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 על חובת ההצדקה בשומה לפי מיטב השפיטה בספרים קבילים

 ורו"ח , עו"דנעם שרעבי

  
. בבואו קביליםלא אחת, פקיד השומה מוציא שומות לפי מיטב השפיטה גם כאשר ספרי הנישום 

(, חדש נוסח) הכנסה מס לפקודת 511על הוראות סעיף פקיד השומה מתבסס להוציא שומות אלו 
 "( שקובע:הפקודה)להלן: " 5695 – א"התשכ

 פנקסים ניהל המערער אם אולם; המערער על תהיה מופרזת היא השומה כי הראיה "חובת
 וחוות חשבון רואה ידי על בוקרו החשבונות פנקסי כאשר( ח)031 סעיף פי על ובערעור, קבילים

 המשפט בית שלדעת בהסתייגות או הסתייגות ללא היתה פיהם על הכספיים חות"הדו על דעתו
 את להצדיק, הענין לפי, המנהל או השומה פקיד חייבים, הפנקסים קבילות לענין נפקות לה אין

 החלטתם".

 יודע דעת בר "כל אוהבים לצטט את המשפט הידוע ,בפסיקות השונות ואכן, בתי המשפט
)דברי בתוצאותיהם"  כוזבים זאת ובכל, ניהולם צורת מבחינת תקינים להיות יכולים שספרים

 (.השומה פקיד' נ' ושות משולם, 6792629 ה"בעמ אשר השופט כבוד

, עת נאמר. אולם כיום, באמצעים הטכנולוגיים 5629משפט זה, לדעתנו, אולי נכון היה לשנת 
הקיימים, כאשר מדובר בהפרשי שומה של סכומים מהותיים, ולאור היכולת לעקוב אחר נתיב 
הכסף, קשה מאד, עד בלתי אפשרי, להעלים הכנסות מבלי להותיר חותם בספרים או מחוץ 

 לספרים.

לבטח כאשר עסקינן בסכומים מהותיים, זאת בין היתר  תקף היום," אינו לכסף אין ריחהמשפט "
 לאור חוק איסור הלבנת הון וחובות הדיווח של הבנקים הנובעות ממנו.

ם בתי משפט את חובת פקיד השומה להצדיק את החלטתו כאשר מנתחים את האופן שבו רואי
כאשר הוא מוציא שומה לפי מיטב שפיטה בספרים קבילים, ניתן לראות שני סוגים עיקריים של 

 "הצדקה".

הסוג הראשון של ההצדקה שיכול פקיד השומה להסתמך עליה בבואו להוציא שומה לפי מיטב 
ם התומכות בהכנסות הנוספות, אשר פקיד השומה שפיטה הינו  מצב בו ישנם ראיות מחוץ לספרי

 מתכוון להוסיף במסגרת השומה.

קבע בית המשפט כי לפקיד חיפה,  השומה פקיד' נ שפירא יהושע, 76/5 א"כך למשל בפס"ד ע
השומה היתה הצדקה להוצאת שומה למרות הספרים הקבילים כיוון שלנישום היה גידול הון 
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 ואומר כב' השופט בייסקי: 

 פנקסים ניהל שהנישום במקרה השומה פקיד חב שבה, ההחלטה הצדקת חובת: מעתה "אמור
 מניעה אין: המסקנה ומבחינת, הראיה חובת כדי מגיעה אינה, נפסלו לא שאלה או, תקינים
 השומה כאשר(, ב)051 סעיף לפי צווים ובצדם תקינים הפנקסים נמצאים שבו, למצב לכאורה

 .לפנקסים" שמחוץ מסיבות מתבקשת השפיטה מיטב לפי

סוג שני של הצדקה עליה יכול פקיד השומה להסתמך בבואו להוציא שומה לפי מיטב שפיטה הינו  
 מצב בו ההכנסה המדווחת חורגת באופן קיצוני מההכנסה המחושבת לפי התחשיבים בענף.

 פקיד' נ סעיד בוילוס וסמעאן ממן דוד, 1816/5+  21/6/7 א"ע, סוג זה בא לידי ביטוי בפס"ד
 שם אומר כב' השופט חלימה:נצרת  שומה ופקיד טבריה שומה

 המופיעים שהרישומים לכאורית - הוכחה יוצרת הפנקסים של צורתם תקינות כי עלי "מקובל
 הצורה תקינות מהוה תמיד ולא, לסתירה ניתנת זו לכאורית הוכחה אולם. הם נכונים בהם

 ..כן(.לעיל הנזכר, 612724 ה"עמ) בתוצאותיהם כוזבים יהיו לא שבפנקסים שהרישומים ערובה
 מחייבת, המשיב של שבתחשיבים מזו נמוכה שהיא מוצהרת הכנסה כל שלא עלי מקובל

 בדיקת לאחר ורק, נסיבותיו לפי מקרה בכל לדון יש אם כי, הנישום של מפנקסיו התעלמות
 המוצהרת הכנסתו פסילת בנושא להכריע ניתן, ולעומק מקיפה בבדיקה הרלבנטיות העובדות

 .הנישום" של

אם כן, נשאלת השאלה מהי אותה חריגה המחייבת את התערבות פקיד השומה ואשר נותנת בידיו 
 את הכח לנקוט בצעד כה חריג ולהתעלם מספרי הנישום ומדוחותיו?

הנישום מנהל ספרים קבילים,  שפיטה כאשרניתוח הפסיקה אשר דנה בהוצאות שומה לפי מיטב ה
כי ההכנסות  ,כי על מנת להצדיק התערבות בהכנסות המדווחות, על פקיד השומה להראות ,מלמד

המדווחות אינן סבירות במידה קיצונית בהתייחס לאופיו של העסק ולנתונים אחרים מתוך 
ש"ח מהפעלת  644של כך למשל במקרה של נהג מונית שהצהיר על הכנסה חודשית בסך  .העסק

דולר לחודש, זאת  5744מונית, בעוד שלו היה משכיר את המונית, היה זכאי להכנסה בסך של 
 (.ירושלים שומה פקיד' נ כהן דניאל, 62667 ה"מבלי לעבוד כלל )עמ

 רחובות שומה פקיד' נ דהרי איתן 749661 ה"דוגמא נוספת לאי סבירות קיצונית נמצאת בעמ
"(, שם דובר במקרה של ספר שדיווח על שמונה לקוחות בממוצע ביום עבודה דהריפס"ד )להלן: "

 שעות. 54של 

בכל ביקורת שערך פקיד השומה ומגבות ליום,  84-64עובדים מלבדו, רכש  7לצורך כך העסיק 
 לטיפול. שהמתינו לקוחות שלושה שניים במקום נמצאו

, הכלכלי התדריך נתוני לבין, המערער ונינת בין 544% - 844% של בנוסף, מצא פקיד השומה פער
  .סבירות אי של מובהק באור, פניהם על, המערער של נתוניו את המעמיד, פער

באותו פס"ד דהרי, למרות שבית המשפט לא חסך את פליאותיו באשר לסבירות המוצהר, והגיע 
למסקנה כי קיימת הצדקה להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה, דרש בית המשפט לערוך את 

 השומה אך ורק מנתוני העסק עצמו.

, אז ערך פקיד 5667בית המשפט, בפסק הדין, קיבל את עמדת פקיד השומה בנוגע לשנת מס 
השומה את השומה לפי מיטב השפיטה מנתוני העסק עצמו ולא קיבל את עמדת פקיד השומה 

 .5667, אשר לגביהן הסיק פקיד השומה מנתוני שנת 5665 -ו  5664בנוגע לשנות המס 
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 ואומרת כב' השופטת ברכה אופיר תום:

 '.00-ו' 01 השנים הן, הנותרות הערעור לשנות המשיב של גישתו לגבי התרשמותי "שונה

 מעמיקה בחינה לערוך המשיב מצא לא', 01 המס בשנת כמו שלא, מסתבר כך, אלה בשנים 
 '.00 שנת ולגבי, ולו, זו מבחינה מנעו לא דבר ששום אף, הרושמת הקופה סרטי של וכוללת

 לשנים בעסק הסגירה מלאי והרכב החומר קניות הרכב את כלל בדק לא המשיב, זו אף זו לא 
 שת ולא; חומר ממכירת הפדיון התפלגות לעומת משירותים הפדיון התפלגות את בחן לא;אלה
 .האמורות לשנים נכון עבודה לשעת התמורה לגובה ליבו

, התדריך מנתוני נתוניה סטיית על כולה כל בוססה, מתברר כך, אלה לשנים חות"הדו דחיית 
 ועל, הפדיון התפלגות על הנתון, בהם'; 00 שנת משומות שנשאבו בנתונים חלקי שימוש תוך

 '.01 שנת ממחירי כנגזר החומר עלות שיעור

 נדרש, לעיל בואר שכבר כפי, כאן שהרי. ענייננו קבילים בספרים כאשר, די אין, חוששתני, בכך 
 ממשי בסיס להעמדת עד, השומה נשוא העסק נתוני כל של ופרטנית יסודית לבדיקה המשיב

 . בהם המוצהר סבירות אי בגין לדחייתם

 .האמורות" השנים לגבי בעניננו המשיב נהג שכך מצאתי לא 

אנו רואים כי כאשר מדובר בספרים קבילים, על פקיד השומה לבדוק בדיקה מקיפה ולעומק לגבי 
 ושנה בנפרד ולא להסתפק בבדיקת שנה אחת והסקת מסקנות ממנה לשנים האחרות. כל שנה

כדי שפקיד שומה יוכל להוציא שומה לפי מיטב השפיטה, בספרים קבילים, עליו להצדיק  ,לסיכום
הצדקה זו צריכה להתבסס, או על נתונים המתגלים לפקיד  .את החלטתו להוציא את השומה

ם בשומה לפי מיטב השפיטה, כגון גידול הון של הנישום, או על אי השומה מחוץ לספרים והתומכי
סבירות קיצונית העולה מתוך דוחות הנישום, כגון מס' לקוחות ממוצע, לא הגיוני, וכגון אחוז 

מאחוז החומר המקובל כפי שעולה מהתדריכים  במאות אחוזיםחומר המוצהר הגבוה 
 הרלוונטיים.

תוך  ,לפי מיטב השפיטה, על שומה זו להעשות בזהירות גם אם קיימת הצדקה להוצאת שומה
 השומה ולכל שנה בנפרד. נשוא העסק נתוני כל של ופרטנית יסודית בדיקה

במידה ובבדיקה של נתוני העסק מתגלה פער בין המחזור המחושב למחזור המדווח, על מנת שפער 
זה יוכל לשמש כבסיס לקביעת שומה, עליו להיות מהותי בהתייחס לפרמטרים הספציפיים של כל 

אורי חפר נ' פ"ש  594668אינו פער מהותי )ראה עמ"ה  56%כי פער של  ,עסק. לעניין זה כבר נקבע
 (. 5יב תל אב

לדעתנו, במידה ואין כל ראיה חיצונית התומכת בהעלמת הכנסות, לבטח כאשר מדובר בעסק גדול 
ולא בחנות מכולת המתנהלת במזומן, אין כלל מקום להתערב בהכנסות המדווחות, זאת לאור 
העובדה כי בימינו אנו, ניתן לעקוב אחרי כספים וקשה מאד, עד בלתי אפשרי, להסתיר סכומים 

 הים.גבו

 

 

' משרד ברון ושות ורו"ח נעם שרעביאו לעו"ד 6ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו
 עורכי דין.

 


