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החלטה

וקבלת" ושיהויהתיישנות"שלמקדמיתבטענההחלטהליתןהמערערותמטעםבקשהבפניי

.המשיבלתשובתהשיבווהמערערותלבקשהתשובתונתןיבהמש. הסףעלהערעור

.להידחותהבקשהדיןכילמסקנההגעתיהדבריםאתששקלתילאחר

ההתיישנותטענת

ערךמסלחוק) 1א(50סעיףלפימסכפלעלהודעההוצאה, מ"בעמריןים, למערערת.1

חיובעלוהודעהח"ש4,297,036שלסכוםעל) החוק: להלן(1975-ו"תשל, מוסף

. ח"ש468,016שלסכוםעללחוק95סעיףלפיכדיןספריםניהולאיבגיןבקנס

.2008-2010לשניםנוגעיםאלוחיובים

) 1א(50סעיףלפימסכפלהודעההוצאה, מ"בעלבנייןחברהמריןים, למערערת.2

ןכדיספריםניהולאיבגיןבקנסחיובעלוהודעהח"ש686,212שלסכוםעללחוק

.2009לשנתנוגעיםאלוחיובים. ח"ש63,091שלסכוםעללחוק95סעיףלפי

פסילתבגיןקנסולהשיתמסכפללהטיל, משיבההודעותעל, המערערותלטענת.3

. הסףעללהתקבלהערעוריםשדיןומכאןהתיישנותחלה, ספרים

, טעמןמהערעורהודעתאתלתקןהמערערותבקשתובמסגרת, יותרמאוחרבשלב

.שיהוימחמתגםהסףעללהתקבלהערעורדיןכיהטענההוספה

השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ל

מ"ים מרין בע.1ותמערער
מ"ים מרין הנדסה בנייה ופיתוח בע. 2

נגד

משיב
ים- משרד אזורי בת–מס ערך מוסף . 1

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/26352-05-16.pdf
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5הינההשפיטהמיטבלפישומהלהוצאתההתיישנותתקופתכיטוענותהמערערות.4

15.7.2010ביוםהוגש, הערעוריםנשוא, האחרוןח"הדו. לחוק) ב(77סעיףלפישנים

מיטבלפישומהאתלהוצהמועדהתיישן15.7.2015ביום, המאוחרלכל, ולכן

. השפיטה

עלהחלה, ל"הנההתיישנותתקופתכיהמערערותטענוהערעורנימוקיבמסגרת

כפלהודעותעלגםחלה, לחוק) ב(77סעיףמכוחהשפיטהמיטבלפישומההוצאת

. התיישנותעל ההודעות חלהולכן, זהערעורנשוא, ספריםפסילתוקנסמס

לתשובתותשובתן(המקדמיותטענותיהןבענייןגישושהנפרדתבקשהבמסגרת, ברם

ביתמאתשיצאהבענייןהמפורשתההלכהלאורזוטענהעלעודעמדולא) המשיב

. העליוןהמשפט

.זאתטענהעלושוויתרתוהמערערועשטוב

להלן) (26.8.2014(מ"מעמנהל' נמ"בעועפרבניןקבלנותשרוןזאב3886/12א"בע

מיטבפיעלשומהלערוךהסמכותכיהעליוןהמשפטביתקבע)וןשרזאבעניין

קנסולהשיתמסכפללהטילהמשיבמסמכותונפרדתשונהסמכותהינההשפיטה

לערוךסמכותואתלהפעילמהמשיבלדרושמקוםכלושאיןספריםפסילתעלמנהלי

המשפטיתב. לחוק) 1א(50סעיףלפימסכפלהטלתלפניהשפיטהמיטבלפישומה

לפישומהלעריכתהתקופהאתהתוחם, שנים5שלההתיישנותכללכיקבעהעליון

בנוגעלהפעילוהיגיוןכלואיןזוסמכותשלהתכליתרקעעלעוצב, השפיטהמיטב

).הדיןלפסק36סעיף(מ"מעשבחוקאחרותלסמכויות

כילקבועניתןאלאםאף, לפיהנוספתטענהמעלותהמערערות. סגילאבכךאולם.5

יש, לחוק) ב(77סעיףמכוח, זהערעורנשוא, המשיבהודעותעלהתיישנותחלה

.לחוק) ד(82סעיףהוראתמכוחהתיישנותעליהןחלהכילקבוע

עליהלהשיג, לושהוצאהשומהעלהחולק, נישוםשלבזכותועניינולחוק82סעיף.6

מיטבלפישומההודעתלואהשהוצלאחרימיםשלושיםתוךמ"מעמנהלבפני

. השפיטה

מיוםשנהתוךבהשגההחלטההמנהלנתןלאאםכי, קובעלחוק) ד(82סעיף

".נתקבלהכאילוההשגהאתיראו", שהוגשה

המשיבעלהיהכימעלהלחוק) ד(82סעיףשלתכליתיתבחינת, המערערותלטענת

להןשניתנהמיוםנהשתוך, וקנסמסכפלעליהןלהטילסמכותואתלהפעיל

שומהעלהשגהמוגשתהייתהלוקורהשהיהכפי, טענותיהןאתלהשמיעההזדמנות
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מתןלגביוודאותבחוסרהנישוםאתלהותירשאיןמשוםזאת. השפיטהמיטבלפי

.וקנסמסכפללגביוביןשומהלגביבין, לשנהמעברבעניינוהחלטה

במסגרתו, המשיבבפניהמערערותמנהלתחקירבהליךלראותישהמערערותלשיטת

שלכלמאחר". השגהמעין"שלכהליך, גרסתואתלהציגהטיעוןזכותלוניתנה

חקירותמ"מע(החוקרתהיחידהמסקנותהתגבשו5.3.2013ביוםהמאוחר

עלכילקבועיש, כדיןשלאהוצאוהערעורנשואהחשבוניותלפיהן, )ירושלים

למעלהלאחר, היינו, 2015נובמברבחודשלמערערותשנמסרוהמשיבהחלטות

.לחוק) ד(82סעיףמכוחהתיישנותחלה, משנה

חשמלטכנו. ט.ט1334-06-12מ"עבענייןהדיןפסקעלמסתמכתהמערערת

(24.11.2014(עכומ"מע' נמ"בע) 96(לרכבמתקדמתטכנולוגיה . ט.טענייןלהלן) 

).טכנו

:להלןהמפורטיםהטעמיםמכללהידחותזוטענהדין.7

התצהירהגשתלאחר, המקדמייםההליכיםתוםלאחרלראשונהנטענהזוטענה.א

שנקבעולמועדיםובסמוך) זהבערעורהראיותבהבאתהפותח(המשיבמטעם

בגיןמקדמיתטענההערעורבנימוקיהעלוהמערערות, אמנם. ראיותלשמיעת

סעיףעלרקאלאלחוק) ד(82עיףסהוראתעלאותהביססולאאולםהתיישנות

.זוחדשהטענהשלהסףעללדחייתהלהביאכדיבכךדי. לחוק) ב(77

גםהחדשההטענהאתלקבלמקוםאין, לדעתי, כיאצייןהצורךמןלמעלה

. לגופה

שומהבאין". השומהעלחולק"שמישלההשגהזכותאתקובעלחוק82סעיף.ב

אינם, זהערעורנשוא, והחיוביםההודעותכיתמחלוקאין. השגהזכותאיןגם

תקופתלרבות, לחוק82סעיףולכןלמערערות" מסשומת"הוצאתבגין

.לענייננורלוונטיאינו, ההשגהלהתיישנותבוהקבועההספציפיתההתיישנות

העליוןהמשפטביתקביעתשבבסיסהרציונלעםאחדבקנהעולהזומסקנה

המתייחסיםהחוקסעיפיביןלהבחיןישלפיו) 36קהפס(שרוןזאבןבעניי

להטילהמנהלסמכותלביןהשפיטהמיטבלפישומהלעריכתהמנהללסמכות

איןהמסשלחישובעלמבוססמסכפלשחיובהגם. מנהליקנסולהשיתמסכפל

שונותתכליותעלהמבוססותבסמכויותמדובר". מסשומת"בעריכתמדובר

. ביניהםהגבולאתלטשטשואין
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לאממילא, "שומהמעין"זהערעורנשואבהודעותלראותהיהניתןואפילו.ג

. לחוק82סעיףכדרישת, "השגה"כלהמערערותידיעלעליהןהוגשה

כילהלוםקשה". יוםשלושים"ותוך" מנומקבכתב"מוגשתלהיותצריכההשגה

גרסתואתלמסורערערותהממנהלנדרשבו, המשיבהמתנהל בפניחקירההליך

. לחוק82בסעיףהמחוקקכיווןאליו" השגה"שלכהליךייחשב, המשיבלממצאי

שהוצאהמסשומתעםלהתמודדכדיהנישוםיוזםאותוהליךהינוהשגההליך

. רצונונגד, עליונכפהזההליך. חקירתיהליךיוזםאינוהנישום.  לו

ייקבעכיצדברורלא, "השגהמעין"רההחקיבהליךלראותהיהניתןואפילו.ד

ידיעלבהההחלטהמתןמועדייקבעוכיצדזומיוחדתהשגהשלהגשתהמועד

השנהבתההתיישנותתקופת, לאואם, חלפההאםהקביעהלצורך, המשיב

, כידוע. נתקבלהכאילוההשגהאתלראותיששלאחריה, לחוק) ד(82שבסעיף

, לחקירהחקירהביןזמןבהפרשיואף, פעמיםכמהלהיחקריכולהנישום

ויתכןוודאותלאיפתחתפתחזהבמקרהגםחללחוק) ד(82סעיףכיוקביעה

.למניפולציותשאף

ללמדבהםוישהענייןלשורשיורדיםהםאלאגרידאטכנייםאינםאלוקשיים

.  המערערותשלההתיישנותלטענתהנכונההאכסניהאינולחוק82סעיףכי

הנישוםבעימותלראותניתןלפיההמערערותטענתבעיניתמוההכיאכחדלא.ה

שלהדרישהאחרכממלא, החקירההליךבמסגרת, בעניינוהחקירהממצאימול

ממשיכותהמערערותהיוהאם. השגהשלבהליךלנישוםטיעוןזכותמתן

להןשניתנההשימועזכותבחינתהייתהשבדיוןהשאלהאםזהבטיעוןלהחזיק

? מסשומותעללחוק82סעיףלפיהשגהבהליך

עומדתהחקירההליךבמסגרתשימועלהןנערךכיהמערערותטענת, ועודזאת

המשפטקדםישיבתלטענתן בו) 'גסעיף(הערעורבנימוקילטענתןבסתירה

עשימולהןנערךלאמעולםלפיהן, )9-10עמודים14.7.2016מיוםדיוןפרוטוקול(

.גם מטעם זהלהתקבלמטעמןהערעורדיןולכן

אתלראותישלפיו, טכנו.ט.טבענייןנקבעאשרעלהמערערותהסתמכותבעניין.ו

כלעלהשגהשלכהליךוקנסמסכפלעלהחלטותקבלתלקראתהמתנהלההליך

מהטעמים, הכבודבכל, זופסיקהעםבעיןעיןרואהשאיניהרי, מכךהמשתמע

. יללעשפורטו
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בענייןהחקירהממצאיגובשו5.3.2013שבתאריךהצדדיםביןמחלוקתאין.8

הוצאו, זהערעורנשוא, שהחשבוניותהמשיבידיעלנקבעבוהמועדוזההמערערות

. 5.11.2015בתאריךנשלחוהערעוריםנשואההודעותכימחלוקתגםאין. כדיןשלא

כפללהטילסמכותואתלהפעילשיבהמעלכי, המשפטביתאמרשרוןזאבבעניין.9

בחוקהקבועההכלליתההתיישנותלתקופתבכפוףספריםפסילתעלוקנסמס

.שניםשבעבתתקופה, היינו, )ההתיישנותחוקלהלן(1958-ח"התשי, ההתיישנות

טענתהעלאתלצורךהתביעהעילתבענייננונולדהמתיהיאהנשאלתהשאלה.10

? התיישנות

ח"הדוהגשתביוםנולדההתביעהעילתכיהמערערותטענתאתבללקאין, לטעמי

שלאהוצאוהערעורנשואהחשבוניות, המשיבשלטענת, משוםזאת. ידןעלהתקופתי

שבוביום, היינו, ההתיישנותלחוק7סעיףלפיהיאהנכונההתביעהעילתולכןכדין

עללהגיעניתןדומהצאהלתו(כדיןשלאהוצאוהחשבוניותכילראשונהלמשיבנודע

ביוםתחלההתיישנותתקופתכיהקובעההתיישנותלחוק8סעיףהוראתיישוםידי

ש"עראוזהבענייןולהרחבההתביעהעילתאתהמהוותהעובדותלתובענודעובו

אשדודמוסףערךמס, ישראלמדינת' נמ"בעיבואנים. ל.ש.ש.ל) ש"ב(

ביום, היינו, המשיבמטעםהחקירהגמרמועדבייקבעזהיום)). 30.3.2000(

5.3.2013.

החקירהממצאיגיבושממועדשניםשבעשלתקופהחלפהטרם, זאתלאור

כילומראיןולכן) 5.11.2015(וקנסמסכפלעלההודעותשליחתועד) 5.3.2013(

.הערעורנשואהחיוביםגבייתלצורךמשפטיהליךלנקוטמנועהמשיב

חות"דוהגשתמיוםתימנהההתיישנותתקופתאםאףכיאצייןהצורךמןלמעלה.11

ח"הדומועדאתבחשבוןניקחאםואף, לעיל5סעיףראו, 15.7.2010(המערערות

שליחתבמועדבהתחשבההתיישנותלטענתמקוםאין, )12.11.2008מיוםהראשון

).5.11.2015(וקנסמסכפלעלההודעות

השיהויטענת

מטעמןהערעורבנימוקיהמערערותידיעלנטענהלאמעולםזושטענה, ךבכאפתח.12

תוםלאחר) 12.1.2017(הערעורכתבלתיקוןבקשהבמסגרתלראשונהוהועלתה

). 4.1.2017(מטעמוהתצהיראתהגיששהמשיבולאחרהמקדמייםההליכים
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מחמשהלמעללאחר, זהערעורנשוא, החיובהודעותהוצאת, המערערותלטענת.13

בהליכיהמשיבהחלהמאזשניםמשבעולמעלהשלהןהאחרוןהדיווחממועדשנים

הודעותלביטולהמביאבאופןניכרבשיהוימנהליתסמכותהפעלתמהווה, חקירה

.התיישנותעליהןחלהלאאםאף, החיוב

אצלחשבונותביקורתלמחלקתהפלילייםהחקירהחומריהעברתכיטועןהמשיב.14

חומריאתלהעבירניתןשלבבאיזההמחליטיםשוניםבגורמיםתלויההמשיב

גיבושלאחרגם, המשיבלטענת. האזרחייםההליכיםניהוללצורךהחקירה

המיסיםרשותשלנוספותיחידות, ירושליםמ"במעהחקירותיחידתשלהמסקנות

, זאתלאור. 2013-2014בשניםהחקירהאתהמשיכו) חוףר"וימיהלוםיחידת(

שיהויחלכילקבועאין, שניםמשלושפחותשלזמןבפרקשמדוברבכךובהתחשב

ומכל מקום אין מדובר בפגם וקנסמסכפלעלההודעותבהוצאתהמשיבבהתנהלות

.היורד לשורשו של ההליך המנהלי

השיהויבשללרעהמצבשינויאונזקלהןנגרםכילהוכיחהמערערותשעל,גםמה

חיפהמ"מע' ננעימהאחמד20710-01-10) 'חי(מ"ע(זאתוכיחוהלאוהן

בטרםעודכלכליתקריסהלכדיהגיעוכיטוענותעצמןהמערערות)). 5.9.2012(

שכןראייתינזקלהןנגרםלא, כןכמו. הערעורנשואהחיובהודעותלהןהוצאו

.בכתוביםנמצאוהכלמסמכיםונתפסועדויותנגבוהפליליתהחקירהבמסגרת

. להידחותהשיהויטענתדין.15

באופןההתיישנותדינילצדחליםוהםהמנהליבשדהפותחוהשיהוידיני, כידוע.16

בחוקהקבועהההתיישנותתקופתנקפהטרםאםגםמכוחםתביעהדחייתהמאפשר

א"רע; )15.4.2015(מ"בעסלומוןיצחק' נחיפהעיריית8832/12מ"עע(ההתיישנות

)).20.6.2010(עיליתנצרתעיריית' ננסיירעמהנ187/05

וקבלתהחקירהגמרממועדהזמןחלוףלפשרהמשיבשלהסבריועליימקובלים

תקופהכילומראיןאלובנסיבות. וקנסמסכפלעלההודעותלהוצאתועדממצאיה

. החיוביםלבטלותהמביאהשיהויטענתמבססתשניםמשלושפחותשל

נזקשלקיומוהוכיחולאכללאולםהשיהויבשלנזקלהןנגרםכינותטועהמערערות

, לכךמעבר. זועובדתיתבטענההתומךתצהיר, למצער, לבקשהצרפולאואףוהיקפו

אתשפקדההכלכליתהקריסהכילטענתןבסתירהלכאורהעומדתזוטענה

. זהערעורנשואהחיוביםהוצאובטרםעודארעההמערערות
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ים- משרד אזורי בת–ס ערך מוסף מ' מ נ"ים מרין בע26352-05-16מ"ע

7מתוך7עמוד

דברסוף

.נדחיתהבקשה

.ח"ש6,000שלבסכוםזובקשהבגיןהמשיבבהוצאותיישאוהמערערות

.בהעדר הצדדים, 2017פברואר 14, ז"ח שבט תשע"י,  היוםנהנית


