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הפרקטיקה של ערעורי מס
בית ספר למיסים–איילת אור 

או ייעוץ משפטי בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים משפטיים ו



:המצגתנושאי
המנהליהשלב

המנהליההליךשלבי•

ההנמקהחובת•

ההשגהבשלבעובדתיותטענותהעלאתחשיבות•

שומותהתיישנות•

והראיהההצדקהבנטלשינוי•

המשפטיההליך

מסבערעוריהמשפטיבהליךשלבים•

('וכוחזיתשינוי,התיישנותטענת)המקדמיותהטענותחשיבות•

פליליהליךלצדאזרחימשפטניהול•

הדיןלעורךהמנהליבשלבהמייצגביןהפעולהשיתוףוחשיבות,עובדתיערעורמולמשפטיערעור•

המשפטיבהליך

הקלעיםמאחורי-ייצגמשרדנובהםמשפטייםלהליכיםדוגמאות•



שלבי ההליך המנהלי הרלוונטיים להליך  
המשפטי



המנהליההליךשלבי

לחוק74סעיף,לפקודה(א)145סעיף)עצמיתשומהעלמנהליתביקורת+עצמיתשומה:'אשלב

.(מ"מע

עלחולקאדםהיה":1961-א"התשכ,(חדשנוסח)הכנסהמסלפקודת(א)150סעיף:'בשלב

אתולשנותולעייןלחזור,בכתב,השגהבהודעת,השומהפקידמאתלבקשהוארשאי,השומה

."...השומהעללהשגההנימוקיםאתבדיוקתפרשכאמורבקשה;השומה

1975-ו"התשל,מוסףערךמסלחוק(א)82סעיף

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

מיסוילחוקא87/87סעיף.מ"מעלחוק82סעיף.לפקודה151/א150סעיפים-בהשגההדיון

.מקרקעין

.המחוזיהמשפטלביתערר/ערעורהגשת:'גשלב



העלאת טענות עובדתיות



ערעורהליךמולהתביעההליך

?נשאלת השאלה כיצד לסווג את השגת המס ואת ערעור המס לצרכי ניהול ההליך המשפטי

"(התקנות: "להלן)1984-ד"תקנות סדר דין אזרחי תשמ
:כתב תביעה

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

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

וחוץ מן האמור בתקנות להלן לא יכיל אלא פרטים  , ואלה הפרטים שיכיל כתב תביעה. 9"

...";ואימתי נולדה, העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה( 5):...אלה

:הטענותכתבאתלתקןמעונייןהדיןמבעלאחדבומצבמסדירה92תקנה

".העובדותאתהמאמתתצהירהגשתטעונים,הוספתהאועובדתיתטענהשלתיקון....92"



ערעורהליךמולהתביעההליך

בהליך הערעור  
אשר לא נשמעו בערכאה  , לתקנות קובעות כלל וחריגים לעניין הבאת ראיות נוספות457-458תקנות 

:כדלקמן, הקודמת

לפני בית  , בין בכתב ובין בעל פה, בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות(א).457"

ואולם אם בית המשפט שבערכאה קודמת סירב לקבל ראיות שצריך היה  , המשפט שלערעור

או מכל סיבה חשובה  , או אם בית המשפט שלערעור סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין, לקבלן

רשאי בית המשפט שלערעור להתיר הבאת הראיות  , דרושה הצגת מסמך או חקירת עד, אחרת

."הנוספות

אם  , אם בעל פה, יכול הוא עצמו לגבותן, התיר בית המשפט שלערעור הבאת עדויות נוספות.458

".או להורות לבית משפט אחר לגבותן ולשלחן אליו, בתצהיר ואם בדרך אחרת



ליבוביץעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

((2014)777-14א "רע)ובעליון (( 2013)1019-08מ "ע)במחוזי ליבוביץפסק הדין בעניין 

:העובדות
מלואלמכירתשלישיצדעםהסכםעל2002בשנתחתמו(המבקשים)בההשליטהובעלהמבקשת•

עסקההסכם.ח"ש6,375,000שלסךתמורת,"(פלתורס":להלן)מ"בעפלתורססוכנותמניות
."(המכרעסקת":להלן)מוניטיןמכרבוצוייןולאמניותבמכירת

2005שנתבתחילת.מפרקלהומונהאותהלפרקבמבקשתהמניותבעליידיעלהוחלט2003בשנת•
.החברותרשםבמרשםרשמיתחוסלההחברה

שלבסךמוניטיןמכירתבגיןחייבאינפלציונירווחעלהמבקשתהצהירה2002מסלשנתח"בדו•
.ח"ש974,336שלבסךמניותמכירתבגיןחייבאינפלציוניהוןורווחח"ש5,399,959



ליבוביץעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

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

התנהלות מול המשיב

משלא. במכירת המניות, בין היתר, דיון זה עסק. 2התקיים דיון בין המשיב לבין מבקשת 5.10.06ביום •

. 2002שומה לפי מיטב השפיטה לשנת המס , 31.12.06ביום , הושגו הסכמות קבע המשיב לחברה

לגישת המשיב סכום המס הנוסף לתשלום בגין חישוב רווח ההון ואי התרת הוצאות בניכוי ממכירת  •

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

(  ב)152החברה הגישה השגה על השומות אך ההשגה נדחתה והמשיב הוציא צו למבקשת לפי סעיף •

1,650,722-לפיו סכום המס הנוסף לתשלום בגין מכירת המניות הסתכם ב, 2002לפקודה לשנת 

.ח"ש

.  כי החברה בחיסול, לא ציינו נציגי המבקשתהשומתיבמהלך השלב •



ליבוביץעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

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

הבקשה-בית המשפט המחוזי

(.1019-08מ "ע)בקשה של המבקשים לביטול על הסף של הצו בשל חיסול החברה נדחתה •

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

.כיוון שבהסכם המכירה של המניות נמכרו גם המוניטין של המבקשת, למבקשת

.  חוות דעת מומחה ביחס לשווי המוניטיןהמבקשים בקשו להגיש •



ליבוביץעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

(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 להגיש את חוות הדעת  •

במיוחד  . בשלב הערעור" מקצה שיפורים"אין להתיר להם לבצע , עשו כךמשלא. בשלב ההשגה

.עלתה ונדונה שאלת קיומו של מוניטיןהשומתיכשבשלבי ההליך 

. אין להעמיד לפני ערכאת הערעור מסכת עובדתית חדשה•



ליבוביץעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

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

על נישום לעשות שימוש מושכל בהליך ההשגה ולפעול להציג בפני המשיב את כל ארסנל טענותיו  •

.  ולנסות להמציא מסמכים ומידע לגביהם... העובדתיות והמשפטיות

ובכללו שלב השומתישאם כן עלול שלב ההליך . שלב הערעור אינו שלב של מקצה שיפורים•

אינו יכול ברגיל  , השומתיפגם אי הצגת עובדות במסגרת ההליך ... ההשגה להיות מרוקן מתוכן

.  להירפא במסגרת ערעור המס

לא צריכות היו להיות בידיו או לא יכול היה בשקידה  , כך אלא אם לא היו העובדות בידי הטוען להן•

על בתי המשפט לפעול  . ראויה להשיגן במועד תוך שהוא מיידע את הצד שכנגד כי פועל להשגתן

.  באופן שיאפשר לרשות לעשות את מלאכתה בצורה המיטבית

מלאכה זו לא יכול שתעשה בדרך זו אם יוסט כובד משקל הצגת הטעון העובדתי והמשפט אל •

."והדברים ידועיםDE NOVOוכבר נאמר לא אחת שבית המשפט אינו קובע שומות .שלב הערעור

 .



ליבוביץעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

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

(השופט סולברג' כב)דחיית הבקשה -החלטת העליון 

דומה כי צדק בית המשפט המחוזי באומרו כי בשלב ההשגה צריך היה להעלות את הטענות על שווי  "

".אין זה המקום להעלותן עתה בערעור, ומשאלה לא הועלו, המוניטין בהנחה שאלה יועילו

אין ממש בטענה כי לפי מהות ההליך בערעור מס קמה חובה בנסיבות העניין לקבל ראיות חדשות לביסוס  

.טענות המבקשים



ליבוביץעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

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

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

דבר שעלול לרוקן מתוכן ולפגוע  , לא מדובר בהליך הדומה לזה המתנהל בערכאה שיפוטית ראשונה•

.ובכללו ההשגההשומתיבחשיבותו של שלב ההליך 

שבהם ערכאת הערעור תראה לקבל ראיות חדשות על מנת להשיג שומת מצבים חריגים אמנם יתכנו •

ואין זה מתפקידה של ערכאת הערעור לאפשר למבקש , ואולם ענייננו אינו נמנה עם החריגים, אמת

.מקצה שיפורים"לערוך 

.כפי שקבע בית המשפט המחוזי הערכת שווי המוניטין אינה רלוונטית לשאלה אם נמכר מוניטין•



רובומטיקסעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

(  2014()1022/09ה"עמ)רובומטיקספסק הדין בעניין 

עובדות הבקשה

של מספר  מחיקהכי יורה על , ביקש מבית המשפט"( המבקש: "להלן)פקיד שומה מפעלים גדולים •

סעיפים מן התצהיר אשר הגישה המשיבה לרבות טענות עובדתיות ומסמכים אשר לא נטענו והוצגו 

.בשלב ההשגה

רובם , כי העובדות אשר נטענו בתצהיר עולות מן הדוחות הכספיים ולגבי המסמכים, המשיבה טוענת•

כי גם  , מנימוקי השומה עולה. הם דיווחים לגופים סטטוטוריים ולפיכך היו נגישים לציבור ולמבקש

.המשיב עשה שימוש במידע חיצוני

קבלת הבקשה של פקיד השומה-החלטת בית המשפט המחוזי 
על המשיבה היה להציג בפני המבקש את כל המסמכים הרלבנטיים להכרעה בעניינה בשלב •

.עשתה כן אין לאפשר לה מקצה שיפורים במסגרת הערעור כאןמשלא. ההשגה



רובומטיקסעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

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

הערעור

גם לפי גישת המשיב אין מקום לחסום דרכם של נישומים המבקשים להעלות טענות חדשות במסגרת  •

אך בשל כך שטענות אלה מועלות בראשונה לפני בית  , לפני בית המשפט המחוזיהערעוריההליך 

.  ובלבד שאפשרות זו לא תנוצל לרעה, המשפט

הנישום מצד , בית המשפט המחוזי אמור אמנם להכריע במחלוקת בין שני בעלי דין החלוקים ביניהם•

אך מוטלת עליו החובה לוודא שהשומה שהוצאה לנישום היא שומת אמת  , אחד ופקיד השומה מצד שני

.ושהוראות הדין בתחום המס תיושמנה באופן נכון ומתוך חתירה לכך שישולם מס אמת על ידי הנישום

. אין בהלכה זו כדי לאפשר לנישום העלאת טענות חדשות ללא כל מגבלה לפני בית המשפט המחוזי•

,  מונחת לפתחו של בית המשפט המחוזי, השאלה אלו טענות חדשות ראויות להישמע ובאיזה שלב

.בהתחשב בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, והוא אמור להפעיל בעניין זה שיקול דעת מדוד ושכל ישר



והשימועההנמקהחובת

:א לפקודה158סעיף –חובת ההנמקה 

בלי שניתנה  , 152ולא יינתן צו לפי סעיף145לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף(א")

."לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו

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

."גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה, ח או ההשגה"הדו

:מ"מעלחוק(ג)82+(ג)77סעיף

."השומהנימוקיאתתפרטהשומההודעת"

."במסלחייבתומצא,נימוקיהועל,בהשגההחלטתועלאוהמנהלהסכמתעלהודעה"



והשימועההנמקהחובת

:א לפקודה158סעיף –חובת ההנמקה 

:מקרקעיןמיסוילחוק(ד)87סעיף+א79סעיף

-לאינוסף על הנימוקים , יפרט המנהל, (ג)או ( 2()ב)78נעשתה שומה לפי מיטב השפיטה לפי סעיף( א)

.את הדרך שלפיה נעשתה השומה, אישור השומה העצמית

לעושה הפעולה או , בלי שניתנה למוכר, (א)לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה כאמור בסעיף קטן (ב)

.הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו, לפי העניין, לרוכש

בכתב בתוך שמונה חודשים מיום שנמסרה לו הודעת  החלטתו המנומקתהמנהל ייתן למשיג את "

..."ההשגה



והשימועההנמקהחובת

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

.  ההחלטה כוללת שישה סעיפים קצרים. או בסמוך לו7.5.2014ההחלטה בהשגה ניתנה ביום "

הסעיף החמישי מפנה  . ארבעת הסעיפים הראשונים להחלטה מציינים בתמצית את עובדות המקרה

לחוק ומציין את  ( ב)5הסעיף השישי מצטט את האמור בסעיף... 2009לתנאי הסכם המכר משנת 

.מועד תחולת החקיקה ובכך מסתיימת ההחלטה

אין בהחלטה בהשגה כל מענה או התמודדות עם הטענה העיקרית של המערערת לפיה עסקת המכר  

.לחוק( 4)31פטורה מכוח סעיף



והשימועההנמקהחובת

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

ניסה בחקירתו הנגדית להצדיק את ניסוח  , אשר קיבל את ההחלטה בהשגה, העד מטעם המשיב

כ המערערת בין מועד  "ממילא כל הסוגיות לובנו בדיונים בעל פה שהתקיימו עם בההחלטה בכך כי 

ייתכן שכך היה אולם חילופי דברים בדיון בעל פה  . הגשת ההשגה לבין מועד קבלת ההחלטה בהשגה

...אינם תחליף לרישום החלטה מנומקת בתום הדיון

וחייב להינתן בה  , החלטה בהשגה איננה חייבת להיות ארוכה אך היא ודאי חייבת להיות מנומקת

זכות  היא מקיימת את : משולשתחשיבות ההנמקה היא . מענה לפחות לטענותיו העיקריות של האזרח

פן הדחייה היא שרירותית או נובעת משיקולים  )מדוע עמדתו נדחית על ידי השלטון האזרח לדעת 

שעליה רשאי האזרח להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי ובכך  מגדירה את עמדת המשיב היא ; (זרים

לזיקוק הטענות  ועצם כתיבת הנימוקים עשויה לתרום ; היא מסייעת להגשמת זכות הגישה לערכאות

."בשם המדינההמועלות על ידי המשיב 



ההליך המשפטי



המשפטיבהליךשלבים

(בית משפט מחוזי)ערעורי מס הכנסה 

,  (ב)152מי שרואה עצמו מקופח על ידי החלטת פקיד השומה על פי סעיף "–לפקודה ( א)153סעיף 

".שיפוטו פעל פקיד השומהשבאיזור, רשאי לערער לפני בית המשפט המחוזי

1978-ט"התשל, (ערעורים בענייני מס הכנסה)תקנות בית המשפט 
גירעוןעלקנס+191סעיףלפיגירעוןעלקנס+ספריםפסילתגםלצייןדגש–(4תקנה)ערעורהודעת➢

פנקסיםניהולאיבשלהמסשיעוריהגדלת–ב191סעיףלפי
.((א)5תקנה)השומהנימוקיאתהמפרשתבכתבהודעה➢
.((ג)5תקנה)הערעורנימוקיאתהמפרשתבכתבהודעה➢

.'וכומסמכיםגילוי,חזיתהרחבת,התיישנות:מקדמיותטענותהעלאת-משפטקדם
הוכחות+תצהיריםהכנת

.סיכומים



המשפטיבהליךשלבים

(בית משפט מחוזי)ערעורי מס ערך מוסף 

הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל בהשגה רשאי לערער עליה לפני בית  "–מ "לחוק מע83סעיף 

.  המשפט המחוזי

.1976-ו"התשל, (סדרי הדין בערעור)תקנות מס ערך מוסף ומס קנייה 
.ספריםפסילתגםלצייןדגש–(3תקנה)ערעור➢
.מערערתצהיריהגשת➢
.משיבתשובהכתב➢

.משפטקדם
הוכחות
.תשובהסיכומי/המשיבסיכומי/סיכומים



המשפטיבהליךשלבים

(במעמד של בית משפט מחוזי)ערר מיסוי מקרקעין 

תוך שלושים יום מיום , הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל רשאי"–לחוק מיסוי מקרקעין 88סעיף 

ובין היתר לערור על כל החלטה של המנהל בהשתמשו  , שנמסרה לו ההחלטה לערור עליה לפני ועדת ערר

".בשיקול הדעת הניתן לו בחוק זה

ועדות ערר של שלושה כל אחת  88שר המשפטים ימנה לענין סעיף"–לחוק מיסוי מקרקעין (א)89סעיף 

."ושני חברים שלפחות אחד מהם הוא נציג הציבור, שופט שיהא יושב ראש הועדה: והם

1965-ה"התשכ–( סדרי הדין בפני ועדות ערר)תקנות מס שבח מקרקעין 
.הרלוונטייםוהנימוקיםהעובדותאתהכולל,עררהגשת–2,3תקנות➢

.'וכומסמכיםגילוי,חזיתהרחבת,התיישנות:מקדמיותטענותהעלאת-משפטקדם
הוכחות+תצהיריםהכנת

.סיכומים
.



העלאת טענות מקדמיות



כהןשלמהעניין–המשפטיההליךלצרכיהשגהשלחשיבותה

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

-ד המתמחה בתחום הקניין הרוחני ורישום פטנטים "משרד עו–עניין הערעור הוא האם המערערת 
.רשאית לנכֹות הוצאות פחת בגין רכישת ציורים יקרי ערך ובגין ההוצאות הנלוות להן

כי עיקר השאלה להכרעה בערעור היא האם , פקיד השומה טען, בהודעה המפרשת את נימוקי השומה
ולכן אין " נכס בר פחת"חפצי אומנות אינם , וכי לטעמו, ומה שיעורו" נכס בר פחת"חפצי האומנות הינם 

.להכיר בהוצאות פחת בגינם
כי הוצאות רכישת חפצי  , האחד: המשיב ביקש להוסיף שני נימוקי שומה חדשים בתחילת ההליך המשפטי

כן  -האומנות וההוצאות הנלוות אליהם אינן הוצאות הכרוכות ושלובות בהליך הפקת הכנסת המערערת ועל
.רכישת חפצי האומנות ודרישת הפחת מהווה עסקה מלאכותית, שנית. הן אינן מותרות בניכוי



אסורהחזיתהרחבת

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

:ההחלטה
לתקנות סדר הדין ושיקול דעת זה יש ליישם  92לבית המשפט שיקול דעת רחב במסגרת תקנה •

תום לב ושיהוי של הצד המבקש  , יש לבחון גם שיקולים של הגינות דיונית, עם זאת. באופן ליברלי
.ואת הפגיעה הפוטנציאלית בהגנתו של הצד השני

ההליך ובטרם  הבקשה הוגשה בראשית, "ציר הזמן של ההליך השיפוטי"מבחינת השיקול של •
איני מוצאת טעם מניפולטיבי או טקטי מצד המשיב בהגשת  , כמו כן... נקבעו מועדי הוכחות

.הבקשה
כך יטה בית המשפט  , ככל שהזיקה של התיקון המבוקש לפלוגתא האמיתית היא חזקה ואמיצה יותר•

.לאפשר את תיקון כתבי הטענות על מנת להכריע בשאלה האמיתית שבמחלוקת בין הצדדים
הרי  , מבחינת השיקול העיקרי שהוא העמדת הפלוגתא האמיתית להכרעה בפני בית המשפט•

ששתי הטענות אותן מבקש המשיב להוסיף לנימוקי השומה מצויות בליבת המחלוקת בסוגיית  
התרת הוצאות הפחת בגין רכישת חפצי האומנות על ידי המערערת ולכן זיקתן לפלוגתא  

.האמיתית חזקה ואמיצה



אסורהחזיתהרחבת

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

:ההחלטה
לא מצאתי כי  , גם מבחינת השיקול של הפגיעה בזכיותיה הדיוניות והמהותיות של המערערת•

...  וודאי לא באופן משמעותי ובאופן המצדיק את דחיית הבקשה, נפגעו זכויות המערערת
טענה זו עלתה על שולחן הדיונים בשלב המערערת אינה מופתעת מהעלאת הטענה הנוספת שכן 

.הליכי השומה
מדובר בטענה משפטית  , עם זאת. רק בשלב הערעוראכן טענת המלאכותיות נטענה במפורש •

,  ובעל מניותיה היחיד וניתן לה ביטויבעיקרה שהעובדות בבסיסה מצויות בידיעתם של המערערת
.בנימוקי השומה המקוריים, גם אם מרומז ועקיף

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

עניין ארביב•



שומותהתיישנות

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

במקרה בו עושה פקיד השומה צו אולם אינו עושה דבר על מנת שמושא הצו יהיה מודע לכך שנעשה  "

האם ניתן לומר כי הסתיים שימושו של מסופקתני-בעניינו צו והצו נותר אצל פקיד השומה במגירה 

."הפקיד בסמכותו

:(3929/13א"ע)נאמןעניין
המועדולא,לנישוםהשומהנשלחהשבוהמועדהואהזמניםמרוץנפסקשבוהמועד:סמילהלכתחידוד

.אצלוהתקבלההשומהשבו

גםרלוונטיתהיאכי,נקבעדיןפסקיבמספראך,הכנסהמסשלבהקשרנקבעהאמנםסמיבענייןההלכה
;מרכזמקרקעיןמיסוימנהל'נאליהויוסף1354/08ע"ו:מקרקעיןמיסויחוקשלמכוחוהיוצאותלשומות

.אביבתלמקרקעיןמיסוימנהל'נ'ואחל"זמירוןאליהועזבון25331-02-13ע"ו



שומותהתיישנות

(:805/14א "ע)פסק דין ינקו וייס 

לפיה יש לדחות את טענת ההתיישנות של המערערת מבלי לדון בה  אין לקבל את טענת המשיב •

וזאת משום שטענת ההתיישנות לא הועלתה בשלב ההשגה על השומה ואף לא במועד , לגופה

. האפשרי הראשון בהליך השיפוטי

הגם שערעור על שומת מס אינו דומה להליך המתנהל בערכאה שיפוטית ראשונה אלא מהווה המשך  •

רובומטיקסהרי שבעניין, "שיפור עמדות"ועל כן הנישום אינו יכול לנצל את הערעור ל, של הליך ההשגה

כי בסמכותו של בית המשפט המחוזי לאפשר לנישום להעלות  , צוין( 1830/14א "רע)טכנולוגיות

ובלבד שיובטח כי , כחלק מחובתו לוודא שהשומה תהא שומת אמת, טענות חדשות בשלב הערעור

אפשרות זו לא תנוצל לרעה וכי השימוש בסמכות זו שמור למקרים חריגים בהם הפעלתה אינה  

.גורמת נזק דיוני לצד האחר



שומותהתיישנות

(:805/14א "ע)פסק דין ינקו וייס 

יש להבטיח שפקיד  הוא כי , הדין המאוחרים לה-ופסקיסמיהדגש המרכזי אותו יש ללמֹוד מתוך הלכת•

וישלח אותן אל הנישום בטרם חלף המועד  , השומה יקבל את החלטותיו במועד שנקבע לכך בדין

או  קשר להתנהגותו של הנישום ללא, המשתנה המכריע הוא פעולתו של פקיד השומה; הקובע

.אשר טרם ניתנה באופן סופי, בדבר קיומה של החלטה בעניינולידיעתו האפשרית 

הזמנים להתיישנות  מירוץכי , פרשנותם הראויה של סעיפי ההתיישנות בפקודה היא, על יסוד האמור•

סמכותו של פקיד השומה אינו נקטע כל עוד לא ניתנה החלטה סופית וחתומה של פקיד השומה  

.  וכי אין מקום להכיר בחריגים לקביעה זו המבוססים על ידיעתו של הנישום, שנשלחה אל הנישום

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

ולמרות  , השומה אשר הּוצאה למערערת נשלחה לאחר המועד הקובע ומשכך, לגופו של עניין•

.בטרם חלוף המועד הקובע דינה להתבטלמ"לשעשהשומה שודרה 

מיסוי מקרקעין וטענת ההשתהות•



ערעור המס-ההליך השיפוטי  



המשפטיבהליךשלבים

הוכחות+ תצהירים 
.  לב המשפט➢

.הכנת העדים לחקירה נגדית על תצהירי העדות הראשית➢

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

סיכומים

.הסינכרוןשלב ➢

.הגבלת מקום➢

פסק דין מחוזי

יגדיל או יבטל את השומה או יפסוק בערעור  , יפחית, בית המשפט יאשר"-לפקודה  156סעיף ➢

."...באופן אחר כפי שיראה לנכון

לבטלה , להגדילה, להפחיתה, הוועדה רשאית לאשר את השומה"-לחוק מיסוי מקרקעין ( ב)89סעיף ➢

ולצורך זה רשאית הועדה לדון לפי שיקול דעתה בכל דבר , או להחליט בדרך אחרת כפי שתראה לנכון

".לפי שיקול דעתו, שהמנהל רשאי להחליט בו לפי חוק זה



המשפטיבהליךשלבים
סוגי ערעורים

.  ערעור עובדתי➢

.פסילת ספרים+ ערעור עובדתי ➢

.  ערעור משפטי➢

-פקודת הראיות : הליך פלילי+ פסילת ספרים + ערעור עובדתי ➢

במשפטקביליםיהיו,הנאשםאתהמרשיע,פליליבמשפטחלוטדיןפסקשלוהמסקנותהממצאים.א42"

,המורשעמאחריותנובעתשאחריותומיאוחליפואוהמורשעאםבהםלאמורלכאורהכראיהאזרחי

".האזרחיבמשפטדיןבעלהוא,הפסוקבחובושחבמיזהובכלל

בפרוטוקול ובכל , לעיין גם בכתב האישוםרשאי בית המשפט , א42הוגשה ראיה כאמור בסעיף .ב42

.אם ראה צורך בכך לשם הבהרת האמור בראיה, חומר אחר שהוגש במשפט הפלילי

רשאי  או מי שחב בחובו הפסוק חליפויהיה המורשע או לא, א42הוגשה ראיה כאמור בסעיף .ג42

,  אלא ברשות בית המשפט, או ראיה שכבר נשמעה או הוגשה במשפט הפלילי, להביא ראיה לסתור

.מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין



ניהול משפט במקביל לפסילת ספרים



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

שינוי בנטל הראיה
אולם אם המערער  ; חובת הראיה כי השומה היא מופרזת תהיה על המערער"–לפקודה 155סעיף 

כאשר פנקסי החשבונות בוקרו על ידי רואה  ( ח)130ובערעור על פי סעיף , ניהל פנקסים קבילים

ללא הסתייגות או בהסתייגות שלדעת בית  היתהחות הכספיים על פיהם "חשבון וחוות דעתו על הדו

להצדיק  , העניןלפי , חייבים פקיד השומה או המנהל, המשפט אין לה נפקות לענין קבילות הפנקסים

."את החלטתם

חייב הוא  , להצדיק את השומה, על פי הפקודה, מקום שהמשיב חייב"–לתקנות הערעור 10תקנה 

."בכל מקרה אחר חייב המערער להתחיל בהבאת ראיותיו; להתחיל בהבאת ראיותיו

לסרב לקבל חשבונות  רשאי פקיד השומה , (א)ניתנו הוראות לפי סעיף קטן "–לפקודה ( ב)130סעיף 

אם הסטיות מההוראות או הליקויים שנמצאו  , שלא על סמך פנקסי חשבונות שנוהלו לפי ההוראות

".בפנקסי החשבונות היו מהותיים לעניין קביעת ההכנסה אצל הנישום

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



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

שינוי בנטל הראיה
:כדלקמן, נקבע, (ועדה לקבילות פנקסים)סלאח מקלאדהבעניין 

חותמת  בא כוח המשיב בהופיעו בפני הוועדה יצר את הרושם כי ציפיותיו מהוועדה הינם שתשמש לו "

כי פסילת  , בא כוח המשיב גילה דעתו בדיון, זאת ועוד... גומי וכמעין אוטומט להנפקת פסילת ספרים

על שכם , שכבר הפיק77הספרים נחוצה לו רק כדי להעביר את נטל הראיה בשומה לפי סעיף 

-נוק"באבחת גליוטינה אחת רוצה לקבל המשיב הכרעה מראש ב, י פסילה ללא מאמץ"ע... העורר

".ולהפיק בנחת כל שומה שירצה בה כשידיו של העורר כפותות בסך של ספרים פסולים, "אאוט



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

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

:ובלשון הסעיף, של הנישום

או פסל פנקסי חשבונות בשל ליקויים  , (ב)סירב פקיד השומה לקבל חשבונות כאמור בסעיף קטן "

."הודעה על כך ויפרט בה את נימוקי החלטתו... ישלח לנישום -כאמור שנמצאו בהם 

:לפקודה( ב)ב145סעיף 

יראו את  , ולא ניהלו130נישום החייב בניהול סרט קופה רושמת על פי הוראות המנהל מכוח סעיף "

".פנקסיו כבלתי קבילים

:דרכי פעולה
.דגש על פסילת ספרים

.  סטייה מהותית-עקרון המהותיות  

.  הגשת ערעור כולל



הכנסהמסלצרכיספריםפסילת

:ב לפקודה191סעיף 
או שניהלם רק בחלק  ולא ניהלםנישום החייב בניהול פנקסי חשבונות לשנת מס פלונית או לחלק ממנה "

ייווסף למס שהוא  , ח שלו על פנקסי חשבונות"או לא ביסס את הדומהתקופה שבה היה חייב לנהלם 

לכל שנה שלאחר מכן , שלגביה הוא חייב בניהול חשבונותמההכנסה החייבת 10%חייב בו לאותה שנה 

בניהול פנקסים  שחוייבובלבד שמי , מהכנסה כאמור20%שבה לא ניהל פנקסי חשבונות כאמור ייווספו 

יחולו התוספות , לראשונה בשנת מס פלונית והחל לנהלם לאחר המועד שהיה חייב להתחיל בניהולם

.האמורות רק לגבי התקופה שבה היה חייב בניהול הפנקסים ולא ניהלם

(: 2020מאי )פקיד שומה רמלה ' נ' ואחאמסיססיימון 58535-03-18מ "ע
הכנסה זו משקפת במידה רבה  . לא יוטלו קנסות13השומר ' על ההכנסה של סיימון ממכירת הדירה ברח"

הרי שבנסיבות  , על אף שמצאתי כי הדין בעניין זה עם המשיב, ולכן, מחלוקת אזרחית לגיטימית, יותר

אודות מקומו של שיקול הדעת ]זה בכגוןאין מקום להטיל קנסות , העניין ובשים לב לתמונה הכוללת

פקיד שומה  ' נ( אמשיקשוילי)רפי אמית 19898-03-13( א"ת)מ "ע: ראו, השיפוטי בעניין הטלת קנסות

(  א"ת)מ "ע; (12.1.10)פקיד שומה ' אשר נמילול1276-05( א"ת)עמ; (15.6.16)4תל אביב 

([."19.9.19)פקיד שומה יחידה ארצית לשומה ' יעקב ארביב נ27431-04-17



ניהול הליך אזרחי במקביל להליך פלילי



מקביליםהליכיםניהול
:שלבי ההליך הפלילי

.או משטרה/חקירה של רשויות המס ו•

.החלטת פרקליט או תובע אם להגיש כתב אישום•

.  פשעבעבירות מסוג פ"לחסד( א)א60סעיף מכחחובת ידוע ואפשרות שימוע •

.הגשת כתב אישום•

.הקראת כתב האישום•

.טענות מקדמיות•

.כפירה/הודאה: תשובת הנאשם•

.פרשת התביעה•

".  אין להשיב לאשמה"טענת •

.פרשת ההגנה•

.ראיות מטעם בית המשפט•

.סיכומים לעניין האשמה•

.הרשעה/זיכוי: הכרעת דין•

.ראיות וטיעונים לעונש•

.גזר דין•

. ערעור•



מקביליםהליכיםניהול

יחסי הגומלין בין המישור האזרחי לפלילי

12/93הוראת ביצוע 

הכנסהמסנציבותשל12/93ביצועהוראתנשואהםהאזרחילטיפולהפליליהטיפולביןהגומליןיחסי•

.1993במרץ1מיום

פקידידיעלהנחקריםבתיקיםהאזרחיבמישורמקבילטיפולהמונעתחוקיתאומעשיתסיבהכלאין•

.לחקירותשומה

.לעברייןהטבהמעניקה,הפליליוהמשפטהחקירההליכינמשכיםעודכלהאזרחיבטיפולהסחבת•

.הביצועהוראתשלמטרתההיאשהסדרתו,מקבילואזרחיפליליטיפולדורשתההרתעהוהגברת



מקביליםהליכיםניהול

יחסי הגומלין בין המישור האזרחי לפלילי

12/93הוראת ביצוע 

:אזרחיהליךלצדפליליהליךמניהולהבעייתיות

מתעוררהאזרחיבמישורהשומהעללערערעתובאותההפליליהאישוםנגדלהתגונןאדםמשנדרש•

אתלמצוא(המערער)הנאשםעשוי,הפליליםלהליכיםהאזרחיתהמחלוקתבירוריוקדםשאםהחשש

לרובוזהו,חשבונותיוספרינפסלוכאשרובמיוחד-שומהעלבערעורבאשרביותרקשהבמצבעצמו

.ראיותיואתראשוןלהביאחייבהמערער-לפליליםחשדשלבמקרההמצב



במקבילהליכיםניהול

זכויותעלשמירהשלטיעוןעלנסמךהפליליההליךשלסיומועדהאזרחיהבירוראתלדחותישכיהטיעון

:ההליךייעולעלוכןהנאשם

עלרובציםהפליליבמשפטהראייהוחובתההוכחהנטלבעוד-הנאשםזכויותעללשמירהבאשר

שותק,צופהלהיותבזכותומשתמש,העדיםורשימתהחקירהחומרכלשבידו,הנאשםואילוהתביעה

עלרובץההוכחהנטלאזרחיבערעור,מנגד.לכאורהלפחותאשמתואתתוכיחהתביעהכיוממתין

.(פסוליםספריםשלבמקרהלבטח)בראיותלהתחילשצריךזהוהואהנישום

כוחהבאשלנגדיתלחקירהחשוףולהיותגרסתואתלהציגהעדיםדוכןעללעמודהנישוםעל,משמע

בכךישלמעשההלכה.רשותאותהחוקרישבידיהחקירהמחומרניזוןאשר,המיסיםרשותשל

.עצמואתלהפלילשלאוהזכותהשתיקהזכותעלויתורמשום

.כליללבטלוואףהאזרחימההליךשיפוטיזמןלחסוךניתןהרשעהשלבמקרה-ההליךלייעולבאשר

לאכללובדרךהאזרחיההליךלענייןלכאורהראיה-ומסקנותיהבעובדותיה-היאמרשיעהדיןהכרעת

.הפליליבמשפטהובאואשרהראיותאתלסתורראיותלהביאהאזרחיבענייןהדןהמשפטביתירשה



במקבילהליכיםניהול

מערכת השומה בעת המשפט הפלילי

(854/97א "רע)לופטיןעניין 

אתלעכביש,ענייןבאותואזרחיהליךלצדפליליהליךשמתנהלאימתכללפיהלטענהבסיסאין"

להתנהלצריכיםופלילייםאזרחייםמשפטייםהליכים.הפליליההליךלסיוםעדהאזרחיההליך

יהיהניתןומתיהפליליההליךיסתייםמתילדעתשאין,עודמה,מיותרותדחיותוללאביעילות

העלולהמתדייןשלזכותמולםניצבתאםנסוגיםל"הנהשיקולים...האזרחיבהליךלהמשיך

".להיפגע



במקבילהליכיםניהול

(1061/00ה"עמ)טכנורקסעניין

:הדיןפסקעובדות

אתלעכבמבקשתהיאכשבמקביל,ידהעלהערעורנימוקיהגשתמועדאתלדחותביקשההמערערת

העוררת.נגדהאישוםלכתבלהובילשעשויה,פליליתחקירהנגדהשמתנהלתמאחרבערעורההליכים

:עיקרייםטיעוניםשלושהעלבקשתהאתביססה

.ופליליאזרחי-פרשהבאותהמקביליםהליכיםשנישלזמניבומקיוםהפסיקהרתיעת.א

זכותלרבות,עצמיתהפללהמפנילחסיוןהנישוםשלבזכותולפגיעהלהביאעלולהאזרחיההליך.ב

.הפליליבהליךלוהעומדות,הגנהקומחשיפתלהימנעותוהזכותהשתיקה

.האזרחיבהליךהדיוןאתלצמצםעשוייםהפליליבהליךזיכויאוהרשעה:הדיוןיעילותעקרון.ג

:המשפטבית

:הבאיםהנימוקיםמן,העוררתשהעלתה,הטיעוניםשלושתאתדחהש"ביהמ"

לסיוםעדאזרחיהליךלעכבישלפיהלטענהבסיסאין,העליוןש"ביהמשלפסיקהעלבהתבסס•

.ענייןבאותובמקבילההליכיםשנימתנהליםבומקרהבכל,הפליליההליך



במקבילהליכיםניהול

:המשך-(1061/00ה"עמ)טכנורקסעניין

שנקבעובמועדכסדרםיתנהלושמשפטיםלכךלשאוףצריכההמשפטמערכתכיהואהעיקרון•

הבקשהכשבבסיסמכךלחרוגניתן.צורךללאמיותרותדחיותשלנוהגיתפתחלאוכילהם

".המשפטעשייתמלאכתשללשורשההיורדיםמשקלכבדישיקוליםעומדיםההליכיםלעיכוב

כלמגילויולהימנעעצמיתהפללהמפניבחיסיוןשימושלעשותרשאיעצמיתמהפללההחושש•

שלאהזכותובכללה,השתיקהזכות.הפליליבמשפטלהפלילוהעלולההאזרחיבמשפטראיה

ומוגבלת,בחקירהלחשודאופליליבמשפטלנאשםעומדת,ממנההנגזרת-הגנהקולחשוף

,כלומר.אדםכלכדיןהואהחשודאוהנאשםדין,והחקירההפליליהמשפטלמסגרתמחוץ.לכך

.השתיקהזכותלאאך,עצמיתהפללהמפנילחסיוןהזכותלועומדת



במקבילהליכיםניהול

(  2003אוגוסט )13/2003חוזר 

מסבערעורידיון"שכותרתו13/2003חוזראתהמיסיםרשותהוציאהטכנורקסבענייןהדיןפסקבעקבות

:"פלילייםלהליכיםבמקבילהכנסה

שננקטיםאף,צוהוצאתלרבות,האזרחייםההליכיםאתלעכבאין,12/93ביצועהוראתפיעל"

חקירותש"פלמשרדלפנותהמטפלהמפקחעלהשומתיהטיפולבמהלך.פלילייםהליכיםבמקביל

,חקירהגמרח"דוכגון,לתיקהנוגעהחומרכללקבלת,לפרקליטותגםהענייןולפי,התיקאתהחוקר

קייםבהםבמקריםלמעט,האזרחיהשומהפקידלרשותלהעמידישכאמורהחומראת.'וכועדויות

י"עשנתגלוהממצאיםכלי"עפתעשההשומהעריכת.הפליליההליךבקיוםתפגעשחשיפתוחשש

יותרנמוכיםסכומיםעלהנישוםעםלהסכםלהגיעהוחלטכאשרחריגיםבמקרים.החוקרתהיחידה

יודגש.המשפטיוהרפרנטחקירותשומהפקידעםלהיוועץחובה,החקירהגמרבדוחהמופיעיםמאלו

להגשתהמועדיםהן,האזרחיהתיקניהולבמסגרתמועדיםלדחייתלבקשותלהענותמקוםאיןכי

במקריםאלא,במקבילפליליהליךקיוםשלמהטעם,ש"בביהמלדיוניםהמועדיםוהןהערעורנימוקי

".הפרקליטותועםהמשפטיתהלשכהעםהיוועצותולאחרמיוחדים



במקבילהליכיםניהול

מערכת השומה בעת המשפט הפלילי

(  מיסוי מקרקעין)10/2004חוזר 

הטיפולביןהגומליןיחסיענייןאתלהסדירבמטרהביצועהוראתהמיסיםרשותפרסמה2004ביוני

:מקרקעיןמיסוילענייןלפליליהאזרחי

הסכםחתימתלפניואולם.האזרחיבמישורמקבילטיפולהפלילייםבתיקיםלמנועסיבהאין,ככלל"

לאהשומהכילוודאישוכןהחקירותממצאיאתתכלולהשומהכילוודאיששומההוצאתאובשומה

הוצאתלגביהענייןלפיוהפרקליטותהחקירותאנשיאתליידעישכךלשם.הפלילייםבהליכיםפוגעת

".השומה

הליךבהתקייםאזרחיהליךלעכבישלפיוכלללקבועמקוםאיןכינקבעשלהלןהדיןבפסקי"

חכמי6319/95,5565/95צ"בג;'ואחמ"בעתכשיטיםמוניקהנגדיצחקלופטין854/97א"רע:פלילי

725/97פ"ע;'ואחבטבריההשלוםש"בימנשיאסגן,א"בתהשלוםש"בימשופטתנגד'ואחיוסף

".חיפהש"פנגדשלמהכהן5042/97ה"עמ;חקלאילפתוחהרשותנגד'ואחקלקודה



במקבילהליכיםניהול

:המשך( מיסוי מקרקעין)10/2004חוזר 

האזרחיההליךאת,בבדבד,לבצעישהפליליבמישורלבדיקהתיקמועברבומקרהבכלכךלפי"

אתאוהשומההליכיאתלעכבמבקשהנישוםאם.('וכדבהשגהתשובהמתן,שומההוצאת)הנדרש

השומההליכיאתלעכבשאין,הואהכלל,בעניינוהפליליההליךלסיוםעדבהשגההתשובה

".מקרקעיןשומת'מחאוהמשפטיתהמחלקהבאישוראפשריזהלכללחריג.וההשגה



דגשים כלליים לניהול משפט בתחום המס



המשפטיההליךניהולבעתהדיןלעורךהמייצגביןהפעולהשיתוףחשיבות

;הכרת התיק•
;העברת המסמכים בתיק•
;ככל שהתקיים, מ"תוצאות מו•
;סיוע בעת משא ומתן לקבלת הסכם פשרה•
;מילוי תצהיר•
;הכנה למתן עדות•
;הגעה לעדות•



משפטביתלהליךהתיקלקיחתטרםהלקוחהכרתחשיבות

:סוגי לקוחות

;הלקוח העקשן•
;הלקוח האידיאליסט•
;הלקוח המתעייף•
;שלב נוסף בהליך–הלקוח ההססן •

:דגשים נוספים

;(המדינה כיריב)–הכרת הלקוח והתיק •
;אורך נשימה כלכלי, אמינות–תכונות הלקוח •
אי החזרת  , ביטול פטור מניכוי מס במקור, ביטול ניהול ספרים–הבנת ההליך והנזקים ההיקפיים •

;('מס תשומות וכו
;שיתוף פעולה מלא מצד הלקוח לכל אורך שלבי ההליך•
;אורך ההליך•



דוגמאות להליכים משפטיים בהם משרדנו ייצג



(2015)(37473-05-12מ"ע)קאמפישראל-אמריקהדיןפסק

–(2015)(37473-05-12מ"ע)קאמפישראל-אמריקהדיןפסק
:עובדתירקע

קיץבמחנותצוותואנשימדריכיםלשמשהמעונייניםישראלייםצעיריםבגיוסעסקההמערערת
הישראלייםהצעיריםשלוהכנתםקבלתם,גיוסםשלשוניםבהיבטיםטיפלההמערערת.ב"בארה

ממחנותעמלהעבודתהעבורוקיבלה,הקיץממחנותשקיבלההוראותלפיל"לחונסיעתםלקראת
לחייבהיש,להששולמוהעמלותשבגיןטענההמערערת.כמדריךישראלישלשיבוץכלבגין,הקיץ
ולפיכך,הישראליםלמועמדיםגםשירותמעניקההמערערתכי,טעןמ"מעמנהל.אפסבשיעורמ"במע
.ל"הנלהטבהזכאיתאינה



(2015)(37473-05-12מ"ע)קאמפישראל-אמריקהדיןפסק

–(2015)(37473-05-12מ"ע)קאמפישראל-אמריקהדיןפסק
:נפסק

.  העניקה שירות למועמדים תושבי ישראלכי , בית המשפט דחה את עמדת המערערת וקבע

ומסמכים ב "לסייע להם בהשגת ויזה לארה, המערערת התחייבה לתת מענה מהיר לפניות המועמדים

.  אחרים

היא תנסה  , י מחנה הקיץ"יבוטל עמסוייםבמקרה ששיבוץ מועמד במחנה קיץ כי , המערערת התחייבה

.מ אפס"גם במקרה זה נשללה מהמערערת הטבת מע, כך. למצוא למועמד מחנה קיץ אחר

: כלהלן, בית המשפט סבר כי יש לבחון את מהות פעילות העוסק

אלא של בדיקה פרטנית  עניין של מדיניות כללית ( בדרך כלל)לחוק איננו ( 5()א)30יישום סעיף"

כך שקביעה שנקבעה לגבי עוסק אחד איננה בהכרח תקפה ,ומעמיקה של מהות פעילות העוסק הנבדק

. ..."בין עסקיהםהכלליעל אף הדמיון, וישימה לגבי עוסק אחר



(2015)(37473-05-12מ"ע)קאמפישראל-אמריקהדיןפסק

–(2015)(37473-05-12מ"ע)קאמפישראל-אמריקהדיןפסק
:בית המשפט בדק ובחן הסכמים שנערכו ונחתמו בין הצדדים, במסגרת פסק הדין

/שנתי שנחתם בין החברה הזרה לבין המערערת( Agent)הסכם סוכן •
עוד לפני  , לבין המועמד( באמצעות המערערת)שנחתם בין החברה הזרה ( באנגלית)הסכם תכנית •

.שהמועמד נבחר למאגר

•Interview Checklist האישי במשרדי המערערת ובו הסבר  הראיוןשנחתם על ידי המועמד בתום

.לווהובהרוהמועמד מאשר בחתימתו כי הנושאים הוסברו. מפורט על זכויות וחובות המדריך

בהסכם זה מפורטים תיאור תפקיד  . בין המדריך המשובץ לבין מחנה הקיץפרטניהסכם עבודה•

.והגמול הכספי שישולם לו על ידי המחנה, תנאי העסקתו, המדריך



מ בשיעור אפס במתן "מע-( 5()א)30סעיף 
שירות לתושב חוץ

לתושבסיועבהםלמקריםדוגמאותקאמפישראל-אמריקהבענייןהמשפטביתנתן,דבריובשולי•
:מ"המעהטבתאתישלוללאחוץלתושבשירותאגבישראל

יחולזאתובכל,השירותמהותבשלישראליעוסקשלבשירותיולהשתמשמוכרחהחוץתושב•
אם,לדוגמה.ל"בינתחרותכלבפניעמדלאהישראלישהעוסקהעובדהחרףאפסמסשיעור
.בישראלישראלתושבאחרלבלושמנתעלישראליפרטיחוקרשוכרחוץתושב

לקוחאצלפנויהלמשרהמתאיםמועמדלאיתורהפועלתישראליתאדםכוחחברת•
(headhunting).האדםכוחחברתואםהלקוחלטובתורקאךמבוצעתהמשימהכזהבמצב

הואוהשירותהלקוחבשבילנעשההכל,אותםובוחנתאותםמראיינת,למועמדיםמידעמספקת
.למועמדיםנוסףסיועהענקתוללאסטריחד

ההליךלאורךשהתנהלמ"המו:דגש



(2019ספטמבר)(27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

(2019ספטמבר)(27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

עובדתירקע

-ו"המערער":בהתאמהלהלן)ילדיםשישהולולחייוהשישיםבשנותבאדםדוברענייןבאותו•

ילדיושםעלנרשמווחלקםבנתניההשוקבאיזורנטושיםנכסיםהשניםלאורךרכשאשר"(הילדים"

.חלשותושכבותזריםעובדיםושימשוהרכישהלאחרפוצלוהנכסיםמןחלק.18גילאתחצואשר

העלויותבכלנשאהמערער,כןכמו.כרצונובכספיםוהשתמש,לידיוהשכירותדמיאתקיבלהמערער•

.ההשכרהבפעילותהכרוכות

חלקשלהמחייההוצאותמימון:שונותבדרכיםכלכליתמבחינהבילדיםתמךהמערער,השניםלאורך•

נעשהמהילדיםאחדלכלשניתןהכלכליהסיוע.ועודמזומניםהעברת,נכסיםרכישת,מהילדים

שמועלהרשוםהנכסשהניבהשכירותדמילהיקףזיקהכלללא,ושיקוליוהמערערלהבנתבהתאם

.ילדכלשל



(2019ספטמבר)(27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

המשך-(2019ספטמבר)(27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

עובדתירקע

דווחוההכנסותעיקר.שמועלהרשומיםהנכסיםמהשכרתשנבעוההכנסותעלהצהירהמערער•

ההכנסותיתרתועללפקודה122לסעיףבהתאם10%שלמסבשיעורשחייבותפאסיביותכהכנסות

.ממספטורנדרש
:בשנייםהתמקדהזהבענייןהמחלוקת•

?מלאכותיהיההילדיםשםעלהרישוםהאם(1)

?נכסיםלהשכרתעסקניהלהמערערהאם(2)

5839-05-17פ"ת–פליליהליךמתנהלבמקביל

אסורהחזיתהרחבת



(2019ספטמבר)(27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

המשך-(2019ספטמבר()27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

-המשפטבית

בבעלותשהיוהנכסיםמכללהשכירותדמיכיהמסקנהמתחייבת,הנתונותבנסיבות,לטעמי"•

".עצמוהמערערבידיהכנסהבבחינתהיווילדיוהמערער

שםעלהנכסיםמןחלקמרישוםכליללהתעלםצורךישזולמסקנהלהגיעכדיכיסבוראינני"•

86סעיףהוראותעלמבוססתלהיותשיכולה,כזאתהתעלמות.המקרקעיןרישוםבלשכתהילדים

ייחשבוהנכסיםכללמסלצורכישלפיהלתוצאהתוביל,שםהמנוייםהתנאיםבהתקייםלפקודה

תחייבזוגישהנקיטת.לוייוחסומהםהמופקותההכנסותכללוביהומניההמערערכבבעלות

"הילדיםשםעלהנכסיםלרישום"יסודימסחריטעם"כלהיהלאלפיוממצאקביעת

לטווחאינטרסלמערערהיהכיההסבריםלנוכח,כאןכזוקביעהמתבקשתאכןכימשוכנעאינני"•

הבעלותרישוםכילומרקשהוכןדופןיוצאאיננוכזהרצון.נכסיקבלילדכלכילכךלגרוםהארוך

משפחתיאומסחריטעםונעדרבמלאכותיותכולונגועהיההרכישהבשלבכברהילדיםשםעל

".כלשהויסודי



(2019ספטמבר)(27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

המשך-(2019ספטמבר()27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

המשפטבית

במועדמסהפחתתונוצרהלפקודה86סעיףלהפעלת"הסףתנאי"התקייםכיהראהלאהמשיב

".הילדיםשםעלמרישומםכתוצאההנכסיםרכישת

:דרכיםמשתיבאחתמסלצורכילמערערהשכירותדמיאתלייחסניתןהמשפטדביתאליבאואולם

למשך,הנכסיםמכללשכירותדמילהפיקהזכותאתבידיוהותירהמערערכימראשלקבוע–הראשונה

.חייוימיכל

בידיאיןכאשרכילפקודה82סעיףמהוראותעולה":לפקודה84סעיףבהוראתשימוש–השנייה

אזי,"נובעתהיאשממנוהנכסעלאוההכנסהעל...השליטהאתלעצמולהחזיר"כוחהמסב

הבלתישליטתולאורוזאת,שלפנייהמקרההואכךלדעתי.הנסבשלכהכנסתותיחשבההכנסה

שלסממןכללעצמםהותירולאהילדיםוכאשרובהכנסותבנכסיםהמערערשלוהנמשכתמעורערת

לדרושאמיתיתאפשרותלילדיםהותירולאבמשפחהההבנותכיהתרשמתי.הרישוםזולתבעלות

.לעצמםהשכירותדמיאת



(2019ספטמבר)(27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

המשך-(2019ספטמבר()27431-04-17מ"ע)ארביבעניין

ב191סעיףלפיהמשיבשקבעהמסהגדלתאתלבטלמקוםישכיסבוראני,הנוכחיהתיקבנסיבות•

.לפקודה186סעיףלפיהמשפטביתסמכותמכוחוזאת(₪אלףמאותכשלוש)לפקודה

שלפועלואתלסווגיששבולאופןבקשרספקעורראכןוהוא,מובהקמקרהאינושלפנינוהמקרה•

במחלוקתהמשפטביתשלהתערבותונדרשהבכדילאכינראה.הדיוריחידותבהשכרתהמערער

.(הצדדיםביןשניטשה

אך,המשיבכטענתמעסקבהכנסהמדוברהנסיבותמכלולפיעלכי(בדיעבד)למסקנההגעתיאומנם•

סנקציהעלעליולהטילשמוצדקמופרךכההיהלאהדברהרי,"אמתבזמן"אחרתהמערערסבראם

.נוספת

הנכסיםהיקףוהשפעתלמגוריםרבותדירותשלבהשכרהשעסקוהדיןמפסקיחלקכיאזכירעוד•

.(ובירןלשם)שונותהיוותוצאותיהן,כאןהנדונותהמסשנותלאחרניתנו,הפעילותסיווגעלהמושכרים

רקעעלוגם,הנוכחיהתיקשהעלההשאלהסימנינוכח,ואולם.ונסיבותיומקרהכלאכן•

ההכנסהעליחולאשרהמסשיעורבענייןלהחמירמקוםאין,המתוארהמשפטיהמצב

.תבוטללפקודהב121סעיףבסיסעלשנעשתההמסשיעוריהגדלתכןעל.העסקית



3912-06-11מ"ע-אלגרבליעניין

(2017)3912-06-11מ"ע–אלגרבליעניין

עובדתירקע

בשםשווארמהלמכירתעסקהמערערתניהלה"(הרלוונטיותהשנים":להלן)2006-2008בשנים•

.("העסק":להלן)"גרבולישווארמה"

ביקורתלצורך,המערערתלעסק,אשקלוןשומהפקיד-המשיבמטעםחוץמבקריהגיעו,2009בשנת•

.ביקורתסרטללארושמתקופהקיימתבעסקכיהתברר,הביקורתבמהלך.פנקסיםניהול

שלממשרדומפקחיםשניי"עהמערערתשלבעסקהנוספתביקורתנערכה,2010שנתבתחילת•

הנמכריםהפריטים,הפתיחהשעות,העסקאופילגביכללייםפרטיםנרשמו,ביקורתבאותה.המשיב

30רוכשיםהםיוםשמדיואושרנרשםהיתרכשבין,הנמכריםהפריטיםשלהמחיריםרישוםבצירוף

תמורתנמכרתבפיתהששווארמהנרשםבמסמך.בגטים100-וכלאפותיחידות15,פיתותיחידות

.18₪ובלאפה26₪בבגט,ח"ש22



3912-06-11מ"ע-אלגרבליעניין

(2017)3912-06-11מ"ע–אלגרבליעניין

עובדתירקע

.שומההסכםונחתם,המשיבהוביןהמשיבביןדיוניםנערכו,2010-בהביקורתבעקבות•

עלמצהירהשהמערערתבטענהההסכםביטולעלהמשיבהודיע,מכןלאחרשבועותשמספר,אלא•

לנוכחוכירושמתקופהסרטניהלהלאשהמערערת,הענפימהתדריךמשמעותיתנמוךרווחאחוז

השניםבכלמחזורתוספותלהלייחסיש,בעסקובשרלחמיםצריכתבדברשהציגההנתונים

.הרלוונטיות

טענההמערערת.המשיבשהוציאבצוויםהשומותביטולעללהורותביקשההמערערת•

המשיבכיבפרט,מנומקתלאהחלטההיאהמסלשנותספריהאתלפסולהמשיבשהחלטת

מלעמודכשלהמשיבכיהוסיפההמערערת.ספריהפסילתבדברהודעהלהשלחלאמעולם

."ההצדקהנטל"ב



3912-06-11מ"ע-אלגרבליעניין

:(2017)3912-06-11מ"ע–אלגרבליעניין

עובדתירקע

:תצהיריםהציגוהצדדיםשני,בערעורהדיוןבמסגרת

.כהןחייםהשףשלמומחהדעתוחוותהמסיועצתשל,בעלהשלתצהירהוגשהעותרת•

דעתחוותוכן,אשקלוןשומהפקיד–עצמאיםבחוליתראשיתמפקחתשלתצהירהגישהמשיב•

."(הכלכלן":להלן)הכנסהמסנציבותמטעםכלכלןשלמומחה



3912-06-11מ"ע-אלגרבליעניין

(2017)3912-06-11מ"ע–אלגרבליעניין

:נפסק

קביעתלצורךששימש,הכלכלןשלתחשיבואתלקבלשאיןקבעהנצרנחמההשופטתכבוד•

לאחרנעשתההביקורת.המערערתשלבעסקההבשרתצרוכתיסודעלהעיקריתהשומה

.תאורטיתביקורת–נסגרשהעסק

המערערתכנגדשתעמודשהשומהקבעהאבל,הראשיתהשומהאתביטלהלאהשופטת•

בעסקהלחמיםצריכתעלבהתבססהחלופיתבשומהשנקבעהזוהיאהרלוונטיותהמסבשנות

.המערערתשל

:הדיןמפסקנוספיםדגשים

!?האיטלקיהחוק;ערכיכשל–המסיםורשותהמדינההתנהלות•

!!!2017בנובמברניתןהדיןפסק2013בנובמברהוגשותשובהסיכומי-;שיפוטיכשל•

;הלקוחותהתנהלות•
;העליוןהמשפטלביתערעורהגשתאי•



?שאלות !תודה לכולם

:צוות המשרד עומד לשירותכם

0722-405100

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

www.ampeli-tax.co.il

17קומה , מגדל ספיר: משכננו החדש

רמת גן, 40תובל ' רח

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

