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הרצאה בחשבים
עילות לפסילת ספרים ,הליכים וייצוג נכון בפני פקיד שומה
מרצה :עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי
 24בינואר 2019
אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ
להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו/או אחרים המסתמכים על מצגת זו.

נושאי המצגת
פסילת ספרים בפקודת מס הכנסה:
•
•
•
•

פסילת ספרים לפי סעיף (130ב) לפקודה  -מהותיות
פסילת ספרים לפי סעיף (130יא) לפקודה – סעיף סל (שימוש בחשבונית ,אי רישום הכנסה
בסכום מהותי ,הוצאה פיקטיבית בסכום מהותי).
פסילת ספרים לפי סעיף 145ב(א) לפקודה – סיבה מספקת
פסילת ספרים לפי סעיף 145ב(ב) לפקודה – האומנם סעיף על/אל חוקי.

נפקות פסילת הספרים וסנקציות בפקודת מס הכנסה:
•
•
•
•

סנקציות
שינוי בנטל ההצדקה והראיה.
הפרשים בין שומות שלב א' לשומות שלב ב'.
יחסי הגומלין בין פסילה בפקודה לבין פסילה בחוק מע"מ

נושאי המצגת
פסילת ספרים בחוק מע"מ:
• פסילת ספרים לפי סעיף  74לחוק מע"מ – סירוב לקבל דוח
• סעיף  77לחוק מע"מ – אי רישום תקבולים ואי ניהול קופה
• סעיף 77ב לחוק מע"מ – הוצאה של חשבונית מס שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא כדין
• סעיף  95לחוק מע"מ  -קנס על אי ניהול ספרים
• נטל הראיה

פסילת ספרים בפקודת מס
הכנסה

הוראות ניהול פנקסים
סעיף (130א) לפקודה –

• סעיף  130לפקודה קובע את סמכות הנציב לקבוע ניהול פנקסי-חשבונות.
• "לצורך השומה רשאי המנהל להורות ,דרך כלל או לסוג מסויים של נישומים ,על ניהול פנקסי
חשבונות של הכנסה הנובעת מעסק או ממשלח-יד ,והוא רשאי לקבוע באותן הוראות כללים
לשיטת ניהול הפנקסים ,לרבות חיוב הנישום לדרוש ממי שאתו הוא מקיים קשר עסקי
כלשהו למסור לנישום את פרטיו האישיים ולהזדהות .ההוראות ייכנסו לתקפן בתום שלושה
חדשים מיום פרסומן ברשומות או במועד מאוחר יותר שקבע המנהל ,ורשאי הוא לעשות כן
דרך כלל או לסוג מסויים של נישומים .ואולם ביטולן של הוראות או קביעת הוראות מקלות
יכול שייכנסו לתקפן לפני תום שלושה חדשים מיום פרסומן;"

הוראות ניהול פנקסים
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ,התשל"ג 1973 -משולב עם תקנות מס ערך
מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) ,התשל"ו – ( 1976להלן" :הוראות ניהול ספרים"):
לפי החב"ק מטרת הוראות ניהול ספרים ,הינה:
• לקבוע כללים אחידים לשיטת ניהול מערכת חשבונות מקיפה שתחייב את כל הנישומים;
• להגדיר מונחי יסוד הקשורים לשיטת ניהול מערכת החשבונות;
• לקבוע דרישות אחידות ומפורשות לצורתם ולתוכנם של התיעוד והספרים אשר מרכיבים
את מערכת החשבונות;
• להתאים במידת האפשר את חובת ניהול מערכת החשבונות והרכבה לאופי העסק
ולהיקפו.
• ההוראות מורכבות משני חלקים פונקציונליים :החלק הכללי המכיל הוראות כלליות לגבי
שיטת ניהול הספרים המחייבת את כל מי שמנהל פנקסי חשבונות על פיהן ,ומ 16-תוספות
ענפיות שבכל אחת מהן תיאור מפורט של הרכב מערכת החשבונות של העסקים בהתאם
לאופיים ולהיקפם.

עילות לפסילת פנקסים ופרוצדורה
סעיף (130ב) לפקודה -
"(ב) ניתנו הוראות לפי סעיף קטן (א) ,רשאי פקיד השומה לסרב לקבל חשבונות שלא על סמך
פנקסי חשבונות שנוהלו לפי ההוראות ,אם הסטיות מההוראות או הליקויים שנמצאו בפנקסי
החשבונות היו מהותיים לענין קביעת ההכנסה אצל נישום ,ואצל מוסד  -אם היו מהותיים.
(ג) סירב פקיד השומה לקבל חשבונות כאמור בסעיף קטן (ב) ,או פסל פנקסי חשבונות בשל
ליקויים כאמור שנמצאו בהם  -ישלח לנישום או למוסד הודעה על כך ויפרט בה את נימוקי
החלטתו.
(ג )1החלטות פקיד השומה לפי סעיפים קטנים (ב) ו(-ג) לענין מוסד ,טעונות אישור המנהל.
(ד) ( )1על החלטת פקיד השומה על פי סעיף קטן (ג) ניתן לערור לפני הועדה לקבילות
פנקסים תוך  30יום מיום קבלה ההודעה;
( )2התקופה מיום הגשת הערר לפי פסקה ( )1עד קבלת החלטת הועדה לא תובא
בחשבון התקופות האמורות בסעיפים  145ו(152-ג).
המשך בשקף הבא

עילות לפסילת פנקסים ופרוצדורה
המשך
(ה) הוגש ערר כאמור בסעיף קטן (ד) ונדחה ,יראו את פנקסי החשבונות כבלתי
קבילים לענין ערעור על השומה.
(ו) לא יוצא צו לפי סעיף (152ב) המבוסס על אי קבלת פנקסים או פסילתם כאמור
בסעיפים קטנים (ב) או (ג) ,לפני שנשלחה הודעה על כך לנישום לפי סעיף קטן (ג)
ולפני שחלף המועד להגשת הערר על החלטת פקיד השומה ,ואם הוגש ערר  -לפני
שניתנה בו החלטת הועדה לקבילות פנקסים.
(ז) הגשת ערר לפי סעיף זה איננה באה במקום השגה על פי סעיף .150
(ח) לא הוגש ערר כאמור בסעיף קטן (ד) ,ניתן לערער על החלטת פקיד השומה לפי
סעיף קטן (ג) לפני בית המשפט המחוזי יחד עם הערעור על פי סעיף ".153

עילות לפסילת פנקסים
סעיף (130יא) לפקודה -
"(יא) ( )1ניתנו הוראות לפי סעיף קטן (א) ,ונעשה אחד מאלה יראו את הפנקסים כבלתי קבילים,
זולת אם שוכנע פקיד השומה כי היתה סיבה מספקת למעשה כאמור:
(א) שימוש בחשבונית שהוצאה בלא מכירה או מתן שירות ,או שהסכום הנקוב בה אינו משקף
את מחיר המכירה או את מחיר מתן השירות ,לפי הענין; לענין זה" ,חשבונית" – כמשמעותה
בהוראות שניתנו לפי סעיף זה ,וכן חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף;
(ב) בדוח שהוגש לפי סעיף  131לא נכללה הכנסה בסכום מהותי;
(ג) בדוח שהוגש לפי סעיף  131נוכתה הוצאה פרטית ,או הוצאה בלא רכישה או קבלת שירות,
או שסכום ההוצאה שנוכתה כאמור אינו משקף את מחיר הרכישה או את מחיר קבלת השירות,
והכל באופן שהפחית את ההכנסה החייבת או שהגדיל את ההפסד ,בסכום מהותי.
המשך בשקף הבא

עילות לפסילת פנקסים
סעיף (130יא) לפקודה – (המשך)
( )2אדם החולק על החלטה שניתנה לפי פסקה ( ,)1רשאי לבקש מפקיד השומה ,בתוך  30ימים
מיום קבלת ההחלטה ,לחזור ולעיין בה ולשנותה; דחה פקיד השומה את הבקשה לשנות את
ההחלטה ,כולה או חלקה ,ניתן לערער על החלטתו כאילו היתה צו לי סעיף (152ב) ,ובלבד
שהמועד להגשת הערעור יהיה  60ימים מיום מתן החלטתו או יחד עם הערעור על השומות
שנערכו לאותה שנת מס; לענין פסקה זו" ,פקיד שומה" – למעט עוזר פקיד שומה וגובה ראשי".

מהותיות
הוראה  3להוראות ניהול ספרים -
"(א) נישום אשר מחמת אופיו ,היקפו או נסיבותיו של עסקו מבקש הקלות בניהול מערכת
החשבונות לפי הוראות אלה יפנה לפקיד השומה בבקשה מנומקת שבה יפרט את ההקלות
המבוקשות.

(ב) ( )1פנה נישום לפקיד השומה כאמור בדואר רשום שלושה חדשים או יותר לפני תחילת
שנת מס פלונית ולא קיבל את החלטתו עד תחילת אותה שנת מס ,תיראה בקשתו כמאושרת על
ידי פקיד השומה לאותה שנת מס בלבד;
פנה נישום בדואר רשום אחרי המועד האמור בפסקה ( )1ולא קיבל החלטתו של פקיד
()2
השומה תוך ארבעה חדשים מיום הגשת הבקשה ,תיראה בקשתו כמאושרת מתום ארבעת
החדשים כאמור ועד תום שנת המס.
המשך בשקף הבא

מהותיות

הוראה  3להוראות ניהול ספרים – המשך:
(ג) נישום אשר ניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף  2ובהתאם להקלות שאישר לו פקיד השומה ,או
נישום אשר פנה לפקיד השומה כאמור בסעיף קטן (ב) ורואים בקשתו כמאושרת כפי שנקבע
בפסקאות ( )1או ( )2וניהל מערכת חשבונות כנדרש בסעיף  2ובהתאם להקלות המפורטות בבקשתו,
יראוהו כאילו ניהל מערכת חשבונות לפי הוראות אלה.
(ד) "נתגלתה סטייה מהוראות אלה ,שאינה מהותית לענין קביעות הכנסתו של הנישום ,המס שבו
חב העוסק ,לא יראו בסטייה זה בלבד אי קיום הכללים לשיטת ניהול הפנקסים".

סטייה מהותית וליקוי מהותי – פסיקה רלוונטית
ע"ש  1566/02נ.ג.נ .מתכת בע"מ ()2005
• ככלל ,פסילת ספרים נעשית מקום בו נמצא כי הנתונים הכלולים בספריו של עוסק אינם אמינים
ואינם יכולים לשקף את הכנסותיו או את הוצאותיו של העוסק ,שיש בהן כדי להשפיע על
קביעת המס בו חייב העוסק.
• השאלה אם סטה עוסק מהוראות ניהול הפנקסים ,במידה המצדיקה פסילת פנקסיו ,נבחנת על פי
כל מקרה ומקרה כשהכלל המנחה הוא כי ספרים יש לנהל על פי ההוראות ,באופן אשר יאפשר
לשלטונות המס לעקוב אחר רישום נאות של התקבולים והתשלומים של כל עוסק ועל מנת
שניתן יהיה להצליב רישומים אלה ,עם רישומים של עוסקים אחרים ובכך לבדוק את נכונותם.
• משנמנע עוסק מלנהל את פנקסיו כנדרש מונע הוא בהכרח משלטונות המס את האפשרות לבדוק
את נכונות דיווחיו ועל ידי כך פוגע הוא בפיקוח הנאות אותו נדרשים שלטונות המס לפקח על
הנישומים.
• ואכן ,אין חולק כי כאשר עוסק מנהל את פנקסיו בחוסר התאמה ובניגוד לנדרש על פי דין ,יש
בכך משום סטייה מהותית מהוראות ניהול פנקסים.

סטייה מהותית וליקוי מהותי – פסיקה רלוונטית
עמ"ה  148/08בר ששת ואח' (:)2013
רקע :המערערת הינה חברה העוסקת בעיצוב ,ייצור ושיווק נעליים ,אשר ספריה נפסלו
משנתגלו ליקויים בספרים.
בית המשפט:
• בפסיקה הובהר ,כי החשיבות שמייחס המחוקק להקפדה על הוראות ניהול ספרים נובעת
בין-השאר ,מהצורך להקל על הביקורת של מפקחי המס.
• מטרתם של הכללים היא ,לא רק ליצור מערכת שתקשה על הנישום להעלים הכנסות או
לנפח הוצאות ,אלא לא פחות מכך ,לאפשר למפקחי המס לעמוד בכל רגע נתון על מצב
העסק ללא צורך בפעולות "בילוש"
• גם ליקוי אחד יכול לשמש עילה לפסילת ספרים (אי-רישום של רכישת טובין
בסך  179,522ש"ח (בשנת  ,)2003היה בו כדי לבסס פסילה).
• עילת פסילה קיימת במצב שבו עומדת לפני מפקחי המס מערכת ספרים המקשה על חקר
האמת .על הספרים לשקף ולבטא את המצב ,ללא צורך בהסברי הנישום.

סטייה מהותית – פסיקה רלוונטית
עניין ויקטור ג'רבי (ערר מס' )2013( )34/12
רקע עובדתי:

• העורר הוא קבלן לעבודות עפר ונותן שירותי הובלה במשאית.

• העורר היה חייב בין היתר ,לנהל רישום עבודה לגבי ציוד מכני הנדסי :לפי תוספת ד(,)3
וכן היה חייב לנהל ספר הובלות לגבי המשאית ,לפי תוספת יא )3(3לשנים .2006-2010
• פקיד השומה פסל את ספרי העורר בשל אי ניהול ספר הובלות ובשל אי ניהול ציוד מכני
הנדסי.
החלטת הועדה:
• מצאנו כי העורר לא ניהל את הספרים הנ"ל וגם לא מצאנו בראיות שהוגשו בפנינו
רישומים שיכולים להוות תחליף לשני הספרים הללו.
• אי ניהול הספרים הללו ,מהווה סטייה מהותית מהוראות ניהול הספרים לשנים הנ"ל.

סטייה מהותית– פסיקה רלוונטית
עניין ויקטור ג'רבי (ע"מ )2016 ( )30296-07-14
רקע עובדתי:

• המערער הפעיל עסק להשכרת טרקטור ומשאית ודיווח על הפסדים בעסקו.

• לטענתו ,הפסדים אלו נגרמו בין היתר ,בשל מצב בריאותו הלקוי באותה תקופה ,כאשר רק
בשנת  2009נטלו שני בניו הצעירים את מושכות העסק לידיהם.
• פקיד השומה דחה את דיווחיו אלה של המערער וקבע כי מדובר בתוצאה עסקית בלתי
סבירה ,וערך לו שומות עפ”י תחשיב כלכלי המבוסס על צריכת הסולר בעסק.
• בנוסף ,פסל פקיד שומה את ספרי העסק לשנות המס שבערעור וכן לשנת המס ,2010
פסילה אשר אושרה על ידי ועדה לקבילות פנקסים אליה הוגש ערר (ראו לעיל).

סטייה מהותית– פסיקה רלוונטית
עניין ויקטור ג'רבי (ע"מ  – )2016( )30296-07-14המשך:
• בבקשה האמורה התקבלה טענתו המקדמית של המערער ,כי השומות בצו לשנים 2006-2007
התיישנו ,ולו בשל כך שהארכת תקופת ההתיישנות עפ”י סעיף (145א)( )2לפקודה בשנה נוספת
נעשתה שלא כדין וללא הנמקה.
• לעניין יחסי הגומלין בין התיישנות השומות לבין פסילת הפנקסים בית המשפט מבהיר:
"אין זאת אלא ,שעריכת השומה (והוצאת הצו) תלויה בתוצאות הפסילה ,אך לא בהכרח
להפך; גם אם המשיב אינו עורך שומה מפאת שחלפה תקופת ההתיישנות והשומה הפכה
ל"סגורה" -איני סבור כי הוא מנוע מפסילת הספרים בשל כך שמצא כי הספרים נוהלו
בסטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים או שמצא בהם ליקויים .צא וראה כי גם אם נמנע
המשיב ,מסיבה כלשהי ,לערוך שומה למרות שהוא עדיין מוסמך לעשות כן ,יהא זה בלתי
סביר למנוע ממנו בשל כך גם את הסמכות לפסול את הספרים

סטייה מהותית– פסיקה רלוונטית
פסק הדין בעניין דייגי – נמל תל אביב בע"מ (ע"מ )2018( )39182-10-14
רקע :המערערת מפעילה מסעדת דגים בנמל תל אביב אשר ספריה נפסלו לפי סעיף (130ב).

• המערערת מדווחת על אחוז חומר גבוה מעבר למקובל בענף מסעדות הדגים (כלכלן);
• חלה על המערערת חובה לנהל ספרי חשבונות לפי סעיף (2א)( )3בתוספת י"א להוראות -
• ספר הזמנות לא נוהל אף שחלק מההזמנות בוצע מחוץ למקום העסק ,כגון הזמנות
לאירועים מראש או הזמנות טלפוניות ,ולא הוברר היקפם של אירועים אלה;
• המערערת לא גיבתה את מערכת החשבונות הממוחשבת כמתחייב מההוראות;
• לא היה למערכת החשבונות הממוחשבת מיתקן הגנה למקרה של הפסקת זרם חשמל
כמתחייב מההוראות .כפועל יוצא מכך ,לא הייתה אפשרות להפיק קבצים אשר מכילים את
פרטי התיעוד המנוהלים כנדרש בהוראות פרק ב' (תיעוד) להוראות ניהול פנקסים;
• המערערת בחרה שלא להביא לעדות את רואה החשבון שלה;
• המערערת עשתה שימוש בתוכנה שאין לה תעודת רישום;

• המערערת הנפיקה חשבוניות שליליות.

סטייה מהותית– פסיקה רלוונטית
פסק הדין בעניין דייגי – נמל תל אביב בע"מ (ע"מ )2018( )39182-10-14
בית המשפט:
• "סמכותו של פקיד השומה לפסול את הספרים מותנית בכך שהסטייה מהוראות ניהול פנקסים
היא "מהותית" (סעיף (130ב) לפקודה) .סטייה מהותית תיווצר כאשר הליקויים אינם מאפשרים
לפקיד השומה לערות ביקורת ראויה ,להצליב מידע ולעקוב אחר הפעולות שביצע הנישום
והתקבולים שקיבל".
• "גם אם הליקויים במערכת החשבונאות אינם מצביעים בהכרח על מגמה לדווח דיווח כוזב ,ככל
שצורת ניהול הספרים מקשה על פקיד השומה להגיע לחקר האמת בקשר להכנסה החייבת ,יש
לראות בליקוי כליקוי מהותי".
• ראו גם ע"מ(מחוזי מרכז)  )2017(18977-02-14רמי קנטור נ' מדינת ישראל.

סטייה מהותית– פסיקה רלוונטית
פסק הדין בעניין צמח תעיזי (ע"מ )2018( )32448-03-17

רקע :על עוסק שעיסקו בתחום שיווק מוצרי חלב לעסקים ולמסעדות אשר ספריו נפסלו ,הושת
כפל מס לפי סעיף (50א )1וקנס לפי סעיף (95א).
בית המשפט:
• לא יכולה להיות גם מחלוקת כי ניכוי בספרים של חשבוניות שהוצאו שלא כדין הוא בגדר
ליקוי מהותי בניהול פנקסיה של המערערת המצדיק כשלעצמו הטלת קנס לפי סעיף (95א)
לחוק.

• הטלת הקנס לפי סעיף זה מוצדקת גם בשל הליקויים הנוספים שבאי ניהול ספר תנועות
מלאי וספר כניסת טובין.

הוראת ביצוע 25/97
הנדון :יישום מנהלי של הוראות החוק בעניין סטיה מהותית מהוראות ניהול
פנקסים:
• בדו"ח הביקורת ינתן ע"י המבקרים תאור עובדתי של מערכת הספרים המנוהלת תוך
התייחסות לליקויים שנמצאו בסטיה מהוראות ניהול פנקסים (צילום מצב נכון ליום הביקורת).

• המבקרים יבדקו קיום רישום חילופי לתעוד או לספרים הנבדקים ,ויציינו זאת בדו"ח
הביקורת.
• קוד  - 2קוד זמני על ליקוי מהותי .קוד  - 3אין ממצאים (תקין) .קוד  - 4ליקוי טכני .קוד - 5
ליקוי מהותי (סופי).
• על אף האמור לעיל קיימת בידי הממונה לניהול ספרים הסמכות לשיקול דעת במקרים
שבהם אובחן עפ"י הגדרה כליקוי מהותי אך ישנן נסיבות מקילות כגון( :א) הליקוי הוא
מקרי; (ב) קיים הסבר סביר לסטייה מההוראות ;(ג) ליקוי חד פעמי (ליקוי שתדירותו נמוכה).

הוראת ביצוע 25/97
הנדון :יישום מנהלי של הוראות החוק בעניין סטיה מהותית מהוראות ניהול פנקסים  -המשך:
• החליט הממונה כי מדובר בליקוי של קוד  2או בקוד  4יישלח לנישום באמצעות המחשב מכתב
בדואר רשום ובו יפורטו הממצאים והליקויים כאמור .במכתב יידרש הנישום לתקן את
הליקויים העולים מן הממצאים ,כאמור ותופנה תשומת לבו לאפשרות הנתונה לפקיד השומה
להסיק בעתיד מסקנות מהליקויים שנמצאו בביקורת לגבי קבילות פנקסיו.
• לצורך יישום המלצות הועדה הוחלט לחלק את כל ספרי החשבונות והתיעוד לשלש קבוצות.
בקבוצה א' נכללו הספרים והתיעוד הכוללים רישום ראשוני ומהווים ספרים מרכזיים הכרחיים
מבחינת ניהול הפנקסים .בקבוצה ב' נכללו הספרים והתיעוד שאין בהם רישום ראשוני והם
מיוחדים לגבי כל תוספת מהתוספות המצויות בהוראות ניהול פנקסים .בקבוצה ג' נכללו
הספרים והתיעוד שלא נכללו בקבוצות א' ו-ב'.
• בעקרון יינתן קוד ניהול ספרים  ,2במקרים בהם הלקוי הוא מהותי ומשמש תשתית עובדתית
להפעלת סעיף (130ב) לפקודה .מטבע הדברים מרבית ההחלטות בדבר קיום לקוי מהותי
בניהול ספרים מקורן יהיה בספרים המוגדרים בקבוצה א' ,ובמקרים מסוימים גם מקבוצה ב'.

הוראת ביצוע 25/97
הנדון :יישום מנהלי של הוראות החוק בעניין סטיה מהותית מהוראות
ניהול פנקסים  -המשך:
• החליט הממונה כי מדובר בליקוי של קוד  2או בקוד  4יישלח לנישום באמצעות המחשב
מכתב בדואר רשום ובו יפורטו הממצאים והליקויים כאמור .במכתב יידרש הנישום לתקן
את הליקויים העולים מן הממצאים ,כאמור ותופנה תשומת לבו לאפשרות הנתונה
לפקיד השומה להסיק בעתיד מסקנות מהליקויים שנמצאו בבקורת לגבי קבילות
פנקסיו.
תוספת מס'  1להוראות ביצוע מס הכנסה מס' :)9/2002( 25/97

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

אי רישום תקבול
סעיף 145ב(א)( )1לפקודה עוסק בדינו של נישום ,אשר אינו רושם תקבול וקובע כי :
"נישום הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת ,שובר קבלה ,חשבונית ,ספר פדיון יומי או תעוד
אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות הנציב מכח סעיף  ,130ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב
לרשמו על פי אותן הוראות ,יראו את פנקסיו כבלתי קבילים ,זולת אם שוכנע פקיד השומה כי
היתה סיבה מספקת לאי הרישום."...
שני תנאים מצטברים נדרשים לקבלת החלטה בדבר פסילת ספריו של נישום:
האחד ,לא נרשם תקבול שהייתה קיימת חובה לרשמו על פי הוראות ניהול ספרים.
השני ,פקיד השומה לא שוכנע כי הייתה "סיבה מספקת" לאי הרישום.

אי רישום תקבול
• "תקבול" מוגדר בסעיף  1להוראות ,כלהלן:
"כל סכום במזומן ,בשטר או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו או בכרטיס
אשראי ,שקיבל הנישום  /העוסק במישרין או בעקיפין ,במהלך עסקו".

• "מזומן" מוגדר בסעיף  1להוראות:
"לרבות שיק שקיבל הנישום/העוסק ושתאריך הנקוב בו אינו מאוחר מתאריך קבלתו".

אי רישום תקבול
חוזר  25/93בנושא :יישום מנהלי של הוראות הפקודה בעניין פסילת ספרים
• רשות המיסים מנחה את פקידי השומה לנקוט במשנה זהירות לפני שהם מקבלים החלטה
לפסול את ספרי הנישום מכוח סעיף 145ב לפקודה ,ובלשון סעיף  2.1לחוזר:
"סעיף 145ב יופעל רק באותם מקרים בהם אי רישום בצירוף שאר הנסיבות מורה על
אחת מהשתיים :
א .קיים חשש כי הנישום ניסה להעלים מס.
ב .קיימת אצל הנישום שיטה לקויה של רישום תקבולים".
• כמו כן ,רשות המיסים מנחה את פקידי השומה לא להפעיל את סעיף 145ב מקום בו קיים
רישום חלופי או רישום מקביל של התקבול .ובלשון סעיף  .2.2לחוזר :
"בנסיבות בהן קיים רישום חלופי או רישום מקביל של התקבול ,באופן בו לפי שיטת
ניהול החשבונות ,מערכת הרישומים ,הנהלים שמנהל הנישום ונהלי ביקורת
החשבונאות של ספרי הנישום לגביהם נדרש להגיש דוחו"ת מבוקרים ,שכנע הנישום
את פקיד השומה כי לא קיימת סבירות שתקבול לא יכלל בדו"ח על ההכנסה ,בעיקר
כאשר מדובר במערכת הנהלת חשבונות כפולה ,אין מקום להפעלת סעיף 145ב".

אי רישום תקבול  -התכלית החקיקתית ומדיניות שלטונות המס
ע"א  789/90פקיד השומה רחובות נ' שקד
• מטרתה של הוראת סעיף 145ב(א)( )1לפקודה היא :

"ליצור מסגרת ארגונית אשר תמנע שכחה ,הזנחה ורשלנות .על כן נפסק ,כי אי רשום
תקבול בסמוך לאחר קבלתו ,הנעשה בתום לב ובלא כוונה להעלים מס ,אין בו משום סיבה
סבירה או מספקת".
• די באי רישומו של תקבול אחד כדי להביא לפסילת ספרי הנישום:
"אי רישום תקבול החייב ברישום אינו סטייה של מה בכך .זהו פגם מהותי ,הפוגע
באמינות הרישום ולפיכך ,די לפי סעיף 145ב(א)( )1באי רישום תקבול אחד כדי להביא
לפסילת ספרי הנישום" (ע"א  184/82צמח נ' פקיד שומה תל אביב).

אי רישום תקבול  -התכלית החקיקתית ומדיניות שלטונות המס
פסק הדין בעניין ניסים טל (ע"מ  +13657-02-15ע"מ :)2018( )13691-02-15

הרקע  :עוסק שעיסוקו גידול תותים ,מכירתם ושיווקם ,שספריו נפסלו בגין אי רישום תקבול כביכול
בסך של  ₪ 30וסכום עודף של  269בקופה שלא נרשם.
בית המשפט:
• כפי שהובהר לא אחת בפסיקה ,התכלית החקיקתית ביסוד הוראת סעיף 145ב(א)()1
לפקודה ,היא להקשות על העלמת המס ,והן להביא לשיטת ניהול ספרים המבוססת על
רישום כוללני של תקבולים בסמוך לקבלתם באופן התורם ליצירת מסגרת ארגונית ,אשר
תמנע שכחה הזנחה ורשלנות.
• נוכח התכלית הכפולה האמורה ,אף הובהר בפסיקה כי די באי רישומו של תקבול אחד ויחיד
כדי להעיד על פגם בשיטת הרישום הנהוגה בעסק כולה ולהביא לפסילת ספרים.
• עוד נקבע כי המבחן לקיומה של סיבה מספקת לאי רישום התקבול הוא מבחן אובייקטיבי.

אי רישום תקבול
עניין ניאורם (עמ"ה )1989( )222/88
רקע עובדתי:
בידי מנהל העסק נמצאו טופסי הפקדת צ'קים בבנק ,ללא שנערך רישום נוסף בספרים ולא
הוצאו קבלה וחשבונית בגין הצ'קים.
בית המשפט :
"מדובר במחדל המהווה סטייה טכנית ולא מהותית ולכן אין לפסול את ספרי הנישום .בית
המשפט תמך מסקנתו בעובדה ,כי הנישום ניהל את פנקסי החשבונות שלו בשיטת
החשבונאות הכפולה ,רואה החשבון העיד כי פיקח באופן אישי על המערכת ,העבודה
בגינה שולם התקבול נרשמה בספר ההזמנות ובית המשפט מצא ,כי מדובר באירוע חד
פעמי( ".החלטה זו של בית המשפט ניתנה אף טרם הוצאת חוזר רשות המיסים  25/93אשר
מדריך את פקיד השומה שלא להפעיל את סעיף 145ב בנסיבות בהן קיים רישום חלופי או
רישום מקביל של התקבול).
• דוגמת רופא השיניים

אי רישום תקבול
פסק הדין בעניין קצובשוילי (ע"מ :)2013( )1719-02-12
הרקע :בעל עסק לשיווק מוצרי ניילון ופלסטיק ,שספריו נפסלו על אי רישום תקבול כביכול בסך
של .₪ 180
בית המשפט:

• הכלל הוא ,שפקיד השומה הוא הנושא בנטל הוכחת קיומם של תקבולים בעסק החשודים
באי-רישום כדין.
• רק לאחר שנמצא כי תקבול מסוים לא נרשם עפ"י הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחה ,עובר
אל הנישום הנטל להוכיח ,כי סיבה מספקת עומדת ביסוד אי-הרישום.
• די בתקבול אחד ,שלא נרשם כדין ,כדי לפסול את ספרי הנישום וכן אין בכך שהתקבול שלא
נרשם הוא בסכום קטן כדי לשלול את פסילת הספרים.

אי רישום תקבול
בית המשפט בעניין קצובשוילי (ע"מ  :)2013( )1719-02-12המשך -
"דווקא הכללים המחמירים עם הנישום בהצדקת אי רישום התקבול ,והנפקות הראייתית
הקריטית של פסילת הספרים (סעיף  155לפקודה) ,הם המחייבים את פקיד השומה לנהוג
במשנה זהירות ,בקביעתו כי תקבול מסוים לא נרשם ובהחלטתו לפסול את ספרי הנישום,
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.
• לפיכך ,על פקיד השומה לבדוק היטב כל הסבר שנתן הנישום לאי הרישום ,לכאורה,
ולהשתמש בכלים שבידיו ובסמכויות הנתונות לו כדי להגיע לחקר האמת.
• המסקנה הנובעת מכך היא ,שאם הנישום הניח תשתית סבירה גם אם לא מושלמת
להצדקת אי הרישום שלכאורה או כל פגם לכאורי אחר בניהול ספריו ,ואילו פקיד השומה
נמנע מלבדוק את ההסבר שניתן לו ,תוך שימוש בכלים ובסמכויות שבידיו ,הרי שהדבר
עשוי להוביל לביטול החלטת פקיד השומה.
• הערעור התקבל.

אי רישום תקבול – מועד רישום התקבול
פסק הדין בעניין אבו אלעאפיה (ע"מ :)2017( )39344-05-15

הרקע  :מאפיה העוסקת בייצור ומכירת דברי מאפה ,שספריו נפסלו בגין אי רישום שני תקבולים
בסך של  ₪ 40סה"כ .שם טענה המערערת כי התקבולים התקבלו בשעה  9:40ו  9:44והוקלדו
בהתאמה ב  10:01ו  .10:03לטענתה מדובר בפרק זמן סביר בין מועד קבלת התשלום לבין מועד
תיעודה בקופה ולכן יש לראות את התקבול כתקבול שנרשם בסמוך למועד קבלתו.
בית המשפט:

• "על מנת שתקבולים יחשבו כתקבולים ש"נרשמו" במועד עליהם לעמוד בשני תנאים
מצטברים :האחד ,כי אותם תקבולים ששולמו בגין שתי קניות הביקורת – הם ולא אחרים –
יירשמו בקופה הרושמת של המאפייה .השני ,שהתקבולים יירשמו "בסמוך" למועד קבלתם,
כאשר יש ליצוק תוכן למונח "בסמוך" בהתאם לאופי העסק בו נעשו הקניות".

אי רישום תקבול – מועד רישום התקבול
פסק הדין בעניין אבו אלעאפיה (ע"מ  )2017( )39344-05-15המשך-
בית המשפט:

• השאלה הנשאלת היא ,האם רישום שני תקבולים אלו ,בשעות  10:01ו  ,10:03עליו
מצביעה המערערת בתמיכה לטענתה כי התקבולים אכן נרשמו על ידה ,מהווה את רישום
תקבולי הביקורת מושא ערעור זה?
• לטעמי התשובה לכך היא בשלילה .מסקנתי זו מייתרת את הצורך לבדוק האם תקבולים אלו
נרשמו "בסמוך" למועד קבלתם ,אם לאו .שכן ,רק אם רישומם של התקבולים היה נדחה
לזמן קצר הייתה מתעוררת השאלה אם רישומם נעשה "בסמוך" ,אם לאו .כאשר לא
הוכח עצם רישום תקבולי הביקורת בקופה ,ממילא אין רלוונטיות לדיון בשאלת מועד
רישומם.

• על כן בהעדר ראיה מטעם המערערת הקושרת בין פעולות  6ו  8לקניות הביקורת ,מסקנתי
היא שהרישומים שנעשו בפעולות  6ו  8בשעה ( 10:01בגין  )₪ 10ובשעה ( 10:03בגין 30
 )₪אינם מייצגים את תקבולי הביקורת .רישומים אלו מייצגים ,ככל הנראה ,תקבולים בגין

אי רישום תקבול
עניין יקירביץ (ע"מ :)2018()7270-04-18
רקע עובדתי
בעלת עסק לביגוד ,שספריה נפסלו בגין אי רישום (לכאורה) של שני תקבולים בסך של .₪ 1000
• ההסבר שניתן ע״י המערערת הוא כי בימים שבהם התקבלו התקבולים ,שהתה בעסק המופעל
על ידה ,חנות לבגדים ,העובדת גב' אלה מלנקי ,על פי ההסבר ביום  ,7.12.17יום חמישי
בשבוע ,הגיעה לחנות לקוחה אשר ביקשה לרכוש שמלה ,וביקשה שיבוצע תיקון לשמלה
ובהתאם לבקשת הלקוחה קיבלה העובדת גב' מלנקי את התשלום בכרטיס אשראי ויצאה עם
הלקוחה מהחנות במהירות כדי להספיק להגיע לתופרת לפני שזו האחרונה סוגרת את החנות
שלה .עוד הסבירה העובדת גב' מלנקי כי מאחר והשעה היתה  ,17:00לא חזרה לאחר ההגעה
לתופרת לחנות של המערערת אלא מיהרה לביתה לטפל באמה שחולה בסרטן ולא הרגישה
טוב.
• גב' מלנקי הודיעה למערערת ביום שישי ,8.12.17 ,כי לא תוכל להגיע לעבודה בחנות עקב
מצבה הבריאותי של אמה ,אך בעקבות בקשה של לקוחה שביקשה לרכוש בגד לאירוע ,הגיעה
בסופו של דבר לחנות בסביבות השעה  ,11:00כאשר הלקוחה מחכה לה בכניסה לחנות .לאחר
בחירת הבגד על-ידי הלקוחה ,שילמה הלקוחה בכרטיס אשראי .גב' מלנקי אשר מיהרה לחזור
לטפל באמה ,לא רשמה את התקבול ששולם בכרטיס אשראי.

אי רישום תקבול
עניין יקירביץ (ע"מ  - )2018()7270-04-18המשך:
בית המשפט – הערעור התקבל
• בהקשר של בחינת הטענות של נישום וקביעת קיומה של סיבה מספקת ,צריך שיהיה המשיב
פועל בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י רשות המיסים לצורך פסילת ספרים וכוונתי היא כי שיקול
הדעת בקביעת קיומה או אי קיומה של סיבה מספקת כאמור ,צריך שיעשה בהתאם להנחיות
חוזר הכנסה .25/93

• חוזר מס הכנסה אף קובע כי הסמכות שניתנה למשיב ע"י המחוקק בסעיף 145ב
לפקודה ,מטרתה אינה להביא להכשלתו של הנישום או להיותו חרד לדבר הרישום
עד כדי כך שיעזוב כל דבר הנקרא בדרכו למען קיום מיידי של מצוות הרישום.
• במקרה המצוי בפני טענה המערערת כי העובדת גב' מלנקי נכחה בחנות וכי בשל לחץ
הקשור במצבה הבריאותי של אמה של גב' מלנקי ,לא נרשמו התקבולים מיד בסמוך
לקבלתם.
• בחינת שיקול הדעת של פקיד השומה במקרה הנדון איננה מסתכמת לטעמי רק בבחינת
הנימוקים שניתנו ע"י המערערת לאי רישום התקבול ,אלא צריך היה המשיב להכפיף
עצמו להנחיותיו שלו ולבחון את כלל נתוני העסק והנישומה.

אי רישום תקבול  -התכלית החקיקתית ומדיניות שלטונות המס
פסק הדין בעניין יקירביץ (ע"מ )7270-04-18
• בית המשפט – הערעור התקבל:
• עמדת המשיב נעוצה בקביעתו לפיה ,הנימוק שניתן ע״י גב' מלנקי באי הרישום של
התקבולים בסמוך לקבלתם ,איננו עולה כדי "סיבה מספקת" כנדרש בסעיף 145ב(א)()1
לפקודת מס הכנסה.
• "הוראת הביצוע קובעת בצורה חד משמעית כי לצורך בחינת השאלה בדבר קיומה של
שיטה לקויה של רישום תקבולים ,על פקיד השומה להפעיל את שיקול דעתו באמצעות
בדיקה רחבה וכוללת של אי רישום התקבול במסגרת המערך הכללי של עסקו של הנישום.
וכמאמר החוזר "הבדיקה לא תבודד את אי רישום התקבול ,אלא אי הרישום ייבדק על רקע
שאר נתוני העסק .רק על סמך בדיקה כללית מקיפה של הנסיבות הכוללות והספציפיות של
אותו נישום ,יחליט פקיד השומה האם לפסול את הספרים או להסתפק באזהרה בלבד.
• סגן פקיד השומה ציין כי בכל מקרה שבו עליו לדון ולקיים שימוע טרם פסילת ספרים ,בוחן
הוא את כלל נסיבותיו של העסק טרם קיום השימוע כולל ההיסטוריה של הנישום.

אי רישום תקבול
עניין יקירביץ (ע"מ  - )2018()7270-04-18המשך:
בית המשפט – הערעור התקבל
• במקרה הנדון ,לא מצוי היה בתיק של המערערת כל פלט כאמור .בפרוטוקול השימוע
מש 2/לא מצוי כל אזכור של בחינה רחבה וכוללת כזו הנדרשת על פי הנחיותיו של
המשיב עצמו וכל שנאמר בפרוטוקול ובהחלטה שניתנה מיד בסיומו של השימוע ,כי
מאחר ומדובר בשני מקרים ,הרי שהוחלט על פסילת הספרים.
• "במקרה הנדון אין מחלוקת כי בביקורות קודמות שבוצעו בעסקה של המערערת ,לא היו
כל ממצאים לאי רישום תקבולים או לליקויים אחרים .לא ראיתי במי מן המסמכים שהוצגו
בפני כי המשיב לקח בחשבו נתון זה במסגרת השיקולים ששקל טרם מתן ההחלטה על
פסילת הספרים.
• בנסיבות אלו ומשלא נערכה בדיקה רחבה וכוללת כפי שנדרש היה שיעשה ,הרי
שאינני סבורה כי היה מקום למסקנה אליה הגיע המשיב מיד בסיומו של השימוע
בדבר הצורך בפסילת הספרים.

אי רישום תקבול – סיבה מספקת (המבחן האובייקטיבי)
פסק הדין בעניין ניסים טל (ע"מ  +13657-02-15ע"מ ( )13691-02-15יולי :)2018
הרקע  :עוסק שעיסוקו גידול תותים ,מכירתם ושיווקם ,שספריו נפסלו בגין אי רישום תקבול כביכול
בסך של  ₪ 30וסכום עודף של  269בקופה שלא נרשם
בית המשפט

• "המערער ביקש ליתן הסבר לעובדת אי רישום התקבול על ידי גרושתו ,זולי ,בכך
שדעתה הייתה מוסחת נוכח גיוסו הצפוי של בנם לצבא ביום שלמחרת וכן נוכח העובדה
שכשבוע לפני מועד הביקורת היא והמערער התגרשו".
• "סבורני כי נימוקים אלו אינם מהווים "סיבה מספקת" לאי הרישום .הובהר היטב
בפסיקה כי הוספת יסוד סובייקטיבי למבחן " הסיבה המספקת" תסכל את המטרה
החקיקתית של הוראת סעיף 145ב(א)( )1לפקודה ,שהיא בין היתר ,וכאמור ,ליצור
מסגרת ארגונית אשר תמנע שיכחה ,הזנחה ורשלנות"

סעיף 145ב(ב) – האומנם סעיף על חוקתי
חשיבות הודעת הפסילה:
סעיף (130ג) לפקודה מחייב את פקיד השומה לשלוח "הודעת פסילה" ,במידה
והחליט לפסול את ספריו של הנישום ,ובלשון הסעיף:
"סירב פקיד השומה לקבל חשבונות כאמור בסעיף קטן (ב) ,או פסל פנקסי חשבונות בשל
ליקויים כאמור שנמצאו בהם  -ישלח לנישום  ...הודעה על כך ויפרט בה את נימוקי
החלטתו".

סעיף 145ב(ב) לפקודה:
"נישום החייב בניהול סרט קופה רושמת על פי הוראות המנהל מכוח סעיף  130ולא
ניהלו ,יראו את פנקסיו כבלתי קבילים".
האם דרושה הודעת פסילה?

הסנקציות
הסנקציות על אי ניהול פנקסי חשבונות כדין ,כלהלן :
• זכות ערר לוועדה לקבילות פנקסים  -זכות ערר למוסד זה היא תמריץ לניהול פנקסים ,בכך שניתנת
לנישום ערובה ,שההכרעה בקשר לקבילות פנקסיו תהא בידי גוף בלתי-תלוי של מומחים.
• נטל הצדקת השומה  -העברת הנטל לצידוק השומה אל שכם פקיד-השומה הינה משום תמריץ לניהול
פנקסי-חשבונות.
• הוצאות הכרוכות בתשלום המס ,הוצאות ייצוג והוצאות משפטיות יותרו בניכוי רק אם נוהלו פנקסי-
חשבונות.

• התרת הוצאה בשל ריבית והפרשי-הצמדה על יתרות מס לחובה  -גם התרת הוצאה זו מותנית בניהול
פנקסים קבילים לגבי מי שחייב בניהול פנקסים.
• הגבלת ניכויים וקיזוזים בשל פנקסים בלתי-קבילים  -סעיף  33לפקודה .החלת שיעורי המס לפי סעיף
(121ב) לפקודה (בעיקר לגבי הכנסה מיגיעה אישית).

המשך בשקף הבא

הסנקציות
• הסנקציות על אי ניהול פנקסי חשבונות כדין – המשך:
• החזר מס-יתר בעקבות דו"ח  -סעיף 159א לפקודה.
• הקטנת מקדמות – סעיף  180לפקודה.

• הגדלת שיעור המס בשל אי-ניהול פנקסי-חשבונות  -סעיף 191ב לפקודה.
• התרת זיכוי בשל הוצאות רפואיות מיוחדות  -סעיף  44לפקודה.
• התרת פחת ריאלי לעניין ניכוי הוצאות רכב .בתקנה  4לתקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות
רכב) ,תשל"ה ,1975-ניתנת אפשרות לנישום ,המנהל פנקסי-חשבונות לפי סעיף ,130
לבקש ,שלגבי כל מכוניותיו יחושב הפחת לפי תקנות הפחת במקום לפי הפחת התחשיבי
הקבוע בנספח א' לתקנות .נקודה זו משתלבת ביתר התמריצים שמעניקה הפקודה למי
שמנהל פנקסי-חשבונות כדין.

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
שינוי בנטל הראיה
• סעיף  155לפקודה – "חובת הראיה כי השומה היא מופרזת תהיה על המערער; אולם
אם המערער ניהל פנקסים קבילים ,ובערעור על פי סעיף (130ח) כאשר פנקסי
החשבונות בוקרו על ידי רואה חשבון וחוות דעתו על הדו"חות הכספיים על פיהם היתה
ללא הסתייגות או בהסתייגות שלדעת בית המשפט אין לה נפקות לענין קבילות
הפנקסים ,חייבים פקיד השומה או המנהל ,לפי הענין ,להצדיק את החלטתם".
• תקנה  10לתקנות הערעור – "מקום שהמשיב חייב ,על פי הפקודה ,להצדיק את השומה,
חייב הוא להתחיל בהבאת ראיותיו; בכל מקרה אחר חייב המערער להתחיל בהבאת
ראיותיו".

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
שינוי בנטל הראיה
בעניין מקלאדה סלאח (ועדה לקבילות פנקסים) (ערר  ,)2011( )4/11נקבע ,כדלקמן:
בא כוח המשיב בהופיעו בפני הוועדה יצר את הרושם כי ציפיותיו מהוועדה הינם שתשמש
לו חותמת גומי וכמעין אוטומט להנפקת פסילת ספרים ...זאת ועוד ,בא כוח המשיב גילה
דעתו בדיון ,כי פסילת הספרים נחוצה לו רק כדי להעביר את נטל הראיה בשומה לפי
סעיף  77שכבר הפיק ,על שכם העורר ...ע"י פסילה ללא מאמץ ,באבחת גליוטינה אחת
רוצה לקבל המשיב הכרעה מראש ב"נוק-אאוט" ,ולהפיק בנחת כל שומה שירצה בה
כשידיו של העורר כפותות בסך של ספרים פסולים".

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
ע"מ  3912-06-11אלגברלי נ' פקיד שומה אשקלון ()2017
העובדות
• המערערת הייתה בעלת עסק למכירת שווארמה בשם "שווארמה גרבולי" שפעל החל
משנת  2006ועד .2011
• בשנות המס שבערעור(  ) 2008 – 2006המערערת ניהלה את הנהלת החשבונות של חנות
השווארמה בהתאם להוראות סעיף (2ג) לתוספת ג להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי
חשבונות) ,התשל"ג.1973 -
• בשנות המס שבערעור המערערת ניהלה את הנהלת החשבונות והדיווחים לרשות המסים
באמצעות הנהלת חשבונות חיצונית .אחת לחודש העבירה המערערת את הסיכומים
היומיים שהצטברו באותו חודש וכן את מסמכי הנהלת החשבונות להנהלת החשבונות
החיצונית.
• המערערת הגישה הצהרות הון ליום  31דצמבר  2001וליום  31דצמבר . 2008

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
ע"מ  3912-06-11אלגברלי נ' פקיד שומה אשקלון (המשך)
• בתחילת שנת  2008נערכה ביקורת בספרי המערערת על ידי תחנת מע"מ אשדוד (להלן:
"הביקורת הראשונה").
• בעקבות הביקורת הראשונה נחתם ביום  9לאפריל  2008הסכם שומת עסקאות בין
המערערת לבין תחנת מע"מ אשדוד לשנות המס ( 2005-2007להלן" :הסכם מע"מ").
במסגרת הסכם מע"מ נדרשה המערערת לשלם שומת עסקאות נוספת בסכומי קרן של
 ,₪ 25,640בחלקה הארי בגין שנת המס  .2007בהתאמה מחזור המכירות של המערערת
גדל בשנת המס  2007בסך של .₪ 111,058
• המערערת פרעה באופן מלא את סכום החיוב למע"מ .בהתאם שילמה המערערת את
סכום מס ההכנסה והביטוח הלאומי ,אשר נגזר מהחיוב במע"מ.

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
ע"מ  3912-06-11אלגברלי נ' פקיד שומה אשקלון (המשך)
העובדות – המשך:
• ביום  14לדצמבר  2009נערכה בחנות השווארמה ביקורת פתע של ניהול ספרים על ידי
פקיד שומה פתח תקווה (להלן" :ביקורת דצמבר  .)"2009ביקורת הפתע כללה בין היתר
ספירת קופה ,אשר נמצאה תקינה .בן הזוג של המערערת נכח בחנות השווארמה במהלך
הביקורת.
• ביום  26בינואר  2010ערכו שני מפקחים ממשרדי המשיב ,ביקורת פתע בחנות השווארמה
(להלן" :הביקורת השנייה") .לא נמצאו כל פגמים בדוח הביקורת השנייה וצוין במפורש ,כי
מנוהל סרט קופה רושמת.
• בעקבות הביקורת הראשונה נערכו מספר דיונים בין המשיב והמפקח הראשי (להלן :
"המפקח הראשי") לבין רואה החשבון של המערערת בעקבותיהם חתמו בסופו של יום
המערערת והמשיב ,באמצעות המפקח הראשי ביום  7לאפריל  2010על הסכם שומה
ביחס לשנות המס שבערעור (להלן" :הסכם השומה").

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
ע"מ  3912-06-11אלגברלי נ' פקיד שומה אשקלון (המשך)
העובדות – המשך
• בהתאם להסכם השומה נקבע ,כי הספרים של המערערת קבילים וכי תוספת המחזור
המצרפית בגין שנות המס שבערעור תהא בסך של  .₪ 90,000תוספת זו הייתה אמורה
להשית על המערערת חבות מס נוספת וכוללת בסך של כ .₪ 30,000 -תוספת המחזור
התבססה על אחוז הרווח הגולמי.
• ביום  28לאפריל  2010נשלחה ממשרדי המשיב הודעה על ביטול הסכם השומה ,החתומה
על ידי סגן פקיד השומה (להלן" :הודעת ביטול הסכם השומה").
• באופן תמוה עוד טרם הודעת ביטול הסכם השומה ,נשלחו למערערת ביום  21לאפריל
 2010נימוקי שומה  03בשל אחוז רווח נמוך משמעותית מהתדריך הענפי.
• ביום  2באוגוסט  2010ערכה המפקחת יחד עם המפקח הראשי ממשרדי המשיב ביקורת
נוספת בחנות השווארמה (להלן" :הביקורת השלישית").

פסילת ספרים לצרכי חוק מס הכנסה
ע"מ  3912-06-11אלגברלי נ' פקיד שומה אשקלון (המשך)
העובדות
• ביום  6באוקטובר  2010ערכו שוב המפקחת והמפקח הראשי ממשרדי המשיב ביקורת
בחנות השווארמה (להלן" :הביקורת הרביעית") .הביקורת הרביעית תואמה מראש עם
רואה החשבון ,שנכח בחנות השווארמה יחד עם המערערת ובן הזוג.
• המפקחת ביקשה לקבל העתקים של המכירות היומיות .המערערת הבהירה למפקחת ,כי
היא לא השתמשה בפונקציה זאת בקופה הרושמת ,שכן לא ידעה על קיומה .לאור תשובה
זו הדפיסה המפקחת את העתקים של המכירות היומיות.
• התברר כי הקופה הרושמת שומרת בזיכרונה  1000פעולות בלבד .לאחר שהקופה
הרושמת מגיעה לסף זיכרונות זה ,היא מפסיקה לשמור את הפעולות שנעשו לאחר מכן
ללא כל מתן התראה או הודעה.
•  16לפברואר  2011המערערת סגרה את העסק.
• ביום  3במאי  2011נשלחו למערערת הצווים כולל פסילת ספרים לפי סעיף 145ב(ב)
לפקודה אי שמירה על סרט קופה – חבות מס  +קנסות –  650אלף .₪
• שומה ראשית לפי תצרוכת בשר (חוות דעת כלכלן) .שומה חלופית לפי צריכת פיתות.

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה
יחסי הגומלין בין פסילת ספרים לעניין מס הכנסה לבין פסילת ספרים לעניין חוק
מע"מ
• עניין שהינו (ע"א ()734/86נובמבר :)1989
"כשעניין לנו באותם פנקסי חשבונות אשר שימשו בסיס לדיווח למס הכנסה ולמס ערך
ממוסף כאחד ,לגבי אותה תקופה ,וכשהפנקסים נפסלו על ידי מס הכנסה בעילה שהיא
רלבנטית גם לחיוב במס ערך מוסף  -איני רואה כל סיבה שתמנע מהמערער שלא לקבל
את הדו"חות מן הטעם כי הם אינם מלאים ,אינם נכונים או אינם נתמכים בפנקסי
חשבונות שנוהלו כדין ,ולהפעיל את סמכותו לפי סעיף (77א) לחוק .כל זאת גם אם
הפסילה הפורמלית נעשתה על ידי פקיד השומה".
• החב"ק  -עפ"י הלכת שהינו אם נפסלו ספרי החשבונות ע"י רשויות מס ערך מוסף תחול
הפסילה גם לעניין מס הכנסה .משנפסלו הפנקסים ע"י רשות אחת בעילה שהיא רלבנטית
גם לחיוב במס ברשות אחרת  -תקפה הפסילה גם ברשות האחרת.

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

יחסי הגומלין בין פסילת ספרים לעניין מס הכנסה לבין פסילת ספרים לעניין חוק
מע"מ
פסק דין בעניין נורדן נפט (ע"מ )2010( )1275/09
רקע :פסילת ספרי החברה במס הכנסה ,בהסתמך על כתב-אישום שהוגש נגד החברה בגין
עבירות מס על פי חוק מע"מ.

בית המשפט:
• "מסקנתי היא ,כי החלטת המשיב לפסול את ספרי המערערת בהסתמך על כתב-
האישום שהוגש נגדה היא החלטה העומדת במבחן הסבירות ,בהיותה מבוססת על
ממצאי רשות מינהלית חוקרת מקבילה למשיב וכן על העובדה שממצאים אלה נמצאו
מספיקים להגשת כתב-אישום פלילי".

פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

יחסי הגומלין בין פסילת ספרים לעניין מס הכנסה לבין פסילת ספרים לעניין חוק
מע"מ
פסק דין בעניין דניאל בוסקילה (ע"א )2010()6108/08 + 8945/06
בית המשפט:
• "בבואו לבקר את דוחות המערער ,התבסס פקיד השומה על מידע שהתקבל מהמנהל,
קרי – מע"מ – בהתאם להלכה הפסוקה ,אין פסול בכך שפקיד השומה יסתמך על
ממצאי חקירת מנהל ,כל עוד הוא בודק את הרלוונטיות של נתוני החקירה לעניין מס
הכנסה ,ואינו מקבל את הנתונים בחינת "כזה ראה וקדש""

פסילת ספרים לצרכי מע"מ

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
העיגון לחובה לנהל פנקסי חשבונות:
סעיף  66לחוק מע"מ :
"חייב במס ינהל פנקסים ורשומות בצורה ובדרך שקבע שר האוצר ,דרך כלל או לסוגי עוסקים
או חייבי מס".
המשמעות המשפטית של אי ניהול פנקסי חשבונות:
• סעיף ( 74א) לחוק מע"מ:
"(א) לא ניהל חייב במס ,בתקופה פלונית ,פנקסי חשבונות ,או שניהלם בסטיה מהוראות חוק
זה או התקנות שלפיו ,שהיתה מהותית לענין קביעת מחזור העסקאות או המס ,או שהמסמכים
שעליהם מבוססים הפנקסים לא נשמרו בהתאם להוראות ,רשאי המנהל לסרב לקבל כל דו"ח
המתייחס לשנת המס שבה כלולה תקופת הדיווח שביחס אליה נתגלו הליקויים האמורים;
סירב המנהל לקבל דו"ח ,יראו את החייב ,לענין סעיף  ,76כאילו לא הגיש דו"ח".

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
• סעיף 77א  -אי רישום תקבולים ואי ניהול קופה
(א) עוסק הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת ,בשובר קבלה ,בחשבונית ,בספר פדיון יומי,
או בתיעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף  ,66ולא רשם בהם תקבול שהיה
חייב לרשמו על פי אותן הוראות ,יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס ,זולת אם
שוכנע המנהל כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום.

(ב) עוסק הרושם הנפקת טובין בתעודת משלוח ,בחשבונית או בתיעוד אחר שהוא חייב לנהל
על פי הוראות מכוח סעיף  ,66ולא רשם בהם הנפקת טובין שהיה חייב לרשמה על פי אותן
הוראות ,יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס ,זולת אם שוכנע המנהל כי הייתה
סיבה מספקת לאי הרישום.

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
• סעיף 77א  -אי רישום תקבולים ואי ניהול קופה (המשך)
(ג) עוסק שפעמיים או יותר בשנת מס אחת או בשנים עשר חדשים רצופים בשתי שנות מס,
לא רשם תקבול או הנפקת טובין שהוא חייב לרשמם כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב),
ומהן פעם אחת לפחות לאחר שהזהירו המנהל בכתב ,חזקה שפנקסיו אינם קבילים גם
בשתי שנות המס שקדמו לשנה שבה לא רשם פעמיים תקבול או הנפקה כאמור ,או גם
בשנת המס שקדמה לשנה הראשונה שבתוך שנים עשר החדשים שבהם לא רשם פעמיים
תקבול או הנפקה כאמור ,לפי הענין ,אף אם דו"חותיו נתקבלו והשומות נערכו לפיהם ,זולת
אם שוכנע המנהל כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום.

(ד) על החלטת המנהל לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) ,ניתן לערער על פי סעיף  83כאילו
היתה החלטה בהשגה ,תוך  60ימים מיום שנמסרה ההודעה.
(ה) עוסק החייב בניהול סרט קופה רושמת על פי חוק זה או תקנות שלפיו ולא ניהלו ,יראו את
פנקסיו כבלתי קבילים.

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
• סעיף 77ב  -הוצאה של חשבונית מס שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא כדין
(א) עוסק שהוציא חשבונית מס שלא כדין ,יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס.
(ב) עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין ,יראו את פנקסיו
כבלתי קבילים באותה שנת מס ,אלא אם כן הוכיח בעת הבאת טענותיו לפי סעיף  ,62להנחת
דעתו של המנהל ,כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין.
(ג) על החלטת המנהל לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ,ניתן לערער לפי סעיף  83כאילו היתה
החלטה בהשגה ,בתוך  60ימים מיום שנמסרה ההודעה על ההחלטה.

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
• סעיף  - 95קנס על אי ניהול ספרים
( .95א) לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע ,או שניהלם בסטיה
מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו ,רשאי המנהל להטיל קנס על  1%מסך כל מחיר
עסקאותיו או מסך כל השכר והריווח ,לפי הענין ,לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או
הרשומות כפי שנקבע ,ובלבד שהקנס לא יפחת מ 320-שקלים חדשים לחודש.

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
סעיף  - 95קנס על אי ניהול ספרים (המשך):
"(א )1לא ניהל חייב במס שהוא עוסק ,פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע ,ובכלל זה לא
רשם חשבוניות מס ,רשימוני יבוא או מסמכים אחרים שהמנהל אישר לעניין זה ,שהוצאו לו
כדין ושהיה זכאי לנכות על פיהם מס תשומות לפי סעיף (38א) ,או ניהל פנקסי חשבונות או
רשומות בסטייה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו שעניינה ,כולה או חלקה ,אי-
רישום מסמכים כאמור ,רשאי המנהל להטיל עליו קנס בשיעור של  30%מסך מס התשומות
שלא ניכה במועד הקבוע בסעיף (38א) על פי המסמכים האמורים ,ואשר הובא בחשבון
בקביעת מס או בשומה שנעשתה בידי המנהל לפי הוראות פרק י"ב או בדוח משלים או בדוח
תקופתי שהגיש העוסק כאמור בסעיפים  71או (76ב) ,לפי העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה
כדי לגרוע מסמכות המנהל לפי סעיף קטן (א)".

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
סעיף  - 95קנס על אי ניהול ספרים (המשך):
(ב) על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (א) רשאי החייב במס להגיש ערעור לפני בית המשפט
המחוזי או ערר לפני הועדה לקבילות פנקסים שהוקמה על פי סעיף  ,127תוך שלושים יום
מיום שהודע לו על ההחלטה ,ואולם על החלטה כאמור שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או
רשומות בסטייה מהותית שעניינה הוצאת חשבונית מס שלא כדין או ניכוי מס תשומות הכלול
בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין ,לפי סעיף 77ב(א) או (ב) ,לפי העניין ,רשאי החייב במס
להגיש ערעור בתוך התקופה האמורה רק לפני בית המשפט המחוזי.

(ב )1על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (א )1רשאי החייב במס שהוא עוסק להגיש ערעור לפני
בית המשפט המחוזי ,בתוך שלושים ימים מיום שהודע לו על ההחלטה.

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
סעיף  - 95קנס על אי ניהול ספרים (המשך):
(ב... )2
(ג) הגשת ערעור או ערר דוחה את תשלום הקנס אלא אם החליטו בית המשפט או הועדה
אחרת.
(ד) הגשת ערעור או ערר לפי סעיף זה אינה באה במקום הגשת השגה על פי סעיף  ;82נדחו
הערעור או הערר ,יראו את פנקסי החשבונות כבלתי קבילים לענין הערעור על השומה.
(ה) חייב במס שלא הגיש ערעור או ערר לפי סעיף זה ,רשאי לערער על החלטת המנהל על
פי סעיף זה יחד עם הערעור לפי סעיף .83

יחסי הגומלין בין סעיף  74לבין סעיף  95לחוק מע"מ
עניין דוידי (אב"ע )2015( )13792-02-14
רקע עובדתי:
במסגרת הליך אבעיה ,נדרש בית המשפט לשאלה האם סעיף  95לחוק מע"מ מקנה למנהל מע"מ
סמכות לפסול ספריו של עוסק ,או שמא הסמכות היא להטיל על העוסק קנס כקבוע באותו סעיף.
טענות העוררת:

• סעיף  130לפקודה העניק לפקיד השומה סמכות מפורשת לפסול ספרי הנישום ,אך לא העניק
סמכות מסוג זה למנהל מע"מ .סעיף  95לחוק לא הקנה למשיב סמכות לפסול את ספריה
ולפיכך החלטתו בעניין זה בטלה.
• קביעה פוזיטיבית לפיה יש לראות בפנקסים כבלתי קבילים מצוינת באופן מפורש רק בסעיפים
77א ו77-ב לחוק שעניינם אי רישום תקבול ,והוצאה או ניכוי חשבונית מס שלא כדין.
• מהוראת סעיף (95ד) לחוק עולה כי רק אם נדחה הערר יראו את הפנקסים כבלתי קבילים.
• המשיב עשה שימוש בחוסר תום לב בנקיטת צעד של פסילת ספרים ,וזאת על מנת לקנות לעצמו
יתרון דיוני בהעברת נטל הראיה על שכמה של העוררת.

יחסי הגומלין בין סעיף  74לבין סעיף  95לחוק מע"מ
עניין דוידי (אב"ע ( )13792-02-14המשך)
טענות המשיב:
• חוק מע"מ חוזר וקובע כי נתונה למנהל סמכות לפסול ספרים אם נוהלו בסטייה מהותית,
וכך אף חוזרת וקובעת הפסיקה.
• סעיף (74א) לחוק מקנה למנהל סמכות לסרב לקבל דו"ח בשל כך שהספרים נוהלו בסטייה
מהותית ,לסרב לקבל דו"ח פירושו "פסילה".
• לדידו של המשיב המונח (ספרים) "פסולים" פירושו "אינם קבילים" ,והספרים אינם קבילים
אם נוהלו בסטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים.

• בעניין סעיפים 77א ו77-ב לחוק ,הנוקטים בלשון מפורשת של פנקסים "בלתי קבילים" ,טוען
המשיב כי אלה נוספו לחוק בשנים  1986ו ,2003-אך הם לא נועדו לאיין את סמכות המנהל
לפסול ספרים בעילה של סטייה מהותית ,אלא אך לקבוע חזקה של אי קבילות פנקסים
במקרים של אי רישום תקבול (77א) או הוצאת חשבונית מס שלא כדין או ניכוי מס תשומות
שלא כדין (77ב).

יחסי הגומלין בין סעיף  74לבין סעיף  95לחוק מע"מ
עניין דוידי (אב"ע ( )13792-02-14המשך)
בית המשפט קובע כי סעיף  95לחוק מקנה למנהל מע"מ סמכות "לפסול" ספריו של עוסק,
כלהלן:
"סמכותו של המשיב היא לקבוע כי הספרים נוהלו בסטייה מהותית ,ודינה של קביעה זו
אינו שונה מהקביעה כי הספרים "בלתי קבילים" או "פסולים" וזאת ככל שהדברים נוגעים
לסנקציה המעשית הנובעת מאותה קביעה ,לאמור סירוב לקבל דו"ח ,אי החזרת עודף מס
תשומות ,איסור הוצאת חשבונית מס ,הטלת קנס ,וכן היתרון הדיוני בהתאם לסעיף (83ד)
לחוק".
• סעיף ( 83ד) לחוק מע"מ" :חובת הראיה היא על המערער ,אם הדו"ח אינו נתמך בפנקסי
חשבונות שנוהלו כדין".

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס – חשבוניות
פיקטיביות
ניכוי מס תשומות בחשבוניות פיקטיביות -

• סעיף (50א )1לחוק מע"מ :עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה
שלא כדין ,רשאי המנהל להטיל עליו כפל המס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה,
אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין".

• סעיף 77ב(ב) לחוק מע"מ" :עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה
שלא כדין ,יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס ,אלא אם כן הוכיח בעת
הבאת טענותיו לפי סעיף  ,62להנחת דעתו של המנהל ,כי לא ידע שהחשבונית הוצאה
שלא כדין".
• סעיף (95א) לחוק מע"מ" :לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע,
או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו ,רשאי המנהל להטיל
קנס של  1%מסך כל מחיר עסקאותיו."...

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
פסק הדין בעניין זאב שרון (ע"א )2014( )3886/12
רקע:

• המערערת  -חברה לקבלנות בנין ועפר  -הגישה לרשויות מע"מ דוחות תקופתיים בהם
ניכתה מס תשומות שהיה כלול בשש חשבוניות ,אשר הוצאו לה על ידי חברה אחרת.
החשבוניות בחלקן נשאו את חתימתו של בעל המניות בחברה האחרת וחלקן היו חתומות
על ידי אדם אשר אינו רשום כבעלים או כנושא משרה באותה חברה.
• מנהל מע"מ טען ,כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות אשר לא שיקפו עסקאות אמתיות
ובהתאם פסל את ספרי המערערת והטיל עליה כפל מס וקנס מנהלי .המערערת טענה
מנגד ,כי מדובר בחשבוניות המשקפות עסקאות אמתיות ,עבודות שעשתה בפועל וכי עשתה
כל ביכולתה על מנת לוודא שהחברה האחרת רשומה כדין במרשמי מע"מ.
• ערעור שהגישה המערערת על פסילת הספרים ,כפל המס והקנס המנהלי נדחה על ידי בית
המשפט המחוזי (ע"מ .)48572-03-11

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
פסק הדין בעניין זאב שרון (ע"א  )2014() 3886/12המשך -
בית המשפט העליון ראה לנכון להסדיר עקרונית את סמכויות המנהל וזכויות הנישום ,כדלקמן:
• בית המשפט קובע ,כי יש מקום לדרוש ממנהל מע"מ להציג תשתית ראייתית להחלטה
להטיל כפל מס וקנס מנהלי.
• בית המשפט דוחה את טענת המערערת ,לפיה שומה על המנהל לנקוט בהליך "דו-שלבי",
במסגרתו בשלב הראשון יערוך שומה על פי מיטב השפיטה לפי סעיף  77לחוק ובשלב השני
יפעיל את סמכויותיו לעניין הטלת כפל המס והקנס המנהלי .עריכת שומה על פי מיטב
השפיטה הינה סמכות שונה ונפרדת מסמכויותיו של המשיב להטיל כפל מס וקנס מנהלי.
• תקופת ההתיישנות בת חמש השנים הקבועה בסעיף (77ב) לחוק ,אינה חלה על סמכותו
של המנהל בעת הטלת כפל מס וקנס מנהלי ,הגם שבית המשפט סבור ,כי על המשיב
להפעיל את סמכותו זאת במסגרת תקופת ההתיישנות הכללית הקבועה בחוק ההתיישנות
התשי"ח ,1958-שהינה בת שבע שנים.

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
פסק הדין בעניין זאב שרון (ע"א  )2014() 3886/12המשך -
• המבחן האובייקטיבי החל בבחינת ניכוי מס תשומות בגין חשבונית שהוצאה שלא כדין
מחמיר יתר על המידה בכל הנוגע להטלת כפל מס והטלת קנס מנהלי ואינו עולה בקנה אחד
עם הסיומת הקבועה כאמור בחקיקה ,לפיה לא יוטל כפל מס או קנס מינהלי אם הנישום
הוכיח "כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין" .מסיומת זו ,מסיק בית המשפט העליון,
כי אי מודעות לפסול שנפל בהוצאת החשבוניות מהווה הגנה כנגד הפעלת הסנקציות הנ"ל
(מבחן סובייקטיבי).
• בית המשפט מייבא לעניין המבחן הסובייקטיבי את דוקטרינת "עצימת העיניים" מהדין
העונשין לפיו "רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות
כמי שהיה מודע להם ,אם נמנע מלבררם" .מכאן כי לדעת בית המשפט ,נישום אשר עוצם
את עיניו לא יעמוד בנטל של המבחן הסובייקטיבי.
הערעור נדחה
• דחיית ערעור (ע"מ  41492-11-13מאיר כליפה נ' מדינת ישראל) 21.6.2015 -

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
פסק הדין בעניין ברק אלימלך (ע"מ () 23602-06-17יולי )2018
הרקע :חיוב המערער בכפל מס תשומות לפי סעיף (50א )1בגין שימוש בחשבוניות
פיקטיביות.
בית המשפט:
• "עולה מן האמור שכאשר מוטל על העוסק "כפל מס" כבעניינו ,לא נדרש ממנו להראות כי
נקט בכל האמצעים הסבירים על מנת לוודא את תקינות החשבוניות אלא די בכך שיפריך
את החזקה שלפיה ידע על הפגמים שנפלו בהוצאת החשבוניות אותן ניכה כמס
תשומות".
• "לעניין "חזקת הידיעה" נקבע בעניין זאב שרון כי ניתן לייבא לכאן בהיקש מהמשפט
הפלילי ...את העיקרון בדבר "עצימת עיניים" שלפיו :רואים אדם שחשד בדבר טיב
ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם ,אך נמנע מלבברם".
• "צא ולמד כי ,במסגרת המבחן הפסיקתי המנחה לעניין הטלת כפל מס ,העוסק אינו נדרש
להוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים לבדיקת כשרות החשבוניות אלא עליו להראות שלא
ידע על הפגמים שנפלו בחשבוניות ושלא עצם את עיניו מפני החשדות שהתעוררו".

פסילת ספרים לצרכי מע"מ וכפל מס
פסק הדין בעניין ברק אלימלך (ע"מ ( ) 23602-06-17יולי  )2018המשך -
בית המשפט
• "הנטל לשכנע את בית המשפט כי מנהל מע"מ שגה בהחלטתו להטיל כפל מס על פי סעיף
(50א )1לחוק ,מוטל על כתפי העוסק למן תחילת ההליך ועד סופו (עניין זאב שרון ,פסקה
 )30שכן הוא "המוציא מחברו".

• בעניין זאב שרון נקבע כי הואיל והפגיעה בזכויות העוסק בעקבות הטלת כפל מס היא
משמעותית יותר בעקבות הוצאת שומה ,יש מקום לדרוש מרשויות מע"מ להעמיד תשתית
עובדתית מוצקה ולספק ראיות ברורות ומשכנעות העומדות ברף ההוכחה של מאזן
הסתברויות .על כן נטל הבאת הראיה הראשוני בערעור על הטלת כפל מס מונח על כתפי
מנהל מע"מ.
• לאחר שמנהל מע"מ מציג בפני בית המשפט את התשתית הראייתית שעמדה בבסיס
החלטתו ,וככל שתשתית זו ברורה ומשכנעת ,עובר נטל הבאת הראיה לכתפי העוסק
להצביע על כך שנפל פגם או נפלה טעות בהחלטת מנהל מע"מ וכי הדבר מצדיק את
התערבותו של בית המשפט.

סטייה מהותית לצרכי חוק מע"מ  -נטלים
פסק הדין בעניין סניור (ע"מ ( )55647-07-14יוני )2015
רקע עובדתי:

• חברה ועוסק אשר הוציאו לכאורה חשבוניות שלא כדין .בעניין זה אוחדו מספר ערעורים על
החלטות המשיב ,מנהל מע"מ :החלטה על חיוב המערער בכפל מס לפי ס' (50א) ,החלטה
על פסילת ספרי המערער בהתאם לס' 77ב(א)(+ב) וחיוב בקנס בהתאם להוראת ס' 95
והחלטה לפי סעיף  82לחוק על חיוב במס תשומות.
טענת המערערים:
• לטענת המערערים  -תוך הסתמכות על הלכת זאב שרון אשר קבע כי בערעור על החלטה
להטיל כפל מס מכח ס' (50א) ,נטל הבאת הראיות הוא על המשיב  -יש להורֹות על היפוך
נטל הבאת הראיות .זאת ,לאורה של העובדה כי סכום כפל המס גבוה בהרבה מסכום
החיוב במס התשומות וממילא הערעור על כפל המס הוא הערעור העיקרי ,ואילו הערעור על
מס התשומות טפל לו.

סטייה מהותית לצרכי חוק מע"מ  -נטלים

פסק הדין בעניין סניור (ע"מ ( )55647-07-14יוני  )2015המשך -
טענת המשיב:

• המערער הוציא חשבוניות פיקטיביות הן על-שם העוסק המורשה שלו והן על-שם חברה
שבעלותו ובשליטתו (המערערת הנוספת בתיק) ,ובכך סייע לאחרים להקטין במרמה את
חבות המס באמצעות ניכוי מס התשומות הכָּלול בחשבוניות האמורות .לאור זאתִ ,חייב
המשיב את המערער ואת החברה בכפל-מס ובקנס והוציא להם שומות בגין מס התשומות
שניכה".
• לטענת המשיב ,יש להותיר את נטל הבאת הראיה הראשוני על כתפי המערערים כבכול
ערעור מס בשל היותם " מוציאים מחברם" כתובעים בהליך אזרחי ,וכפי שנובע מחזקת
תקינות המעשה המנהלי בהתבסס על ההלכה שנקבעה זה מכבר ברע"א  1436/90גיורא
ארד נ' מנהל מע"מ".

סטייה מהותית לצרכי חוק מע"מ  -נטלים

פסק הדין בעניין סניור (ע"מ ( )55647-07-14יוני  )2015המשך -

בית המשפט:
• בערעור על החלטה להטיל כפל מס מכח ס' (50א) לחוק ,נטל הבאת הראיות הוא על המשיב
כפי שנקבע בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין זאב שרון.
• בערעור על החלטה להטיל קנס מכח ס' ( 95א) לחוק ,נטל הבאת הראיות הוא על המשיב.
• בערעור על ההחלטה לפסול ספרים מכח ס' 77ב(א)(+ב) לחוק נטל הבאת הראיות מוטל על
כתפי המערער ,על שום שבמקרה זה לא עומדת לחייב חזקת תקינות הפנקסים ,אשר לפי
סעיף (83ד) לחוק מעבירה את הנטל למנהל.
• בערעור על שומת מס תשומות לפי ס'  82לחוק נטל הבאת הראיות מוטל על כתפי המערער,
כאשר רק במקרה שהספרים לא נפסלו והוצאה שומה שעניינה שאלה פנקסית ,עובר נטל הבאת
הראיות לכתפי המנהל.
מה הדין לעניין נטל השכנוע ?
"יש לערוך הבחנה בין שני סוגי נטלים .האחד הוא נטל השכנוע ,והשני הוא נטל הבאת הראיות.
השאלה העומדת לפתחי אינה נוגעת לנטל מהסוג הראשון ,שהרי ,שכפי שכבר הבהרתי ,בכל
ההליכים שלפני נטל השכנוע מוטל על המערערים".

סטייה מהותית לצרכי חוק מע"מ
פסק הדין בעניין סניור (ע"מ ( )55647-07-14יוני  )2015המשך -
מה הדין בהליך משולב?

• "אכן נקבע כי די בכך שנטל הבאת הראיות מוטל על כתפי המערער במחלוקת אחת בערעור ,על
מנת שיפתח בהבאת הראיות בערעור כולו"..
• "אלא שתוצאה זו נראית בלתי הולמת בנסיבות ,כדוגמת המקרה שלפני ,שבו ההליך ,שבו הנטל
מוטל ,כרגיל ,על המערערים ,הוא "תולדה" על ההליך שבו מוטל הנטל על המשיב".
• "מקום בו ההליך שבו מוטל הנטל על כתפי המערערים הוא לכאורה תולדה של ההליך שבו
מוטל הנטל על המשיב ,ראוי שהמשיב הוא שיפתח בהבאת ראיותיו וינסה "להדוף" את
המערערים אל מעבר לאותו קו דמיוני של  .50%אין משמעות הדברים כי גם בכל הנוגע לשומת
התשומות או בכל הנוגע לפסילה ,נדרש המשיב לאותו רף הוכחה מחמיר ,אך מאחר שממילא
שומת התשומות והפסילה שייכים לאותה מערכת עובדתית כוללת ,כנטען על ידי המשיב ,ולפיה
המערער והחברה שבבעלותו לא נתנו שירותים ולפיכך גם לא קיבלו שירותים ,עמידה בנטל
האחד משמעה תהא לרוב אף עמידה בנטל האחר".

• "המשיב יפתח בהבאת ראיותיו".

דגשים ומסקנות
•
•
•
•
•
•

פער הציפיות.
הכרת טיב העסק והתוספת המתאימה בהוראות ניהול ספרים.
דגש על פסילת ספרים.
עקרון המהותיות  -סטייה מהותית /ליקוי מהותי.
אי רישום תקבול  -סיבה מספקת.
יחסי גומלין – פסילה במס הכנסה ופסילה במע"מ.

• נטל הראיה ונטל השכנוע בהליך המשפטי.
.

תודה לכולם!

שאלות?
צוות המשרד עומד לשירותכם:
0722-405100
054-2651516
meori@ampeli-tax.co.il
www.ampeli-tax.co.il
מגדל משה אביב ,קומה 39
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן

