
 

  

 

  18/12ערר           הוועדה לקבילות פנקסים

 מזון, יו"ר  (סמי(ועץ מס שמואל י :חברי הועדה

  2015-2013שנות המס: 

 מכירת מזכרות הות העסק: מ

  החלטה

  

  

  06/03/2018הודעת המשיב למערער מיום 

 'מילוי הוראות ניהול ספרים תוספת ג-ידי המשיב בהסתמך על אי-נפסלו עלהספרים 

פי שיטת החשבונאות הכפולה וזאת בהתאם למחזורים -קרי, ניהול ספרים על (א) 2

 . 2014 – 2012ומספר המועסקים בשנים 

 פירוט המחזורי ומספר המועסקים: 

היה צורך למלא את ההוראה ונהל את הספרים לפי  2015כפועל יוצא מכך, גם בשנת 

 שיטת החשבונאות הכפולה. 

לא הומצאו חלק ניכר מהספרים עליהם ביסס המערער הדו"חות על אף הדרישה מיום 

 .8/1/2018מיום ו 17/5/2017

 בין היתר: 

 (2א()) 2ספר תנועת המלאי תוספת ג' סעיף 

 (4א()) 2סרט קופה רושמת תוספת ג 'סעיף 

 (. 6) (א) 2רשימת מלאי סוף שנה תוספת ג' סעיף 

      רו"ח נעמי אהרוני, חברה    

 חבר, רו"ח בנימיני נוריאל    

    

  513665950כנרת גאלרי בע"מ ח.פ .ברת ח             :העוררת

 "י ב"כ רו"ח רמזי חלק ע 

 

  2פקיד שומה ירושלים  המשיב:

 ע"י ב"כ דרור גיל רו"ח ,רכז חוליה    

 אסף צדוק רו"ח , מפקח    

 

 מועסקים     מחזור       שנה

 2012    17,794,697   14  

 2013    20,407,005   21  

 2014    26,006,710   43  



 לאור הנ"ל המשיב מסרב לקבל את ספרי המערערת. 

 20/3/2018נימוקי המערערת להודעת המשיב מיום 

זמן הדיון עסק עם תביעות נגד בעלי הנכס בים ב

 המלח. 

 מנהל החשבונות הראשי עבר ניתוח לב. 

 המערער מתחייב לשתף פעולה. 

 תשובת המשיב לנימוקי המערער. 

 ,המערער למרות התחייבות לשתף פעולה לא המציא את הספרים הדרושים למשיב

  לכן אין מקום להחזיר את התיק לשלב הדיון.

אישר מר דרור גיל רכז החוליה כי פסל את  2.4.2019תקיים בתאריך בדיון שה

  .הספרים

לפיו רשאי פקיד השומה לסרב לקבל חשבונות שלא על סמך פנקסי  (ב)130לפי סעיף 

 חשבונות שנוהלו לפי ההוראות. 

 העורר למרות בקשות חוזרות ונשנות לא המציא מסמכים וספרי חשבון שנדרשו. 

 העורר עצמו לא הופיע לדיון שנקבע ובכך נמנע מחברי הועדה לתשאל אותו. 

בא כח העורר טען שלא הוא נהל את הספרים והתקשה במסירת תשובות מלאות 

 ומספקות. 

 יום עד  30בהתחשב במצב העורר החליטה הועדה להעניק ארכה נוספת של 

  המציא את הספרים והמסמכים המבוקשים.ל 1.5.2019 

לאחר שווידאנו כי העורר לא עמד בהתחייבויותיו למרות הבטחותיו לשתף פעולה ולא 

המציא את המסמכים והספרים המבוקשים, הועדה מחליטה לדחות את הערר ולחייב 

 ₪.  10,000את העורר בתשלום 

  .10.6.2019ניתן ביום 

 חבר  (-)    חבר (-)    יו"ר (-)
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