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 על הוצאות שומה לפי מיטב השפיטה בספרים קבילים

 ורו"ח , עו"דנעם שרעבי

  
בשבוע שעבר קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור של בית אופנה על החלטה של פקיד 
שומה רמלה להוציא שומות לפי מיטב השפיטה בספרים קבילים, בקובעו, כי לא נמצא צידוק 

שלא לסמוך על הצהרת המערערת ולכן נכון לקבוע את הכנסותיה של הנ"ל  ,להחלטת המשיב
 בהתאם לדוחות שהגישה לשנים אלו.

 ון עניינה של, נדבית האופנה של סוהילה בע"מ נ' פקיד שומה רמלה 40-9041ה )ת"א( "עמבפס"ד 
( ובשנות המס הרלבנטיות עסקה "הסלון"חזיקה בסלון כלות בעיר לוד )להלן: השר א ,המערערת

החליט המשיב לפסול את פנקסיה של  0444בהשכרת שמלות כלה ומכירת שמלות ערב. בשנת 
מכוח הוראות  0444 – 9111המערערת בשל ליקויים שמצא בהם, ונקבעה למערערת שומה לשנים 

 (. "הפקודה"]נוסח חדש[ )להלן:  פקודת מס הכנסה)ב( ל(0)א() 901סעיף 

פנקסיה לועדת הערר לקבילות פנקסים )להלן: ערה על החלטת המשיב לפסול את המערערת ער
שאינה  ,, מצאה ועדת הערר בפנקסי המערערת סטייה01.3.0447(. בהחלטה מיום "ועדת הערר"

 .מהותית לצורך קביעת הכנסתה, ועל כן, קיבלה את הערר

כי התוצאה , למרות זאת, החליט פקיד השומה להוציא שומות לפי מיטב השפיטה בטענה
 העסקית המדווחת ע"י המערערת  בלתי סבירה בהתאם לנתוני הביקורת בעסק.

שאחוז החומר נע בין  ,כי לאחר שמצא על פי שלושה תחשיבים ,טוען המשיבבהמשך ההודעה 
כי  ,חומר. בהתאם מצא 90%, קבע את הפדיון של המערערת לפי חישוב של 91.1% –ל   99.7%

לעומת מחזור מוצהר של  ,₪ 177,171היה המחזור המחושב של המערערת  9111בשנת המס 
 011,711לעומת מחזור מוצהר של ₪  311,109המחושב היה המחזור  9111בשנת המס  .₪ 010,410

על ₪.  710,491לעומת מחזור מוצהר של ₪  100,709היה המחזור המחושב  0444ובשנת המס  ,₪
בשנת ₪  770,911, 9111בשנת המס ₪  971,100פי תחשיביו אלה קבע המשיב תוספת למחזור של: 

 .0444בשנת המס  ₪ 010,740 –ו  9111המס 

כי שיעור הפער בין המחזור המדווח למחזור המחושב אליבא דפקיד השומה,  ,ז מראהחישוב זרי
 .3008בשנת  %...8 –ל  .300בשנת  2%..3נע בין 

לבין עריכת שומה בספרים  ,בית המשפט, עושה הבחנה מהותית בין עריכת שומה בספרים פסולים
 קבילים. ובלשון בית המשפט הנכבד: 

, 3000 – .888ולקבוע למערערת שומה לשנים  3003החלטת המשיב לערוך ביקורת בסלון בשנת "
מקום שלכאורה היו פנקסיה פסולים, מובנת, אף שלא נמסרה גרסה מפורטת מטעם המשיב 
בעניין זה. מכל מקום, שיקולי המשיב ביחס להחלטה האמורה אינם צריכים בירור במסגרת 

יב ביחס להחלטתו להמשיך בהליכי השומה ולא לקבל את הצהרת הליך זה. ברם שיקולי המש
גם לאחר שניתנה החלטת ועדת הערר, הינם עניין לבירור בהליך  3000 – .888המערערת לשנים 

  זה." 
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ו את החלטתו של פקיד ילפסולים, בית המשפט מקבל כמובן מאבעוד שכאשר ספרי החברה היו 
ע שספרי החברה אינם פסולים, בית המשפט מקפיד השומה לערות ביקורת ושומה, כאשר נקב

 הקפדה יתרה על האופן בו פקיד השומה קיבל את ההחלטה לערוך את השומה.

 עכו שומה פקיד' נ בנימין משה 38.7582 א"בעבית המשפט הנכבד מצטט נרחבות גם מפס"ד 
שם נקבע על ידי בית  "(בנימין עניין: "להלן( )19 – ה' ע 0/יא במיסים פורסם[ )בנבו פורסם] נהריה

 המשפט העליון:

"נראה לנו שבמקרה דנן הקפיד בית המשפט עם המערער יתר על המידה; ספרי המספרה לא 
לא היה די בביקורת אחת שנעשתה כדי שלא לקבל את  -כך נראה לנו  -נפסלו, ולפי הנסיבות 

השומות שנקבעו על הצהרת המערער על הכנסות המספרה. אמנם קיים פער גדול גם בין סכומי 
ידי בית המשפט המחוזי לבין ההכנסות עליהן הצהיר המערער, אך המערער נתן לכך הסברים, 
שלא היה מקום לשלול אותם מניה וביה, כגון אירועים יוצאי דופן שאירעו, עבודה חלקית של 
האישה עקב הצורך לטפל בילדים והצורך למצוא התעסקות לאישה. גם אם מציגה גרסת 

ער סימני שאלה, היה על פקיד השומה לעשות מאמץ רב יותר כדי לברר מה בפועל המער
מתרחש בעסק ולא היה מקום לפסול את השומות לתקופה של ארבע שנים רק על יסוד בקורת 
אחת. מקפידים אנו  הקפדת יתר עם נישום שנתפס אפילו פעם אחת כשאינו נוהג לפי הנוהלים 

כול שספריו יפסלו בשל כך בלבד, ומן הראוי שננקוט באותה המקובלים בניהול חשבונותיו וי
אמת מידה מחמירה גם כנגד פקיד השומה כאשר הוא מבקש להתעלם מהכנסות מוצהרות של 

 עסק שלכאורה מנהל את ספריו  כהלכה.

אנו מקבלים את הערעור ומחליטים שיש לקבוע את ההכנסות מהמספרה לפי הדו"חות 
 שהוגשו".

לבל  ,מין, משום איתות לפקידי השומהדין, גם במקרה דנן וגם בהלכת בניפסקי ה אנו רואים בשני
יתר ימהרו ויוציאו שומות לפי מיטב השפיטה בספרים קבילים, תופעה שלצערנו אנו נתקלים בה 

 על המידה.

כי הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה בספרים קבילים צריכה להיעשות אך ורק  ,אנו סבורים
צוניות להעלמת כספים, למרות היות ספרי החברה יבהם ישנם ראיות ח ,במקרים חריגים ביותר

 קבילים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


