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ת מבקש  
  

 א.ד. עו� והוד בע"מ

  ע"י ב"כ עו"ד יעקב קסטל                                                          
  

  נגד

 

  
  משיב

  
  מנהל מס ער� מוס� (רמלה)

 2  ב"כ עו"ד מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)  יע"                                                             

 3 

  
 

 החלטה

  4 

 5  לפני בקשה של המערערת להורות למשיב לזמ� את העדי� ששמותיה� מפורטי� בסעיפי�

 6, ואשר את ההודעות שגבה מה� מבקש המשיב הוא מתכוו� 7.1.2013לתגובתו מיו�  16 �4 

 7  להגיש כראיה במהל# הדיו� הקבוע להוכחות. 

  8 

 9בבקשתה, מבקשת המערערת מבית משפט זה להורות למשיב לדאוג לכ# שביו� הדיו� 

 10ע"י הקבוע להוכחות יופיעו לצור# חקירת� הנגדית כל העדי� שההודעות מטעמ� הוגשו 

 11  המשיב.

  12 

 13המשיב מתנגד לבקשה זו. המשיב סבור כי ככל שהמערערת מעוניינת בחקירת� הנגדית של 

 14מוסרי ההודעות, עליה להתכבד ולזמנ� לישיבת ההוכחות. לטענת המשיב, בית המשפט 

 15מתבקש להורות כי על המבקשת, המערערת, לזמ� את הנחקרי� למת� עדות, ככל שתבקש 

 16  לעשות כ�.

  17 

        18 

        19 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/34445-05-12.pdf
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 2        דיו� והכרעה דיו� והכרעה דיו� והכרעה דיו� והכרעה 

  3 

 4(להל�:  1976 –א' לתקנות מס ער# מוס) ומס קניה (סדרי הדי� בערעור), התשל"ו 10תקנה 

 5  ) קובעת כדלקמ�:תקנות סדרי הדי� בערעורתקנות סדרי הדי� בערעורתקנות סדרי הדי� בערעורתקנות סדרי הדי� בערעור

  6 

 7"בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או "בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או "בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או "בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או                         

 8את החלטתו או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, ג� א� את החלטתו או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, ג� א� את החלטתו או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, ג� א� את החלטתו או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, ג� א� 

 9        לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� בהלי# אזרחי." לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� בהלי# אזרחי." לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� בהלי# אזרחי." לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� בהלי# אזרחי."     ראיה כזוראיה כזוראיה כזוראיה כזו

  10 

 11א' לתקנות סדרי הדי� בערעור, בהלי# ערעור על החלטת מנהל מס ער# 10עניינה של תקנה 

 12מוס) בהשגה שמגיש נישו� על שומה. מלשו� התקנה עולה כי בהלי# זה, לא כפו) המשיב 

 13לדיני הראיות החלי� בבתי המשפט והמשיב רשאי לסמו# החלטתו ג� על ראיות, אשר אינ� 

 14) עמ' 2, פ"ד לה(אמסל� נ' שירות בתי הסוהראמסל� נ' שירות בתי הסוהראמסל� נ' שירות בתי הסוהראמסל� נ' שירות בתי הסוהר, 581/80בג"צ קבילות בבית המשפט (ראה:  

 15  ).  412) 5, פ"ד מח(יורונט בע"מ נ' שרת התקשורתיורונט בע"מ נ' שרת התקשורתיורונט בע"מ נ' שרת התקשורתיורונט בע"מ נ' שרת התקשורת, 987/94; בג"צ 325

  16 

 17א' לתקנות סדרי הדי� בערעור מתירה הבאת ראיה בערעור מס ער# מוס), ג� א� 10תקנה 

 18ות, ג� מקו� בו מדובר בראיה שאיננה קבילה בהלי# אזרחי, לרבות עדויות שמיעה והודע

 19נעימה נ' נעימה נ' נעימה נ' נעימה נ' , 5330/98מוסרי ההודעות לא התייצבו לחקירה בבית המשפט (ראה לדוגמה:  ע"א 

 20  ). 341�342, בעמ' 337) 2, פ"ד נו(ממונה אזורי מס קניה ומס ער# מוס) חיפהממונה אזורי מס קניה ומס ער# מוס) חיפהממונה אזורי מס קניה ומס ער# מוס) חיפהממונה אזורי מס קניה ומס ער# מוס) חיפה

  21 

 22משורה של פסקי די� בבתי משפט המחוזי וא) בבית המשפט העליו� עולה, כי ככל 

 23ת שהיו בפני המשיב אינ� נכונות, וככל שהמערערת סבורה כי שהמערערת סבורה שהראיו

 24ביכולתה להפרי# את האמור בראיות אלו על ידי חקירת מוסרי ההודעות, הרי שרשאית היא 

 25להזמי� את מוסרי ההודעות לבית המשפט כדי לחוקר� בחקירה נגדית, וכ# להפרי# את 

 26  הגרסה האמורה באות� ההודעות.  

  27 
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 1בוני גל רו� חברה לקבלנות ובניי� בע"מ נ' מנהל המכס בוני גל רו� חברה לקבלנות ובניי� בע"מ נ' מנהל המכס בוני גל רו� חברה לקבלנות ובניי� בע"מ נ' מנהל המכס בוני גל רו� חברה לקבלנות ובניי� בע"מ נ' מנהל המכס , 9072/01ש כ# לדוגמה בעניי� ע"

 2, קבע כב' שופט בית המשפט המחוזי בירושלי� צבי 6מחוזי, עמ'  –ליי� �, מיסי� או�והמע"מוהמע"מוהמע"מוהמע"מ

 3  זילברטל (כתוארו אז):

  4 

 5"לנוכח האפשרות שנפתחה למשיב להגיש כראיות את ההודעות שמסרו "לנוכח האפשרות שנפתחה למשיב להגיש כראיות את ההודעות שמסרו "לנוכח האפשרות שנפתחה למשיב להגיש כראיות את ההודעות שמסרו "לנוכח האפשרות שנפתחה למשיב להגיש כראיות את ההודעות שמסרו 

 6) לחובתו את אי העדת� של מוסרי ) לחובתו את אי העדת� של מוסרי ) לחובתו את אי העדת� של מוסרי ) לחובתו את אי העדת� של מוסרי נחקרי� שוני�, אינני סבור שיש לזקונחקרי� שוני�, אינני סבור שיש לזקונחקרי� שוני�, אינני סבור שיש לזקונחקרי� שוני�, אינני סבור שיש לזקו

 7ההודעות בבית המשפט. אילו רצתה המערערת להבהיר את ההודעות ההודעות בבית המשפט. אילו רצתה המערערת להבהיר את ההודעות ההודעות בבית המשפט. אילו רצתה המערערת להבהיר את ההודעות ההודעות בבית המשפט. אילו רצתה המערערת להבהיר את ההודעות 

 8בנקודה זו או אחרת, פתוחה היתה דרכה לזמ� עדי�, מבי� מוסרי ההודעות בנקודה זו או אחרת, פתוחה היתה דרכה לזמ� עדי�, מבי� מוסרי ההודעות בנקודה זו או אחרת, פתוחה היתה דרכה לזמ� עדי�, מבי� מוסרי ההודעות בנקודה זו או אחרת, פתוחה היתה דרכה לזמ� עדי�, מבי� מוסרי ההודעות 

 9        לפסק הדי� הנ"ל)".לפסק הדי� הנ"ל)".לפסק הדי� הנ"ל)".לפסק הדי� הנ"ל)".    22222222למשיב, להיחקר על גירסת� בבית המשפט (ראו סעי) למשיב, להיחקר על גירסת� בבית המשפט (ראו סעי) למשיב, להיחקר על גירסת� בבית המשפט (ראו סעי) למשיב, להיחקר על גירסת� בבית המשפט (ראו סעי) 

  10 

   11 

 12, התייחס בית המשפט ת"את"את"את"א    ––––לקה משפטית מכס לקה משפטית מכס לקה משפטית מכס לקה משפטית מכס צעידי אזאלדי� נ' מחצעידי אזאלדי� נ' מחצעידי אזאלדי� נ' מחצעידי אזאלדי� נ' מח, 1098/04א) בע"ש 

 13המחוזי בתל אביב (כב' השופטת ד' קרת) לאפשרות הקיימת בפני המערערת לזמ� את מוסרי 

 14  ההודעות ולחוקר� בחקירה נגדית ואמר כ#:

  15 

 16"כל ההודעות לעיל מהוות חלק בלתי נפרד מחומר הראיות אשר מצוי בפני בית "כל ההודעות לעיל מהוות חלק בלתי נפרד מחומר הראיות אשר מצוי בפני בית "כל ההודעות לעיל מהוות חלק בלתי נפרד מחומר הראיות אשר מצוי בפני בית "כל ההודעות לעיל מהוות חלק בלתי נפרד מחומר הראיות אשר מצוי בפני בית                                 

 17א' לתקנות מס ער# נוס) ומס קנייה א' לתקנות מס ער# נוס) ומס קנייה א' לתקנות מס ער# נוס) ומס קנייה א' לתקנות מס ער# נוס) ומס קנייה     10101010י. תקנה י. תקנה י. תקנה י. תקנה המשפט במסגרת הדיו� שבפניהמשפט במסגרת הדיו� שבפניהמשפט במסגרת הדיו� שבפניהמשפט במסגרת הדיו� שבפני

 18(סדרי הדי� בערעור) קובעות כי "בית משפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס (סדרי הדי� בערעור) קובעות כי "בית משפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס (סדרי הדי� בערעור) קובעות כי "בית משפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס (סדרי הדי� בערעור) קובעות כי "בית משפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס 

 19המשיב את שומתו... ג� א� ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� המשיב את שומתו... ג� א� ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� המשיב את שומתו... ג� א� ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� המשיב את שומתו... ג� א� ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיו� 

 20יעקב ב� שלמה נ' מנהל מס ער# יעקב ב� שלמה נ' מנהל מס ער# יעקב ב� שלמה נ' מנהל מס ער# יעקב ב� שלמה נ' מנהל מס ער#     5709/055709/055709/055709/05בהלי# אזרחי"(ראה לעניי� זה ג� ע"א בהלי# אזרחי"(ראה לעניי� זה ג� ע"א בהלי# אזרחי"(ראה לעניי� זה ג� ע"א בהלי# אזרחי"(ראה לעניי� זה ג� ע"א 

 21        ). ). ). ). 241241241241) ) ) ) 4444"י נב("י נב("י נב("י נב(מוס) ירושלי�, פדמוס) ירושלי�, פדמוס) ירושלי�, פדמוס) ירושלי�, פד

 22המערער, למרות שהיה רשאי לעשות כ�, לא טרח לזמ� את נותני ההודעות ולא המערער, למרות שהיה רשאי לעשות כ�, לא טרח לזמ� את נותני ההודעות ולא המערער, למרות שהיה רשאי לעשות כ�, לא טרח לזמ� את נותני ההודעות ולא המערער, למרות שהיה רשאי לעשות כ�, לא טרח לזמ� את נותני ההודעות ולא                                     

 23חקר אות� בחקירה נגדית. מכא� שיש לראות הודעות אלה כעדויות שלא חקר אות� בחקירה נגדית. מכא� שיש לראות הודעות אלה כעדויות שלא חקר אות� בחקירה נגדית. מכא� שיש לראות הודעות אלה כעדויות שלא חקר אות� בחקירה נגדית. מכא� שיש לראות הודעות אלה כעדויות שלא 

 24        נסתרו."נסתרו."נסתרו."נסתרו."

  25 

 26באה לידי ביטוי באה לידי ביטוי באה לידי ביטוי באה לידי ביטוי גישה זו של המשיב, לפיה על המערערת לזמ� את מוסרי ההודעות לחקירה, 

 27.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס .א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס .א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס .א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס , מ4069/03בע"א  המשפט העליו�המשפט העליו�המשפט העליו�המשפט העליו�א) בקביעת בית א) בקביעת בית א) בקביעת בית א) בקביעת בית 
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 1) בית המשפט העליו� ציי�, כי המערערת "עניי� מאלרז""עניי� מאלרז""עניי� מאלרז""עניי� מאלרז",  (להל�: 836) 5, פ"ד נט(ומע"מומע"מומע"מומע"מ

 2  (מ.א.ל.ר.ז) יכלה לזמ� את הנחקרי� למת� עדות, והבהיר בהאי לשנא:  

  3 

 4של עדויות שמיעה. של עדויות שמיעה. של עדויות שמיעה. של עדויות שמיעה.     פי תקנה זו, צדק בית המשפט כאשר התיר קבלת�פי תקנה זו, צדק בית המשפט כאשר התיר קבלת�פי תקנה זו, צדק בית המשפט כאשר התיר קבלת�פי תקנה זו, צדק בית המשפט כאשר התיר קבלת�� � � � "על"על"על"על    

 5שכ�, במקרה דנ� הסתמ# המשיב על החקירות שביצע במטרה לבסס את שכ�, במקרה דנ� הסתמ# המשיב על החקירות שביצע במטרה לבסס את שכ�, במקרה דנ� הסתמ# המשיב על החקירות שביצע במטרה לבסס את שכ�, במקרה דנ� הסתמ# המשיב על החקירות שביצע במטרה לבסס את 

 6שומתו, ורשאי היה בית המשפט לקבל� כדי להערי# הא� השומה בוצעה לפי שומתו, ורשאי היה בית המשפט לקבל� כדי להערי# הא� השומה בוצעה לפי שומתו, ורשאי היה בית המשפט לקבל� כדי להערי# הא� השומה בוצעה לפי שומתו, ורשאי היה בית המשפט לקבל� כדי להערי# הא� השומה בוצעה לפי 

 7מיטב השפיטה. אשר לטענת המערערת כי לא נתאפשרה חקירת הנחקרי�, מיטב השפיטה. אשר לטענת המערערת כי לא נתאפשרה חקירת הנחקרי�, מיטב השפיטה. אשר לטענת המערערת כי לא נתאפשרה חקירת הנחקרי�, מיטב השפיטה. אשר לטענת המערערת כי לא נתאפשרה חקירת הנחקרי�, 

 �8 חלק � חלק � חלק � חלק הרי שהמערערת יכלה לזמ� את הנחקרי� למת� עדות. יוער, כי אכהרי שהמערערת יכלה לזמ� את הנחקרי� למת� עדות. יוער, כי אכהרי שהמערערת יכלה לזמ� את הנחקרי� למת� עדות. יוער, כי אכהרי שהמערערת יכלה לזמ� את הנחקרי� למת� עדות. יוער, כי אכ

 9ממוסרי ההודעות נחקרו במשפט, והעדי� שזומנו להעיד נמצאו מהימני�. ממוסרי ההודעות נחקרו במשפט, והעדי� שזומנו להעיד נמצאו מהימני�. ממוסרי ההודעות נחקרו במשפט, והעדי� שזומנו להעיד נמצאו מהימני�. ממוסרי ההודעות נחקרו במשפט, והעדי� שזומנו להעיד נמצאו מהימני�. 

 10ברי כי יש להפריד זאת מהמשקל שיינת� לכל ראיה וראיה, כפי שיערי# ברי כי יש להפריד זאת מהמשקל שיינת� לכל ראיה וראיה, כפי שיערי# ברי כי יש להפריד זאת מהמשקל שיינת� לכל ראיה וראיה, כפי שיערי# ברי כי יש להפריד זאת מהמשקל שיינת� לכל ראיה וראיה, כפי שיערי# 
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        12 
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 14  ) ש� נקבע:"עניי� אביבי�""עניי� אביבי�""עניי� אביבי�""עניי� אביבי�"הל�: (ל
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