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 פסק די%

  1 

 2" או המשיבהבקשה לאישור תובענה ייצוגית הגיש המבקש נגד רשות המיסי� (להל�: "  .1

 3"). עניינה של בקשת האישור הוא בגביית יתר שלא כדי� של סכומי כס� שגבתה הרשות"

 4לחוק  #95ו 94בהתא� לסעיפי�  עליה� שהטילה פיגורי�המשיבה מנישומיה בגי� קנסות 

 5") בשל חישובי� שגויי� ודר� הצמדה חוק המע"מ(להל�: " #1975מס ער� מוס�, התשל"ו

 6 גה בערכאות שונות.יהצאותה שאינ� מתיישבי� ע� הדי� ובניגוד לעמדת המשיבה עצמה 

 7 

 8נטע� כי המשיבה נהגה לעדכ� את סכו� הקנס  #2.8.2017בבקשת האישור שהוגשה ב  .2

 9ני� שבה� עלה המדד תו� בשמע"מ, רק הלחוק  #95ו 94שחייבה את הנישומי� לפי סעיפי� 

 10סכומי הקנסות לא עודכנו בשני� שבה� המדד היה  התעלמות ממדדי� שליליי�. כלומר,

 11חוות ר� לבקשת האישור יהמבקש צ. תנה בפסיקהולפרשנות שני שלילי וזאת בניגוד לדי�

 12את לפניה פנה למשיבה, כמתחייב ושטח לא לפני ש דעת חשבונאית התומכת בטענותיו

 13 אלא שפנייתו לא נענתה ועל כ� הגיש את בקשת האישור. ,טענותיו

 14 

 15 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות,9עי� סלפי הוראות על חדילה רשות הודיעה ה 12.11.2017ביו�   .3

 16 ") ועתרה לדחות את בקשת האישור.חוק תובענות ייצוגיות(להל�: " #2006התשס"ו

 17בפועל של לה ארכה לביצוע אשר במסגרת הודעתה ביקשה המשיבה כי בית המשפט י

 18כדי במערכות המיחשוב והגבייה מאחר שעליה לערו� שינויי� מורכבי� הפסקת הגבייה, 

 19את גביית היתר ממועד הודעת נישומי� להחדילה. המשיבה התחייבה להחזיר לייש� את 

 20   הארכה שאושרה.מועד ב החדילה עד החדילה בפועל

 21 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/4152-08-17.pdf
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 1עזרת החדילה בביצוע התובע הייצוגי לא הסתפק בהודעת החדילה אלא טרח ובח� את   .4

 2מידע  הבחוות דעת נוספת שממנה עלה כי הודעת החדילה חסרוצג המומחה מטעמו, כפי שה

 �3 ומשיבה ליישקיבלה ההארכה שהסתיימה שלאחר בהמש�, המאפשר לבחו� את ביצועה. 

 4לבית המשפט וטע� כי הרשות ממשיכה לגבות ביתר את הקנסות שב המבקש ופנה החדילה, 

 5בניגוד להתחייבותה לחדול. פניה זו נתמכה ג� היא בחוות דעת של המומחה מטעמו 

 6  להוכחת טענותיו.

  7 

 8לאחר שהצדדי� אלמגור ופני כבוד השופטת ב 5.3.18יו� נער� דיו� בטענות אלו בעקבות   .5

 9, וכ� המלי- 1.5.2018טענו את טענותיה� קבע בית המשפט כי מועד החדילה יואר� עד יו� 

 10לצדדי� להעביר נתוני� רלבנטיי� ולנסות לגבש הסכמות. כ� אכ� קרה והצדדי� הגיעו 

 11  .20.9.2018להסכמות דיוניות שפורטו בהודעה על הסכמה דיונית מיו� 

 12 

 13הרי (ב) לחוק תובענות ייצוגיות 9רשות מכוח סעי� ההודעת חדילה של במקרה שבו נמסרת   .6

 14אישור הסדר של  �ענייבמגבולות פעולתו בית המשפט מצומצ� יותר מזה תפקידו של גדר ש

 15לחוק תובענות ייצוגיות.  19או  18, 16הסתלקות מכוח סעיפי� בהודעת פשרה למשל, או 

 16את ק לבדו –ירה למעשה את מקומו ותפקידו בהלי� בשלב זה גדהודעת החדילה הנמסרת מ

 17בית  להתקיימה החדילה, ע, וא� אכ� הנטע� התקיימה החדילה במועדאכ� הא� השאלה 

 18אי� הוא בית המשפט מצומצ� ושל דעת השיקול ג� לדחות את בקשת האישור. המשפט 

 19 ,הודעת החדילההא� נכו� וצודק לדחות את בקשת האישור מחמת בחינת השאלה ל נדרש

 20הוראה זו כפשוטה מורה לנו כי מקו� בו הרשות חדלה השופט סוקול: "כב' דברי כ� ראו 

 21עד למועד הקובע, דינה של הבקשה לאישור התובענה הייצוגית להידחות"  מגביית היתר

 22 אג) הוצל"פ ארצי�כמאל בכרי נ' רשות האכיפה והגבייה 19827#10#17ת"צ (חי') (

)30.12.2018.(  23 

  24 

 25רשות על חדילה אלא שביצועה בפועל נעשה רק אחרי ודיעה הלעיל, ה �ייובעניינו, כפי שצ  .7

 26פעולות ממשיות שביצע המבקש בעזרת מומחה מטעמו, ורק אחרי הארכה שהתאפשרה 

 27חדלה הרשות פרק זמ� משמעותי לאחר ובפועל  לרשות בדיו� שהתקיי� בבית המשפט

 28  חדילה. העל כבר שהודיעה 

 29ואול�, משבוצעה החדילה לפי ההסדר הדיוני בי� הצדדי� ובהתא� למועד שהתאפשר על 

 30למבקש הודעת החדילה ולהידרש לגמול ידי בית המשפט, לא נותר לי אלא לאשר את 

 31אומר כי לנוכח פעולותיה�  ,בעניי� זהטר� ארחיב וכבר כא�, ובכוחו. #באשכ"ט לו

 32והשקעת� אי� לי ספק שהמבקש ובא כוחו ראויי� לתיגמול נאות ה� בגי� העלאת נושא 

 33התובענה שהביאה לתיקו� התנהלות הרשות, ה� בגי� העבודה הרבה שהושקעה על ידי 
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 1 פגינו במעקב ובבירור אופ� החדילההתובע המייצג ובא כוחו, וה� בגי� האחריות שה

 2פעולות אלו היטיבו ע� הקבוצה והביאו לכ� שבעקבות בקשת האישור  כלל ויישומה.

 3והודעת החדילה יופחתו חובות של נישומי� שטר� שולמו לרשות, המוערכי� במיליוני 

 4  שקלי�.

 5 

 6מאחר שבמסגרת ההסדר הדיוני לא הוצגו המלצות או הסכמות אשר לשכר טרחת עו"ד   .8

 7  י� ואליה� אתייחס להל�. וגמול לתובע המייצג, הוסכ� כי יוגשו טיעונ

  8 

 9תחילה את הפנייה בבקשת האישור, המבקש הציג את דר� פעולתו  טענות המבקש:  .9

 10חוות דעת מומחה; ולאחר ציר� לה והמוקדמת לרשות; בהמש� את בקשת האישור שהגיש 

 11אז אחרי אופ� ביצועה ו ועקבב"כ ווכו המבקש מכ� כאשר הרשות הודיעה על חדילה המשי

 12, והביאה את הרשות לפעול לפי ע� הקבוצה ההיטיבחשיפת� נוספי� שפגמי� גילו 

 13. המבקש טע� כי השקיע מאמצי� לא מבוטלי� בפגישות ובמגעי� ע� נציגי המתחייב

 14משאבי� בהכנת שלוש חוות דעת מומחה שהוגשו לרשות ולבית , כ� ג� השקיע המשיבה

 15  שות.המשפט והובילו להגדלה משמעותית של היק� החדילה שמבצעת הר

 16שווי הכולל השכר הטרחה הוא מאת הסכו� שממנו טוע� המבקש כי יש לגזור את הגמול ו  

 17. הסכו� מהווה צירו� כל סכומי גביית היתר 1 13,536,548ס� של לשל החדילה המגיע 

 18שמהווה את גביית  1 6,786,183שחס� לחברי הקבוצה. החלק הארי שבה� הוא סכו� של 

 19ונשארו פתוחי�. לטענת המבקש  1.1.2013היתר כחלק מחובות בגי� קנסות שהוטלו לפני 

 20הדיוני� בינו (ביחד ע� המומחה זה שהביא לחברי הקבוצה הוא תוצאה של משמעותי הישג 

 21  מטעמו) ובי� הרשות.

 22משווי החדילה קרי,  16%המבקש יהיה ה של ב"כ טרחהכר קש לקבוע כי שיבלאור האמור   

 23הסכו�  . 1 541,462שה�  4%ס� יהיה בתוספת מע"מ, וגמול לתובע המייצג  1 2,165,848

 24ספת מע"מ בגי� שלוש בתו 1 75,000המבוקש כולל החזר הוצאות המורכבות ג� מס� של 

 25אינ� מובאות ההוצאות בגי� חוות הדעת ככל ש #3.5%או כחוות דעת המומחה שהוגשו (

 26  בחשבו� האחוזי�). 

  27 

 28המשיבה בהגינותה הכירה בתרומת המבקש ובא כוחו. ואול� לטענתה  טענות המשיבה:  .10

 29לטענתה יש לתת . המבוקש על ידי המבקש וב"כמבשיעור נמו� יש לפסוק גמול ושכר טרחה 

 30את הדעת לכ� שהגמול ושכר הטרחה ה� על חשבו� הקופה הציבורית, וכי המבקש לא נדרש 

 31כי לא היה  המשיבה נהל את מלוא התביעה. עוד ציינהא נאל- ללהשקיע משאבי� רבי� ול

 32א המשיבה ל. מקו� להגיש שלוש חוות דעת מומחה, שכ� אלה סירבלו והכבידו על ההלי�

 33התכוונה כשציינה כי שיש לפסוק גמול ושכ"ט עו"ד בסדר גודל אליו  הסכו�מהו  ציינה
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 1כטענת  1 13,536,548ולא  1 3,687,937לטענתה שווי החדילה הוא מצומצ� מהמבוקש. 

 2את סכו� החובות שלא נגבו  ,המבקשטוע�  אותו ,יש להפחית משווי החדילה, והמבקש

 3מבטא את השווי החדילה את שב כי המבקש חיהמשיבה הרשות. עוד ציינה בפועל על ידי 

 4שהוצג הוא הסכו�  1 �6,786,183 של סכ ,1.1.2013לפני שגביית היתר של קנסות ממועד 

 5אחר שהסכו� נבדק שוב לכי המשיבה טוענת עתה , אלא שבהסכמה הדיונית של הצדדי�

 6בהסכמה הוסכ� על הצדדי� ולא כפי ש 1 5,973,505שהסכו� הנכו� הוא לה התברר 

 7להביא בחשבו� את יש להימנע מממילא לשיטתה כי המשיבה טענה בכל מקרה . הדיונית

 8מבטא חובות שלא נגבו בפועל והסיכוי  ואשווי החדילה מאחר שהזה במסגרת הסכו� ה

 9 1 3,687,937יש להסתפק בגזירת שכ"ט וגמול מסכו� של ועל כ�, לגבות אות� הוא נמו�, 

 10  בלבד.

 11ומשכ� לא ציינה הרשות את גובה שכ"ט והגמול שלשיטתה יש לקבוע במקרה דנא, כאמור,   

 12שכ"ט והגמול שהיא סבורה כי יש לפסוק והמשיבה השיבה את שיעור  ה לפרטמנביקשתי מ

 13 למבקש 1 150,000וגמול של  1 300,000לפסוק שכ"ט לב"כ המבקש בס� יש לטעמה כי 

 14  כולל את החזר ההוצאות עבור חוות הדעת.  ה

 15 #8%מבטאי� ס� של כסכומי� בה� נקבה המשיבה הכדי לסבר את האוז� ראיתי לציי� כי   

 16שיהיה  משווי החדילה #2%שכר טרחה ועבור ) 1 3,687,937(לפי שיטתה משווי החדילה 

 17   .)החזר הוצאות עבור חוות הדעתגמול לתובע המייצג (בלי להביא בחשבו� 

  18 

 19  טרחה�גמול ושכר

 20כאמור, השאלה היחידה שנותרה וצריכה הכרעה היא שיעור שכר הטרחה והגמול לתובע   .11

 � 21(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, ממילא 9המייצג ובא כוחו, שכ� ע� הודעת החדילה לפי סעי

 22נדחית התביעה. נסיבות אלה בה� נדחית התביעה הג� שניתנת הודעת חדילה ה� "מעי� יצור 

 23גמול ושכר טרחה", שכ�, "מחד גיסא, התובענה הייצוגית לא כלאיי� בכל הנוגע לפסיקת 

 24ומאיד� גיסא, הרשות  –למעשה, היא לא נדונה כל עיקר  –הוכרעה לטובת חברי הקבוצה 

 25חוקית, א� א� אי� בכ� בהכרח הודאה בהיק� הנזק שנטע� על ידי #חדלה מ� הגביה הלא

 26ד והביוב האזורי בע"מ נ' יוס) תאגי�מי הגליל 2978/13(עע"מ התובע הייצוגי ובא כוחו" 

 27  )).2015(אחמד יונס

  28 

 29'יצור הכלאיי�' הזה, מצרי� אפוא לבחו� את סוגיית שיעור הגמול ושכר הטרחה בראי   .12

 30מערכת שיקולי� המותאמת לנסיבות המיוחדות האלו. כ� בי� היתר נקבע בפסיקה כי 

 31אמור מעתה: א� "שיקול הדעת שנית� לבית משפט במקרי� אלה הוא רחב במיוחד: 

 32 –שבמסגרת% נדרש בית המשפט לפסוק גמול ושכר טרחה בתובענות ייצוגיות 'רגילות', 

 33מרכז שיתופי נ' עזבו%  –תנובה  10085/08(ע"א  נתו% לו שיקול דעת רחב בקביעת שיעור� 
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 1לא  –, הרי שבתובענה אשר נדחתה בשל חדילת הרשות ))4.12.2011( 63, פסקה ראבי

 2מדובר במצב ייחודי, המשפיע על אופ% האיזו% שבי% השיקולי� הכלליי�, כל שכ%. אכ%, "

 3המוסד לביטוח לאומי נ' שמעו%  7484/16(עע"מ  "...(ב) לחוק�23(ב) ו22המנויי� בסעיפי� 

 4  )).21.2.2018( מוחני

  5 

 6בה ניהל את ההלי� עד לסיומו בענייננו התרשמתי מנחישות המבקש וב"כ ומהעקביות   .13

 7, נתתי דעתי לסיכוני� שלקחו על עצמ� לרבות השקעת המיטיבה ע� הקבוצהבדר� 

 8התרשמתי כי דר� זו הביאה את הרשות  משאבי� ומאמצי� לא מבוטלי� כמו ג� מזמנ�.

 9הוא וכי ענייננו  להכניס שינויי� במערכת המיחשוב שלה ולגבות את סכומי הקנסות כדי�

 10החדילה  –התובענה הייצוגית  תוצאתכי חד מאות� מקרי� שלגביו אוכל לומר א

 11. כ� אומר כי נית� היה לזהות דנא אלמלא התובענה הייצוגיתותוצאותיה, לא היו קורי� 

 12שחדילת הרשות נעשתה רק לאחר שדרכי יישו� החדילה נבדקו ונבחנו היטב על ידי המבקש 

 13 ובא כוחו, וה� שהביאו לכ� שהרשות יישמה את הודעת החדילה באופ� מיטבי ומדוקדק.

 14על כ�, בצדק הודתה המשיבה בתרומת המבקש ובא כוחו לגיבוש הסדר החדילה וציינה כי 

 15לטיעו� מטע�  7"מגיעה לה� לא רק הכרה ותודה, אלא גמול ושכר טרחה בהתא�" (פסקה 

 16  המשיבה לעניי� גמול ושכר טרחה). 

 17 דוגמתראיתי אפוא לתמר- פעולות אקטיביות שכאלו מצד תובעי� מייצגי� ועורכי דינ�,   

 18כי המבקש פעל לאור� כל לכ� תת משקל , וראיתי להפעולות שביצעו המבקש ובא כוחו

 19בטר� ייערב את תחילה לרשות להסדיר את הסוגיה במיוחד, כ� פנה  בדר� ראוייהההלי� 

 20מסגרת בקשת האישור גיבש את טענותיו במשלא נענה המשי� ובית המשפט, ובהמש� 

 21ת ותורמת לחוזקהלעודד דר� פעולה מקצועית שכזו . ראיתי לנכו� אופ� מעמיק ומקצועיב

 22 שינוי דרכי פעולתבודאי מקו� בו תור� המבקש להייצוגיות בכלל, ו ותשל מוסד התובענ

 23כי עשויות להביא לשינוי התנהלות הרשויות שיפנימו . פעולות אקטיביות שכאלו, רשותה

 24לייש� את החדילה עליה ת נגדה, אלא לא די בהודעת חדילה שתביא לדחיית תביעה ייצוגי

 25  כדי�. 

  26 

 27שקפי� במקרה זה לאור האמור אני סבורה שגובה שכ"ט והגמול שהציעה המשיבה אינ� מ  .14

 28  . את המאמצי�, הסיכוני�, התרומה והמשאבי�

 29הצעת המבקש, לעומת מבטאת שהצעת המשיבה אחוז מהו שיעור הלאחר שערכתי חשבו�   

 30. כאמור, המבקש ובא כוחו עתרו כי ראוי לפסוק שכר כה רבהפער אינו מסקנה כי הגעתי ל

 31בתוספת החזר הוצאות בגי� חוות  #3.5%וגמול בשיעור של כ 16%טרחת עו"ד בשיעור של 

 32 2%וגמול בס� של  8%הדעת, ואילו המשיבה סבורה כי יש לפסוק שכר טרחה בשיעור של 

 33  בתוספת הוצאות חוות הדעת.
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 7מתו�  6

 1בתוספת  2.5%לקבוע על דר� הביניי�. הגמול למבקש יהיה בשיעור של במחלוקת זו ראיתי   

 2בתוספת מע"מ) ואילו שכר טרחת  עו"ד  1 75,000שלושת חוות הדעת (בגי� החזר הוצאות 

 3משווי החדילה בתוספת מע"מ כדי�. תוצאה זו משקפת את מכלול  �12% של יהיה ס

 4ת תרומנתתי דעתי למחד גיסא  , כפי שהבאתי לעיל.השיקולי� שהבאתי בחשבו� בקביעתי

 5שהביאו להישג לא מבוטל בהודעת החדילה הסופית שגובשה, ומאיד� המבקש ובא כוחו 

 6של שמירה על הקופה הציבורית ועל כ� שההלי� הציבורי גיסא נתתי דעתי לאינטרס 

 7  הסתיי� בשלב הודעת החדילה.  

    8 

 9ל ושכר הטרחה? כאמור, לחשב את שיעורי הגמו ישולשאלה מה שווי החדילה שממנו   .15

 10כי יש לכמת את , ואילו המשיבה טענה 1 13,536,548המבקש חישב כי שווי החדילה הוא 

 11שווי החדילה ללא הסכומי� הפתוחי� שטר� נגבו וכלל לא ידוע א� ייגבו, ולכ� לשיטתה 

 12ת"מ (ת"א) (את עמדתה תמכה בהחלטת בית המשפט ב 1 3,687,937שווי החדילה הוא 

 13  ")).עניי% קוגוט(להל�: " דניאל קוגוט נ' רשות המיסי� 128/08

 14 

 15להתחשב בשווי הכולל במחלוקת זו דעתי ע� המבקש ובא כוחו. אני סבורה כי ראוי ונכו�   .16

 16סבורה כי יש לגרוע משווי החדילה לצור� חישוב של החדילה, שכ� הסכומי� שהמשיבה 

 17וחי� שבסמכות הרשות לפעול אינ� חובות שבוטלו אלא משקפי� חובות פתשכ"ט וגמול 

 18לגביית�. משכ�, אני רואה בבקשת האישור שהוגשה תרומה משמעותית לקבוצה שכ� עקב 

 19בקשת האישור צומצ� החוב של מקבלי הקנסות באופ� משמעותי והוא משק� עתה את 

 20  סכו� שבסמכות הרשות לגבות מהנישומי�, בעלי החוב.  , הסכו� הנכו� על פי די�

 21 

 22אלה לא ייגבו או כי אי� סיכוי לגבות� היה עליה למחוק החובות ההמשיבה שככל שסברה   .17

 23זאת לא א� ה או להכריז עליה� כחובות מחוקי� או אבודי�, יאת החובות ממערכת הגבי

 24הביאה לצמצו� החובות של שעשתה. ראיתי להפריד א� כ�, בי� תרומת בקשת האישור 

 25לה הסמכויות שבדי� שבצעת המשיבה שמהנישומי�, ובי� הסיכויי� של הליכי הגבייה 

 26לגבות את החובות הפתוחי�. משבחרה המשיבה שלא למחוק את החובות ממילא אמרה 

 27כי קיי� פוטנציאל לגבות אות�, ובקשת האישור ותוצאתה תרמו לכ� שהחובות הפתוחי� 

 28ככולל ג� את ווי החדילה התייחס לשמשכ� ראיתי להללו ישקפו את גובה� על פי הדי�. 

 29  ות פתוחי� שטר� נגבו. חובה

  30 

 31שינוי ש, הרי הצדדי�אליה הגיעו דיונית הסכמה ההראיתי לציי� כי משהוגשה עוד   .18

 32על כ� לא ראיתי לקבל את השינוי שביצעה המשיבה  .מההסכמה אינו יכול להיות חד צדדי

 33 טענהלא רק ש ה לסכו� שלדעתה 'לא העריכה נכו�'. אוסי� כיבאורח חד צדדי עת התייחס
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 7מתו�  7

 1הסבר שיפרט בתצהיר ונתמכה בלא אלא שהיא ג� , מההסכמה הדיונית בשונהנטענה  זו

 2רק בשלב שבו נדרשה המשיבה לטעו� לעניי�  'התגלה הדברמדוע 'כיצד השתנו הנתוני�, ו

 3לשנות את מבקש המשיבה לא פנתה לייאמר כי שכר הטרחה והגמול של המבקש ובא כוחו. 

 4מעות משמעבר לכ� אומר כי לא נדרש לכ� וא נייר ההסכמות שהוגש לבית משפט, ממיל

 5  . לעניי� שכר הטרחה והגמול אינה כה גבוההההבדל 

  6 

 7 : כדלהל�לפיכ� אני מחייבת את המשיבה   .19

 8שווי החדילה מ 12%(בתוספת מע"מ) המהווה  1 1,624,386לב"כ המבקש שכ"ט בס� של  א.  

 9  .1 13,536,548שהוא 

 10(וככל שסכו� זה חייב במע"מ על המשיבה להוסיפו)  1 338,414 גמול בס�לתובע המייצג  ב.  

 11הוצאות הלתובע המייצג את ר יהחז; כמו כ� על המשיבה למשווי החדילה 2.5%המהווה 

 12  .  , עבור שלושת חוות דעת המומחהבתוספת מע"מ 1 75,000הכל בס� 

   � 13  ימי� מעת מת� פסק די� זה ישאו הסכומי� הפרשי הצמדה וריבית כדי�.  30בחלו

  14 

 15  , בהעדר הצדדי�.2019פברואר  07, ב' אדר א' תשע"טנית� היו�,  

                   16 

 17 

  18 

  19 

  20 




