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 84מספר בקשה: 
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 מדינת ישראל משרד האוצר רשות המיסים הנתבעת

 ת"א )אזרחי(ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז 
 
 
 
  
 

 
 החלטה

 
 1 

 2)להלן:  19.11.2020לאחר עיון בטענות הצדדים אני קובעת כי אכן נפלה טעות סופר בהחלטתי מיום 

 3 (."ההחלטה"

 4מעלה כי התברר שהסכום שכומת על ידי המומחה בחוות דעתו ביחס  9.1.2020פרוטוקול מיום 

 5כולל גם קנסות שמהותם אינה קשורים לתביעה שבפנינו )ר' תשובת ₪(  1,423,691למסמ"ק )

 6"לעניין מיסוי (. בעקבות כך הסכימו הצדדים 28.4.2019המומחה לשאלות ההבהרה מיום 

 7. הרשות תבצע חישוב 270,501שנמצאו על ידי המומחה יושב סך של  מקרים 384-מקרקעין...ב

 8 66)פר' עמ' מקרים על מנת שהסכום המדויק לו זכאי כל נישום יושב לו"  384פרטני בכל לאותם 

 9 (. 1-3ש' 

 10המקרים בהם נגבו  384הודיעה הנתבעת כי סיימה את הבדיקות הפרטניות של  8.7.2020ביום 

 11 339,714המקרים הושב סכום, בערכי קרן, של  384-י מסמ"ק. נמצא כי בהפרשי הצמדה ביתר על יד

 12שחושב בצורה סטטיסטית והובהר כי הוא כפוף לבדיקות פרטניות(. ₪  270,501)ולא הסכום ₪ 

 13 ₪.  435,269הסכום הושב לחברי הקבוצה בערכים ריאליים בסך 

 14לחישוב ההשבה הכולל  על כן, לאור הסכמת הצדדים שהובאה לעיל והבהרת הנתבעת, הסכום

 ₪15(.  1,423,691בלבד ולא כפי שחושב בטעות בהחלטה )₪  339,714במסמ"ק צריך לעמוד על סך של 

 16 ₪. 1,083,977 –ההפרש 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/27962-06-12-2.pdf
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 1כבסיס לחישוב האומדנה אימץ בית המשפט הנכבד דרך אינני מקבלת את טענת ב"כ התובע כי "

 2אלא  ,כולל על פי חישובי המומחההאומדנה לא נעשתה בקביעת סכום ההשבה החישוב מסוימת". 

 3נוכח אי הבהירות באשר לסכומי ההשבה לאחר הגשת התביעה ועד  30%נעשתה לגבי התוספת של 

 4 בהחלטה(.  56לחוות דעת המומחה )ר' סעיף 

 5 2,218,530)  ₪ 4,145,559לאור האמור, יש לתקן את סכומי ההשבה הכוללים, כך שיעמדו על סך של 

 6ומים לאחר מועד הגשת התביעה וטרם הגשת הדו"ח על ידי הנתבעת; סכום שהוחזר לניש -₪ 

 ₪7  138,676התערבות פקיד לביטול קוד אי הטלת קנס;  –חישוב יתרה בהסדרים ₪  1,448,639

 8 ₪(.  339,714 –התערבות פקיד לביטול קוד אי הטלת קנס; ומסמ"ק  –חישוב יתרות בשומות 

 9לפי אומדנה. על כן, סכום ההשבה לעניין חישוב  30% -בהתאם להחלטה יש להוסיף לסכומי ההשבה 

 10  ₪. 5,389,226.7הגמול ושכה"ט עומד על סך של 

 11כולל ₪  315,270 בהתאמה, בהתאם לעקרונות ההחלטה, גמול התובע הייצוגי יעמוד על סך של

 12מסכום ההשבה שנקבע בתוספת מע"מ(, ושכר טרחת ב"כ התובע הייצוגי יעמוד על   5%) מע"מ

 13)בהתאם לשיטת חישוב האחוזים שבהלכת רייכרט שפורטה בהחלטה כולל מע"מ ₪  791,553,5

 14 ובתוספת מע"מ(. 

 15 

 16 , בהעדר הצדדים.2020נובמבר  29, י"ג כסלו תשפ"אהיום,  נהנית

      17 

             18 
 19 


