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 פקיד שומה רמלה  המשיב:

 "י ב"כ שרה לוי, מפקחת ראשיתע 

  ינת אלגרבלי, מפקחתר 

 2010 - 2012 שנות המס:

 ספרהמ מהות העסק:

      

 ועמדות המשיב פקיד השומה יאור העובדותת א.

משיב ה .ספרהמ ינו עסק שלה עוררה .2012 2010 פריו של העורר לשניםס המשיב פסל את .1

הוראות ל תוספת יאב נדרשכ יהול ספר הזמנותנ קב איע ינם קביליםא י ספרי העוררכ קבע

 .1976נקסי חשבונות( תשל"ו פ מס הכנסה )ניהול

לפרוטוקול מיום  2עמוד ) ל דברי גב' שרה לוי בפרוטוקולע בעניין זה נסמך המשיב בסיכומיו .2

ולדעת פקיד  –ניתן למחיקה ש באופןו וכנת אאוטלוקת שלוא ה י ספר ההזמנותכ (24.7.18

 צב של אי ניהול ספר הזמנות.מ דבר מהווהה השומה המשיב

נהל ספר מ כן העורר אמנםש ביליםק ינםא עוררה י ספריכ בע המשיב פקיד השומהק כמו כן .3

 נדרשכ יקון חשבוניות ושמירתןת ל נוהלע ך אינו מקפיד, לפי עמדת המשיבא קופה רושמת

 בהוראות הנ"ל.

ך למשל כ יטולי חשבון רבים ללא תיעוד.ב מצאו בספרי הקופהנ משיבה זאת ועוד. לטענת .4

אשר מחיר המחירון הוא כ לתספורת₪  1.7סכום של ב שבוניותח לטענת פקיד השומה נמצאו

₪  150-200וא ה שירות בעסק של העוררה אשר מחירוןכ צבע בשיערל ₪ 1.5או ₪  170

 בעניין זה מפנה המשיב לעדותה של גב' שרה לוי בפרוטוקול. ףא וכיוצא בזה.

מהווים סטייה מהותית ה ,דבר ליקויים מהותיים בניהול הספריםב משיבה ענתט לנוכח .5

שלחה על פי סעיף נ. ההודעה ידי המשיב הודעת פסילת ספריםה על חרי נשלה מההוראות,

ך בהסכמת א 2010-2012שנות המס ל אשר היא מתייחסתכ )ג( לפקודת מס הכנסה130

 .2011סילת הספרים לשנת פ המשיבה בוטלה

 אלו הם לסיכום הליקויים לפי עמדת המשיב: .6

 א. אי ניהול ספר הזמנות

 ב. תיקון חשבוניות

 ג. טעויות ברישום

 ענות העוררט ב.



  

כומים קטנים אשר אינם משקפים את ס רישוםל ם אשר גרמוה י תקלות טכניותכ העורר טוען .7

 של התקלות. השנותןאך המשיב לא מקבל זאת לנוכח  –מחיר העסקה 

 העורר אף טוען כי אין לראות בליקויים שנמצאו כליקויים מהותיים. .8

)ב( לנספח 7לפי עמדת המשיב אף אם יש תקלות טכניות היה על העורר לפעול לפי סעיף  .9

לרשום זאת בסרט הקופה הרושמת ו בסכום הפדיון היומי ת הרישוםא פיו יש לסכםל ההוראות

 והעורר, לפי עמדת המשיב לא עשה כן.

 רישומים לא שיקפו את ההכנסהה הן לפי המשיבו י הן לפי העוררכ כל מקרה יוטעם ויודגשב .10

 נתקבלה בפועל.ש

 יון והכרעהד ג.

 עדויות או תצהיריםל ראיות או כ נפתח ונאמר לא מצאנו ממש בערר במובן זה שלא הובאו .11

 וחו הנכבד.כ אב עורר באמצעותל מרות שניתנה הזדמנותל

התשתית עורך הדין לא יכולות להיות במקום עדויות וראיות אשר הן מהוות את ענות ט כי יצוין .12

 בסיס לטענות המשפטיות.כ העובדתית הנדרשת

 : 2010באשר לשנת 

 : 2010ליקויים בשנת ה 

 ליקויים בניהול ספר הקופה .א

 ליקויים בניהול הקופה הרושמת .ב

 ליקוי חמור באי ניהול ספר הזמנות. .ג

 גם ב"כ העורר מסכים שאלו ליקויים מהותיים. .13

ף אמר א קיד השומהפ הוועדה נתנה אמון בעדות פ"ש שעדותו לא תמכה בדברי העורר. .14

 זאת במצב שלו בטל החלטת פסילהל רי אפשרה בעדותו בהגינותו כי אם מגיעים להסכמה

אינטרסים הציבוריים, ה יצג אתי - ושם טובר ל חבריי המותבע עד השאירה הסכם כולל.געה לה

התחשבות ו ל רגישותש אף בעלת מאפייניםו גונה אחראיתה בצורה מעוררת כבוד , נתן עדות

תמרוץ ל ראויהגישה זו ו טובת הנישום. גישה כזו אינה שכיחה במחוזותינול לשבח ראויה

 .ביעה את הערכתה לפקיד השומהמ והערכה והוועדה אכן

 לפקודת הראיות: 53עיף ס בעניין זה ראו .15

 משקלה של עדות

פה ומהימנותם של עדים הם ענין של בית -רכה של עדות שבעלע .53

ואותות  הענייןהמשפט להחליט בו על פי התנהגותם של העדים, נסיבות 

 האמת המתגלים במשך המשפט.

 לאו ם, לא מקובליםא ראוייל " אשר תכניהשיחות מסדרון"דובר במ באשר לשאר העניינים הרי .16

והעורר אינו יכול להסתמך  קרונית בלבדע י דובר על כך אלאכ מה גם שפ"ש לא זוכרו יםבילק

 .עליהם

ופ"ש סמך ידו על  2011 שנתל ת הפסילהא יטלב שרא ת המשיבא אמור,כ ,הוועדה משבחת .17

ין בעין את עמדות ע ה לגבי ליקויים אלורואהוועדה ש יקוייםל נמצאו 2010 כי בשנת צויןי .ענייןה

 פ"ש.

 : 2012באשר לשנת 

 . 2012 על שנת מצויןהודעת הפסילה עצמה לא ב כי צויןי תחילה .18



  

דות ראיה או מוצג. ע שר לא הביאא י נטל ההוכחה מוטל על העוררכ באשר לשנה זו יצויןעוד  .19

 357/72"א ע מחברו עליו הראייה" וראהת הכלל "המוציא א בעניין זה ועל דרך האנלוגיה ראה

 744-745, עמ' 741( 1שנסי עזיז נ' סוראיה בצלציוני . פ"ד כז) -

טוען טענה ה "הכלל קובע כי המוציא מחברו עליו הראייה: "בעל דין במשפט ...

בנטל להניח את התשתית העובדתית  יישאמשפטית התומכת או מבססת עמדתו 

 הנחוצה לביסוס טענתו ולשכנע כי זו אכן מתקיימת"

ספיק מ לא הביאמשיב ה תוך כך,ב .מצדיקים פסילהש יתכןי כפי שהוצגו 2012הליקויים של  .20

כאורה ל רואהבאום רו"ח גדעון חבר ה הרי פר הזמנותס ם כי לגבי העדרא דוגמאות על ליקויים

 .עובדה כי רשמו תקבוליםה ד בבד יש לציין אתב ספר הזמנות אךליקוי מהותי שאין 

אור עמדתו יוצאת הדופן של פקיד השומה ל ית הללב נהוג, כאמור, לפי גישתל ניתןאולם  .21

 בשנת מוכ שנה זו אינםב כי הליקוייםעצמו ב ל עדות פ"ש שאמרע הסתמךל בעניין זהעצמו, 

ניתן גם שה .ימוק לקולהנ , לדעתנו,הווהמ זה צב ענייניםמ "ש בעצמו.פ זאת כפי דבריו 2010

 ,באוםדעון ג יתן, כפי עמדת רו"חנ ךא ליקוי מהותי,כ אין ניהול ספר הזמנותלראות מצב בו 

תימוכין ו קודת אורנ ולמצוא חז בדברי העד פ"שאיהל אשר חברי הוועדה כולם מקבלים דעתו,

 .עבור העורר

הותי מ ליקוייתן לראות כמצב של נ - פר הזמנותס מצב בו איןש יםהוועדה סבורחברי לכן,  .22

לא חזר גם שה - 2010 בשנת זה לא כמוהוא, אמור הרי לפי ראייתו כ פ"שלפי דברי אלא ש

ונה ש אופןב 2012 שנתב בו מהודעת הפסילה . לאור העדות של פ"ש שראה את הליקויים

ינו א הליקויש למסקנהגיעו ה ועל כן " לעוררחבל אחיזהרי ניתן לראות בכך "ה 2010 משנת

 .מצדיק פסילה

 שנתב מה שקרהב ניתן לראותכי ו כבית הללנה זו ש לגביאמור כ נקוטל כוןנ במצב עניינים זה .23

כאי לעשות ז המשיב, פקיד השומה,משום אפשרות שהפסילה תבוטל מבלי לגרוע ש 2012

 שומה לפי הבנתו .

לא א רגליו האחוריות" בעניין זה" על איננו קובעים עמדה בשאלת הפסילה כי פ"ש לא עמד  .24

ערר אם כי לא ל עתרת, ולו בדוחק,נ ולכן מדה מקילה אשר הוועדה מקבלתע הציגו בהגינות

 2012גבי שנת ל מנימוקיו של העורר

 סכיםה וצאת ספר הזמנות היא ליקוי מהותי אך פ"שה הוועדה סבורה שאילסיכום ו כאמור .25

מצאנו שאין מקום ו 2010 ומה לשנתד אופןב זאתהוא לא רואה ציין כי ו לפי בית הלללכת ל

 הר".ה ללכת לפי גישת " ייקוב הדין את

גלה התחשבות , אף נ נוכח הערר והאמור לעיל אךל וצאות על העוררה התלבטנו אם להשית .26

 בור מרשו ולא נחייב את העורר בהוצאות.ע לנוכח בא כוחו אשר טרח ועמל

מגעיו ב י הנישום צריך להעריך החלטה זוכ בוריםס בשולי הדברים אם כי לא כדבר שולי אנו .27

 על תשומת הלב. ודהת .מול מס הכנסה

 

 5.03.2019 ניתן ביום

 

 ( חבר - )                       ( חבר - )                   ( יו"ר -) 
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