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החלטה

הקדמה

.משפטביתאגרתתשלוםהחזרלרבותהוצאותלטובתולפסוקהמערערבקשתבפניי.1

.המשיבידיעללושהוצאהתשומותשומתעלערעורהגישהמערער.2

להסכםהגיעוכיהצדדיםהודיעובערעורמשפטקדםישיבתהתקיימהבטרםעוד

ביוםדיןפסקשלתוקףניתןלפשרה. דיןפסקשלתוקףלויינתןכיובקשופשרה

16.11.2016.

שומותהת, במלואןהוכרוהמערערשהוציאמהתשומותחלק, הפשרההסכםלפי

. כללהוכרולאהאישיותוהתשומות25%שלבשיעורהוכרוהמעורבות

הוצאותלולפסוקהמערערבקשתבענייןהשווהלעמקהגיעולאהצדדים, זאתעם.3

. ששילםהאגרההחזראת ומשפט

לפסיקתבבקשההמשפטלביתהמערערפנה, הפשרהאישורעםבבדבד, זאתלאור

.משפטביתאגרתהחזרבקשתו לאתבמיוחדוהדגישהוצאות

ויש87%-ב, הפשרהבמסגרת, הופחתהלושהוצאההמסשומתכיטועןהמערער

קובלעוד. מלכתחילהמבוססתהייתהלאהמשיבשהוציאהשומהכיללמדבכך

להגישעליונכפהולכןההשגהבשלבלטענותיוקשובהיהלאהמשיבכיעלהמערער

. ערעור

. זולבקשהותגובתנתןהמשיב.4

השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ל

דוד ציביאקמערער

נגד

תל אביב–מס ערך מוסף מנהל משיב
עדי חן) ח"רו(ד "כ עו"י ב"ע

)אזרחי(מפרקליטות מחוז תל אביב 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/11875-08-16.pdf
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ואינההמשפטלביתישירותמשולמתמשפטביתאגרתכילמערערהבהירהמשיב

הוראותלפיאגרהלהחזרזכאיאינוכילוהסבירמקוםומכלהמשיבשלבסמכותו

. הדין

ללמודאין, המשיבלטענת. המערערלטובתהוצאותלפסיקתמתנגדהמשיב, בנוסף

לנגדעמדונוספיםשיקוליםשכןלגופןהמערערטענותלקבלתהסכמתועלמהפשרה

אלהנמוךהשומהסכום, היינו, תועלת-עלותשיקוליכגוןהפשרהעלחתםעתעיניו

.ההליךבניהולהגבוהההעלותמול

הפחיתאלאהמערערשומתאתלחלוטיןביטללאהפשרההסכםכיהמשיבטועןעוד

.לתשלוםהמססכוםאת

והכרעהדיון

: להלן(1976-ו"תשל, )בערעורהדיןסדרי(קניהומסמוסףערךמסלתקנות6תקנה.5

משפטביתאגרתתשלוםחובתאתמחילה) מ"מעבערעורדיןהסדריתקנות

:מסבערעורי

הקבועההאגרהאתהמשפטבביתהמערערישלםהערעורכתבהגשתעם"

".1987- ח"תשמ, )אגרות(משפטביתבתקנות

) האגרותתקנות: להלן(1987-ח"תשמ, )אגרות(משפטיתבלתקנות) א(2תקנה.6

:האגרהתשלוםחובתאתקובעת

הקבועההאגרהאת, לראשונההבאתועםישלםמשפטלביתהליךהמביא"

".דיןבכלאחרתהוראהכשאיןוהוא, בתוספת

פרטאיזהלפי, השאלהנשאלת, הנדוןמ"מעערעורוביניהם, מסלערעוריבהקשר.7

? לתשלוםהאגרהסכוםייקבעהאגרותקנותלתבתוספת

תעמוד, המחוזיהמשפטבבית" ערראואחרערעור"שעניינובתוספת17פרטלפיאם

.ח"ש896שלסכוםעלהאגרה

, מנהלייםלענייניםמשפטבבית" מנהליערעור"שעניינובתוספת21פרטלפיאם

.ח"ש1,389שלסכוםעלהאגרהתעמוד

הגשתבעתלשלםשישהאגרהסכוםלענייןרקאינהלעילוצגתהמהשאלהנפקות.8

. המתאימותבנסיבותהחזרשמגיעככל, האגרההחזרלענייןגםאלאהערעור
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קדםישיבתשהסתיימהלפניהליךהסתייםשאםקובעתהאגרותלתקנות) ב(6תקנה.9

ינוכה, )או בוטל או נמחק(בפשרהנגמרההליךאםלמשל, השלישיתהמשפט

ויתרתלתקנותבתוספת35בפרטאו34בפרטהנקובסכוםששולמהמהאגרה

).האגרותלתקנות17בתקנהכאמור(הצמדההפרשיבתוספתתוחזרהאגרה

משפטבביתלניכויסכום"קובע, לענייננוהרלוונטיהוא, 35בפרטהנקובהסכום

.ח"ש1,200עלהעומד" מחוזי

לא, בתוספת17פרטלפי" אחרערעור"כנדוןהההליךיסווגשאם, כךאם, יוצא.10

35בפרטהנקובהסכוםבניכוי) ח"ש896(האגרהסכוםשכןלהשבהאגרהיתרתתהא

.להחזראגרהכלמותירלא) ח"ש1,200(בתוספת

תהאלא, בתוספת21פרטלפי" מנהליערעור"כהנדוןההליךיסווגאם, זאתלעומת.11

, אחרתתקנהחלה" מנהליערעור"שעלמשוםגרותהאלתקנות) ב(6לתקנהתחולה

האגרהיתרתחישובלצורךמהאגרהשונהניכויסכוםקובעתזוותקנה, 15תקנההיא

. בהחזרהמגיעה

שלפיכךבלבדח"ש494שלניכויסכוםנקובשבובתוספת33לפרטמפנה15תקנה

סכום(ח"ש896שביןההפרשבסכוםלהחזראגרהיתרתקיימתתהא15תקנה

).ח"ש494(הניכוילבין) ששולםהאגרה

החזרעלהמשפטביתהורהנצרתשומהפקיד' נאחמדעידאבו717/05ה"עמבעניין.12

:  כךוקבע15תקנהלפיאגרה

- ח"תשמ, )אגרות(משפטביתלתקנות) א(15תקנהעלבהסתמך, לגזברות"

מורהאני, הראשוןוןלדיקודםעוד, בהסדרהסתייםשהתיקומאחר, 1987

י"עפהמתחייבהסכוםבניכוי, ל"הנבתקנהכמתחייבהאגרההחזרתעל

".תקנהאותהשלהסיפא

תקנהשכןל"הנבענייןהמשפטביתבידינפלהטעותכי,בכבוד הראוי, שנראהאלא.13

. לענייננורלוונטיתאינההאגרותלתקנות15

שערךהמסשומתעל" ערעור"במהותואהושבפנינוההליךכילטעוןהיהניתן, אכן.14

אגרהבהחזרהעוסקת-15תקנהשלתחולתהאתלהעדיףמקוםישולכןהמשיב

דיןפסקעלבערעורהעוסק16פרטעלחלה15תקנה, למשל(ערעוריםשלבנסיבות

עלערעורשעניינו27פרטועלמנהליערעורשעניינו21פרטעל, שלוםמשפטביתשל
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באגרההעוסקתהאגרותלתקנות) ב(6תקנהפניעל-) מחוזימשפטביתשלדיןפסק

". קצובלסכוםתביעה"ב

. זוטענהלקבלאין, לטעמי, אולם.15

2000-ס"תש,מנהלייםלענייניםמשפטבתילחוק) 2(5בסעיףמוגדר" מנהליערעור"

בהמופיעלאכימלמדהשנייהבתוספתעיון. לחוקהשנייהבתוספתהמנויכערעור

בערעורדיןהסדריתקנות, מכךיתירה). הכנסהמסאו(מ"מעמנהלהחלטתעלערעור

לביתתהאהמנהלהחלטתעלערעורכימפורשבאופן) א(2בתקנהקובעותמ"מע

. בוידוןמנהלייםלענייניםמשפטביתכיבהןנקבעולאהמחוזיהמשפט

לתקנות האגרות 15תקנה כילקבועישזהבענייןהדיןשלהברורהאמירתולאור

. מסבערעורפשרהשלבנסיבותבהחזרהמגיעההאגרהיתרתאינה רלוונטית לחישוב 

ערעור"להמתאים, ח"ש896שלהמופחתבסכוםאגרהשילםהמערעראף כייצוין.16

המתאיםח"ש1,389שלהגבוהבסכוםאגרהולאהמחוזיהמשפטבבית" אחר

החזרלצורךדבריםשללהיפוכםלטעוןרשאיאינוהוא, ךמשכ". מנהליערעור"ל

.טועןהואלוהאגרה

לתקנות6תקנה נכון להחיל את אם ספק בעינייכי ,באמרת אגב,אבקש להעיר.17

ערעור מס שכן קשה על,העוסקת בקביעת אגרה לתביעה בסכום קצוב,האגרות

. "תביעה לסכום קצוב"להלום כיצד ערעור מס נופל לגדר 

אין ,שלכאורה, לא חלה על ערעור מס כך לתקנות האגרות )ב(6תקנה , פי זאתל

. וכללכלל , בערעור מסזכאות להחזר אגרה

על לתקנות האגרות)ב(6תקנה חלהאף אם , לאור הדיון לעיל ממנו עולה כי, ברם

תתיאורטיהערה מדובר בהרי ש, גבוה מסכום האגרהיהיה סכום הניכוי , ערעור מס

.לעת מצואהואשאיר את ההכרעה בות דנן בנסיב

. לקבלהרואהאינני–הוצאותלהחזרהמערערלבקשתהנוגעבכל.18

-עלותמשיקוליבפשרהההליךאתלסייםבחרכילבקשהבתגובתוהסבירהמשיב

מססכוםלשלםנדרשהמערערוגםהתבטלהלאהמסשומת, דברשלבסופו. תועלת

.מלכתחילהדיווחעליוהמסלסכוםמעברנוסף

שטועןדיןבעל"כיקובעת1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרלתקנות) א(516תקנה

שהופיעיוםבכלמטעמושהוזמןכעד, המשפטהוצאותלעניין, אותויראו, לעצמו

". למשפטו
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לא זכאי המערער להוצאות , המשפטהחלבטרםעודסתייםהשההליךהעובדהלאור

.משפט

טענותיוטען, דין-עורךידיעלמיוצגהיהשלא, המערערכיאצייןריםהדבבשולי.19

הטעמיםלאור, בקשתואתלקבלבידיאין, לצערי, אךובכישרוןטעםבטובבכתב

.לעילשפורטו

דברסוף

.נדחיתהוצאותותשלוםהאגרהלהחזרהמערערבקשת

.יםבהעדר הצדד, 2016דצמבר 26, ז"ו כסלו תשע"כ,  היוםנהנית


