
בין ההליך המנהלייחסי הגומלין

להליך המשפטי בערעורי מס  

עמפלימאורי ( ח"רו)ד "עו: מרצה
2017חודש יוני 

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



נושאי המצגת

:המנהליהשלב

המנהלישלבי ההליך •

חובת ההנמקה•

חשיבותו קיומו של פרוטוקול•

.העלאת טענות עובדתיות בשלב ההשגהחשיבות •

התיישנות שומות•

.הגילוי והעיון של רשות המסיםחובת •

.'לשומות שלב ב' בין שומות שלב אהפרשים •

לפקודה194' סע•

.והראיהההצדקהבנטלשינוי•



נושאי המצגת

:המשפטיההליך

.מסבערעוריהמשפטיבהליךשלבים•

.('וכוחזיתשינוי,התיישנותטענת)המקדמיותהטענותחשיבות•

.פליליהליךלצדאזרחימשפטניהול•

בהליךהדיןלעורךהמנהליבשלבהמייצגביןהפעולהשיתוףחשיבות•

.המשפטי



שלבי ההליך המנהלי



שלבי ההליך המנהלי  

רקע  

(א)145סעיף)עצמיתשומהעלביקורת+עצמיתשומה:'אשלב•

.(מ"מעלחוק74סעיף,לפקודה

-א"התשכ,(חדשנוסח)הכנסהמסלפקודת(א)150סעיף:'בשלב•

פקידמאתלבקשהוארשאי,השומהעלחולקאדםהיה":1961

;השומהאתולשנותולעייןלחזור,בכתב,השגהבהודעת,השומה
."...השומהעללהשגההנימוקיםאתבדיוקתפרשכאמורבקשה

1975-ו"התשל,מוסףערךמסלחוק(א)82סעיף•

.1963-ג"התשכ,(ורכישהשבח)מקרקעיןמיסוילחוק(א)87סעיף•

סעיף.מ"מעלחוק82סעיף.לפקודה151/א150סעיפים-בהשגההדיון•

.מקרקעיןמיסוילחוקא87/87

.המחוזיהמשפטלביתערר/ערעורהגשת:'גשלב•



חובת ההנמקה והשימוע

:א לפקודה158סעיף –חובת ההנמקה •

ולא יינתן צו לפי  145תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיףלא (א")

."בלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, 152סעיף

,  יפרט פקיד השומה, (א)על שומה או בצו כאמור בסעיף קטן בהודעה (ב)

גם את הדרך שלפיה  , ח או ההשגה"בנוסף לנימוקים לאי קבלת הדו

."נעשתה השומה

:מ"מעלחוק(ג)82+(ג)77סעיף•

."השומהנימוקיאתתפרטהשומההודעת"

תומצא,נימוקיהועל,בהשגההחלטתועלאוהמנהלהסכמתעלהודעה"

."במסלחייב



חובת ההנמקה והשימוע

:א לפקודה158סעיף –חובת ההנמקה •

:מקרקעיןמיסוילחוק(ד)87סעיף+א79סעיף•

יפרט  , (ג)או ( 2()ב)78נעשתה שומה לפי מיטב השפיטה לפי סעיף( א)

את הדרך שלפיה , אישור השומה העצמית-לאינוסף על הנימוקים , המנהל

.נעשתה השומה

בלי  , (א)לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה כאמור בסעיף קטן (ב)

הזדמנות סבירה  , לפי העניין, לעושה הפעולה או לרוכש, שניתנה למוכר

.להשמיע את טענותיו

בכתב בתוך שמונה חודשים  החלטתו המנומקתהמנהל ייתן למשיג את "

..."מיום שנמסרה לו הודעת ההשגה



חובת ההנמקה והשימוע

מס ערך  ' מ נ"יזמות והשקעות בע. אף.פי.אי10304-07-14מ "ע
(:2016)1מוסף תל אביב 

ההחלטה  . או בסמוך לו7.5.2014ההחלטה בהשגה ניתנה ביום "•

ארבעת הסעיפים הראשונים להחלטה  . כוללת שישה סעיפים קצרים

הסעיף החמישי מפנה לתנאי  . מציינים בתמצית את עובדות המקרה

הסעיף השישי מצטט את האמור  ... 2009הסכם המכר משנת 

לחוק ומציין את מועד תחולת החקיקה ובכך מסתיימת  ( ב)5בסעיף

.ההחלטה

אין בהחלטה בהשגה כל מענה או התמודדות עם הטענה העיקרית של •

.לחוק( 4)31המערערת לפיה עסקת המכר פטורה מכוח סעיף



חובת ההנמקה והשימוע

: המשך–מ "יזמות והשקעות בע. אף.פי.אי10304-07-14מ "ע

ניסה בחקירתו  , אשר קיבל את ההחלטה בהשגה, מטעם המשיבהעד •

ממילא כל הסוגיות לובנו  הנגדית להצדיק את ניסוח ההחלטה בכך כי 

כ המערערת בין מועד הגשת  "בדיונים בעל פה שהתקיימו עם ב

ייתכן שכך היה אולם  . ההשגה לבין מועד קבלת ההחלטה בהשגה

חילופי דברים בדיון בעל פה אינם תחליף לרישום החלטה מנומקת  

...בתום הדיון

החלטה בהשגה איננה חייבת להיות ארוכה אך היא ודאי חייבת להיות  •

וחייב להינתן בה מענה לפחות לטענותיו העיקריות של , מנומקת

זכות  היא מקיימת את : משולשתחשיבות ההנמקה היא . האזרח

פן הדחייה היא  )מדוע עמדתו נדחית על ידי השלטון האזרח לדעת 

מגדירה את עמדת המשיב  היא ; (שרירותית או נובעת משיקולים זרים

שעליה רשאי האזרח להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי ובכך היא  

ועצם כתיבת הנימוקים  ; מסייעת להגשמת זכות הגישה לערכאות

."בשם המדינהלזיקוק הטענות המועלות על ידי המשיב עשויה לתרום 



פרוטוקול דיון



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

:חשיבותו של קיום פרוטוקול

(15.07.2015()1191-09מ"ע)קרןגדעניין

–כדירקטורכהונתובמסגרתקיבלשהמערעראופציותמימושמיסוי:הרקע
.(בעליוןהמדינהשהגישהבערעורהתהפך)לפקודה(ט)3סעיףתחולת

דבריםעל,המפקחדבריאתלקבלהמשפטמביתמבקשתהמדינה"•
מאותלערוךנוהגהמפקחכאשר,לעדותוקודםשניםפהבעלשנאמרו

תרשומותעללהסתמךהמדינהמבקשת,לחלופין.זהמסוגדיונים
בדיוןשנכחמישלאישורכלשאין,אמתבזמןשערךטועןשהמפקח

."הדבריםתוכןלגבי(נציגיואוהמערער)

תעלהשהמדינהראויזהאיןלטעמיכיזהלענייןפרקמקדישהאני"•
,בישיבהפרוטוקוללערוך,מאמץכלללאניתןכאשר,זהמסוגטענות

אתיאשרונציגיואוהמערערכאשר,הישיבהאתלהקליטלחלופיןאו
ואף,במשטרהבחקירותשנעשהכפי,ידםבחתימתהפרוטוקול

אוערעורבמסגרת,הצורךיתעוררכאשרגם.הכנסהמסבחקירות
כימקוםיש,המסרשויותשלדעתםשיקולאתלבחון,אחרתבמסגרת

".הדבריםירשמובומסודרפרוטוקוליהיה



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

(:עניין גד קרן)חשיבותו של קיום פרוטוקול 

מנהליתרשותכלכעל,מסמפקחעלחובהקיימתגםקיימת,לטעמי"•
,נעשהכךאםלבחוןיהיהניתןכיצד.כדיןדעתהשיקולאתלהפעיל

עלמלינההמדינה!?שהועלולטענותבאשר,כלשהיבדרךתיעודבלא
.לעדותהובאלאהמייצגח"ורו,השומהבדיונינכחלאשהמערערכך

שנערכושומהבדיוניעלהמהזוכראינוכיסביר,המייצגח"רו,אולם
אובמאותנוכחהמסמפקחכמו,כשהוא,העדותמתןלפנישנים

".בשנהשומהדיוניעשרות



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

:חשיבותו של קיום פרוטוקול

(07.09.2016()47646-01-15מ"ע)קיטהיובלעניין

,מוסבריםבלתיהוןהפרשיבגין(שכירעובד)למערערשהוצאושומות:הרקע
אתהמצדיקהמקדמיתכטענהפגוםשומהלהליךטועןהמערערכאשר
:השומותבטלות

"מסדרוןשיחת"שלבמתכונתלהתנהלצריךאינושומתידיון"•
בלא,מסמכיםמפקחשלשולחנועל"זורק"מייצגכאשר,אקראית

לדיוןהרלוונטייםלחלקיםהמפקחהפנייתבלא,הסברבלא,תיעוד
.מסמכיםבאותםהמצויים

לתעדעליו.זהמעיןבהליךחלקיטוללאכימצופהמהמפקחאף
אומסמךוכל,שהתבקשמידעאומסמךכל,שהתנהלדיוןכלכדבעי
,פעולהמשתףאינוהנישוםכיסבורהואבוומקום,שהתקבלמידע
בפנילהתריעעליו,הסבריםנותןאודרושיםמסמכיםמציגאינו

הערכותסמךעלתוצאשומהכימועדמבעודמייצגואוהנישום
.השומהפקידשלסבירותוהנחות



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

(:קיטהעניין יובל )חשיבותו של קיום פרוטוקול 

בידיכי...לעילעמדתיכברשעליההעובדהמןגםהתעלמתילא•
בדרישותיוידועלשהתבקשוהמסמכיםמרביתהיולאהמפקח

כי-והפרוטוקולהתמלילמןגםעולה,כןכמו...המסמכיםלהמצאת
בנסיבותשגםאלא...המעטהבלשון,מנוחותמיעלהתנהללאהדיון
.מסודרפרוטוקוללנהלמחובתופטורהמשיבאין,אלה

שלתרשומותאושומהדיונישלפרוטוקוליםניהוללטעמיכייובהר•
-ההשגהבשלבהמצוינישוםשלבעניינוהמתקיימותטלפוניותשיחות

מפורשותקבועהאינהאםגם,זוחובה...אופציונאליענייןאינם
הגינותשלחובההמקיםהמינהליבדיןמקורה,הכנסהמסבפקודת
,האזרחמול,השומהפקיד-השלטוניתהרשותשלביחסיהושקיפות
.הנישום



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

(:קיטהעניין יובל )חשיבותו של קיום פרוטוקול 

עלדעתשיקוללהפעילמחייבובהשגהבדיוןהשומהפקידשלתפקידו•
מקבלהואהאםולהכריעבפניושהובאווהטענותהמסמכיםבסיס

רבכלי,לפיכך,משמשהדיוןפרוטוקול.קביעתוולנמקלאואםהטענות
.ההחלטהבמתןהדעתשיקוללבחינתחשיבות

לערוךחייבים,שומתייםבדיוניםהעוסקים,המיסיםרשותנציגי,כןעל•
או/והמייצגאתלהחתיםואףבפניהםהדיוניםשלכאמורפרוטוקול

כימחלוקתתהאשלאמנתעל,הפרוטוקולעל,בדיוןהנוכחיםהנישום
.שהתקייםהדיוןומהותתוכןאתנאמנהמשקףהאחרוןזה

השומתיבשלבהטענותושמיעתההידברותמןחלקאםגם,מזויתרה•
פיעלשלא,"חטופות"פגישותאוטלפוניותשיחותשלבדרךמתבצע
תרשומותבאמצעות,מסודרתיעודנדרשעדיין-מראשמועדקביעת
ציוןתוך,ומהותהההידברותתוכןאתויתעדוהמפקחידיעלשיערכו

".השיחהושעתהתאריך



העלאת טענות עובדתיות



הליך התביעה מול הליך ערעור

נשאלת השאלה כיצד לסווג את ההשגה ואת הערעור לצרכי ניהול  
?ההליך המשפטי

"(התקנות: "להלן)1984-ד"סדר דין אזרחי תשמתקנות 

:כתב תביעה

(.  רשימה סגורה)לתקנות מסדירה אלו פרטים יכיל כתב התביעה 9תקנה •

כי יש להציג את המסכת העובדתית לעילת  , קובעת( 5)9תקנה 
:כדלקמן, התובענה

וחוץ מן האמור בתקנות להלן  , ואלה הפרטים שיכיל כתב תביעה. 9"
העובדות העיקריות המהוות את עילת  ( 5):...לא יכיל אלא פרטים אלה

...";ואימתי נולדה, התובענה

כתבאתלתקןמעונייןהדיןמבעלאחדבומצבמסדירה92תקנה•
:הטענות

תצהירהגשתטעונים,הוספתהאועובדתיתטענהשלתיקון....92"
".העובדותאתהמאמת



הליך התביעה מול הליך ערעור-שלבי ההליך המנהלי 

בהליך הערעור  

,  לתקנות קובעות כלל וחריגים לעניין הבאת ראיות נוספות457-458תקנות 

:כדלקמן, אשר לא נשמעו בערכאה הקודמת

בין  , בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות(א).457"

ואולם אם בית  , לפני בית המשפט שלערעור, בכתב ובין בעל פה

או  , המשפט שבערכאה קודמת סירב לקבל ראיות שצריך היה לקבלן

או  , אם בית המשפט שלערעור סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין

רשאי  , דרושה הצגת מסמך או חקירת עד, מכל סיבה חשובה אחרת

."בית המשפט שלערעור להתיר הבאת הראיות הנוספות

יכול הוא  , התיר בית המשפט שלערעור הבאת עדויות נוספות.458

או להורות  , אם בתצהיר ואם בדרך אחרת, אם בעל פה, עצמו לגבותן

".לבית משפט אחר לגבותן ולשלחן אליו



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין ליבוביץ

ובעליון  (( 2013)1019-08מ "ע)פסק הדין בעניין ליבוביץ במחוזי 

((2014)777-14א "רע)

העובדות

הסכםעל2002בשנתחתמו(המבקשים)בההשליטהובעלהמבקשת•
להלן)מ"בעפלתורססוכנותמניותמלואלמכירתשלישיצדעם

במכירתעסקההסכם.ח"ש6,375,000שלסךתמורת,"(פלתורס":
."(המכרעסקת":להלן)מוניטיןמכרבוצוייןולאמניות

להומונהאותהלפרקבמבקשתהמניותבעליידיעלהוחלט2003בשנת•
רשםבמרשםרשמיתחוסלההחברה2005שנתבתחילת.מפרק

.החברות

בגיןחייבאינפלציונירווחעלהמבקשתהצהירה2002מסלשנתח"בדו•
בגיןחייבאינפלציוניהוןורווחח"ש5,399,959שלבסךמוניטיןמכירת
.ח"ש974,336שלבסךמניותמכירת



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין ליבוביץ

(2014( )777-14א "רע)פסק הדין בעניין ליבוביץ  בעליון 

התנהלות מול המשיב

בין , דיון זה עסק. 2התקיים דיון בין המשיב לבין מבקשת 5.10.06ביום •

ביום  , משלא הושגו הסכמות קבע המשיב לחברה. במכירת המניות, היתר

לגישת המשיב  . 2002שומה לפי מיטב השפיטה לשנת המס , 31.12.06

סכום המס הנוסף לתשלום בגין חישוב רווח ההון ואי התרת הוצאות בניכוי 

(.לפני שיערוך)ח "ש1,648,918-הסתכם ב, ממכירת המניות

החברה הגישה השגה על השומות אך ההשגה נדחתה והמשיב הוציא צו •

לפיו סכום המס הנוסף ,2002לפקודה לשנת ( ב)152למבקשת לפי סעיף 

.ח"ש1,650,722-לתשלום בגין מכירת המניות הסתכם ב

.כי החברה בחיסול, לא ציינו נציגי המבקשתהשומתיבמהלך השלב •



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין ליבוביץ

((2014)777-14א "רע)פסק הדין בעניין ליבוביץ  בעליון 

הבקשה-בית המשפט המחוזי

בקשה של המבקשים לביטול על הסף של הצו בשל חיסול החברה נדחתה  •

(.1019-08מ "ע)

המבקשים טענו כי יש לייחס את ( 1019-08מ "ע)בערעור לגופו של עניין •

כיוון שבהסכם המכירה של המניות נמכרו , למבקשתפלתורסהמוניטין של 

.גם המוניטין של המבקשת

.  חוות דעת מומחה ביחס לשווי המוניטיןהמבקשים בקשו להגיש •



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין ליבוביץ

(2013( )1019/08מ "ע)מחוזי ליבוביץפסק הדין בעניין 

:  נימוקים–דחיית הבקשה -החלטת המחוזי

.סוגיית המוניטין היא משנית ואינה נחוצה להכרעה במחלוקת•

.מניות בדרך שהוצעה על ידי המבקשים" להשקיף"אין מקום •

במידה והיה קיים מוניטין שהשפיע על שווי המניות היה על המבקשים  •

אין להתיר  , משלא עשו כך. להגיש את חוות הדעת  בשלב ההשגה

במיוחד כשבשלבי ההליך  . בשלב הערעור" מקצה שיפורים"להם לבצע 

.השומתי עלתה ונדונה שאלת קיומו של מוניטין

. אין להעמיד לפני ערכאת הערעור מסכת עובדתית חדשה•



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין ליבוביץ

((2014)1019/08מ "ע)מחוזי -ליבוביץפסק הדין בעניין 

על נישום לעשות שימוש מושכל בהליך ההשגה ולפעול להציג בפני  "

ולנסות להמציא  ... המשיב את כל ארסנל טענותיו העובדתיות והמשפטיות

שאם  . שלב הערעור אינו שלב של מקצה שיפורים. מסמכים ומידע לגביהם

...  ובכללו שלב ההשגה להיות מרוקן מתוכןהשומתיכן עלול שלב ההליך 

אינו יכול ברגיל להירפא  , השומתיפגם אי הצגת עובדות במסגרת ההליך 

לא , כך אלא אם לא היו העובדות בידי הטוען להן. במסרגת ערעור המס

צריכות היו להיות בידיו או לא יכול היה בשקידה ראויה להשיגן במועד  

על בתי המשפט  . תוך שהוא מיידע את הצד שכנגד כי פועל להשגתן

.  לפעול באופן שיאפשר לרשות לעשות את מלאכתה בצורה המיטבית

מלאכה זו לא יכול שתעשה בדרך זו אם יוסט כובד משקל הצגת הטעון  

וכבר נאמר לא אחת שבית המשפט  .העובדתי והמשפט אל שלב הערעור

."והדברים ידועיםDE NOVOאינו קובע שומות 



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין ליבוביץ

( 2014( )777-14א "רע)עליון -ליבוביץפסק הדין בעניין 

(סולברגהשופט ' כב)דחיית הבקשה -החלטת העליון 

דומה כי צדק בית המשפט המחוזי באומרו כי בשלב ההשגה צריך  "•

,  היה להעלות את הטענות על שווי המוניטין בהנחה שאלה יועילו

".אין זה המקום להעלותן עתה בערעור, ומשאלה לא הועלו

אין ממש בטענה כי לפי מהות ההליך בערעור מס קמה חובה בנסיבות  •

.העניין לקבל ראיות חדשות לביסוס טענות המבקשים



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין ליבוביץ

( 2014( )777-14א "רע)עליון -ליבוביץפסק הדין בעניין 

:המשך–( סולברגהשופט ' כב)דחיית הבקשה -החלטת העליון 

דבר , לא מדובר בהליך הדומה לזה המתנהל בערכאה שיפוטית ראשונה•

ובכללו  השומתישעלול לרוקן מתוכן ולפגוע בחשיבותו של שלב ההליך 

.ההשגה

אמנם יתכנו מצבים חריגים שבהם ערכאת הערעור תראה לקבל ראיות •

,  ואולם ענייננו אינו נמנה עם החריגים, חדשות על מנת להשיג שומת אמת

מקצה "ואין זה מתפקידה של ערכאת הערעור לאפשר למבקש לערוך 

שיפורים

כפי שקבע בית המשפט המחוזי הערכת שווי המוניטין אינה רלוונטית  •

.לשאלה אם נמכר מוניטין



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין רובומטיקס

-6725-08ה "עמ1022/09ה "עמ)פסק הדין בעניין רובומטיקס 
:אלטוביההשופט ' כב–( 2014()12

עובדות הבקשה

כי  , ביקש מבית המשפט"( המבקש: "להלן)פקיד שומה מפעלים גדולים •

יורה על מחיקה של מספר סעיפים מן התצהיר אשר הגישה המשיבה כולל  

.טענות עובדתיות ומסמכים אשר לא נטענו והוצגו בשלב ההשגה

כי העובדות אשר נטענו בתצהיר עולות מן הדוחות  , המשיבה טוענת•

רובם הם דיווחים לגופים סטטוטוריים ולפיכך , הכספיים ולגבי המסמכים

כי גם המשיב עשה  , מנימוקי השומה עולה. היו נגישים לציבור ולמבקש

.שימוש במידע חיצוני



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין רובומטיקס

-6725-08ה "עמ1022/09ה "עמ)פסק הדין בעניין רובומטיקס 

12()2014)

קבלת הבקשה של פקיד השומה-החלטת בית המשפט 

המשיבה אינה כופרת בטענת המבקש לפיה המסמכים המצורפים  "•

אולם לטענתה המבקש יכול  , לתצהירו של מר עדי כהן לא הומצאו לו

.  היה להגיע למסמכים אלה או לדרוש אותם במסגרת הליך ההשגה

מהאמור לעיל בעניין מיקרוקול  . אינה נראית לי, טענה זו של המשיבה

עולה כי על המשיבה היה להציג בפני המבקש את כל המסמכים  

משלא עשתה כן אין  . הרלבנטיים להכרעה בעניינה בשלב ההשגה

".לאפשר לה מקצה שיפורים במסגרת הערעור כאן



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין רובומטיקס

(  1830/14א "רע)ערעור לעליון 

לשכת רואי החשבון הגישה בקשה  להצטרפות בהליך רשות הערעור  

:מן הטעמים הבאים" ידיד בית המשפט"בעליון בתור 

לפיה לא ניתן לעלות בשלב , קבלת ההחלטה של הערכאה הדיונית•

הערעור טענות וראיות אשר לא הועלו בשלב ההשגה עלולה להביא 

".מס אמת"לפגיעה חמורה בברור חבות המס ובגביית 

לייעוץ משפטי  עקב הצורך , ההחלטה עלולה לפגוע ביעילות ההליכים•

ובעקבות כך להתארכות הדיונים וייקור . צמוד לאורך כל שלבי השומה

פחות תיקים יסגרו בפשרה ורובם ייפנו לבתי המשפט דבר שיצור . ההליך

.עומס על בתי המשפט והתארכות ההליכים

המייצגים בהתאם להוראות הפקודה בפני  , פגיעה בציבור רואי החשבון•

רשויות המס אשר החלטה זו תקשה עליהם לבצע את מלאכתם נאמנה 

.  דבר שיכול להביא לידי פגיעה בחופש העיסוק



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין רובומטיקס

דחייה  -( 02.04.2015( )1830/14א "רע)הכרעת בית משפט עליון 
קבלה עקרונית של הערעור, לגופו של עניין

שקרא  (ע.מ–פקיד השומה )רשמנו לפנינו את דברי בא כוח המשיב "•
לכל העוסקים בתחום דיני המס לאמץ גישה עניינית וקונסטרוקטיבית  

גם לפי גישת המשיב אין מקום לחסום דרכם  . בבירורם של ערעורי מס
של נישומים המבקשים להעלות טענות חדשות במסגרת ההליך  

אך בשל כך שטענות אלה מועלות  , לפני בית המשפט המחוזיהערעורי
.  ובלבד שאפשרות זו לא תנוצל לרעה, בראשונה לפני בית המשפט

.הדבר מסור לשיקול דעת בית המשפט המחוזי הדן בעניין
בכך שבית המשפט המחוזי אמור  , לטענת המשיב, הטעם לכך נעוץ•

הנישום  , אמנם להכריע במחלוקת בין שני בעלי דין החלוקים ביניהם
אך מוטלת עליו החובה לוודא  , מצד אחד ופקיד השומה מצד שני

שהשומה שהוצאה לנישום היא שומת אמת ושהוראות הדין בתחום  
המס תיושמנה באופן נכון ומתוך חתירה לכך שישולם מס אמת על ידי  

.הנישום



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין רובומטיקס

:המשך-(  1830/14א "רע)הכרעת בית משפט עליון  
כפי שהיא עולה מתגובתו לבקשה  –אנו מקבלים את הצהרת המשיב•

מאז ומעולם שהצדדים לערעור  היתהעמדת המשיב לפיה –שלפנינו
,  מס רשאים להעלות לפני בית המשפט טענות לשם בירור מס אמת

בנתון לשיקול דעת  , בכפוף לכך שאפשרות זו לא תנוצל לרעה
וכי טענות המבקשת בעניין שלפנינו אינן אלא , הערכאה הדיונית

בית משפט זה פסק זה מכבר כי  , ואכן". התפרצות לדלת פתוחה"
יושב בית המשפט המחוזי לא רק כמכריע בסכסוך  , בדונו בערעור מס

אלא שמוטלת עליו חובה לוודא  , בין שני בעלי דין כבערעור אזרחי רגיל
...שהשומה תהא שומת אמת

אין בהלכה זו כדי לאפשר לנישום העלאת טענות  , יובהר, ואולם•
השאלה אלו טענות  . חדשות ללא כל מגבלה לפני בית המשפט המחוזי

מונחת לפתחו של בית המשפט  , חדשות ראויות להישמע ובאיזה שלב
,  והוא אמור להפעיל בעניין זה שיקול דעת מדוד ושכל ישר, המחוזי

."בהתחשב בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין וינברג

(2015)( 5238/13א "ע)עניין וינברג 

כי הוא זכאי לפטור ממס רכישה  , הנישום טען באותו מקרה: רקע עובדתי

אגב , אשר הועברו אליו מאת חברה בשליטתו, בגין זכויות חכירה בדירות

ביקש המערער להתיר לו  , במסגרת הערעור לבית המשפט העליון. פירוקה

וזאת לצורך ביסוסן של טענות בעניין שיעור מס  , להגיש ראיות נוספות

(  ב)27לעניין תקנה )ובאשר לשווי הדירות , הרכישה שצריך לחול בעניינו

(.לתקנות מיסוי מקרקעין



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין וינברג

(2015( )5238/13א "ע)עניין וינברג 

על צד בהליך האזרחי לכלול את כלל טענותיו במסגרת כתב , כידוע"

כך שהן הצדדים האחרים  , הטענות שהגיש ולפרטן במידה מספקת

המשפט שדן בו יוכלו לאמוד את גדר המחלוקת ולהתייחס  -הן בית, בהליך

ניתן לכנות זאת כדרישה מצד להליך להציג את גרסתו  . אליה כדבעי

ההזדמנות הראשונה הייתה  , בענייננו. ובהזדמנות הראשונהבמלואּה 

על המערער היה להציג את גרסתו באופן מפורט בכתב ההשגה  . ההשגה

המערער לא העלה את הטענות המפורטות במסגרת  ... שהגיש למשיב

בדברים  , בכתב ההשגה22במסגרת סעיף , כתב ההשגה והסתפק

לאור חוסר בהירותה של שומת מס הרכישה וחוסר הבהירות  : "הבאים

'  מדרש פליאה'בנוגע לאופן קביעת שווי הרכישה והשומה עדיין בגדר 

בעיני המשיג ועל כן שומר המשיג על זכותו לעדכן ולהוסיף לאמור לעיל  

"...לאשורםכאשר יתבררו נימוקי המנהל 



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין וינברג

(2015( )5238/13א "ע)עניין וינברג 

המערער  . גם בכתב הערר שהגיש המערער ננקטה הטקטיקה המתוארת"

שומר על  "חזר על דבריו כי שומת המשיב איננה ברורה לו ועל כן כי הוא 

"...טענותיו

פותחים  "אין להלום שימוש בסעיפים לקוניים כמתואר כ: למען הסר ספק

העלאת גרסה במלואּה  ... להעלאת טענות שלא נטענו ושלא פורטו" פתח

על כל טענה להיות  . משמעּה העלאת גרסה הכוללת את מלוא הטענות

תוך שימוש בטקטיקה  "כלאחר יד"טענות המועלות . מפורטת דיה

."יש לראותן כאילו לא הועלו כלל במסגרת ההליך–המתוארת 



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין דביר

-32858-02מ "ע)פקיד שומה נתניה ' פסק הדין בעניין רן דביר נ

12( )2014)

:העובדות

ח  "הטענה היא שהמערער הגיש את דו. המערער טען טענת התיישנות•

, לפיכך המועד האחרון להוצאת שומה27.12.2007למשיב ביום 2006

דהיינו שלוש שנים מתום שנת  , 31.12.2010הינו עד , לפי מיטב השפיטה

המערער טוען שהשומה הוצאה לו לאחר המועד . ח"המס שבה הוגש הדו

.האמור ולכן היא התיישנה

,  במסגרת הערעור, המשיב טען שהמערער כלל אינו רשאי לשנות מגרסתו•

טענות , קרי-ולהעלות טענות שלא נטענו על ידו במסגרת דיוני השומה 

.בדבר משלוח חישוב המס באיחור



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין דביר

-32858-02מ "ע)פקיד שומה נתניה ' פסק הדין בעניין רן דביר נ
:המשך–( 2.8.2014( )12

-לגופו של עניין (: סטולרהשופט )הכרעת הדין 

האירוע שעוצר את מרוץ ההתיישנות הוא כאשר השומה לפי מיטב  "•
הרציונל הוא הפסקת מצב חוסר  . השפיטה מועברת לידיעת הנישום

עד להעברת השומה לנישום הוא במצב  , שכן. הוודאות בו נתון הנישום
לא ניתן אפוא לקבל  . של חוסר וודאות שמסתיים עם העברת השומה

את עמדת המשיב לפיה העברת השומה לפקיד העוסק במשלוח דואר  
או העברתה לסניף הדואר או משלוח השומה יש בה כדי למלא אחר 

לא ניתן לומר בשום פנים  . התנאי שהשומה הגיעה לידיעת הנישום
ואופן ששומה שנמצאת בבית הדואר או בדרכה מבית הדואר לנישום  

במצב דברים  . היא שומה שהועברה לידיעת הנישום, וטרם נמסרה לו
לא יודע שהשומה המתייחסת אליו הופקדה  , המערער-זה הנישום 

."  בדואר והוא נמצא עדיין במצב של חוסר וודאות



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין דביר

:המשך–פסק הדין בעניין רן דביר 
לענייננו-הכרעת הדין 

יש נסיבות בהן רשאי צד להליך שומה לשנות גרסתו במסגרת  "•
עמדת הפסיקה היא שככלל לא תותר הבאת טענה עובדתית  . הערעור
או הועלתה  , שלא הועלתה בשלב עריכת השומה או ההשגה, חדשה

אין  , יחד עם זאת; לראשונה בהודעה המפרשת את נימוקי השומה
אם לא יהא בהעלאת הטענה משום  , למשל, כך. מדובר בעקרון נוקשה

גם אם בדרך  , או אם מדובר בפיתוח טענה שנכללה, קיפוח הנישום
יש לנהוג  , בהליכים הקודמים להליך הערעור, חלקית ומקוצרת

בגמישות כלפי המשיב ולאפשר לו לכלול את אותה טענה בנימוקי  
".השומה

-ט"תשל, (ערעורים בענייני מס הכנסה)לתקנות בית המשפט 9תקנה •
משווה את מעמדם של נימוקי השומה ונימוקי הערעור לכתבי  , 1978

.  הטענות

ניתן לקבל את הטיעון שגדר  , משילוב ההלכה ותקנות מס הכנסה"•
המחלוקת בערעורי מס נקבעת בהתאם לנימוקי השומה ונימוקי  

."הערעור בין אם הטענות הועלו בשלב דיוני השומה בין אם לאו



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין שלמה כהן

מ  "ע)3א "תש"פ' עורכי דין נ' ר שלמה כהן ושות"החלטה בעניין ד
29087-12-15( )19.03.2017)

:רקע עובדתי

ד המתמחה בתחום הקניין  "עומשרד –עניין הערעור הוא האם המערערת •
רשאית לנכֹות הוצאות פחת בגין רכישת ציורים -הרוחני ורישום פטנטים 

.יקרי ערך ובגין ההוצאות הנלוות להן

כי עיקר השאלה , פקיד השומה טען, בהודעה המפרשת את נימוקי השומה•
ומה " נכס בר פחת"להכרעה בערעור היא האם חפצי האומנות הינם 

ולכן אין להכיר " נכס בר פחת"חפצי אומנות אינם , וכי לטעמו, שיעורו
.בהוצאות פחת בגינם

כי הוצאות רכישת  , האחד: המשיב ביקש להוסיף שני נימוקי שומה חדשים•
חפצי האומנות וההוצאות הנלוות אליהם אינן הוצאות הכרוכות ושלובות  

,  שנית. כן הן אינן מותרות בניכוי-בהליך הפקת הכנסת המערערת ועל
המשיב ביקש להוסיף את הנימוק כי רכישת חפצי האומנות ודרישת 

.הפחת מהווה עסקה מלאכותית



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין שלמה כהן

:המשך–3א "תש"פ' עורכי דין נ' ר שלמה כהן ושות"החלטה בעניין ד

:ההחלטה
לתקנות סדר הדין  92לבית המשפט שיקול דעת רחב במסגרת תקנה "•

יש לבחון גם , עם זאת. ושיקול דעת זה יש ליישם באופן ליברלי
תום לב ושיהוי של הצד המבקש ואת  , שיקולים של הגינות דיונית

.הפגיעה הפוטנציאלית בהגנתו של הצד השני
הבקשה הוגשה  , "ציר הזמן של ההליך השיפוטי"מבחינת השיקול של •

איני מוצאת  , כמו כן... ההליך ובטרם נקבעו מועדי הוכחותבראשית
.טעם מניפולטיבי או טקטי מצד המשיב בהגשת הבקשה

היא חזקה ואמיצה האמיתיתשהזיקה של התיקון המבוקש לפלוגתא ככל •
כך יטה בית המשפט לאפשר את תיקון כתבי הטענות על מנת , יותר

.שבמחלוקת בין הצדדיםהאמיתיתלהכריע בשאלה 
להכרעה  האמיתיתמבחינת השיקול העיקרי שהוא העמדת הפלוגתא •

הרי ששתי הטענות אותן מבקש המשיב להוסיף  , בפני בית המשפט
לנימוקי השומה מצויות בליבת המחלוקת בסוגיית התרת הוצאות  

הפחת בגין רכישת חפצי האומנות על ידי המערערת ולכן זיקתן  
.חזקה ואמיצההאמיתיתלפלוגתא 



חשיבותה של השגה לצרכי ההליך המשפטי

עניין שלמה כהן

מ  "ע)3א "תש"פ' עורכי דין נ' ר שלמה כהן ושות"החלטה בעניין ד
המשך-( 19.03.2017( )29087-12-15

:ההחלטה

גם מבחינת השיקול של הפגיעה בזכיותיה הדיוניות והמהותיות של  •
וודאי לא באופן  , לא מצאתי כי נפגעו זכויות המערערת, המערערת

המערערת אינה  ... משמעותי ובאופן המצדיק את דחיית הבקשה
טענה זו עלתה על שולחן  מופתעת מהעלאת הטענה הנוספת שכן 

.הדיונים בשלב הליכי השומה

,  עם זאת. רק בשלב הערעוראכן טענת המלאכותיות נטענה במפורש •
מדובר בטענה משפטית בעיקרה שהעובדות בבסיסה מצויות בידיעתם  

גם אם מרומז  , ובעל מניותיה היחיד וניתן לה ביטוישל המערערת
.בנימוקי השומה המקוריים, ועקיף

אני מתירה למשיב לתקן את ההודעה המפרשת  , סיכומם של דברים•
".את נימוקי השומה בהתאם לנוסח שצורף לבקשתו



התיישנות שומות



התיישנות שומות

(:5954/04א "ע)פסק דין סמי 
בובמועדורקאךנעצרבהשגההחלטה/שומהלהוצאתההתיישנותמרוץ
:השומההוצאתעללנישוםנודע

במקרה בו עושה פקיד השומה צו אולם אינו עושה דבר על מנת  "•
שמושא הצו יהיה מודע לכך שנעשה בעניינו צו והצו נותר אצל פקיד  

האם ניתן לומר כי הסתיים שימושו של מסופקתני-השומה במגירה 
."הפקיד בסמכותו

:(3929/13א"ע)נאמןעניין
נשלחהשבוהמועדהואהזמניםמרוץנפסקשבוהמועד:סמילהלכתחידוד

.אצלוהתקבלההשומהשבוהמועדולא,לנישוםהשומה

פסקיבמספראך,הכנסהמסשלבהקשרנקבעהאמנםסמיבענייןההלכה
מיסויחוקשלמכוחוהיוצאותלשומותגםרלוונטיתהיאכי,נקבעדין

ע"ו;מרכזמקרקעיןמיסוימנהל'נאליהויוסף1354/08ע"ו:מקרקעין
תלמקרקעיןמיסוימנהל'נ'ואחל"זמירוןאליהועזבון25331-02-13

.אביב



התיישנות שומות

(:805/14א "ע)פסק דין ינקו וייס 

לפיה יש לדחות את טענת ההתיישנות של  אין לקבל את טענת המשיב •
וזאת משום שטענת ההתיישנות לא , המערערת מבלי לדון בה לגופה

הועלתה בשלב ההשגה על השומה ואף לא במועד האפשרי הראשון  
הגם שערעור על שומת מס אינו דומה להליך  , שכן. בהליך השיפוטי

המתנהל בערכאה שיפוטית ראשונה אלא מהווה המשך של הליך 
הרי  , "שיפור עמדות"ועל כן הנישום אינו יכול לנצל את הערעור ל, ההשגה
כי בסמכותו של , צוין( 1830/14א "רע)טכנולוגיותרובומטיקסשבעניין

בית המשפט המחוזי לאפשר לנישום להעלות טענות חדשות בשלב 
ובלבד  , כחלק מחובתו לוודא שהשומה תהא שומת אמת, הערעור

שיובטח כי אפשרות זו לא תנוצל לרעה וכי השימוש בסמכות זו שמור  
.למקרים חריגים בהם הפעלתה אינה גורמת נזק דיוני לצד האחר



התיישנות שומות

(:805/14א "ע)פסק דין ינקו וייס 

הדין המאוחרים -ופסקיסמיהדגש המרכזי אותו יש ללמֹוד מתוך הלכת•
יש להבטיח שפקיד השומה יקבל את החלטותיו במועד  הוא כי , לה

;  וישלח אותן אל הנישום בטרם חלף המועד הקובע, שנקבע לכך בדין
קשר להתנהגותו  ללא, המשתנה המכריע הוא פעולתו של פקיד השומה

אשר  , בדבר קיומה של החלטה בעניינואו לידיעתו האפשרית של הנישום 
.טרם ניתנה באופן סופי

כי , הראויה של סעיפי ההתיישנות בפקודה היאפרשנותם,האמורעל יסוד •
הזמנים להתיישנות סמכותו של פקיד השומה אינו נקטע כל עוד  מירוץ

לא ניתנה החלטה סופית וחתומה של פקיד השומה שנשלחה אל 
וכי אין מקום להכיר בחריגים לקביעה זו המבוססים על ידיעתו  , הנישום

אפילו במקרה שבו הנישום יודע בפועל ובאופן ודאי על  , זאת. של הנישום
.קיומה של שומה בעניינו

השומה אשר הּוצאה למערערת נשלחה לאחר המועד  , לגופו של עניין•
בטרם חלוף המועד  מ"לשעולמרות שהשומה שודרה , הקובע ומשכך

.דינה להתבטלהקובע 



התיישנות שומות

משלוח הודעות באמצעים  –2017-2018הצעת חוק ההסדרים 
:אלקטרוניים
הוצע לתקן את חוקי המס ולאפשר לרשות המיסים , ההסדריםבהצעת חוק 

בכפוף להסכמת , לרבות דואר אלקטרוני, לשלוח דואר באמצעים מקוונים
לפיה דבר דואר שנשלח באמצעי , כמו כן מוצע לקבוע חזקה. הנמענים
:לפי המוקדם, יראוהו כאילו התקבל במועדים שלהלן, אלקטרוני

במועד שצוין באישור שהופק על ידי  –לגבי הודעה שאינה הודעת שומה 1.
מערכת ממוכנת של רשות המיסים בדבר יום ושעת ההגעה של ההודעה  

.לכתובת הנמען

אם )המועד המצוין באישור צפייה מהדואר האלקטרוני של הנמען 2.
(.התקבל אישור כזה

שהכניסה אליה  , אם המסמך התקבל במערכת ממוחשבת של הרשות3.
המודיע , יישלח דואר אלקטרוני לנמען, היא באמצעות מנגנון הזדהות

ויראו את מועד ההמצאה כמועד , לנמען כי המסמך התקבל במערכת
ואם הנמען הוא . ל"הראשון שבו נכנס הנמען למערכת לאחר קבלת הדוא

אז יום ההמצאה יהיה המועד , מ מקוון"מייצג או עוסק החייב בדיווח מע
.לפי המוקדם, ל"ל או היום השלישי שלאחר המועד שצוין בדוא"הנ

.ההצעה לא הבשילה לכדי חקיקה, נכון להיום



חובות גילוי ועיון



חובת הגילוי והעיון

:חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים

במסגרת ההליך המנהלי

72וסעיףלפקודה135סעיף)הנישוםחובת/(מנהל)השומהפקידזכות•
.(מ"מעלחוק

א"רע–ד.נ.דהלכת)הגילויכלל-הנישוםזכות/השומהפקידחובת•
מכוחמנהליתרשותעלהחלהגילויכללכיהיא,המוצאהנחת:(291/99

,לפיכך.המסיםרשותעלגםחלהדמוקרטיהמשטרשלהיסודמושכלות
החומראתלנישוםלגלותהחובהמוטלתהמסיםרשותמנהלעל

,(משפטיהטרוםהשלב)ההשגהבשלבכברבעניינולהחלטהששימש
למעטוזאת)הנישוםשהגישבהשגהההחלטההתקבלהטרםעוד,היינו

,סודיותלחובתובכפוףהמסיםרשותשלפנימיותוהתכתבויותתרשומות
.(בלבדחריגיםבמקריםלחולאמורהאשר



חובת הגילוי והעיון

:חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים

במסגרת ההליך המשפטי

א"רע–ד.נ.דהלכת)הגילויכלל-הנישוםזכות/השומהפקידחובת•
.שאתביתרחלה:(291/99

:(מוגבלת)הנישוםחובת/(מנהל)השומהפקידזכות•

:(2013)–(46256-08-11ע"ו)(Tamares)טמרסעניין

החלטתהמתןבטרםהרשותבידישיהיוצפויוהמידעהמסמכיםכל"
תחתחותרת,בפניהעמדושלאומסמכיםמידעעלבדיעבדוביסוסה
מצבלהניחקשה.שבפניהומידעחומרבסיסעלהחלטהליתןחובתה

מספקתראייתיתתשתיתבפניהשעמדהבלאהחלטהתיתןהרשותשבו
ראיותעלהחלטתהאתלבססתבקשהיאהערעורהליךהגשתלאחרורק

."מהנישוםדורשתהינהאותםחדשיםומסמכים



חובת הגילוי והעיון

:חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים

במסגרת ההליך המשפטי

:(מוגבלת)הנישוםחובת/(מנהל)השומהפקידזכות•

:1.10.2013–(46256-08-11ע"ו)(Tamares)טמרסעניין

גולולאאשרבמסמכיםועיוןגילוילבקשהמסרשותרשאית":החריג
מקוםועיוןלגילויצוליתןניתןכן.ההשגהבשלבדרישותיהלמרותלה

המסרשותבפנינטענושלאטענותבערעורוהוסיףהנישוםשבו
גילויהליכילאפשרניתן.ההשגהבשלבלרבות,המוקדמיםבשלבים

בביתקבילותשאינןמנהליותראיותעלנסמכההרשותשבומקוםועיון
שניתןכמובן...קביליםחיזוקיםלהןלמצואמבקשתוהיאהמשפט

."לכךהסכימושהצדדיםמקוםועיוןגילויהליכילהתיר

הגילויהיקף:

השיפוטיההליךבמסגרתהמסיםלרשותשניתןהמסמכיםגילויהליךגבולות
המסמכיםובהחזקתבזמינות(2;הרלוונטיותעקרון(1:בשלושהתחומים

בניסיון(fishing)"דיגמסע"לבצעהמסיםרשותעלבאיסור(3;הנישוםבידי
.השומתיההליךתוםלאחרהנישוםמולעמדתהאתלשפר



חובת הגילוי והעיון

:חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים

-בקשות הדדיות לצו גילוי ועיון במסמכים –במסגרת ההליך המשפטי
(2013()55419-01-12ה"עמ)שטינמץעניין 

:עובדתירקע

כללגילויבקשותבמספר(דןגוששומהפקיד)למשיבפנההמבקש•
בסוגייתלמשיבהמבקשביןהמסלמחלוקותהרלוונטייםהמסמכים
והסכמיצוויםעלפרטיםגםכללההבקשה.למבקשהקשורותהנאמנויות

זרותנאמנויותמיסויעםבקשרלרבות,דומותבנסיבותשנערכושומה
.ישראלתושבילנהניםזרותנאמנויותהכנסותוייחוס

להמצאתבדרישותהמערעראלפנההשניםלאורךכי,וטעןסרבהמשיב•
נענהאולם,למבקשהקשוריםונאמנויותלתאגידיםהנוגעיםמסמכים

גילויכי,חששקייםהפעולהשיתוףהעדרנוכח.בלבדחלקיבאופן
.המשיבלמסמכיגרסתואתלהתאיםלמבקשיסייעהמסמכים



חובת הגילוי והעיון

(:שטינמץעניין )חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים 

:(המשך)עובדתירקע

למסמכיםמעברומידעמסמכיםהמבקשבידיאיןאםגםכי,טועןהמשיב•
תצהירלהגישנדרשמטעמומיאוהמבקש,למשיבכהעדלושנמסרו

.המבוקשיםהמסמכיםמןאחדכלהמצאתהמונעותהסיבותאתולפרט

משפטיותליישויותנוגעיםהמבוקשיםהמסמכיםמןחלקכי,טועןהמבקש•
כפופותכןועל(Foundations)ליכטנשטייןדיניפיעלהפועלותזרות

עלהמסמכיםחשיפתאתמאפשרתאיננהאשר,מוגברתסודיותלחובת
.היישויותמנהליידי



חובת הגילוי והעיון

(:שטינמץעניין )חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים 

:תיאורטיניתוח-המשפטביתהכרעת

מלאמידעלשלטוןולספק,בעצמםלפעולהאזרחיםאתמחייבהדין"•
שומתהבטחתלשםהעסקיותופעילויותיהםהכנסותיהםהיקףעל

מטרת...לפרטהמדינהביןפעולהשיתוףעלמיוסדהמסהליך...אמת
בדיוקהנישוםאתשתחייב,אמתשומתהשגתהינההפעולהשיתוף

,האחדהצדמן,מניחהפעולהשיתוף.בדיןלשלםעליואותובשיעור
מן.ועסקאותיוהכנסותיועלומדויקמלאדיווחלדווחמחויבשהנישום

אתלשוםחייבותהמסשרשויות,מניחהפעולהשיתוףהשניהצד
.(ד.נ.דלעניין13פסקה)"...ושוויוניהוגן,יעיל,נכוןבאופןהאזרחים

ביססהאםרקזאתאך,מסויםחומרלמסורלסרברשאיתהרשות"•
בהם,במצביםהמדובר,ככלל...ומשכנעיםסביריםבנימוקיםסירובה

או...הרשותבעבודתקשהלשיבושחששמקימההחומרמסירתחובת
הדבריםשנתקבעוקודםגם.אחרפרטשלגוברותבזכויותפוגעת
,יעילותשלשיקולים"שבכךהפסיקההכירה,המידעחופשבחוק

,שיקוליםבאלהוכיוצאתקיןבאופןהרשותתפקידמילוי,הציבורתקנת
במסמכילעיוןבבקשההדןהמשפטביתידי-עללהישקלראויים
."הרשות



חובת הגילוי והעיון

(:שטינמץעניין )חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים 

:דבריםשללגופם–המשפטביתהכרעת
.המבקששלהגילוילדרישתקדמהמסמכיםלהמצאתהמשיבדרישת•
והסבריםמסמכיםוהמציאוהמשיבאצללדיוןהגיעוהנאמנויותנציגי•

אוהואכאילוהמבקשלטענתמשקללייחסרואהאיני"כןועלחלקיים
ונתוניםמסמכיםלמשיבמלמסורמנועיםהזרותהנאמנויותמנהלי
."שדרש

פירוט)המשיבבנימוקיכמפורטהמשיבשלהגילויבדרישותעיוןלאחר•
קרובישלנאמנויותפירוט,הנאמנויותמסמכי,המבקששלהעסקיםמבנה

,ישראליותובחברותזרותבחברותוהלוואותהשקעותפירוט,המבקש
מעורבות,הנאמנויותהקמתתהליךלגביתצהיר,זריםמסדוחותהמצאת
הנאמנויותיוצרעםהמבקשקשרי,בנאמנויותמשפחתוובניהמבקש

המשיבשדרשוהמסמכיםהנתוניםכל"כי,המשפטביתקובע(ב"וכיו
,המשיבשהוציאבשומותהקשוריםהענייניםלבירורדרושיםמהמבקש

עלשנדרשומסמכיםאו/ונתוניםמלהמציאהמבקשהימנעות,כןועל
ופגיעההמבקששלהגילויחובתהפרתבגדרהינההמשיבידי

".ד.נ.דבענייןכאמור,אמתמסלקביעתשנועדהשומההליךבתכלית



חובת הגילוי והעיון

(:שטינמץעניין )חובת הגילוי והעיון של הנישום ושל רשות המסים 

:(המשך)דבריםשללגופם–המשפטביתהכרעת

במניעההיתלותתוך,במלואההמשיבשלהגילוידרישתקיוםאי"•
בפועלכאשרהנאמנויותשלומסמכיםנתוניםבמסירתלכאורהחוקית

הנאמנויותשלומסמכיםנתוניםהנאמנויותומנהליהמבקשהמציאו
אתיתאיםשהמבקשהמשיבשלחששואתמאששת,לעילכמפורט

המשיבשבידיהמסמכיםלויגולואםהמשיבבידיהמצוילחומרגרסתו
,המשיבממנושדרשוההסבריםהנתונים,המסמכיםלהמצאתקודם
."המשיבעבודתאתקשהבאופןלשבשהעלולבאופן

ואינו,יהיואשרטעמיוויהיומלאמידעממציאאינונישוםכאשר"•
נסוגה,הדיןמכוחמידעלקבלתסמכותולהפעיללמשיבבכךמאפשר

".גרסאות"תפירת"להחששבפנישבידיולגלותהמשיבשלחובתו

המשיבשבידיהמסמכיםגילויאתלעכבנכוןאלובנסיבות:המשפטבית•
60תוךצוניתן)המשיבשדרשוהנתוניםהמסמכיםגילוילהשלמתעד
.(יום



' הפרשים בין שלב א

' לשלב ב



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

:'לשומות שלב ב' הפרשים בין שומות שלב א

(2011( )10199-02-09מ "ע+ 8602-12-08מ "ע)עותמאןעניין

:רקע עובדתי 

200,000הוצעה פשרה לפיה ישלם סכום מס של , שספריו נפסלו, למערער

נערך דיון  , המערער סירב. ח בגין הפרשי ההון הבלתי מוסברים שנמצאו"ש

ובו טען המשיב כי בדק את נכסי המערער לעומק וביסודיות ולכן ' בשלב ב

.  ח"ש2,000,000העמיד את השומה על סכום העולה על 

:בית המשפט

של הדיונים על ידי רשות מס  ' התנהלות לפיה עולה הצעה בשלב א"

של ההליך  ' הנמוכה באופן משמעותי מן השומה המוצאת בשלב ב

ובמידה רבה מבססת טענה כי התנהלות של אותה  , אינה ראויה, השומתי

".עדיין יש לעמוד על פער סביר בין שני השלבים... אינה רצינית, רשות



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

(:עותמאןעניין )' לשומות שלב ב' הפרשים בין שומות שלב א

צריכה הרשות לתת הסברים  , כאשר מדובר בפער משמעותי"•

,  גם אם התגלו ראיות נוספות, ועוד. מפורטים לקיומו של פער כאמור

מדוע לא ניתן היה  , לנמק, בין היתר, על המשיב לפרט מתי נתגלו וכן

.של ההתדיינות' לעשות שימוש באותן ראיות כבר בשלב א

של העלאת הצעה נמוכה  -והדבר לא הוכח -" מדיניות"אם קיימת •

ללא ביסוס ומבלי שבאותו שלב נעשתה בדיקת  ', להסדר בשלב א

,  של הפרזה בשומה בצו" מדיניות"ישנה ' ובשלב ב, נתונים נדרשת

."הרי שאין לקבלה

.  שחאדהנבהאןבשיר 187/00ה"עמראו גם •



לפקודה194סעיף 



194' ס–שלבי ההליך המנהלי 

לפקודה  194' שומה לפי ס

רשאי  " גביית מס במקרים מיוחדים"שכותרתו , לפקודה194על פי סעיף 
כי המס על ההכנסה החייבת לא  , חששפקיד השומה לשום אדם כאשר קיים 

:כדלהלן, יגבה בשל כוונתו של אדם לעזוב את ישראל או מחמת סיבה אחרת

כי המס על הכנסה פלונית לא  , לפקיד השומה סיבה לחשושהיתה( א. )194
או מחמת סיבה  , ייגבה משום שיש בדעתו של אדם פלוני לצאת מישראל

–רשאי הוא , אחרת

אותה הכנסה או שהוא חייב לגביה  לעניןאם כבר נשום אותו אדם (   1)
כדי , מיד ערובהיתןשהאדם , לדרוש בהודעה בכתב-בתשלום מקדמות 

או המקדמות שהוא , שנשוםלתשלום המס , הנחת דעתו של פקיד השומה
;חייב בהן

לשום אותו לפי סכום ההכנסה שעליה  -אם עדיין לא נשום האדם כאמור (   2)
ח או שמסר ואינו מניח את דעתו  "ואם לא מסר אותו אדם דו, ח"נמסר הדו

;לפי סכום סביר בעיני פקיד השומה-של פקיד השומה 

לדרוש  -ח על אותה הכנסה "אם עדיין לא היה האדם חייב למסור דו(   3)
ולאחר מכן יהא פקיד השומה רשאי  ח"ממנו בהודעה בכתב לערוך מיד דו

(.2)לפעול לפי האמור בפסקה 



194' ס–שלבי ההליך המנהלי 

לפקודה  194' שומה לפי ס

ימסור פקיד השומה הודעה  ( 2()א)שומה שנערכה לפי סעיף קטן (  ב)

.לפי אותה שומה ישולם מיד עם מסירת ההודעהשנשוםוכל מס עליה 

לא שילם הנישום את המס או לא נתן את הערובה לפי סעיף קטן  (   ג)

לתת  , רשאי בית המשפט המוסמך על פי בקשת פקיד השומה, (1()א)

–אף שלא בפני הנישום , צו

;על עיכוב יציאתו מהארץ(  1)

על עיקול רכושו ואם נוכח כי יש חשש סביר שהמס לא ייגבה  (2)

.על תפיסת רכושו–וכי אין די בעיקול כדי להבטיח את גבייתו 

…

נישום ששילם את המס או נתן ערובה לפי סעיף זה זכאי להגיש  (  ד)

והסכום ששילם יתוקן לפי  150-158השגה וערעור לפי הסעיפים 

.התוצאות



194' ס–שלבי ההליך המנהלי 

א  "רע+39151-01-13ה"עמ)-לפקודה 194' שומה לפי ס

(:לטיף3994/13

לאפשרהיאהכנסהמסלפקודת194בסעיףהקבועההסדרשלתכליתו•

.שוניםבאמצעיםהמסגבייתאתלהבטיחההכנסהמסלפקיד

בטרםהמססכוםבגבייתשעניינוסעדאינודנןבעניןהמבוקשהסעד"•

התחמקותמהנישוםשתמנעפעולהבייזוםעניינואלא,הנישוםהתגונן

סעדיםלהטלתלבקשההמבוקשהסעדדומהבכך.המסמתשלום

."דרסטיעניןשאינה,אזרחיתבתביעהזמניים

שנקבעולמבחניםלמדידומיםעיקולהטלתאיאולהטלתהמבחנים"•

"לכאורהמהימנותראיות"...האזרחיהדיןסדרלתקנות374בתקנה

בדוננוכך."הדיןפסקביצועעליכבידהצומתןשאיסבירחשש"וקיום

השומהשל"הלכאורית"סבירותהאתלבדוקמצוויםאנו194בסעיף

משוםאםיגבהלאשבשומהשהמסהחששסבירותאתוכןשנקבעה

."אחרתסיבה"מחמתואםהארץמןלצאתעומדשהנישום



194' ס–שלבי ההליך המנהלי 

לפקודה  194' שומה לפי ס

בהם לא קמה  , בניגוד להליכים הרגילים בעניין קביעת השומה וגבייתה•

חובת תשלום של הנישום ביחס לחוב השנוי במחלוקת ופקיד השומה אינו  

לפקודה מקנה  194סעיף , רשאי לנקוט בהליכי גבייה לרבות עיקולים

ורשאי פקיד לגבות את המס השנוי במחלוקתלפקיד השומה את היכולת 

לפנות לבית המשפט בבקשה להטלת צווי  ( ג)194השומה מכוח סעיף 

וכל זאת טרם , עיקול ובבקשה להטיל עיכוב יציאה מהארץ על הנישום

.התבררות חבות המס

ועלול לפגוע באופן אקוטי בקניינו של נישום טרם דרקוניהינו 194סעיף •

לכן יש לפרשו בצמצום רב ולהפעילו רק במקרים , התבררות חוב המס

א "בש+ 8097/01א "בש)דובקוכדברי בית המשפט בעניין , מיוחדים

שלפיו  , הסעיף פורש באופן מצמצם, כמתחייב מהאמור(:"8098/01

הפעלתו יוחדה למקרים שבהם העילה המוגדרת בו מבוססת בראיות  

גישה פרשנית זו מקבלת משנה תוקף לאחר חקיקתו של . של ממש

".  הקניןשמכוחו התחזקה זכות , כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד



194' ס–שלבי ההליך המנהלי 

לפקודה  194' שומה לפי ס

משום שבדעתו של אדם  חשש לאי גביה על פקיד השומה להוכיח כי קיים •
לצאת מהארץ או מחמת סיבה אחרת על מנת שיוכל להפעיל את סמכותו  

דרישה נוספת שנקבעה בפסיקה הינה כי . לפקודה194ולהשתמש בסעיף 
.להיות סבירה194על השומה שהוצאה מכוח סעיף 

אין די בחשש לאי גבייה אלא ישנו צורך גם בפעולה של הנישום המלווה  •
: ישנן שתי דרישות מצטברות, כלומר. את סיכויי הגבייהבכוונה להפחית 

.פעולה אקטיבית או מחדל של הנישוםוגם , חשש לאי גבייה

,  אין די בראיות להעלמת הכנסות: "דובקוכך הבהיר בית המשפט בעניין •
ואפילו בקנה מידה נרחב כדי להקים את החשש שהמס לא , כשלעצמן

אך ורק, 194' הפסיקה ראתה כמקרים ראויים להפעלת ס... יגבה
של מכוונותמקרים שבהם האינדיקציות לסיכול הגביה בשל פעולות 

חשש אי הגבייה כאמור צריך  ... וברורות בעלילמיידיותהנישום הן 
מעוגן בראיות על ניסיון להברחת נכסים או על כל פעולה  להיות 

מכוונת אשר משנה את המצב הקיים מבחינת יכולת הפירעון של 
".הנישום



194' ס–שלבי ההליך המנהלי 

לפקודה  194' שומה לפי ס

: 194' חזר בית המשפט על אופיו החריג והקיצוני של ס, בהמשך דבריו•

פירוש מרחיב של הסעיף עלול להביא לתוצאות קשות  כבר נאמר כי "

.  ולהשפיע על מצבו הכלכלי של נישום בצורה כמעט בלתי הפיכה

,  מקום שיש באמצעי לפגוע בזכות יסוד, מצווה... פסקת ההגבלה

הפעלת  . והפוגע פחות, לבחון שימוש באמצעי המתאים למטרה

ובכלל זה עיקול על מלאי  , והטלת עיקול194הסמכות הקבועה בסעיף

הוא אמצעי  , הנחוצים לפעילות שוטפת, עסקי ועל כספים בבנק

נראה כי ביד המשיב להשיג את אכיפת חובת תשלום  . שפגיעתו קשה

ידי הוצאת שומה על פי  -על, דהיינו, המס בדרך שפגיעתה פחותה

".ובירור חבות המס בדרך המלך, מיטב השפיטה



חשיבותו של השלב המנהלי לצרכי ההליך המשפטי

(:חשיבות ההליך המנהלי)נקודות למחשבה 

;המקרהעובדותכלשלמדוקדקתבחינהלעשותישההשגההגשתטרם•

;המספקידידיעלהמבוקשתהמסמכיםברשימתלהסתפקאין•

עםתכתובות,פוטנציאליםעדים,מסמכים–העובדתיתהתשתיתביסוס•
;המסיםרשות

שלהתשתיתאתיהווהאשר,ההשגהלנימוקיראוימשפטישלדבניית•
;(מיסיםד"בעוהתייעצות)המשפטיהערעור

;(התיישנות)מקדמיותטענותהעלאת•

להלכתבהתאם)ההשגהבשלבכברמסמכיםגילוישליזוםהליךביצוע•
;((291/99א"רע)ד.נ.דבענייןהעליוןהמשפטבית

במישורוהןהעובדתיבמישורהןמנומקותהשגותשלוהגשההכנה•
;(בתיקשדןהגורם,פרוטוקולהעדר,התיישנות)המשפטי

;המשפטלביתהערעורהגשתלפניהחזיתרוחבכלבחינת•

.לפקודה194סעיף•



פסילת ספרים



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

שינוי בנטל הראיה

חובת הראיה כי השומה היא מופרזת תהיה על "–לפקודה 155סעיף •
ובערעור על פי  , אולם אם המערער ניהל פנקסים קבילים; המערער

כאשר פנקסי החשבונות בוקרו על ידי רואה חשבון וחוות  ( ח)130סעיף 
ללא הסתייגות או  היתהחות הכספיים על פיהם "דעתו על הדו

קבילות  לעניןבהסתייגות שלדעת בית המשפט אין לה נפקות 
להצדיק את  , העניןלפי , חייבים פקיד השומה או המנהל, הפנקסים
."החלטתם

,  על פי הפקודה, מקום שהמשיב חייב"–לתקנות הערעור 10תקנה •
בכל מקרה  ; חייב הוא להתחיל בהבאת ראיותיו, להצדיק את השומה

."אחר חייב המערער להתחיל בהבאת ראיותיו

רשאי פקיד  , (א)ניתנו הוראות לפי סעיף קטן "–לפקודה ( ב)130סעיף •
שלא על סמך פנקסי חשבונות שנוהלו  לסרב לקבל חשבונות השומה 

אם הסטיות מההוראות או הליקויים שנמצאו בפנקסי  , לפי ההוראות
".החשבונות היו מהותיים לעניין קביעת ההכנסה אצל הנישום

(  סגנון2965/08א "ע)היפוך בנטל ההוכחה –עסקה מלאכותית : חריג•



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

שינוי בנטל הראיה

:כדלקמן, נקבע, (ועדה לקבילות פנקסים)סלאח מקלאדהבעניין 

בא כוח המשיב בהופיעו בפני הוועדה יצר את הרושם כי ציפיותיו  "•

חותמת גומי וכמעין אוטומט להנפקת  מהוועדה הינם שתשמש לו 

כי  , בא כוח המשיב גילה דעתו בדיון, זאת ועוד... פסילת ספרים

פסילת הספרים נחוצה לו רק כדי להעביר את נטל הראיה בשומה לפי 

,  י פסילה ללא מאמץ"ע... על שכם העורר, שכבר הפיק77סעיף 

-נוק"באבחת גליוטינה אחת רוצה לקבל המשיב הכרעה מראש ב

ולהפיק בנחת כל שומה שירצה בה כשידיו של העורר כפותות  , "אאוט

".בסך של ספרים פסולים



פסילת ספרים לצרכי מס הכנסה

:חשיבות הודעת הפסילה
,  "הודעת פסילה"את פקיד השומה לשלוח מחייבלפקודה ( ג)130סעיף 

:ובלשון הסעיף, במידה והחליט לפסול את ספריו של הנישום

או פסל , (ב)סירב פקיד השומה לקבל חשבונות כאמור בסעיף קטן "•
... ישלח לנישום -פנקסי חשבונות בשל ליקויים כאמור שנמצאו בהם 

."הודעה על כך ויפרט בה את נימוקי החלטתו

:לפקודה( ב)ב145סעיף 

נישום החייב בניהול סרט קופה רושמת על פי הוראות המנהל מכוח  "•
".יראו את פנקסיו כבלתי קבילים, ולא ניהלו130סעיף 

:דרכי פעולה
.דגש על פסילת ספרים•

.  סטייה מהותית-עקרון המהותיות  •

.  הגשת ערעור כולל•



ההליך המשפטי



שלבים בהליך המשפטי

(בית משפט מחוזי)ערעורי מס הכנסה 

מי שרואה עצמו מקופח על ידי החלטת פקיד  "–לפקודה ( א)153סעיף •

,  רשאי לערער לפני בית המשפט המחוזי, (ב)152השומה על פי סעיף 

".שיפוטו פעל פקיד השומהשבאיזור

1978-ט"התשל, (ערעורים בענייני מס הכנסה)תקנות בית המשפט •

ספריםפסילתגםלצייןדגש–(4תקנה)ערעורהודעת.

((א)5תקנה)השומהנימוקיאתהמפרשתבכתבהודעה.

((ג)5תקנה)הערעורנימוקיאתהמפרשתבכתבהודעה.

,חזיתהרחבת,התיישנות:מקדמיותטענותהעלאת-משפטקדם•
.'וכומסמכיםגילוי

הוכחות+תצהיריםהכנת•

.סיכומים•



שלבים בהליך המשפטי

(בית משפט מחוזי)ערעורי מס ערך מוסף 

הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל  "–מ "לחוק מע83סעיף •

.  בהשגה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי

-ו"התשל, (סדרי הדין בערעור)תקנות מס ערך מוסף ומס קנייה )•

1976.

ספריםפסילתגםלצייןדגש–(3תקנה)ערעור.

מערערתצהיריהגשת.

משיבתשובהכתב.

.משפטקדם•

הוכחות•

.תשובהסיכומי/המשיבסיכומי/סיכומים•



שלבים בהליך המשפטי

(משפט מחוזיבמעמד של בית ) ערר מיסוי מקרקעין 

הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל "–לחוק מיסוי מקרקעין 88סעיף •
תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ההחלטה לערור עליה לפני ועדת  , רשאי
ובין היתר לערור על כל החלטה של המנהל בהשתמשו בשיקול , ערר

".הדעת הניתן לו בחוק זה

88סעיףלעניןהמשפטים ימנה שר "–לחוק מיסוי מקרקעין (א)89סעיף •
ושני  , שופט שיהא יושב ראש הועדה: ועדות ערר של שלושה כל אחת והם

."חברים שלפחות אחד מהם הוא נציג הציבור

-ה"התשכ–( סדרי הדין בפני ועדות ערר)תקנות מס שבח מקרקעין •
1965

הרלוונטייםוהנימוקיםהעובדותאתהכולל,עררהגשת–2,3תקנות.

,חזיתהרחבת,התיישנות:מקדמיותטענותהעלאת-משפטקדם•
.'וכומסמכיםגילוי

הוכחות+תצהיריםהכנת•

.סיכומים•



שלבים בהליך המשפטי

סוגי ערעורים•

ערעור עובדתי  .

 פסילת ספרים+ ערעור עובדתי.

ערעור משפטי  .

 פקודת הראיות : פליליהליך + פסילת ספרים + ערעור עובדתי-

אתהמרשיע,פליליבמשפטחלוטדיןפסקשלוהמסקנותהממצאים.א42"
המורשעאםבהםלאמורלכאורהכראיהאזרחיבמשפטקביליםיהיו,הנאשם

בחובושחבמיזהובכלל,המורשעמאחריותנובעתשאחריותומיאוחליפואו
".האזרחיבמשפטדיןבעלהוא,הפסוק

לעיין גם בכתב רשאי בית המשפט , א42הוגשה ראיה כאמור בסעיף .ב42
אם ראה צורך , בפרוטוקול ובכל חומר אחר שהוגש במשפט הפלילי, האישום

.בכך לשם הבהרת האמור בראיה

או מי חליפויהיה המורשע או לא, א42הוגשה ראיה כאמור בסעיף .ג42
או ראיה שכבר נשמעה או , רשאי להביא ראיה לסתורשחב בחובו הפסוק 

מטעמים שיירשמו וכדי  , אלא ברשות בית המשפט, הוגשה במשפט הפלילי
.למנוע עיוות דין



שלבים בהליך המשפטי

הוכחות+ תצהירים •

לב המשפט  .

הכנת העדים לחקירה נגדית על תצהירי העדות הראשית.

 (.  כלכלכנים, מ"פקידי מע, פקיד שומה)חקירת עדי המשיב

סיכומים•

 הסינכרוןשלב.

הגבלת מקום.

דין מחוזיפסק •

 יגדיל או יבטל את  , יפחית, בית המשפט יאשר"-לפקודה  156סעיף
."...השומה או יפסוק בערעור באופן אחר כפי שיראה לנכון

 הוועדה רשאית לאשר את השומה"-לחוק מיסוי מקרקעין ( ב)89סעיף  ,
,  לבטלה או להחליט בדרך אחרת כפי שתראה לנכון, להגדילה, להפחיתה

ולצורך זה רשאית הועדה לדון לפי שיקול דעתה בכל דבר שהמנהל רשאי  
".לפי שיקול דעתו, להחליט בו לפי חוק זה



חשיבות שיתוף הפעולה בין המייצג לעורך הדין

.הכרת התיק•

.העברת המסמכים בתיק•

.  ככל שהתקיים, מ"תוצאות מו•

.מילוי תצהיר•

.  הגעה לעדות•



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/
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