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החלטה

התיישנותמחמתהסףעלהערעורולקבלתהשומהלביטולרערהמעמטעםבקשהבפניי

)."הבקשה": להלן(

, לטענתו. ערעורשללגופודיוןקיוםבטרםבבקשהמקדמידיוןיתקייםכיביקשהמערער

. ההליךלייעולתתרוםובכךכולוהדיוןהמשךאתלייתרעשויהההתיישנותבטענתההכרעה

, ופשוטקצרעובדתיבירורדורשתהיותרולכל, עובדתיורבירדורשתאינההבקשהכיטעןכן

מקדמיהדיוןהבקיוםיהיהלאולכןמשפטיתשאלההיאשבמחלוקתהעיקריתהשאלהשכן

.דיוניםכפלמשום

לרבותההתיישנותבטענתמקדמידיוןלקיוםמועדוקבעהמערערלבקשתנענההמשפטבית

.פהבעלוסיכומיםצדדיםהמטעםהתצהיריםנותנישלקצרהחקירה

חקירתעלמוותריםהםלפיודיונילהסדרהגיעוכיהצדדיםהודיעוהדיוןהתקייםבטרם

.המצהירים

לבקשההמשיבתגובת, הבקשהיסודעלתיעשהבבקשהההחלטהכיקבעהמשפטבית

.פהבעלטיעוןלהשלמתהמשיבבקשתנדחתהכן. המשיבלתגובתהמערערותשובת

. להלןשיפורטוהנימוקיםמכל, להידחותהבקשהדיןכיאומרואקדים

השופטת  ירדנה סרוסיכב' פני ל

המבקש
)מערער(ה

אבי אילון
ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר ערן למפרט, דרור ורסנו, ארז ליבוביץ

יגאל ארנון ושות'

נגד

משיב
1פקיד שומה תל אביב 

ע"י ב"כ עו"ד יעל הרשמן
פרקליטות מחוז ת"א (פיסקאלית)

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/42945-01-18.pdf
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הצדדיםוטענותעובדתירקע

הטלתועלהשפיטהמיטבלפישומהעלהשגההמערערהגיש25.12.2016בתאריך.1

.גירעוןקנס

אתהכולליםמסמכיםקבוצתאישיתבמסירהלמערערנמסרו21.12.2017בתאריך.2

) ממוכניםעיבודיםשרות(מ"שעממערכתטיםפלוכןבעניינוהשומותנימוקי

).לבקשה' ונספח(מהשומותהנגזריםהכספייםהסכומיםאתהמפרטים

, כץיוסיח"רו, למיצגוגם21.12.2017בתאריךאלהמסמכיםנשלחולמערערבנוסף

המשיבלתגובת' ג-'אצרופות(אישיתבמסירהוהןאלקטרוניבדוארהן, בפקסהן

).לבקשה

.24.12.2017בתאריךרשוםבדוארגםולמיצגולמערערנשלחואלהםמסמכי

המסלשנותגרעוןקנסהטלתעלהודעותהמשיבידיעלהופקו23.12.2017בתאריך.3

בתאריךהודפסואלוהודעות. הכנסהמסלפקודת191סעיףפיעל2012-ו2011

.ידועשאינובתאריךרגילבדוארלמערערונשלחו24.12.2017

.7.1.2018בתאריךהמוקדםלכלהמערעראצלהתקבלואלוהודעות

- ו2011לשניםבצושומותעלהודעותרשוםבדוארהמערערקיבל3.1.2018בתאריך.4

). לבקשה' גנספח(2012

עלנשלחואלוהודעותכיעולהממנוישראלדוארמאתרמעקבאישורצרףהמערער

.27.12.2017בתאריךרקהמשיבידי

להחלפה, בצוהשומותהודעותלונשלחועת, 27.12.2017בתאריךכיטועןהמערער.5

בהתאםבהשגההחלטהלמתןבסמכותולשימושלמשיבשעמדהההתיישנותתקופת

הסנקציהאתלהפעיליש, זאתלאור. הכנסהמסלפקודת) ג(152סעיףלהוראת

לענייןהן, כך. התקבלהכאילוההשגהאתולראותלפקודה) ג(152בסעיףהקבועה

.גרעוןקנסהטלתעלההודעהלענייןוהןהשומותהודעות

העתקיאת והשומהנימוקיאתשהכילוהמסמכיםכיוטועןהמערערמוסיף

תקופתחלוףובטרם21.12.2017בתאריךבידושהתקבלו, מ"שעלמערכתהתשדורות

בהםאיןולכןגרעוןקנסעלהודעהלאוגםשומההודעותמהוויםאינם, ההתיישנות

.ההתיישנותתקופתמרוץאתלעצור

21.12.2017בתאריךאישיתבמסירהלמערערשנמסרוהמסמכיםכיטועןהמשיב.6

וביןלכלולבצושומותהודעותשעלהמרכיביםכלאתכוללים) לבקשה' ונספח(
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ובחיש, הגרעוןקנסשיעור, לתשלוםהמססכום, החייבתההכנסהסךאתהיתר

או150סעיפיםלפיהנישוםזכויותעלוהודעההצוויםמשלוחלמועדנכוןהריבית

). הענייןלפי, ערעורהשגה או זכות(הפקודהלפי153

בהשגההחלטהלמתןלושהוקצבהןהזמבמסגרתעמדכיטועןהמשיב, זאתלאור

. המערערשלההתיישנותלטענתבסיסואין

המחלוקתגדר

בהלכותלדיון, המשיבלתגובתומתשובתו, מבקשתונכבדחלקהקדישהמערער.7

לענייןהןהשומהפקידסמכותהתיישנותבסוגייתהעליוןהמשפטביתמלפנישיצאו

לענייןוהן) לפקודה) ב)(2)(א(145סעיף(השפיטהמיטבלפישומהלהוצאתהמועד

).לפקודה) ג(152סעיף(כבענייננו, בהשגההחלטהלמתןהמועד

.צורךבכךהיהלא, לטעמי, רםב

שלפנינובסוגיההעליוןהמשפטביתמלפנישיצאהההלכהגדרמהומחלוקתאין.8

. זובשאלהמחלוקתנטושהלאביניהםגםכימלמדהצדדיםבטענותועיון

ההתיישנותתקופתמרוץנפסקבוהמועד, הפסוקהההלכהלפי, כימסכימיםשניהם

אתושלחסמכותואתהשומהפקידהשליםבועדהמוהואבצושומהלהוצאת

.למערערהסופיתהשומה

מסיימתאינההשומהבעריכתהמשיבשלדעתושיקולהפעלתסיוםכימחלוקתאין

. ההתיישנותמרוץאת

אתמסיימתאינהכשלעצמההמשיבלמחשביהשומותנתוניהזנתכימחלוקתאין

.ההתיישנותמרוץ

תביאההתיישנותתקופתתוםלאחרלנישוםהשומותמשלוחכימחלוקתאין

מועדהואהקובעהמועד, ודוק. התיישנותמחמתשהיאכמותההשגהלקבלת

: בסוגיההפסיקההתפתחותראו(בידוקבלתהמועדולאלנישוםהשומהמשלוח

3993/07א"דנ), 22.04.2007(סמימשה' נ1ירושליםשומהפקיד5954/04א"ע

אוןדוריגאל429/12א"רע), 14.07.2011(מ"בעאיקאפוד' נ3רושליםישומהפקיד

' נ3אביבתלשומהפקיד3929/13א"ע), 06.01.2013(שומהפקידהכנסהמס' נ

חולוןשומהפקיד' נמ"בע1996אחזקותוייסינקו805/14א"ע), 10.12.2014(נאמן

)13.10.2015   .((
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מרוץייעצרמצטבריםתנאיםשניבהתקייםרק, יכמסכימיםהצדדיםשני, למעשה

אתוהשליםבסמכותושימושעשההשומהשפקיד, האחד: ההתיישנותתקופת

. לנישוםנשלחהזוששומה, השני; ומחייבסופיבאופןהשומהעריכת

השומהתבוטל, ההתיישנותתקופתתוםלאחריתקייםאלהמתנאיםאחדאם

.התיישנותהמחמת

למערערנמסרועת, 21.12.2017בתאריךכימסכימיםהצדדיםשני, ועודזאת.9

תקופתחלפהטרם, לבקשה' ושבנספחהמסמכיםידניתבמסירהולמיצגו

.ההתיישנות

רשוםבדוארנשלחובוהתאריך, 27.12.2017בתאריךכימסכימיםגםהצדדיםשני

ההשגההגשתדממועמשנהיותרחלפה, למערערלבקשה' גשבנספחהשומההודעות

.  ההתיישנותתקופתחלפהולכן

?הצדדיםביןהמחלוקת, כןאם, מהי.10

תקופתבתוךלמערערשנמסרוהמסמכיםשלמעמדםבשאלתהיאהמחלוקת

.לאואם, גרעוןקנסוהטלתבצושומותבגדרהםהאם, דהיינו, ההתיישנות

כלאתבהםיששכןוענייןדברלכלשומהצווימהוויםאלהמסמכים, המשיבלטענת

כייסבורהמשפטביתאםגםכי, המשיבטועןעוד. לכלולצוויםשעלהמרכיבים

פוסלשאינושבצורהבפגםהיותרלכלמדוברהריאלובצוויםכלשהיאטעותנפלה

.לפקודה) א(159סעיףלהוראתבהתאםוזאתהצואת

מ"שעפלט: מיםטעמכמה" בצושומה"בגדראינםאלהמסמכים, המערערלטענת

שלרשמידףעלהמודפסתבצושומהעלמהודעהלהבדילורשמיקריאמסמךאינו

נהיריםשאינםקודיםעלמבוססמ"שעפלט; לבן-כחולבצבעהמיסיםרשות

שוניםבסכומיםנוקביםשנמסרומ"שעפלטישני; חתוםאינומ"שעפלט; לנישום

; והסופיתהעדכניתהשומהגרסתתאבהכרחמהוויםואינםלתשלום המססכוםשל

בנימוקי; בצוהשומותעללחתוםמוסמךאינומ"לשעהשומותאתששידרהמפקח

שבוהגרעוןקנססכוםצויןלאבמסמכים; לתשלוםהמססכוםמופיעלאהשומה

.המערערחויב

במחלוקתוהכרעהדיון

ולא, 25.12.2017בתאריךהיהבהשגההחלטהלמתןהאחרוןשהמועד, בכךאתחיל.11

.המערערכטענת24.12.2017בתאריך
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לאחרשניםאוחדשיםבמספרקצובהתקופה: "קובעהפרשנותלחוק) ב(10סעיף

, האירועיוםכמספרבחודששמספרוביוםהאחרוןהבחדשתסתייםפלוניאירוע

".החודששלהאחרוןביום-יוםאותוחסרהחודשהיהואם

הלילהחצותעדהלילהמחצותכתקופה" יום"רמגדיהפרשנותלחוק3סעיף

. שלאחריו

, בהשגהלהכריעשנהשלתקופהלמשיבנקצבהבומקוםכיהיאהדבריםמשמעות

כמספרבחודששמספרוהמדויקביוםהלילהחצותלאחרחולפתזושתקופההרי

. מכןשלאחרבשנה, האירועיום

החלטתואתלתתהמשיבעלהיה, 25.12.2016בתאריךהוגשהההשגהאם, כלומר

היהאםרק. הלילהבחצות25.12.2017לתאריךעדלמערעראותהולשלוחבהשגה

חרגהמשיבכילטעוןהמערעררשאיהיהואילך26.12.2017בתאריךכןעושההמשיב

כמותלהתקבלההשגהדיןולכןבפקודהלוהקבועהההתיישנותתקופתממסגרת

. שהיא

תקופתחלוףלפניספוריםימים, דהיינו, 21.12.2017בתאריךכימחלוקתאין.12

לוומסרההמשיבממשרדעובדתהמערערשלהפרטילמענוהגיעה, ההתיישנות

). לבקשה'ונספח(מסמכיםאישיתבמסירה

"שכותרתופתיחדףצורףלמסמכים בצושומהבענייןמסמכיםקבלתאישור: 

: למערערשנמסרוהמסמכיםלושתשופורטוובו" 2012-ו2011לשנים

;עמודים5הכולליםבצו09לשומהשומהנימוקי.1

ולשנת1עמוד2011לשנתISUGמשאילתתמ"משעהשומותשידורי.2

;1עמוד2012

ולשנתעמודים20112לשנת, IPRSמשאילתתמ"משעשומותהקרנת.3

.עמודים20122

? לפקודה) ב(152סעיףכדרישת" בכתבצו"מהוויםאלהמסמכיםהאם.13

שנמסרוהמסמכיםכיהיאהדבריםמשמעות, בחיובתהיהלכךהתשובהאם

לדרישותענו, ההתיישנותתקופתטרם חלפהב, 21.12.2017בתאריךלמערער

. ההתיישנותמרוץאתולכן עצרופקודהה

ואילו" צו"שלותוכןכותרת, צורהלשאתחייב" שומהלקביעתצו"כיטועןהמערער.14

כצוויםהוכתרולא) לבקשה' ונספח(ההתיישנותתקופתבתוךלושנמסרומסמכיםה

. צוויםשלוהסופיותהנראותאתלהםואין
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רשותשלרשמימכתבגביעלשנשלחוהכנסהמסשומותעלההודעותרק, לטענתו

והסופיותהרשמיותאתמספקות), לבקשה' גנספח, לבן-כחולשומות(המסים

תקופתתוםלאחראליונשלחואלוהודעותשאלא". שבכתבוויםצ"מהנדרשות

. ולכן דינן להתבטלההתיישנות

. לקבלבידיאיןהמערערשלזוטענה.15

:כדלקמןהיאלפקודה152סעיףלשון.16

(א) מקום שהנישום המשיג על השומה שנערכה לו בא .152

לידי הסכם עם פקיד השומה על הסכום שעליו הוא צריך 

ישום, תתוקן השומה לפי זה ותומצא לנישום להיות נ

הודעה על המס שעליו לשלם.

לא הושג הסכם, יקבע פקיד השומה את המס בצו (ב) 

שבכתב, ורשאי הוא לקיים בו את השומה, להגדילה או 

להפחיתה.

אם בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר (ג)

או בתום שנה מיום שהוגשה 131הדוח לפי סעיף 

לפי המאוחר מביניהם, לא הושג הסכם כאמור השגה,

בסעיף קטן (א) ולא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו 

לפי סעיף קטן (ב), יראו את ההשגה כאילו התקבלה; 

ואולם השגה שהושגה על שומה שנערכה לפי סעיף 

(ב), יראו אותה כאילו התקבלה רק אם לא השתמש 145

, בתוך חמש פקיד השומה בסמכויותיו כאמור בסעיף זה

שנים מתום שנת המס שבה הוגשה.

המשיבהחלטתאתלכלול, לפקודה) ב(152סעיףדרישותעלהעונה", בכתבצו"על.17

ישראל2012/98) חיפהמחוזי(ה"עמ(הצומהותזו–" המסאתלקבוע"ובהשגה

)). 17.6.1999(חיפהשומהפקיד' נהרפז

" צו"שכותרתומסמך. לאאםליהומ" בכתבצו"כותרתנושאהמסמךאםלימה

.כותרתואףעלצויהווהלא, הנישוםחייבבוהמסקביעתאתבואיןאך

נערכהשבההפורמליתהצורהלא"וכיהמהותבפנינסוגההצורהכינפסקוכבר

במועדוהשלמתומאחוריההעומדהדעתשיקולאלאתוקףלההנותנתהיאהשומה
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(בדיןהקבוע פקיד' נבע״מ2003המשולשכוכב47962-12-12) חיפהמחוזי(מ"ע" 

)).30.09.2015(38פסקהחדרהשומה

תקופתבתוךלושנמסרובמסמכיםהצורניהתנאיאתהמערערמחפשאם

הנימוקיםפירוט"–השומהנימוקיבכותרתלמוצאושיכולהרי, ההתיישנות

".בצוהשומהלקביעת

שומה עללהודעהמסוימתאחתתבניתקיימתכיהמערערהסיקמנייןמצאתילא

מסויםבפורמטאולבן-כחולניירעלשומותלהדפיסחובהישכיהסיקומניןצוב

. דווקא

המהותייםהפרטיםעלהמלמדים, הכנסהמסלפקודת149-ו) ב)(2)(א(145סעיפים

יזוובאהדברייעשהכיצדקובעיםאינם, לנישוםהמוצאת בשומהלהיכללשצריכים

הפרטיםכלאתהשומהבמסגרתיקבלהנישוםמהותיתשמבחינהובלבדמתכונת

. וללהימסרצריכיםשהיו

' ונספח(ההתיישנותתקופתבתוךלמערערשנמסרוהמסמכים, להלןשנראהכפי

. ההתיישנותמרוץאתלעצורהיה בהם כדי דיולכןפקודההלדרישותעונים) לבקשה

לכלמדובר, שכךאומרתואינני, הצוויםבצורתטעותהנפלאםאף, מכךיתירה

) א(159סעיףלהוראתבהתאםוזאת, הצואתמבטלשאינושבצורהבפגםהיותר

"לפקודה בשםאובשמובהשחלהטעותמחמתתיפגעולאתיפגםלאשומה: 

אושהוטלהמסבסכוםאו, הכנסהשלבתיאוריהאו, מסחייבאדםשלמשפחתו

הומצאההשומהשהודעתובלבד; עליהההודעהלביןהשומהשביןשונימחמת

הפרטיםאת, ובפועלבעצם, מכילהוהיאהמסלהטילעומדיםשעליולאדם, כהלכה

". השומהנעשתהפיהםשעל

מלאפירוטכולליםאינם21.12.2017בתאריךשקיבלהמסמכיםכיטועןהמערער.18

הגדרתעלעוניםאינםהםולכןהשומהבהודעתלכלולשישהפריטיםכללשלומספק

".שבכתבצו"

.לקבלבידיאיןזוטענה.19

לקביעתהנימוקיםפירוט"הכותרתאתנושאלמערערשנמסרהראשוןהמסמך.20

". השומהלטופסיתוספתבצוהשומה

. הנישוםשםואת) 2012, 2011(הרלוונטיותהמסשנותאתמפרטתהכותרת

:נכתבלמסמךבפתיח
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אתוקבעתילדחותןהחלטתיטענותיךאתושמעתיבהשגותיךנתישדלאחר"

) ב(152לסעיףבהתאם2012-ו2011לשניםבצוהשפיטהמיטבלפיהכנסתך

". הבאיםמהנימוקים... הכנסהמסלפקודת

עלהחליטהמשיבכיצויןולבסוף, לאחדאחד, המשיבנימוקיפורטומכןלאחרמיד

מסכום15%שלבשיעורלפקודה) ב(191סעיףתלהוראבהתאםגרעוןקנסהטלת

. הגרעון

אתהןשכללההשומהבנייתאופןאתבטבלההמשיבקבעהשומהנימוקיבתום

. המסמשנותאחתלכללמוצהרהתוספותכלאתוהןהמוצהרתההכנסהפרטי

סוגכללצדוקבעהשוניםההכנסותלסוגיהשומהפיעלההכנסהאתחילקהמשיב

. לוהרלוונטיהמסשיעוראתסההכנשל

יכולהיישובמןאדםשגםבאופןהמוצהרותלתוספותונימוקיםבאוריםהוסיףכן

השומהפיעלהחייבתהכנסתוסכוםגובהמה, זהמסמךפיעל, נקלהעללהביןהיה

.חושבוכיצד

פיעל: "ימים30בתוךבצוהשומהעללערערזכאיהמערערכיצויןהמסמךגביעל

מיוםיום30תוךצו/השומהעללערער/להשיגרשאיהנךה"לפמ150/153סעיף

". השומההודעתהמצאת

שומהפקידכעוזרלשמששהוסמך, חדאדמנדימר, המפקחחתםהמסמךבסוף

). 6.10.2016ז"התשעבתשרי' ד, 7357פרסומיםילקוט, ראו) (ב(152סעיףלעניין

עלהמערערשלהחייבתהכנסתוסכוםכדבעיורטמפהשומהבנימוקיכןכיהנה

השומהעללערעררשאיהואכילומובהרוכן, וקריאבהירבאופן, השוניםמרכיביו

. בצו

המסשלוקבועסופיבסכוםנוקביםאינםהשומהנימוקיכיוטועןהמערערממשיך.21

". בכתבצו"מהוויםאינםזהומטעםלתשלום

לאדםנהיריםשאינםקודיםמכיליםלושנמסרומ"שעפלטי, לטענתובנוסף

. רשמייםואינםחתומיםאינםהם, מכךויתרה, מהישוב

. להידחותדינןהמערערשלאלהטענות.22

2היו,ההתיישנותתקופתחלוףטרם,למערערהמשיבשמסרהמסמכיםבמסגרת.23

: מ"שעממערכתמסמכיםסוגי

).המסמשנותאחתלכל1עמוד(ISUGמשאילתתמ"משעהשומותשידורי, אחד

).   המסמשנותאחתלכלעמודיםIPRS)2משאילתתמ"משעהשומותהקרנת, שני
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".  ליחידשומהתקציר: "הכותרתאתנושאISUGהשומותשידורימסמך.24

גםכוללהואאךהמשיבשלפנימילשימוש) שדות(קודיםגםכוללזהמסמךאמנם

", מגיעמס", "חייבתהכנסה", ניכויים", "הכנסות: "וןכגמובנתבשפהמילוליהסבר

לכלהמתאימיםהכספייםהערכיםאתאלהשלובצדם" להיוםריבית+ מסיתרת"

. אחד

לשנתח"ש4,843,056: המסמשנותאחתלכלהמגיעהמססכוםאתכוללזהמסמך

.וקנסותריביתחיוביוכן2012לשנתח"ש6,621,598-ו2011

תאריךואתהמערערשלשמואתובכותרתנושאIPRSהשומותשידורימסמך

סכוםואתמילולייםהסבריםכוללזהמסמך. 20.12.2017–המסמךשלהעדכון

ח"ש6,621,598-ו2011לשנתח"ש4,843,056: המסמשנותאחתלכלהמגיעהמס

. וקנסותריביתחיוביוכן, 2012לשנת

מס"שלסכוםאותובדיוקמופיעהמסמשנותאחתללכמ"שעפלטיבשני, כלומר

מטבעהמשתנה,"לתשלוםיתרה"סכוםלענייןרקהואביניהם וההבדל" מגיע

.הצפוייםהריביתחיוביבגללהדברים

–מ"שעמערכתפלטישניעםביחד–למערערשנמסרוהשומותנימוקי, כןכיהנה.25

. בצובשומהלהופיעשצריכיםהפרטיםכלאתכוללים

היהאםגם, מ"שעבפלטימהפירוטללמודהמערערהיהיכולהמגיעהמססכוםעל

יכול, השוניםמרכיביהעל, לושנקבעההחייבתההכנסהועל, השומהבנימוקיחסר

בפירוטהיהכיראיתילא. מ"שעמפלטיוהןהשומהמנימוקיהןללמודהמערערהיה

תוםלאחר') גנספח(רשוםבדוארמערערלשנשלחוהשומהבהודעותאלהמרכיבים

. כךעללהוסיףכדי, ההתיישנותתקופת

: לנישוםבשומהלהיכללשצריכיםהמהותייםהפרטיםאתמגדירלפקודה149סעיף.26

150סעיףלפיוזכויותיוידיועלהמשתלםהמססכום, החייבתהכנסתוסכום... "

".הענייןלפי, 153סעיףאו

תקופתבתוךלושנמסרוהמסמכיםבמסגרתכדיןלידי המערעראלה נמסרו פרטים

.ולכן אין לטענתו על התיישנות על מה לסמוךההתיישנות

לראותניתןלאוייסינקובענייןהפסיקהלפיכיהמערערטענתאתלקבלמצאתילא.27

". שומה"משוםמ"שעבפלטי

הנישוםכ"בשלאיתעצמבכניסהדיהאםבשאלהדןהמשפטביתוייסינקובעניין

שידור"כיוקבעהשומהשלקיומהעלהידיעהאתלבססכדימ"השעלמערכת
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, השומהפקידשלסמכויותיוהשלמתאתמהווהאינומ"השעלמערכתהשומה

יצאהטרםוהשומה, הנישוםאלוהחתומההסופיתהשומהאתשלחטרםשכן

". מידיו

כיקבעאלא", שומה"כמ"שעפלטישלדםבמעמהמשפטביתדןלאוייסינקובעניין

. ההתיישנותגלגליאתלעצורכדיאודותםהנישוםבידיעתדילא

.השינויבתכליתהמצבשונהבענייננו, ברם

לאחרהשומהתקציריאתהדפיסאלאלמחשבהשומהבשידורהסתפקלאהמשיב

הזמניםבמסגרתהשומהנימוקיעםביחדלמערעראותםומסרבמערכתשידורם

מנתעללמערכתהמערערכניסתעללהסתמךביקשלאהמשיב. פקודהבהקבועה

התקופהובתוךאישיבאופןאותוליידעדאגאלאהשומהעלידיעתואתלבסס

פקודה.בהקבועה

.כדיןשלאנחתםהצוכיהמערערטענתאתלקבלמקוםאיןזאת ועוד, .28

אישורצרףוהמשיבכדיןשהוסמךהכנסהמסמפקחהואצועלחתוםלשמוסמךמי

). המשיבלתגובתהצרופה(לכך חדאדמנדיהמפקחשלהסמכתועלמהרשומות

הואמ"שעובפלטי) לבקשה' ונספח(השומהנימוקיעלחתםחדאדמרכיאזכיר

.למחשבהשומותאתששידרכמימופיע

חתוםיהיהנישוםלשנשלחשהצודרישהכלבדיןאין, המערערידיעללנטעןבניגוד

בהוראתהמערערמפנהאליההדרישה. מפקחשלמסמכותגבוההסמכותידיעל

, 2016לשנתהשומהבתחוםעבודהתכנית1/2016ביצועהוראת(המשיבשלהביצוע

ידיעליאושרהצוכיהיא)ISHRבשאילתאשומותאישור20/97ביצועהוראת

.סמכותאותהידיעלייחתםכידרישהאיןאךכזוסמכות

עלמ"שעבמערכתואושרונבדקו"הצוויםכיחדאדמרהצהירלתצהירו9בסעיף

ביוםולמייצגולמערערשנשלחוקודםדדושמירבד"עו, השומהפקידסגניתידי

".הכנסהמסשל1/2016ביצועלהוראתבהתאםזאת. 21/12/2017

מראתלחקורשלאבחריוםשלובסופוזוהצהרהלסתורראיותהביאלאהמערער

פיעלכנדרשאושרולאהצוויםכילטענתובסיסשאין, מכאן. תצהירועלחדאד

.הביצועהוראת

רקנעצרההתיישנותמרוץלפיההמערערבטענתממשכלאיןכיאצייןכךבתוך.29

לא. בעצמוהשומהפקידידיעלחתומהסופיתשומההודעתלנישוםנשלחתכאשר

. בחוק או בפסיקהזולטענתווסביסמצאתי



יפו-ת המשפט המחוזי בתל אביב בי
2018אוקטובר 14

1אילון נ' פקיד שומה תל אביב 42945-01-18ע"מ

16 מתוך11 עמוד

דילאכינקבעאכן) 10.12.2014(3א"תש"פ' ננאמןיוסי3929/13א"עבעניין

לשלוחישאלאההתיישנותמרוץאתלעצורכדיהמשיבבמחשביהשומהבשידור

נחתמהאםרקתקפהתהאהשומהכישםקבעלאהמשפטביתאולם, לנישוםאותה

. בעצמוהשומהפקידידיעל

ביחסשוניםסכומיםמופיעיםמ"שעפלטיבשני,כיהיאהמערערבפינוספתטענה.30

מהלדעתדרךלוהייתהלאולכן, המס, לגבי כל אחת משנות במסהחבותלסכום

.  חויבבוהסופיהמססכום

.לקבלבידיאיןזוטענהגם.31

ואילו" 6,105,693להיוםריבית+מסיתרת"כינכתב2011לשנת-ISUG הבמסמך.32

פוייםצוקנסריבית; 6,105,153: המסיתרת"כינכתבלשנה זו -IPRSהבמסמך

."6,130,879לתשלוםיתרה; 25,726

ואילו" 7,859,229להיוםריבית+מסיתרת"כינכתב2012לשנת-ISUG הבמסמך

צפוייםוקנסריבית; 7,858,511: המסיתרת"כינכתבלשנה זו -IPRSהבמסמך

. "7,892,673לתשלוםיתרה; 34,162

יוצאפועלכהנראהככל, לתשלוםהמסיתרתלגביקטניםבפעריםמדובר, כןכיהנה

הפערים("זניחבפערמדוברכימאשרהמערערוגם, צפוייםוקנסותריביתחיובימ

)). לבקשה37סעיף..." (קטניםאמנםהשוניםבמסמכיםהסכומיםבין

ושניהםמ"שעפלטישניביןהבדלאין" המגיעהמס"וםלסכהנוגעבכל, ברם

שלוסכום2011לשנתח"ש4,843,056שלמססכום(זהיםסכומיםעלמצביעים

).2012לשנתח"ש6,621,598

לסכומיםזהיםהמסשנותלשתיIPRS-הבמסמך" לתשלוםיתרה"הסכומיכייצוין

). לבקשה'גנספח(רשוםבדוארלמערערשנשלחוהשומהבהודעותשמצוינים

. לולהועילבהאיןמ"שעבפלטיהגרסאותמספריציוןלענייןהמערערטענתגם.33

ומכאןהמחשבבמערכתמתועדתהמפקחשמבצעפעולהכלכיעולההמשיבמטענות

הביאלאהמערער). המשיבלתגובת12סעיף(הפלטעלהמופיעיםהגרסאותמספרי

.זאתלסתורראיה

ובכלהאחרונההגרסההואלמערערהמשיבששלחשהגרסהחזקה, מקוםמכל

.ותואהמחייבתהיאזוגרסהכיברימקרה
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תקופתחלוףטרםלמערערשנמסרוהמסמכים, לעילהאמורמכליוצאכפועל.34

, לכלולבצושומותשעלהמרכיביםכלאתכוללים) לבקשה' ונספח(ההתיישנות

משנותאחתבכללמוצהרהתוספותכלאת, המוצהרתההכנסהפרטיאת, דהיינו

לתוספותונימוקיםהסבריםכולל, הרלוונטייםהמסושיעוריחלוקהפיעלהמס

, המגיעהמססכום, החייבתההכנסהשלכוללסכום, השומהבנייתולדרךשנקבעו

הגרעוןקנסשיעוראתוכןוצפוייםהצומשלוחלמועדנכוןוקנסות ריביתיחישוב

לביתהצועללערערהמערערשלזכותועלהודעהכן ו) בהמשךבנפרדרחיבאעליו(

.המשפט

.  לפקודה) ב(152סעיףלפי" שבכתבצו"דרישתעללענותכדיישאלהבכל

הצואוהשומהכיהואהעליוןהמשפטביתבפסיקתשהושםהדגשכילבאליושם.35

. דעתוקולשיאתלהפעילסייםהשומהשפקידלאחרלנישוםשלחויי

שלחויויהשומהפקידשלמרשותויצאוהצואוהשומהכי, הדרישהמטרת

לאפשרשעלולבאופןשינויכלבהםלערוךיהיהניתןשלאלוודאהיא,לנישום

מודעהנישוםאםאף: "43פסקה, וייסינקועניין(ההתיישנותתקופתשלעקיפה

עשויהשהשומהלחשובעשויאיבוודהוא, ולתוכנהזושומהשללקיומהבפועל

. ...")סופיתושאינהמבוטלתלהיות

מרוץאתלעצורכדיהמשיבבמחשביהשומהבשידורדילאכיהמשפטביתקבעלכן

.בענייננונעשהבדיוקוכך, לנישוםהצואתלשלוחישאלאההתיישנות

מרוץאתלעצורכדיבכךדיכיטעןולאלמחשבהצוויםבשידורהסתפקלאהמשיב

אישיתבמסירהלמיצגווהןלמערערהןצוויםהאתלמסורדאגהמשיב. ההתיישנות

ובכךההתיישנותתקופתחלפהובטרם) 21.12.2017(ם למחשבשידורשלאחרביום

. צוויםהעםבקשרדעתושיקולאתלהפעילסייםאםבשאלהספקכלהסיר

סייםאםספקלהתעורריכולהיה, למערערויםהצואתשולחהיהלאהמשיבאם

סיוםלאחריותרמאוחרולהפעילולשובעשוישהואאודעתושיקולאתלהפעיל

זהאיןאולם".סופי"אינוהצוכילטענהבסיסהיהזהבמקרה. ההתיישנותתקופת

במסירהונמסרו לו באותו יום (למערערנשלחוהמסמכיםשכן, בענייננוהדבריםמצב

שאינובאופןבצו ותבשומקביעותיועלסופיבאופןולמיצגולוודיעהוהמשיב) אישית

. שקבעהצוויםממרכיביולשנותבולחזורלמשיבמאפשר



יפו-ת המשפט המחוזי בתל אביב בי
2018אוקטובר 14

1אילון נ' פקיד שומה תל אביב 42945-01-18ע"מ

16 מתוך13 עמוד

" למגירה"הצוויםאתכתבכילומרניתןולאהפסוקהלהלכהבהתאםפעלהמשיב

תום תקופת לאחרגםשינוייםבהםלערוךשיוכלכךבשליטתושיוותרומנתעל

.ותההתיישנ

21.12.2017בתאריךולמיצגולמערערשנמסרוהמסמכיםכימשקבעתי, זאתלאור

שלההתיישנותלטענתבסיסעודאין", שבכתבצו"להפקודהדרישותעלעונים

. המערער

עםביחדאישיתבמסירהולמיצגולמערערנמסרוצוויםהנימוקי: כהעדלסיכום.36

דרישותעללענותכדיישאלהיםבמסמכ. שומהתקציריהמהוויםמ"שעפלטי

רשמייםבמסמכיםמדובר. בצוותשוממהוויםוהם, לעילשהוסברכפי, הפקודה

המסקביעתהיאומההמערערבהשגתהמשיבהכרעתמהברורבאופןמהםשעולה

. המסמשנותאחתבכללגביו

) ג(152בסעיףהקבועההתקופהחלפהבטרםלמערערשלחונאלושמסמכיםמאחר

. התיישנותמחמתביטול השומות בצולהמערערבקשתאתלדחותיש, לחוק

גרעוןעל קנסדיון ב

מהשומהחלקהמהווים, צוויםהנימוקילמערערנמסרו21.12.2017בתאריך, כאמור.37

סעיףמכוחמהגרעון15%בשיעורקנסהטלתעלהחליטהמשיבכיבהםוהובהר, בצו

קנססכוםמופיעלאמ"שעמערכתשבפלטיהשומותיבתקצירכייצוין. לפקודה191

. גרעוןעל 

גרעוןעל קנסהטלתעלהודעותהמשיבידיעלהופקו23.12.2017בתאריך, כזכור.38

למערערונשלחו24.12.2017בתאריךהודפסוההודעות. 2012-ו2011המסלשנות

. רגילבדואר

. בדוארנסהקהודעותשליחתמועדבענייןבפניטעןלאהמשיב

אליונשלחוהןכיברי, הקנסהודעותשלההדפסהבמועדבהתחשבכיטועןהמערער

בתאריךהמוקדםלכלאצלוהתקבלוההודעותכיצייןכן. 24.12.2017תאריךלאחר

7.1.2018.

כימסקנהלכללהגעתיגרעוןעלקנסהטלת בענייןהצדדיםבטענותשעיינתילאחר.39

.בהקשר זההמערערשלישנותההתילטענתבסיסאין

, 24.12.2017בתאריך, הדפסתןביוםקנסההודעותאתשולחהיההמשיבאםכיברי.40

שעד, משוםזאת. הקנסהטלתעלהתיישנותחלהכיהמערערלטענתבסיסהיהלא
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על קנסלהטלתההתיישנותתקופתחלפהטרם25.12.2017בתאריךהלילהחצות

.בצוהשומותבגיןגרעון

למערעראלההודעותשלחהמשיבמתילדעתניתןלאבפניישהוצגומהעובדות, ברם

. ההתיישנותתקופתחלפהכברהמשלוחבמועדוהאם

המערערעלשהוטלגרעוןעל קנססכוםמופיעלאהשומהבנימוקי, כים אל לבשיו.41

"כיהאמירהמלבד , שמסרתח"הדובעריכתהתרשלתלאכידעתיאתהנחתלא, 

בשיעורלפקודה) ב(191בסעיףלאמורבהתאםגרעוןקנסלהטילהחלטתיכןועל

".הגרעוןמסכום15%של

. גרעוןעל קנסלסכוםהתייחסותמצאתילאמ"שעבפלטיגם

אריתמטיחישובשללהעדרוליתןשישהנפקותלשאלתלהידרשמקוםישמכאן ש

. בצוותהשומבמסגרתקנסהסכוםשל

מפנה(שבכתבבצוגרעוןעל קנסהסכוםאתלפרטהמשיבעלהיהכיטועןהמערער.42

גרעוןעלקנסהוספתדין149-152סעיפיםלענין"כיהקובעלפקודה) ד(191לסעיף

לושנמסרובמסמכיםמופיעלאהקנסשסכוםמאחר"). שומהכדיןזהסעיףלפי

.התיישנותמחמתלהתבטלהקנסהודעתדין, 21.12.2017בתאריך

? גרעוןעלקנסמהו.43

המסעלבוחייבשנישוםהמסעודףשבוהסכום"–" גרעון"מגדיר) א(191סעיף.44

סעיףלפישנקבעהמססכוםאו, 131סעיףלפישלוח"הדופיעלחייבשהוא

."העניןלפיהכל, כאמורח"דוהגישלאאם) ב(145

שבצובשומהשיבהמשקבעהמסשביןההפרשבגובהנקבעהגרעוןסכום, דהיינו

. דוחותיופיעלהמערערבהצהרתשנקבעהמסלבין

הגרעוןמסכום15%שלבשיעורגרעוןעלבקנסנישוםהאתלחייברשאיהמשיב

).לפקודה) ב(191סעיף(מסוימותבנסיבות

חלפהבטרם), לבקשה' ונספח(לושנמסרובמסמכיםכיבטענתוהמערערצודק.45

.לתשלוםגרעוןעל קנססכוםלנכללא, ההתיישנותתקופת

כלנכללים, במועדלמערערשנשלחו, המשיבשערךבצו ותהשומבנימוקי, זאתעם

הדוחותפיעלהמערערחייבבוהמססכום: גרעוןעל קנסשל חישובהיסודות

הודעותפיעלהמערערחויבבוהמססכום; וידועקבועסכוםהואלמשיבשהגיש

- ו2011לשנתח"ש4,843,056(נקבעכברהואאףהמשיבשערךבצוהשומה

הטלתשיעורכיהשומהבנימוקילמערערהודיעהמשיב); 2012לשנת6,621,598



יפו-ת המשפט המחוזי בתל אביב בי
2018אוקטובר 14

1אילון נ' פקיד שומה תל אביב 42945-01-18ע"מ

16 מתוך15 עמוד

שםלפקודה191לסעיףהמערעראתהפנההמשיב; 15%עליעמודגרעוןעל קנסה

".גרעון"שלההגדרהמצויה

משלוחבמועדנקבעוכברגרעוןעל קנסהלחישובהרלוונטייםהנתוניםשכלמאחר

לא, מהםלשנותיכולאינווהמשיב, ההתיישנותתקופתבתוךלמערערבצוהשומות

בפעולהלחשבושניתן, לתשלוםהקנססכוםציון שלבהעדרוישכימצאתי

.  מהתוצאהלשנותכדי, פשוטהאריתמטית

מודעהיהאשהוהרי, חויבבוהקנססכום גובהעלהמערערשללידיעתוהנוגעבכל

). לבקשה' בנספחסוף(השגהעליוהגיששכןלו

על קנסהטלתלענייןסמכותואתהפעיללאהמשיבכילומרניתןלא, יוצאכפועל.46

הטלתעצםלגביוודאותבאישרויהיההמערערכילומרניתןלאאף. במועדגרעון

מולאלזהפגםלאזןיש, הקנססכוםציוןבאיפגםנפלאםאף. חישובוולאופןהקנס

. ההתיישנותטענתתתקבללוהציבוריתלקופההחמורהנזק

, שבצידההמשמעותיתהסנקציההטלתאתהמצדיקה, ההתיישנותהוראתתכלית

וזאתפקודהבשנקבעהזמןפרקתוךסמכותואתיפעילהשומהשפקידלוודאאהי

זותכליתכיומרלניתןלא. הנישוםשרויבההוודאותאיאתלצמצמםכדי

הכולליםהמיסיםרשותשלרשמייםמסמכיםכאשרהענייןבנסיבותמתקיימת

חישובלצורךהנדרשיםהנתוניםכלאתהכולליםמחשבופלטימפורטיםנימוקים

.  במועדולמיצגולמערערהומצאוהגרעוןעל קנסהחישובואופןהמסקביעת

מעניקיםהכנסהמסבפקודתתיישנותההבסעיפיהקבועיםעדיםהמו-לסיוםהערה.47

, זאתלאור. במועדהחלטותיואתולקבלשומותלהוציאמספיקזמןמרווחמשיבל

ביתשללפתחוהמביאות" התשעיםדקה"בהחלטותמקבלתלהימנעהמשיבעל

לקופהלהפסדלגרוםיםהעלולהתיישנותבטענתודיוניםמחלוקותהמשפט

.הציבורית

בשלרבהבמידההתמשכובהשגההדיוניםכי) לתצהירו10סעיףב(צייןהמשיבנציג

הזדמנויותועודעודניתנולמערערלדבריו, . אותםלנהלהמערערבחרשבוהאופן

וזואמתשומתתהאלושתצאהמסששומתמנתעלראיותולהביאטענותלהעלות

להוצאתהשנקבעהתקופהתוםלפניימיםמספרעדההליכיםנמשכובעטיההסיבה

. הצווים

.המשיבשלאלולטענותבתצהירוהגיבלאהמערער
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לפניספוריםימיםהחלטהמתןמצדיקהאינהאמתמסלשומתחתירה, כךאוכך

אםהמשיביעשהטוב, לעילשנאמרולדבריםלבבשים. ההתיישנותתקופתתום

מחלוקותמהבאתלהימנעמנתעלעבודתושיטותאתוייעלמועדמבעודצעדיויכלכל

.   בשניתהמשפטביתשללפתחואלומעין

סוף דבר

בצועל יסוד כל האמור לעיל, בקשת המערער לקבלת הערעור על הסף ולביטול השומות

נדחית.–מחמת התיישנות 

ש"ח. 20,000בסכום של בגין בקשה זו המערער יישא בהוצאות המשפטיות של המשיב 

שגרמה לדחיית הדיון שנקבע ן גם את התנהלות המערערבפסיקת ההוצאות לקחתי בחשבו

.27.6.2018לדיון בבקשה, כעולה מפרוטוקול הדיון מתאריך 

.10.30בשעה 28.11.2018ייקבע לתאריך קדם משפט בהליך העיקרי

, בהעדר הצדדים.2018אוקטובר 14היום,  ה' חשוון תשע"ט, נהנית


