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האזרחיתברמהחשיבות§
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כללי–הדעת -חוותחשיבותה של 
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:קובע"דבריםבמצבטעות"שכותרתו,העונשיןלחוקיח34סעיף§
יישאלא,קייםשאינודבריםמצבבדמותומעשההעושה)א"(

לאמיתוהמצבהיהאילובהנושאשהיהבמידהאלאפליליתבאחריות
.אותושדימהכפי

היתהשהטעותובלבד,רשלנותעבירתעלגםיחול)א(קטןסעיף)ב(
".)ב(22בסעיףלאמורבכפוףקפידהאחריותשלעבירהועל,סבירה

חשבהאדםבהןבנסיבותדהיינו,עובדתיתבטעותאפואעוסקיח34סעיף§
.בפועלשהיהמהמצבשונההיההעבירהמושאבענייןהעובדתישהמצב

בהכרחיגרוםזהמצב,כוונהאומודעּותשלנפשייסודהדורשותבעבירֹות§
לאאםשהרי,העבירהבמצבלהרשעההנדרשהנפשיהיסודהיהלאשלאדם
.אליומודעהיהשלאחזקה,הנכוןהדבריםמצבמהוידע

טענת ההסתמכות
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לבחינתמופעללהיותאמורשממילאמבחן,סובייקטיביבמבחןמדובר,דהיינו§
.הנפשיהיסודשלקיומו

מתלכדת"סבירההייתההטעות"ששהדרישההרי,רשלנותלעבירתבאשר§
זהובמקרה)העונשיןלחוק21סעיף("היישובמןאדם"כלפעולהדרישהעם

.אובייקטיבילמבחןנעשההמבחן
לסעיףהעונשיןלחוקיח34סעיףמפנה,קפידהאחריותלעבירתביחסואילו§

למנועשניתןכל"שעשהלהוכיחהנטלאתהנאשםעלהמטיללחוק)ב(22
."העבירהאת

טענת ההסתמכות
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:קובע"משפטיבמצבטעות"שכותרתו,העונשיןלחוקיט34סעיף§
שמעשהודימההאדםאםמינהנפקהאיןהפליליתהאחריותלענין"

שלהבנתובדבראופליליאיסורשלקיומובדברטעותעקב,אסוראינו
".סבירבאורחנמנעתבלתיהיתההטעותאםזולת,האיסור

,המשפטיבמצבבטעותעוסקיט34סעיף,לחוקיח34לסעיףבניגוד,כלומר§
.עצמובדיןבטעותדהיינו

שלאמילכלהגנהוממילא,בדיןבקיאיםאינםרביםנאשמים,הדבריםמטבע§
.מעונשרביםפוטרתהייתהאסורשעשהשמהידע
.הגנהתשמשלאכזאתשטעותבמפורשנקבע,כן-על

טענת ההסתמכות
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באורחנמנעתבלתיהייתההטעותאםזולת"לפיוהסייגנקבע,זאתעם§
טועההיההסבירהאדםאםרקלפיואובייקטיביבמבחןמדובר,דהיינו."סביר
.זאתהגנהתתקבלהדיןבהבנתהואאף

הדורשותבעבירֹותגםהאמורהלהגנהמשמעותלהיותעשויה,זהבמקרה§
ואףלעּובדותמודעהיהשהנאשםייתכן,דהיינו.מודעּותשלנפשייסוד
.בעבירהשמדוברהביןלאאך,המעשהאתלבצעהתכוון

סעיף:כגון,אסורמעשהלבצעמיוחדתכוונההדורשותבעבירות,זאתעם§
היהלאהנאשםאםשהרי,מתייתרתזוהגנההחלת,הכנסהמסלפקודת220
ממילא,)סבירבאורחנמנעת-בלתיהייתהוהטעות(אותוהביןלאאולדיןמודע

.ממסלהתחמקהתכווןלאגםהנאשם
.להרשעההדרושהנפשיהיסודהתקייםלא,דהיינו

טענת ההסתמכות
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פרומדיקובהלכתאור'תהשופטשלהדין-לפסקהבסיסאתהיווהזהטיעון§
חקיקתולפניהשמוניםבשנותשבוצעובמעשיםעסקהאשר*,)ל"זהורביץאלי(

.העונשיןלחוקיט34סעיףשל
.)2000(1)4(נדד"פ,ישראלמדינת'נהורביץ1182/99פ"ע*
שלהסתמכות,)להלןראו(השניםלאורךוצומצמהסויגהאשר,זוהלכהפי-על§

יכולהואשעליו,חשבון-מרואהאודין-מעורךשקיבלעצהעללב-בתוםנישום
והנסיבותהעּובדותכלללוידועותואשרהנדרשהמקצועיהידעכבעללסמוך

.הנישוםמצדפליליתכוונהשלקיומהאתלשלולעשויה,הרלבנטיות
דרישותוקבענישוםשלההסתמכותלטענתאורהשופטנדרש,הדין-בפסק§

באופןהוקשחואלומקלֹותדרישות,להלןכמוסבר(זוטענהלקבלתיחסיתמקלֹוֹת
.)מאוחרתבפסיקהניכר

טענת ההסתמכות
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להכבידאין":בכתבדעת-בחוותצורךשאיןאורהשופטקבע,ראשית§
דעתחוותלקבלתדרישהאובכתבפניהשלפורמליותדרישותבהעלאת
".ליועץנקודתיתפניהשתהיהאובכתב

ידי-על"הסתרוללאבגלוי"העסקהבביצועדיכי,אורהשופטקבע,בנוסף§
רואהאיני":ההסתמכותלטענתהדרושליבותוםאתלבססכדיהנישום
כולהכלאשר,ההסתמכותלטענתפורמליותמגבלותליצירתמקום

עללבבתוםנאשםכשפועלפיהםעל,החייםוניסיוןהיגיוןעלמבוססת
"...העובדותאתהיודעלדברמומחהשלדעתוחוותיסוד

בפרשתשנקבעההאלמנטריתמהדרישהנסוגאףאורהשופט,מזאתיתרה§
כלאתלמומחהמסרהנישוםכילהוכיחישלפיה,)947/85פ"ע(עצמון

.הרלבנטיותהעּובדות

טענת ההסתמכות
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)10.10.2007(תנובהבענייןהדין-פסק§
qשמצאלמרותהנאשמיםאתהמחוזיהמשפט-ביתזיכה,תנובהבעניין

.העסקייםההגבליםלחוקבניגודכובלבהסדרמדוברשאכן
.)הטעות(ההסתמכותטענתאתבקבלו,זאת

qביניש'דהשופטת,דאזהנשיאהמפי,)845/02פ"ע(העליוןהמשפט-בית,
.לנאשמיםעומדתלאהטעותהגנתכי,וקבעהמדינהערעוראתקיבל

qהטעותכיהמחוזיהמשפט-ביתשלפרשנותואתדחתהבינישהשופטת
ייעוץקיבלוהנאשמיםכיהתבררשּכן,"סבירבאורחנמנעתבלתי"הייתה
הדין-עורךידי-עללהםניתןהייעוץאך,הרלבנטיתהעסקהלגבימשפטי
.עסקייםהגבליםבדיניהבקיאדין-עורךידי-עלולאכולהבעסקהשטיפל

הדעת-חשיבותה של חוות
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qהדיןלעורכימנומקתובלתיסתמיתבפנייהמדובר"כי,נקבע,כך
ובלאבכתבמשפטיתדעתחוותללא,פה-בעלשניתנהובתשובה
."הדעתאתלהניחכדיבהשישהנמקה

qקביעתבתחוםמבוססעסקירקעבעליהיוהמשיבים"כי,נקבעעוד
אסוריםמעשיהםכימבוססחששלהםהיהולכן"...והשיווקהמחירים

.העסקייםההגבליםדינילפי
qבמצבטעותשלההגנההחלתעלהגוללאתסתמהלאבינישהשופטת

הטעותשלמקורּהבהןבנסיבותהעונשיןלחוקיט34סעיףלפימשפטי
במבחןמדוברכיקבעהאך,דינו-עורךעצתעלהנאשםשלבהסתמכותו
.קפדניותמידהבאמותלבחוןראויאותואובייקטיבי

הדעת-חשיבותה של חוות
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qגורם"מדעת-חוותלקבלתעדיפותלתתישכי,לראשונהנקבע,בנוסף
במקריםכי,נרמזואף;פרטידין-מעורךדעת-חוותפני-על"מוסמךרשמי

תהיהשכזו"רשמית"דעת-חוות,האובייקטיביותהנסיבותפי-על,מסוימים
.חיוניתכמעטלמעשה

qד'פרופ',בדימהשופטידי-על,היתרבין,נמתחהאלהדבריםעלביקורת'
לפנותרחבהחובהלהטלתמתיחסתשהיאככל,תנובההלכת":ביין

,המומחהדעתחוותעלהרשותהחלטתהעדפתתוך,רולינג-לפרה
באשר,המסבתחוםשמדוברככלמוצקיםיסודותעלמתבססתאינה
להגדילוהואמשלואינטרסבעלגוףאלארגולטוראינההמיסיםרשות
הואהמשפטבביתשמעמדואף,הדיןבמסגרתהמדינההכנסותאת

".לנישוםבמעמדוהשווה,לדיוןצדכשל)המתחייביםבשינויים(

הדעת-חשיבותה של חוות
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)21.10.2007(מ"בעטגרבענייןהדין-פסק§
qבענייןהדין-פסקלאחרבסמוךניתן)5672/05פ"ע(טגרבענייןהדין-פסק

.תנובה
qהעונשיןלחוקיט34סעיףלפילהגנההנאשמיםטענוזובפרשהגם.
qיותרמרוככתגישההציג,ברלינר'דהשופטתמפי,העליוןהמשפט-בית

.ההסתמכותטענתקבלתשלהתיאורטיתבאפשרותוהכירלנושא
qלאורך"לבתםהיההנאשםכאשררקתתקבלזוטענהכי,נקבע,זאתעם

.כולובתהליך"מתוםנפללא"ואם"הדרךכל

הדעת-חשיבותה של חוות
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qהמידעכלאתלוולמסורמתאיםמומחהלבחורנדרשהנאשם,בפרט
קמההאםהשאלהבבחינתפסוקסוףזהאין",כךינהגאםוגם;הרלבנטי
ייקבעבהםמקריםיהיוכיהנמנעמןלא.משפטיבמצבהטעותהגנת

".אלהכלחרףסבירהבלתיהייתהדיןעורךעצתעלשההסתמכות
qלמרותכיקבעהברלינרהשופטת,בינישלשופטתבדומה,כלומר

כחלקההסתמכותהגנתשלקיומהאתלשלולאיןהעקרונישבמישור
תוך,"עינייםבשבע"מקרהכליבדוקהמשפט-ביתשבפועלהרי,מהדין
.מצמצמתבצורהההסתמכותהגנתאתלפרשמגמה

הדעת-חשיבותה של חוות
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)10.3.2008(בליליבענייןהדין-פסק§
qלימים(הנאשמיםכינטעןהמחוזיהמשפט-לביתשהוגשהאישוםבכתב

היו,לישראלממצריםלולביםושיווקמכירה,בייבואשעסקו,)המערערים
.כובללהסדרצדדים

qההגבליםחווקלפיבעבירההמערעריםאתהרשיעהמחוזיהמשפט-בית
.העסקיים

qביתקביעתועלההסתמכותבהגנתהתמקדהעליוןהמשפט-לביתהערעור-
התשתיתאתהדין-עורכיבפניפרשולאהםלפיההמחוזיהמשפט
-עורךלידיעתמביאהיהסביראדםלפיהקביעתוועלבמלואההעובדתית

.להסדרהשותפיםביןהקודמיםליחסיםבנוגעהמידעאתדינו

הדעת-חשיבותה של חוות
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qאתדחה,פוגלמן'עהשופטמפי,)1672/06פ"ע(העליוןהמשפט-בית
תנובהבענייןבינישהנשיאהשלגישתהאתמאמץשהואתוך,הערעור
ההוכחהנטלולכןהּכללולאהחריגהיאההסתמכותטענתקבלתכיוקובע
.הנאשםעלהואהנדרשיםהתנאיםקיוםעל
qהםטגרותנובהלפרשותבהמשךפוגלמןהשופטסיכםאותםהתנאים

:כדלקמן
–משפטיבמצבטעותשלהגנהלנאשםשתקוםמנתעל,ראשית"

,כך.סבירהלהיותצריכה,כשלעצמה,הייעוץעלההסתמכותטענת
אינולגביהשהדיןיותרמורכבתמשפטיתבשאלהשמדוברככל'

לרבותמקצועיייעוץעלההסתמכותתהאכך,משמעיוחדברור
.'יותרסבירהשאלהלאותהבנוגעדיןעורךעצת

הדעת-חשיבותה של חוות

16



17

בכירהמקצועיתעמדהבעלהואלייעוץהפונהשהאדםככל,שנית
דיןעורךשלמשפטיייעוץעלמצידועיוורתהסתמכותכך,יותר
המשפטיתהשאלהשלומורכבותהאופייה.פחותסבירהתהיה
טענתשלסבירותהבדברבהכרעהחשוברכיבהןגם,הייעוץנושא

.ההסתמכות
עליתבססלנאשםשניתןהמשפטיהייעוץכי...נדרשלכךבנוסף

המבקשהנאשםעל':במלואההרלוונטיתהעובדתיתהתשתית
כלאתהמייעץהגורםבפנילחשוףמשפטיתדעתחוותלקבל

'...הדעתחוותמתבקשתשלגביולמקרההרלוונטיותהעובדות
היאההגנהשלהתקיימותהלבחינתהמשמשתנוספתמידהאמת
.בתחומומומחההעצהנותןהדיןעורךשלהיותו

הדעת-חשיבותה של חוות

17



18

רציני,פניועל,הינוהמשפטיהייעוץהאםהשאלהתיבחןעוד
תינתןכתוביםבמסמכיםהמלווהמשפטילייעוץכאשר,ומעמיק
.ההגנהשלהתקיימותהבחינתבעתעדיפות
שלבדרךהנאשםנקטהאם,תהאזהלענייןנוספתמידהאמת
כגון,יותרמתאימיםאמצעיםשלהעדרםנוכחפרטילייעוץפנייה
.המוסמכתלרשותפניה
,משפטיבמצבהטעותמהגנתליהנותנאשםשיוכלמנתעל,לבסוף

".לבבתוםשתיעשהצריךהדיןעורךעצתעלהסתמכותו
)מחוזי(פ"ע()גרינוולדמוטיח"רו(פיקסלפרשתזאתובכללנוספיםדין-פסקי§

.)7366/99)מחוזי(פ"ע(מ"בעומצאתיגעתחברתו)15757-04-11

הדעת-חשיבותה של חוות
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תיקוני(במסוייעוץבמסהטבותחוקברשומותפורסם9.12.2015ביום§
הוראות*הכנסהמסלפקודתנוספו,היתרבין,בגדרו,2015-ו"התשע,)חקיקה
עמדהנקיטתועלדעתחוותעלהשנתיח"הדובמסגרתדיווחחובתהקובעות
.בדיווחחייבת

.קנייהמסולחוקהמכסלפקודת,דלקעלהבלולחוק,מ"מעלחוקנוספומקבילותהוראות*
בגיןדיווחיפרטהשנתיח"הדוכי,קובעהכנסהמסלפקודת)א1ב(131סעיף§

.לפקודהד131בסעיףכאמורדעתחוות
חתומה,בכתבדעת-כחוותלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"דעתחוות"המונח§

אוומאפשרתלאדם,בעקיפיןאובמישרין,שניתנה,הדעת-חוותנותןידי-על
שהתקייםובלבד,)לפקודה)א(ד131בסעיףכהגדרתו("מסיתרון"לאפשרנועדה
תלוי,ֵחלקואוכולו,הדעת-חוותבגין"הטרחה-שכר")1(:מאלהאחדלגּביה

דעת חייבות בדיווח-חוות

20



21

.מדףתכנוןהיא)2(;הדעתחוותלמקבלשייווצרהמסיתרוןבסכום
:מאלהאחדכלכלרבותלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"מסיתרון"המונח§

סכוםשלאוהמססכוםשלהפחתה,המסאירועדחיית,מהמסהקלהאוהנחה�
;ממסהימנעותאו,מקדמה

;בהפסדלהתחשבאו,הוצאותאובמקורמסלנכותמהתחייבותאומחובההימנעות�
.המסתשלוםמועדשלדחייה�
100,000שלכסכוםלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"טרחהשכר"המונח§

בגיןהדעת-חוותבעדישולםכיהצדדיםביןשהוסכם,לפחותחדשיםשקלים
.הדעת-חוותלמקבלשייווצרהכוללהמרביהמסחיסכון

דעת חייבות בדיווח-חוות
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22

:מאלהכאחדלפקודה)א(ד131בסעיףמוגדר"מדףתכנון"המונחואילו§
אובמישריןשניתנה,נושאבאותואחידתוכןבעיקרההכוללתדעת-חוות�

שלתקופהבתוך,לפחותלשלושה,הדעת-חוותנותןידי-על,בעקיפין
ולא,קרוביםשאינם,)ז(131קטןסעיףלהוראותבכפוף,שנתיים
תלויהאינהוהיא,במשנהואחדאדםשלשליטהביניהםמתקיימת
;הדעת-חוותמקבלשלהמיוחדותבנסיבותיובעיקרה

חויבוהמקבלמיוזמתולמקבלשהציעּההואהדעת-חוותשנותןדעת-חוות�
.חלקואוכולו,תוכנּהלגביסודיותבחובת

דעת חייבות בדיווח-חוות
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23

-חבראויחידעלרקחלה)לעילכמשמעותה(דעת-חוותקבלתעלהדיווחחובת§
:אלהמשניאחדלגביהםשמתקייםאדם-בני
עולה,הכנסהמסלפקודת89בסעיףכמשמעותההכנסהלמעט,המס-בשנתהכנסתו�

;ח"שמיליון3על
ובלבד,ח"שוחצימיליוןעלעולההמס-בשנת)לפקודה89בסעיףכמשמעותה(הכנסתו�

.הכנסהלאותהבקשרניתנההדעת-שחוות
עלבדיווחחייבאינולפקודה)2(9בסעיףכמשמעותוציבורימוסד,זאתעם§

.דעת-חוות

דעת חייבות בדיווח-חוות
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-בחוותמדוברכאשרחלהאינהדעת-חוותעלהדיווחחובתכי,נקבעעוד§
"מדףתכנון"המונחלהגדרת)1(בפסקהכאמורמדףתכנוןמסוגדעת
-בחוותמדוברוכאשר)להלןראו(אותהשקיבללמיהודעהלגביוניתנהשלא
,ערעוראוהשגה,שומהבהליךשנדונוסוגיותלגבילמקבלּהשניתנהדעת
ההשגה,השומההליכימתקיימיםשּבהבתקופהניתנההדעתשחוותובלבד
.בלבדמס-שנתאותהולגבי,הערעוראו

דעת חייבות בדיווח-חוות

24
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לגביהמוגשהשנתיח"בדוכךעלידווח)לעילכמשמעותה(דעת-חוותשקיבלמי§
רשותמנהלשיקבעבטופס,המסיתרוןבחשבוןמובאשלגּביההמס-שנת

.המיסיםלרשותהדעת-חוותשלמסירתהתידרששלאובלבד,המיסים
:בלבדאלהכליפורטוהאמורבדיווחכי,נקבעעוד
qהדעת-חוותקבלתעצם;
qהדעת-בחוותהנדוניםהנכסאוהפעולה;
qהדעת-מחוותהמושפעתהמיסויסוגייתסוג.

להגדרת)1(פסקהלפימדףתכנוןשהיאדעת-חוותשנתןמיכי,נקבע,בנוסף§
האדםשהואובלבדאותהשקיבללמיכךעליודיע"מדףתכנון"המונח
.הדעת-חוותניתנהשלֹוואילךהשלישי

דעת חייבות בדיווח-חוות
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דעת חייבות בדיווח-חוות
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דעת חייבות בדיווח-חוות
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דעת חייבות בדיווח-חוות
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29

אתהגישלאכאילואותויראובדיווחהחייבתדעת-חוותעלדיווחשלאאדם§
.השנתיח"הדו
Nשניהםאוקנסאושנהמאסר(לפקודה)8(216סעיףלפיפליליתעבירה(.
פי-על,בדיווחהחייבתדעת-חוותעלדיווח-איבגין30%בשיעורגירעוןקנס§

.הכנסהמסלפקודת)4)(1ג(191סעיף

דעת חייבות בדיווח-חוות

29



3030

הדעת -איתור ודרישת חוות
דרישה  –הנישום שברשות 

?לגיטימית או מסע דיג



31

הנישוםשלזכויותיולמולמסמכיםלדרושהשומה-פקידסמכויות§
qלהלןראו–הכנסהמסלפקודת151-ו135,142סעיפים.
qהראיותלפקודת47סעיף:

יסודשהיאבעובדההודיהבהישאםראיהלמסורחייבאדםאין)א"(
".בהמואשםלהיותעשויאובהמואשםשהואעבירהשלמיסודותיה

q1961-א"תשכ,הדין-עורכילשכתלחוק90סעיף:
עניניקשרלהםוישדיןעורךלביןלקוחביןשהוחלפוומסמכיםדברים"

עורךאותםיגלהלא,ללקוחהדיןעורךידיעלשניתןהמקצועילשירות
עלהלקוחויתראםמלבד,חיפושאוחקירה,משפטיהליךבכלהדין

".חסינותם

הדעת-מסירת חוות/חובת גילוי
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:קובעהכנסהמסלפקודת135סעיף§
–אדםשלהכנסתובדברמלאהלידיעהלהגיעכדי"
ח"דוכללולמסורבכתבבהודעהממנולדרושהשומהפקידרשאי)א)(1(

ח"דוכל...אדםאותושלונכסיהםהונםעלח"דוזהובכלל,בהודעהשיצויין
רשאיוכן;...בהודעהשפורשבמועדהשומהלפקידיימסרזופסקהלפי
לווימסור–נציגוידיעלאובעצמו–לפניושיתייצבלדרושהשומהפקיד
לבדיקהויביאהכנסתובירורלעניןהשומהלפקידהדרושיםהפרטיםכלאת

אך;צורךבהםיראההשומהשפקידחות"ודו,חשבונות,תעודות,פנקסים
לדרושרשאי–ראשיוגובהשומהפקידעוזרלמעט–השומהפקיד

;האדםשלכרצונו,בלעדיווביןנציגועםבין,בעצמושיתייצב

השומה-סמכויות פקיד
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להיכנס,בכתבידיועללכךשהורשהאחרפקידאו,השומהפקידרשאי)2(
,מכונות,קופה,עסקימלאיולבדוקיד-משלחאועסקמתנהלבומקוםלכל

עסקלאותוהנוגעים,אחרותותעודותרשומות,מסמכים,חשבונות,פנקסים
-מבעללדרושהוארשאיוכן,לכךבקשרהסברותולדרוש,יד-משלחאו

,פנקסיםמצוייםהיכןלגלותשלהםאחראימפקידאוהיד-משלחאוהעסק
ולדרושולבדקםהימצאםלמקוםולהיכנסכאמורומסמכיםחשבונות
שלהוראותיהמילויאתלהבטיחכדידרושלוייראהזהדבראם,הסברים
;הוראותאותןממילויהתחמקותלמנועכדיאוהפקודה

שהואשעה,בכתבידיועללכךשהורשהמיאו,השומהפקידרשאי)3(
,מסמכים,חשבונות,ספריםלתפוס)2(או)1(בפסקאותכאמורבדיקהעורך

הואאם,יד-משלחאו,עסקלאותוהנוגעיםאחרותותעודותרשומות

השומה-סמכויות פקיד
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34

למנועאוזופקודהשלביצועהלהבטיחכדידרוששהדברמשוכנע
...;הוראותיהממילויהתחמקות

הנישוםעםעסקיקשרלושישאדםכללהזמיןהשומהפקידרשאי)4(
אותוולחקורלפניושיתייצבההכנסהבעניןלהעיד,דעתולפי,והיכול
מסמכיםלולמסורכאמורמאדםולדרוש,בשבועהשלאאובשבועה
אוהנישוםשלעובדאומורשהאושפקידובלבד,הכנסהלאותההנוגעים

אלאייחקרלאאישיתמהימנותשליסודעלבעניניוהמועסקאחראדםכל
-בןאתהואמיזמתוהשומהפקידיחקורלאוכןהנישוםשלדרישתופיעל
".הוריואוילדיו,במסהחייבשלזוגו

השומה-סמכויות פקיד
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:קובעהכנסהמסלפקודת142סעיף§
בכךצורךשיראהכמהוכלשעהכל–לאדםלמסוררשאיהשומהפקיד"

,הודעהבאותהשנקבעסבירזמןתוךלספקיידרששבהבכתבהודעה–
פיעלחייבאונדרשהואשעליועניןבכלנוספיםאויותרמלאיםחות"דו

".ח"דולמסורזופקודה

השומה-סמכויות פקיד
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:קובעהכנסהמסלפקודת151סעיף§
רשאי,150בסעיףהאמורהההשגההודעתאתהשומהפקידמשקיבל"

השומהלפקידהנראיםהפרטיםכללולמסורהמשיבמןלדרושהוא
תעודותאוהפנקסיםכללוולהגישנישוםשלהכנסתולעניןדרושים
הואורשאי,הכנסהלאותהוהנוגעיםברשותואושבמשמורתואחרות
לפניושיתייצבהשומהבעניןלהעיד,דעתולפי,היכולאדםכללהזמין
אומורשהאושפקידובלבד,בשבועהשלאאובשבועהאותוולחקור
מהימנותשליסודעלבעניניוהמועסקאחראדםכלאוהנישוםשלעובד
כדיזהבסעיףאין;הנישוםשלדרישתופיעלאלאייחקרלאאישית
".אחרדיןכללפיחקירהסמכותמכללגרוע

השומה-סמכויות פקיד
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:)143/73פ"ע(זיידלבענייןהדין-פסק§
שלהכנסתובדברמלאהלידיעהלהגיעכדי'לפעולהוסמךהשומהפקיד"

לספק,דיןמכוח,חייבהנישום.האמיתיתהכנסתולבררכדי,היינו',אדם
חסיוןזכותושום,זולמטרהלוהדרושותהידיעותאתהשומהלפקיד
עבירהכךאגבתתגלהאפילו,לדרישהלהיענותסירובמצדיקהאינה

אם,אכן...אחרתעבירהאו...הכנסהמספקודתעלעבירה;פלילית
	135סעיףפי-עלבכוחוהשומהפקידהשתמש למטרהשלאל"הנ	
פסוליהאומעשהו,לב-בתוםנהגלאאזכי,אחרתלמטרהאלא,האמורה
		.בדיןיתחייבלא,השיבשלאונישום...תוקף-וחסר
הכנסותאתלשוםכדי]'ש'א–השומה-פקיד[ברימרפעלשלולאמכאן
,השומהתהליךשלבמסווה,היהמניעואלא,]'ש'א–הנישום[המשיב

הדעת-מסירת חוות/חובת גילוי
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אך.לרעהשימושאמנםזההיה,פליליתעבירהלהוכחתראיותלהשיג
שלהכנסתובירורמלאכתתוך.השומהפקידגילהשאםלבאליושם
להשתמשלומותראזגם,הנישוםאתלהפלילהעלולידיעה,אדם

לדוןהמשפט-ביתבבוא...פלילייםאמצעיםנקיטתלצורךכזאתבידיעה
אובידהכוחניתןשלמענההמטרהלצורךהרשותפעלהאםבשאלה
מעמידים,לעניןזרה,אחרתמטרהלהשגתמסווההחברלהשימששמא
עליו,דברשללהיפוכוהטוען,משמע.פעלשכדיןבחזקתוציבורעובד
האמורהלמטרהפעללאברימרכי'היסוסללא',קבעההשופטת.הראיה
לושימשהל"הנהסעיףשהוראתאלא,ל"הנלפקודה		)1(135בסעיף
בחוקלוהמוקנותזכויותעללהסתמךיוכללאשהמשיבמנת-על'מכשיר
".'החוקרידי-עלהחקירהבעתעצמואתלהפלילשלא

הדעת-מסירת חוות/חובת גילוי
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:)242/63פ"ע(קריתיבענייןהדין-פסק§
הנמסרתלאינפורמציהחיסוינותנתשאינהבלבדזולאהכנסהמספקודת"

לדרישההיענות-איעושהשהיאאלא,45סעיףלפילדרישההיענותתוך
רצונוכימראהזהכל...פליליתלעבירהנכונהלאאינפורמציהמסירתאו
אתלקבועניתןשבעזרתןידיעותלמסורהנדרששאדם,היההמחוקקשל

נכונותתהיינהושהןהידיעותאתלהמציאחייבהאמיתיתהכנסתו
"...ואמיתיות

:)524/72פ"ע(הירשבענייןהדין-פסק§
אגבשאםאלא,פיסקליתלמטרההוחקהכנסהמסלפקודת135סעיף"

שהדברבלאאף.החסיוןבצלחוסהאינוהנישום,עבירהמתגליתבושימוש
."שתיקהזכותביטל,לדברהחוקאותושחייבמי,בפקודהבפירושנאמר

הדעת-מסירת חוות/חובת גילוי
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40

קיבלת("דיגמסעתלעומ")?שבמחלוקתבנושאדעת-חוותקיבלת("נקודתיתבחינה§
")?כלשהןדעת-חוות

היוהזכויותבעליבפועלוכי'צינורחברת'רקהינההעוררתכיסבורשהמשיבככל"
תשתיתבפניועמדה,העוררתטענותאתלדחותהחליטבטרםכילהניחיש,אחרים
דיגלמסעהערעורבמסגרתוהעיוןהגילויהליךאתלהפוךאין.מספקתראייתית
דחהפיהעלהעובדתיתמהתשתיתחלקלהיותאמורותשהיוראיותלמציאת
בפנישעמדההראייתיתהתשתיתכיבפנינונטעןלא.העוררתהצהרתאתהמשיב
שימושעשהכיאווידיעותמסמכיםדרשהמשיבכינטעןלא;קבילהלאהמשיב
ומסמכיםראיותהסתירההעוררתכינטעןלא;נענהולאלוהנתונהבסמכות
,לחוק84סעיףלפי'המלאכותיות'טענתעלסומךשהמשיבככל.וכדומהשנדרשו
הואאותםמסמכיםעלשכזוטענהלבססלולאפשרואיןראיותלהביאעליוהנטל
.)טאמארס46256-08-11)'חי(ע"ו(].'ש'אהוספוההדגשות["מהעוררת'לדוג'מנסה

?דרישה לגיטימית או מסע דיג
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?שליליהסדרהאם–בדיווחחייבתדעת-חוותבנושאהחוקהוראות§
דעת-חוותמסירת/גילויונגדבעדשיקולים§

qשבמחלוקתבסוגיותהשומה-פקידאתלשכנעאפשרות
qאתלשמששעלוליםוקשייםנגדיותטענותעםמתמודדתהדעת-חוות

השומה-פקיד
הדעת-חוותלמסירתחלופות§

הדעת-מסירת חוות/חובת גילוי
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