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פסיקה חדשה
קבלת ערעור בעניין המרת עונש ממאסר
בפועל לעבודות שירות (מחוזי)
עפ"ג  29719-01-18עבד אל חכים מגאדלה נ'
פקיד שומה חקירות חיפה והצפון
העובדות :המערער הורשע ע"י ביהמ"ש השלום
בשלוש עבירות של אי הגשת דוחות במועד
והושת עליו מאסר בפועל בן  6חודשים וקנס
כספי בסך של  20,000ש"ח.
המערער ביקש מבית המשפט המחוזי המרת
המאסר בפועל בעבודות שירות והפחתת הקנס
הכספי.
החלטה :בית המשפט קיבל את הערעור וקבע
המרת המאסר בפועל בעבודות שירות לאור
מצבו הרפואי של המערער ולאחר שהוגשה לו
חוות דעת מהממונה על עבודות השירות כי
מצבו הרפואי של המערער אינו מאפשר באופן
מוחלט לשאת בעבודות שירות .יחד עם זאת,
ביהמ"ש לא התערב בגובה הקנס הכספי אך
קבע שהקנס ישולם לאחר תום ריצוי עבודות
השירות ובפריסת  30תשלומים שווים ורצופים.

צמצום עיקול על רכוש משותף בגין
חבות במס של בן זוג לשעבר (מחוזי)
ע"מ  51582-11-14נורית ברגיג נ' פקיד שומה
יחידה ארצית לשומה ואח'
העובדות :המשיב מייחס לבעלה של המבקשת
הכנסות בלתי מדווחות בגין ארגון והפעלת
הימורים בלתי חוקיים בעקבותיהן הוצאו
לבעלה של המבקשת שומות מס לשנים
 2012-2013בסך של כ 20-מיליוני ש"ח.
המשיב עיקל ,עפ"י צו של ביהמ"ש משנת ,2014
את בית המגורים המשותף של בני הזוג שרשום
על שמם בחלקים שווים .לאחר גירושי בני הזוג

ובחלוף  22חודשים ממועד מתן צו העיקול,
עתרה המבקשת לביטול הצו הנוגע למחציתה
וזאת בטענה שאינה חייבת בחובות המס של
בעלה .המשיב טען לחבות מכוח עיקרון
השיתוף בין בני זוג.
החלטה :בית המשפט קבע כי אין הוכחה לכך
שהמבקשת נטלה על עצמה חלק פעיל בהפקת
ההכנסות נשוא השומות ונקודת המוצא בדיון
זה היא מעמדו האוטונומי של כל אדם ואדם.
לפיכך ,הוחלט ע"י ביהמ"ש לקבל את הבקשה
של בת הזוג ולהסיר את צו העיקול על מחציתה
בבית המגורים.

אל לו לפקיד השומה לפעול מתוך כוונה
להעניש את הנישום אלא מתוך חתירה
לגביית מס אמת (מחוזי)
ע"מ  26814-09-11אסי ברשישט נ' פקיד שומה
אשקלון
העובדות :המערער לא המציא למשיב ספרי
חשבונות ולכן ערך המשיב ניתוח כלכלי.
המערער מצידו טען שספרי החשבונות שלו
נשרפו יחד עם רכבו .לאור האמור הוסיף פקיד
השומה להכנסות  1.5מיליוני ש"ח וכן קנס בגין
"חייב ולא ניהל" בסך של  400,000ש"ח.
לטענת המערער השומה שנערכה ע"י המשיב
לקויה ולוקה בחוסר סבירות לאור ביסוס
השומה על עסק של מאפיה כאשר העסק
הנבדק הוא בכלל מכולת.
החלטה :ההחלטה ע"י המשיב להוציא שומות
פי מיטב השפיטה היא סבירה והגיונית
בנסיבות העניין שכן לא הוגשו ספרי המערער
והאחרון לא שיתף פעולה מצידו.
לאומדנים המעידים על עסק שהוא מאפיה לא
הוצגה תשתית תומכת להצדקתם ולפיכך יש
לשנות את קביעות המפקחת שנעשו על בסיס
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אומדנים אלה לאומדנים בהתאם לאופי העסק
שבנדון .בהפעילו את סמכותו לקבוע שומה לפי
מיטב השפיטה אל לו לפקיד השומה לפעול
מתוך כוונה להעניש את הנישום ,אלא מתוך
חתירה לגביית מס אמת .גם בהיעדר
אסמכתאות לא יכול פקיד השומה לקבוע
שומה באופן שרירותי.
לפיכך ,יש להפחית את שיעור הרווח ביחס

מכל מקום ,ברור כי אין בהיעדרה של חתימת
המייצג כדי להקנות לו חסינות מאחריות
פלילית מקום שהיא עולה מכוח החוק
והפסיקה.
על כן ,מייצג המסייע לנישום לערוך בקשה
לגילוי מרצון שאינה כנה או מלאה  ...עלול
לשאת באחריות פלילית בשל השמטת הכנסה
או הכללת מידע כוזב ,ללא הצדק סביר,

להכנסה לשיעור של  25%במקום .30%
באשר לסוגיית הקנס שהוטל ,אין הצדקה
להטילה שכן על המערער הוחלה החזקה של
"חייב ולא ניהל" אלא שהמדובר בחזקה שאינה
בהכרח תואמת את המציאות.

ולחילופין ,בשל השמטת הכנסה או מידע כוזב,
ביודעין ומתוך כוונה להתחמק ממס".
[ההדגשות אינן במקור]

ספרות – אחריות המייצג בהליך
גילוי מרצון
מתוך הספר "אחריות המייצג בדיני
המס" ,אריק גרובר ,עו"ד עמ' 139
לידיעתכם ,מבצע גילוי מרצון הוארך עד
ליום  – 31.12.18מהרו פן תאחרו!
"חלק הארי מן הבקשות לגילוי מרצון נערכות
בסיוע מייצג .עם זאת ,שלא כדו"חות השנתיים
וכהצהרות הון ,החתומים על ידי הנישום ועל
ידי מי שסייע לו בעריכת הדו"ח – רואה חשבון
או יועץ מס – בקשה לגילוי מרצון וטופס
ההצהרה הנלווה לה אינם כוללים מקום
לחתימת המסייע והצהרה לפיה הוא מודע
לאחריות המוטלת עליו לפי סעיף  224לפקודת
מס הכנסה .לדעתנו בכל מקרה חלה על המייצג
חובה לצרף את חתימתו כמסייע לעריכת בקשת
הגילוי לאור הוראת סעיף  143לפקודה המורה
כי :אדם המסייע לאחר ,תמורת תשלום ,לערוך
דו"ח ,הודעה ,טופס או מסמך אחר לצורך
פקודה זו ,חייב להצהיר על אותה תעודה כי
הוא סייע בעריכתה.

חדשות נבחרות מרשות המיסים
 .1דחיית מועד הדיווח והתשלום
התקופתי החלים בחודש ספטמבר
 – 2018לאור חגי תשרי ,מנהל רשות
המיסים מר ערן יעקב דחה את המועד
האחרון לדיווח ולתשלום המס עפ"י
הדוחות התקופתיים למע"מ ,מקדמות
מס הכנסה וניכויים מה 15.9-ל20.9-
(הספירה לצורך הפרשי הצמדה ,ריבית
וקנסות תחל מיום .)20.9
לגבי עוסקים החייבים בהגשת דו"ח
תקופתי מפורט שיש להגישו עד ליום
 ,23.9יידחו מועדי הדיווח והתשלום עד
ליום .4.10
 .2רשות המסים השיקה לאחרונה
מס
החזר
לבדיקת
יישום
שבח/רכישה ששולם ביתר -
לאחרונה פורסם יישום המאפשר למי
שביצעו בעבר עסקת נדל"ן ,לבדוק
האם קיימת יתרת זכות לטובתם ,בגין
תשלום עודף של מס שבח או מס
רכישה ,ששילמו.
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(לחץ כאן ליישום:
https://secapp.taxes.gov.il/svStatu
,)sShuma/frmHechzer.aspx
 .3החזר בגין השתת קנסות על שומות
מפוצלות במיסוי מקרקעין ,לבקשת
הנישום  -במסגרת תובענה ייצוגית
שהתנהלה בבית המשפט המחוזי
בירושלים (ת"צ  39057-09-16אשד
מנהל עזבון עזרי ז"ל ואח' נ' מנהל
רשות המיסים ואח') ,הודיעה לאחרונה
רשות המסים כי עוד טרם הגשת
התביעה ,הונחו עובדיה לא להטיל קנס
אי הצהרה במועד בגין שומה נלווית
שפוצלה מהשומה הראשית ויש
להותיר אך ורק קנס בגין אי הצהרה
במועד על השומה הראשית.
ויובהר כי ,אין בהודעת החדילה כדי
למנוע מנישום אשר חוייב בגין
עסקאות החל מיום  31.3.11בקנס אי
הצהרה במועד ,ביותר משומה אחת
כאמור לעיל ,הגשת פניה פרטנית.

