
-ביקורות רשות המיסים
דרכי התמודדות  

ח משה פרץ"ד ורו"עו: מרצה

'פוקס פרץ ושות-שותף מייסד משרד עורכי דין



:ביקורת רשויות המס מהי ומה מטרתה

בקרה ופיקוח על רישומי החשבונות בצורה נכונה על פי ההוראות.

כלומר האם העסק רושם את מלוא ההכנסות-גביית מס אמת.

בדיקת מקורות ומיידעים מודיעיניים  .

ביקור במוקדי ריכוז של עסקים והפגנת נוכחות על מנת שיראו ויראו  -יצירת הרתעה
.שרשות המיסים מגיעה לבדיקות בשטח



:מה המניע לביקורת מס
למה רשות המיסים תגיע דווקא אליך לביקורת-

במקרי קיצון ביקורת מס הכנסה . אם תוצאות עסקיות לא סבירות, כלומר-הדיווחים שלך . 1
ת העסק ובמשרד רואי החשבון /תתבצע לא רק בבית העסק עצמו אלא גם בביתו של בעל

.שלו

.או שכן, לקוח, הלשנה של מתחרה–גורם חיצוני מדווח . 2

מס הכנסה שומר לעצמו את הזכות לבוא לבקרך סמוך למועד -" נעים להכיר"ביקורת . 3
.הודעתך על פתיחת העסק

ביקורת סטנדרטית לחלוטין בה לומדת את הכנסות והוצאות העסק שלך –דיון שומה . 4
.לקראת הדיון בתיק

.כאשר קיים דיווח מודיעיני ממשי על עבירות מס פליליות בעסק שלך. 5



:מהם אגפי הרשות המבקרים ובעלי התפקיד

חוקרים וניהול ספרים, מפקחים-מס הכנסה.

 מבקרים וחוקרים-(מ"מע)מס ערך מוסף.

 שמאים וחוקרים, מפקחים-(ק"מסמ)מיסוי מקרקעין.

 מבקרים וחוקרים-(ל"מל)המוסד לביטוח לאומי.

.לא מדובר בביקורת שומות: הערה



:מורשה לייצג

[נוסח משולב]לפקודת מס הכנסה 236' לפי סע-מס הכנסה;

(וממעט חקירות236-מפנה ל)א לחוק מס ערך מוסף 143' לפי סע-מ"מע;

א לחוק מיסוי מקרקעין109' לפי סע-ק"מסמ;

מוסיף ידיד קרוב –[ נוסח משולב]לחוק הביטוח הלאומי 386' לפי סע-ל"מל;



להוראות ניהול פנקסי חשבונות חלה חובת שמירת חשבונות כלהלן25' על פי סע-

או בכל מקום  , כפי שציינו הנישום בדין וחשבון על ההכנסה, מערכת החשבונות תוחזק במען העסק(  א)
אחר אשר הנישום הודיע עליו בכתב לפקיד השומה ואולם בעסק שהייתה לו הכנסה שהופקה בישראל או 

הכנסה  –להלן )לפקודה ( 5)5למעט הכנסה שרואים אותה כאילו הופקה בישראל לפי הוראת סעיף , באזור
.בכל מקום אחר בישראל או באזור שעליו הודיע הנישום לפקיד השומה–( מחברת משלח יד זרה

מותר להוציא זמנית את מערכת החשבונות או חלק ממנה מן המען ( א)למרות האמור בסעיף קטן ( ב)
.הצגה לצורך העסקים או מתן עדות, עיון, השלמת רישומים, וזאת לשם ביקורת ספרים, האמור

או במשך שש , מערכת החשבונות תישמר במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת( ג)
.לפי המאוחרהכל, ח על ההכנסה לאותה שנת המס"שנים מיום הגשת הדו

ישמור את כל מסמכי , או הנותן שירותים תמורת סכום ששולם לו בכרטיס אשראי, נישום המוכר טובין( 1ג)
.ההתחשבנות בינו לבין חברת האשראי כחלק ממערכת חשבונותיו

יישמר באמצעי אחסון  , חתום בחתימה אלקטרונית, מסמך ממוחשב ששלח או קיבל הנישום( 2ג)
.כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, ממוחשבים

מקור תיעוד אשר נסרק למחשב לצורך , רישומים פנימיים בין מחלקתיים, הזמנות, מסמכים סטטיסטיים(  ד)
במידה שנוהג הנישום לערכם או , חוזים ופרוטוקולים, (א)ב18כאמור בסעיף , משלוחו כמסמך ממוחשב

ופנקסים שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות אלה ואשר ניהלם בין מרצון ובין מכוח תעודוכן , לקבלם
ח על ההכנסה לשנת המס שאליה הם "יישמרו במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדו, דין אחר

.מתייחסים

–ניתן לשמור (  ה)

;מזוערמערכת חשבונות בצורת העתק צילומי (   1)

;כתוצר של סריקה ממוחשבת, תיעוד חוץ שהוא מסמך(   2)

:שמירת מערכת החשבונות



הראשוני הינו כלהלןהתעודלהוראות ניהול פנקסים מועד הוצאת 17' על פי סע-

ייערך  , על משלוח או הובלת טובין ועל שירות שניתן, על מכירה, פנים על תקבולתעוד(  א)
–אולם , סמוך לביצוע הפעולה

לגבי מכירה ניתן לערוך סמוך לביצוע הפעולה תעודת משלוח בתנאי שהחשבונית (   1)
;מ"לחוק מע46תיערך במועדים שנקבעו בסעיף 

אם נרשמה הזמנה לגבי אותו שירות בספר הזמנות סמוך  , לגבי שירות שניתן(   2)
;מ"לחוק מע46ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף , לקבלתה

ייערך התיעוד על כל חלק שניתן ולגבי שירות שנתינתו  , לגבי שירות שניתן בחלקים(3)
.עם גמר נתינתו-מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו 

;  יערך ביום שנודע למקבל על ביצוע הפעולה, רישום תקבול בעקיפין שטרם נרשם(  ב)
תשלום לצד שלישי לטובת המקבל או העברה לזכות חשבון -" תקבול בעקיפין", זהלענין

.המקבל בבנק

:התעודמועד עריכת 



אנו ממליצים על שימוש בנוהל  , מיד עם קבלת התקבול, והחשיבות הרבה שיש להוצאת קבלה בגין תקבול המתקבל בעסק, בעקבות החוק לצמצום השימוש במזומן
:להלן הנוהל. אשר מוצע להחתים עליו כל עובד בעסק העשוי לקבל תקבול בעבור העסק, המנחה בדבר מועד ואופן הוצאת קבלה בעסק, חדש לרישום קבלות

אומספקיםתקבולים,לרבות.מלקוחות,בעסקהמתקבליםהתקבוליםרישוםומועדאופןבדברבעסק/בחברהעובדלכלוהוראותהנחיותלתתנועדזהנוהל1.
.(החזר)אחרים

.אחרתפעולהכלולפניהתקבולקבלתעםמיד,כסףבשווהאובשיקיםאובמזומןבעסקהמתקבלתקבולכלעלקבלהשוברלהוציאחובה2.

לצורךלקוחותביןלעבורהנוהגמנהלאו,מכירותסוכןי"ע:כגון)העסקלמקוםמחוץגםלעסקתקבוליםלקבלנהוגאם,העסקלמקוםמחוץגםלהוציאישקבלה3.
.(גבייה

שאינואחראדםלפקודתשיקיםמלבד)כסףשווהנכס,אשראיכרטיס,לפיקדוןשיקים,לביטחוןשיקים,דחוייםשיקים,מזומן:כולל,"תקבול"המונחכימובהר4.
.(המעסיק

כשהתוכנהידניתקבלהלרבות)מראשממוספרתידניתבקבלהתירשםאו,העסקשלמהתוכנהתופקהקבלה.תקבולכלבגיןבנפרדקבלהלהוציאחובה5.
.(חשמלהפסקתבעתאותקינהאינהקבלותלהפקת

המשלםפרטייצוינו,הלקוחאינושהמשלםככל.(עסקימלקוחבתקבולשמדוברככל)זהותוומספר(שידועככל)מענו,המשלםהלקוחשםאתלפרטישבקבלה6.
.התשלוםשולםבעבורוהלקוחופרטי

ופרטיהשיקמספריפורטובקבלה)אחראואשראיבכרטיסאובשיקיםאו,במזומן:התקבולצורת,התקבולמהותואתהתקבולסכוםאתלפרטישבקבלה7.
פעםהסבהמותרתככללכילבלשיםיש.זהותומספרואתהשקאתשהסבהאדםפרטיאתלצייןיש–מוסבבשיקשמדוברככל.משוךהשיקממנוהבנקחשבון

.(בלבדאחת

כנמוך,העסקהמשווי11,000₪עלאו,העסקהמשווי10%עלהעולהבסכום(ח"במטאוח"בש)מזומןלקבלאסור,11,000₪עלעולהשסכומהעסקהבכל8.
.ביניהם

.העסקממקוםיציאתובטרם,למשלםהקבלהמקוראתלתתיש9.

.העסקיהבנקלחשבוןהפקדתםעד,העסקבמקוםורקאךיישמרו,שהתקבלוהתקבולים10.

.למבקריםכלשהואמידעמסירתלפני,האחראילמנהלמיידיתלהודיעיש,בעסקמ"מעאוהכנסהמסמבקרישלביקורתשתתקייםככל11.

.זהנוהללפיורקאךלפעולת/מתחייבואנילגביושביקשתיההבהרותכלליניתנווכי,זהנוהלשלהתוכןאתהבנתיכית/מאשראני12.

באופןלהיתבעה/עלולאניאשר,למעסיקחמורנזקלגרוםלהביאעלולהוהיא,המעסיקכלפיחמורהמשמעתהפרתמהווה,זהנוהלשלהפרהכית/מאשראני13.
.בעסק/בחברהעבודתילהפסקתלגרוםואףבגינואישי

:ה על החתום/ת כי חשיבות קיום הנוהל ברורה לי לחלוטין ולראיה הנני בא/הנני מאשר

:נוהל רישום תקבולים,   טיפ



פקיד שומה כפר ' נסים טל נ, 13657-02-15מ "ע)ש המחוזי מרכז "בעניין טל אשר נדון בביהמ
עקב אי רישום תקבול  ,נדונה פסילת ספרי החשבונות של בעל עסק( 31.7.2018ניתן ביום , סבא

הצדדים לא היו .ללא סיבה מספקת, ששולם על ידי מבקרי מס הכנסה ולא נרשמה בגינו קבלה
ועיקרה של המחלוקת היא בשאלה האם הייתה  , חלוקים על כך שהתקבול לא נרשם בספרים

.לאי הרישום כאמור" סיבה מספקת"

 על מעביד חלה חובה לפעול לפיקוח מוגבר על עובדיו בתחום רישום ותיעוד התקבולים
או דווקא בהזנחה וברשלנות מצד עובד במילוי הוראות  , אף אם מדובר בתום לב. מהלקוחות

או שמא היה גם נוקט , אם נישום סביר היה מסתפק במתן הוראות ותו לא, יש לבחון, מעבידו
.שהוראותיו לעובדיו מתבצעות הלכה למעשה, אמצעים סבירים לוודא

אשר ימנעו את הפרת החוק בעניין רישום  , על בעל העסק להראות שהנהיג בעסק סדרי עבודה
הייתה בעסק שיטה מסודרת לרישום  , כדי להוכיח שלמרות אי רישום תקבול כלשהו, התקבולים

.כלל התקבולים באופן הרגיל

אין די בכך כדי לקבוע שהחלטת פקיד השומה לפסול את ספריו היא החלטה בלתי  , אלא שכאמור
אין , וגם אם הספרים נפסלו כדת וכדין, כל פסילה ונסיבותיה, וכפי שכבר נפסק, עם זאת. סבירה

בהכרח כדי להפוך אותם לחלוטין לבלתי אמינים וחזקה על פקיד השומה כי יביא בחשבון את כלל  
.נסיבותיו של טל בבואו לקבוע את שומותיו

:פסק דין טל אשר



דגשים ומטרות-פקידי המס מגיעים

אבל אם  , בקבצי המחשב ובתיקיות, זה לא נעים שמישהו נכנס ומחטט בספרים שלך, אז נכון
.אין לך סיבה להילחץ-ההתנהלות העסקית היומיומית שלך תקינה 

מגדול ועד  , עליך לזכור שבין השאר מטרתה של רשות המיסים היא גם להגן על הציבור כולו
.לגבות מס אמת שאולי יפחית את נטל המס לכולנו, קטן

בתקציב המדינה  , בכלכלה שלנו, כסף שחור שלא מדווח ולא משולם עליו מס פוגע בכולנו
.כולה וביכולת שלנו לייצר איזונים נכונים לכל אזרחי המדינה

המטרה העיקרית שלהם היא לימוד העסק שלכם ואופן ניהולו לפי מגזרים  ...



?כיצד מומלץ להתנהג כאשר פקידי המס מגיעים

שלי עבורך' עשה ואל תעשה'ואלו הנחיות 

 להיות  , שלךמ"יוע/ח"לעבוד על פי הנחיות רו, להתנהל כל הזמן על פי החוק–הכללפני
.בשגרה על הצד הבטוח ואז לא תהיה לך סיבה לחשוש שכרשויות המס ידפקו על הדלת

האם בבית העסק שלך מתבצעת כרגע ? מהי מטרת הביקורת-מפקחים /שאל את המבקרים
?  בדיקת ספרים שגרתית או האם מתנהלת נגדך חקירה פלילית

.עם עורך דיןמיידיבמקרה השני היוועץ באופן . הנח להם לבצע את עבודתם, במקרה הראשון

שלך מהטעם כי אינך מתמצא במונחים המקצועיים  מ"יוע/ח"להזמין את רו-מומלץ אם ניתן
.ומשכך אינך רוצה למסור מידע שגוי או לא מדויק



?כיצד מומלץ להתנהג כאשר פקידי המס מגיעים

הנח לחוקרי  . אם אין לך מה להסתיר אין לך סיבה לחשוש. שתף פעולה והתנהל באופן נינוח
הצג בפניהם חשבוניות והורה לעובדים שלך , (סייג)המס לבדוק את הספרים וקבצי המחשב 

.להמשיך להתנהג כרגיל

במידה . מותר לך להיוועץ עם יועץ המס של העסק לגבי איתור חשבוניות או כל דבר אחר
ח הבדיקה בקשה להשלים את החסר במועד  "מומלץ לבקש לציין בדו, וחסרה לך חשבונית

.מאוחר יותר

 לצידך עומדת האופציה לשמור על זכות השתיקה ולא לענות לשאלות –זכות השתיקה
.כדאי להשתמש בזכות זו רק במקרים מיוחדים. הביקורת

 עדיף לומר את האמת . שקרים עלולים להפיל אותך בפח, פשוטו כמשמעו–לא לשקר
מוטב להגיד את האמת כפי שהיא  , במידה ואינך זוכר אירוע או עסקה מסוימת. בביטחון מלא

.עדיף להיקנס על ליקויים טכניים מאשר להגיע למצב של פסילת ספרים. איני זוכר–



?כיצד מומלץ להתנהג כאשר פקידי המס מגיעים

 היה מודע לכך שביום מן הימים מס הכנסה עשוי לפשוט על בית  –להיות מוכן מבעוד מועד
על  , כשם שאני עושה עבור לקוחותיי, אני אשמח להנחות אותך ולהכווין אותך. העסק שלך

.תהיה מוכן–מנת שברגע האמת 

ח החקירה או הבדיקה שערכו פקידי המס "קרא באופן מעמיק את דו–לא חתמת , לא קראת
בקש , כמו כן. ח"חתום על הדו–בבית העסק שלך ורק לאחר וידוא כי כל הפרטים נכונים 

כדאי גם שתתעד בעצמך בכתב את השאלות , ח וליתר ביטחון"לקבל עותק של הדו
זאת למקרה שפקידי רשות המיסים יסרבו לתת לך עותק של  . שנשאלת והתשובות שענית

.ח"הדו

חוקרי רשות המיסים מחויבים להציג בפניך צו חיפוש בבית  , במידה ואתה עובד מהבית
במידה ואין  . במידה ויש ברשתם צו הם מורשים לקחת את מחשבך האישי. ובמחשב האישי
.זכותך לסרב לבדיקה עד להצגת צו בעל תוקף משפטי בפניך, ברשותם צו כזה

הסבר תפקידך ותחום אחריותך בעסק לחוקרי רשות  , במידה ואינך הבעלים היחיד של העסק
.המיסים



ניתן  , פקיד שומה חיפה' נ'יקירביץ, 7270-04-18מ "ע)ש המחוזי בחיפה "העניין נדון בביהמ
עקב אי רישום תקבול  ,נדונה פסילת ספרי החשבונות של בעל עסק( 04.12.2018ביום 

הצדדים לא היו חלוקים על  , גם כאן.ללא סיבה מספקת, ששולם על ידי לקוח בכרטיס אשראי
סיבה  "ועיקרה של המחלוקת היא בשאלה האם הייתה , כך שהתקבול לא נרשם בספרים

.לאי הרישום כאמור" מספקת

הטענה של העובדת שגם העידה נתקבלה כסיבה מוצדקת.

 אלא אי הרישום ייבדק  , הבדיקה לא תבודד את אי רישום התקבול"ובית המשפט אף קבע כי
רק על סמך בדיקה כללית ומקיפה של הנסיבות הכוללות והספציפיות  . על רקע נתוני העסק

".יחליט פקיד השומה האם לפסול את הספרים או להסתפק באזהרה בלבד, של אותו נישום

:יקירביץפסק דין 



דוגמא לצורה לא מומלצת לפעולה-

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340L,-3766232,00lmth.

:מקרים ודוגמאות

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3766232,00.html
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3766232,00.html








מהעסקים בישראל3%-2%-רשות המיסים עורכת ביקורת לכ;

3%-2%-שיעור ערעורי המס שמתקבלים הוא כ  ;

:קצת סטטיסטיקה לסיום

https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3766232,00.html
https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3766232,00.html


!!!תודה על ההקשבה



:סמכויות
מס הכנסה-

לפקודת מס הכנסה קובע כי לצורך ברור הכנסתו של אדם רשאי פקיד השומה ( א()1)135' סע
ח שיצוין בהודעה לרבות על הונו או של בן זוגו או של "לדרוש ממנו בהודעה בכתב למסור כל דו

.יום120-ותוך כ( זיכוי' שבשלם מקבל נק)ילדיו הקטינים 

.שנים10פוטר מכך תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק למשך -(ב()1)135' סע

להיכנס לכל מקום  , מעניק הרשאה לפקיד השומה או כל פקיד אחר מורשה מטעמו-(2)135' סע
ולדרוש הסברים אם דבר זה יראה לו דרוש כדי להבטיח  ... בו מתנהל עסק  או משלח יד  ולבדוק

.  ביצועה של הפקודה או התחמקות ממילוי הוראותיה

שעה שהוא עורך בדיקה , מעניק הרשאה לפקיד השומה או כל פקיד אחר מטעמו-(3)135' סע
של אותו עסק או משלח יד אם שוכנע  ' מסמכים וכו, חשבונות, לתפוס ספרים, כאמור לעיל

.שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועה של הפקודה או התחמקות ממילוי הוראותיה

לפי , רשאי פקיד השומה להזמין כל אדם שיש לו קשר עסקי עם הנישום והיכול-(4)135' סע
ולדרוש , ההכנסה שיתייצב לפניו ולחקור אותו בשבועה או שלא בשבועהבעניןלהעיד , דעתו

.מאדם כאמור למסור לו מסמכים הנוגעים לאותה הכנסה

למסור לפקיד  , אם דרש זאת ממנו פקיד השומה, יד חייב-בעל עסק או משלח( א. )א135' סע
לקוחותיו או מי שיש לו אתו קשרים  , השומה ידיעות ומסמכים בנוגע לקשריו העסקיים עם ספקיו

;פי שידיעות ומסמכים אלה אינם דרושים לבירור הכנסתו הוא-על-אף, עסקיים

להכין ולמסור תוך הזמן , אם נדרש לכך על ידי פקיד השומה בהודעה, כל מעביד חייב(א).
אדם המועבדים אצלו  -ח לשנה פלונית שיכיל שמם ומקום מושבם של בני"דו, שנקבע בהודעה

; והתשלומים והקצובות שניתנו להם בשל עבודתם אצלו



:המשך סמכויות

מ"מע-

–כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות על פיו רשאי המנהל -לחוק מס ערך מוסף( א)108' סע

לדרוש מכל אדם למסור לו ידיעות הנוגעות לעניין ולאפשר לו לעיין במסמכים ובדוגמאות הנוגעים לעניין  (1)
;ולצלמם

לרבות סימני זיהוי שנמסרו  , דוגמאות וידיעות הנוגעים לעניין, מסמכים, לדרוש מהחייב במס למסור לו פנקסים(2)
לו מאת המנהל ובלבד שמה שנמסר כאמור יוחזר תוך שלושה חדשים מתאריך קבלתו אם לא הוגשה לפני כן 

.קובלנה על עבירה על חוק זה

(  ב)רשאי המנהל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל מידע שנקבע לפי סעיף קטן , על אף האמור בכל דין( א)א108' סע
.והנדרש למנהל לצורך מילוי תפקידו על פי כל דין, אשר הגיע אל המוסד לביטוח לאומי אגב ביצוע תפקידו

–כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות לפיו רשאי מי שהמנהל הסמיכו לכך ( א)109' סע

,  גם לבית מגורים שהוא נושא העסקה-ולעניין עסקת מקרקעין , להיכנס לכל מקום שאינו בית מגורים בלבד(1)
ובלבד שאם גרים באותו בית לא ייכנס אלא באישור בכתב מאת המנהל ולאחר שניתנה הודעה עשרים וארבע  

.שעות מראש

אם יש חשד , (פנקסים ומסמכים אחרים, לרבות כלי הובלה שלהם-בפרק זה להלן )לתפוס מידי עוסק טובין (2)
אך לא ייתפס כלי הובלה ששימש  ; שנעברה בהם או לגביהם עבירה או שהם עשויים לשמש ראיה לביצועה

להובלת טובין כאמור אלא אם בעל הכלי או מי שהכלי בשימושו הקבוע חשוד בביצוע העבירה או בידיעה  
;מוקדמת על ביצועה

;לחקור כל אדם(3)

המס שהוא חייב לעניןימסור לו את כל הפרטים הדרושים , בעצמו או על ידי נציגו, לדרוש מאדם שיתייצב לפניו(4)
.בו או השומה לגביו ויביא לבדיקה פנקסים ומסמכים שהדורש רואה בהם צורך



ק"מסמ-

–המנהל או מי שהורשה לכך על ידיו רשאי לצורך ביצוע חוק זה 96' סע

,  שימסור לו תוך זמן שייקבע בדרישה, שהמנהל סבור שיש בידו מסמכים, לדרוש מכל אדם(1)
מסמכים וכל תעודה אחרת או ידיעה , חשבונות, פנקסי רישום, פנקסים, תעודת קנין, כל הסכם

;שברשותו הדרושים למנהל לצורך חוק זה

;(1)לערוך העתקים או תמציות מן המסמכים והתעודות המפורטים בפסקה (2)

שיתייצב לפניו ויביא עמו לבדיקה , שהוא סבור שיש בידו מסמכים, לדרוש מכל אדם(3)
;ולגבות ממנו עדות, (1)המפורטים בפסקה מסמכים או תעודות

נשוא המכירה או  , לרבות בית מגורים, להיכנס בכל עת סבירה בשעות היום לכל מקרקעין(4)
.ולערוך בהם בדיקות ומדידות, הפעולה באיגוד

לערוך חקירות או , שר המשטרה רשאי להסמיך אנשים העובדים בביצוע חוק זה97' סע
–ואדם שהוסמך כראוי יהיה רשאי , חיפושים לשם גילוין של עבירות על חוק זה

2להשתמש בכל הסמכויות הניתנות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לפי סעיף (1)
לפקודה האמורה יחולו על הודעה שרשם  4-ו3וסעיפים , (עדות)לפקודת הפרוצדורה הפלילית 

;כאמור

מאסר )לפקודת הפרוצדורה הפלילית ( א()1)17סעיף לעניןלהשתמש בסמכויות שוטר (2)
.למעט תפיסת כל רכוש שאינו מסמכים, (וחיפושים

:המשך סמכויות



ביטוח לאומי-

לכל מקום שיש לו , בכל עת סבירה, מי שהסמיכו לכך המוסד רשאי להיכנס( א)383' סע
או לשם חקירה בקשר  , יסוד להניח שעובד בו אדם כעובד עצמאי או שמועבד בו עובד

ובלבד שלא יהא רשאי להיכנס בכוח למקום מגורים לשם  , לתביעה או לתשלום גמלה
.חקירה כאמור אלא על פי צו מאת שופט בית משפט השלום

רשאי לדרוש כי יוצג בפניו כל פנקס או מסמך אחר ( א)מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן -(ב)
ולחקור כל , הן כעובדים והן כעובדים עצמאיים, בדבר האנשים העובדים באותו מקום

ובלבד שלא יידרש אדם לתת תשובה או עדות העלולות  , אדם בכל ענין הנוגע לחוק זה
.להפלילו

.146הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מהוראות סעיף -(ג)

רופא או מבוטח למסור  , השר רשאי לקבוע הוראות בדבר חובת מעביד( א)146' סע
.הודעות על פגיעה בעבודה

מי שהסמיכו המוסד לכך רשאי להיכנס בכל עת סבירה לביתו של מבוטח התובע (ב)
.כדי לחקור בכל ענין הכרוך בקבלת הגמלה, לפי פרק זה, או שקיבל גמלה, גמלה

:המשך סמכויות


