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 שרית קופלשרית קופלשרית קופלשרית קופל

  ע"י ב"כ עוה"ד משה הר שמש 

        
        נגדנגדנגדנגד

 

  מנהל מיסוי מקרקעי� מרכזמנהל מיסוי מקרקעי� מרכזמנהל מיסוי מקרקעי� מרכזמנהל מיסוי מקרקעי� מרכז :משיבמשיבמשיבמשיבהההה
  ע"י ב"כ עוה"ד יונת� ב� דוד
  פרקליטות מחוז ת"א אזרחי

        
  

 החלטההחלטההחלטההחלטה

 

 1  :יו"ר הועדהיו"ר הועדהיו"ר הועדהיו"ר הועדה    ––––    השופט אבי גורמ�השופט אבי גורמ�השופט אבי גורמ�השופט אבי גורמ�    ''''כבכבכבכב

 2ביקשה העוררת את  2018וחויבה במס שבח. בשנת  2012העוררת מכרה דירת מגורי$ בשנת 

 3תיקו� השומה, ומשנענתה בשלילה הוגש הערר שלפנינו. המשיב הגיש בקשה כי ערר זה ידחה 

 4 על הס(, בשל טענת התיישנות. 

 5 101לפנינו אפוא בקשה של המשיב לדחיית הערר על הס( מחמת התיישנות, מכוח תקנה 

 6. טענת ההתיישנות מבוססת על כ+ שהשומה נושא �1984לתקנות סדר הדי� האזרחי, התשמ"ד

 7לחוק מיסוי  85הערר נקבעה לפני למעלה מארבע השני$ הקבועות לתיקו� שומה בסעי( 

 8לחוק, הקובע  107(להל�: "החוק"), ועל הטענה כי סעי( �1963מקרקעי� (שבח ורכישה), התשכ"ג

 9  לחוק.  85כל מועד הקבוע בחוק, אינו חל על המועד שנקבע בסעי( כי המנהל רשאי להארי+ 

 10השאלה העיקרית הדורשת הכרעה, היא הא$ נית� להארי+ את מועד ארבע השני$ הקבוע 

 11  לחוק?  107, מכוח הוראת סעי( 85בסעי( 

 12א$ נשיב לשאלה זו בשלילה, די� הבקשה להתקבל. מנגד, א$ נשיב לשאלה זו בחיוב ונקבע כי 

 13המועד אפשרית, הבקשה לסילוק על הס( תתקבל רק א$ יקבע כי אי� ולו סיכוי נמו+ הארכת 

 14  כי א$ ישמע התיק יקבע כי עובדות המקרה מצדיקות את הארכת המועד ותיקו� השומה.  

  15 

  16 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/29094-05-18.pdf
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 2  עיקרי העובדותעיקרי העובדותעיקרי העובדותעיקרי העובדות

 3 עבור"). בחולו� הדירה: "להל�( בחולו� מגורי$ דירת העוררת מכרה 14.10.2010 בתארי+ .1

 4 ממס לפטור בקשה, ד� משה ד"עו, חתנה באמצעות העוררת הגישה בחולו� הדירה מכירת

 5  .אושרה הפטור בקשת. שבח

 6 בסביו� בית העוררת מכרה, בחולו� הדירה ממכירת שני$ 4 שחלפו קוד$, 6.6.2012 בתארי+ .2

 7 הבית ממכירת לעוררת שנבע השבח במיסוי עוסק שלפנינו הערר"). בסביו� הבית" להל�(

 8 . בסביו�

 9 עבור לקבל ניסה ד� ד"עו. ד� ד"עו ידי�על הוא א( נעשה, בסביו� הבית מכירת על הדיווח .3

 10 בסעי( הקבוע הפטור הוא ד� ד"עו שביקש הפטור. שבח ממס פטור בסביו� הבית מכירת

 11. שני$ בארבע פע$ שבח ממס פטור למוכר העניק אשר, העת באותה כנוסחו, לחוק) 1(ב49

 12, בסביו� הבית למכירת השני$ ארבע בתו+ בחולו� הדירה את מכרה העוררת, לעיל כאמור

 13 . הפטור בקשת את המשיב דחה ומשכ+

 14 למחלקת הגיש, שביקש לפטור זכאית אינה העוררת כי ד� ד"עו משהבי�, 8.1.2013 ביו$ .4

 15 ואישור, במס לחיוב בחולו� הדירה במכירת שנית� הפטור להמרת בקשה מקרקעי� שומת

 16 .התקבלה לא זו לבקשה תשובה. בסביו� הבית למכירת ביחס הפטור

 17 משפט בבית, ד� ד"עו של להרשעתו לאחרונה הביא בסביו� הבית מכירת על הדיווח אופ� .5

 18 תבור נעה השופטת כבוד של דינה בהכרעת, 52875�09�16 פ"ת, יפו – אביב בתל השלו$

 19) 4)(2ג(98 �ו) 1)(2ג(98 סעיפי$ לפי עבירות בביצוע הורשע ד� ד"עו). נית� טר$ הדי� גזר(

 20 או ממס להתחמק במטרה כוזבת הצהרה במסירת עניינ�, אלה סעיפי$ לפי עבירות. לחוק

 21 לאחר עזרה לצור+ תחבולה או ערמה במרמה שימוש ועשיית ממס להתחמק לאחר לעזור

 22 הדיווח בטופס מסר ד� ד"עו, 15.7.18 מיו$ הדי� בהכרעת שנקבע כפי. ממס להתחמק

 23 גבי�על נעשה שהדיווח בכ+ ביטוי לידי בא בהצהרה הכזב. כוזבת הצהרה, למשיב שהגיש

 24 מגורי$ דירת מכירת על להצהרה המשמש טופס, ורוד וצבעו 7000 שמספרו שבח מס טופס

 25, קבע הנכבד המשפט בית. מנוצלות שאינ� לבניה זכויות כולל שהנכס ומבלי ממס בפטור

 26 לעוררת לעזור במטרה, שנעשה כפי נעשה הדיווח כי ללמוד יש הנסיבות ממכלול כי

 27 . ממס להתחמק

 28, ד� ד"עו הורשע בה$ הסעיפי$ לפי עבירות בביצוע העוררת א( הואשמה האישו$ בכתב

 29. הספק מחמת, אלו עבירות בביצוע מהאישו$ העוררת את זיכה המשפט בית אול$
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 1 הכנסה מס פקודת לפי אחרות עבירות בביצוע הורשעה העוררת כי אציי� התמונה לשלמות

 2 משכר הכנסות על דיווח אי בשל), הכנסה מס פקודת: להל�( �1961א"התשכ), חדש נוסח(

 3 .שלפנינו לתיק קשורות אינ� אשר עבירות, דירה

 4 :תבור השופטת כבוד קבעה, הדי� להכרעת �57ו 56 בסעיפי$ .6

 5' ... ' ... ' ... ' ... גבגבגבגב. . . . 0000    מיליו�מיליו�מיליו�מיליו�    1.51.51.51.5    שלשלשלשל    לס+לס+לס+לס+    השבחהשבחהשבחהשבח    עלעלעלעל    המסהמסהמסהמס    סכו$סכו$סכו$סכו$    הגיעהגיעהגיעהגיע    האישו$האישו$האישו$האישו$    כתבכתבכתבכתב    עובדותעובדותעובדותעובדות    פיפיפיפי    עלעלעלעל""""

 6    עלעלעלעל    נוספי$נוספי$נוספי$נוספי$    נתוני$נתוני$נתוני$נתוני$    להלהלהלה    שהוצגושהוצגושהוצגושהוצגו    לאחרלאחרלאחרלאחר    כיכיכיכי    הנגדיתהנגדיתהנגדיתהנגדית    בחקירתהבחקירתהבחקירתהבחקירתה    אישרהאישרהאישרהאישרה    השומההשומההשומההשומה    אתאתאתאת    שערכהשערכהשערכהשערכה

 7    וסכו$וסכו$וסכו$וסכו$    בנכסבנכסבנכסבנכס    האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי    השבחהשבחהשבחהשבח    אתאתאתאת    משקפתמשקפתמשקפתמשקפת    אינהאינהאינהאינה    האמורההאמורההאמורההאמורה    שהשומהשהשומהשהשומהשהשומה    הריהריהריהרי, , , , הסנגורי$הסנגורי$הסנגורי$הסנגורי$    ידיידיידיידי

 8    לקחהלקחהלקחהלקחה    לאלאלאלא    העדההעדההעדההעדה    כיכיכיכי    התבררהתבררהתבררהתברר    הנגדיתהנגדיתהנגדיתהנגדית    בחקירתהבחקירתהבחקירתהבחקירתה). ). ). ). 14141414' ' ' ' שששש    29292929' ' ' ' עמעמעמעמ((((    יותריותריותריותר    נמו+נמו+נמו+נמו+    הנכו�הנכו�הנכו�הנכו�    המסהמסהמסהמס

 9    בנויבנויבנויבנוי    השטחהשטחהשטחהשטח    עלעלעלעל    כיכיכיכי    א(א(א(א(    בניהבניהבניהבניה    לעלויותלעלויותלעלויותלעלויות    ביטויביטויביטויביטוי    נתנהנתנהנתנהנתנה    ולאולאולאולא    רכישהרכישהרכישהרכישה    שווישווישווישווי    שלשלשלשל    נכו�נכו�נכו�נכו�    סכו$סכו$סכו$סכו$    בחשבו�בחשבו�בחשבו�בחשבו�

 10 ).).).).10101010' ' ' ' שששש    29292929' ' ' ' ועמועמועמועמ    14141414' ' ' ' שששש    28282828' ' ' ' עמעמעמעמ((((    רררר""""ממממ    220220220220    בשטחבשטחבשטחבשטח    ביתביתביתבית

 11  . ... ".. ... ".. ... ".. ... ".הדעתהדעתהדעתהדעת    אתאתאתאת    מלהניחמלהניחמלהניחמלהניח    רחוקותרחוקותרחוקותרחוקות    העדההעדההעדההעדה    ותשובותותשובותותשובותותשובות    במחדלבמחדלבמחדלבמחדל    שמדוברשמדוברשמדוברשמדובר    חולקחולקחולקחולק    אי�אי�אי�אי�

 12 .לחוק 85 סעי( לפי שומה לתיקו� בקשה העוררת כ"ב הגיש 21.3.18 ביו$ .7

 13 ביו$ הוצאה השפיטה מיטב לפי שומה: "שכ�, השומה לתיקו� הבקשה את דחה המשיב .8

 14 מיסוי לחוק 85 סעי( מכוח שומה לתיקו� בקשה להגשת המועדי$ חלפו, ומשכ+ 23.12.12

 15 ".מקרקעי�

 16 הבקשה את הגיש, בתגובה המשיב. ערר העוררת הגישה המשיב של זו החלטה כנגד .9

 17 .התיישנות מחמת הס( על הערר לסילוק, שלפנינו

  18 

 19        עיקרי טענות הצדדי$עיקרי טענות הצדדי$עיקרי טענות הצדדי$עיקרי טענות הצדדי$

 20 לתק� נית� במסגרתו המקסימאלי הזמ� פרק את קובע לחוק 85 סעי( כי טוע� המשיב .10

 21 בקביעת הצור+. מהותית התיישנות חלה לו ומעבר שני$ 4 על עומד, זה זמ� פרק. שומה

 22 עומדות ובבסיסו, יגונה בל הכרח הנו, שומה לתיקו� הצדדי$ לרשות העומד מוגדר זמ� פרק

 23 אי� כי קבעה אשר, לפסיקה המשיב מפנה עמדתו לחיזוק. ההתיישנות שבמוסד התכליות

 24 במצבי$ מדובר היה כאשר ג$, המס בחוקי שנקבעה ההתיישנות תקופת ממסגרת לחרוג

 25 הכנסה מס פקודת במסגרת הניתנות הטבות של בהקשר כגו� – פשוטי$ לא אנושיי$

 26    דניאלדניאלדניאלדניאל' ' ' ' ננננ    האוצרהאוצרהאוצרהאוצר    משרדמשרדמשרדמשרד    ––––    רכושרכושרכושרכוש    ומסומסומסומס    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    נציבותנציבותנציבותנציבות, 3602/97 א"ע, לדוגמה ראו( לנכי$

 27  )).2001( 297) 2(נו ד"פ, שחרשחרשחרשחר
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 1 הקבועי$ המועדי$ הארכת כמאפשר, לחוק 107 סעי( את לפרש ראוי כי טוענת העוררת .11

 2 המחוקק כי לומר נכו� זה אי�, לחוק 107 מסעי( כתוצאה, אחרות ובמילי$. לחוק 85 בסעי(

 3 .שני$ ארבע בחלו( א(, המתאימי$ במקרי$, שומה תיקו� המונעת התיישנות קבע

 4 שהגישה הבקשה את כי טוענת העוררת, שלפנינו המקרה לעובדות ובהתייחס, בנוס(

 5 מכירת בעת הפטור והחלת במס בחיוב בחולו� הדירה מכירת בעת שנית� הפטור להמרת

 6 בתו+ הוגשה זו בקשה. שומה לתיקו� כבקשה, למהותה בהתא$ לפרש יש, בסביו� הבית

 7 להוכיח ראיות בידיה כי טוענת העוררת. לחוק 85 בסעי( הקבועות השני$ ארבע מסגרת

 8 מבקשת היא כ+ ולש$, 85 סעי( לפי שומה לתיקו� כבקשה זה מסוג בקשות רואה המשיב כי

 9 לכ+, העוררת לטענת, מביאות, דנ� המקרה של אלה נסיבות. המשפט לבית עדי$ להביא

 10 . האזרחי הדי� סדר לתקנות 101 תקנה מכוח הס( על לסילוק מתאי$ מקרה זה שאי�

   11 

 12        דיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעהדיו� והכרעה

 13  :קובע לחוק 85 סעי( .12

 14המנהל רשאי, בי� ביזמתו ובי� לפי דרישת מי ששיל$ מס, לתק� שומה המנהל רשאי, בי� ביזמתו ובי� לפי דרישת מי ששיל$ מס, לתק� שומה המנהל רשאי, בי� ביזמתו ובי� לפי דרישת מי ששיל$ מס, לתק� שומה המנהל רשאי, בי� ביזמתו ובי� לפי דרישת מי ששיל$ מס, לתק� שומה             (א)(א)(א)(א)

 15, תו+ ארבע שני$ מיו$ שאושרה , תו+ ארבע שני$ מיו$ שאושרה , תו+ ארבע שני$ מיו$ שאושרה , תו+ ארבע שני$ מיו$ שאושרה 82828282(ב) או (ג) או לפי סעי( (ב) או (ג) או לפי סעי( (ב) או (ג) או לפי סעי( (ב) או (ג) או לפי סעי( 78787878שנעשתה לפי סעי( שנעשתה לפי סעי( שנעשתה לפי סעי( שנעשתה לפי סעי( 

 16כשומה עצמית או מיו$ שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניי�, בכל כשומה עצמית או מיו$ שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניי�, בכל כשומה עצמית או מיו$ שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניי�, בכל כשומה עצמית או מיו$ שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניי�, בכל 

 17        אחד מהמקרי$ האלה:אחד מהמקרי$ האלה:אחד מהמקרי$ האלה:אחד מהמקרי$ האלה:

 18שות העשויות ... לחייב במס או לשנות את שות העשויות ... לחייב במס או לשנות את שות העשויות ... לחייב במס או לשנות את שות העשויות ... לחייב במס או לשנות את נתגלו עובדות חדנתגלו עובדות חדנתגלו עובדות חדנתגלו עובדות חד                ))))1111((((

 19 סכו$ המס;סכו$ המס;סכו$ המס;סכו$ המס;

 20המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכו$ המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכו$ המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכו$ המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכו$                 ))))2222((((

 21        המס או למנוע תשלו$ מס;המס או למנוע תשלו$ מס;המס או למנוע תשלו$ מס;המס או למנוע תשלו$ מס;

 22        נתגלתה טעות בשומה.נתגלתה טעות בשומה.נתגלתה טעות בשומה.נתגלתה טעות בשומה.                ))))3333((((

 23, או הוטל עליו כופר , או הוטל עליו כופר , או הוטל עליו כופר , או הוטל עליו כופר 98989898הורשע מוכר זכות במקרקעי� ... בעבירה לפי סעי( הורשע מוכר זכות במקרקעי� ... בעבירה לפי סעי( הורשע מוכר זכות במקרקעי� ... בעבירה לפי סעי( הורשע מוכר זכות במקרקעי� ... בעבירה לפי סעי(             (ב)(ב)(ב)(ב)        

 24לפעול כאמור בסעי( קט� (א), בתו+ התקופה לפעול כאמור בסעי( קט� (א), בתו+ התקופה לפעול כאמור בסעי( קט� (א), בתו+ התקופה לפעול כאמור בסעי( קט� (א), בתו+ התקופה     , רשאי המנהל, רשאי המנהל, רשאי המנהל, רשאי המנהל101101101101כס( לפי סעי( כס( לפי סעי( כס( לפי סעי( כס( לפי סעי( 

 25המסתיימת בתו$ שנה מיו$ ההרשעה או מיו$ תשלו$ הכופר, לפי העניי�, או המסתיימת בתו$ שנה מיו$ ההרשעה או מיו$ תשלו$ הכופר, לפי העניי�, או המסתיימת בתו$ שנה מיו$ ההרשעה או מיו$ תשלו$ הכופר, לפי העניי�, או המסתיימת בתו$ שנה מיו$ ההרשעה או מיו$ תשלו$ הכופר, לפי העניי�, או 

 26        עד תו$ התקופה הקבועה בסעי( קט� (א), לפי המאוחר.עד תו$ התקופה הקבועה בסעי( קט� (א), לפי המאוחר.עד תו$ התקופה הקבועה בסעי( קט� (א), לפי המאוחר.עד תו$ התקופה הקבועה בסעי( קט� (א), לפי המאוחר.

 27 מסגרת בעיקר רלוונטית לעניינינו אול$, במלואו כמעט צוטט הסעי(, התמונה לשלמות

 28  .שני$ ארבע – הסעי( שקבע הזמ�
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 1 85 סעי( שקבע הזמ� גבולות הרחבת מתבקשת באמצעותו הסעי(, לחוק) א(107 סעי( .13

 2 :קובע, לחוק

 3    סיבהסיבהסיבהסיבה    ראהראהראהראה    וא$וא$וא$וא$    לכ+לכ+לכ+לכ+    נתבקשנתבקשנתבקשנתבקש    א$א$א$א$, , , , זהזהזהזה    בחוקבחוקבחוקבחוק    שנקבעשנקבעשנקבעשנקבע    מועדמועדמועדמועד    כלכלכלכל    להארי+להארי+להארי+להארי+    רשאירשאירשאירשאי    המנהלהמנהלהמנהלהמנהל

 4 ....לבקשהלבקשהלבקשהלבקשה    להיעתרלהיעתרלהיעתרלהיעתר    מספקתמספקתמספקתמספקת

 5 השאלה זאת –? לחוק 85 בסעי( הקבוע המועד את ג$ כולל" בחוק שנקבע מועד כל" הא$

 6 .בבקשתו המשיב שהעמיד המרכזית

 7. בחיוב זו לשאלה להשיב יש לפיה לתוצאה להגיע נית� כי ספק אי�, החוק לשו� מבחינת

 8 מבחינת ומשכ+", זה בחוק" � 107 סעי( של כלשונו, נקבע, לחוק 85 בסעי( הקבוע המועד

 9 בסעי( הקבועות השני$ ארבע הארכת את מאפשר 107 סעי( כי להסיק נית� החוק לשו�

 10  . לחוק 85

 11  .יותר מורכבת שהתמונה אלא

 12 המועדי$ כל את לא לפיה הגישה מקובלת, לחוק 107 סעי( של הגורפת לשונו א( על .14

 13 להארי+ למנהל לאפשר אי� כי נראה, לדוגמה כ+. להארי+ המנהל רשאי בחוק הקבועי$

 14 לפטור לזכות כדי דירה למכור או לרכוש יש, פלוני מועד עד כי והקובע בחוק שנקבע מועד

 15, יחידה דירה רכישת בעת החל הרכישה מס לעני�) ג1ג(9 סעי(, לדוגמה ראו( מס הקלת או

 16 תאפשר אלא כ� תאמר לא א$). יחידה דירה מכירת בעת שבח ממס הפטור לעני� ג49 וסעי(

 17 את לייש$ יהיה נית� לא כי תהא התוצאה, זה מסוג מהותיי$ מועדי$ א( להארי+ למנהל

 18 דברי+ את ונתת, "החוק אכיפת אופ� אודות ושקיפות ודאות המקד$ באופ� החוק הוראות

 19  ". לשיעורי�

 20 נית� לגביה$ – לפרוצדורה הנוגעת הוראה הקובעי$ סעיפי$ בי� היא המקובלת ההבחנה .15

 21 הקובעי$ סעיפי$ לבי�, בה$ הקבוע הזמ� מש+ את ולהארי+ לחוק 107 סעי( את להחיל

 22 .הסעי( הוראות את להחיל אי� לגביה$ – מהותית הוראה

 23 מהווה הוא הא$ או פרוצדוראלית הוראה בבחינת הוא בחוק הקבוע מועד הא$ נדע כיצד

 24 . לא ולעיתי$ ברורה לכ+ התשובה לעיתי$ –? הסעי( מהוראות ושורשי מהותי חלק

 25 הקובע מהותי מועד הוא 85 בסעי( הקבוע השני$ ארבע מועד הא$, שלפנינו בהקשר .16

 26 הזמ� מש+ – פרוצדורה הקובע במועד מדובר שמא או, המחוקק שקבע התיישנות מסגרת

 27 אחרות שונות בקשות להגיש יש בו הזמ� למש+ בדומה, שומה לתיקו� בקשה להגיש יש בו

 28 ?לא ותו זה – בחוק הקבועות
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 1 אחת כל את ולנמק, אחר או כזה באופ� זו שאלה על להשיב נית� הבנתי למיטב, אודה

 2 פסיקת את לבחו� אפנה, ליל+ יש כי סבור אני בה הדר+ את לנמק אפנה טר$. מהגישות

 3 .בנושא שעסקו מלומדי$ של דעת$ ואת זה בעני� העליו� המשפט בית

 4 אליקי$ השופט' כב. מחייבת הלכה זה בעני� קבע טר$ העליו� המשפט בית כי נראה .17

 5    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    כספיכספיכספיכספי    רותרותרותרות, 7759/07 א"בע, זו בסוגיה דעתו את הביע) אז כתוארו( רובינשטיי�

 6 "): כספי עני�: "להל�) (12.4.2010, נבו( נתניהנתניהנתניהנתניה    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי

 7    המופיעהמופיעהמופיעהמופיע    המועדהמועדהמועדהמועד    אתאתאתאת    להארי+להארי+להארי+להארי+    נית�נית�נית�נית�    כיכיכיכי, , , , העררהעררהעררהערר    בועדתבועדתבועדתבועדת    הרובהרובהרובהרוב    כדעתכדעתכדעתכדעת    דעתידעתידעתידעתי, , , , זוזוזוזו    במחלוקתבמחלוקתבמחלוקתבמחלוקת""""

 8, , , , תחולתותחולתותחולתותחולתו    אתאתאתאת    המגבילהמגבילהמגבילהמגביל    דברדברדברדבר    107107107107    סעי(סעי(סעי(סעי(    בלשו�בלשו�בלשו�בלשו�    מצאתימצאתימצאתימצאתי    לאלאלאלא    .107107107107סעי( סעי( סעי( סעי(     באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    85858585בסעי( בסעי( בסעי( בסעי( 

 9    הארכתהארכתהארכתהארכת    לאפשרלאפשרלאפשרלאפשר    ––––    מועטי$מועטי$מועטי$מועטי$    א$א$א$א$    ג$ג$ג$ג$    ––––    מסוימי$מסוימי$מסוימי$מסוימי$    במקרי$במקרי$במקרי$במקרי$, , , , צודקצודקצודקצודק    זהזהזהזה    יהאיהאיהאיהא    א(א(א(א(    כיכיכיכי    ודומניודומניודומניודומני

 10 . ...". ...". ...". ..."85858585    בסעי(בסעי(בסעי(בסעי(    הקבועהקבועהקבועהקבוע    המועדהמועדהמועדהמועד

 11 בדיו� ההכרעה לצור+ נדרשה לא כספי בעני� רובינשטיי� השופט' כב של עמדתו, אכ�

 12 מותירי$ ה$ כי, פוגלמ�' וע עמית' י השופטי$' כב, להרכב חבריו קבעו ומשכ+, שלפניו

 13  .מצוא לעת זו שאלה

 14, נבו( ירושלי$ירושלי$ירושלי$ירושלי$    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    חכמיחכמיחכמיחכמי    משהמשהמשהמשה, 5461/11 א"בע, דנציגר יור$ השופט' כב

 15  :רובינשטיי�' הש של בגישתו תמ+") חכמי עני�: "להל�) (5.2.2013

 16    חריגי$חריגי$חריגי$חריגי$    במקרי$במקרי$במקרי$במקרי$    להארי+להארי+להארי+להארי+    נית�נית�נית�נית�    לפיהלפיהלפיהלפיה    כספיכספיכספיכספי    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    שהובעהשהובעהשהובעהשהובעה    לדעהלדעהלדעהלדעה    אניאניאניאני    נוטהנוטהנוטהנוטה    כשלעצמיכשלעצמיכשלעצמיכשלעצמי""""

 17        ..." ..." ..." ..."     לחוקלחוקלחוקלחוק    107107107107    סעי(סעי(סעי(סעי(    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    85858585    בסעי(בסעי(בסעי(בסעי(    הקבועהקבועהקבועהקבוע    המועדהמועדהמועדהמועד    אתאתאתאת

 18 אמרת בבחינת הייתה רובינשטיי�' הש' כב של עמדתו ש$, כספי בעני� הדי� לפסק בניגוד

 19 העני� בחינת לש$ הכרחית דנציגר' הש' כב של הכרעתו הייתה חכמי בעני�, בלבד אגב

 20 הצביע לא המערער כי, הדי� בפסק נקבע יו$ של בסופו כי לציי� יש, זאת ע$. ש$ שנדו�

 21 יש א$ בעיני ספק, משכ+. המועד להארכת החריגה הסמכות להפעלת מספקת סיבה על

 22 כיוצרת, דנציגר' הש' כב של דינו לפסק בדי� שישבו השופטי$ שאר הסכמת את לראות

 23  . שלפנינו בשאלה מחייבת הלכה

 24 די� פסק של תוק( נית�) 8.5.2017, נבו( חדרהחדרהחדרהחדרה    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי' ' ' ' ננננ    גיוראגיוראגיוראגיורא    ברברברבר, 5070/15 א"בע .18

 25 85 בסעי( הקבוע המועד את להארי+ אי� כי נקבע ובו, הצדדי$ הגיעו אליו פשרה להסדר

 26 אלא הצדדי$ שבי� מחלוקת הוכרעה לא בו די� בפסק ומדובר הואיל. לחוק 107 סעי( מכוח

 27: ראו, דומה לדעה( מחייבת הלכה בו לראות יש כי סבור איני, שביניה$ להסכ$ תוק( נית�

 28 את וכ�) 9.4.2017, נבו( אביבאביבאביבאביב    תלתלתלתל    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ריי+ריי+ריי+ריי+ 9451�10�16) אביב תל( ע"ו

 29  ")).ריי+ עני�: "להל�) (22.8.2017, נבו( הדי� פסק לאחר זה בעני� שניתנה ההחלטה
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 1 זה בעני� וניתנו, שלפנינו הבקשה בבסיס העומדת לשאלה בעבר נדרשו הערר ועדות .19

 2' כב של דינו לפסק י פסקה ראו, הערר בוועדות השונות הגישות לסקירת( שונות פסיקות

 3 ). ריי+ בעני� הדי� לפסק 29 פסקה וכ� כספי בעני� רובינשטיי� השופט

 4 סעי( מכוח 85 שבסעי( המועד את להארי+ נית� כי קבעו ערר ועדות שתי, יחסית לאחרונה

 5 ע"ו וכ�, ריי+ בעני� לאחריו שניתנה וההחלטה הדי� פסק, לעיל כאמור, ראו. לחוק 107

 6 עני�: "להל�) (14.9.18, נבו( מרכזמרכזמרכזמרכז    אזוראזוראזוראזור    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    אזרחיאזרחיאזרחיאזרחי    שיכו�שיכו�שיכו�שיכו� 14742�09�16

 7 ").מ"בע אזרחי שיכו�

 8 את לייש$ נית�, המתאימי$ במקרי$, לפיה עמדת$ את הביעו זו בסוגיה שעסקו מלומדי$ .20

 9  : הדרי' פרופ של בלשונו, כ+. לחוק 85 סעי( הוראת על 107 סעי( הוראת

 10    מיסוימיסוימיסוימיסוי    לחוקלחוקלחוקלחוק    107107107107    בסעי(בסעי(בסעי(בסעי(    שימוששימוששימוששימוש    תו+תו+תו+תו+    השני$השני$השני$השני$    ארבעארבעארבעארבע    תקופתתקופתתקופתתקופת    אתאתאתאת    להארי+להארי+להארי+להארי+    א(א(א(א(    נית�נית�נית�נית�""""

 11    ראהראהראהראה    וא$וא$וא$וא$    לכ+לכ+לכ+לכ+    נתבקשנתבקשנתבקשנתבקש    א$א$א$א$""""    זהזהזהזה    בחוקבחוקבחוקבחוק    שנקבעשנקבעשנקבעשנקבע    מועדמועדמועדמועד    כלכלכלכל    להארי+להארי+להארי+להארי+    למנהללמנהללמנהללמנהל    המתירהמתירהמתירהמתיר, , , , מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�

 12    המנהלהמנהלהמנהלהמנהל    ידיידיידיידי����עלעלעלעל    השני$השני$השני$השני$    ארבעארבעארבעארבע    תקופתתקופתתקופתתקופת    שלשלשלשל    הארכההארכההארכההארכה" ... " ... " ... " ... לבקשהלבקשהלבקשהלבקשה    להיעתרלהיעתרלהיעתרלהיעתר    מספקתמספקתמספקתמספקת    סיבהסיבהסיבהסיבה

 13 ".".".".דופ�דופ�דופ�דופ�    יוצאייוצאייוצאייוצאי    במקרי$במקרי$במקרי$במקרי$    רקרקרקרק    שתיעשהשתיעשהשתיעשהשתיעשה    ראויראויראויראוי

 14  . 211�212' עמ) 2007( שניה מהדורה, ג כר+, מקרקעי� מיסוי, הדרי' י

 15  )).2012( 580' עמ, שני חלק, מקרקעי� שבח מס, נמדר' א: ראו, דומה לעמדה(

 16 85 בסעי( הקבוע המועד את להארי+, בלבד חריגי$ במקרי$, נית� כי היא עמדתי ג$ .21

 17 והיא, החוק של לשונו לאור אפשרית זו עמדה. לחוק 107 שבסעי( ההוראה באמצעות

 18  . מקרקעי� מיסוי חוק של אופיו לאור לדעתי נדרשת

 19 העסקאות של ניכר רוב. בישראל במקרקעי� הוניות עסקאות ממסה מקרקעי� מיסוי חוק

 20 ה$ שכ+ המלמדי$ מספריי$ לנתוני$( מגורי$ בדירות עסקאות ה�, החוק מכוח המתמסות

 21' עמ, ומעשה הלכה, פרשנות – מקרקעי� מיסוי, אהרונובי3' וש גורמ�' א: ראו, הדברי$ פני

 22 דירת מכירת/רכישת בעת מבצעי$ שה$ העסקה, החוק מנמעני ניכר חלק אצל)). 2017( 65

 23 הדירות מחירי בהינת�. בחייה$ ביותר המשמעותית הכלכלית העסקה היא, המגורי$

 24 . המגורי$ בדירות מושקע מאוד רבות עבודה שנות של עמל, בישראל

 25 אני, זאת מאפשרת לחוק 107 סעי( של הרחבה שלשונו בכ+ ובהתחשב זה דברי$ במצב

 26 בחלו( ג$ בשומה טעות לתק� יהיה נית�, חריגי$ שבמקרי$ כ+ החוק את לפרש שיש סבור

 27 לצמצ$ עשויה, מאפשרת החוק שלשו�, זו גמישות. לחוק 85 בסעי( הקבועות השני$ ארבע

 28 אמת מס שאינו מס בהטלת ביטוי לידי לבוא עלול אשר, לאד$ קשה נזק נגר$ בה$ מקרי$

 29  . חייו מעמל משמעותי מרכיב מהמקרי$ בחלק ולכלות
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 1 זמ� פרק בחלו( שומה לתק� לעיתי$ נית�, הכנסה מס לפקודת �160ו 147 סעיפי$ מכוח .22

 2 בניגוד. �1975ו"תשל, מוס( ער+ מס לחוק 79 סעי( מכוח ג$ כ+. שני$ מארבע ארו+

 3 מיסוי בחוק המיסי$, אלה חוקי$ רוב פי�על עוסקי$ בה$ המחזורי הגוו� בעלי לאירועי$

 4 פע$ לא כרוכה מקרקעי� עסקת. פעמי חד ולרוב בודד הוני אירוע בגי� מוטלי$ מקרקעי�

 5 העובדות שמכלול כ+), השבחה היטל קביעת לצור+ כגו�( שוני$ גורמי$ מול בהתדיינויות

 6 נכו�, במקרקעי� הונית עסקה של בהקשרה דווקא כי סבור איני. זמ� בחלו( רק מתברר

 7, שכזו קביעה מחייבת אינה החוק ולשו� הואיל. מהרגיל קצרה התיישנות תקופת לאמ3

 8  . גמישות של מרחב חריגי$ במקרי$ המותירה פרשנות לאמ3 לטעמי יותר נכו�

 9 להיעשות לדעתי צרי+, לחוק 85 בסעי( הקבוע המועד להארכת 107 בסעי( השימוש .23

 10 מקרי$ הותרת ידי�על. המועד להארכת מספקת סיבה תמצא בה$, בלבד חריגי$ במקרי$

 11 ואינטרס לחוק 85 בסעי( הקבועה הזמ� מסגרת ככלל תובטח, בלבד חריגי$ לאירועי$ אלה

 12 . סיפוק� לידי, המקרי$ של המכריע ברוב, בכ+ יבואו הדיו� וסופיות הוודאות

 13 הנוגע בכל. הנישו$ של מיוזמתו שומה לתיקו� בעיקר התייחסתי לעיל הנזכרי$ בדברי .24

 14 השני$ ארבע חלו( לאחר א(, מיוזמתו שומה לתק� המנהל בפני האפשרות לפתיחת

 15 זו אפשרות. דעתו את כבר לכ+ נת� לחוק) ב(85 שסעי( הרי, לחוק) א(85 בסעי( הקבועות

 16 אני. בסעי( כמפורט – כופר עליו הוטל או הנישו$ הורשע בה$ במקרי$ למנהל ניתנת

 17 חריגי$ מקרי$ שיתכנו כ+, ממצה הסדר לחוק) ב(85 בסעי( לראות אי� כי לחשוב נוטה

 18 את להארי+, לחוק 107 סעי( בהוראת שימוש ביוזמתו לעשות המנהל יוכל בה$ ביותר

 19 עליו הוטל לא או הנישו$ הורשע לא כאשר ג$ שומה ולתק�) א(85 בסעי( הקבוע המועד

 20 אינה, לחוק) ב(85 סעי( חל לא בו במקרה המנהל לסמכויות בנוגע זו שאלה, זאת ע$. כופר

 21 .בה להכריע הכרח עתה לעת אי� ומשכ+, שלפנינו במקרה להכרעה נדרשת

 22 נקבע לחוק א�85ו מא49, יד49 שבסעיפי$ העובדה כי הטענה את בבקשתו העלה המשיב .25

 23 הקבועות השני$ ארבע חלו( לאחר ג$ השומה את בעניינ$ לתק� יהיה נית� כי במפורש

 24 להסיק המשיב ביקש מכ+. אפשרי הדבר אי� המקרי$ בשאר כי מלמדת, לחוק 85 בסעי(

 25 לקבל בידי אי�. לחוק 107 סעי( מכוח 85 בסעי( הקבוע המועד את להארי+ נית� לא כי

 26 .זו טענה

 27 לנקוט יש ולכ� מחשבת מלאכת מלאכתו עשה לא המס דיני מחוקק, כידוע, ראשית

 28 כי לקבוע מראש רצה המחוקק כי לטעו� בהחלט נית�, שנית. זה מסוג בהיסקי$ בזהירות

 29 מבלי, שני$ ארבע בחלו( ג$ השומה תמיד תתוק�, אלה סעיפי$ עוסקי$ בה$ במקרי$
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 1 107 סעי( של הגבוה בר( ועמידה ומקרה מקרה בכל דעת שיקול בהפעלת צור+ שיהיה

 2 .  לחוק

 3 אזרחי שיכו� ובעני� ריי+ בעני� הדי� בפסקי שאומצה לעמדה בדומה, דבר של לסיכומו .26

 4 במקרי$, מכוחו להארי+ שנית� כ+ לחוק 107 סעי( את לפרש ראוי כי סבור אני א(, מ"בע

 5  .  לחוק 85 בסעי( הקבועי$ המועדי$ את, המתאימי$ החריגי$

  6 

 7        מ� הכלל אל הפרטמ� הכלל אל הפרטמ� הכלל אל הפרטמ� הכלל אל הפרט

 8 בחלו( שומה לתק� אי� מקרה בשו$ כי לקבוע יש לפיה המשיב עמדת את קיבלתי משלא .27

 9 הס( על לדחיה הבקשה את לקבל בידי שאי� הרי, לחוק 85 בסעי( הקבועות השני$ ארבע

 10 מאחר, אחרות ובמילי$. הערר עוסק בה$ המקרה נסיבות את לבחו� מבלי, הערר של

 11 הבקשה, לחוק 85 בסעי( הקבוע המועד יואר+ בה$ חריגי$ מקרי$ יתכנו כי וקבעתי

 12 בגדר$ בא אינו שלפנינו המקרה כי לחלוטי� ברור כי יקבע א$ רק תתקבל הס( על למחיקה

 13  . אלה חריגי$ של

 14, נמוכה אפילו, אפשרות כל קיימת לא בה$ במקרי$ רק תיעשה הס( על דחיה, להזכיר וזאת

 15' ' ' ' ננננ    פלוניפלוניפלוניפלוני    8329/108329/108329/108329/10    ממממ""""בעבעבעבע: ראו, זה בעני�( המבוקש בסעד תזכה העוררת, הערר ישמע א$ כי

 16) 2015( עשרה שתי$ מהדורה, אזרחי די� בסדר סוגיות, גור�' א); 16.12.2010, נבו( פלוניתפלוניתפלוניתפלונית

 17 ).342' עמ

 18 המשפט בבית יומה לעוררת יינת� א$ כי, נמו+ ולו סיכוי יש הא$ לבחו� אפוא עלינו

 19 סיבה יש בה$ החריגי$ המקרי$ בגדר בא שלפנינו המקרה כי יקבע, בתיק הראיות וישמעו

 20  .לחוק 85 בסעי( הקבוע המועד להארכת מספקת

 21 לגילה לב בשי$, המשפחתיות והשלכותיו הפלילי ההלי+ מצוקת כי טע� העוררת כ"ב .28

 22 לתסבוכת בהקשרו נקלע, לה לעזור ביקש אשר שחתנה ולכ+ העוררת של המבוגר

 23 שומה לתיקו� נוספת בקשה הגישה לא שהעוררת לכ+ שהביאו ה$, עתידו על המאיימת

 24 הבקשה את כי טענתה על עומדת העוררת שכ�", שומה לתיקו� נוספת בקשה. "מכבר זה

 25 אשר, שומה לתיקו� כבקשה לראות יש), 4 סעי( לעיל ראו( בחיוב הפטור להמרת שהגישה

 26 .המשיב מאת לתשובה זכתה לא

 27 את להארי+ למשיב המאפשר, לחוק) ב(85 סעי( להוראת בהיקש כי טוענת העוררת, בנוס(

 28 של במקרה כלפיה דומה בגישה לנהוג מקו$ יש, הרשעה של במקרה השומה תיקו� מועד

 29 .  זיכוי
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 1. בסביו� הבית מכירת על הדיווח הגשת בעת, ד� ד"עו, חתנה ידי�על מיוצגת הייתה העוררת .29

 2, זו עובדה. זה באירוע עסק אשר הפלילי ההלי+ במסגרת מיוצגת הייתה העוררת, בנוס(

 3 הקבוע המועד להארכת מקו$ יש כי יקבע זה במקרה כי הסיכוי את ניכר באופ� מצמצמת

 4 . לחוק 85 בסעי(

 5 שלפנינו במקרה יש כי יתכ�, המועד הארכת את השולל לכיוו� המטה זו עובדה שלצד אלא

 6 .השומה תיקו� את מחייבות א( ואולי המצדיקות חריגות נסיבות

 7 ששמעה לאחר, ברור באופ� קבעה, 52875�09�16 פ"בת הדי� בהכרעת, תבור השופטת' כב

 8 לדברי. אמת מס שומת משק( אינו, במס העוררת חויבה לגביו השבח כי, זה בעני� ראיות

 9 נוספי$ ענייני$ א( הנראה וככל בניה הוצאות בחשבו� נלקחו לא בשומה, תבור השופטת

 10, זה בעני� תבור השופטת' כב בפני שניתנו הסברי$. בחשבו� לקחת הכרחי היה אות$

 11  . הדעת את מלהניח כרחוקי$ בפסיקתה נמצאו

 12 פניו�על כי, בתיק ראיות שמעתי טר$ כי לב שימת ותו+ הראויה בזהירות, ואומר אוסי(

 13 היה וחובה, למשיב ידועות להיות צריכות היו השומה בעריכת מהטעויות חלק כי נראה

 14  . הפלילי ההלי+ ניהול במהל+ או האישו$ כתב להגשת קוד$, הוא ביוזמתו לתקנ$ עליו

 15 המועד הארכת את המצדיקות נסיבות שאלה הרי, הדברי$ פני ה$ כ+ כי יוכח אכ� א$

 16  .לחוק 107 סעי( מכוח

 17 וכי, לחלוטי� שגוי 0 1,500,000 �כ על והעומד עליה שהוטל המס חיוב כי טוענת העוררת .30

 18 וטוע� בתוק( כ+ על חולק המשיב. בלבד 0 300,000 �כ על עומד לחול שצרי+ האמת מס

 19 כה אינו הוציא שהוא השומה לבי� בינה והפער, יותר הרבה גבוהה האמת מס שומת כי

 20  .זה בעני� להכריע בידי אי�, בתיק הראיות לשמיעת עד. גדול

 21 למעשה הודה ובכ+, שנערכה בשומה ממש של פגמי$ נפלו כי נראה, אחרת או שכ+ אלא

 22, מהנדרש גבוהה שומה הצגת תו+ פלילי הלי+ נוהל כי נראה בה� בנסיבות. המשיב ג$

 23 בחיוב פטור להמרת בקשה העוררת ידי�על מועד בעוד הוגשה שכזכור בכ+ ובהתחשב

 24 כל אי� כי לקבוע בידי אי�), 11 סעי( שבסו( לטענה לב ובשי$ 4 בסעי( לעיל כמפורט(

 25 ולו ולתיקו� לחוק 107 סעי( מכוח המועד להארכת העוררת של בקשתה תתקבל כי סיכוי

 26 . הס( על לדחייה מתאי$ זה מקרה אי�, משכ+. מהשומה חלק

 27 

 28  . להידחות הס( על לסילוק הבקשה די� כי לקבוע לחברי אציע, האמור כל לאור
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 1 יקבעו וההוצאות להוצאות צו לתת זה בשלב אי� כי היא דעתי, הנסיבות מכלול נוכח

 2  .ההלי+ לתוצאות בהתא$

       3 

          4 

 5  :חבר ועדהחבר ועדהחבר ועדהחבר ועדה    ––––    ב� לולוב� לולוב� לולוב� לולועור+ הדי� מיכאל עור+ הדי� מיכאל עור+ הדי� מיכאל עור+ הדי� מיכאל 

 6כי$ שאי� למחוק על הס( את אני מצטר( להחלטת כבוד השופט אבי גורמ� ובהחלט מס

 7  השלו$ כתב בהכרעת הדי� :שבית משפט  לאחר ,וזאת הערעור

 8"שהשומה האמורה אינה משקפת את השבח האמתי בנכס וסכו$ המס הנכו� נמו+ "שהשומה האמורה אינה משקפת את השבח האמתי בנכס וסכו$ המס הנכו� נמו+ "שהשומה האמורה אינה משקפת את השבח האמתי בנכס וסכו$ המס הנכו� נמו+ "שהשומה האמורה אינה משקפת את השבח האמתי בנכס וסכו$ המס הנכו� נמו+ 

 9        יותר"יותר"יותר"יותר"

 10במקרה , ת די� ויהווה גביית מס שאינו אמתועל כ� התשלו$ הנדרש ממנה יכול ויגרו$ לעיוו

 11לקבל את יומה בבית המשפט ומקרה זה נכנס במסגרת  מעי� זה דעתי היא כי על העוררת

 12לחוק.  85שבסעי(   להארכת המועד 107י$ החריגי$ המאפשרי$ את השימוש בסעי( המקר

 13לתקסד"א. ובאשר להוצאות יקבעו  101לכ� יש לדחות את הבקשה למחיקה על הס( לפי סעי( ו

 14  לפי תוצאות ההלי+.

  15 

 16  :חבר ועדהחבר ועדהחבר ועדהחבר ועדה    ––––    לילילילילילילילי    אלו�אלו�אלו�אלו�    המקרקעי�המקרקעי�המקרקעי�המקרקעי�    שמאישמאישמאישמאי

 17  .הועדה ר"יו החלטת את היטב קראתי

 18 הדי� סדר לתקנות 101 לתקנה בהתא$, ישנותיהת מכח הס( על הערר לדחיית המשיב בקשת

 19  .הנדו� בתיק להתקבל ראויה אינה, 1984 ד"התשמ, האזרחי
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 21 נית� בא$ השאלה את לבחו� יש ולכ� הערר לקבלת אפסי בסיכוי מדובר אי� שלפנינו במקרה

 22  .מלא משפטי בהלי+, לחוק 107' לס בהתא$ 85' בס הקבוע ההתיישנות מועד את להארי+

 23  .הס( על לסילוק הבקשה את לדחות הועדה ר"יו החלטת ע$ מסכי$ הנני לעיל לאמור בהתא$

 24 בדחיית התחשבות תו+, שיינת� ד"פס לפי יקבעו ההוצאות כי דעתי, להוצאות צו מת� לעניי�

 25  .הנוכחית הבקשה
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  משפט לענייני� מנהליי��לוד בשבתו כבית�בית המשפט המחוזי מרכז

    

  נ' מנהל מיסוי מקרקעי� מרכז קופל 18	05	29094 ו"ע
  

                                                                    
     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 12מתו�  12

 1  השופט אבי גורמ�. כב'יו"ר הועדה,  כאמור בהחלטתו שלהוחלט 

 2  תשלח את ההחלטה לצדדי$.המזכירות 
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 4    .הצדדי$ בהעדר, 2018 דצמבר 2, ט"תשע כסלו' דכ, היו$ ניתנה
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  אבי גורמ�, שופט
  אב"ד

  

  מר אלו� לילי ,    מיכאל ב� לולו עו"ד
  שמאי מקרקעי�
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