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  פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

  
  

  
  

 החלטה

 

 1 תשלו� את להשלי� לעוררי� נורה כי בקשה הגיש, מרכז מקרקעי� מיסוי מנהל, המשיב

 2 עד כ� יעשו לא א� וכי, הערר הוגש עליה� ואשר לה� שהוצאו השומות �25ל ביחס האגרה

 3  .הערר ימחק – שיקבע מועד

 4 את נפרט להל�. להתקבל הבקשה די� כי למסקנה באנו, הצדדי� טענות את שבחנו לאחר

 5  .החלטתנו נימוקי ואת הנדרש הרקע

  6 

 7        עובדתיעובדתיעובדתיעובדתי    רקערקערקערקע

 8 ארצית מיתאר תכנית לפי פרויקט מתבצע בו, תקווה�בפתח בני� דיירי הינ� העוררי� .1

 9 ").38 א"תמ פרויקט: "להל�) (38 א"תמ( אדמה רעידות מפני מבני� לחיזוק

 10 המכירות בוצעו בו, המכירה יו� אודות מחלוקת התעוררה המשיב לבי� העוררי� בי� .2

 11 יו� כי הוסכ�, 6.4.2017 ביו� הצדדי� בי� שנחת� פשרה הסכ� במסגרת. זכויותיה� של

 12 .1.7.2016 ליו� יקבע העסקאות לכל המכירה

ashapira
http://www.CapiTax.co.il/Attachments/42013-02-18.pdf
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 1: להל�( �1963ג"התשכ), ורכישה שבח( מקרקעי� מיסוי לחוק 73 סעי+ להוראות בהתא� .3

 2 ביצועה ממועד ימי� 40 תו- מכירה על להצהיר מוכר על, העת באותה כנוסחו") החוק"

 3 לדווח יש כי ושקבע 1.1.2017 ביו� לתוק+ נכנס אשר, לחוק 89 לתיקו� עד הדי� היה כ-(

 4 ליו� עד הצהרותיה� את להגיש העוררי� על היה, משכ-). ימי� 30 תו- המכירה על

10.8.2016. 5 

 6 אי קנסות עליה� הוטלו ולפיכ-, 10.10.2016 ביו� רק הצהרותיה� את הגישו העוררי� .4

 7, משפחתי תא/מוכר כל על שהוטל הקנס ס-. לחוק א94 בסעי+ כקבוע, במועד הצהרה

 8 . / 1040 של ס- על עמד

 9 .עליה� שהוטלו הקנסות את לבטל מבקשי� העוררי�, שלפנינו הערר במסגרת .5

 10) זוג בני( משפחתי תא אותו חברי שחלק� מכיוו� אול�, עוררי� 40 העוררי� ברשימת .6

 11, יחדיו הכל ובס-( / 1040 של ס- על, לעיל כאמור אחת כל, שומות 25 לה� הוצאו

26,000 / .( 12 

 13 בס-, אחד ערר בגי� רק אגרה שילמו וה�, השומות 25 כנגד אחד ערר הגישו העוררי� .7

 14 ./ 895 של

 15, עצמו בפני אגרה ישל� מהעוררי� אחד כל כי המשיב ביקש, זו החלטה נשוא בבקשה .8

 16 . שומה לכל / 895 על העומד בס-

 17 ניסיו� נעשה המשפט בבית שנער- דיו� ובמסגרת, בכתב טענותיה� את העלו הצדדי� .9

 18 .שלפנינו בבקשה הכרעה נדרשת, זה ניסיו� צלח משלא. פשרה לכדי להביא�

  19 

 20    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    טענותטענותטענותטענות    עיקריעיקריעיקריעיקרי

 21 עומדת מהשומות אחת כל כי טוע� המשיב): זו בבקשה המבקש הוא( המשיב טענות .10

 22 שומה כל בגי� אגרה לשל� העוררי� על חובה, לדי� ובהתא� ומשכ-, עצמה בפני לערר

 23  ניתנו אשר די� פסקי של בשורה נתמכת עמדתו, המשיב לטענת. לערעור העמידו אותה

 24 שנית� נוס+ די� ופסק העליו� המשפט בבית שניתנו די� פסקי שני, זו בסוגיה לאחרונה

 25 הערר בוועדת וינשטיי�' א השופטת כבוד מפי, שלפנינו לזה לחלוטי� זהה למקרה ביחס

 26 . בחיפה המחוזי המשפט שבבית

 27 21 לתקנה בהתא� כי טועני� העוררי�): זו בבקשה המשיבי� ה�( העוררי� טענות .11

 28 לה� יש"), האזרחי הדי� סדר תקנות: "להל�( �1984ד"התשמ, האזרחי הדי� סדר לתקנות

 29 העוררי�. בלבד אחת באגרה לחייב� יש ומשכ-, יחדיו שהגישו הערר את לצר+ זכות
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 1 המשפט בית בפסיקת שנדונו המקרי� לבי� שלפנינו המקרה בי� להבחי� יש כי סבורי�

 2 . בלבד אחד ערר בגי� באגרה לחייב� יש דנ� במקרה וכי, העליו�

 3 עליה� השומות כמספר באגרות יחויבו לפיה, אחרת קביעה כל כי מדגישי� העוררי�

 4 נובעת, העוררי� לטענת, זו נעילה. לפניה� המשפט בית שערי לנעילת תביא, הערר מוגש

 5 השמעת בפני כלכלי חס� יווצר ומשכ-, הערר מוגש עליו לס- קרוב האגרה שס- מכ-

 6  .המשפט בבית טענותיה�

 7  .שלהל� הדיו� במסגרת הצור- במידת נתייחס אליה�, נוספות טענות הצדדי� בפי .12

  8 

 9    והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

 10 נקבעו החוק מכוח. לחוק 88 בסעי+ קבועה, המנהל החלטת על ערר להגשת הזכות .13

 11 הדי� סדרי תקנות: "להל�( �1965ה"התשכ), ערר ועדות בפני הדי� סדרי( שבח מס תקנות

 12 :נקבע 3 בתקנה, כ-. ערר יוגש בה הדר- את, השאר בי�, הקובעות"), ערר ועדות בפני

 13    ::::עררעררעררערר    כתבכתבכתבכתב    שיכילשיכילשיכילשיכיל    הפרטי�הפרטי�הפרטי�הפרטי�    ואלהואלהואלהואלה""""

 14        ;;;;העררהעררהעררהערר    ועדתועדתועדתועדת    ש�ש�ש�ש�    ))))1111((((

 ... ... ... ...        15 

 16        ;;;;העררהעררהעררהערר    מתייחסמתייחסמתייחסמתייחס    שאליה�שאליה�שאליה�שאליה�    המקרקעי�המקרקעי�המקרקעי�המקרקעי�    וזיהויוזיהויוזיהויוזיהוי    העוררהעוררהעוררהעורר    שלשלשלשל    השומההשומההשומההשומה    מספרמספרמספרמספר    ))))4444((((

 17        ...;...;...;...;    לעוררלעוררלעוררלעורר    ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה    מסירתמסירתמסירתמסירת    תארי-תארי-תארי-תארי-    ))))5555((((

............        18 

 19        ;;;;בהחלטהבהחלטהבהחלטהבהחלטה    הנקובהנקובהנקובהנקוב    השבחהשבחהשבחהשבח    מסמסמסמס    סכו�סכו�סכו�סכו�    ))))7777((((

 20        ;;;;במחלוקתבמחלוקתבמחלוקתבמחלוקת    השנויהשנויהשנויהשנוי    השבחהשבחהשבחהשבח    מסמסמסמס    סכו�סכו�סכו�סכו�    ))))8888((((

." ...." ...." ...." ...        21 

 22, המשיב שהוציא השומה. עצמה בפני שומה לכל מתייחס הערר כי מלמד בתקנה עיו�

 23 .הערר נשוא היא, עצמו בפני עורר לכל

 24, הערר הגשת בעת האגרה בתשלו� עוסקת, ערר ועדות בפני הדי� סדרי לתקנות 4 תקנה .14

 25 : קובעת זו תקנה. לעניינו תרומה בה אי� כי מלמד בה עיו� אול�

 26    בתוספתבתוספתבתוספתבתוספת) ) ) ) 5555((((    בפסקהבפסקהבפסקהבפסקה    הנקובהנקובהנקובהנקוב    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�    אגרהאגרהאגרהאגרה    בועדהבועדהבועדהבועדה    העוררהעוררהעוררהעורר    ישל�ישל�ישל�ישל�    העררהעררהעררהערר    כתבכתבכתבכתב    הגשתהגשתהגשתהגשת    ע�ע�ע�ע�"

 27    התובענההתובענההתובענההתובענה    כשוויכשוויכשוויכשווי    יראויראויראויראו    זהזהזהזה    ולעני�ולעני�ולעני�ולעני�, , , , ����1987198719871987חחחח""""תשמתשמתשמתשמ), ), ), ), אגרותאגרותאגרותאגרות((((    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    לתקנותלתקנותלתקנותלתקנות    הראשונההראשונההראשונההראשונה

 28 ".במחלוקתבמחלוקתבמחלוקתבמחלוקת    השנויהשנויהשנויהשנוי    המסהמסהמסהמס    סכו�סכו�סכו�סכו�    אתאתאתאת

 29 קבוע שהיה ההסדר ולכ�, מכבר זה בוטלו, �1987ח"תשמ), אגרות( משפט בית תקנות

 30), אגרות( המשפט בתי תקנות ה�, כיו� התקפות התקנות. רלוונטי אינו שוב, בה�

 31, שלפנינו זה כגו� ערר על החלה האגרה, אלה חדשות לתקנות בהתא�. �2007ז"התשס

 32 וערר ערר כל על מוטלת היא אלא, במחלוקת השנוי המס לשווי בהתא� מחושבת אינה
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 1 מקלה לתוצאה מובילה זו קביעה בה�) רבי�( מקרי� יש, טבעי באופ�. זהה בסכו�

 2 נמו- סכו� על מוגש הערר כאשר וזאת( הפוכי� מקרי� ג� יש א-, הערר מגיש מבחינת

 3 ).שלפנינו במקרה כגו�, במיוחד

 4 האזרחי הדי� סדר תקנות כל את מחילה, ערר ועדות בפני הדי� סדרי לתקנות 6 תקנה .15

 5 נובע 6 מתקנה, לעניינו. בתקנה נקוב שמספר� תקנות למעט, ערר ועדות בפני דיוני� על

 6, האזרחי הדי� סדר לתקנות 21 תקנה מצויה, שבח מס בעררי החלות התקנות בי� כי

 7 :הקובעת

 8, , , , ביחדביחדביחדביחד    בי�בי�בי�בי�    ––––    סעדסעדסעדסעד    לזכותלזכותלזכותלזכות    הטועני�הטועני�הטועני�הטועני�    כלכלכלכל    אתאתאתאת    אחתאחתאחתאחת    בתובענהבתובענהבתובענהבתובענה    תובעי�תובעי�תובעי�תובעי�    בחזקתבחזקתבחזקתבחזקת    לצר+לצר+לצר+לצר+    מותרמותרמותרמותר

 9    מעשי�מעשי�מעשי�מעשי�    שלשלשלשל    אחתאחתאחתאחת    סדרהסדרהסדרהסדרה    אואואואו    אחתאחתאחתאחת    עסקהעסקהעסקהעסקה    אואואואו    אחדאחדאחדאחד    מעשהמעשהמעשהמעשה    בשלבשלבשלבשל    ––––    לחלופי�לחלופי�לחלופי�לחלופי�    ובי�ובי�ובי�ובי�    לחודלחודלחודלחוד    בי�בי�בי�בי�

 10    היתההיתההיתההיתה    נפרדותנפרדותנפרדותנפרדות    תובענותתובענותתובענותתובענות    הגישוהגישוהגישוהגישו    ושאילוושאילוושאילוושאילו, , , , מאלהמאלהמאלהמאלה    אחדאחדאחדאחד    שלשלשלשל    כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה    אואואואו    עסקאותעסקאותעסקאותעסקאות    אואואואו

 11    ....עובדתיתעובדתיתעובדתיתעובדתית    אואואואו    משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית, , , , משותפתמשותפתמשותפתמשותפת    שאלהשאלהשאלהשאלה    בה�בה�בה�בה�    מתעוררתמתעוררתמתעוררתמתעוררת

 12, שלה� המקרה ובנסיבות 38א"תמ במסגרת עסקאות של במקרה, העוררי� לטענת

 13 הגשת בעת לשיטת� חלה ומשכ-, משותפת שאלה המעוררת עסקאות של בסדרה מדובר

 14 להגיש ה� רשאי�, לשיטת�, לכ- בהתא�. האזרחי הדי� סדר לתקנות 21 תקנה, הערר

 15  .בלבד בודדת אגרה בתשלו� לחייב� ויש אחד ערר יחדיו

 16 לשל� שיש האגרות גובה על האזרחי הדי� סדר לתקנות 21 תקנה של השפעתה שאלת .16

 17. די� פסק בשני, העליו� המשפט בבית האחרונות בשני� נדונה, מסי� ערעורי הגשת בעת

 18 אחד כל ידי�על אגרה לשל� יש כי ונקבע המערערי� בקשת נדחתה הדי� פסקי בשני

 19 .מהמערערי�

 20' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח    אפרהימיאפרהימיאפרהימיאפרהימי    רותרותרותרות, 3154/17 א"רע, סולברג' נ השופט כבוד מפי, הראשו� הדי� בפסק

 21  : נקבע"), אפרהימי די� פסק: "להל�) (20.6.2017(' ' ' ' ואחואחואחואח    ד�ד�ד�ד�    גושגושגושגוש    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד

 22    נפרדתנפרדתנפרדתנפרדת    החלטההחלטההחלטההחלטה    תוק+תוק+תוק+תוק+    ערעורערעורערעורערעור    כלכלכלכל. . . . מינהליתמינהליתמינהליתמינהלית    החלטההחלטההחלטההחלטה    עלעלעלעל    ערעורערעורערעורערעור    הואהואהואהוא, , , , כשמוכשמוכשמוכשמו, , , , מסמסמסמס    ערעורערעורערעורערעור""""

 23    תשתיתתשתיתתשתיתתשתית    בגי�בגי�בגי�בגי�    הוצאוהוצאוהוצאוהוצאו    א�א�א�א�    א+א+א+א+, , , , שהוצאושהוצאושהוצאושהוצאו    השונותהשונותהשונותהשונות    בשומותבשומותבשומותבשומות    לראותלראותלראותלראות    אי�אי�אי�אי�. . . . השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    שלשלשלשל

 24    האופ�האופ�האופ�האופ�. . . . עצמהעצמהעצמהעצמה    בפניבפניבפניבפני    עומדתעומדתעומדתעומדת    שומהשומהשומהשומה    כלכלכלכל    ;;;;""""מעשי�מעשי�מעשי�מעשי�    שלשלשלשל    אחתאחתאחתאחת    סדרהסדרהסדרהסדרה""""ככככ, , , , דומהדומהדומהדומה    עובדתיתעובדתיתעובדתיתעובדתית

 25    בהגשתבהגשתבהגשתבהגשת    הנוהגי�הנוהגי�הנוהגי�הנוהגי�    הדי�הדי�הדי�הדי�    סדריסדריסדריסדרי    סמ-סמ-סמ-סמ-    עלעלעלעל    הואהואהואהוא    כזהכזהכזהכזה    במצבבמצבבמצבבמצב    הדי�הדי�הדי�הדי�    סדריסדריסדריסדרי    אתאתאתאת    לבחו�לבחו�לבחו�לבחו�    ישישישיש    שבושבושבושבו

 26        ....""""אזרחיאזרחיאזרחיאזרחי    ערעורערעורערעורערעור

 27  .נפרדת אגרה לשל� יש ערעור כל ובגי�, לערעור העומדת היא השומה

 28 השומה פקיד החלטת כנגד המוגשי� לערעורי� אחד די� כי שלפנינו העוררי� טועני�

 29 אחר ודי�") הפקודה: "להל�( �1961א"התשכ), חדש נוסח( הכנסה מס פקודת במסגרת

 30). מקרקעי� מיסוי חוק הוא( החוק במסגרת מקרקעי� מיסוי מנהל כנגד המוגשי� לעררי�
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 8מתו�  5

 1 והתקנות הפקודה בי�, הבדלי� של שורה העוררי� בפנינו שטחו טענת� לחיזוק

 2  . מכוחו שהותקנו הרלוונטיות והתקנות החוק ובי� מכוחה שהותקנו הרלוונטיות

 3 בית של בפסיקתו ברור באופ� נדחתה, לפקודה החוק בי� המבחינה, זו שטענה אלא

 4    ממממ""""בעבעבעבע    האדו�האדו�האדו�האדו�    הי�הי�הי�הי�    מגורימגורימגורימגורי, 2629/18 א"רע, גרוסקופ+' ע השופט כבוד מפי, העליו� המשפט

 5 האדו� הי� מגורי די� פסק: "להל�) (25.4.2018( שבעשבעשבעשבע    בארבארבארבאר    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    מיסוימיסוימיסוימיסוי    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח

 6  : קבע אשר") מ"בע

 7    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    בתקנותבתקנותבתקנותבתקנות    שנקבעושנקבעושנקבעושנקבעו    הדי�הדי�הדי�הדי�    סדריסדריסדריסדרי    בי�בי�בי�בי�    הבחנותהבחנותהבחנותהבחנות    מספרמספרמספרמספר    עלעלעלעל    הצביעוהצביעוהצביעוהצביעו    המבקשי�המבקשי�המבקשי�המבקשי�

 8    להצדיקלהצדיקלהצדיקלהצדיק    כדיכדיכדיכדי    אלואלואלואלו    בהבחנותבהבחנותבהבחנותבהבחנות    אי�אי�אי�אי�    ואול�ואול�ואול�ואול�, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    בתקנותבתקנותבתקנותבתקנות    שנקבעושנקבעושנקבעושנקבעו    הדי�הדי�הדי�הדי�    סדריסדריסדריסדרי    לבי�לבי�לבי�לבי�

 9    להגישלהגישלהגישלהגיש    נית�נית�נית�נית�    הא�הא�הא�הא�    דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , עסקינ�עסקינ�עסקינ�עסקינ�    בהבהבהבה    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה    ביחסביחסביחסביחס    שונהשונהשונהשונה    דיוניתדיוניתדיוניתדיונית    תפיסהתפיסהתפיסהתפיסה    שלשלשלשל    החלההחלההחלההחלה

 10    בלשו�בלשו�בלשו�בלשו�    נוקטותנוקטותנוקטותנוקטות    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    תקנותתקנותתקנותתקנות. . . . שונותשונותשונותשונות    לשומותלשומותלשומותלשומות    ביחסביחסביחסביחס    משות+משות+משות+משות+    ערעוריערעוריערעוריערעורי    הלי-הלי-הלי-הלי-

 11    שלשלשלשל    האפשרותהאפשרותהאפשרותהאפשרות    מה�מה�מה�מה�    עולהעולהעולהעולה    ולאולאולאולא, , , , מסוימתמסוימתמסוימתמסוימת    לשומהלשומהלשומהלשומה    הנוגעהנוגעהנוגעהנוגע    מידעמידעמידעמידע    פירוטפירוטפירוטפירוט    דורשותדורשותדורשותדורשות, , , , יחידיחידיחידיחיד

 12        ....שונותשונותשונותשונות    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    שומותשומותשומותשומות    עלעלעלעל    משות+משות+משות+משות+    עררעררעררערר    הגשתהגשתהגשתהגשת

 13 די� בפסק ה�, ברורה קביעה יצאה העליו� המשפט בית מפי כי עולה כה עד מהאמור

 14 שומה כל בגי� אגרה לחייב יש לפיה, מ"בע האדו� הי� מגורי די� בפסק וה� אפרהימי

 15  . ערעור מוגש עליה

 16 כבוד של מהערה להיבנות ה� מבקשי� במסגרתה, נוספת טענה העוררי� שבפי אלא .17

 17 :נקבע בה, הדי� לפסק 10 בפסקה, מ"בע האדו� הי� מגורי די� בפסק גרוסקופ+ השופט

 18    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר    ג�ג�ג�ג�    אאאא""""תקסדתקסדתקסדתקסדלללל    21212121    תקנהתקנהתקנהתקנה    מכוחמכוחמכוחמכוח    מאוחדמאוחדמאוחדמאוחד    עררעררעררערר    להגישלהגישלהגישלהגיש    נית�נית�נית�נית�    בה�בה�בה�בה�    מצבי�מצבי�מצבי�מצבי�    קיימי�קיימי�קיימי�קיימי�

 19    לאותהלאותהלאותהלאותה    בקשרבקשרבקשרבקשר    שהוצאושהוצאושהוצאושהוצאו    שונותשונותשונותשונות    בשומותבשומותבשומותבשומות    מדוברמדוברמדוברמדובר    כאשרכאשרכאשרכאשר    וזאתוזאתוזאתוזאת, , , , מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    שלשלשלשל

 20    רקרקרקרק    לאלאלאלא    זהזהזהזה    דברי�דברי�דברי�דברי�    מצבמצבמצבמצב. . . . דומותדומותדומותדומות    עובדתיותעובדתיותעובדתיותעובדתיות    אואואואו    משפטיותמשפטיותמשפטיותמשפטיות    שאלותשאלותשאלותשאלות    והמעוררותוהמעוררותוהמעוררותוהמעוררות, , , , עסקהעסקהעסקהעסקה

 21    בשינויי�בשינויי�בשינויי�בשינויי�, , , , מקבילמקבילמקבילמקביל    שהואשהואשהואשהוא    אלאאלאאלאאלא, , , , אאאא""""תקסדתקסדתקסדתקסדלללל    21212121    שבתקנהשבתקנהשבתקנהשבתקנה    התנאי�התנאי�התנאי�התנאי�    אתאתאתאת    שמקיי�שמקיי�שמקיי�שמקיי�

 22    שהוצאושהוצאושהוצאושהוצאו    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    שומותשומותשומותשומות    עלעלעלעל    מאוחדמאוחדמאוחדמאוחד    ערעורערעורערעורערעור    להגישלהגישלהגישלהגיש    נית�נית�נית�נית�    בובובובו    למצבלמצבלמצבלמצב, , , , המחויבי�המחויבי�המחויבי�המחויבי�

 23    בעודבעודבעודבעוד    שהרישהרישהרישהרי((((    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לתקנותלתקנותלתקנותלתקנות    ))))גגגג((((4444    תקנהתקנהתקנהתקנה    לפילפילפילפי    שונותשונותשונותשונות    מסמסמסמס    שנותשנותשנותשנות    בגי�בגי�בגי�בגי�    נישו�נישו�נישו�נישו�    לאותולאותולאותולאותו

 24    מסמסמסמס    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�' ' ' ' הגרעיניתהגרעיניתהגרעיניתהגרעינית    היחידההיחידההיחידההיחידה, ', ', ', 'הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    היאהיאהיאהיא    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�' ' ' ' הגרעיניתהגרעיניתהגרעיניתהגרעינית    היחידההיחידההיחידההיחידה''''שששש

 25    העררהעררהעררהערר    הוגשהוגשהוגשהוגש    לגביה�לגביה�לגביה�לגביה�    השומותהשומותהשומותהשומות    עסקינ�עסקינ�עסקינ�עסקינ�    בובובובו    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה, , , , ואול�ואול�ואול�ואול�). ). ). ). העסקההעסקההעסקההעסקה    היאהיאהיאהיא    מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�מקרקעי�    שבחשבחשבחשבח

 26    להגישלהגישלהגישלהגיש    ישישישיש    שומהשומהשומהשומה    לכללכללכללכל    ביחסביחסביחסביחס    לפיולפיולפיולפיו    הכללהכללהכללהכלל    חלחלחלחל    כ�כ�כ�כ�    ועלועלועלועל, , , , שונותשונותשונותשונות    לעסקאותלעסקאותלעסקאותלעסקאות    נוגעותנוגעותנוגעותנוגעות    המאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד

 27    ....נפרדנפרדנפרדנפרד    עררעררעררערר

 28 הי� מגורי ובעני� אפריהימי בעני� הדי� בפסקי שהוצבו הברורי� לעקרונות לב בשי�

 29 ולא, כלשונה גרוסקופ+ השופט כבוד של זו הערה לפרש יש כי נראה, מ"בע האדו�

 30 שהוזכרו הענייני� כל לפרטי נכנס איני א+, ומשכ-( בה שנקבע למה מעבר אל להרחיבה

 31    בקשרבקשרבקשרבקשר    שהוצאושהוצאושהוצאושהוצאו    שונותשונותשונותשונות    בשומותבשומותבשומותבשומות    מדוברמדוברמדוברמדובר: "בו מקרה על דיבר גרוסקופ+ השופט כבוד). בה

 32 המכירה עסקת של משמעותה את ומדגיש הוא ממשי- הדברי� ובהמש-", עסקהעסקהעסקהעסקה    לאותהלאותהלאותהלאותה

http://www.nevo.co.il/law/74880/21
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/74880/21
http://www.nevo.co.il/law/74880
http://www.nevo.co.il/law/72550/4.c
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     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 8מתו�  6

 1 מקרה כי יתכ�, זה בעני� מסמרות לקבוע מבלי. מקרקעי� שבח מס במסגרת הדיו� כמוקד

 2 מסוימי� ובלתי יחסיי� חלקי� של משותפי� בעלי� כאשר לחול לדוגמה עשוי כזה

 3 במקרה. המשותפת שבבעלות� המקרקעי� את מוכרי�"), במושע בעלות(" במקרקעי�

 4 בעסקת הדברי� פני ה� כ- לא. זהי� בהכרח שתנאיה, אחת מכר בעסקת מדובר כזה

 5 ידי�על, שונות מכר עסקאות מתבצעות, שלפנינו זו כמו, 38 א"תמ בעסקת. 38 א"תמ

 6 תנאי מהמקרי� בחלק. לו רק השייכי� המקרקעי� את מוכר אחד כל, שוני� מוכרי�

 7 מכירה יו� יקבע בה� מקרי� א+ יתכנו, עקרונית ומבחינה, לא ובחלק, זהי� העסקאות

 8  . למוכר מוכר בי� שונה

 9 ולכ�, שוני� מוכרי� ידי�על המתבצעות נפרדות מכירה בעסקאות עסקינ�, דבר של כללו

 10 בפסק אגב בהערת גרוסקופ+ השופט כבוד התייחס אליו החריג את זה בעני� להחיל אי�

 11  . דינו

 12 והשומות 38 א"תמ פרויקט במסגרת המתבצעות הנפרדות המכירה עסקאות בעני� .18

 13 המשפט בבית הערר ועדת למסקנת אני שות+, ומוכר מוכר לכל כ��על היוצאות הנפרדות

 14' אח �47ו גרוסמ� פבל, 43667�08�18 ע"ו, וינשטיי�' א השופטת כבוד מפי, בחיפה המחוזי

 15 ): 11.1.2019 מיו� החלטה( חיפה מקרקעי� מיסוי מנהל' נ

 16    מבקשמבקשמבקשמבקש    אליהאליהאליהאליה    ביחסביחסביחסביחס    אשראשראשראשר    נפרדתנפרדתנפרדתנפרדת    שומהשומהשומהשומה    קיימתקיימתקיימתקיימת    בובובובו    מקו�מקו�מקו�מקו�    קמהקמהקמהקמה    האגרההאגרההאגרההאגרה    בתשלו�בתשלו�בתשלו�בתשלו�    החובההחובההחובההחובה

 17    נובעותנובעותנובעותנובעות    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שהוצאושהוצאושהוצאושהוצאו    השומותהשומותהשומותהשומות    א�א�א�א�    ג�ג�ג�ג�, , , , כ�כ�כ�כ�    עלעלעלעל    יתריתריתריתר. . . . עררעררעררערר    להגישלהגישלהגישלהגיש    העוררהעוררהעוררהעורר

 18    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    אגרתאגרתאגרתאגרת    בתשלו�בתשלו�בתשלו�בתשלו�    חבותחבותחבותחבות    קיימתקיימתקיימתקיימת    כ-כ-כ-כ-    בשלבשלבשלבשל    כיכיכיכי    משמעמשמעמשמעמשמע    אי�אי�אי�אי�    ––––    אחתאחתאחתאחת    מעיסקהמעיסקהמעיסקהמעיסקה

 19    ג�ג�ג�ג�, , , , האישיי�האישיי�האישיי�האישיי�    נתוניונתוניונתוניונתוניו    לפילפילפילפי, , , , עצמועצמועצמועצמו    בפניבפניבפניבפני    נישו�נישו�נישו�נישו�    לכללכללכללכל    אישיתאישיתאישיתאישית    היאהיאהיאהיא    שומהשומהשומהשומה    כלכלכלכל    שהרישהרישהרישהרי. . . . אחתאחתאחתאחת

 20    היאהיאהיאהיא    שומהשומהשומהשומה    כלכלכלכל    אלאאלאאלאאלא" " " " ולחודולחודולחודולחוד    ביחדביחדביחדביחד""""    בשומותבשומותבשומותבשומות    המדוברהמדוברהמדוברהמדובר    אי�אי�אי�אי�. . . . אחתאחתאחתאחת    מעיסקהמעיסקהמעיסקהמעיסקה    חלקחלקחלקחלק    הואהואהואהוא    א�א�א�א�

 21    עלעלעלעל    עררעררעררערר    להגישלהגישלהגישלהגיש    הדי�הדי�הדי�הדי�    פיפיפיפי    עלעלעלעל    חייבחייבחייבחייב    שכזהשכזהשכזהשכזה    נישו�נישו�נישו�נישו�    וכלוכלוכלוכל, , , , הספציפיהספציפיהספציפיהספציפי    לנישו�לנישו�לנישו�לנישו�    אינדיבידואליתאינדיבידואליתאינדיבידואליתאינדיבידואלית

 22    שהסכי�שהסכי�שהסכי�שהסכי�    כמיכמיכמיכמי    ייחשבייחשבייחשבייחשב    בדי�בדי�בדי�בדי�    הקבועהקבועהקבועהקבוע    במועדבמועדבמועדבמועד    יגישהיגישהיגישהיגישה    לאלאלאלא    שא�שא�שא�שא�, , , , לולולולו    שהוצאהשהוצאהשהוצאהשהוצאה    השומההשומההשומההשומה

 23        ....חלוטהחלוטהחלוטהחלוטה    להיותלהיותלהיותלהיות    תהפו-תהפו-תהפו-תהפו-    זוזוזוזו    ושומהושומהושומהושומה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    לשומתלשומתלשומתלשומת

 24 של משורה מורכבת זו ראשית עסקה אול�, אחת מסגרת עסקת ישנה 38 א"תמ בעסקת

 25 שומה מוצאת מה� אחת לכל אשר, ונבדלות נפרדות מכירות במסגרת�, משנה עסקאות

 26 המשפט בית אישור יינת� כי להניח סביר, אכ�. נפרד ערר ככלל להגיש יש עליה נפרדת

 27  . באגרה החיוב שאלת על להשפיע כדי בכ- אי� אול�, העררי� לאיחוד

 28 תשול�, שוני� נישומי� ידי�על, ערר מוגש בעניינה שומה כל על ככלל לפיה, זו קביעה

 29 אפרהימי בעני� הדי� בפסק שהוצבו העקרונות ע� אחד בקנה העולה היא, נפרדת אגרה

 30 בעררי� אגרה בגביית ויעילות פישוט לקד� א+ בה ויש, האדו� הי� מגורי הדי� ובפסק

 31 . צדדי� מספר לה� בעסקאות עוסקי� אחת שלא
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     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 8מתו�  7

 1 בית שערי את בפניה� תחסו� ועורר עורר כל על אגרה הטלת כי העוררי� טועני� .19

 2 במועד הצהרה אי קנס, במחלוקת השנוי המס שסכו� מכ- נובעת זו טענה. המשפט

 3 / 895 על עומד לשל� שעליו האגרה וס-, / 1040 של ס- על עומד, עורר כל על שהוטל

 4 .זו טענה לקבל בידי אי�. לערער מבקש הוא הטלתו שעל לס- הקרוב סכו� �

 5 אינו, האגרה גובה את להפחית יש לערעור העומד הנמו- הסכו� לאור לפיו זה טיעו�

 6, לעיל כאמור. להידחות דינו ומשכ-, �2007ז"התשס), אגרות( המשפט בתי בתקנות מעוג�

 7 היא, הערר מוגש כנגדו הסכו� של פונקציה אינו ואשר קבוע, נמו- אגרה סכו� קביעת

 8 מהמקרי� ניכר בחלק עוררי� ע� מקלה זו מתכונת. ליל- המחוקק בחר בה המתכונת

 9 מהמקרי� בחלק כי והעובדה), במיוחד נמו- אינו במחלוקת השנוי הסכו� כאשר(

 10  . שנקבעו מהוראות סטיה להצדיק כדי בה אי�, מכבידה תוצאתה

 11 נמוכה אגרה בדמות, תשלו� בדרישת היגיו� שיש לכ- הדעת את לתת ראוי, בנוס+

 12 וכמו, ציבורי משאב הנו השיפוטי הזמ�. המשפט לבית ערר להגיש שמבקש ממי, וקבועה

 13 לו שמחי� היינו, אחרי� בהקשרי� כמו. מוגבל הוא א+ – אחרי� ציבוריי� משאבי�

 14 יש, משכ-. הדברי� פני ה� כ- לא אול�, הגבלה ללא ציבוריי� משאבי� לחלק היה נית�

 15 לבוא המבקש ממי, סביר כ� ועל נמו- בגובה, תשלו� לדרוש, המחוקק קבע וכ-, מקו�

 16 ג� זה ר+ בהצבת שיש יתכ�. השיפוטי הזמ� � שלפנינו הציבורי במשאב שימוש ולעשות

 17 לכדי יגיעו, יחסית נמו- הכלכלי שערכ� סכסוכי� כי, ראויה ציפייה על להצביע כדי

 18 מרדכי' ר של דבריו ראו, העברי במשפט דומה לעמדה( המשפט בית לכותלי מחו2 פתרו�

 19 ).ו סימ�, משפט חוש�, ערו- שלח�, הלבוש, יפה

 20 נעילת מפני העוררי� שהציגו העקרוני החשש את מעט להרגיע וכדי הדברי� בשולי .20

 21, האזרח כלפי עוול משקפות ה� א- נמו- הכספי שערכ� תביעות בפני המשפט בתי שערי

 22 כלי המשפט בית בידי, בערר הסופית התוצאה שתיקבע שעה, יו� של בסופו כי נזכיר

 23 .המשפט הוצאות קביעת – בידיו שהופקד

 24 הוצאות לפסוק יש וכי מוצדק היה הערר כי המשפט בית יחליט בו, מתאי� חריג במקרה

 25 האגרה את ג� בחשבו� להביא עשוי המשפט בית, העורר לטובת משמעותיות משפט

 26  . ששולמה

 27 וכל, שלפנינו לערר הנוגע בכל כלשהי דעה להביע כדי כא� שנכתבו בדברי� אי�, כמוב�

 28 עקרוני במישור. העקרוני במישור העוררי� שהציבו החשש ע� להתמודד היא מטרת�

 29 זה אי� אול�, המשפט לבית הכניסה בשער מסננתמעי�  להוות עשויה אכ� האגרה, זה

 30  . לחלוטי� זה שער שנועלת כמי, מדובר בה הנמוכה האגרה את להציג נכו�
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     תיק חיצוני מספרתיק חיצוני: 

   

 8מתו�  8

 1ה החלט כי סבורי� עוררי� א�. לשל� עורר כל שעל אגרה בדמות, ס+ דרישת אכ� יש

 2 זו אפשרות, המשפט בבית יומ� את לקבל חפצי� וה� עוול עימ� עשתה המשיב של

 3 עליה�, הציבורי במשאב השימוש במימו� הכרו- הכלכלי בסיכו� אול�, בפניה� פתוחה

 4 אכ� וכי עימ� הדי� כי ימצא יו� של בסופו וא�, עורר ככל אגרה עליה� לשל�. לשאת

 5 עני� לקחת לנכו� ימצאבמקרי� המתאימי� ו יכול, המשפט לבית ערר להגיש ראוי היה

 6 . המשפט הוצאות פסיקת בעת בחשבו� זה

  7 

 8    דברדברדברדבר    סו+סו+סו+סו+

 9 . להתקבל הבקשה די� כי למסקנה באנו, לעיל האמור כל לאור .21

 10 ליו� עד ישל�, משפחתי תא כל – זוג בני של במקרה או עורר כל כי מורי� אנו, משכ-

 11 המועד עד האגרה את ישל� לא אשר עורר. ערר הגשת בעת החל האגרה סכו� את 1.5.19

 12 .  ימחק שהגיש הערר � האמור

 13 יישא, משפחתי תא כל – זוג בני של במקרה או עורר כל, זו בקשה להוצאות באשר .22

 14 יתווספו כ� לא שא�, 1.5.19 ליו� עד ישול� זה תשלו�. / 200 של בס- המשיב בהוצאות

 15 . זו החלטה מת� מיו� וריבית הצמדה הפרשי לו

  16 

 17  המזכירות תשלח ההחלטה לצדדי� ותוודא קבלתה.

 18 .2.5.19תזכורת פנימית ליו� 

  19 

  20 

  21 

  22 

 23  , בהעדר הצדדי".2019מר%  26, י"ט אדר ב' תשע"טניתנה היו", י"

 
 

   
  אבי גורמ�, שופט
   יושב ראש הוועדה

  לולו, עו"ד מיכאל ב�
  חבר הוועדה

  מר אלו� לילי, שמאי מקרקעי�,  
  חבר הוועדה
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