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 זכותו של הנישום לעתור לפתיחת שומה 

 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

לנציב  מעניק "( הפקודה)להלן: " 7697 –)נוסח חדש(, התשכ"א  הכנסה מס לפקודת 741 סעיף

. פתיחתן על ולהורות לנישום שנערכו בשומות מחדש סמכות לעיין המסים( רשות מנהל – )כיום

 ביקורת סמכות במהותה הינה, השומה סופיות לעיקרון חריג כי הינה חולק אין אשר, זו סמכות

 . אמת מס גביית עיקרון הוא, המסים בדיני פחות לא וחשוב נוסף להגשים עיקרון ונועדה

 

 ולפיכך, הנישום לבקשת והן מיוזמתו הן את הסמכות להפעיל רשאי הנציבבהתאם לקבוע בסעיף, 

 הנישום. לבין בין הנציב סימטריה הסעיף צריו ,פניו עללכאורה, 

 

רבות נכתב על הטענה לפיה הסימטריה הינה סימטריה לכאורה, וכאשר בפועל, הכח להחליט 

 האם לפתוח את השומה הינו בידי הנציב, הרי שכוחו של הנישום מוגבל מלכתחילה.

 

ות לה לתקן עקב לרשות קיימות מכלול שלם של עילות, מעצם תפקידה כרשות מינהלית, המאפשר

שוויון,  כולל מטעמיטעויות בעובדות, או אף עקב טעות משפטית, כאשר כל העובדות ידועות, 

 תקינות המעשה המינהלי וגביית "מס אמת".

 

כך למשל אם בעת עריכת שומה, פקיד השומה או אף המחלקה המקצועית יטעו בטענה משפטית, 

ולערכה מחדש. מה שלא יקרה אם הנישום על מנת לפתוח את השומה הנציב ישתמש בסמכותו 

 ביוזמתו יפנה לנציב ויבקש לפתוח שומה בעקבות יעוץ משפטי שקיבל.

 

מדינת ישראל נ' איתמר  2277/01ע"א  ,עליוןשניתן על ידי בית המשפט האולם, לאור פס"ד 

 בית המשפט נכבד עשה כברת דרך ארוכה כשקבע, אנו סבורים כי 7907.01.71מיום  מחלב ואח'

 שבמקרה שהושגה פשרה על סמך טעות, שני הצדדים יכולים לפעול לתיקונה, באותה מידה.
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פסק הדין דן בשאלה האם ניתן לפתוח שומה בהסכם. באותו מקרה איתמר מחלב )להלן: 

חברה שבשליטתו ובבעלותו, על מנת ליהנות משיעור המס  1..1"( פירק במהלך שנת מחלב"

 עד בתוקף שהיה כפי, הלפקוד( א)ב64 סעיףלחלוקה  בהתאם ל המופחת בגין הרווחים הראויים

 הבעלות שמבנה, כן לפני בסמוך שהקים חדשה לחברה פעילותה את והעביר, 1..2707101 ליום

 של לקוחותיו הרלוונטיים במועדים כולם היו 1-5 המשיבים. הישנה לחברה זהה בה והשליטה

 לחלוקה הראויים הרווחים את לסווג יש כי נוטע המשיבים כל. דומה פעולה בשיטת ופעלו מחלב

 שחל המס ששיעור טענו כן ועל לפקודה( א)ב64 לסעיף בהתאם הפירוק בעקבות בחברות שנותרו

 עסקה"ב מדובר מהמקרים אחד בכל כי וטען התנגד השומה פקיד%. .7 על עומד אלו רווחים על

 כן ועל, המס תכנון למניע פרט, לשהוכ כלכלי או מסחרי ממניע נובע אינו הפירוק וכי" מלאכותית

 שיעור כי השומה פקיד טען לפיכך. המשיבים שמשכו כדיבידנד שפורקו החברות ברווחי לראות יש

 %. 15 על עומד הרווחים על שחל המס

 

 הגיעו שבסופו, ומתן משא התנהל השומה פקיד לבין מחלב( ידי על כולם שיוצגו) המשיבים בין

 בחברות לחלוקה הראויים הרווחים בגין המס שיעור לפיהן, שבהסכם ולשומות לפשרה הצדדים

 %.  7105 סך על יעמוד( 1..2707101 ליום עד) שפורקו

 

-בתל המחוזי המשפט לביתמחלב  הגיש, השומה הסכמי אחרון שנחתם לאחר ארוכה לא תקופה

. כדין שלא גוריםפי קנסות גביית בגין המסים רשות כנגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה יפו-אביב

 לידיעתו הובאו כך ואגב דאז המסים לרשות המשפטי היועץ לידיעת הובאו והתובענה הבקשה דבר

 שבהסכם בשומות מדובר כי סבר המסים לרשות המשפטי היועץ. שבהסכם השומות שלוש

 תל שומה פקיד' נ שטרית סילבאן 01777/10 א"עבהעליון  משפטה בית של דינו לפסק המנוגדות

, לפקודה 741 לסעיף בהתאם, המשפטי היועץ החליט ובעקבותיו(, "שטרית עניין": להלן) באבי

 המשפט בית של דינו לפסק בניגוד כדין שלא שהוצאו שומות בהיותן, שבהסכם השומות תיקון על

 2..1407101 ביום שהוציא, השומה לפקיד השומות הוחזרו, זאת בעקבות. שטרית בעניין העליון

 %.15 של מס שיעור נקבע בהן, למשיבים חדשות שומות

 

, לפקודה 741בית המשפט המחוזי פסק כי לא ניתן היה לפתוח את השומות בהסכם מכח סעיף 

  .אמת מס בגביית הציבורי לאינטרסכשהוא נותן משקל מהותי 

 סעיף לפי בסמכות מצמצם לשימוש מקום שישכב' השופט רובינשטיין, בדעת רוב, קובע כי למרות 

 טרח הרי, ששבעתיים גדול ההסתמכות אינטרס שבה, שבהסכם בשומה שהמדובר מקום 741

 בא השומה פקיד בעוד פלונית מעמדה מ"המו אל בא הדברים ומטבע, ומתן משא וניהל הנישום

, ההסכם משהושג. העמדות שתי שבין כלשהו במקום נפגשו והצדדים, מקוטבת פלמונית מעמדה

כב' , אולם. לכך בהתאם מעשיו ולכלכל המנוחה אל בא כי, ואאיפ להניח ככלל הנישום בידי

 .אמת מס בגביית הציבורי לאינטרס ביטוי יתר ליתן יש כיהשופט קובע 
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אינטרס גביית מס האמת הוא בעל משקל יתר, הוא פותח דלת משקבע כב' השופט רובינשטיין כי 

 לתיקון הפשרה. ואומר כב' השופט רובינשטיין:

 

 והמיצוע הפשרה יפים קרובות לעתים. בפשרות תומך ומשפטנו, שרהבפ עסקינן, אכן"

 לנעול שאין דומה, טעות סמך על פשרה משהושגה, ואולם; ואחרות כאלה בינאריות מהכרעות

 היה אילו גם נאמרים היו הדברים כי, ובבירור לשון בכל ואטעים, החלקי לתיקונה הדלת את

 042 ושסעיף, אליה נדרש שחברי סימטריה באותה, מתאימות בנסיבות, ההפוך בכיוון המדובר

 ".לטעות וזעק הנישום בא אילו כגון -( להלן ראו) פיה על בנוי

 

 לבקשת או הוא ביזמתו, רשאי לפקודה כתוב "המנהל 741אנו סבורים כי למרות שבסעיף 

במקרים המתאימים בהחלט זכאי גם הנישום ליזום עיון מחדש ופתיחתן של שומות הנישום" 

יבחנו כל שהמנהל דחה בקשה מסוג זה, לחלוק על החלטה זו במסגרת ערעור שומה, במסגרתו וכ

הנסיבות העובדתיות והמשפטיות לרבות האינטרס המוביל של גביית "מס אמת" ואופן הפעלת 

 שיקול הדעת.

 

לפקודה מוגבלת בזמן וכי המועד לפתיחת  741בהזדמנות זו נציין שפתיחת שומה לפי סעיף 

 לפי(, ג)751 או( א)745 בסעיפים שנקבעו התקופות פי הסעיף הוא עד תום שנה לאחרהשומה ל

 שש תוך )שלוש שנים מתום שנת הגשת הדו"ח או שנה מיום ההשגה, לפי המאוחר(, או, המאוחר

 הענין. לפי, )שומה בהעדר דוח( (ב)745 סעיף לפי שומה לנישום שנעשתה מיום שנים

 

(, 2)179 סעיפים לפי בעבירה הנישום נת גם במקרה בו הורשענית 741פתיחת שומה לפי סעיף 

 מס לחוק א771 או( 1ב)771(, 2) עד( 2) או(, 7()ב)771 סעיפים לפי אולפקודה  .11 עד 171, ב179

מוסף, עד תום  ערך מס לחוק 717 סעיף לפי או 117 סעיף לפי כסף כופר עליו הוטל או מוסף ערך

הכופר. לעניין זה נציין כי בפסיקה נקבע כי השנה מתחילה  שנה מיום ההרשעה או מיום תשלום

 להיספר מיום הכרעת הדין ולא מיום מתן גזר הדין.

 

 

 

 
 – נעם שרעביאו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

אינפורמטיבית מטרתו הינה , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


