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 האם ניתן לערער על הסכם שומה?
 ורו"ח ד"עו יעקב דהן,

 

דרך המלך הינה , פקיד השומה בעניינו שומה שהוצאה על ידיכאשר נישום מבקש להשיג על 

באפשרות הנישום לערער על , הגשת השגה לפקיד השומה וככל שהיא נדחית כולה או בחלקה

כאשר הנישום האם  ,הינה, בקש להבהיר במאמר זהנהשאלה ש, לבית המשפטהחלטה זו 

 .על הסכם זהאפשרות ערעור לו קיימת , במסגרת השגתו מגיע להסכם שומה עם פקיד השומה

 

 .בפתח הדברים נפרט את המסגרת הנורמטיבית על מנת להבהיר את הסוגיה

 

:קובע"( הפקודה: "להלן) [חדש נוסח]לפקודת מס הכנסה  125 סעיף  

 

 עם הסכם לידי בא לו שנערכה השומה על המשיג שהנישום מקום (א)"

 השומה תתוקן, נישום להיות צריך הוא שעליו הסכום על השומה פקיד

 .לשלם שעליו המס על הודעה לנישום ותומצא זה לפי

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

 .."..להפחיתה או להגדילה, השומה את בו לקיים

 

:לפקודה קובע 121 סעיף  

 

ופח על ידי החלטת פקיד השומה על פי סעיף קמי שרואה עצמו מ (א)"

ר שיפוטו פעל ושבאז, זיחוהמ טשפהמר לפני בית ערשאי לער(, ב)251

 .ד השומהיפק

ת ונקתל םאתהבו הדוקפהראות והלנדון בהתאם  אהערעור יוגש ויה (ב)

 ."רעוערשיב ביהיה המ ופקיד השומהסדרי הדין שהותקנו לפיה 
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לפקודה מתאפשר רק כאשר נישום רואה עצמו  121ניתן ללמוד כי ערעור לפי סעיף , כבר עתה

 .כאשר לא הושג הסכם, קרי, לפקודה( ב)125מקופח לפי סעיף 

 

, במקרה זה, עולה השאלה מה קורה כאשר הושג הסכם והנישום בכל זאת מבקש לערער עליו, לכן

 המכרסמים פגמים דהיינו, ברצון פגמים בסיס על רק שומה הסכם לתקוף ניתן כי בפסיקה בענק

 .ההסכם על לחתימה הסכמה של קיומה בעצם

 

 היחידה - שומה פקיד' נ מ"בע שמעוני חברות קבוצת 5252/11 א"ע, לאחרונה התקבל פסק דין

 בר אינולפקודה ( א)125 סעיף חומכ שומהכי הסכם , בו נקבע( בנבו פורסם)לשומה  הארצית

 .ערעור

 

. מס שנות שלוש בגין השומה פקיד לה שהוציא שומות על שגהה הגישה המערערת, במקרה זה

, שנה של תקופה למערערת שהעניק סעיף גם נכלל בו", שומה הסכם" על הצדדים חתמו בהמשך

ובמהלך השנה  במידה מימון הוצאות התרת בעניין לפקיד השומה פנייה ליזום תוכל שבמסגרתה

תפורסם הוראת ביצוע המשנה את פרשנות רשות המסים לדרך העמסת הוצאות המימון על 

 .נכסים לא מניבים

 

המערערת ביקשה להאריך , ועל כן, ביצוע הוראת פורסמה לא, במסגרת אותה שנה, יחד עם זאת

 שנה חלוף נילפ ימים מספר, משכך, אולם פקיד השומה סרב לכך, את תקופת ההסכם בשנה נוספת

 .ל"הסעיף הנ על בהתבסס המחוזי ש"לבימ הכנסה מס ערעור המערערת הגישה, ההסכם מחתימת

המערערת הגישה על כך ערעור לבית המשפט ו הסף על נדחהבבית המשפט המחוזי  הערעור

 .העליון

 

 :כי ופסק הערעור אתאף הוא  דחה העליון המשפט יתב

 

 שלא ככל ,לפקודה( א)125 בסעיף כאמור, הסכםב להסתיים יכול בה הדיון, השגה מוגשתכאשר 

 זו החלטתו ועל, לפקודה( ב)125 בסעיף כאמור, בצו המס את לקבוע השומה פקיד על, הסכם מושג

 סעיף לפי הסכם על ערעור אין, זאת לעומת .לפקודה (א)121 בסעיף כאמור ערעור להגיש ניתן

 (.א)125

 

 ניהול בעת הנישום מיצה מעמדתו לסטות השומה פקיד את לשכנע לנסות יכולתו אתכי , עוד נאמר

 ראוי ולא בו לאמור הסכמתו את הנישום הביע, ההסכם משנחתם, אשר על כן, עמו ומתן המשא

 בין הסכמה באי שיסודה(, ב)125 סעיף לפי מהחלטה להבדיל זאת. כך על שיערער מקום שיהיה

 לנישום ליתן ראוי ולכן, דעתו שיקול לפי שומה הוציאהשומה  פקיד בעקבותיה ואשר, הצדדים

 .לפקודה( א)121 סעיף לפי כך על לערער זכות
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 לתקן המנהל בסמכות עוסקלפקודה אשר ( 1()א)141בית המשפט העליון נתן דעתו לסעיף , בנוסף

 או תיקן - פשוטה שוואהקבע בית המשפט מ, בעניין זה. לשנותן או השומה פקיד החלטות את

. זו החלטתו על הכנסה מס בערעורלפקודה ( א)121 סעיף מכוח, לערער ניתן, החלטתו המנהל שינה

 .ערעור אין - סירב

 

 אזי, החלטתו את השומה פקיד שינה או יקןת: גזר בית המשפט גזירה שווה למקרה דנן, ומשכך

 .הגולל נסתם - סירב. זו החלטה על לערער הזכות נפתחת

 

והוא נועד רק למקרה בו תשתנה עמדתה " מילוט"היווה מעין סעיף , אותו סעיף בהסכם, משמע

, והואיל ומדיניות זו לא השתנתה בתוך התקופה המוסכמת, העקרונית של הרשות בקשר לסוגיה

 .לא נוצר הצורך להפעיל סעיף זה להסכם

 

 כי כאשר בא נישום במגעים עם פקיד השומה במטרה לנסות ולהגיע, אנו סבורים, לאור האמור

רצוי להגיע להסכם , במצב זה, ואולם ישנם נושאים נוספים אשר עדיין במחלוקת, להסכם שומה

 .בעניינים שאינם במחלוקת ואת יתר המחלוקות להעביר להכרעת בית המשפט

 

במידה ובמסגרת ניהול הליך בבית המשפט מתפרסמת הוראת ביצוע אשר משנה את , יתרה מכך

ותית ואשר משפיעה על הנישום כך שהכנסתו החייבת מדיניות רשות המסים בצורה משמע

להגיע להסכם אף תוך ולנסות במטרה  כי יש מקום לפנות לפקיד השומה, אנו סבורים, פוחתת

 .להביאה להכרעת בית המשפט, וככל שעמדת הנישום לא מתקבלת, כדי ניהול ההליך

 

 

 

 

 

 
 

 

 – יעקב דהןורו"ח או לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


