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תקנות בית משפט )ערעורים בענייני מס הכנסה( )תיקון(, התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 158 לפקודת מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, ולפי סעיפים 106 
ו–108 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות בית משפט )ערעורים בענייני מס הכנסה(, התשל"ט-31978 )להלן - התקנות   .1
העיקריות(, בפתיח, במקום "וסעיף 46" יבוא "וסעיפים 106 ו–108".

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -  .2
ההגדרה "מס" - תימחק;  )1(

בהגדרה "המשיב", במקום "נציב מס הכנסה" יבוא "מנהל רשות המסים";  )2(

בהגדרה "תקנות סדר הדין", במקום "התשמ"ד-1984" יבוא "התשע"ט-42018";  )3(

אחרי ההגדרה "תקנות סדר הדין" יבוא:   )4(

""מספר זהות" - כהגדרתו בתקנות סדר הדין."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, המילים "בארבעה עותקים" - יימחקו.  .3
בתקנה 4 לתקנות העיקריות -  .4

בתקנת משנה )א( -  )1(

במקום פסקה )2( יבוא:  )א( 

המס  שנות  השומה,  פקיד  אצל  שלו  הזהות  מספר  המערער,  ")2( שם 
שלגביהן נערכה השומה וכתובת מגוריו או כתובת עסקו;";

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

")2א( שם עורך דינו של המערער אם הוא מיוצג, לרבות מספר רישיונו, 
וכן מענו להמצאת כתבי בית דין ופרטי התקשרות עימו;

)2ב( שם משרדו של המשיב שנגד החלטתו מוגש הערעור ומענו;";

פסקה )3( - תימחק;  )ג( 

במקום פסקה )4( יבוא: )ד( 

")4( תאריך ההחלטה שעליה מוגש הערעור ותאריך המצאתה למערער;";

אחרי פסקה )6( יבוא: )ה( 

החיוב  סכום  הערעור,  מוגש  שעליה  ההחלטה  לפי  החיוב  ")7( סכום 
לטענת המערער וסכום החיוב השנוי במחלוקת;

)8( אם מי מבעלי הדין הוא פסול דין או קטין, כמשמעותם בחוק הכשרות 
מי  אם  או  זו,  עובדה  ציון   - התשכ"ב-51962  והאפוטרופסות,  המשפטית 
מבעלי הדין הוא תאגיד או ישות אחרת - ציון עובדה זו ודרך התאגדותו;

)9( הפרטים הנדרשים לפי תקנה 10)8( לתקנות סדר הדין; 

)10(  רשימת כל הסעדים המבוקשים;";

בתקנת משנה )ד(, אחרי "העתק מהשומה" יבוא "או מההחלטה".   )2(

תיקון הפתיח 

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 4 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ף, עמ' 330.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ף, עמ' 287. 

3  ק"ת התשל"ט, עמ' 193; התשע"ב, עמ' 764.

4  ק"ת התשע"ט, עמ' 422; התש"ף, עמ' 1850.

5  ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשפ"א, עמ' 142.
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בתקנה 5 לתקנות העיקריות -   .5
בתקנת משנה )א(, המילים "לבית המשפט" - יימחקו;  )1(

בתקנת משנה )ג(, המילים "לבית המשפט" - יימחקו;  )2(

תקנת משנה )ד( - תימחק.  )3(

תקנה 6 לתקנות העיקריות - תימחק.  .6
בתקנה 9 לתקנות העיקריות -   .7

במקום תקנת משנה )א( יבוא:   )1(

הפקודה  להוראות  ובכפוף  המחויבים  בשינויים   - יחולו  ערעור  ")א( על 
ולתקנות אלה  - תקנות סדר הדין, למעט תקנות 7 עד 23, 25, 26, 34 עד 39, 49, 

54, 56 עד 60, 62, 78 עד 82, 87 עד 128, 134 עד 150;"; 

בתקנת לאמור  "בכפוף  יבוא  זו"  תקנה  "לעניין  לפני  )ב(,  משנה  בתקנת   )2( 
משנה )א(,";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )3(

")ב1( ההוראות האלה בתקנות סדר הדין יחולו בשינויים המפורטים לצידם:

מס בערעור  הדין,  סדר  לתקנות   67 בתקנה  האמור  אף   )1( על 
במקרים  רשאי,  המשפט  בית  בכתב;  ראשיות  עדויות  יישמעו 
ובטיב  התביעה  של  במורכבותה  השאר,  בין  בהתחשב,  המתאימים, 
מקצתן,  או  כולן  מסוימות,  שעדויות  להורות,  הצדדים,  בין  הסכסוך 

יישמעו בעל פה;

)2( על אף האמור בתקנה 74 לתקנות סדר הדין, בערעור מס סיכומי 
טענות יוגשו בכתב בהקדם האפשרי לאחר סיום הבאת הראיות; בית 
בהיקף  השאר,  בין  בהתחשב,  המתאימים,  במקרים  רשאי,  המשפט 
הראיות בכתב ובעל פה, במורכבותה של התביעה ובטיב הסכסוך בין 
הצדדים, להורות שסיכומי הטענות על הפרשה כולה או על שאלה 

מסוימת שהורה, יישמעו בעל פה."

האמור מן  לגרוע  "בלי  יבוא  דין"  "בפסק  לפני  העיקריות,  לתקנות   11 בתקנה   .8 
 בתקנה 129 לתקנות סדר הדין,".

בתקנה 12 לתקנות העיקריות -    .9
אחרי "בערעור על פסק דין" יבוא "ובבקשת רשות ערעור על החלטה";  )1(

במקום "יחולו הוראות חלק ד' של תקנות" יבוא "יחול פרק י"ז לחלק ב' בתקנות".  )2(

תקנות אלה יחולו על הליך שנפתח ביום פרסומן )להלן - יום התחילה( או לאחריו   .10
שנפתחו  העיקריות  לתקנות   12 תקנה  לפי  ערעור  רשות  בקשת  או  ערעור  ועל 
לפי מתנהלים  שאינם  הליכים  על  לאחריו;  או  הדין  סדר  תקנות  של  תחילתן   ביום 

התקנות  לחול  ימשיכו  התחילה,  יום  לפני  ושנפתחו  העיקריות  לתקנות   12 תקנה 
האזרחי,  הדין  סדר  תקנות  זה  ובכלל  התחילה,  יום  לפני  כנוסחן  העיקריות 
התשמ"ד-61984, כפי שהוחלו בתקנה 9 לתקנות העיקריות, כנוסחן לפני תחילתן של 

תקנות סדר הדין. 

ו' באב התשפ"א )15 ביולי 2021(
)חמ 3-574(

ר ע ס ן  ו ע ד ג  
שר המשפטים  

תיקון תקנה 5 

תיקון תקנה 6 

תיקון תקנה 9 

תיקון תקנה 11 

תיקון תקנה 12 

תחולה והוראת 
מעבר 

6 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התש"ף, עמ' 2084.
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