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 פקיד השומה הטיל עיקול שלא כדין = פיצוי לנישום!

 ת"א 11-60-10361, ראובן אלישר נ' פקיד השומה ת"א
 

 ורו"ח , עו"דיעקב דהן
 משרד עורכי דין –ברון ושות' 

 

₪  20,003.מר ראובן אלישר מכתב דרישה לתשלום מס בסך , קיבל התובע 2032.30220בחודש 
לפקודת ' א111כתב דרישה ממקבלי נכס חייב על פי סעיף : "פקיד השומה נושא הכותרת מאת

ח ללא "ש 704,704מ חוב כלפי אגף מס הכנסה בסך "ד מערכות בע.ר.ולפיו לחייב ב", מס הכנסה
בעלי מניות שחייבים לחברה : החייב העביר לידך את הנכסים כמפורט להלן"יכולת לסילוקו 

הטיל , במקביל". ח"ש 311,131ח להיום "ש 313,301את חלקך  - 31.13.1111-לפי מאזן ל
 .פקיד השומה עיקול בסכום הנקוב בדרישה על זכויות התובע בדירת מגוריו

 
כי לא קיבל כל , במסגרתה פרט התובע את טענותיו 2032730220כי הגיש השגה ביום , התובע טען

פנה התובע  2.32230220כי ביום , וכן. המס נכס מהחברה שבשליטתו וכי אין לו כל חוב לרשויות
לפקיד השומה בבקשה להסרת העיקול על מנת שהתובע ואשתו יוכלו להשלים את רישום הדירה 

ולפיו אינו מתנגד  03230220ובתגובה כתב פקיד השומה לרשם המקרקעין מכתב ביום , על שמם
לאחר גמר הרישום נרשם . סש התובע ואשתו בכפוף לשמירה על זכויותיו בנכ"להעברת הנכס ע

 .₪ 02.,0.0שוב עיקול פקיד השומה על הנכס בסכום מוגדל של 
 

פנה התובע לפקיד השומה בבקשה להסרת , כשנתיים לאחר הגשת ההשגה, 0222בתחילת שנת 
העיקול ומחיקת הדרישה הכספית בין היתר בטענות חלוף המועד החוקי לדיון בהשגה והעדר 

, בדיון ביקש לקבל את מאזני החברה. 2032030222לדיון שהתקיים ביום התובע זומן . החלטה בה
פקיד השומה ציין כי יפנה ליועציו המשפטיים לקבל . ח ללא מחיקות"הסכמי השומות ומכתב רוה

לפיה ישלם , הציעה המדינה לתובע הצעת פשרה, בנוסף. ייעוץ בנוגע לבקשה להמצאת מסמכים
הודיע פקיד  232430222.ביום . ל הדרישה והסרת העיקולח כנגד ביטו"ש 02,222תשלום בסך 

השומה כי בעצת יועציו המשפטיים ולאור אבטחת מידע וחובת הסודיות לא יעביר את המסמכים 
 .פקיד השומה הותיר את העיקול ודחה בקשות נוספות להסירו. המבוקשים

 
. א"ש המחוזי בת"מהגיש התובע ערעור לביה, בעקבות סירובה של המדינה לבטל את העיקול
ש כי הוא מבטל את החלטתו לחייב את התובע "לאחר הגשת הערעור הודיע פקיד השומה לביהמ

כפועל יוצא הוסר העיקול שרבץ על דירת התובע . 0732330233בחוב ולפיכך נמחק הערעור ביום 
בסך  כי פקיד השומה ישלם לתובע הוצאות חלקיות, בפסק הדין בערעור נפסק. כחמש שנים וחצי

 .ש"ח וכן סכום אגרת ביהמ"ש 70,222
 

כי כתוצאה , במסגרתה טען התובע, הוגשה התביעה דנן, לאחר שניתן פסק הדין בערעור
ד "נאלץ הוא לשכור שירותי עו", הליכי סרק"אותם כינה התובע , מההליכים אשר תוארו לעיל

ט בגין הערעור בסך "ח ושכ"ש 03,222ט בגין הטיפול בהליכי ההשגה בסך "ונשא בהוצאות שכ
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הרי , ח"ש 70,202כיוון שמכוח פסק הדין בערעור שילמו הנתבעים הוצאות בסך . ח"ש 02.,00
עוד הוסיף וטען לנזק לא ממוני בשל . ח"ש .0,00.שנזקיו הממוניים של התובע מסתכמים בסך 

ד על חוסר הוודאות בה והחשש לעתידו הכלכלי במיוח, מצוקה נפשית שיצרה הדרישה הכספית
לפיכך עתר לפיצוי בגין הנזק ועוגמת הנפש בסך , ללא מקור פרנסה% 322רקע היותו נכה בשיעור 

כי העיקול שרבץ על נכסו במשך כחמש שנים וחצי אשר נרשם , בנוסף טען התובע. ח"ש 302,222
לכן עתר לפיצוי בסך . במאגר ציבורי והיה נטול בסיס חוקי מהווה פרסום ופגיעה בשם הטוב

 .ח"ש 234,.00סך הכל הוגשה התביעה על סכום של . ח ללא הוכחת נזק"ש 02,222
 

 :כבוד השופטת חנה פלינר, יפו-בית משפט השלום בתל אביב
 

לא היה כל מקום : כי התנהלות המדינה ראויה לביקורת נוקבת במגוון הקשרים, ש קבע"ביהמ
בוודאי שלא היה ; והטלת העיקוללהסתמך על מכתב רואה החשבון לצורך משלוח מכתב הדרישה 

אין אנו מחווים : "שם נכתב במפורש, .243273022ח רואה החשבון מיום "מקום להסתמך על דו
לא היה כל מקום לחייב את תובע בחובות החברה מכוח סעיף "; ל"דיעה על הדוחות הכספיים הנ

לא היה מקום ; שכן הסיטואציה הנדונה כלל אינה נכנסת לגידרו, א לפקודת מס הכנסה332
אין לו "לדרוש מהתובע להציג מסמכים לפיהם הוא אינו חייב ולהטיל עליו את החובה להוכיח ש

עליה ( הרעועה עד קלושה)היה על המדינה לפרוס בפניי התובע את התשתית הראייתית "; אחות
 ח על"התבססה בהחלטותיה ואשר הובילו אותה להטיל עיקול בסכום העולה על חצי מיליון ש

גם אם המועד אינו , היה על המדינה להשיב להשגה תוך זמן סביר; דירת מגוריו של התובע ואשתו
 .קצוב בחוק

 
 -המפעיל כוחות שלטוניים דרסטיים , גוף מינהלי סביר"בפסק הדין הודגשה ההלכה הקובעת ש

תוך שימוש באמצעים מיוחדים לשם , וגביית תשלומי חובה מחייבת הפעלת כוחות שכאלה
ודינים נוספים העומדים לרשות הגופים ( גבייה)מכוח פקודת המסים , יית החיוביםגב

להכביד עליו בנטל המסים , חייב לפעול בזהירות ובהקפדה בטרם יפנה אל האזרח -הציבוריים 
( פורסם בנבו) אביב-עיריית תל' שירותי בריאות כללית נ 0032/22( א"ת. )א.ת" )ולפגוע בקניינו

330320.) 
 

פקידיה . במקרה הנדון נוכחתי לדעת שהמדינה פעלה בשרירות לב וברשלנות", ש"קבע ביהמעוד 
ללא כל עיגון ראייתי , ח על דירת מגורים"לא הססו להטיל עיקול בסכום של חצי מיליון ש

פקידיה לא היססו לדחות את טענותיו של התובע או אף ; וללא כל מקור חוקי לכך, נדרש
ום פקודה מי מהגורמים הרלוונטים אשר היה שותף בקבלת ההחלטות ובי, להתעלם מדרישותיו

התנהלות זו חזרה על עצמה הן . לא הראה את פניו בבית המשפט על מנת לתת הסבר לפעולותיו
יש להוקיע התנהלות זו ואם רוצה המדינה . והן בהליך שבפניי( החזרה מהחיוב)בהליך הערעור 

מן הראוי שתרענן את נוהליה ולא תנהג ", המינהליחזקת תקינות המעשה "להמשיך ולטעון ל
 .(.ש.ה) ".באזרח הקטן בדרך היכולה לעלות עד כדי התעמרות ממש

 
 

במשך חמש שנים ומחצה היה על התובע  -כי לתובע נגרמה עוגמת נפש רבה בפרשה , ש קבע"ביהמ
כל , ח"ליון שלהתמודד עם עיקול שרבץ על דירתו ועם דרישת חוב אימתנית של למעלה מחצי מי

המצב . זאת כשהמדינה לא מוכנה להציג בפניו את הניירת עליה היא הסתמכה בדרישת החוב
להתמודד עם ; להתרוצץ בין המשרדים השונים; שנוצר הצריך את התובע לשכור שירותי עורך דין

להתמודד עם השכנים ; להתמודד עם הבנק לצורך רישום המשכנתא כנדרש; דרישות להציג חומר
אין לו "בו הוא נדרש להוכיח ש, התובע מצא את עצמו במצב קפקאי. סגרת שיפוץ הבנייןבמ

 ". אחות
 

כפיצוי עבור , ח"ש 40,222ש מצא לחייב את הנתבעים בסכום של "ביהמ, לאור כל האמור לעיל
כי המדינה , ש"קבע ביהמ, בנוסף. עוגמת הנפש אשר נגרמה לתובע במשך חמש שנים ומחצה

וצאות משפט הכוללות את האגרה כפי ששולמה ושכר טרחת עורך דין בסך של תשלם לתובע ה
 .ח"ש 32,222
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יפו-אביב-בבית משפט השלום בתל  

א "ת: תיק' מס 17305-06-11 

השופטת חנה פלינר' כב: בפני  

ראובן אלישר פרגר: התובע  

'א ואח"פקיד השומה ת: הנתבעים  

36.1.13: ניתן ביום  

 

 
 

 
 – ח יעקב דהן"ורואו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"ניתן לפנות לעולפרטים נוספים 

 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

  


