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מאורי עמפלי( ח"רו)ד "עו: מרצה
2019בינואר 24

הרצאה בחשבים

הליכים וייצוג נכון בפני פקיד שומה, עילות לפסילת ספרים

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו



המצגתנושאי

:הכנסהמסבפקודתספריםפסילת

מהותיות-לפקודה(ב)130סעיףלפיספריםפסילת•

הכנסהרישוםאי,בחשבוניתשימוש)סלסעיף–לפקודה(יא)130סעיףלפיספריםפסילת•

.(מהותיבסכוםפיקטיביתהוצאה,מהותיבסכום

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•

כדיןשלאתשומותמסוניכויכדיןשלאמסחשבוניתשלהוצאה–מ"מעלחוקב77סעיף•

ספריםניהולאיעלקנס-מ"מעלחוק95סעיף•

הראיהנטל•



פסילת ספרים בפקודת מס 
הכנסה



הוראות ניהול פנקסים

–לפקודה(א)130סעיף

.חשבונות-פנקסיניהוללקבועהנציבסמכותאתקובעלפקודה130סעיף•

פנקסיניהולעל,נישומיםשלמסוייםלסוגאוכללדרך,להורותהמנהלרשאיהשומהלצורך"•
כלליםהוראותבאותןלקבוערשאיוהוא,יד-ממשלחאומעסקהנובעתהכנסהשלחשבונות

עסקיקשרמקייםהואשאתוממילדרושהנישוםחיובלרבות,הפנקסיםניהוללשיטת
שלושהבתוםלתקפןייכנסוההוראות.ולהזדהותהאישייםפרטיואתלנישוםלמסורכלשהו
כןלעשותהואורשאי,המנהלשקבעיותרמאוחרבמועדאוברשומותפרסומןמיוםחדשים

מקלותהוראותקביעתאוהוראותשלביטולןואולם.נישומיםשלמסוייםלסוגאוכללדרך
";פרסומןמיוםחדשיםשלושהתוםלפנילתקפןשייכנסויכול



הוראות ניהול פנקסים

ערךמסתקנותעםמשולב1973-ג"התשל,(חשבונותפנקסיניהול)הכנסהמסהוראות
:"(ספריםניהולהוראות":להלן)1976–ו"התשל,(חשבונותפנקסיניהול)מוסף

:הינה,ספריםניהולהוראותמטרתק"החבלפי

;הנישומיםכלאתשתחייבמקיפהחשבונותמערכתניהוללשיטתאחידיםכלליםלקבוע•

;החשבונותמערכתניהוללשיטתהקשוריםיסודמונחילהגדיר•

מרכיביםאשרוהספריםהתיעודשלולתוכנםלצורתםומפורשותאחידותדרישותלקבוע•
;החשבונותמערכתאת

העסקלאופיוהרכבההחשבונותמערכתניהולחובתאתהאפשרבמידתלהתאים•
.ולהיקפו

לגביכלליותהוראותהמכילהכלליהחלק:פונקציונלייםחלקיםמשנימורכבותההוראות•
תוספות16-ומ,פיהןעלחשבונותפנקסישמנהלמיכלאתהמחייבתהספריםניהולשיטת

בהתאםהעסקיםשלהחשבונותמערכתהרכבשלמפורטתיאורמהןאחתשבכלענפיות
.ולהיקפםלאופיים



עילות לפסילת פנקסים ופרוצדורה

-לפקודה(ב)130סעיף

סמךעלשלאחשבונותלקבללסרבהשומהפקידרשאי,(א)קטןסעיףלפיהוראותניתנו(ב")
בפנקסישנמצאוהליקוייםאומההוראותהסטיותאם,ההוראותלפישנוהלוחשבונותפנקסי

.מהותייםהיואם-מוסדואצל,נישוםאצלההכנסהקביעתלעניןמהותייםהיוהחשבונות

בשלחשבונותפנקסיפסלאו,(ב)קטןבסעיףכאמורחשבונותלקבלהשומהפקידסירב(ג)
נימוקיאתבהויפרטכךעלהודעהלמוסדאולנישוםישלח-בהםשנמצאוכאמורליקויים

.החלטתו

.המנהלאישורטעונות,מוסדלענין(ג)-ו(ב)קטניםסעיפיםלפיהשומהפקידהחלטות(1ג)

לקבילותהועדהלפנילערורניתן(ג)קטןסעיףפיעלהשומהפקידהחלטתעל(1)(ד)
;ההודעהקבלהמיוםיום30תוךפנקסים

תובאלאהועדההחלטתקבלתעד(1)פסקהלפיהעררהגשתמיוםהתקופה(2)
.(ג)152-ו145בסעיפיםהאמורותהתקופותבחשבון

הבאבשקףהמשך



עילות לפסילת פנקסים ופרוצדורה

המשך

כבלתיהחשבונותפנקסיאתיראו,ונדחה(ד)קטןבסעיףכאמורעררהוגש(ה)
.השומהעלערעורלעניןקבילים

כאמורפסילתםאופנקסיםקבלתאיעלהמבוסס(ב)152סעיףלפיצויוצאלא(ו)
(ג)קטןסעיףלפילנישוםכךעלהודעהשנשלחהלפני,(ג)או(ב)קטניםבסעיפים

לפני-עררהוגשואם,השומהפקידהחלטתעלהעררלהגשתהמועדשחלףולפני
.פנקסיםלקבילותהועדההחלטתבושניתנה

.150סעיףפיעלהשגהבמקוםבאהאיננהזהסעיףלפיעררהגשת(ז)

לפיהשומהפקידהחלטתעללערערניתן,(ד)קטןבסעיףכאמורעררהוגשלא(ח)
".153סעיףפיעלהערעורעםיחדהמחוזיהמשפטביתלפני(ג)קטןסעיף



עילות לפסילת פנקסים
-לפקודה ( יא)130סעיף 

,קביליםכבלתיהפנקסיםאתיראומאלהאחדונעשה,(א)קטןסעיףלפיהוראותניתנו(1)(יא")
:כאמורלמעשהמספקתסיבההיתהכיהשומהפקידשוכנעאםזולת

משקףאינובההנקובשהסכוםאו,שירותמתןאומכירהבלאשהוצאהבחשבוניתשימוש(א)
כמשמעותה–"חשבונית",זהלענין;העניןלפי,השירותמתןמחיראתאוהמכירהמחיראת

;מוסףערךמסבחוקכמשמעותהמסחשבוניתוכן,זהסעיףלפישניתנובהוראות

;מהותיבסכוםהכנסהנכללהלא131סעיףלפישהוגשבדוח(ב)

,שירותקבלתאורכישהבלאהוצאהאו,פרטיתהוצאהנוכתה131סעיףלפישהוגשבדוח(ג)
,השירותקבלתמחיראתאוהרכישהמחיראתמשקףאינוכאמורשנוכתהההוצאהשסכוםאו

.מהותיבסכום,ההפסדאתשהגדילאוהחייבתההכנסהאתשהפחיתבאופןוהכל

המשך בשקף הבא



עילות לפסילת פנקסים

(המשך)–לפקודה(יא)130סעיף

ימים30בתוך,השומהמפקידלבקשרשאי,(1)פסקהלפישניתנההחלטהעלהחולקאדם(2)
אתלשנותהבקשהאתהשומהפקידדחה;ולשנותהבהולעייןלחזור,ההחלטהקבלתמיום

ובלבד,(ב)152סעיףליצוהיתהכאילוהחלטתועללערערניתן,חלקהאוכולה,ההחלטה
השומותעלהערעורעםיחדאוהחלטתומתןמיוםימים60יהיההערעורלהגשתשהמועד
".ראשיוגובהשומהפקידעוזרלמעט–"שומהפקיד",זופסקהלענין;מסשנתלאותהשנערכו



מהותיות 

-להוראות ניהול ספרים 3הוראה 

מערכתבניהולהקלותמבקשעסקושלנסיבותיואוהיקפו,אופיומחמתאשרנישום(א")
ההקלותאתיפרטשבהמנומקתבבקשההשומהלפקידיפנהאלההוראותלפיהחשבונות
.המבוקשות

תחילתלפנייותראוחדשיםשלושהרשוםבדוארכאמורהשומהלפקידנישוםפנה(1)(ב)
עלכמאושרתבקשתותיראה,מסשנתאותהתחילתעדהחלטתואתקיבלולאפלוניתמסשנת

;בלבדמסשנתלאותההשומהפקידידי

פקידשלהחלטתוקיבלולא(1)בפסקההאמורהמועדאחרירשוםבדוארנישוםפנה(2)
ארבעתמתוםכמאושרתבקשתותיראה,הבקשההגשתמיוםחדשיםארבעהתוךהשומה

.המסשנתתוםועדכאמורהחדשים

המשך בשקף הבא



מהותיות

:המשך–להוראות ניהול ספרים 3הוראה 

או,השומהפקידלושאישרלהקלותובהתאם2בסעיףכנדרשחשבונותמערכתניהלאשרנישום(ג)
שנקבעכפיכמאושרתבקשתוורואים(ב)קטןבסעיףכאמורהשומהלפקידפנהאשרנישום

,בבקשתוהמפורטותלהקלותובהתאם2בסעיףכנדרשחשבונותמערכתוניהל(2)או(1)בפסקאות
.אלההוראותלפיחשבונותמערכתניהלכאילויראוהו

שבוהמס,הנישוםשלהכנסתוקביעותלעניןמהותיתשאינה,אלהמהוראותסטייהנתגלתה"(ד)
".הפנקסיםניהוללשיטתהכלליםקיוםאיבלבדזהבסטייהיראולא,העוסקחב



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית וליקוי מהותי 

(2005)מ "מתכת בע. נ.ג.נ1566/02ש "ע

אמיניםאינםעוסקשלבספריוהכלוליםהנתוניםכינמצאבומקוםנעשיתספריםפסילת,ככלל•
עללהשפיעכדיבהןשיש,העוסקשלהוצאותיואתאוהכנסותיואתלשקףיכוליםואינם

.העוסקחייבבוהמסקביעת

פיעלנבחנת,פנקסיופסילתהמצדיקהבמידה,הפנקסיםניהולמהוראותעוסקסטהאםהשאלה•
יאפשראשרבאופן,ההוראותפיעללנהלישספריםכיהואהמנחהכשהכללומקרהמקרהכל

מנתועלעוסקכלשלוהתשלומיםהתקבוליםשלנאותרישוםאחרלעקובהמסלשלטונות
.נכונותםאתלבדוקובכךאחריםעוסקיםשלרישומיםעם,אלהרישומיםלהצליביהיהשניתן

לבדוקהאפשרותאתהמסמשלטונותבהכרחהואמונעכנדרשפנקסיואתמלנהלעוסקמשנמנע•
עללפקחהמסשלטונותנדרשיםאותוהנאותבפיקוחהואפוגעכךידיועלדיווחיונכונותאת

.הנישומים

יש,דיןפיעללנדרשובניגודהתאמהבחוסרפנקסיואתמנהלעוסקכאשרכיחולקאין,ואכן•
.פנקסיםניהולמהוראותמהותיתסטייהמשוםבכך



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית וליקוי מהותי 
(:2013)' בר ששת ואח148/08ה"עמ

אשר ספריה נפסלו  , ייצור ושיווק נעליים, המערערת הינה חברה העוסקת בעיצוב: רקע
.  משנתגלו ליקויים בספרים

:בית המשפט

נובעתספריםניהולהוראותעללהקפדההמחוקקשמייחסהחשיבותכי,הובהרבפסיקה•
.המסמפקחישלהביקורתעללהקלמהצורך,השאר-בין

אוהכנסותלהעליםהנישוםעלשתקשהמערכתליצוררקלא,היאהכלליםשלמטרתם•
מצבעלנתוןרגעבכללעמודהמסלמפקחילאפשר,מכךפחותלאאלא,הוצאותלנפח

"בילוש"בפעולותצורךללאהעסק

טוביןרכישתשלרישום-אי)ספריםלפסילתעילהלשמשיכולאחדליקויגם•
.(פסילהלבססכדיבוהיה,(2003בשנת)ח"ש179,522בסך

חקרעלהמקשהספריםמערכתהמסמפקחילפניעומדתשבובמצבקיימתפסילהעילת•
.הנישוםבהסבריצורךללא,המצבאתולבטאלשקףהספריםעל.האמת



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית 

(2013( )34/12' ערר מס)רבי'עניין ויקטור ג

:רקע עובדתי

.במשאיתהובלהשירותיונותןעפרלעבודותקבלןהואהעורר•

,(3)דתוספתלפי:הנדסימכניציודלגביעבודהרישוםלנהל,היתרביןחייבהיההעורר•
.2006-2010לשנים(3)3יאתוספתלפי,המשאיתלגביהובלותספרלנהלחייבהיהוכן

מכניציודניהולאיובשלהובלותספרניהולאיבשלהעוררספריאתפסלהשומהפקיד•
.הנדסי

:הועדההחלטת

בפנינושהוגשובראיותמצאנולאוגםל"הנהספריםאתניהללאהעוררכימצאנו•
.הללוהספריםלשניתחליףלהוותשיכוליםרישומים

.ל"הנלשניםהספריםניהולמהוראותמהותיתסטייהמהווה,הללוהספריםניהולאי•



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית

(2016( )30296-07-14מ "ע)רבי'עניין ויקטור ג

:רקע עובדתי

.בעסקוהפסדיםעלודיווחומשאיתטרקטורלהשכרתעסקהפעילהמערער•

רקכאשר,תקופהבאותההלקויבריאותומצבבשל,היתרביןנגרמואלוהפסדים,לטענתו•
.לידיהםהעסקמושכותאתהצעיריםבניושנינטלו2009בשנת

בלתיעסקיתבתוצאהמדוברכיוקבעהמערערשלאלהדיווחיואתדחההשומהפקיד•
.בעסקהסולרצריכתעלהמבוססכלכליתחשיבי”עפשומותלווערך,סבירה

,2010המסלשנתוכןשבערעורהמסלשנותהעסקספריאתשומהפקידפסל,בנוסף•
.(לעילראו)עררהוגשאליהפנקסיםלקבילותועדהידיעלאושרהאשרפסילה



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית

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

2006-2007לשניםבצוהשומותכי,המערערשלהמקדמיתטענתוהתקבלההאמורהבבקשה•
נוספתבשנהלפקודה(2()א)145סעיףי”עפההתיישנותתקופתשהארכתכךבשלולו,התיישנו
.הנמקהוללאכדיןשלאנעשתה

:מבהירהמשפטביתהפנקסיםפסילתלביןהשומותהתיישנותביןהגומליןיחסילעניין•

בהכרחלאאך,הפסילהבתוצאותתלויה(הצווהוצאת)השומהשעריכת,אלאזאתאין"
הפכהוהשומהההתיישנותתקופתשחלפהמפאתשומהעורךאינוהמשיבאםגם;להפך

נוהלוהספריםכישמצאכךבשלהספריםמפסילתמנועהואכיסבוראיני-"סגורה"ל
נמנעאםגםכיוראהצא.ליקוייםבהםשמצאאוספריםניהולמהוראותמהותיתבסטייה
בלתיזהיהא,כןלעשותמוסמךעדייןשהואלמרותשומהלערוך,כלשהימסיבה,המשיב

הספריםאתלפסולהסמכותאתגםכךבשלממנולמנועסביר



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית

( 2018)( 39182-10-14מ "ע)מ "נמל תל אביב בע–בעניין דייגי פסק הדין 

.(ב)130סעיףלפינפסלוספריהאשראביבתלבנמלדגיםמסעדתמפעילההמערערת:רקע

;(כלכלן)הדגיםמסעדותבענףלמקובלמעברגבוהחומראחוזעלמדווחתהמערערת•

-להוראותא"יבתוספת(3()א)2סעיףלפיחשבונותספרילנהלחובההמערערתעלחלה•

כגון הזמנות , אף שחלק מההזמנות בוצע מחוץ למקום העסקהזמנות לא נוהלספר •
;אלהולא הוברר היקפם של אירועים , לאירועים מראש או הזמנות טלפוניות

;מההוראותכמתחייב לא גיבתה את מערכת החשבונות הממוחשבת המערערת •

למקרה של הפסקת זרם חשמל  היה למערכת החשבונות הממוחשבת מיתקן הגנה לא •
לא הייתה אפשרות להפיק קבצים אשר מכילים את , יוצא מכךכפועל . מההוראותכמתחייב 

;פנקסיםלהוראות ניהול ( תיעוד)' פרטי התיעוד המנוהלים כנדרש בהוראות פרק ב

;שלהבחרה שלא להביא לעדות את רואה החשבון המערערת •

;רישוםעשתה שימוש בתוכנה שאין לה תעודת מערערת ה•

.המערערת הנפיקה חשבוניות שליליות•



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית

( 2018)( 39182-10-14מ "ע)מ "נמל תל אביב בע–בעניין דייגי פסק הדין 

:בית המשפט

פנקסיםניהולמהוראותשהסטייהבכךמותניתהספריםאתלפסולהשומהפקידשלסמכותו"•
מאפשריםאינםהליקוייםכאשרתיווצרמהותיתסטייה.(לפקודה(ב)130סעיף)"מהותית"היא

הנישוםשביצעהפעולותאחרולעקובמידעלהצליב,ראויהביקורתלערותהשומהלפקיד
".שקיבלוהתקבולים

ככל,כוזבדיווחלדווחמגמהעלבהכרחמצביעיםאינםהחשבונאותבמערכתהליקוייםאםגם"•
יש,החייבתלהכנסהבקשרהאמתלחקרלהגיעהשומהפקידעלמקשההספריםניהולשצורת
".מהותיכליקויבליקוילראות

.מדינת ישראל' רמי קנטור נ( 2017)18977-02-14( מחוזי מרכז)מ"ראו גם ע•



פסיקה רלוונטית–סטייה מהותית

( 2018)( 32448-03-17מ "ע)תעיזיבעניין צמח פסק הדין 

הושת,נפסלוספריואשרולמסעדותלעסקיםחלבמוצרישיווקבתחוםשעיסקועוסקעל:רקע
.(א)95סעיףלפיוקנס(1א)50סעיףלפימסכפל

:בית המשפט

בגדרהואכדיןשלאשהוצאוחשבוניותשלבספריםניכויכימחלוקתגםלהיותיכולהלא•
(א)95סעיףלפיקנסהטלתכשלעצמוהמצדיקהמערערתשלפנקסיהבניהולמהותיליקוי
.לחוק

תנועותספרניהולשבאיהנוספיםהליקוייםבשלגםמוצדקתזהסעיףלפיהקנסהטלת•
.טוביןכניסתוספרמלאי



25/97הוראת ביצוע 

ניהולמהוראותמהותיתסטיהבענייןהחוקהוראותשלמנהלייישום:הנדון
:פנקסים

תוךהמנוהלתהספריםמערכתשלעובדתיתאורהמבקריםי"עינתןהביקורתח"בדו•
.(הביקורתליוםנכוןמצבצילום)פנקסיםניהולמהוראותבסטיהשנמצאולליקוייםהתייחסות

ח"בדוזאתויציינו,הנבדקיםלספריםאולתעודחילופירישוםקיוםיבדקוהמבקרים•
.הביקורת

-5קוד.טכניליקוי-4קוד.(תקין)ממצאיםאין-3קוד.מהותיליקויעלזמניקוד-2קוד•
.(סופי)מהותיליקוי

במקריםדעתלשיקולהסמכותספריםלניהולהממונהבידיקיימתלעילהאמוראףעל•
הואהליקוי(א):כגוןמקילותנסיבותישנןאךמהותיכליקויהגדרהי"עפאובחןשבהם

.(נמוכהשתדירותוליקוי)פעמיחדליקוי(ג);מההוראותלסטייהסבירהסברקיים(ב);מקרי



25/97הוראת ביצוע 

:המשך-פנקסיםניהולמהוראותמהותיתסטיהבענייןהחוקהוראותשלמנהלייישום:הנדון

מכתבהמחשבבאמצעותלנישוםיישלח4בקודאו2קודשלבליקוימדוברכיהממונההחליט•
אתלתקןהנישוםיידרשבמכתב.כאמורוהליקוייםהממצאיםיפורטוובורשוםבדואר

השומהלפקידהנתונהלאפשרותלבותשומתותופנהכאמור,הממצאיםמןהעוליםהליקויים
.פנקסיוקבילותלגביבביקורתשנמצאומהליקוייםמסקנותבעתידלהסיק

.קבוצותלשלשוהתיעודהחשבונותספריכלאתלחלקהוחלטהועדההמלצותיישוםלצורך•
הכרחייםמרכזייםספריםומהוויםראשונירישוםהכולליםוהתיעודהספריםנכללו'אבקבוצה
והםראשונירישוםבהםשאיןוהתיעודהספריםנכללו'בבקבוצה.הפנקסיםניהולמבחינת
נכללו'גבקבוצה.פנקסיםניהולבהוראותהמצויותמהתוספותתוספתכללגבימיוחדים
.'ב-ו'אבקבוצותנכללושלאוהתיעודהספרים

עובדתיתתשתיתומשמשמהותיהואהלקויבהםבמקרים,2ספריםניהולקודיינתןבעקרון•
מהותילקויקיוםבדברההחלטותמרביתהדבריםמטבע.לפקודה(ב)130סעיףלהפעלת

.'במקבוצהגםמסוימיםובמקרים,'אבקבוצההמוגדריםבספריםיהיהמקורןספריםבניהול



25/97הוראת ביצוע 

מהוראותמהותיתסטיהבענייןהחוקהוראותשלמנהלייישום:הנדון
:המשך-פנקסיםניהול

המחשבבאמצעותלנישוםיישלח4בקודאו2קודשלבליקוימדוברכיהממונההחליט•
לתקןהנישוםיידרשבמכתב.כאמורוהליקוייםהממצאיםיפורטוובורשוםבדוארמכתב

הנתונהלאפשרותלבותשומתותופנהכאמור,הממצאיםמןהעוליםהליקוייםאת
קבילותלגביבבקורתשנמצאומהליקוייםמסקנותבעתידלהסיקהשומהלפקיד
.פנקסיו

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

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



אי רישום תקבול

:כיוקובעתקבולרושםאינואשר,נישוםשלבדינועוסקלפקודה(1()א)ב145סעיף

תעודאויומיפדיוןספר,חשבונית,קבלהשובר,רושמתקופהבסרטתקבוליוהרושםנישום"
חייבשהיהתקבולבהםרשםולא,130סעיףמכחהנציבהוראותפיעללנהלחייבשהואאחר

כיהשומהפקידשוכנעאםזולת,קביליםכבלתיפנקסיואתיראו,הוראותאותןפיעללרשמו
."...הרישוםלאימספקתסיבההיתה

:נישוםשלספריופסילתבדברהחלטהלקבלתנדרשיםמצטבריםתנאיםשני

.ספריםניהולהוראותפיעללרשמוחובהקיימתשהייתהתקבולנרשםלא,האחד

.הרישוםלאי"מספקתסיבה"הייתהכישוכנעלאהשומהפקיד,השני



אי רישום תקבול

:כלהלן,להוראות1בסעיףמוגדר"תקבול"•

בכרטיסאוקבלתומתאריךמאוחרבוהנקובשהתאריךבשיקאובשטר,במזומןסכוםכל"
."עסקובמהלך,בעקיפיןאובמישריןהעוסק/הנישוםשקיבל,אשראי

:להוראות1בסעיףמוגדר"מזומן"•

."קבלתומתאריךמאוחראינובוהנקובושתאריךהעוסק/הנישוםשקיבלשיקלרבות"



אי רישום תקבול

יישום מנהלי של הוראות הפקודה בעניין פסילת ספרים: בנושא25/93חוזר 

רשות המיסים מנחה את פקידי השומה לנקוט במשנה זהירות לפני שהם מקבלים החלטה  •
:  לחוזר2.1ובלשון סעיף , ב לפקודה145לפסול את ספרי הנישום מכוח סעיף 

עלמורההנסיבותשארבצירוףרישוםאיבהםמקריםבאותםרקיופעלב145סעיף"
:מהשתייםאחת

.ניסה להעלים מסקיים חשש כי הנישום . א

".של רישום תקבוליםשיטה לקויה קיימת אצל הנישום . ב

ב מקום בו קיים 145רשות המיסים מנחה את פקידי השומה לא להפעיל את סעיף , כמו כן•
:לחוזר . 2.2ובלשון סעיף . רישום חלופי או רישום מקביל של התקבול

שיטתלפיבובאופן,התקבולשלמקבילרישוםאוחלופירישוםקייםבהןבנסיבות"
ביקורתונהליהנישוםשמנהלהנהלים,הרישומיםמערכת,החשבונותניהול

הנישוםשכנע,מבוקריםת"דוחולהגישנדרשלגביהםהנישוםספרישלהחשבונאות
בעיקר,ההכנסהעלח"בדויכלללאשתקבולסבירותקיימתלאכיהשומהפקידאת

".ב145סעיףלהפעלתמקוםאין,כפולהחשבונותהנהלתבמערכתמדוברכאשר



התכלית החקיקתית ומדיניות שלטונות המס -אי רישום תקבול 

שקד' פקיד השומה רחובות נ789/90א "ע

:לפקודה היא ( 1()א)ב145מטרתה של הוראת סעיף •

רשוםאיכי,נפסקכןעל.ורשלנותהזנחה,שכחהתמנעאשרארגוניתמסגרתליצור"
סיבהמשוםבואין,מסלהעליםכוונהובלאלבבתוםהנעשה,קבלתולאחרבסמוךתקבול
".מספקתאוסבירה

:כדי להביא לפסילת ספרי הנישוםבאי רישומו של תקבול אחדדי •

הפוגע,מהותיפגםזהו.בכךמהשלסטייהאינוברישוםהחייבתקבולרישוםאי"
להביאכדיאחדתקבולרישוםבאי(1()א)ב145סעיףלפידי,ולפיכךהרישוםבאמינות
.(אביבתלשומהפקיד'נצמח184/82א"ע)"הנישוםספרילפסילת



התכלית החקיקתית ומדיניות שלטונות המס -אי רישום תקבול 

(: 2018( )13691-02-15מ "ע+ 13657-02-15מ  "ע)עניין ניסים טל בפסק הדין 

שספריו נפסלו בגין אי רישום תקבול כביכול  , מכירתם ושיווקם, עוסק שעיסוקו גידול תותים: הרקע
.בקופה שלא נרשם269וסכום עודף של ₪ 30בסך של 

:בית המשפט

(1()א)ב145סעיףהוראתביסודהחקיקתיתהתכלית,בפסיקהאחתלאשהובהרכפי•
עלהמבוססתספריםניהוללשיטתלהביאוהן,המסהעלמתעללהקשותהיא,לפקודה

אשר,ארגוניתמסגרתליצירתהתורםבאופןלקבלתםבסמוךתקבוליםשלכוללנירישום
.ורשלנותהזנחהשכחהתמנע

כי די באי רישומו של תקבול אחד ויחיד  אף הובהר בפסיקה , נוכח התכלית הכפולה האמורה•
.  להעיד על פגם בשיטת הרישום הנהוגה בעסק כולה ולהביא לפסילת ספריםכדי 

.  מבחן אובייקטיביעוד נקבע כי המבחן לקיומה של סיבה מספקת לאי רישום התקבול הוא •



אי רישום תקבול

(  1989( )222/88ה"עמ)ניאורםעניין 

:  רקע עובדתי

ולאבספריםנוסףרישוםשנערךללא,בבנקקים'צהפקדתטופסינמצאוהעסקמנהלבידי
.קים'הצבגיןוחשבוניתקבלההוצאו

:המשפטבית

בית.הנישוםספריאתלפסולאיןולכןמהותיתולאטכניתסטייההמהווהבמחדלמדובר"
בשיטתשלוהחשבונותפנקסיאתניהלהנישוםכי,בעובדהמסקנתותמךהמשפט

העבודה,המערכתעלאישיבאופןפיקחכיהעידהחשבוןרואה,הכפולההחשבונאות
חדבאירועמדוברכי,מצאהמשפטוביתההזמנותבספרנרשמההתקבולשולםבגינה
אשר25/93המיסיםרשותחוזרהוצאתטרםאףניתנההמשפטביתשלזוהחלטה)".פעמי

אוחלופירישוםקייםבהןבנסיבותב145סעיףאתלהפעילשלאהשומהפקידאתמדריך
.(התקבולשלמקבילרישום

השינייםרופאדוגמת•



אי רישום תקבול

(:2013( )1719-02-12מ  "ע)קצובשויליעניין בפסק הדין 

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

:בית המשפט

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

עובר  , י הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחה"רק לאחר שנמצא כי תקבול מסוים לא נרשם עפ•
.הרישום-כי סיבה מספקת עומדת ביסוד אי, אל הנישום הנטל להוכיח

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



אי רישום תקבול

-המשך (: 2013( )1719-02-12מ  "ע)קצובשויליעניין בית המשפט ב

והנפקות הראייתית , דווקא הכללים המחמירים עם הנישום בהצדקת אי רישום התקבול"
הם המחייבים את פקיד השומה לנהוג , (לפקודה155סעיף )הקריטית של פסילת הספרים 

, בקביעתו כי תקבול מסוים לא נרשם ובהחלטתו לפסול את ספרי הנישום, במשנה זהירות
וכשם שמוטל על פקיד השומה להקפיד עם מי שאינו מנהל ספריו כדין כך גם מוטל עליו  

.להקפיד עם עצמו שלא לפסול ספריו של נישום שמנהל ספריו כדין

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

מושלמתלאאםגםסבירהתשתיתהניחהנישוםשאם,היאמכךהנובעתהמסקנה•
השומהפקידואילו,ספריובניהולאחרלכאוריפגםכלאושלכאורההרישוםאילהצדקת

שהדברהרי,שבידיוובסמכויותבכליםשימושתוך,לושניתןההסבראתמלבדוקנמנע
.השומהפקידהחלטתלביטוללהובילעשוי

.התקבלהערעור•



מועד רישום התקבול–אי רישום תקבול 

(: 2017( )39344-05-15מ "ע)אלעאפיהעניין אבו בפסק הדין 

תקבוליםשנירישוםאיבגיןנפסלושספריו,מאפהדבריומכירתבייצורהעוסקתמאפיה:הרקע
והוקלדו9:44ו9:40בשעההתקבלוהתקבוליםכיהמערערתטענהשם.כ"סה40₪שלבסך

מועדלביןהתשלוםקבלתמועדביןסבירזמןבפרקמדוברלטענתה.10:03ו10:01בבהתאמה
.קבלתולמועדבסמוךשנרשםכתקבולהתקבולאתלראותישולכןבקופהתיעודה

:בית המשפט

תנאיםבשנילעמודעליהםבמועד"נרשמו"שכתקבוליםיחשבושתקבוליםמנתעל"•
–אחריםולאהם–הביקורתקניותשתיבגיןששולמותקבוליםאותםכי,האחד:מצטברים

,קבלתםלמועד"בסמוך"יירשמושהתקבולים,השני.המאפייהשלהרושמתבקופהיירשמו
".הקניותנעשובוהעסקלאופיבהתאם"בסמוך"למונחתוכןליצוקישכאשר



מועד רישום התקבול–אי רישום תקבול 

-המשך( 2017( )39344-05-15מ "ע)אלעאפיהעניין אבו בפסק הדין 

:המשפטבית 

עליו,10:03ו10:01בשעות,אלותקבוליםשנירישוםהאם,היאהנשאלתהשאלה•
רישוםאתמהווה,ידהעלנרשמואכןהתקבוליםכילטענתהבתמיכההמערערתמצביעה
?זהערעורמושאהביקורתתקבולי

אלותקבוליםהאםלבדוקהצורךאתמייתרתזומסקנתי.בשלילההיאלכךהתשובהלטעמי•
נדחההיההתקבוליםשלרישומםאםרק,שכן.לאואם,קבלתםלמועד"בסמוך"נרשמו

לאכאשר.לאואם,"בסמוך"נעשהרישומםאםהשאלהמתעוררתהייתהקצרלזמן
מועדבשאלתלדיוןרלוונטיותאיןממילא,בקופההביקורתתקבולירישוםעצםהוכח

.רישומם

מסקנתי,הביקורתלקניות8ו6פעולותביןהקושרתהמערערתמטעםראיהבהעדרכןעל•
30בגין)10:03ובשעה(10₪בגין)10:01בשעה8ו6בפעולותשנעשושהרישומיםהיא

בגיןתקבולים,הנראהככל,מייצגיםאלורישומים.הביקורתתקבוליאתמייצגיםאינם(₪
.אחרותקניות



אי רישום תקבול
(:2018()7270-04-18מ "ע)יקירביץעניין 

רקע עובדתי

.1000₪של  שני תקבולים בסך של ( לכאורה)שספריה נפסלו בגין  אי רישום , בעלת עסק לביגוד

שהתה בעסק המופעל , שניתן ע״י המערערת הוא כי בימים שבהם התקבלו התקבוליםההסבר •
יום חמישי  , 7.12.17על פי ההסבר ביום , מלנקיאלה ' העובדת גב, חנות לבגדים, על ידה
וביקשה שיבוצע תיקון לשמלה  , הגיעה לחנות לקוחה אשר ביקשה לרכוש שמלה, בשבוע

עם ויצאה את התשלום בכרטיס אשראי מלנקי' ובהתאם לבקשת הלקוחה קיבלה העובדת גב
הלקוחה מהחנות במהירות כדי להספיק להגיע לתופרת לפני שזו האחרונה סוגרת את החנות 

לא חזרה לאחר ההגעה , 17:00היתהכי מאחר והשעה מלנקי' הסבירה העובדת גבעוד .שלה
לתופרת לחנות של המערערת אלא מיהרה לביתה לטפל באמה שחולה בסרטן ולא הרגישה  

.טוב

כי לא תוכל להגיע לעבודה בחנות עקב  , 8.12.17, ביום שישיהודיעה למערערת מלנקי' גב•
הגיעה , אך בעקבות בקשה של לקוחה שביקשה לרכוש בגד לאירוע, מצבה הבריאותי של אמה

לאחר  . כאשר הלקוחה מחכה לה בכניסה לחנות, 11:00בסופו של דבר לחנות בסביבות השעה 
אשר מיהרה לחזור מלנקי' גב. שילמה הלקוחה בכרטיס אשראי, ידי הלקוחה-בחירת הבגד על

.לא רשמה את התקבול ששולם בכרטיס אשראי, לטפל באמה



אי רישום תקבול
:המשך-( 2018()7270-04-18מ "ע)יקירביץעניין 

הערעור התקבל–בית המשפט 

המשיבשיהיהצריך,מספקתסיבהשלקיומהוקביעתנישוםשלהטענותבחינתשלבהקשר•
שיקולכיהיאוכוונתיספריםפסילתלצורךהמיסיםרשותי"עשנקבעולהנחיותבהתאםפועל

להנחיותבהתאםשיעשהצריך,כאמורמספקתסיבהשלקיומהאיאוקיומהבקביעתהדעת
.25/93הכנסהחוזר

ב145בסעיףהמחוקקי"עלמשיבשניתנההסמכותכיקובעאףהכנסהמסחוזר•
הרישוםלדברחרדלהיותואוהנישוםשללהכשלתולהביאאינהמטרתה,לפקודה

.הרישוםמצוותשלמיידיקיוםלמעןבדרכוהנקראדברכלשיעזובכךכדיעד

לחץבשלוכיבחנותנכחהמלנקי'גבהעובדתכיהמערערתטענהבפניהמצויבמקרה•
בסמוךמידהתקבוליםנרשמולא,מלנקי'גבשלאמהשלהבריאותיבמצבההקשור

.לקבלתם

בבחינתרקלטעמימסתכמתאיננההנדוןבמקרההשומהפקידשלהדעתשיקולבחינת•
להכפיףהמשיבהיהצריךאלא,התקבולרישוםלאיהמערערתי"עשניתנוהנימוקים

.והנישומההעסקנתוניכללאתולבחוןשלולהנחיותיועצמו

.הנדוןבמקרהנעשהכךכיהתרשמתילא



התכלית החקיקתית ומדיניות שלטונות המס -אי רישום תקבול 

(7270-04-18מ"ע)יקירביץבענייןהדיןפסק

:התקבלהערעור–המשפטבית•

שלהרישוםבאימלנקי'גבע״ישניתןהנימוק,לפיהבקביעתונעוצההמשיבעמדת•
(1()א)ב145בסעיףכנדרש"מספקתסיבה"כדיעולהאיננו,לקבלתםבסמוךהתקבולים

.הכנסהמסלפקודת

שלקיומהבדברהשאלהבחינתלצורךכימשמעיתחדבצורהקובעתהביצועהוראת"•
באמצעותדעתושיקולאתלהפעילהשומהפקידעל,תקבוליםרישוםשללקויהשיטה

.הנישוםשלעסקושלהכלליהמערךבמסגרתהתקבולרישוםאישלוכוללתרחבהבדיקה
רקעעלייבדקהרישוםאיאלא,התקבולרישוםאיאתתבודדלאהבדיקה"החוזרוכמאמר

שלוהספציפיותהכוללותהנסיבותשלמקיפהכלליתבדיקהסמךעלרק.העסקנתונישאר
.בלבדבאזהרהלהסתפקאוהספריםאתלפסולהאםהשומהפקידיחליט,נישוםאותו

בוחן,ספריםפסילתטרםשימועולקייםלדוןעליושבומקרהבכלכיצייןהשומהפקידסגן•
.הנישוםשלההיסטוריהכוללהשימועקיוםטרםהעסקשלנסיבותיוכללאתהוא



אי רישום תקבול
:המשך-( 2018()7270-04-18מ "ע)יקירביץעניין 

הערעור התקבל–בית המשפט 

השימועבפרוטוקול.כאמורפלטכלהמערערתשלבתיקהיהמצוילא,הנדוןבמקרה•
שלהנחיותיופיעלהנדרשתכזווכוללתרחבהבחינהשלאזכורכלמצוילא2/מש

כי,השימועשלבסיומומידשניתנהובהחלטהבפרוטוקולשנאמרוכלעצמוהמשיב
.הספריםפסילתעלשהוחלטהרי,מקריםבשניומדוברמאחר

היולא,המערערתשלבעסקהשבוצעוקודמותבביקורותכימחלוקתאיןהנדוןבמקרה"•
שהוצגוהמסמכיםמןבמיראיתילא.אחריםלליקוייםאותקבוליםרישוםלאיממצאיםכל

עלההחלטהמתןטרםששקלהשיקוליםבמסגרתזהנתוןבחשבולקחהמשיבכיבפני
.הספריםפסילת

הרי,שיעשההיהשנדרשכפיוכוללתרחבהבדיקהנערכהומשלאאלובנסיבות•
השימועשלבסיומומידהמשיבהגיעאליהלמסקנהמקוםהיהכיסבורהשאינני
.הספריםבפסילתהצורךבדבר



(המבחן האובייקטיבי)סיבה מספקת –אי רישום תקבול 

(:2018יולי ( )13691-02-15מ "ע+ 13657-02-15מ  "ע)ניסים טל פסק הדין בעניין 

שספריו נפסלו בגין אי רישום תקבול כביכול  , מכירתם ושיווקם, עוסק שעיסוקו גידול תותים: הרקע
בקופה שלא נרשם269וסכום עודף של ₪ 30בסך של 

בית המשפט 

בכך,זולי,גרושתוידיעלהתקבולרישוםאילעובדתהסברליתןביקשהמערער"•
העובדהנוכחוכןשלמחרתביוםלצבאבנםשלהצפויגיוסונוכחמוסחתהייתהשדעתה
".התגרשווהמערערהיאהביקורתמועדלפנישכשבוע

היטבהובהר.הרישוםלאי"מספקתסיבה"מהוויםאינםאלונימוקיםכיסבורני"•
המטרהאתתסכל"המספקתהסיבה"למבחןסובייקטיבייסודהוספתכיבפסיקה

ליצור,וכאמור,היתרביןשהיא,לפקודה(1()א)ב145סעיףהוראתלשהחקיקתית
"ורשלנותהזנחה,שיכחהתמנעאשרארגוניתמסגרת



האומנם סעיף על חוקתי–( ב)ב145סעיף 

:הפסילההודעתחשיבות

במידה,"פסילההודעת"לשלוחהשומהפקידאתמחייבלפקודה(ג)130סעיף
:הסעיףובלשון,הנישוםשלספריואתלפסולוהחליט

בשלחשבונותפנקסיפסלאו,(ב)קטןבסעיףכאמורחשבונותלקבלהשומהפקידסירב"
נימוקיאתבהויפרטכךעלהודעה...לנישוםישלח-בהםשנמצאוכאמורליקויים

".החלטתו

:לפקודה(ב)ב145סעיף

ולא130סעיףמכוחהמנהלהוראותפיעלרושמתקופהסרטבניהולהחייבנישום"
."קביליםכבלתיפנקסיואתיראו,ניהלו

?פסילההודעתדרושההאם



הסנקציות

:כלהלן,כדיןחשבונותפנקסיניהולאיעלהסנקציות

שניתנתבכך,פנקסיםלניהולתמריץהיאזהלמוסדעררזכות-פנקסיםלקבילותלוועדהעררזכות•
.מומחיםשלתלוי-בלתיגוףבידיתהאפנקסיולקבילותבקשרשההכרעה,ערובהלנישום

לניהולתמריץמשוםהינההשומה-פקידשכםאלהשומהלצידוקהנטלהעברת-השומההצדקתנטל•
.חשבונות-פנקסי

-פנקסינוהלואםרקבניכוייותרומשפטיותוהוצאותייצוגהוצאות,המסבתשלוםהכרוכותהוצאות•
.חשבונות

בניהולמותניתזוהוצאההתרתגם-לחובהמסיתרותעלהצמדה-והפרשיריביתבשלהוצאההתרת•
.פנקסיםבניהולשחייבמילגביקביליםפנקסים

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

הבאבשקףהמשך



הסנקציות

:המשך–כדיןחשבונותפנקסיניהולאיעלהסנקציות•

.לפקודהא159סעיף-ח"דובעקבותיתר-מסהחזר•

.לפקודה180סעיף–מקדמותהקטנת•

.לפקודהב191סעיף-חשבונות-פנקסיניהול-איבשלהמסשיעורהגדלת•

.לפקודה44סעיף-מיוחדותרפואיותהוצאותבשלזיכויהתרת•

הוצאותניכוי)הכנסה-מסלתקנות4בתקנה.רכבהוצאותניכוילענייןריאליפחתהתרת•
,130סעיףלפיחשבונות-פנקסיהמנהל,לנישוםאפשרותניתנת,1975-ה"תשל,(רכב

התחשיביהפחתלפיבמקוםהפחתתקנותלפיהפחתיחושבמכוניותיוכלשלגבי,לבקש
למיהפקודהשמעניקההתמריציםביתרמשתלבתזונקודה.לתקנות'אבנספחהקבוע
.כדיןחשבונות-פנקסישמנהל



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

שינוי בנטל הראיה

אולם;המערערעלתהיהמופרזתהיאהשומהכיהראיהחובת"–לפקודה155סעיף•
פנקסיכאשר(ח)130סעיףפיעלובערעור,קביליםפנקסיםניהלהמערעראם

היתהפיהםעלהכספייםחות"הדועלדעתווחוותחשבוןרואהידיעלבוקרוהחשבונות
קבילותלעניןנפקותלהאיןהמשפטביתשלדעתבהסתייגותאוהסתייגותללא

".החלטתםאתלהצדיק,העניןלפי,המנהלאוהשומהפקידחייבים,הפנקסים

,השומהאתלהצדיק,הפקודהפיעל,חייבשהמשיבמקום"–הערעורלתקנות10תקנה•
בהבאתלהתחילהמערערחייבאחרמקרהבכל;ראיותיובהבאתלהתחילהואחייב

".ראיותיו



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

שינוי בנטל הראיה

:כדלקמן,נקבע,(2011)(4/11ערר)(פנקסיםלקבילותועדה)סלאחמקלאדהבעניין

שתשמשהינםמהוועדהציפיותיוכיהרושםאתיצרהוועדהבפניבהופיעוהמשיבכוחבא
גילההמשיבכוחבא,ועודזאת...ספריםפסילתלהנפקתאוטומטוכמעיןגומיחותמתלו

לפיבשומההראיהנטלאתלהעבירכדירקלונחוצההספריםפסילתכי,בדיוןדעתו
אחתגליוטינהבאבחת,מאמץללאפסילהי"ע...העוררשכםעל,הפיקשכבר77סעיף
בהשירצהשומהכלבנחתולהפיק,"אאוט-נוק"במראשהכרעההמשיבלקבלרוצה

."פסוליםספריםשלבסךכפותותהעוררשלכשידיו



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

(2017)אשקלון פקיד שומה ' נאלגברלי3912-06-11מ "ע
העובדות

החלשפעל"גרבולישווארמה"בשםשווארמהלמכירתעסקבעלתהייתההמערערת•

.2011ועד2006משנת

חנותשלהחשבונותהנהלתאתניהלההמערערת(2008–2006)שבערעורהמסבשנות•

פנקסיניהול)הכנסהמסלהוראותגלתוספת(ג)2סעיףלהוראותבהתאםהשווארמה

.1973-ג"התשל,(חשבונות

המסיםלרשותוהדיווחיםהחשבונותהנהלתאתניהלההמערערתשבערעורהמסבשנות•

הסיכומיםאתהמערערתהעבירהלחודשאחת.חיצוניתחשבונותהנהלתבאמצעות

החשבונותלהנהלתהחשבונותהנהלתמסמכיאתוכןחודשבאותושהצטברוהיומיים

.החיצונית

.2008דצמבר 31וליום 2001דצמבר 31המערערת הגישה הצהרות הון ליום •



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

(המשך)פקיד שומה אשקלון ' נאלגברלי3912-06-11מ "ע

:להלן)אשדודמ"מעתחנתידיעלהמערערתבספריביקורתנערכה2008שנתבתחילת•

."(הראשונההביקורת"

ביןעסקאותשומתהסכם2008לאפריל9ביוםנחתםהראשונההביקורתבעקבות•

."(מ"מעהסכם":להלן)2005-2007המסלשנותאשדודמ"מעתחנתלביןהמערערת

שלקרןבסכומינוספתעסקאותשומתלשלםהמערערתנדרשהמ"מעהסכםבמסגרת

המערערתשלהמכירותמחזורבהתאמה.2007המסשנתבגיןהאריבחלקה,25,640₪

.111,058₪שלבסך2007המסבשנתגדל
אתהמערערתשילמהבהתאם.מ"למעהחיובסכוםאתמלאבאופןפרעההמערערת•

.מ"במעמהחיובנגזראשר,הלאומיוהביטוחההכנסהמססכום



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

(המשך)פקיד שומה אשקלון ' נאלגברלי3912-06-11מ "ע

:המשך–העובדות 

ידיעלספריםניהולשלפתעביקורתהשווארמהבחנותנערכה2009לדצמבר14ביום•

היתרביןכללההפתעביקורת."(2009דצמברביקורת":להלן)תקווהפתחשומהפקיד

במהלךהשווארמהבחנותנכחהמערערתשלהזוגבן.תקינהנמצאהאשר,קופהספירת

.הביקורת

השווארמהבחנותפתעביקורת,המשיבממשרדימפקחיםשניערכו2010בינואר26ביום•

כי,במפורשוצויןהשנייההביקורתבדוחפגמיםכלנמצאולא."(השנייההביקורת":להלן)

.רושמתקופהסרטמנוהל

:להלן)הראשיוהמפקחהמשיבביןדיוניםמספרנערכוהראשונההביקורתבעקבות•

יוםשלבסופוחתמובעקבותיהםהמערערתשלהחשבוןרואהלבין"(הראשיהמפקח"

שומההסכםעל2010לאפריל7ביוםהראשיהמפקחבאמצעות,והמשיבהמערערת

."(השומההסכם":להלן)שבערעורהמסלשנותביחס



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

(המשך)פקיד שומה אשקלון ' נאלגברלי3912-06-11מ "ע
המשך  –העובדות 

המחזורתוספתוכיקביליםהמערערתשלהספריםכי,נקבעהשומהלהסכםבהתאם•

אמורההייתהזותוספת.90,000₪שלבסךתהאשבערעורהמסשנותבגיןהמצרפית

המחזורתוספת.30,000₪-כשלבסךוכוללתנוספתמסחבותהמערערתעללהשית

.הגולמיהרווחאחוזעלהתבססה

החתומה,השומההסכםביטולעלהודעההמשיבממשרדינשלחה2010לאפריל28ביום•

."(השומההסכםביטולהודעת":להלן)השומהפקידסגןידיעל

לאפריל21ביוםלמערערתנשלחו,השומההסכםביטולהודעתטרםעודתמוהבאופן•

.הענפימהתדריךמשמעותיתנמוךרווחאחוזבשל03שומהנימוקי2010

ביקורתהמשיבממשרדיהראשיהמפקחעםיחדהמפקחתערכה2010באוגוסט2ביום•

."(השלישיתהביקורת":להלן)השווארמהבחנותנוספת



הכנסהמסחוקלצרכיספריםפסילת

(המשך)פקיד שומה אשקלון  ' נאלגברלי3912-06-11מ "ע

העובדות

ביקורתהמשיבממשרדיהראשיוהמפקחהמפקחתשובערכו2010באוקטובר6ביום•

עםמראשתואמההרביעיתהביקורת."(הרביעיתהביקורת":להלן)השווארמהבחנות

.הזוגובןהמערערתעםיחדהשווארמהבחנותשנכח,החשבוןרואה

כי,למפקחתהבהירההמערערת.היומיותהמכירותשלהעתקיםלקבלביקשההמפקחת•

תשובהלאור.קיומהעלידעהלאשכן,הרושמתבקופהזאתבפונקציההשתמשהלאהיא

.היומיותהמכירותשלהעתקיםאתהמפקחתהדפיסהזו

שהקופהלאחר.בלבדפעולות1000בזיכרונהשומרתהרושמתהקופהכיהתברר•

מכןלאחרשנעשוהפעולותאתלשמורמפסיקההיא,זהזיכרונותלסףמגיעההרושמת

.הודעהאוהתראהמתןכלללא

.העסקאתסגרההמערערת2011לפברואר16•

(ב)ב145סעיףלפיספריםפסילתכוללהצוויםלמערערתנשלחו2011במאי3ביום•

.₪אלף650–קנסות+מסחבות–קופהסרטעלשמירהאילפקודה
.פיתותצריכתלפיחלופיתשומה.(כלכלןדעתחוות)בשרתצרוכתלפיראשיתשומה•



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

יחסי הגומלין בין פסילת ספרים לעניין מס הכנסה לבין פסילת ספרים לעניין חוק  
מ"מע

:(1989נובמבר()734/86א"ע)שהינועניין•

ערךולמסהכנסהלמסלדיווחבסיסשימשואשרחשבונותפנקסיבאותםלנוכשעניין"
שהיאבעילההכנסהמסידיעלנפסלווכשהפנקסים,תקופהאותהלגבי,כאחדממוסף

לקבלשלאמהמערערשתמנעסיבהכלרואהאיני-מוסףערךבמסלחיובגםרלבנטית
בפנקסינתמכיםאינםאונכוניםאינם,מלאיםאינםהםכיהטעםמןחות"הדואת

אםגםזאתכל.לחוק(א)77סעיףלפיסמכותואתולהפעיל,כדיןשנוהלוחשבונות
."השומהפקידידיעלנעשתההפורמליתהפסילה

תחולמוסףערךמסרשויותי"עהחשבונותספרינפסלואםשהינוהלכתי"עפ-ק"החב•
רלבנטיתשהיאבעילהאחתרשותי"עהפנקסיםמשנפסלו.הכנסהמסלענייןגםהפסילה

.האחרתברשותגםהפסילהתקפה-אחרתברשותבמסלחיובגם



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
יחסי הגומלין בין פסילת ספרים לעניין מס הכנסה לבין פסילת ספרים לעניין חוק  

מ"מע

(  2010( )1275/09מ "ע)נפט נורדןפסק דין בעניין 

בגיןהחברהנגדשהוגשאישום-כתבעלבהסתמך,הכנסהבמסהחברהספריפסילת:רקע
.מ"מעחוקפיעלמסעבירות

:המשפטבית

-כתבעלבהסתמךהמערערתספריאתלפסולהמשיבהחלטתכי,היאמסקנתי"•
עלמבוססתבהיותה,הסבירותבמבחןהעומדתהחלטההיאנגדהשהוגשהאישום
נמצאואלהשממצאיםהעובדהעלוכןלמשיבמקבילהחוקרתמינהליתרשותממצאי

."פליליאישום-כתבלהגשתמספיקים



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
יחסי הגומלין בין פסילת ספרים לעניין מס הכנסה לבין פסילת ספרים לעניין חוק  

מ"מע

(2010()6108/08+ 8945/06א "ע)דניאל בוסקילה פסק דין בעניין 

:בית המשפט

,מהמנהלשהתקבלמידעעלהשומהפקידהתבסס,המערערדוחותאתלבקרבבואו"•
עליסתמךהשומהשפקידבכךפסולאין,הפסוקהלהלכהבהתאם–מ"מע–קרי

מסלענייןהחקירהנתונישלהרלוונטיותאתבודקהואעודכל,מנהלחקירתממצאי
""וקדשראהכזה"בחינתהנתוניםאתמקבלואינו,הכנסה



מ "פסילת ספרים לצרכי מע



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

:  העיגון לחובה לנהל פנקסי חשבונות

:מ"מעלחוק66סעיף

עוסקיםלסוגיאוכללדרך,האוצרשרשקבעובדרךבצורהורשומותפנקסיםינהלבמסחייב"
".מסחייביאו

:חשבונותפנקסיניהולאישלהמשפטיתהמשמעות

:מ"מעלחוק(א)74סעיף•

חוקמהוראותבסטיהשניהלםאו,חשבונותפנקסי,פלוניתבתקופה,במסחייבניהללא(א")
שהמסמכיםאו,המסאוהעסקאותמחזורקביעתלעניןמהותיתשהיתה,שלפיוהתקנותאוזה

ח"דוכללקבללסרבהמנהלרשאי,להוראותבהתאםנשמרולאהפנקסיםמבוססיםשעליהם
;האמוריםהליקוייםנתגלואליהשביחסהדיווחתקופתכלולהשבההמסלשנתהמתייחס

".ח"דוהגישלאכאילו,76סעיףלענין,החייבאתיראו,ח"דולקבלהמנהלסירב



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

קופהניהולואיתקבוליםרישוםאי-א77סעיף•

,יומיפדיוןבספר,בחשבונית,קבלהבשובר,רושמתקופהבסרטתקבוליוהרושםעוסק(א)
שהיהתקבולבהםרשםולא,66סעיףמכוחהוראותפיעללנהלחייבשהואאחרבתיעודאו

אםזולת,מסשנתבאותהקביליםכבלתיפנקסיואתיראו,הוראותאותןפיעללרשמוחייב
.הרישוםלאימספקתסיבההייתהכיהמנהלשוכנע

לנהלחייבשהואאחרבתיעודאובחשבונית,משלוחבתעודתטוביןהנפקתהרושםעוסק(ב)
אותןפיעללרשמהחייבשהיהטוביןהנפקתבהםרשםולא,66סעיףמכוחהוראותפיעל

הייתהכיהמנהלשוכנעאםזולת,מסשנתבאותהקביליםכבלתיפנקסיואתיראו,הוראות
.הרישוםלאימספקתסיבה



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

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

,מסשנותבשתירצופיםחדשיםעשרבשניםאואחתמסבשנתיותראושפעמייםעוסק(ג)
,(ב)או(א)קטניםבסעיפיםכאמורלרשמםחייבשהואטוביןהנפקתאותקבולרשםלא

גםקביליםאינםשפנקסיוחזקה,בכתבהמנהלשהזהירולאחרלפחותאחתפעםומהן
גםאו,כאמורהנפקהאותקבולפעמייםרשםלאשבהלשנהשקדמוהמסשנותבשתי
פעמייםרשםלאשבהםהחדשיםעשרשניםשבתוךהראשונהלשנהשקדמההמסבשנת
זולת,לפיהםנערכווהשומותנתקבלוחותיו"דואםאף,העניןלפי,כאמורהנפקהאותקבול

.הרישוםלאימספקתסיבההיתהכיהמנהלשוכנעאם

כאילו83סעיףפיעללערערניתן,(ג)עד(א)קטניםסעיפיםלפיהמנהלהחלטתעל(ד)
.ההודעהשנמסרהמיוםימים60תוך,בהשגההחלטההיתה

אתיראו,ניהלוולאשלפיותקנותאוזהחוקפיעלרושמתקופהסרטבניהולהחייבעוסק(ה)
.קביליםכבלתיפנקסיו



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

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

.מסשנתבאותהקביליםכבלתיפנקסיואתיראו,כדיןשלאמסחשבוניתשהוציאעוסק(א)

פנקסיואתיראו,כדיןשלאשהוצאהמסבחשבוניתהכלולתשומותמסשניכהעוסק(ב)
להנחת,62סעיףלפיטענותיוהבאתבעתהוכיחכןאםאלא,מסשנתבאותהקביליםכבלתי
.כדיןשלאהוצאהשהחשבוניתידעלאכי,המנהלשלדעתו

היתהכאילו83סעיףלפילערערניתן,(ב)או(א)קטניםסעיפיםלפיהמנהלהחלטתעל(ג)
.ההחלטהעלההודעהשנמסרהמיוםימים60בתוך,בהשגההחלטה



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

ספריםניהולאיעלקנס-95סעיף•

בסטיהשניהלםאו,שנקבעכפירשומותאוחשבונותפנקסיבמסהחייבניהללא(א).95
מחירכלמסך1%עלקנסלהטילהמנהלרשאי,פיועלהתקנותאוזהחוקמהוראותמהותית

אוהפנקסיםנוהלולאשבההמסלשנת,העניןלפי,והריווחהשכרכלמסךאועסקאותיו
.לחודשחדשיםשקלים320-מיפחתלאשהקנסובלבד,שנקבעכפיהרשומות



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

(:המשך)קנס על אי ניהול ספרים -95סעיף 

לאזהובכלל,שנקבעכפירשומותאוחשבונותפנקסי,עוסקשהואבמסחייבניהללא(1א")
לושהוצאו,זהלענייןאישרשהמנהלאחריםמסמכיםאויבוארשימוני,מסחשבוניותרשם
אוחשבונותפנקסיניהלאו,(א)38סעיףלפיתשומותמספיהםעללנכותזכאיושהיהכדין

-אי,חלקהאוכולה,שעניינהפיועלהתקנותאוזהחוקמהוראותמהותיתבסטייהרשומות
התשומותמסמסך30%שלבשיעורקנסעליולהטילהמנהלרשאי,כאמורמסמכיםרישום

בחשבוןהובאואשר,האמוריםהמסמכיםפיעל(א)38בסעיףהקבועבמועדניכהשלא
בדוחאומשליםבדוחאוב"יפרקהוראותלפיהמנהלבידישנעשתהבשומהאומסבקביעת
זהקטןסעיףבהוראותאין;הענייןלפי,(ב)76או71בסעיפיםכאמורהעוסקשהגישתקופתי

".(א)קטןסעיףלפיהמנהלמסמכותלגרועכדי



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

(:המשך)קנס על אי ניהול ספרים -95סעיף 

המשפטביתלפניערעורלהגישבמסהחייברשאי(א)קטןסעיףלפיהמנהלהחלטתעל(ב)
יוםשלושיםתוך,127סעיףפיעלשהוקמהפנקסיםלקבילותהועדהלפניערראוהמחוזי

אוחשבונותפנקסיניהולבשלשניתנהכאמורהחלטהעלואולם,ההחלטהעללושהודעמיום
הכלולתשומותמסניכויאוכדיןשלאמסחשבוניתהוצאתשעניינהמהותיתבסטייהרשומות

במסהחייברשאי,הענייןלפי,(ב)או(א)ב77סעיףלפי,כדיןשלאשהוצאהמסבחשבונית
.המחוזיהמשפטביתלפנירקהאמורההתקופהבתוךערעורלהגיש

לפניערעורלהגישעוסקשהואבמסהחייברשאי(1א)קטןסעיףלפיהמנהלהחלטתעל(1ב)
.ההחלטהעללושהודעמיוםימיםשלושיםבתוך,המחוזיהמשפטבית



מ וכפל מס  "פסילת ספרים לצרכי מע

(:המשך)קנס על אי ניהול ספרים -95סעיף 

...(2ב)

הועדהאוהמשפטביתהחליטואםאלאהקנסתשלוםאתדוחהערראוערעורהגשת(ג)
.אחרת

נדחו;82סעיףפיעלהשגההגשתבמקוםבאהאינהזהסעיףלפיערראוערעורהגשת(ד)
.השומהעלהערעורלעניןקביליםכבלתיהחשבונותפנקסיאתיראו,הערראוהערעור

עלהמנהלהחלטתעללערעררשאי,זהסעיףלפיערראוערעורהגיששלאבמסחייב(ה)
.83סעיףלפיהערעורעםיחדזהסעיףפי



מ "לחוק מע95לבין סעיף 74יחסי הגומלין בין סעיף 

(2015)( 13792-02-14ע"אב)עניין דוידי

:רקע עובדתי

מ"מעלמנהלמקנהמ"מעלחוק95סעיףהאםלשאלההמשפטביתנדרש,אבעיההליךבמסגרת
.סעיףבאותוכקבועקנסהעוסקעללהטילהיאהסמכותשמאאו,עוסקשלספריולפסולסמכות

:העוררתטענות

העניקלאאך,הנישוםספרילפסולמפורשתסמכותהשומהלפקידהעניקלפקודה130סעיף•
ספריהאתלפסולסמכותלמשיבהקנהלאלחוק95סעיף.מ"מעלמנהלזהמסוגסמכות
.בטלהזהבענייןהחלטתוולפיכך

בסעיפיםרקמפורשבאופןמצוינתקביליםכבלתיבפנקסיםלראותישלפיהפוזיטיביתקביעה•
.כדיןשלאמסחשבוניתניכויאווהוצאה,תקבולרישוםאישעניינםלחוקב77-וא77

.קביליםכבלתיהפנקסיםאתיראוהעררנדחהאםרקכיעולהלחוק(ד)95סעיףמהוראת•

לעצמולקנותמנתעלוזאת,ספריםפסילתשלצעדבנקיטתלבתוםבחוסרשימושעשההמשיב•
.העוררתשלשכמהעלהראיהנטלבהעברתדיונייתרון



מ "לחוק מע95לבין סעיף 74יחסי הגומלין בין סעיף 

(המשך( )13792-02-14ע"אב)עניין דוידי

:טענות המשיב

,מהותיתבסטייהנוהלואםספריםלפסולסמכותלמנהלנתונהכיוקובעחוזרמ"מעחוק•
.הפסיקהוקובעתחוזרתאףוכך

בסטייהנוהלושהספריםכךבשלח"דולקבללסרבסמכותלמנהלמקנהלחוק(א)74סעיף•
."פסילה"פירושוח"דולקבללסרב,מהותית

קביליםאינםוהספרים,"קביליםאינם"פירושו"פסולים"(ספרים)המונחהמשיבשללדידו•
.ספריםניהולמהוראותמהותיתבסטייהנוהלואם

טוען,"קביליםבלתי"פנקסיםשלמפורשתבלשוןהנוקטים,לחוקב77-וא77סעיפיםבעניין•
המנהלסמכותאתלאייןנועדולאהםאך,2003-ו1986בשניםלחוקנוספואלהכיהמשיב
פנקסיםקבילותאישלחזקהלקבועאךאלא,מהותיתסטייהשלבעילהספריםלפסול

תשומותמסניכויאוכדיןשלאמסחשבוניתהוצאתאו(א77)תקבולרישוםאישלבמקרים
.(ב77)כדיןשלא



מ "לחוק מע95לבין סעיף 74יחסי הגומלין בין סעיף 

(המשך( )13792-02-14ע"אב)עניין דוידי

,עוסקשלספריו"לפסול"סמכותמ"מעלמנהלמקנהלחוק95סעיףכיקובעהמשפטבית
:כלהלן

זוקביעהשלודינה,מהותיתבסטייהנוהלוהספריםכילקבועהיאהמשיבשלסמכותו"
נוגעיםשהדבריםככלוזאת"פסולים"או"קביליםבלתי"הספריםכימהקביעהשונהאינו

מסעודףהחזרתאי,ח"דולקבלסירובלאמור,קביעהמאותההנובעתהמעשיתלסנקציה
(ד)83לסעיףבהתאםהדיוניהיתרוןוכן,קנסהטלת,מסחשבוניתהוצאתאיסור,תשומות

".לחוק

בפנקסינתמךאינוח"הדואם,המערערעלהיאהראיהחובת":מ"מעלחוק(ד)83סעיף•
."כדיןשנוהלוחשבונות



חשבוניות  –מ וכפל מס "פסילת ספרים לצרכי מע

פיקטיביות

-ניכוי מס תשומות בחשבוניות פיקטיביות 

שהוצאהמסבחשבוניתהכלולתשומותמסשניכהעוסק:מ"מעלחוק(1א)50סעיף•
,ממנההמשתמעאובחשבוניתהמצויןהמסכפלעליולהטילהמנהלרשאי,כדיןשלא
."כדיןשלאהוצאהשהחשבוניתידעלאכיהמנהלשלדעתולהנחתהוכיחכןאםאלא

שהוצאהמסבחשבוניתהכלולתשומותמסשניכהעוסק":מ"מעלחוק(ב)ב77סעיף•
בעתהוכיחכןאםאלא,מסשנתבאותהקביליםכבלתיפנקסיואתיראו,כדיןשלא

הוצאהשהחשבוניתידעלאכי,המנהלשלדעתולהנחת,62סעיףלפיטענותיוהבאת
."כדיןשלא

,שנקבעכפירשומותאוחשבונותפנקסיבמסהחייבניהללא":מ"מעלחוק(א)95סעיף•
להטילהמנהלרשאי,פיועלהתקנותאוזהחוקמהוראותמהותיתבסטיהשניהלםאו

."...עסקאותיומחירכלמסך1%שלקנס



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

(2014( )3886/12א "ע)בעניין זאב שרון פסק הדין 

:  רקע

בהםתקופתייםדוחותמ"מעלרשויותהגישה-ועפרבניןלקבלנותחברה-המערערת•
.אחרתחברהידיעללההוצאואשר,חשבוניותבששכלולשהיהתשומותמסניכתה

חתומותהיווחלקןהאחרתבחברההמניותבעלשלחתימתואתנשאובחלקןהחשבוניות
.חברהבאותהמשרהכנושאאוכבעליםרשוםאינואשראדםידיעל

אמתיותעסקאותשיקפולאאשרפיקטיביותבחשבוניותמדוברכי,טעןמ"מעמנהל•
טענההמערערת.מנהליוקנסמסכפלעליהוהטילהמערערתספריאתפסלובהתאם

עשתהוכיבפועלשעשתהעבודות,אמתיותעסקאותהמשקפותבחשבוניותמדוברכי,מנגד
.מ"מעבמרשמיכדיןרשומההאחרתשהחברהלוודאמנתעלביכולתהכל

ביתידיעלנדחההמנהליוהקנסהמסכפל,הספריםפסילתעלהמערערתשהגישהערעור•
.(48572-03-11מ"ע)המחוזיהמשפט



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

-המשך ( 2014()3886/12א "ע)בעניין זאב שרון פסק הדין 

:כדלקמן,הנישוםוזכויותהמנהלסמכויותאתעקרוניתלהסדירלנכוןראההעליוןהמשפטבית

להחלטהראייתיתתשתיתלהציגמ"מעממנהללדרושמקוםישכי,קובעהמשפטבית•
.מנהליוקנסמסכפללהטיל

,"שלבי-דו"בהליךלנקוטהמנהלעלשומהלפיה,המערערתטענתאתדוחההמשפטבית•
השניובשלבלחוק77סעיףלפיהשפיטהמיטבפיעלשומהיערוךהראשוןבשלבבמסגרתו

מיטבפיעלשומהעריכת.המנהליוהקנסהמסכפלהטלתלענייןסמכויותיואתיפעיל
.מנהליוקנסמסכפללהטילהמשיבשלמסמכויותיוונפרדתשונהסמכותהינההשפיטה

סמכותועלחלהאינה,לחוק(ב)77בסעיףהקבועההשניםחמשבתההתיישנותתקופת•
המשיבעלכי,סבורהמשפטשביתהגם,מנהליוקנסמסכפלהטלתבעתהמנהלשל

ההתיישנותבחוקהקבועההכלליתההתיישנותתקופתבמסגרתזאתסמכותואתלהפעיל
.שניםשבעבתשהינה,1958-ח"התשי



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

-המשך ( 2014()3886/12א "ע)בעניין זאב שרון פסק הדין 

כדיןשלאשהוצאהחשבוניתבגיןתשומותמסניכויבבחינתהחלהאובייקטיביהמבחן•
אחדבקנהעולהואינומנהליקנסוהטלתמסכפללהטלתהנוגעבכלהמידהעליתרמחמיר

הנישוםאםמינהליקנסאומסכפליוטללאלפיה,בחקיקהכאמורהקבועההסיומתעם
,העליוןהמשפטביתמסיק,זומסיומת."כדיןשלאהוצאהשהחשבוניתידעלאכי"הוכיח

ל"הנהסנקציותהפעלתכנגדהגנהמהווההחשבוניותבהוצאתשנפללפסולמודעותאיכי
.(סובייקטיבימבחן)

מהדין"העינייםעצימת"דוקטרינתאתהסובייקטיביהמבחןלענייןמייבאהמשפטבית•
הנסיבותקיוםאפשרותבדבראוההתנהגותטיבבדברשחשדאדםרואים"לפיוהעונשין

עוצםאשרנישום,המשפטביתלדעתכימכאן."מלבררםנמנעאם,להםמודעשהיהכמי
.הסובייקטיביהמבחןשלבנטליעמודלאעיניואת

הערעור נדחה

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



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

( 2018יולי ()23602-06-17מ "ע)בעניין ברק אלימלך פסק הדין 

בחשבוניותשימושבגין(1א)50סעיףלפיתשומותמסבכפלהמערערחיוב:הרקע
.פיקטיביות

:המשפטבית

כילהראותממנונדרשלא,כבעניינו"מסכפל"העוסקעלמוטלשכאשרהאמורמןעולה"•
שיפריךבכךדיאלאהחשבוניותתקינותאתלוודאמנתעלהסביריםהאמצעיםבכלנקט
כמסניכהאותןהחשבוניותבהוצאתשנפלוהפגמיםעלידעשלפיההחזקהאת

".תשומות

מהמשפטבהיקשלכאןלייבאניתןכישרוןזאבבענייןנקבע"הידיעהחזקת"לעניין"•
טיבבדברשחשדאדםרואים:שלפיו"עינייםעצימת"בדברהעיקרוןאת...הפלילי

".מלבברםנמנעאך,להםמודעשהיהכמיהנסיבותקיוםאפשרותבדבראוההתנהגות

נדרשאינוהעוסק,מסכפלהטלתלענייןהמנחההפסיקתיהמבחןבמסגרת,כיולמדצא"•
שלאלהראותעליואלאהחשבוניותכשרותלבדיקתהסביריםהאמצעיםבכלנקטכילהוכיח

".שהתעוררוהחשדותמפניעיניואתעצםושלאבחשבוניותשנפלוהפגמיםעלידע



מ וכפל מס"פסילת ספרים לצרכי מע

-המשך ( 2018יולי ( )23602-06-17מ "ע)בעניין ברק אלימלך פסק הדין 

בית המשפט

סעיףפיעלמסכפללהטילבהחלטתושגהמ"מעמנהלכיהמשפטביתאתלשכנעהנטל"•
פסקה,שרוןזאבעניין)סופוועדההליךתחילתלמןהעוסקכתפיעלמוטל,לחוק(1א)50
."מחברוהמוציא"הואשכן(30

היאמסכפלהטלתבעקבותהעוסקבזכויותוהפגיעההואילכינקבעשרוןזאבבעניין•
תשתיתלהעמידמ"מעמרשויותלדרושמקוםיש,שומההוצאתבעקבותיותרמשמעותית

מאזןשלההוכחהברףהעומדותומשכנעותברורותראיותולספקמוצקהעובדתית
כתפיעלמונחמסכפלהטלתעלבערעורהראשוניהראיההבאתנטלכןעל.הסתברויות

.מ"מעמנהל

בבסיסשעמדההראייתיתהתשתיתאתהמשפטביתבפנימציגמ"מעשמנהללאחר•
העוסקלכתפיהראיההבאתנטלעובר,ומשכנעתברורהזושתשתיתוככל,החלטתו
אתמצדיקהדברוכימ"מעמנהלבהחלטתטעותנפלהאופגםשנפלכךעללהצביע

.המשפטביתשלהתערבותו



נטלים-מ "סטייה מהותית לצרכי חוק מע

(2015יוני)(55647-07-14מ"ע)סניורבענייןהדיןפסק

:עובדתירקע

עלערעוריםמספראוחדוזהבעניין.כדיןשלאחשבוניותלכאורההוציאואשרועוסקחברה•
החלטה,(א)50'סלפימסבכפלהמערערחיובעלהחלטה:מ"מעמנהל,המשיבהחלטות

95'סלהוראתבהתאםבקנסוחיוב(ב(+)א)ב77'לסבהתאםהמערערספריפסילתעל
.תשומותבמסחיובעללחוק82סעיףלפיוהחלטה

:המערעריםטענת

החלטהעלבערעורכיקבעאשרשרוןזאבהלכתעלהסתמכותתוך-המערעריםלטענת•
היפוךעללהורֹותיש-המשיבעלהואהראיותהבאתנטל,(א)50'סמכחמסכפללהטיל

מסכוםבהרבהגבוההמסכפלסכוםכיהעובדהשללאורה,זאת.הראיותהבאתנטל
עלהערעורואילו,העיקריהערעורהואהמסכפלעלהערעורוממילאהתשומותבמסהחיוב

.לוטפלהתשומותמס



נטלים-מ "סטייה מהותית לצרכי חוק מע
-המשך(2015יוני)(55647-07-14מ"ע)סניורבענייןהדיןפסק

:המשיבטענת

חברהשם-עלוהןשלוהמורשההעוסקשם-עלהןפיקטיביותחשבוניותהוציאהמערער•
אתבמרמהלהקטיןלאחריםסייעובכך,(בתיקהנוספתהמערערת)ובשליטתושבעלותו

לולהתשומותמסניכויבאמצעותהמסחבות ִחייב,זאתלאור.האמורותבחשבוניותהכָּ
התשומותמסבגיןשומותלהםוהוציאובקנסמס-בכפלהחברהואתהמערעראתהמשיב
".שניכה

כבכולהמערעריםכתפיעלהראשוניהראיההבאתנטלאתלהותיריש,המשיבלטענת•
מחזקתשנובעוכפי,אזרחיבהליךכתובעים"מחברםמוציאים"היותםבשלמסערעור

גיורא1436/90א"ברעמכברזהשנקבעהההלכהעלבהתבססהמנהליהמעשהתקינות
".מ"מעמנהל'נארד



נטלים-מ "סטייה מהותית לצרכי חוק מע
-המשך(2015יוני)(55647-07-14מ"ע)סניורבענייןהדיןפסק

:המשפטבית

המשיבעלהואהראיותהבאתנטל,לחוק(א)50'סמכחמסכפללהטילהחלטהעלבערעור•
.שרוןזאבבענייןהעליוןהמשפטביתשלדינובפסקשנקבעכפי

.המשיבעלהואהראיותהבאתנטל,לחוק(א)95'סמכחקנסלהטילהחלטהעלבערעור•

עלמוטלהראיותהבאתנטללחוק(ב(+)א)ב77'סמכחספריםלפסולההחלטהעלבערעור•
לפיאשר,הפנקסיםתקינותחזקתלחייבעומדתלאזהשבמקרהשוםעל,המערערכתפי
.למנהלהנטלאתמעבירהלחוק(ד)83סעיף

,המערערכתפיעלמוטלהראיותהבאתנטללחוק82'סלפיתשומותמסשומתעלבערעור•
הבאתנטלעובר,פנקסיתשאלהשעניינהשומהוהוצאהנפסלולאשהספריםבמקרהרקכאשר

.המנהללכתפיהראיות

?השכנוענטללענייןהדיןמה

.הראיותהבאתנטלהואוהשני,השכנוענטלהואהאחד.נטליםסוגישניביןהבחנהלערוךיש"
בכל,הבהרתישכברשכפי,שהרי,הראשוןמהסוגלנטלנוגעתאינהלפתחיהעומדתהשאלה

".המערעריםעלמוטלהשכנוענטלשלפניההליכים



מ"סטייה מהותית לצרכי חוק מע

-המשך(2015יוני)(55647-07-14מ"ע)סניורבענייןהדיןפסק

?משולבבהליךהדיןמה

על,בערעוראחתבמחלוקתהמערערכתפיעלמוטלהראיותהבאתשנטלבכךדיכינקבעאכן"•
"..כולובערעורהראיותבהבאתשיפתחמנת

הנטלשבו,ההליךשבו,שלפניהמקרהכדוגמת,בנסיבותהולמתבלתינראיתזושתוצאהאלא"•
".המשיבעלהנטלמוטלשבוההליךעל"תולדה"הוא,המערעריםעל,כרגיל,מוטל

שבוההליךשלתולדהלכאורההואהמערעריםכתפיעלהנטלמוטלשבוההליךבומקום"•
את"להדוף"וינסהראיותיובהבאתשיפתחהואשהמשיבראוי,המשיבעלהנטלמוטל

לשומתהנוגעבכלגםכיהדבריםמשמעותאין.50%שלדמיוניקולאותומעבראלהמערערים
שממילאמאחראך,מחמירהוכחהרףלאותוהמשיבנדרש,לפסילההנוגעבכלאוהתשומות

ולפיה,המשיבידיעלכנטען,כוללתעובדתיתמערכתלאותהשייכיםוהפסילההתשומותשומת
בנטלעמידה,שירותיםקיבלולאגםולפיכךשירותיםנתנולאשבבעלותווהחברההמערער

".האחרבנטלעמידהאףלרובתהאמשמעההאחד

".ראיותיובהבאתיפתחהמשיב"•

.



דגשים ומסקנות

.פער הציפיות•

.הכרת טיב העסק והתוספת המתאימה בהוראות ניהול ספרים•

.דגש על פסילת ספרים•

.  ליקוי מהותי/ סטייה מהותית-עקרון המהותיות  •

.סיבה מספקת-אי רישום תקבול  •

.מ"פסילה במס הכנסה ופסילה במע–יחסי גומלין •

.  נטל הראיה ונטל השכנוע  בהליך המשפטי•

.



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

39קומה , מגדל משה אביב

רמת גן, 7בוטינסקי 'ז' רח

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

