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הלכת ינקו וייס – על פקיד המס לחתום ולשלוח את החלטתו הסופית 

 בשומה במסגרת תקופת ההתיישנות

  ורו"ח עו"ד ,יניבסיימון 
 

ביקשה רשות המיסים , 6102-6102 לשנים תקציב יעדי להשגת החוק הצעתבמסגרת פרק המיסוי ב

 ופת ההתיישנות של שומות מס הכנסה. בשנה את תק כלול תיקון חקיקה אשר מאריךל

העומדת בימים אלו להצבעה שניה ושלישית בכנסת, תקופת התיישנות של שומות על פי ההצעה 

)להלן: המס ח "מתקופה של שלוש שנים מתם שנת המס שבה הוגש דו מס הכנסה תוארך

הוספת שנה כולל  ,שנים מתם שנת המס שבה הוגש הדו"ח 4"( לתקופה של התקופה הקובעת"

את תקופת ההתיישנות וספת שהיה ניתן להאריך ביטול השנה הנו נוספת לתקופת הדיון בהשגה

 .המנהל באישור

( )שומה לפי 6)א()042פים תקופת ההתיישנות הקבועה בסעירשות המיסים ביקשה להאריך את 

לפקודת מס הכנסה )נוסח )שומת ניכויים(  021)הסכם או החלטה בהשגה(, )ג( 026מיטב שפיטה(, 

ביקורת שעוברים היקף התיקים המצומצם לאור , "(הפקודה)להלן: " 0620 –חדש(, התשכ"א 

המסתכם על פי הפרסומים רק בכשלושה אחוזים מכלל  על ידי מפקחי המס, היקףיזומה 

המפקחים  ממצבתהנישומים החייבים בדיווח, היקף מזערי לכל הדעות הנובע בין היתר 

 המיסים. ברשות מת המצומצ

בשנים בהם קיימת חשיפה לתשלום מס בעקבות כידוע, ההתיישנות הינה סוגיה מהותית ובמיוחד 

במסגרת  תכנוני מס כאלה ואחרים, תכנונים אשר צפויים שלא להתקבל על ידי מפקחי המס

 .ביקורת השומה

עלתה שוב לדיון בבית המשפט העליון בע"א  ,שומות מס הכנסה שנותיהתית לאחרונה סוגיי

"(, וזאת לאחר מסכת הלכת ינקולהלן ") אחזקות בע"מ נ' פ"ש חולון 6991ינקו וייס  412504

, פ"ד פקיד שומה נ' יצחק ביר בע"מ 224514בע"א  -ין, כך למשל יפסקי דין שקבעו הלכות בענ

נקבע כי במסגרתה "(, ששלטה בכיפה לאורך שנים רבות, הלכת ביר( )להלן: "0616) 132( 3לג)

 את השומהו פקיד השומה השתמש בשיקול דעתו שלא לקבל את מרוץ ההתיישנות נפסק במועד ב
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הנישום, וערך שומה לפי מיטב שפיטתו, זאת גם אם ההודעה לנישום על קביעת  הגישהעצמית ש

  .לפקודה )ג(026או  (6)א()042 פיםנמסרה לו לאחר תקופת ההתיישנות הקבועה בסעי ,השומות

ניתנה ביום )פקיד שומה ירושלים נ' סמי  2624514שונתה בע"א ת ביר הלכלאחר שנים רבות 

קבעה כי הפרשנות שניתנה לסעיפי ההתיישנות בהלכת אשר , "(הלכת סמי)להלן: " (66.4.6111

תכלית של סעיפי ת התכליתית הנהוגים בימינו, שכן הביר אינה תואמת את כללי הפרשנו

טית בה שרוי הנישום לצמצם את תקופת חוסר וודאות המשפ מקורה ברצון, יישנות בפקודההת

  לת סמכותו של פקיד השומה.על ידי קביעת מסגרת זמן ברורה להפעוזאת 

מרוץ הזמנים להתיישנות סמכותו של פקיד כי לפיכך קבע בית המשפט העליון קבע בהלכת סמי 

נקבע שהלכה עוד . הנישוםנשלחת על ידו אל השומה יסתיים רק כאשר החלטתו של פקיד השומה 

 באופן רטרוספקטיבי על הליכים תלויים ועומדים.זו תחול 

 נ' איקפוד בע"מ 3פקיד שומה ירושלים  3663511התחולה הרטרוספקטיבית נדונה בדנ"א 

 ."(הלכת איקפוד( )להלן: "04.1.6100)

איקפוד נקבע כי הלכת סמי תחול באופן רטרוספקטיבי על הליכים בהם הוצאה שומה לפי בהלכת 

היום שבו ניתנה הפסיקה בבית  ,63.2.6114 -החלטה בהשגה לאחר ה מיטב שפיטה או ניתנה

שונתה הלכת ביר, פקיד השומה לא יכול היה  , שכן מאותו מועד שבוהמשפט המחוזי בעניין סמי

 להסתמך על הלכת ביר.

             סמי.הלכת להיבט היישומי של  נוספות הקשורותשאלות  באו בפני בתי המשפטוהבהמשך, 

, 466506 א"רעשנוהלו במסגרת  נישומים 3שם אוחדו ערעוריהם של  דור אוןכך למשל, בעניין 

 (6103 ואר)פבר 'ואח שומה פקיד הכנסה מס' נ' ואח און דור יגאל, 3406506 א"רע, 3412506 א"רע

 ."(דור און עניין)להלן: "

שנים מתום שנת המס  3ידע בצורה כזו או אחרת ובטרם חלפו  מעורריםכל אחד בעניין דור און 

מה לקבוע שומות על פי מיטב שפיטה. בפועל כי בכוונתו של פקיד השו ,שבה הגישו את הדוחות

השנים. בית המשפט דחה את טענת פקיד השומה  3לאחר שחלפו  ,השומות נשלחו אליהם באיחור

היקבע, אם לפי מיטב שפיטה או אם בצו, בכדי לפיה די שהנישום יודע על השומות שעתידות ל

לעצור את מרוץ ההתיישנות, בדגש על כך שלא מספיקה ידיעה משוערת, אלא נדרשת ידיעה 

החלטת פקיד השומה בשומה ממשית של הנישום אודות עצם משלוח ההחלטה, ובמילים אחרות ש

נקבע  ,עה כאמורהנימוקים שהם אמורים לכלול. בהעדר ידייחד עם נשלחה סופית שערך 

 שהשומות שהוצאו באיחור בטלות.

, בחן בית המשפט "(פרשת נאמן( )להלן: "01.06.04) נ' נאמן 3פקיד שומה תל אביב  366503בע"א 

שומי נוסף הקשורה אל הלכת סמי, האם פקיד השומה צריך לשלוח אל הנישום את יהיבט י

להתקבל אצל הנישום לפני חלוף השומה בתוך התקופה הקובעת, או שהשומה החתומה צריכה 

מועד זה. בית המשפט קבע כי תקופת ההתיישנות נעצרת בהפעלת סמכותו של פקיד השומה וזאת 

 משלוח השומה החתומה אל הנישום ולא מועד קבלתה אצל הנישום.ב
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את ( 00636511)בש"א ביקשה "( המערערת)להלן: "בע"מ  אחזקות 6991ינקו וייס חב' כאמור, 

 טענת התיישנות, טענהבעל ידי פקיד השומה  לה שומות שנקבעובטל את ההמחוזי ל בית המשפט

 .מסגרת הערעורב שהועלתה לראשונה על ידה 

)מכח חלופת המערערת  לצרכי מס של תושבותהשאלת סביב  נסובה שומות יצוין כי המחלוקת ב

כתוצאה ממימוש מניות של  ,חבות המס אצלהעל באופן טבעי אשר השליכה  ,("שליטה וניהול"

 .על ידה החברה ישראלית שהוחזק

 התקופההשידור בוצע בתוך בנימוק ש, להתיישנותבית המשפט המחוזי דחה את טענת המערערת 

מערכת הפתוחה לצפייה לרואה החשבון למערכת המחשוב )שע"מ( של רשות המיסים  קובעתה

כת וצפה בשומות בצו בתקופה הקובעת המערכנס אל , שאף נשייצג את המערערת בדיוני השומה

 נשלחו אל המערערת.נחתמו ועוד לפני ש

בדבר ה קיבל את טענתאשר  ,העליוןבית המשפט כבוד המערערת לא אמרה די וערערה ל

לאחר התקופה  המערערת נשלחו אלהנדונות שומות בשל העובדה שה, השומות תהתיישנו

שיש לדחות את טענת המערערת להתיישנות  ,את טענת פקיד השומהדחה בכלל זה ו הקובעת,

 ר בטענה שלא הועלתה בדיוני השומה.מדובהיות ו

התיישנה גם אם המייצג במקרה הנדון קבע כי השומה ניתח את הלכת סמי ובית המשפט העליון 

בתקופה הקובעת, שכן השומה החתומה לא נשלחה אל מצפייה בשע"מ ידע על שידור השומה 

 קובעת. הנישום בתוך התקופה ה

בית המשפט נימק את החלטתו בכך שיש לצמצם את התקופה בה הנישום מצוי בחוסר וודאות 

לפקיד השומה  ושבמועד  ,מוגדר וברור לכל מועדשומתו ביחס לשנת מס מסוימת ועל כן יש לקבוע 

 .נתונה האפשרות לקבוע שומות לפי מיטב שפיטה ו5או בצו

ההתיישנות, גם אם זו הועלתה  המערערת לענייןקיבל את טענת בית המשפט העליון כבוד 

 ,מדובר במקרה הנכנס לרשימת המקרים החריגיםהיות ו, לבית המשפט קמא במסגרת הערעור

 . גם אם זו הועלתה לראשונה במסגרת הערעוריש לקבל את טענת המערערת  בהם

היה  ,66.4.6111החלטה בהלכת סמי נתקבלה ביום בית המשפט העליון קבע כי לאור העובדה שה

בסמכותו של בית המשפט המחוזי לאפשר למערערת להעלות לראשונה את טענת ההתיישנות 

הבקשה לדחות את השומה היות ו כחלק מחובתו לוודא שהשומה תהא שומת אמתבשלב הערעור, 

ל כן, קבע בית וע חלטה בפרשת סמי, דהיינו כחודש לאחר קבלת הה62.2.6111ביום הוגשה 

מקצה שיפורים שהמערערת מבקשת לנצל לטובתה ובמיוחד שאין מדובר ב ,המשפט העליון

 שהלכת סמי הוחלה באופן רטרוספקטיבי על הליכים תלויים.
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שומות, בין אם לפי מיטב שפיטה ובין אם בצו, על ידי  קבעונבכל מקרה שבו יש לבדוק מהאמור, 

מהגופי האכיפה ברשות המיסים )פקיד השומה, מנהל מיסוי מקרקעין, מנהל תחנת כל אחד 

 במסגרת התקופה הקובעת. לחו, נשוםשומות שנשלחו אל הנישהאם היש לבדוק מע"מ(, 

 ,היה וימצא שהשומות נחתמו ונשלחו לנישום לאחר תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק הרלוונטי

 בטל את השומות הנדונותלבהשגה ובין אם בערעור,  בין אם ,בהזדמנות הראשונה לבקשיש 

 .בטענה להתיישנות לפי הלכת ינקו וייס

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיימון יניב ח"ורו ד"לעו או/ו ברון גלעד ד"לעו לפנות ניתן נוספים לפרטים

דין עורכי' ושות ברון משרד  

 

, משפטי לייעוץ תחליף או5ו משפטי ייעוץ באמור כדי להוות חוות דעת ו5או לראות אין כי יובהר הטוב הסדר למען

.לגופו ומקרה מקרה כל לבחון ויש בלבד אינפורמטיבית הינה מטרתו  


