
 

Page | 1  

 

  
 בערכים נומינליים או ריאליים - החזר מס תשומות שלא נוכה במועד 

  עורכי דיןמשרד  –, ברון ושות' ד"עו, פינברגבועז 

 

 ,מס תשומותבזמן אמת  קיימות נסיבות שונות לסיטואציה אשר במסגרתה עוסק אינו מנכה

  :על פי דין עשות כןשהיה זכאי ל למרות

 ר מבקש להימנע במכוון מלדווח על מקרים בהם נעשה הדבר באופן מכוון על ידי עוסק, אש

 עודף תשומות על עסקאות, על מנת להימנע מביקורת של רשויות מע"מ. 

  .מקרים בהם העוסק התרשל ולא כלל תשומות בדוח עקב טעות עובדתית 

 ,עקב טעות  מקרים בהם העוסק, באופן מכוון ומודע, נמנע מלנכות מס תשומות, בסוברו

דוגמא  ינן חייבות מלכתחילה במע"מ.טורות ממע"מ, או, אכי עסקאותיו הינן פ משפטית,

שכיחה למקרה כזה מתרחשת בנוגע לתשומות אשר הוצאו בקשר עם דירות, אשר בעל 

הדירות סבר, כי ישמשו בעסקאות פטורות ממס, כגון השכרתן, אך בערבות הימים מע"מ 

מלכ"ר סבור,  סבר, כי העסקאות חייבות במס. מקרים שכיחים נוספים מתרחשים כאשר

 שפעילות עסקית מסוימת הינה חלק מפעילותו כמלכ"ר, ואינה מהווה עסק. 

 

בשלושת המקרים האמורים, כאשר העוסק מחויב בתשלום מס עסקאות במועד מאוחר יותר, 

בהנחה שרשויות מע"מ מסכימות להאריך את המועד הנדרש לצורך הכרה בתשומות בהתאם ו

עולה שאלה,  "(,חוק מע"מ" –)להלן  1791 –ך מוסף, התשל"ו לחוק מס ער 111להוראות סעיף 

האם, לצד חיוב מס העסקאות על בסיס ערכו הריאלי, האם יש מקום שניכוי מס התשומות 

ייעשה אף הוא בערכו הריאלי, והאם יש מקום לעשות אבחנה בין המקרים המתוארים לעיל 

 לעניין זה?

 

ערגול פלדות בע"מ  99/371ע"א מסגרת בהמשפט העליון השאלה בעניין זה נדונה לראשונה בבית 

עסקינן באותו מקרה  ."(פרשת ערגול פלדות( )להלן: "1777) 111( 1), פ"ד מגנ' מנהל המכס והבלו

הדו"חות  תשומות בעת הגשת, את מלוא מס העקב טעותהיה בחברה אשר לא ניכתה, 

התקופתיים למס ערך מוסף. משנתגלתה הטעות, הגישה החברה, במסגרת שומה עצמית, דו"חות 
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מן היום שבו הייתה רשאית  ,משלימים ותבעה את החזר ההפרש של מס ערך מוסף בערכן הריאלי

 עד ליום בו יתקבלו בפועל. ולנכות סכומים אלה כמס תשומות 

 

, ללא אך ורק בערכן הנומינליכי יש להשיב את התשומות הנדרשות  ,פסק בית המשפט העליון

, כי ההחלטה בפסק הדין התקבלה עם זאת דגישהתוספת הפרשי הצמדה וריבית. השופט שמגר 

וכך הוא  לחוק מע"מ.  101בטרם תוקן סעיף  ,(1נו )תיקון מס' ערב תיקו מע"מ בהתאם לחוק

 כותב:  

 

באופן מהותי במסגרת חוק  לחוק תוקן105 אגב, סעיף "

, ולפי נוסחו 1986-(, תשמ"ו6מס ערך מוסף )תיקון מס' 

כדברי המשיב ", הוא חל "על כל החזרי מע"מדהיום, 

. מוסכם כי החוק המתקן אינו חל על התיק בסיכומיו

)הדגשות  "שלפנינו והמערערת כלל לא תבעה על פיו.

 הח"מ(

 

 1במסגרת תיקון , באותו מקרה גם לשיטתו של מנהל מע"מעולה מפסק הדין, כי הנה כי כן, 

הקובע, כאמור, כי היה ושולם סכום כלשהוא שיש להחזירו,  לחוק )ג(101לחוק, הוסף סעיף 

, כאשר סעיף זה חל ווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלוםתי ,והוגשה תביעת החזר

 החזר שנדרש עקב טעות, לבין כל החזר אחר., מבלי שישנה אבחנה בין על כל סוגי החזרי המע"מ

   

)להן: )פורסם בנבו(  מנהל מס ערך מוסף טבריה נ' אבו סאלח חוסין ,309///7 בע"א, לעומת זאת

נדון מקרה של עוסק, אשר במתכוון נמנע מלנכות מס תשומות.  ,(19.1.9010"( )פרשת אבו סלאח"

  פסק כב' הנשיא גרוניס, כדלקמן:באותו מקרה 

 

י ניכוי מס תשומות בגדר שומה עצמית, שאינה לפי "א

מיטב השפיטה, עשוי לנבוע מטעמים שונים, וביניהם 

רשלנות מצידו של העוסק או אף טעות בתום לב. כאמור, 

הגענו למסקנה כי בנסיבות מעין אלה ינוכה מס 

המנגנון של שומה לפי התשומות בערכו הנומינלי בלבד. 

, ביחס לנישומים אשר מיטב השפיטה משמש, דרך כלל

ביקשו להתחמק מתשלום מס, או למצער נמנעו מניהול 

. אין זה מתקבל על הדעת, רישומים כמתחייב על פי דין

כי דווקא ביחס לנישומים אלה יורה הדין על ניכוי מס 

תשומות בערכו הריאלי. בכך יועדפו למעשה נישומים 

אשר פעלו בניגוד לדין על פני נישומים תמי לב 

 שומים רשלניים. עם תוצאה זו אין להשלים." וני
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אמנם, בפרשת אבו סלאח חוזר השופט גרוניס על הלכת ערגול פלדות, אך הוא עושה כן באותם 

מקרים, אשר מצדיקים מניעתו של "חוטא יצא נשכר", כאשר הוצאה שומה לפי מיטב השפיטה, 

מתשלום מס, או, למצער, נמנעו המשמשת, דרך כלל, לצורך חיוב נישומים אשר ביקשו להתחמק 

 מניהול רישומים כמתחייב בחוק.

  

אנו סבורים, כי לו בפרשת אבו סאלח היה נדון המקרה הקשור בטעות המשפטית, קרי בעוסק 

לעשות כן,  רשאי וא אינומתוך הנחה, כי הו בתום לב ,אשר במכוון נמנע מלנכות מס תשומות

בית המשפט העליון מגיע  כב' היהיתכן ו, ת ממע"מעסקאות פטורו הינן ו()לשיטת ומשעסקאותי

, ולו על מנת בערכו הריאלילתוצאה שונה, ומתיר לנכות את התשומות שלא נוכה בזמן אמת, 

  לשמור על עיקרון גביית מס אמת מהעוסקים.

 

, כי יש להשיב מס תשומות שלא נוכה , אשר עמדתהכב' השופטת פרוקצ'יהדברי  לעניין זהויפים 

  : אבו סאלחבפרשת  נותרה בעמדת מיעוטמת בערכו הריאלי, בזמן א

 

החתירה למס אמת מבטאת לא רק אינטרס של הקופה "

הציבורית לגבות את מלוא המס המגיע מהנישום. היא 

מוסרי המורה כי אין לגבות מהנישום -גם ערך חברתי

מס העולה על השיעור המגיע ממנו בפועל. כללי 

תונים בידינו, מאפשרים הפרשנות, וכלי הפרשנות הנ

 ".לנו לא רק לחתור להשגת התוצאה

 
 
 

 – בועז פינברגאו לעו"ד 3ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי3אין לראות באמור ייעוץ משפטי ולמען הסדר הטוב יובהר כי 

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


