
 
 חטיבת שומה וביקורת

 מחלקת הוראות וקבילות פנקסים

 074-7614682 טל: , תל אביב125דרך מנחם בגין 
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 "ט סיוון תש"פכ 

  21.06.2020 

 

 2019תקציר החלטות ועדות ערר לשנת 

 

 8/16 'עדת ערר לקבילות פנקסים ערר מסו

  2ם ירושלי קיד שומהפ המשיב: גדנ מרואן ג'ית :ת/שם העורר

 מאפיית פיתות  מהות העסק:

 2014-2011: המס שנות

 הליקויים: 

, אי ניהול ספר כניסת טובין לשנת 2011-2014אי ניהול ספר הזמנות לשנות המס 

, אי ניהול תעודות משלוח, אי ניהול או סימול המאפשר איתור התקבולים בשל 2013

המכירות בהקפה ואיתור התשלומים בשל הקניות בהקפה, אי רישום יתרות של לקוחות 

 יון פרטים במספר חשבוניות.וספקים, אי צ

 החלטה:

 הוצאות. חיוב בללא הוועדה החליטה לדחות את הערר ולאשר את הפסילה, 

 14.4.2019ההחלטה ניתנה ביום 

  8/16קישור להחלטת ערר 

 25/18 'ועדת ערר לקבילות פנקסים ערר מס

 מע"מ ירושלים המשיב: גדנ יהודה אוחיון: ת/שם העורר

 מכירת ביצים וחמוצים  העסק:מהות 

 2018-0132 שנות המס:

 ליקויים:ה

ספר תקבולים ותשלומים נוהל בסטייה מהותית, אי הקלדה של מכירות, הפרשים 

בספירות קופה והתנגדות לספירה, אי דווח על קניות והוצאות, חסרים סרטי קופה 

 וזדים.

  

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks_8-16
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 החלטה:

בהוצאות העורר ,לאשר את הפסילה ולחייב את הערר הוועדה החליטה לדחות את 

 .₪ 2,500בסך 

 30.6.2019 ביום ניתנה ההחלטה

 25/18קישור להחלטת ערר 

 19/19-18 'לקבילות פנקסים ערר מסועדת ערר 

 מע"מ  משיב:ה גדנ חברת י.פ.ה.ע סחר ושירותים + קאיד אבו פריח :ת/שם העורר

 באר שבע

 ייעוץ הנדסי מהות העסק:

 2001-9971 :שנות המס

 ליקויים:

 )ג( להוראות ניהול פנקסים.2ספרים לפי תוספת ד לא ניהלה החברה 

 .מע"מ לחוק 75סעיף מכמתחייב  החברהאי ניהול ו/או אי שמירה של ספרי 

 החלטה:

 ₪ 3,000בהוצאות בסך ולחייב את העורר הערר הוועדה החליטה לדחות את 

 2.7.2019ההחלטה ניתנה ביום  

 19/19-18קישור להחלטת ערר 

 12/18 'ועדת ערר לקבילות פנקסים ערר מס

 2ירושלים  ומהשקיד פ המשיב: גדנ חברת כנרת גלארי בע"מ :ת/שם העורר

 מכירת מזכרות מהות העסק:

 2015-0132 שנות המס:

 ליקויים:ה

וכן מסמכים כמו: ספר תנועת מלאי, סרט קופה רושמת,  לא הומצאו חלק ניכר מהספרים

 רשימות מלאי לסוף שנה.

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks25_18
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks18-18
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 החלטה:

 בהוצאות , לאשר את הפסילה ולחייב את העוררת ררהוועדה החליטה לדחות את הע

 ₪. 10,000בסך 

 10.6.2019ההחלטה ניתנה ביום 

 12/18קישור להחלטת ערר 

 9/15 'ועדת ערר לקבילות פנקסים ערר מס

 רמלה ומהשקיד פ המשיב:גד נ יעקב סמנה :ת/שם העורר

 מספרה מהות העסק:

 2012-0102 שנות המס:

 ליקויים:ה

 )ב(,23' בסעיף ד קיום נוהל תיקון חשבונית כנדרש בפרק אי,אי ניהול ספר הזמנות 

 ליקויים בניהול הקופה הרושמת.

 החלטה:

  ולאשר את הפסילה, ללא חיוב בהוצאות.הערר הוועדה החליטה לדחות את 

 5.3.2019ביום  ההחלטה ניתנה

 9/15קישור להחלטת ערר  

 4/17 'ועדת ערר לקבילות פנקסים ערר מס

 ע"מ אשדודמ :המשיבגד נ ופרמן זכריה זוהרג :ת/שם העורר

 .ביצוע עבודות חשמל ושמאות רכב מהות העסק:

 0152 :המס נתש

 ליקויים:ה

  אי המצאת חלק ניכר מתיעוד הפנים והחוץ ופנקסי החשבוניות בטענה שהתיעוד נשרף.

 אי ניהול פנקסי הזמנות, אי ניהול רשימת יתרות ללקוחות וספקים.

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks_12-18
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks9-15
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 החלטה:

 הוצאות. חיוב בללא  הפסילה,הוועדה החליטה לדחות את הערר ולאשר את 

 19.9.2019ההחלטה ניתנה ביום 

 4/17קישור להחלטת ערר 

 6/16 'ועדת ערר לקבילות פנקסים ערר מס

  3מע"מ ת"א  המשיב:גד נ ברק אלי: ת/העוררשם 

 שרותי פיקוח על העמסת עופות ושרותי כשרות מהות העסק:

 2014-0102 שנות המס:

 ליקויים:ה

 אי ניהול ספר הזמנות, אי פירוט השירות בחשבוניות מס, ניהול כפולה נוהל בסטייה.

כמו כן, הדרך שבה ניהל את ספרי העסק אינה מאפשרת לערוך ביקורת ולאמת נתוני 

 עסקאות. 

 החלטה: 

 הוצאות. בחיוב ללא  הוועדה החליטה לדחות את הערר ולאשר את הפסילה,

 23.10.2019ההחלטה ניתנה ביום 

 6/16קישור להחלטת ערר 

 23/18 'ועדת ערר לקבילות פנקסים ערר מס

 פתח תקווה ומהשקיד פ המשיב: גדנ טון הנצח בע"מב :ת/שם העורר

 ייצור ומכירת בטון מהות העסק:

 2016-0132 שנות המס:

 ליקויים:ה

ספר תנועת מלאי, תעודות משלוח אי ניהול , בהוראות אי ניהול ספר הזמנות כנדרש

 .ורשימות מלאי לסוף שנה

 

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks4-17
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks6-16
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 החלטה:

-2013 הוועדה החליטה לקבל את הערר ולבטל את הפסילה לשנות המס .א

2014 . 

-2015ולאשר את הפסילה לשנות המס:  הוועדה החליטה לדחות את הערר .ב

2016.  

 ללא חיוב בהוצאות.

 24.10.2019ההחלטה ניתנה ביום 

 23/18קישור להחלטת ערר 

 6/19ועדת ערר לקבילות פנקסים ערר מס' 

 נתניה ומהשקיד פ : המשיבגד נ : הכל למונית בע"מת/שם העורר

 : הפעלת מוניות, סחר ברכבים, השכרת זכות ציבורית.מהות העסק

 0152 :שנת המס

 הליקויים:

 אי ניהול ספר סחר, ספר תיווך, אי המצאת ושמירת סרטי קופה רושמת. 

 החלטה:

 הוצאות.חיוב בלא ,להערר הוועדה החליטה לדחות את 

 19.12.2019ההחלטה ניתנה ביום 

 6/19קישור להחלטת ערר 

https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks23-18
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/6-19appeals_committee_for_admissibility_of_notebooks

