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"נוהל פשיטה"

זיהוי המחפש היקף הצוחתימות

דברים זכרון
והעתקים

עדים לחיפוש
העתק מצו  

החיפוש



ד לקוח"חיסיון עו

א לפקודת הראיות  48סעיף 

דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין  (  א.  )48

לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר  

, עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח

אלא אם ויתר  , אין עורך הדין חייב למסרם כראיה

;החסיוןהלקוח על 

.1961-א"התשכ, [נוסח חדש]ד לפקודת מס הכנסה 235-א235סעיפים 

.1975-ו"התשל, לחוק מס ערך מוסף143סעיף 



חומרי מחשב



חומרים של  
חברה אם זרה



הנחקרהתפתחות גרסת 

(27.12.2018, סרוסי' הש' כב)מס ערך מוסף ' אביבי נ22990-04-16מ "ע

ישירההשלכה,המשפטבביתבעדותולראשונהחדשהגרסהמציגדיןשבעל,לעובדה

כזוגרסהלהעמידנוטההמשפטבית,עקרונית.הגרסהשלמהימנותהעלמשקלורבת

:ראו)יותרמוקדםבשלבגילויהלאיהדעתעלמתקבלהסברניתןאםאלא,ספקבחזקת

.(1856'עמ,קדמי

רלוונטיתהיותהלמרותבליבו"כבש"העדאשרעדות,היינו,כבושהעדותכיהואכלל

...ביותרמועטיםומשקלהערכה,לעניין

ליתןהמשפטביתרשאי,העדות"כבישת"להדעתעלמתקבלהסברניתןאם,זאתעם

.הענייןנסיבותלפיהמתחייבהראייתיהמשקלאתלהולהעניקאמוןבה



התפתחות גרסת הנישום

"בזמן אמת"

ח הכספי"הדו
ח "ודו

ההתאמה  
דיוני  למס

-השומה 
'שלב א

נימוקי 
הערעור

ההשגה  
ודיוני  

-ההשגה 
'שלב ב

תצהירי 
עדות 
ראשית
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35

46

"בזמן אמת"

ח הכספי"הדו

ח ההתאמה למס"ודו

'שלב א-דיוני השומה 

ההשגה  

ודיוני ההשגה

נימוקי הערעור

תצהירי עדות  

ראשית
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שימוע

הליך 

פלילי



:מתוך פקודת מס הכנסה224סעיף 

1963-ג"תשכ( 3' תיקון מס)' אחריות מנהל וכו

יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר  , 215-220אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים -חבר בני. א224

נאמן או בא כוח של , מנהל חשבונות או פקיד אחראי, שותף, בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל

:אם לא הוכיח אחת משתי אלה, אותו חבר

;העבירה נעברה שלא בידיעתו(   1)

.שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה(   2)

:לחוק מס ערך מוסף119סעיף 

עבירה של חבר בני אדם

יהיה אשם , מואגד או בלתי מואגד, אדם-בני-נעברה עבירה לפי חוק זה או תקנות לפיו בידי חבר. 119

מנהל  , חשב, שותף פעיל, כוח-בא, נאמן, מזכיר, גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה בו מנהל פעיל

זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט כל , חשבונות או כל פקיד אחראי אחר

.האמצעים הנאותים כדי להבטיח קיום הוראות החוק



זכות ההיוועצות בעורך דין

זכות השתיקה
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