשומהלצידוקהנטלהעברת-השומההצדקתנטל•
.חשבונות-פנקסילניהולתמריץמשוםהינההשומה

יותרומשפטיותוהוצאותייצוגהוצאות,המסבתשלוםהכרוכותהוצאות•
.חשבונות-פנקסינוהלואםרקבניכוי

גם-לחובהמסיתרותעלהצמדה-והפרשיריביתבשלהוצאההתרת•
בניהולשחייבמילגביקביליםפנקסיםבניהולמותניתזוהוצאההתרת

.פנקסים

.לפקודה33סעיף-קבילים-בלתיפנקסיםבשלוקיזוזיםניכוייםהגבלת•
הכנסהלגביבעיקר)לפקודה(ב)121סעיףלפיהמסשיעוריהחלת

.(אישיתמיגיעה

הבאבשקףהמשך



הסנקציות

:המשך–כדין הסנקציות על אי ניהול פנקסי חשבונות 

.לפקודהא159סעיף-ח"דובעקבותיתר-מסהחזר•

.לפקודה180סעיף–מקדמותהקטנת•

.לפקודהב191סעיף-חשבונות-פנקסיניהול-איבשלהמסשיעורהגדלת•

.לפקודה44סעיף-מיוחדותרפואיותהוצאותבשלזיכויהתרת•

הכנסה-מסלתקנות4בתקנה.רכבהוצאותניכוילענייןריאליפחתהתרת•

המנהל,לנישוםאפשרותניתנת,1975-ה"תשל,(רכבהוצאותניכוי)

הפחתיחושבמכוניותיוכלשלגבי,לבקש,130סעיףלפיחשבונות-פנקסי

'אבנספחהקבועהתחשיביהפחתלפיבמקוםהפחתתקנותלפי

למיהפקודהשמעניקההתמריציםביתרמשתלבתזונקודה.לתקנות

.כדיןחשבונות-פנקסישמנהל



השלכות פרקטיות של פסילת ספרים

:'לשומות שלב ב' הפרשים בין שומות שלב א

(2011( )10199-02-09מ "ע+ 8602-12-08מ "ע)עניין עותמאן

:רקע עובדתי 

200,000הוצעה פשרה לפיה ישלם סכום מס של , שספריו נפסלו, למערער

נערך דיון  , המערער סירב. ח בגין הפרשי ההון הבלתי מוסברים שנמצאו"ש

ובו טען המשיב כי בדק את נכסי המערער לעומק וביסודיות ולכן ' בשלב ב

.  ח"ש2,000,000העמיד את השומה על סכום העולה על 

:בית המשפט

של הדיונים על ידי רשות מס  ' התנהלות לפיה עולה הצעה בשלב א"

של ההליך  ' הנמוכה באופן משמעותי מן השומה המוצאת בשלב ב

ובמידה רבה מבססת טענה כי התנהלות של אותה  , אינה ראויה, השומתי

".עדיין יש לעמוד על פער סביר בין שני השלבים... אינה רצינית, רשות



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

:'לשומות שלב ב' הפרשים בין שומות שלב א

2011–( 10199-02-09מ "ע+ 8602-12-08מ "ע)עותמאןעניין 

צריכה הרשות לתת הסברים  , כאשר מדובר בפער משמעותי"•

,  גם אם התגלו ראיות נוספות, ועוד. מפורטים לקיומו של פער כאמור

מדוע לא ניתן היה  , לנמק, בין היתר, על המשיב לפרט מתי נתגלו וכן

.של ההתדיינות' לעשות שימוש באותן ראיות כבר בשלב א

של העלאת הצעה נמוכה  -והדבר לא הוכח -" מדיניות"אם קיימת •

ללא ביסוס ומבלי שבאותו שלב נעשתה בדיקת  ', להסדר בשלב א

,  של הפרזה בשומה בצו" מדיניות"ישנה ' ובשלב ב, נתונים נדרשת

."הרי שאין לקבלה

.  שחאדהנבהאןבשיר 187/00ה"עמראו גם •



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

שינוי בנטל הראיה

חובת הראיה כי השומה היא מופרזת תהיה על "–לפקודה 155סעיף •

ובערעור על פי  , אולם אם המערער ניהל פנקסים קבילים; המערער

כאשר פנקסי החשבונות בוקרו על ידי רואה חשבון וחוות  ( ח)130סעיף 

ללא הסתייגות או  היתהחות הכספיים על פיהם "דעתו על הדו

קבילות  לעניןבהסתייגות שלדעת בית המשפט אין לה נפקות 

להצדיק את  , העניןלפי , חייבים פקיד השומה או המנהל, הפנקסים

."החלטתם

,  על פי הפקודה, מקום שהמשיב חייב"–לתקנות הערעור 10תקנה •

בכל מקרה  ; חייב הוא להתחיל בהבאת ראיותיו, להצדיק את השומה

."אחר חייב המערער להתחיל בהבאת ראיותיו



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

שינוי בנטל הראיה

( 4/11ערר )(ועדה לקבילות פנקסים)בעניין מקלאדה סלאח 
:כדלקמן, נקבע, (25.8.2011)

ציפיותיוכיהרושםאתיצרהוועדהבפניבהופיעוהמשיבכוחבא"

להנפקתאוטומטוכמעיןגומיחותמתלושתשמשהינםמהוועדה

כי,בדיוןדעתוגילההמשיבכוחבא,ועודזאת...ספריםפסילת

בשומההראיהנטלאתלהעבירכדירקלונחוצההספריםפסילת

,מאמץללאפסילהי"ע...העוררשכםעל,הפיקשכבר77סעיףלפי

-נוק"במראשהכרעההמשיבלקבלרוצהאחתגליוטינהבאבחת

העוררשלכשידיובהשירצהשומהכלבנחתולהפיק,"אאוט
."פסוליםספריםשלבסךכפותות



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

יחסי הגומלין בין פסילת ספרים לעניין מס הכנסה לבין פסילת ספרים  

מ"לעניין חוק מע

לנו באותם פנקסי  כשעניין "–( 1989נובמבר ()734/86א "ע)שהינו עניין •

חשבונות אשר שימשו בסיס לדיווח למס הכנסה ולמס ערך ממוסף  

וכשהפנקסים נפסלו על ידי מס הכנסה  , לגבי אותה תקופה, כאחד

איני רואה כל סיבה  -בעילה שהיא רלבנטית גם לחיוב במס ערך מוסף 

חות מן הטעם כי הם אינם  "שתמנע מהמערער שלא לקבל את הדו

,  אינם נכונים או אינם נתמכים בפנקסי חשבונות שנוהלו כדין, מלאים

כל זאת גם אם הפסילה  .לחוק( א)77ולהפעיל את סמכותו לפי סעיף

".השומההפורמלית נעשתה על ידי פקיד 

י רשויות מס ערך  "נפסלו ספרי החשבונות עאם י הלכת שהינו "עפ"-ק"החב•

י רשות אחת "משנפסלו הפנקסים ע. מוסף תחול הפסילה גם לעניין מס הכנסה

תקפה הפסילה גם ברשות  -בעילה שהיא רלבנטית גם לחיוב במס ברשות אחרת 

.האחרת



מ"פסילת ספרים לצרכי חוק מע



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

-החובה לנהל פנקסי חשבונות

-מ"מעלחוק66סעיף

כללדרך,האוצרשרשקבעובדרךבצורהורשומותפנקסיםינהלבמסחייב"

".מסחייביאועוסקיםלסוגיאו

-מ"מעלחוק(א)74סעיף

שניהלםאו,חשבונותפנקסי,פלוניתבתקופה,במסחייבניהללא(א")

קביעתלעניןמהותיתשהיתה,שלפיוהתקנותאוזהחוקמהוראותבסטיה

לאהפנקסיםמבוססיםשעליהםשהמסמכיםאו,המסאוהעסקאותמחזור

לשנתהמתייחסח"דוכללקבללסרבהמנהלרשאי,להוראותבהתאםנשמרו

;האמוריםהליקוייםנתגלואליהשביחסהדיווחתקופתכלולהשבההמס

הגישלאכאילו,76סעיףלענין,החייבאתיראו,ח"דולקבלהמנהלסירב

".ח"דו



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

קופהניהולואיתקבוליםרישוםאי-א77סעיף

,בחשבונית,קבלהבשובר,רושמתקופהבסרטתקבוליוהרושםעוסק(א)

סעיףמכוחהוראותפיעללנהלחייבשהואאחרבתעודאו,יומיפדיוןבספר

אתיראו,הוראותאותןפיעללרשמוחייבשהיהתקבולבהםרשםולא,66

היתהכיהמנהלשוכנעאםזולת,מסשנתבאותהקביליםכבלתיפנקסיו

.הרישוםלאימספקתסיבה

אחרבתעודאובחשבונית,משלוחבתעודתטוביןהנפקתהרושםעוסק(ב)

הנפקתבהםרשםולא,66סעיףמכוחהוראותפיעללנהלחייבשהוא

כבלתיפנקסיואתיראו,הוראותאותןפיעללרשמהחייבשהיהטובין

לאימספקתסיבההיתהכיהמנהלשוכנעאםזולת,מסשנתבאותהקבילים

.הרישום



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(המשך)קופה אי רישום תקבולים ואי ניהול -א 77סעיף 

או יותר בשנת מס אחת או בשנים עשר חדשים רצופים  שפעמייםעוסק (   ג)

שהוא חייב לרשמם לא רשם תקבול או הנפקת טובין , בשתי שנות מס
ומהן פעם אחת לפחות לאחר שהזהירו  , (ב)או ( א)כאמור בסעיפים קטנים 

חזקה שפנקסיו אינם קבילים גם בשתי שנות המס שקדמו  , המנהל בכתב
או גם בשנת המס  , לשנה שבה לא רשם פעמיים תקבול או הנפקה כאמור

שקדמה לשנה הראשונה שבתוך שנים עשר החדשים שבהם לא רשם  
נתקבלו  חותיו"דואף אם , העניןלפי , פעמיים תקבול או הנפקה כאמור

סיבה מספקת  היתהזולת אם שוכנע המנהל כי , והשומות נערכו לפיהם
.לאי הרישום

ניתן לערער על פי , (ג)עד ( א)על החלטת המנהל לפי סעיפים קטנים (  ד)
.ימים מיום שנמסרה ההודעה60תוך , החלטה בהשגההיתהכאילו 83סעיף 

עוסק החייב בניהול סרט קופה רושמת על פי חוק זה או תקנות שלפיו  (  ה)
.יראו את פנקסיו כבלתי קבילים, ולא ניהלו



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

של חשבונית מס שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא הוצאה -ב 77סעיף 

כדין  

יראו את פנקסיו כבלתי קבילים  , שהוציא חשבונית מס שלא כדיןעוסק (  א)

.באותה שנת מס

,  עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין(  ב)

אלא אם כן הוכיח בעת  , יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס

כי לא ידע  , להנחת דעתו של המנהל, 62הבאת טענותיו לפי סעיף 

.שהחשבונית הוצאה שלא כדין

ניתן לערער לפי סעיף , (ב)או ( א)על החלטת המנהל לפי סעיפים קטנים (   ג)

ימים מיום שנמסרה ההודעה על 60בתוך , החלטה בהשגההיתהכאילו 83

.ההחלטה



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

ספריםניהולאיעלקנס-95סעיף

או,שנקבעכפירשומותאוחשבונותפנקסיבמסהחייבניהללא(א).95

המנהלרשאי,פיועלהתקנותאוזהחוקמהוראותמהותיתבסטיהשניהלם

לפי,והריווחהשכרכלמסךאועסקאותיומחירכלמסך1%עלקנסלהטיל

ובלבד,שנקבעכפיהרשומותאוהפנקסיםנוהלולאשבההמסלשנת,הענין

.לחודשחדשיםשקלים320-מיפחתלאשהקנס



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(:המשך)ספרים על אי ניהול קנס -95סעיף 

כפירשומותאוחשבונותפנקסי,עוסקשהואבמסחייבניהללא(1א")

אחריםמסמכיםאויבוארשימוני,מסחשבוניותרשםלאזהובכלל,שנקבע

מספיהםעללנכותזכאיושהיהכדיןלושהוצאו,זהלענייןאישרשהמנהל

בסטייהרשומותאוחשבונותפנקסיניהלאו,(א)38סעיףלפיתשומות

-אי,חלקהאוכולה,שעניינהפיועלהתקנותאוזהחוקמהוראותמהותית

30%שלבשיעורקנסעליולהטילהמנהלרשאי,כאמורמסמכיםרישום

המסמכיםפיעל(א)38בסעיףהקבועבמועדניכהשלאהתשומותמסמסך

המנהלבידישנעשתהבשומהאומסבקביעתבחשבוןהובאואשר,האמורים

כאמורהעוסקשהגישתקופתיבדוחאומשליםבדוחאוב"יפרקהוראותלפי

לגרועכדיזהקטןסעיףבהוראותאין;הענייןלפי,(ב)76או71בסעיפים

".(א)קטןסעיףלפיהמנהלמסמכות



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(:המשך)קנס על אי ניהול ספרים -95סעיף 

רשאי החייב במס להגיש ערעור  ( א)על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (  ב)

לפני בית המשפט המחוזי או ערר לפני הועדה לקבילות פנקסים שהוקמה על  

ואולם על  , לו על ההחלטהשהודעתוך שלושים יום מיום , 127פי סעיף 

בסטיההחלטה כאמור שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות 

הוצאת חשבונית מס שלא כדין או ניכוי מס תשומות הכלול  שענינהמהותית 

, העניןלפי , (ב)או ( א)ב77לפי סעיף , בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין

רשאי החייב במס להגיש ערעור בתוך התקופה האמורה רק לפני בית  

.המשפט המחוזי

רשאי החייב במס שהוא עוסק ( 1א)החלטת המנהל לפי סעיף קטן על ( 1ב)

לו  שהודעבתוך שלושים ימים מיום , להגיש ערעור לפני בית המשפט המחוזי

.על ההחלטה



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(:המשך)קנס על אי ניהול ספרים -95סעיף 

...( 2ב)

אלא אם החליטו  דוחה את תשלום הקנס הגשת ערעור או ערר ( ג)

.בית המשפט או הועדה אחרת

הגשת ערעור או ערר לפי סעיף זה אינה באה במקום הגשת  (  ד)

יראו את פנקסי  , נדחו הערעור או הערר; 82השגה על פי סעיף 

.הערעור על השומהלעניןהחשבונות כבלתי קבילים 

לערער  רשאי, חייב במס שלא הגיש ערעור או ערר לפי סעיף זה(  ה)

.83על החלטת המנהל על פי סעיף זה יחד עם הערעור לפי סעיף 



מ"לחוק מע95לבין סעיף 74יחסי הגומלין בין סעיף 

(2015מרץ)(13792-02-14ע"אב)דוידיעניין
:עובדתירקע

לחוק95סעיףהאםלשאלההמשפטביתנדרש,אבעיההליךבמסגרת
ורקאךשמאאו,עוסקשלספריולפסולסמכותמ"מעלמנהלמקנהמ"מע
.סעיףבאותוכקבועקנסהעוסקעללהטילהסמכותאת

:העוררתטענות

ספרילפסולמפורשתסמכותהשומהלפקידהעניקלפקודה130סעיף•
לאלחוק95סעיף.מ"מעלמנהלזהמסוגסמכותהעניקלאאך,הנישום

.בטלהזהבענייןהחלטתוולפיכךספריהאתלפסולסמכותלמשיבהקנה

באופןמצוינתקביליםכבלתיבפנקסיםלראותישלפיהפוזיטיביתקביעה•
והוצאה,תקבולרישוםאישעניינםלחוקב77-וא77בסעיפיםרקמפורש

.כדיןשלאמסחשבוניתניכויאו

אתיראוהעררנדחהאםרקכיעולהלחוק(ד)95סעיףמהוראת•
.קביליםכבלתיהפנקסים

,ספריםפסילתשלצעדבנקיטתלבתוםבחוסרשימושעשההמשיב•
שכמהעלהראיהנטלבהעברתדיונייתרוןלעצמולקנותמנתעלוזאת

.העוררתשל



מ"לחוק מע95לבין סעיף 74יחסי הגומלין בין סעיף 

(המשך( )13792-02-14ע"אב)עניין דוידי
:טענות המשיב

מ חוזר וקובע כי נתונה למנהל סמכות לפסול ספרים אם נוהלו  "מעחוק •
.וכך אף חוזרת וקובעת הפסיקה, בסטייה מהותית

ח בשל כך  "לחוק מקנה למנהל סמכות לסרב לקבל דו( א)74סעיף •
".פסילה"ח פירושו "לקבל דולסרב , שהספרים נוהלו בסטייה מהותית

,  "אינם קבילים"פירושו " פסולים( "ספרים)לדידו של המשיב המונח •
.והספרים אינם קבילים אם נוהלו בסטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים

הנוקטים בלשון מפורשת של פנקסים  , ב לחוק77-א ו77בעניין סעיפים •
,  2003-ו1986טוען המשיב כי אלה נוספו לחוק בשנים , "בלתי קבילים"

אך הם לא נועדו לאיין את סמכות המנהל לפסול ספרים בעילה של סטייה 
אלא אך לקבוע חזקה של אי קבילות פנקסים במקרים של אי , מהותית

או הוצאת חשבונית מס שלא כדין או ניכוי מס  ( א77)רישום תקבול 
(.ב77)תשומות שלא כדין 



מ"לחוק מע95לבין סעיף 74יחסי הגומלין בין סעיף 

(:בורנשטיןר שמואל "השופט ד' בפני כב)המשפט בית 

"  לפסול"מ סמכות "לחוק מקנה למנהל מע95בית המשפט קובע כי סעיף 

:כלהלן, ספריו של עוסק

ודינה  , סמכותו של המשיב היא לקבוע כי הספרים נוהלו בסטייה מהותית"

או  " בלתי קבילים"של קביעה זו אינו שונה מהקביעה כי הספרים 

וזאת ככל שהדברים נוגעים לסנקציה המעשית הנובעת מאותה  " פסולים"

איסור  , אי החזרת עודף מס תשומות, ח"לאמור סירוב לקבל דו, קביעה

(  ד)83וכן היתרון הדיוני בהתאם לסעיף , הטלת קנס, הוצאת חשבונית מס

."לחוק

ח "אם הדו, הראיה היא על המערערחובת ": מ"לחוק מע(ד)83סעיף •

".כדיןאינו נתמך בפנקסי חשבונות שנוהלו 



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

-ניכוי מס תשומות בחשבוניות פיקטיביות 

עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית  : מ"לחוק מע( 1א)50סעיף •

רשאי המנהל להטיל עליו כפל המס המצוין  , מס שהוצאה שלא כדין

אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של , בחשבונית או המשתמע ממנה

".  כדיןכי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא המנהל 

שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית  עוסק ":מ"לחוק מע( ב)ב77סעיף •

יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת  , מס שהוצאה שלא כדין

להנחת  , 62אלא אם כן הוכיח בעת הבאת טענותיו לפי סעיף , מס

".  כדיןכי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא , דעתו של המנהל

ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או  לא : "מ"לחוק מע( א)95סעיף •

מהותית מהוראות חוק זה או  בסטיהאו שניהלם , רשומות כפי שנקבע

מסך כל מחיר  1%רשאי המנהל להטיל קנס של , התקנות על פיו

...".  עסקאותיו



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(  2014)3886/12א "ע-עניין זאב שרון 

עובדות  

מ "חברה לקבלנות בנין ועפר הגישה לרשויות מע, שרוןהמערערת בעניין •
,  דוחות תקופתיים בהם ניכתה מס תשומות שהיה כלול בשש חשבוניות

החשבוניות בחלקן נשאו את חתימתו  . אשר הוצאו לה על ידי חברה אחרת
של בעל המניות בחברה האחרת וחלקן היו חתומות על ידי אדם אשר אינו  

.  רשום כבעלים או כנושא משרה באותה חברה

כי מדובר בחשבוניות פקטיביות אשר לא שיקפו עסקאות , מ טען"מנהל מע•
אמתיות ובהתאם פסל את ספרי המערערת והטיל עליה כפל מס וקנס 

כי מדובר בחשבוניות המשקפות עסקאות , המערערת טענה מנגד. מינהלי
עבודות שעשתה בפועל וכי עשתה כל ביכולתה על מנת לוודא  , אמיתיות

.   מ"שהחברה האחרת רשומה כדין במרשמי מע

כפל המס והקנס המינהלי , ערעור שהגישה המערערת על פסילת הספרים•
(.  48572-03-11מ "ע)נדחה על ידי בית המשפט המחוזי 



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(  2014)3886/12א "ע-עניין זאב שרון 
המשפט העליון ראה לנכון להסדיר עקרונית את סמכויות המנהל וזכויות  בית 

: כדלקמן, הנישום

מ להציג תשתית  "כי יש מקום לדרוש ממנהל מע, בית המשפט קובע•
.מנהליראייתית להחלטה להטיל כפל מס וקנס 

לפיה שומה על המנהל לנקוט , בית המשפט דוחה את טענת המערערת•
במסגרתו בשלב הראשון יערוך שומה על פי מיטב , "שלבי-דו"בהליך 

לחוק ובשלב השני יפעיל את סמכויותיו לעניין  77השפיטה לפי סעיף 
עריכת שומה על פי מיטב השפיטה  . המינהליהטלת כפל המס והקנס 

הינה סמכות שונה ונפרדת מסמכויותיו של המשיב להטיל כפל מס וקנס 
מנהלי

אינה , לחוק( ב)77תקופת ההתיישנות בת חמש השנים הקבועה בסעיף •
הגם שבית  , חלה על סמכותו של המנהל בעת הטלת כפל מס וקנס מנהלי

כי על המשיב להפעיל את סמכותו זאת במסגרת תקופת  , המשפט סבור
שהינה  , 1958-ח"ההתיישנות הכללית הקבועה בחוק ההתיישנות התשי

.  שניםבת שבע 



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(  2014)3886/12א "ע-עניין זאב שרון 
החל בבחינת ניכוי מס תשומות בגין חשבונית  המבחן האובייקטיבי •

יתר על המידה בכל הנוגע להטלת כפל מס  שהוצאה שלא כדין מחמיר 
והטלת קנס מנהלי ואינו עולה בקנה אחד עם הסיומת הקבועה כאמור  

כי לא "אם הנישום הוכיח  מינהלילפיה לא יוטל כפל מס או קנס , בחקיקה
מסיק בית המשפט  , מסיומת זו". ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין

כנגד  כי אי מודעות לפסול שנפל בהוצאת החשבוניות מהווה הגנה , העליון
(.מבחן סובייקטיבי)ל "הנהפעלת הסנקציות 

עצימת  "בית המשפט מייבא לעניין המבחן הסובייקטיבי החדש את עקרון •
רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או "מחוק העונשין לפיו " העיניים

". מלבררםאם נמנע , בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם
אשר עוצם את עיניו לא יעמוד , כי נישום, מתווה בית המשפט, בהתאמה

.בנטל של המבחן הסובייקטיבי

נדחההערעור 

-(  ישראלמדינת ' מאיר כליפה נ41492-11-13מ "ע)דחיית ערעור •
21.6.2015



מ"סטייה מהותית לצרכי חוק מע

(2015יוני)(55647-07-14מ"ע)סניורעניין

:עובדתירקע

כךהראיותהבאתנטללהיפוךהמערעריםבבקשתההחלטהשלעניינה

.מ"מעמנהל,המשיבכתפיאליועברהראשוניהראיהשנטל

:המשיבטענת

העוסקשם-עלהןפיקטיביותחשבוניותהוציאהמערער,המשיבלטענת

הנוספתהמערערת)ובשליטתושבעלותוחברהשם-עלוהןשלוהמורשה

ניכויבאמצעותהמסחבותאתבמרמהלהקטיןלאחריםסייעובכך,(בתיק

לולהתשומותמס אתהמשיבִחייב,זאתלאור.האמורותבחשבוניותהכָּ

מסבגיןשומותלהםוהוציאובקנסמס-בכפלהחברהואתהמערער

.שניכההתשומות



מ"סטייה מהותית לצרכי חוק מע

:המשך–(2015יוני)(55647-07-14מ"ע)סניורעניין

:המערערטענת

הלכתלאור,הראיותהבאתנטלהיפוךעללהורֹותיש,המערעריםלטענת
.שרוןזאב

:הדיןפסק

עלהואהראיותהבאתנטל,כאמורמסכפללהטילהחלטהעלבערעור•
.שרוןזאבבענייןהעליוןהמשפטביתשלדינובפסקשנקבעכפיהמשיב

כתפיעלמוטלהראיותהבאתנטלספריםלפסולההחלטהעלבערעור•
תקינותחזקתלחייבעומדתלאזהשבמקרהשוםעל,המערער
.למנהלהנטלאתמעבירהלחוק(ד)83סעיףלפיאשר,הפנקסים

כתפיעלמוטלתשומותמסשומתעלבערעורהראיותהבאתנטל•
שעניינהשומהוהוצאהנפסלולאשהספריםבמקרהרקכאשר,המערער

.המנהללכתפיהראיותהבאתנטלעובר,פנקסיתשאלה



מ"סטייה מהותית לצרכי חוק מע

:המשך–(2015יוני)(55647-07-14מ"ע)סניורעניין

.?משולבבהליךהדיןמה

לכאורההואהמערעריםכתפיעלהנטלמוטלשבוההליךבומקום"•

הואשהמשיבראוי,המשיבעלהנטלמוטלשבוההליךשלתולדה

מעבראלהמערעריםאת"להדוף"וינסהראיותיובהבאתשיפתח

הנוגעבכלגםכיהדבריםמשמעותאין.50%שלדמיוניקולאותו

רףלאותוהמשיבנדרש,לפסילההנוגעבכלאוהתשומותלשומת

שייכיםוהפסילההתשומותשומתשממילאמאחראך,מחמירהוכחה

המערערולפיה,המשיבידיעלכנטען,כוללתעובדתיתמערכתלאותה

,שירותיםקיבלולאגםולפיכךשירותיםנתנולאשבבעלותווהחברה

".האחרבנטלעמידהאףלרובתהאמשמעההאחדבנטלעמידה

.ראיותיובהבאתיפתחהמשיב•



דגשים ומסקנות

.פער הציפיות•

.טיב העסק והתוספת המתאימה בהוראות ניהול ספריםהכרץ•

.על פסילת ספריםדגש •

.  ליקוי מהותי/ מהותיתסטייה -עקרון המהותיות  •

.סיבה מספקת-אי רישום תקבול  •

מ"פסילה במס הכנסה ופסילה במע–יחסי גומלין •

.  נטל הראיה בהליך המשפטי•



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/
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