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 מטרת הצהרת ההון

 בתקופה הישום בהון לגידול בהתאמה ההכסה על השתיים הדיווחים בדיקת�

 )4.12.2008( 4 א"ת ש"פ ' שלום מגזי ,1083/01 ה"עמ – שים 15 פי על גם(   .הבדקת     

   .השומה לפקיד דווחו שלא הכסות לקיום לכאורה חזקה הם "הון הפרשי"�

 .מס העלמת גילוי לשם מישומים האסף -  מידע הצלבת�

  ,ל"מחו הכסות ,בית מכסי הכסות ,הויות הכסות –דווחו שלא הכסות איתור�

 ) ! למכה תרופה להקדים – 31.12.2019 עד מרצון גילוי(   .'וכו עסקיות הכסות

  וכסי מקרקעין ,ל"בחו בק חשבוות ,ל"בחו וחברות כסים –דווחו שלא כסים איתור�

 ) ! למכה תרופה להקדים – ? מרצון גילוי(        .רכב כלי ,בית

  סיוע ,מתות ,הלוואות –הישום שקיבל - במס חייבים/פטורים תקבולים איתור�

 .ערך יירות פדיון ,קצבאות ,זיקין פיצויי ,ירושות ,מחייה בהוצאות

  )שבע באר הפועל – זיו אליהו ,518-08-11 מ"ע(

  הכסות )? דווח שלא( דירה שכר היוצרים –השקעות ,כסים ומכירת רכישה איתור�

   ? במס חייבות – פטורות או ,פירותיות או הויות
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סמכות פקיד השומה לדרוש הגשת דין וחשבון על  

 לפקודה) 1( 135סעיף  -רכוש והתחייבויות 

 ...אדם של הכסתו בדבר מלאה לידיעה להגיע כדי"

  ח"דו כל לו למסור בכתב בהודעה ממו לדרוש השומה פקיד רשאי

  או ,אדם אותו של וכסיהם הום על ח"דו זה ובכלל ,בהודעה שיצויין

  לקודות או זיכוי לקודות בעדם זכאים שהם ילדיהם ושל זוגו בן של

   ...אחר אדם של כאמו לגביהם משמש שהוא כסים על או קצבה

  אם ,זוגו בן של וכסיו הוו את ח"בדו לכלול לא אדם אותו רשאי ואולם 

  הוו על פרד ח"דו יגיש כי זוג בן אותו בידי חתומה הצהרה צירף

 "וכסיו

 ? לישראל מחוץ כסיו גם תכלול האם – "חוץ תושב"-ל הון הצהרת

 .הכסה מס לפקודת 1 בסעיף "הכסות" כהגדרת – הכסתו"
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מועד הגשת דין וחשבון על רכוש והתחייבויות

 לפקודה) 1( 135סעיף 

 בהודעה שפורש במועד השומה לפקיד יימסר זו פסקה לפי ח"דו כל"

 יום 120 תום לפי שהוא מועד ייקבע לא הון על ח"דו שלגבי ובלבד

   אליו להתייחס צריכה ההון שהצהרת מהמועד

 "המאוחר לפי ,הדרישה מיום או
 

  הוו על פרד ח"דו יגיש כי זוג בן אותו בידי חתומה הצהרה צירף אם ..."

 "כאמור ח"הדו את להגיש הזוג בן חייב שבו במועד ח"הדו יוגש ...וכסיו

 ! שומתייםאפילו אם הישום מצא כבר בהליכים �
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פטור מהגשת דין וחשבון על רכוש והתחייבויות

 לפקודה) ב)(1( 135סעיף 

"ה ישראל לתושב שהיה יחידא(14 בסעיף כאמור ,ותיק חוזר תושבל או לראשו(,  
 שים עשר במשך ,לישראל שמחוץ וכסיו הוו על דוח בהגשת חייב יהא לאי

 ...ישראל לתושב שהיה מהמועד

 )10.4.2019( סבא כפר ש"פ ' רפאלי בר ,6418-02-16 מ"ע :ראו – "תושבות"

ה פסקת הוראותכסים הון על יחולו לא זו משסות שלגבי ובעו הכאו כולן ,מהם ש  
 הוראות יחולו לא כי ,14 סעיף של )א( קטן סעיף הוראות לפי ,היחיד ביקש ,חלקן

  – )5)(א(97 סעיף לפי ממס בפטור היחיד לידי שהגיע כס ועל ,האמור הקטן הסעיף
 )"2007 ביואר 1( ז"התשס בטבת א"י ביום החל

כסים בין הפרדה לבצע יש סה ומקורותישראלי" ולחלק "זר" לחלק הכ". 

בהון קיטון/גידול כשיש ,ולהיפך לישראל ל"מחו המוזרם להון באשר הדין מה 
 באשר דיווח מחובת אותו פטר עצמו כשהחוק ש"לפ הסבר ייתן כיצד ?הישום

 ??לישראל מחוץ ההון גידול טעת ?הזר לחלקו
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בהצהרת הון" כסים"אופן הצגת 

  !ובעיותיה –תזרים מזומים ומילי = שיטת העלות 

כס שווי יה מחיר לפי יירשםלפי ולא שלו )ההיסטורית העלות( המקורי הק 

 .ההון הצהרת ביום הוכחי שוויו

 ההון הצהרת ביום מחירון מחיר לפי ולא הקיה מחיר לפי יירשם רכב :לדוגמה

כסי ים בסיס על יוצגו –חברות/שותפויות/עסקיםהפחת בטופס עלות ,המאז, 

 .האופציות/המיות עלות

יכוי המאזן לפי יוצגו –בעסקים בעלים יתרותוריבית הצמדה שערוכי ב.   

לוות והוצאות ,ההשבחות לרבות עלות לפי יוצגו –מקרקעין כגון( לרכישה: 

   בעתיד השבח מס לחישוב רלווטי        )...רכישה מס ,הובלה ,תיווך ,ד"עו ט"שכ

ות ,ירושותעלות אפס(   ₪ 1 של בעלות יירשמו –מת(   

כסים ות  המוחזקיםאמיה מחיר לפי יוצגו – אחר גורם אצל  בהמקורי הק 
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בהצהרת הון" התחייבויות"אופן הצגת 

 !ובעיותיה –שיטת תזרים המזומים 

לית הקרן בסיס על תוצג התחייבותומיה.   

ים בסיס על יוצגו –חברות/שותפויות/עסקים התחייבויותיכוי המאזב 

   .שערוכים

יכוי המאזן לפי יוצגו –בעסקים בעלים הלוואותוריבית הצמדה שערוכי ב.   

תאות הלוואותשהתקבלה בעת המקורית הקרן לפי יוצגו –ומשכ.   

העברות ומסמכי ,מפורטים חוזים ,מסמכים על לבסס –לאחרים הלוואות  

 .בקאיות

  ? ריבית , ח"מט/למדד הצמדה תשלומי יירשמו איך
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 הצהרת הון שאיה ראשוה

 )31.12.2018(כ הרכוש הקי בהצהרת ההון הוכחית   "סה

 )31.12.2012(הרכוש הקי בהצהרת ההון הקודמת   - ביכוי

 הפרש הון לכאורה

 ...מתות, שימושים, הוצאות מחייה - בתוספת

 הפרש הון בלתי מוסבר לאחר הוצאות מחייה ולפי הסברים

,  מקורות כספיים, הכסות שדווחו בדיווחים השתיים – ביכוי
 ...קצבאות מביטוח לאומי, הכסות פטורות

 )קיטון בהון/גידול(הפרש הון בלתי מוסבר 

 התאריכים לדוגמה בלבד
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סמכות המחיה הוצאות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מפרסמת אשר טבלאות על, 

   .פשות ומספר הכסה עשירוי לפי ומחושבות

דרשות השוטפות ההוצאות כל את כוללות המחיה הוצאותכגון ,היומיומי לקיום ה: 

 ...'וכו ילדים חיוך ,בילויים ,מזון ,ביגוד ,רכב החזקת

חיים לוגסי ,10704/05 א"ע ' 10.7.2008( אשקלון שומה פקיד(   

 כבר המשפחתי בתא מהפשות חלק כאשר המחייה הוצאות של התאמות לערוך חובה

   ,בדירה גרות אין

   .בגרותם לאחר גם המשפחתי התא בדירת לגור המשיכו –להפך או

 ,המשפחתי לתא משפחה קרוב מכל היחסיים ההכסות/המחיה עלות את לבדוק יש    

 ההון הצהרת מגיש של המשפחתי התא שולחן על הסמוך אדם מכל או      

 'חלק א –הוצאות מחיה  10
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 'חלק ב –הוצאות מחיה 

קי מאיר ,59/95 ה"עמ ' המחיה טבלאות –)24.1.1996( ירושלים שומה פקיד 

 בכל להוכיחו יש אומדן כל כמו אשר ,בלבד "אומדן" מהוות אלא ,מחייבות אין

     .ספציפי מקרה

 על עדיפות הישום של המחיה הוצאות של ספציפית בחיהו החיים רמת טופס

   .למיהן הטבלאות

  הסבירות המחיה הוצאות של מיצוע מהווה 3-4 בטבלאות השימוש ,זאת עם

  .אחרים תוים בהיעדר

דוד מירקו ,519/97 ה"עמ ' שהוכחה ככל –  )10.6.1999( אשקלון שומה פקיד 

 להוצאות יחסי באופן המחייה הוצאות של התאמה לערוך יש ,צועה חיים רמת

 .סביר באופן שהוכחו
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ן אליהו ,536/02 ה"עמיוח ' ו דתי חיים אורח – )20.7.2005( אשקלון שומה פקידאי 

  צוע חיים אורחב מדובר כי יוכח אם אלא ,המחייה מטבלאות סטייה מקים בהכרח

   ...מסעדות ,פאי לבילוי הוצאות :כגון ,הרגילות המחיה הוצאות את המפחית במיוחד

רצון דוד ,4230/00 א"ע ' יה שומה פקידת )29.9.2003(  – ישום ות שטועןסתמיות טע 

  - בטבלאות האמור את לגביו להפעיל יש ,מוצקות עובדות ללא ,המחייה טבלאות לגבי

   .עליו חל הראיה טל

אזברגה ,38177-09-12 מ"ע ' שרמת בדואית במשפחה מדובר – )7.12.2015( רמלה ש"פ 

   .עירוית בחברה מהמקובל מוכה שלה החיים

 המחיה מטבלאות תוים על הון הפרשי שומת לבסס יכול השומה פקיד כי ,קבע

  באשר עייים לעצום יכול איו אך ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרסמים

 .לטבלאות מסוימת אוכלוסין קבוצת של התאמה אי/הספציפי הישום של חיים לרמת

 'חלק ג –הוצאות מחיה  12
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 מקורות לגידול בהון

סותתיים בדוחות מס לצורכי שדווחו הכסות :לרבות ,השתמורות ,פטורות הכ  
  ,וחסכוות פקדוות פדיון ,)פירותיות או הויות( ערך מיירות הכסות ,הון מרווחי

   .)חזן הלכת( מזכה מגורים מדירת חייבות או פטורות( מקרקעין משבח הכסות

סותירושות ,הלוואות :לרבות ,מס לצורכי דווחו שלא פרטיים ותקבולים הכ,  
   ...בהימורים זכיות ,מתות

סות הגדלתיים קיזוזים ביטול עקב ברוטו ההכהוצאות רישום ביטול - רעיו  
 .שערוכים ,הפרשות ,הפחת

פרטי רכב מכירת לרבות ,אישי מטלטלין מכירת. 

 

 

13 

"גידול בהון"-כל אלו יילקחו בחשבון כהסברים ל  

רק אם ימצאו להם    

עדים מהימים לקיומם, מסמכים, ראיות
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"גידול בהון"-משמעות ה
 

ישום לכך לכאורה ראיה מהווה הון גידולסות היו שלדווחו שלא הכ  

  .השתיים בדוחות

סות מדובר כי היא החזקהיוכיח אם אלא ,רגיל במס חייבות בהכ 

   .אחרת הישום

קציות הטלתהמצגת בהמשך מפורטות – "קבילים לא ספרים" – ס 

סות יתווסף "בהון גידול"-ה סכום - ככללות להכהמס בש. 

סה ייחוסי על ההכות פישום של הפתוחות המס שים גם או הלש 

 !!התיישות היא המשמעות -  הסגורות
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 טל ההוכחה להסבר הפרשי ההון

 

 

דוד בן ,10213/07 א"ע ' צר 2099/13 א"ע ,)29.4.2010( 1 ירושלים ש"פ ' ש"פ  

  עילה מהווה כיאות הוסברו שלא הון הפרשי של קיומם עצם - )2014.12.29( חדרה

 .הכסה במס אלו הפרשים של לחיובם

כהן ,10156-09-13 מ"ע ' טל - )26.2.2017( דן גוש ש"פישום על המוטל ההוא ה  

  הוכחה ולא ,)%51( ההסתברויות מאזן על העומדת אזרחית הוכחה ברמת

  ללא משמעיים-חד להסברים ,ש"פ דרישת .הפלילי כבמשפט )100%( אבסולוטית

  דיי בפרשות עוסקים בו אזרחי במשפט כוה גישה איה ,מהותם בדבר ספק כל

 .המס

15 

, בתקופה שבין שתי הצהרות ההון" גידול בהון"ככל שיש   

ח "חובת ההוכחה על מגיש הדוקמה   

.כי לא מדובר בהכסות שלא דווחו למס הכסה כחוק  
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קיטה ,47646-01-15 מ"ע ' קבע - )7.9.2016 ,חיפה ש"פ על להקל יש כי  

 ישומים על להטיל ראוי לא .הון להצהרת להסברים ההוכחה בטל ישומים

 .ממושכת תקופה חלוף לאחר ומלאים מפורטים הסברים להביא

   .ההון להפרש הסבר קיים כי לשכע הישום על מוטל הראיה טל

   ,מסודרים מסמכים באמצעות רק לא הזה הטל את להרים אפשר

 ...בילדיהם הורים תמיכת של הוהג ,המשפחה קרובי עדויות י"ע גם אלא
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 טל ההוכחה להסבר הפרשי ההון

רצוי לשמור בזמן אמת את כל האסמכתאות לתקבולים  , בטל ההוכחהכדי לעמוד 

תקבולים מיוחדים שלא ובעים מהכסות רגילות החייבות במס , מתות והלוואות(

...)אישורי ברוקרים ובקים, אישורי זכייה בהימורים, צו ירושה  
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 ?" שים סגורות"-ייחוס גידול בהון גם ל

גלם אליהו ,3654/96 א"ע ' ים ייחוס - )18.4.2000( ס"כ ש"פהפתוחות לש 

רום אליהו ,1046/00 ה"עמ ' ההון גידול כי הוכחכש – )28.10.2002( 3 א"ת ש"פ 

    .הסגורות לשים ההון גידול את לשייך יש אזי הסגורות מהשים בע

י איתן ,552/02 א"עח ' י על הון הצהרות בהשוואת - )18.4.2005( חיפה ש"פפ  

   .)והסגורות הפתוחות( השים לכל בהון הגידול את לפרוס הצדקה יש ,שים 10

ן אליהו ,536/02 ה"עמיוח ' לגידול הסבר – )20.7.2005( אשקלון שומה פקיד  

  לשים ההון גידול שיוך לצורך וירטואלית הון הצהרת יצירת י"ע סגורות בשים

 .הסגורות

זי ,1083/01 ה"עמשלום מג ' י על הון הפרשי – )4.12.2008( 4 א"ת ש"פ15 פ  

 .הפתוחות לשים מהם שליש רק לייחס הצדק מן ,שים
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יוסף סולטן ,2388/13 א"ע ' ישום– )18.12.2014( ירושלים ש"פ לייחס המבקש  

 .אלה בשים אירע הגידול כי להראות הטל כתפיו על מוטל ,סגורות לשים בהון גידול

  ,וסגורות פתוחות לשים בהון גידול לייחס יתן כי שקבעה חי הלכת כי ,קבע עוד      

   .ומיוחדים חריגים במקרים רק רלווטית

סלוקי אורי אייל ,9114/15 א"ע ' דרש ,)3.6.2018( אשקלון ש"פ שולי מס לשלם 

 פתוחה לשה יוחס כולו אשר ,)שים 11( הון הצהרות שתי בין הון גידול בגין ,מירבי

 .הפרט של הקיין וזכות התיישות ,ההסתמכות איטרס זכות רמיסת תוך אחת

 במזוודות ל"בחו )בירושה( כסים ממימוש כספים הועברו כי ,המשפחה בי טעות

 .חיצויות בראיות תמכו לא כי דחתה ,שליחים י"ע

 הפתוחות לשים ההון הפרש את לזקוף יש מספיקות ראיות בהיעדר כי ,קבע

מבאריקי אוסאמה ,9019/16 א"ע ' צרת ש"פ )25.3.2018( – קבע, ראיות בהיעדר כי 

 .שווה באופן הפתוחות השים לכל בהון הגידול את לייחס יש סותרות
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 ?מי כלל בהצהרת ההון  -התא המשפחתי 

   ?הון בהצהרת כלל מי

  או ,אדם אותו של וכסיהם הום על ח"דו..." - לפקודה )1(135 סעיף

  לקודות או זיכוי לקודות בעדם זכאים שהם ילדיהם ושל זוגו בן של

 "...קצבה

 

 ?"זוג בן" מיהו

 ?פרודים ? )מייים חד( מין מאותו זוג בי ?בציבור ידועים זוג בי

 ."זוג בן" מיהו שוה באופן המגדירים חוקים ישם

 ?ההון הצהרת דרישת לעיין הקובעת ההגדרה מהי

19 



 ?מי כלל בהצהרת ההון  -התא המשפחתי 
20 

הגדרת 

 בן זוג

חוק בתי המשפט לעייי  

 משפחה, תש"ה - 1995 :

,  בן זוגו–"  בן משפחתו""

  בציבור הידועה לרבות

..."כאישתו

:2010 –  חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע

  שרשוםלאותו אדם וכן מי  ששוימי –של אדם , "בן זוג"

הזוגיות במרשםשל אותו אדם  זוגו כבן  

1980  חוק הבטחת הכסה, תשמ"א –

  הידועיםלרבות איש ואשה " בי זוג"" 

"כבי זוג המגוררים יחדיו בציבור  

, חוק הביטוח הלאומי  

:1995 –  התש"א

  לרבות–"  אשתו"

כאשתו   בציבור הידועה

" והיא גרה עמו  

 פקודת מס הכסה: 

שוי החי ומהל משק  אדם  -" בן זוג""

"עם מי שהוא שוי לובית משותף   

חוק בתי המשפט לעייי  

 משפחה, תש"ה - 1995 :

,  בן זוגו–"  בן משפחתו""

  בציבור הידועה לרבות

..."כאישתו

:2010 –  חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע

  שרשוםלאותו אדם וכן מי  ששוימי –של אדם , "בן זוג"

הזוגיות במרשםשל אותו אדם  זוגו כבן  

 פקודת מס הכסה: 

שוי החי ומהל משק  אדם  -" בן זוג""

"עם מי שהוא שוי לובית משותף   
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 ?מי כלל בהצהרת ההון  -התא המשפחתי 

 :לפקודה 1 סעיף פ"ע "זוג בן" להגדרת מצטברים תאים

 ישואין  - פורמאלי תאי1.

 משותפים וחיים משותף בית משק יהול – מהותי תאי2.
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 תנאי שני תנאי ראשון

 X V ידועים בציבור

 V X פרודים

 X V חד מיניים
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 ?מי כלל בהצהרת ההון  -התא המשפחתי 

 ?"ילד" מיהו

 סעיף( "...קצבה לקודות או זיכוי לקודות בעדם זכאים שהם ילדיהם ושל..."

   )לפקודה )1(135
 

כסים על הדיווח חובת את כרך המחוקקבזכאותו הילדים ש"ע הרשומים ה 

 .ילדיו בעד קצבה/זיכוי לקודות ההורה של
 

הלאומי הביטוח לחוק 69 סעיף פ"ע לאם רגיל באופן משולמת ילדים קצבת.  

 לדווח דרש איו האם בחזקת מצאים שילדיו גרוש הורה כי ראה ,לפיכך

 .ילדיו של וכסיהם הום ההון הצהרת במסגרת
 

ישום ו זכאי והוא "חורג ילד" שבחזקתולדווח אמור –ילדים לקצבת בגי  

 .אחר אדם מהכסת צמחו אשר ,הילד של וכסיו הוו את ולכלול
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"  חמולה"–הצהרת הון לתא משפחתי מורחב 

 המהלות משק בית משותף, לכמה משפחות

 הספציפי הישום של חייו לרמת ראיה מהווה לא המחייה טבלאות על כוללית התבססות

  כחמולה המתהלת במשפחה מדובר כאשר במיוחד ,הון גידול מהן לגזור יהיה שיתן באופן

 .המחייה הוצאות טבלאות אומדי בוססו עליהן עירויות ממשפחות בשוה ,שוים במגזרים

  ומהקופה )המורחבת( המשפחה כסי מיתר החמולה לראש הון הצהרת לבודד קושי קיים

 .המשותפת הציבורית

אזברגה ,38177-09-12 מ"ע ' ה– )7.12.2015( רמלה ש"פדו מחייה הוצאות סוגיית 

 לרמת המחיה הוצאות את לבסס ש"פ על כי ,קבע .הבדואי במגזר אוכלוסיה בקבוצת

  אומדן על מבוססות שהטבלאות בחשבון לקחת יש וכי הישום של הספציפית החיים

 ספציפית חיים לרמת באשר עייים לעצום יכול לא ש"פ ,לפיכך .סטטיסטיים ותוים

  .טבלאות לאותן מסוימת אוכלוסין קבוצות של התאמה לערוך ועליו ,הישום של

עבאס מזיר ,101/99 ה"עמ ' הצהרת לערוך התבקש השומה פקיד – )4.7.2001( עכו ש"פ  

 המשותף הבית במשק המשתתפות המשפחות לכל כוללת הון
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סיוע כספי מבי משפחה/מתות/הלוואות

 'חלק א –כהסבר לגידול בהון 
 :ואובייקטיביות פוזיטיביות ראיות הציגל דרש קרובים בין בהלוואה

דן אולשטיין ,1176/02 ה"עמ ' קבע - )10.7.2005( 4 א"ת ש"פ ישום כי 

 כבד בטל ושא ,משפחה מקרובי הלוואות או/ו מתות לקבלת הטוען

 .מהרגיל

יק דוד בן ,6/09 ה"עמן סוקאלח ' קבע – )22.5.2013(ירושלים ש"פ כי  

 הון לגידול כהסבר המשפחה קרובי בין להעברות בחשדות להתייחס יש

 .הטעה להוכחת אובייקטיביות ראיות הצגת ודרשת

אזברגה ,38177-09-12 מ"ע ' הלוואה הסכם – )7.12.2015( רמלה ש"פ 

 בסמוך וחתם ד"עו י"ע ערך אשר ,וגיסו אזברגה בין ₪ 350,000 בסך

 לא האותטיות עוד כל ,אובייקטיבית ראיה מהווה ,ההלוואה לקבלת

   .השומה פקיד י"ע הופרכה
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סיוע כספי מבי משפחה/מתות/הלוואות

 'חלק ב –כהסבר לגידול בהון 
 תיעוד כי וודאות ואין ,חיצויות אוביקטיביות ראיות על לבסס יש משפחה מקרובי מתות

 :יתקבל תמיד בכתב

יצחק אלאשווילי ,22/94 ה"עמ ' הועבר כי תיעוד היעדר – )13.1.1998( אשקלון ש"פ  

 למוכר ישירות שולמה אשר כהלוואה ומחצית כמתה מחצית ,מחמו גדול כסף סכום

 .המתה את בחשבון להביא אין ולכן ,ספקות מעלה ,דירה רכישת לצורך

ה ,18-19/85 ה"עמה יויו ' בדפי מסתפק לא ש"ביהמ – )18.9.1989( ירושלים ש"פ  

 קבלת בדבר הטעה של המיוחד אופייה לאור כי ,קבע .בקאית העברה על שיעידו בק

  בעדותו הראויים במסמכים ,חיצויות בראיות מגובה בהיותה רק תתקבל היא ,מתה

 .המתה יתה שאכן מהימה
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סיוע כספי מבי משפחה/מתות/הלוואות

 'חלק ג –כהסבר לגידול בהון 
 :המתה ותן של הכלכלית היכולת הוכחת

ידאל ,746/05 מ"ע חדאד ' ה קיבל – )20.8.2009( חיפה ש"פ100,000 מאחיו במת ₪, 

 כה מתה סכומי לתת יכולת הייתה לא המתות לותי כי קבע .₪ 200,000 ומחותו

 .לישום סייעו לא שקיבל ובשיק בקאית בהעברה המתות שתיעוד כך ,גבוהים

 :לעדות המתה ותן הזמת

רצון ,142/96 ה"עמ ' יה ש"פת )27.12.1999( –ישוםאך מחמתו כסף קיבל כי טען ה  

 .בסיסית כראיה תפסת להעיד המתה ותן הבאת .לעדות אותה הביא לא

 :המתה מתן סיבות

סלפותי ,254/87 א"ע ' צרת ש"פ )7.2.1990( – ישוםובמקביל ,אביו אצל ועבד גר ה 

 אצל להתגורר הבדואית העדה אצל מקובל כי קבע .מאביו שוטפת כספית תמיכה קיבל

 .הכספית התמיכה את למסות אין ,לפיכך .האב
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 "חבר"-סיוע כספי מ/מתות/הלוואות

דגן 43471-02-12 מ"ע ' סך "קרוב חבר"-מ קיבל כי טען – )28.8.2015( סבא כפר ש"פ 

   .ד"עו י"ע שאושר "מתה הסכם"-ל בהתאם ,במתה ₪ 1,470,000 של

  כבד הוכחה טל עמה ושאת "קרוב חבר"-מ מתה קבלת בדבר טעה כי ,קבע

 בהסברים היטב מגובה להיות חייבת "חבר"-מ משמעותית כספית מתה .מהרגיל

 .ומסמכים
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 זקופות/הכסות רעיויות –תזרים מזומים 

 :רעיויות שיש להתעלם מהן בהצהרת הון/הכסות זקופות

 יתלפקודה) ט(3סעיף -ריבית רעיו 

סותהכ שליטה בעל כי קובע – לפקודה )1)(ב)(ב(75 סעיף – ז"מח שיש ז"בח  

  היחסי חלקו את כדיבידד קיבל כאילו אותו יראו ,שולמו שלא רווחים לה

 .רווחים באותם

סה מחברה משפחתיתחברת בית ללא משיכת כספים בפועל/הכ 

 איה לפקודה א64 סעיף לפי לישום המיוחסת המוצהרת ההכסה משפחתית 'בחב

 .המייצג לישום המחולק לדיבידד בהכרח תואמת

 אין כי ,קבע ש"ביהמ– )18.12.1996( ירושלים ש"פ ' אשר חורי ,4781/92 א"ע

 ,בהוו גידול המסבירות הישום של הכסות המשפחתית החברה בהכסת לראות

 .האישיות להכסותיו והצטרפו אליו הועברו הכסותיה אם אלא
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 תיאום הוצאות פחת

עצמאי עסק: 

  שבין בתקופה שתבע הפחת סכום את "הסברים"-כ להכסות והוסיף לתאם יש

   .ההון הצהרות שתי

  חלה לא זה סכום וכגד ההסברים מוקטים ,הפחת גובה תיאום פעולת ללא

 .)כספים הוצאת בוצעה לא( בהון מקבילה הקטה

 

חברה: 

 .ההון הצהרת מגיש של הלוואות/משיכות ז"החו יתרת רק תילקח
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 'חלק א –סקציות 

 :והתחייבויות רכוש על וחשבון דין הגשת אי

 :לפקודה 'א158 סעיף1.

ה בלי ייצאו ,152 סעיף לפי וצו 145 סעיף פי על השפיטה מיטב לפי שומהיתש 
 .טעותיו להשמיע סבירה הזדמות לישום

לא השומה פקיד ,152 סעיף לפי בצו או השפיטה מיטב לפי שומה על בהודעה  
 .השומה עשתה שלפיה הדרך את יפרט

 ! שיפוטית לביקורת כפוף

 :לפקודה )1ב(א159 סעיף2.

  ח"הדו הגשת מיום ימים 90 עד של לתקופה מס החזר בקבלת עיכוב
 .)המס יתרת החזר מועד לפי ח"דו בהגשת חייב כשישום(
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 :לפקודה )ז(188 סעיף - במועד שלא והתחייבויות רכוש על וחשבון דין הגשת

ספיגור של חודש כל בגין ₪ 380 בסך ק. 

ס כפלקבע אדם אותו בקשת פי על אם ,פיגור חודש כל בגין ,₪ 750 של בסך ק לו  

 .המאוחר במועד עמד איו אך ,ח"הדו להגשת יותר מאוחר מועד

 :פליליות סקציות מדרג
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 'חלק ב –סקציות 

 סקציה פלילית 'בפק' ס

  קס - חלופה( 'הפק פ"ע בהודעה דרישה קיים שלא למי שיהם/קס/מאסר שת )1(216

 )1987 - ז"התשמ ,)מסים חיקוקי– מהלי קס( המהליות העבירות תקות לפי מהלי

217   

 

  כוזבות ידיעות מסר/כלשהי הכסה השמיט אך ח"דו שהגיש למי קס/שתיים מאסר

 סביר הצדק ללא

 כוזב ח"דו מסר/הכסה השמיט ובכווה שבמזיד מי–שיהם/מוגדל קס/שים 7 מאסר 220



מיסים ועסקים  , ח "ד רו"רמי אריה עו

www.ralc.co.il 

 

 'חלק ג –סקציות 

 :קבילים בלתי ספרים – סקציות

סות שמקורן הון הפרשיקסיו את יראו – מעסק בהכקבילים כבלתי פ, 

 .לפקודה 130 סעיף לפי פסילה להליכי להיזקק מבלי

סה ,לחילופיןוהלו לא שלגביה הכ יהל ולא חייב" ספרים". 

י ,5084/97 ה"עמטבק ד ' הון הפרש כשקיים -)28.6.2001( חיפה ש"פ, 

 שאים במקורות מדובר כי ולשכע ההפרש את להסביר צריך הישום

 ."יהל ולא חייב" כמקור ייחשב אחרת ,ספרים יהול מחייבים

סה – לפקודה )א(ב191 סעיףה הון מהפרשי להכ%10 למס יתווסף 'א בש 

 .%20 יתווסף הבאות ובשים החייבת מההכסה

סות – לפקודה )2)(ב(121 סעיףספרים פסילת במסגרת הון מהפרשי הכ 

 .%31-מ החל יהא המס ושיעור ,מוכות מס במדרגות תזכה לא
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 ?מי אחו

 !שים   -   35יסיון מקצועי בתחום דיי המס של למעלה מ•

 !מתן מעה הולם לבעיות בתחום המשפט המסחרי בכלל ודיי המס בפרט•

 מיסוי בילאומי , מ"מע, מיסוי מקרקעין, מס הכסה, תכון מס, התמחות בדיי מס•

 תמחיר, יתוח עסקי, בעיות וייעוץ בהליכים במדידה החשבואית פיתרון•

 כימות זקים ושירותים לווים אחרים בתחומים שבהם ושקת עריכת הדין לראיית החשבון•

 חבר צוות התגובות של פורום המיסים של לשכת עורכי הדין בישראל•

 כותב מאמרים וספרים מקצועיים ובעל מויטין, מרצה בכיר•

,  מאגר העדכוים –באיטרט " מיסים ועסקים"מהל מקצועי של מאגר המידע •

 www.ralc.co.il –הגדול מסוגו בישראל , מאמרים ופורומים באתר המיסוי

 . עריכת חוות דעת מומחה בתחומים המשלבים חשבואות ומשפט•

.כלכלה ומסחר ומשפטים, בהם דרש יידע בחשבואותיהול בוררויות וגישורים •

. ייצוג בפי בקים, הסדרי הבראה לתאגידים ויחידים, תוכיות עסקיות, יהול אמויות, הערכות שווי חברות•
 



תודה על ההקשבה       
 

ל למרצה"יתן להעביר שאלות הבהרה בדוא  

ח"ד רו"עו ,רמי אריה  
rami@ralc.co.il

 הרשמה לדיוור לעדכוי מיסוי ועוד

מ"באתר מיסים ועסקים בע    

www.ralc.co.il


