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החלטה

מנועשהמשיבמהטעםהסףעלהערעוראתלקבלישלפיההמערערשלמקדמיתטענהבפניי

: להלן(1975-ו"התשל, מוסףערךמסלחוקב106סעיףלפיגביהבהליכיכלפיומלפעול

.ושיהויהתיישנותשלמנימוקיםוזאת) חוקה

סעיףלפיהמערערכנגדמסגבייתהליכילהפעילהמשיבבהחלטתהואהערעורשלעניינו

שירותלשכתאנושחברת, ובניהולובבעלותוחברותשתישלמסחובותבגיןלחוקב106

מ"בערויקטיםפ) קינטון(הנדסהאנושוחברת)שירותאנוש: להלן(מ"בעבעובדוטיפול

). החברותלהלןייקראווביחד, הנדסהאנושלהלן(

בחברהתפקידמבעללדרושמ"מעמנהלרשאי, מסוימיםבתנאים, כיקובעלחוקב106סעיף

.החברהעלשהוטלוהמסחובותאתלשלם

בישיבתפה-בעלהטענותלשמיעתבהמשךוזאתבכתבטענותיהםלסכםהתבקשוהצדדים

.25.12.2016ם ביוקיימהשהתמשפטקדם

, שהתקייםלדיוןובהמשך, ובסיכומיםהטענותבכתביהצדדיםבטענותשעיינתילאחר

.  להידחותהבקשהדיןכימסקנהלכללהגעתי

טענותשאר. ושיהויהתיישנותבדברהמקדמיתבטענהרקהואזובקשהשלעניינהכייובהר

.בערעורהעיקריבהליךיידונו, לחוקב106סעיףשליישומואופןבעניין, המערער

השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ל

עדי אשד.1מערער

נגד

רשות המיסים. 1המשיב

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/46167-07-16.pdf
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לענייןהצריכותהעובדות

תשומותניכויבגין(תשומותשומת23.2.2005ביוםהוצאהשירותאנושלחברת.1

794,595שלבסכום1.5.2006ביוםמסקביעתוכןח"ש1,515,427שלבסכום) ביתר

.ח"ש

604,284שלבסכוםתשומותשומת24.2.2005ביוםהוצאההנדסהאנושלחברת

.ח"ש440,201שלבסכום1.5.2006ביוםמסקביעתוכןח"ש

. שירותאנושחברתשלהשומהעלהשגההוגשהלאכיעולהמ"מעמרישומי

עלהשגההוגשה25.5.2205ביוםכימ"מעמרישומיעולה , הנדסהאנושחברתבעניין

הנדסהאנושמטעםח"ולרהוחזרהההשגה29.5.2005ביום. להשהוצאההשומה

. הוגשהלאנוספתהשגהאולם. חלקיתהשגהלהגישהתבקשוהוא

לפיהןעבירותהכוללוהחברותהמערערכנגדאישוםכתבהוגש12.12.2006ביום.2

. לחוק) 6)(א(117סעיףלפיוהן) ב(117סעיף

) 1()ב(117סעיףלפיעבירותבביצועוהחברותהמערערהורשעו24.12.2009ביום.3

, )כדיןשלאתשומותמסניכוי(לחוק) 5)(ב(117סעיף, )כוזבתידיעהמסירת(לחוק

בביצועהורשעהמערער, כאמור). במועדחות"דוהגשתאי(לחוק) 6)(א(117סעיף

.בפועלמאסרעונשעליוונגזרהאמורותהעבירות

הדיןתהכרעעלהמחוזיהמשפטלביתשהוגשוהערעוריםנמחקו13.12.2010ביום

.לחלוטההמרשיעההדיןהכרעתהפכההערעוריםמחיקתעם. הדיןוגזרהמרשיעה

המערערכלפילחוקב106סעיףלפיגביההליכילהפעילכוונתועלהמשיבהודעת.4

להלן (פורתזאבמר, גביהלענייניבכירל"סמנכידיעל8.12.2013ביוםנחתמה

. )הודעת המשיב

המנהלבפניטענותיואתלהביאהזדמנותלמערערניתנתכי, נכתבהודעת המשיבב

. שימועהליךבמסגרת

3א"תמ"מעאזורילמשרדוהגיעהבירושליםל"הסמנכממשרדנשלחהזוהודעה

מסירהמשםלבצעמנתעל) הרשותשלהפנימיהדוארבאמצעות(17.12.2013ביום

. המרכזבאזורהמתגוררלמערעראישית

. 22.12.2013ביוםלמערעראישיאופןבנמסרהההודעה
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לחוקב106סעיף

בסעיףמהמפורטיםמעשהאדםבניחברעשה"כיקובעלחוק) א(ב106סעיף.5

כפללשלםדרישהאומסקביעת, שומהכךבשללווהוצאה, )ב(או) 6(, )3)(א(117

בעלכילקבועהמנהלרשאי, המחוזיהמשפטביתידיעלנדחהעליהוהערעור, מס

המסבתשלוםחייבהואגםיהא) תפקידבעל–זהבסעיף(האדםבניבחברתפקיד

בסעיףהמפורטיםמהמעשיםמעשהשלענייןובלבד, הענייןלפי, המסכפלאו

".חלוטדיןבפסקהורשעכןאםאלאתפקידבעליחויבלא, )6(או) 3)(א(117

התקיימותםנדרשתלחוקב106סעיףלפיסמכותואתלהפעיליוכלשהמנהלמנתעל.6

:תנאיםכמהשל

.לחוק) ב(או) 6(, )3(א117בסעיפיםמהמפורטמעשהעשהאדםבניחבר.א

.בענייננומתקייםזהתנאיכימחלוקתאין

.מסכפללשלםדרישהאומסקביעת, שומהאדםבנילחברהוצאההמעשהבשל.ב

.בענייננומתקייםזהתנאיכימחלוקתאין

. המחוזיהמשפטביתידיעלנדחהמסוכפלמסקביעת, שומההעלהערעור.ג

) ד(ב106סעיף(בחוקהקבועבמועדערעוראוהשגהעליהםהוגשולא,לחילופין

).לחוק

.המחוזיהמשפטלביתערעורהוגשולאהשגההוגשהלאבענייננו

מנהל"כבסעיףהמוגדר" תפקידבעל"בההיההחברהידיעלהמעשהביצועבעת.ד

).לחוק) ג(ב106סעיף" (שליטהבעלאושותף, עילפ

.זהבתנאיעומדהמערערכימחלוקתאין

, בוהתפקידבעלשלבידיעתונעשההמעשהכי" לכאורהראיות"המנהלבידי.ה

כדיהסביריםהאמצעיםכלאתנקטשהואתפקידבעלאותוהוכיחכןאםאלא

.המעשהמניעתלהבטיח

. במעשההמערעראתמרשיעההדיןהכרעתישבענייננו

. מקריםשניביןאבחנהקיימתכיעולהלחוקב106סעיףשלמלשונו.7

, לחוק)ב(117סעיףלפימעשהשעשהאדםבניבחברמדוברכאשר, האחדהמקרה

. ממסלהתחמקבמטרהשנעשהמעשהשהוא

או)3)(א(117סעיפיםלפימעשהשעשהאדםבניבחברמדוברכאשר, השניהמקרה

.ממסהתחמקותשלמיוחדתכוונהדורששאינומעשהשהוא, לחוק) 6(
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לאותםרקהסעיףבהפעלתהמשיבשלהדעתשיקולצומצם, השנילמקרההנוגעבכל

.בפליליםהתפקידבעלהורשעבהםמקרים

סעיףלפיעבירותמכילהיההמערערנגדהאישוםכתבאםכי, מחלוקתאין.8

סעיףלפיסמכותואתלהפעילרשאיהיהלאהמשיב, בלבדלחוק) 6(או) 3)(א(117

חלוטכברהיההחברותשלהמסחובאפילו, האישוםכתבהגשתעםמידלחוקב106

. המערעראתהמרשיעחלוטדיןפסקלמתןלהמתיןעליווהיה, מועדבאותו

לחוק) ב(117סעיףלפיעבירותכוללהאישוםכתבהיהלוכימחלוקתאין, כןכמו

נגדהאישוםכתבהגשתבעתכברהסעיףמכוחהסמכותאתלהפעילהיהניתן, בלבד

איןזהשבמקרהמאחר, חלוטדיןבפסקלהרשעתולהמתיןצורךהיהולא, המערער

.בפליליםהתפקידבעלהרשעתשלדרישה

, )6)(א(117סעיפיםלפיהמיוחסותהעבירותבובמקרהתיוותרהמחלוקת, ברם

. אישוםכתבבאותוכולםנכללות) 5)(ב(117-ו) 1)(ב(117

ההתיישנותמרוץמתחילממתי, השאלהמתעוררתלגביו,בפנייהעולההמקרהזה

נגדהאישוםכתבהגשתממועדהאם, לחוקב106סעיףלפיהמשיבסמכותלהפעלת

ביום, חלוטדיןבפסקבפליליםהרשעתוממועדרקאו, 12.12.2006ביום, המערער

.בבקשההעולהשיהויהוהתיישנותהלטענתרלוונטיתזושאלה? 13.12.2010

, החברהחובותהיוהאישוםכתבהגשתשבמועדהצדדיםביןמחלוקתאיןכיאזכיר

.גבייהובריחלוטים, לחוקב106סעיףלפיהמסגבייתנשוא

הצדדיםטענות

המערערכנגדאישוםהכתבהגשתביוםהתחילההתיישנותמרוץכיטועןהמערער.9

לפישהאישוםמשוםזאת. )13.12.2010(החלוטההרשעתומיוםולא) 12.12.2006(

. בחברהתפקידבעלשלחלוטהלהרשעההמתנהמחייבאינולחוק) ב(117סעיף

לפיסמכותובהפעלתהמשיבעלהחלה,שנים7בת,ההתיישנותבתקופתבהתחשב

ב106סעיףהפעלתעלהמשיבהודעתמסירתעדבמוכילקבועיש, לחוקב106סעיף

מנועוהמשיבההתיישנותתקופתמכברזהחלפה) 22.12.2013(לידי המערער לחוק

. המיוחדתהגבייהסמכותאתמלהפעיל

איןלחוק) ב(117סעיףלפיהאישוםבענייןכי,המערערעמדתעלחולקאינוהמשיב.10

המשיב, זאתעם. חלוטההרשעהשלהתנאילהתקיימותלחוקב106בסעיףדרישה

סעיףלפיוהן) א(117סעיףלפיהןעבירותנכללותאישוםכתבבאותוכאשרכיבדעה
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לאחררקב106סעיףלפיהמורכבבהליךיפתחהמשיבכיהואהראוימן, )ב(117

זהממועדרקההתיישנותדינייחולוובהתאמההאישוםסעיפיבכלחלוטההרשעה

)13.12.2010(.

מועדהואההתיישנותתקופתתחילתמועדכי, ייקבעאםאףכימוסיףהמערער.11

משחלפוהרי, )ב(117סעיףמכוחעבירותלגביגםוזאת , בפליליםהחלוטההרשעתו

, לחוקב106סעיףלפילראשונההסמכותלהפעלתועדזהממועדשנים3-מלמעלה

הקובעים) 7.1002(לממשלהמשפטיההיועץוהנחייתהמנהלייםהשיהוידיניחלים

מתנגד לטענת המשיב .שיהויבשלמנהלייםגבייההליכילנקוטתוכללאהרשותכי

.השיהוי

והכרעהדיון

. התיישנותבענייןהמערערטענתאתלקבלאין.12

להפעלתההתיישנותתקופתתחילתמועדלפיה, המערערעמדתלפינלךאםגם

ולא, 12.12.2006ביוםהאישוםכתבהגשתבמועדהואלחוקב106סעיףלפיהגביה

תקופתחלפהשטרםהרי, 13.12.2010ביוםהמערערשלהחלוטהההרשעהבמועד

נקיטתעלהמשיבהודעתמשלוחמועדועדזהמועדמאזשנים7בתההתיישנות

. 8.12.2013ביוםלחוקב106סעיףלפיהליכים

לחוקב106סעיףלפיההליךנקיטתמועדלפיההמערערטענתאתמקבלתאינני

משלוחמועדלפיולאהמערערבידית המשיבהודעקבלתמועדלפילהיקבעצריך

בענייןהעליוןהמשפטביתמפסיקתלענייננולהקישניתן. המשיבידיעלההודעה

מסלפקודת) 2)(א(145סעיףלפישפיטהמיטבלפישומהשלההתיישנותמועד

להתיישנותהזמניםמרוץלסיוםהקובעהמועדכי,קבעהמשפטבית. הכנסה

הנישוםאלההחלטהמשלוחמועדהואמסשומתלהוציאהשומהפקידשלסמכותו

פקיד' נמ"בע1996אחזקותוייסינקו805/14א"עוראו(אצלוקבלתהמועדולא

נאמן' נאביבתלשומהפקיד13/3929א"ע-ו) 13.10.2015(חולוןשומה

)10.12.2014 .((

נחתמהלחוקב106סעיףלפיגביההליכילהפעילכוונתועלהמשיבהודעת, כאמור

ביוםכברהמערעראלדרכהאתוהחלהממשרדויצאה, לגבייהבכירל"סמנכידיעל
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קבלתמועד. ההתיישנותתקופתסיוםלענייןהקובעהמועדזהולכן8.12.2013

. לשנותבואין22.12.2013ביוםרקהמערערדיביאישיתבמסירהההודעה

תקופתלסיוםהקובעהמועדכיהמערערעמדתאתמקבלתהייתיאפילו, מכךיתירה

אםוגם, נשלחהבוהמועדולאהמשיבהודעתנתקבלהבוהמועדהואההתיישנות

הגשתמועדהואההתיישנותתקופתלתחילתהקובעהמועדכיעמדתואתאקבל

התיישנותעלהמערערבטענתאיןאזגם, החלוטהההרשעהמועדולאישוםהאכתב

. לולסייעכדי

כאילואותורואים"בדוארמסמךנשלחכאשר, לחוק) ב(141סעיףשלפי, משוםזאת

(...שנשלחלאחרהחמישיביוםלנמעןהומצא מסלתקנות) ב(א26סעיףגםוראו" 

לנמעןהומצאהכאילוהמשיבהודעתאתיםרוא, היינו, )1976-ו"התשל, מוסףערך

משפטביתשלהפליליתשהמזכירותהעובדהאתבחשבוןניקחאם. 13.12.2013ביום

לסיכומי23סעיף(17.12.2006ביוםרקהאישוםתיקאתפתחהאביב-בתלהשלום

. המשיבהודעתעלהתיישנותחלהלא, אלונתוניםלפישגםהרי, )המערער

, לטעמי, כיאצייןהצורךמןלמעלה, אולם. לדחות את טענת ההתיישנותדי בכך כדי 

) ב(117סעיףלפיוהןלחוק) א(117סעיףלפיהןעבירותכוללהאישוםכתבכאשר

אתלמנותיש, והסתייםהתנהל, נפתחכברהפליליההליךבובמקרהומדובר, לחוק

החובבענייןםגוזאתהחלוטהההרשעהממועדהחלרקההתיישנותתקופת

. לחוק) ב(117לפילעבירותהמיוחס

כלשלמצבםאתולהרעלהכבידדווקאבכךיהיה, המערערעמדתתאומץלו

ההתיישנותטענתשכרויצא,החייבותבחברותהתפקידבעלישלבפרט, המעורבים

לפיההליךנקיטתאתלפצלהמשיבעלהיהאילו. ההליכיםוסרבולריבויבהפסד

סעיףלפיוהן) א(117סעיףלפיהןעבירותכוללשהאישוםפעםבכללחוקב106סעיף

ההרשעהממועדהגביההליךיינקט) א(117סעיףלפיעבירהשעלבאופן-) ב(117

כתבהגשתממועדהגבייההליךיינקט) ב(117סעיףלפיעבירהעלואילוהחלוטה

עלהןולהכבדה, ערעורליכיוהשימועהליכילריבויגורםהדברהיה–האישום

שנימדועטובהסיבהמצאתילא. סבירהצדקללאוזאת,המשפטבתיעלוהןהמשיב

להתנהליצטרכועובדתיתמסכתולאותהבחברהתפקידבעללאותוהנוגעיםהליכים

, לחוק) ב(117סעיףלפילעבירההמיוחסיםחובותעלאחדהליךיתנהל, היינו, בנפרד

, הפליליתההרשעהלאחר, מכןלאחרשניםוכמה, וערעורשימועכותזמתןכולל

זאתוכללחוק) א(117סעיףלפילעבירההמיוחסיםחובותעלנוסףהליךינוהל
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? נשאףאליההרצויההתוצאהזוהאם. נסיבותובאותןמעורביםבאותםכשמדובר

בהליכיוניםשמוטביםשלסותרותלהחלטותלגרוםעלולההליכיםשפיצולגםמה

רצויהשאינהתוצאהלמנוע, וסבירהאפשריתפרשנותשלבדרך, ניתןאם. הערעור

. זאתלעשותיש, להכבידכדיבהושיש

לחוקב106סעיףלפיהגביהנקיטתאתמתנהאינושהחוקלמרות, ועודזאת

סעיףלפיהיאהמיוחסתהעבירהכאשרבחברהתפקידבעלשלחלוטהבהרשעה

המתנה, מתנהלממילאוההליךאישוםכתבהוגשכברבושבמקרהלינראה,)ב(117

הרי. לרעתולאאופןובשוםהמערערלטובתרקהיאהפליליבהליךהכרעהלמתן

היאהמשמעותואזלחוק) ב(117סעיףלפימהעבירותיזוכהשהמערערלהיותיכול

יידרשוהמשיבשוואלהיה, לחוקב106סעיףלפיכלפיושנוהלהגביההליךשכל

ואםרצויהאינהכזותוצאה. ההליךבמסגרתבטעותממנושגבהכספיםלולהחזיר

לעשותיש, ההתיישנותדינים של תחולתלצורך, בפרשנות סבירהאותהלמנועניתן

. זאת

סוגייתלצורךשלאגם, זוהבטענבדווקנותאוחזהיההמערעראםבעיניספק

שכן, דבריםשלהיפוכםטועןהמערערהיה, אחרמקרהכלב, כינראה. ההתיישנות

לפיולעבירותלחוד) א(117סעיףלפילעבירות, ההליךאתמפצלהמשיבהיהאילו

ההליכיםלסיוםממתיןאינוהמשיבכימליןהמערערהיה, לחוד) ב(117סעיף

ורכבוהמהמשמעותיבצעדנוקטהואבטרםבעניינוהמשפטביתולהכרעתהפליליים

. לחוקב106סעיףהפעלתשל

ההליךבהלסיטואציהרקרלוונטית, הצורךמןלמעלהשנאמרההגם, זועמדתי

). א(117סעיףלפיוהן) ב(117סעיףלפיהןעבירותכוללוהואנפתחכברהפלילי

וישהמסגבייתהליכישלמלאכותיבפיצולטעם, כאמור, רואהאיניזהבמקרה

. אחתכמקשהההליךאתלקייםלדעתי

זהבמקרה. שאני–לחוק) ב(117סעיףלפיעבירותרקכוללהאישוםכתבכאשר

האישוםכתבהגשתבמועדיחלההתיישנותמרוץכיבחשבוןלקחתהמשיבעליהיה

להרשעההמשיבימתיןואם) חלוטכברהחברהשלהמסחובזהשבמועדבהנחה(

בחברהתפקידבעלנגדההליכיםאתלהפעילכשיחפוץדיוניתוייחסםיתכןחלוטה

.לחוקב106סעיףלפי

שיהוי
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הדיןפסקמתןממועדתיעשההתקופהמדידתאםאפילוכי, לחילופין, טועןהמערער.13

שניםשלושחלפוהמשיבהודעתאתהמערערקיבלבוליוםשעדהרי, החלוטהפלילי

ומטעםההודעהבהוצאתהמידהעליתרהשתהההמשיבכילקבועישולכןימים9-ו

המשפטיהיועץלהנחייתבטענתומתייחסהמערער. פיהעלמלפעולמנועהואזה

המשפטיהיועץהנחייתלהלן(2012פברוארמחודש7.1002מספרלממשלה

3- מלמעלהבחלוףגבייהבהליכיתפתחלאהרשות, ככלל, כיהקובעת) לממשלה

. גביהברהחובהיותממועדשנים

.לדחותישזוטענהגם.14

נשלחהבולמועדעדלהיעשותצריכההנכונההמדידה, אמרתישכברכפי, ראשית.15

תקופהחלפהטרם, זאתלפי. המערעראצלנתקבלהבולמועדעדולאהמשיבהודעת

.לממשלההמשפטיהיועץהנחיתלפי, שניםשלוששל

המשפטיהיועץהנחיית". דשוקראהכזה"בבחינהאינהשניםהשלושתקופת, שנית.16

בהפעלתבמסגרתותפעלהמדינהכישראויסבירזמןמתחםלקבוענועדהלממשלה

זמןפרק", מוצאכנקודתכי, נקבעכךבתוך. לאותוהא, מנהלייםגבייההליכי

). להנחיה5סעיף" (שניםמשלושארוךיהיהשלאהראוימן, כאמור

ימיםותשעהשנים3שלתקופהחלוףכי, בהכרח,לומראין, ההנחיהלפישאף, מכאן

.גביההליכיהפעלתמהמשיבהמונעבאופן" שיהוי"מהווה) המערערעמדתלפי(

לרשותהנוגעבכל, כי) 5סעיףב(קובעתלממשלההמשפטיהיועץהנחיית, שלישית.17

שניםשלוששחלפולאחרגם-גביהבהליכילפתוחרשאיתתהאשהיאהריהמיסים

יעברושלאובלבד, הגביהל"סמנכלאישורבכפוף-לסופיהחובהפךשבוהיוםמן

). ההתיישנותדינייחולושאז(זהממועדשניםשבע

מתקייםזהשחריגהריגביהלענייניל"סמנכחתוםהמשיבהודעתשעלמאחר

.בענייננו

חיליםמתממנוהמועדכי,קובעתלממשלההמשפטיהיועץהנחיית, ועיקררביעית.18

לשלוחרשאיתהייתההרשותשבוהיוםהואהרשותשלהשיהויתקופתאתלספור

. הראשוןהדרישהמכתבאת

לחוקב106סעיףלפיהמערערכלפיגבייהבהליכילפעולכוונתועלהמשיבהודעת

השתהההאםלבדוקמקוםישזהממועדורק8.12.2013ביוםונשלחהנחתמה

כלפי גביההליכינקיטתעלהמשיבהחליט8.12.2013םביורק. לאואם, המשיב
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בהתנהלותשיהוישלנסיבותהתקיימואםלבדוקישואילךזהממועדורקהמערער 

למועדרטרואקטיביתהבדיקהאתלערוךמקוםאין. מהמערערהחובבגבייתהמשיב

. המשיבהודעתהוצאת 

יוםלאחרהגביהבפעולותההשתההמשיבכי,הוכיחלכן גם לאו,טעןלאהמערער

8.12.2013 .

הם, ההתיישנותמדינילהבדיל, המנהליבשדההחליםהשיהוידיני, זאת ועוד.19

שלהשתהותהבהםבמקריםגם. הענייןנסיבותפיעללבחינהונתוניםגמישים

נוטההמשפטבית, שבפנייהמקרהזהואין, מוצדקתהייתהלאהמנהליתהרשות

. כלפי העיכוב ובכל מקרה איננו ממהר לבטל את פעולת הרשותסובלנותלגלות

, )28.10.2014(המיסיםרשות–ישראלמדינת' נבוארוןמרדכי4155-01-13מ"בע

אחרל,לחוקב106סעיףלפיהליךהמיסיםרשותנקטהבובמקרהגםכינקבע

.  ךההליביטולאתהמצדיקבשיהויהמדובראין,שניםוחצי שלוששלתקופה

?האמנם נגועה הודעת המשיב בשיהוי המחייב את ביטולה.20

ב לחוק 106המועד הראשון שבו יכול היה המשיב לבחון נקיטה בהליכים לפי סעיף 

. 13.12.2010ביום , דהיינו, כלפי המערער היה מועד פסק הדין החלוט בפלילים

לחוק ביום ב 106המשיב הודיע למערער על כוונתו לנקוט הליכי גביה לפי סעיף 

.אינני סבורה כי הודעת המשיב לוקה בשיהוי,בנסיבות אלו. 8.12.2013

סוף דבר

.הבקשה נדחית

. ח"ש10,000המערער יישא בהוצאות המשיב בגין הליך זה בסכום של 

.בהעדר הצדדים, 2017פברואר 16, ז"שבט תשע' כ,  היוםנהנית
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