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 – בגין אי ניכוי מס תשומותקנס 

 לרשות המסים להוציא הנחיות פנימיות ברורותקול קורא 

 , עו"דפינברגבועז 

  
. החוק פורסם 2312 –(, התשע"ב 22התקבל בכנסת חוק מס ערך מוסף )תיקון מס'  21.30.12ביום 

 1791 –תשל"ו . בין יתר התיקונים שבוצעו בסעיפי חוק מס ערך מוסף, ה31.32.12ברשומות ביום 
( לחוק, אשר נוסף בעקבות 1)א71בסעיף במסגרת רשימה זו  "(, אנו נבקש להתמקדהחוק" –)להלן 

התיקון. אנו נבקש להזהיר את ציבור העוסקים, כי כעת, בעקבות הוספת סעיף זה, נוסף לממונים 
יש בו כדי אשר נוסף, בתחנות המע"מ השונות כלי אימתני  ולמנהלי ביקורת החשבונות האזוריים

סכומי כסף, אשר יכולים להגיע במקרים מסוימים, למאות לחייב עוסק לשלם לאוצר המדינה 
, ובהתאם להוראת חוק, לפסול את ספרי העוסק מונהאלפי שקלים, וזאת בשל החלטתו של המ

 ., כראות עיניו של הממונהבדרכים שונותאשר ניתן לפרשה 
 

 ( קובע כהאי לישנא:1)א71סעיף 
 

חייב במס שהוא עוסק, פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, ובכלל זה  לא ניהל"
לא רשם חשבוניות מס, רשימוני יבוא או מסמכים אחרים שהמנהל אישר לעניין 

, או (א)83זה, שהוצאו לו כדין ושהיה זכאי לנכות על פיהם מס תשומות לפי סעיף 
חוק זה או התקנות על  ניהל פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית מהוראות

נהל להטיל עליו המ רישום מסמכים כאמור, רשאי–פיו שעניינה, כולה או חלקה, אי
על  )א(83מסך מס התשומות שלא ניכה במועד הקבוע בסעיף  83%קנס בשיעור של 

פי המסמכים האמורים, ואשר הובא בחשבון בקביעת מס או בשומה שנעשתה בידי 
ו בדוח משלים או בדוח תקופתי שהגיש העוסק המנהל לפי הוראות פרק י"ב א

סעיף קטן זה כדי לגרוע  , לפי העניין; אין בהוראות)ב(17או  17כאמור בסעיפים 
 ";)א( מסמכות המנהל לפי סעיף קטן

 
 

, רשאי מנהל על פי דין זכאי לנכותעוסק אשר נמנע מלנכות מס תשומות שהיה  –בלשון פשוטה 
מסך אותו מס  03%ל אותו עוסק, להטיל עליו קנס בגובה מע"מ, מקום בו נפסלו ספריו ש

פסילת הספרים יכולה לנבוע או מניהול פנקסים בניגוד להוראות, או  –ודוק התשומות שלא ניכה. 
  מאי הכללת התשומות עצמן, ובלבד שאי ההכללה כאמור, מהווה סטייה מהותית מההוראות.

 
 –רזי הביקורת של תחנות מע"מ, נראה על פניו, שמדובר ב'אוקסימורון' להדיוט אשר אינו בקי ב

כיצד עוסק, אשר נמנע מלדרוש החזרים המגיעים לו, מחויב בקנס המבוסס על התשומות שלא 
דרש? כיצד המדינה מבקשת להטיל קנס על אדם, אשר נמנע מלקבל החזר חוקי המגיע לו, ובכך 

 לכאורה הועיל לקופה הציבורית?
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, כי שם נכתב חוק מע"מ,ל 22מס' הצעת החוק לתיקון דברי ההסבר לבגלומה  לטעמנו שובההת
לחייב את אותו עוסק, אשר נמנע במכוון מלנכות מס תשומות על " של הסנצקיה החדשה, מטרתה

עוסק להקטין באופן אותו הכוונה היא למנוע מכאשר בסיס חשבוניות מס שהוצאו לו כדין, 
וזאת במטרה להסתיר  על מנת למנוע ביקורת בספריו, ם לוהמגיעי מלאכותי את ההחזרים

  ".עסקאות שהוסתרו על ידו
 

ההוראה המוצעת מבטיחה כי עוסק שנהג בניגוד לדין ולא דברי ההסבר ממשיכים וקובעים, כי "
לא ניכה את מס התשומות  שילם את מס העסקאות הנובע מכל העסקאות שביצע, וכמו כן

משיעור  83%בניכוי במועד מאוחר יותר, יהיה חייב בקנס בשיעור  ל הכיר לובמועד, ואשר המנה
 ".נשכר מהתנהגותו מס התשומות שהוכר בניכוי, כך שהעוסק לא יצא

 
מטרת הסנקציה  –לכאורה, כוונת המחוקק ברורה, כפי שהיא עולה מדברי ההסבר האמורים 

 כך קנס.החדשה היא להבטיח שעוסק שלא שילם מס עסקאות, ישלם על 
 

במהלך שנה א' בקורס "יסודות המשפט", וכפי למדים  סטודנטים למשפטיםשלצערנו, כפי אך 
דברי ההסבר המפורטים בהצעת  –בפועל על ידי המדינה במקרים רבים  מיםמיושהדברים ש

לפרש את תכלית  כדי להוות כלי יחיד הםהחוק, מהווים כלי פרשני בלבד, ובוודאי שאין ב
 הממונים –המחוקק. וכך, הגורם המיישם את הוראות החוק )במקרה שלנו  החקיקה וכוונת

ומנהלי ביקורת החשבונות בתחנות המע"מ השונות(, יכול לפרש את דבר החקיקה, גם מבלי 
ובמקום זאת לפרש את החוק באופן שונה מכוונת המחוקק האמורה,  להיזקק לדברי ההסבר,

דווקא, אלא על  את הטלת הסנקציה על מעלים מסיםוזאת, משמילות החוק עצמן, אינן כורכות 
כל עוסק, אשר נמנע, מכל סיבה שהיא, ובכל נסיבה שהיא, שלא לכלול תשומות בדוחות 

כפי שכב' נשיא בית המשפט העליון )בדימוס( אהרון ברק התקופתיים שהגיש. במקרה כזה, 
הטעמים לריבוי האפשרויות הם רבים. חלקם נעוצים בלשון החוק, שאינה חד בהיר: "מ

משמעית, ומאפשרת מספר אופציות לשוניות. חלקם נעוצים במטרת החקיקה, שאינה חד 
משמעית, ומאפשרת חופש בחירה. ככל שלשון החוק היא כללית יותר, ומטרת החקיקה רחבה 

 (.27, עמ' משפטים י"ג, חקיקה שיפוטיתברק, " )אהרון יותר כן גדלות האופציות הפרשניות
 

כך, עולה שאלה, האם יש מקום להטיל קנס על אותו עוסק, אשר אינו מעלים מסים, אך מנגד, 
התרשל ולא ניכה תשומות. על פי הפסיקה שדנה באי רישום תקבול במס הכנסה, גם אי רישום 

ת החוק והוראות מס הכנסה תקבול הנובע מרשלנות הנישום, תהווה סטייה מהותית מהוראו
באופן . מע"מ יכול לטעון, כי מטרת המחוקק, הינה למנוע רשלנות 1790 –)ניהול ספרים(, התשל"ג 

, ולכן, בשל רשלנות עסק, גם אם עסקינן ברישום תשומות, ולא רק ברישום תקבוליםניהול ספרי ה
אך בהעדר הנחיה ברורה, מדובר בעינינו בפרשנות מרחיקה לכת, . בלבד, להטיל קנס כה מכביד

 ייתכן שיהיו לה תומכים.
 

שאלה קשה יותר עולה במקרה של עוסק, אשר נמנע באופן מכוון מלכלול תשומות המגיעות לו, 
. הדוגמא , אך זאת, בלי כוונה להעלים מסיםוזאת במטרה מכוונת למנוע ביקורת של מע"מ

עסקאות, דבר אשר מזכה את הקלאסית לכך היא באותם מקרים, בהם יש עודף תשומות על 
. במקרים רבים כשלעצמו מוביל לעריכת ביקורת על ידי התחנהשהעוסק בהחזר כספי ממע"מ, 

עסקינן בעוסק, אשר פועל כחוק, אינו מעלים עסקאות, אך מבקש להימנע מהקשיים  –ודוק 
במקרה והלחצים הנובעים מביקורת ספרים, גם כאשר אותו עוסק יודע, כי פעל כדין. האם גם 

אנו סבורים שלא, אך ייתכן שמאן דהוא במע"מ כזה ראוי היה להטיל קנס על אותו עוסק? 
יחליט, כי עצם מניעת הביקורת על ידי אי הכללת תשומות על ידי העוסק, מצדיקה פסילת 

פרשנות מעין זו של החוק מסיתה את מטרת  –דהיינו . ספרים והטלת קנסות על העוסק
)חיוב עוסק בקנס בגין העלמת מסים(, למטרה הרתעתית )חיוב עוסק  הסנקציה ממטרה עונשית

 בקנס בגין האופן שבו ניהל את ספריו, בלא קשר להעלמת מס(.
 

)א( 111לסעיף  הנוגעת, 22שאלה נוספת שעולה נובעת מתיקון נוסף שנעשה לחוק במסגרת תיקון 
. במסגרת התיקון, חוקהקבועים ב מתייחס לסמכות המנהל להאריך מועדים. סעיף זה לחוק

שנים )כאשר על  1 -ניתנה למנהל סמכות להאריך את המועד לניכוי מס תשומות, עד ללא יותר מ
לחוק, זכאי עוסק להגיש תשומות בתוך שישה חודשים ממועד קבלת חשבונית  03פי הוראות סעיף 

 -יך מועד זה ב( לחוק, אשר התיר למנהל להאר1)א111מס(. במקביל לכך, ביטל המחוקק את סעיף 
שנים, אך זאת רק אם שוכנע כי הדבר לא נעשה מתוך רשלנות של העוסק. במלים אחרות,  1

הורחבה סמכותו של המנהל להתיר לעוסק לנכות מס תשומות לעד חמש וחצי שנים )חצי שנה 
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)א( המתוקן(, גם אם הדבר נבע 111שנים הקבועים עתה בסעיף  1, בתוספת 03הקבועה בסעיף 
האם הסכמתו של המנהל להאריך את המועד להגשת תשומות, תכלול תמיד דרישה  ת.מרשלנו

המנהל רשאי להטיל קנסות מצד  –(? מדובר בסתירה פנימית 1)א71לתשלום קנסות, על פי סעיף 
אחד, והינו רשאי להאריך מועדים לניכוי התשומות מצד שני. מדובר בניגוד אינטרסים מובהק 

גם כאן, סבורים אנו, שראוי שייקבע, בצורה שאינה משתמעת לשתי  ומובנה בו מצוי הממונה.
 פנים, כי הקנס יוטל רק הוכח כי מעשי העוסק נעשו לצורך העלמת מסים.

 
, ראוי לשים לב המחזק את דברי ההסבר להצעת החוק בשולי הדברים, וככלי פרשני נוסף

לנכות מהמס  זכאיכי "עוסק לחוק, הדן בזכאות לנכות מס תשומות, הקובע  03להוראות סעיף 
לנכות את המס האמור. הטלת קנס על עוסק, אשר פעל  חייב...", ולא רשום כי הוא שהוא חייב בו

בהתאם להוראות הדין, מבלי שגרם נזק לקופה הציבורית, מהווה פגיעה בלתי מידתית בזכויות 
 ותו.יסוד חוקתיות של העוסק, ובראש ובראשונה בקניינו, ומשכך בכבודו וחיר

 
מסיבות אלה, אנו פונים לרשות המסים, במטרה שזו תוציא הנחייה ברורה וחד משמעית, אשר 

לעשות שימוש בסנקציה תנחה את הממונים ואת מנהלי ביקורת החשבונות בתחנות השונות, 
( לחוק, רק כאשר זכאותו של העוסק, שלא לנכות מס תשומות, נוצלה לרעה 1)א71הקבועה בסעיף 

 , ורק כאשר הוכח כי עשה את האמור.קות מתשלום מסיםלצורך התחמ
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