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 צמצום הלכת משה סמי

 "חוור , עו"דנעם שרעבי

  

, אשר למעשה שינתה הלכה שהייתה נהוגה 4002לאחרונה נסתיימה פרשה שהחלה עוד בשנת 
 שנה )"הלכת ביר"(, כפי שיתואר להלן. 00בישראל מזה 

 :בסמוך אחד לאחרפסקי דין  בשלושהבית המשפט המחוזי בירושלים  פסק 4002-4002בשנים 

 . "(משה סמי)להלן: " שומה פקיד' נ סמי משה, 3020500 ה"בעמניתן פס"ד   2.4002.40ביום 

 . "(איקאפוד)להלן: " שומה פקיד' נ מ"בע איקאפוד, 4042502 ה"בעמניתן פס"ד  5.4.4002ביום 

 ירושלים שומה פקיד' נ' ואח לוי מנשה, 220504 ה"עמ+  225504 ה"בעמניתן פס"ד  4.4.4002ביום 
 . "(מנשה לוי)להלן: "

 התנהלו אצל כב' השופטת מרים מזרחי.דלעיל כל פסקי הדין 

שלושת פסקי הדין נסובו סביב נושא התיישנות השומות ובשלושתם קבעה כב' השופטת מרים 
לפקודת ( ב)224 בסעיף הקבועה סמכותו לפי, הצווים לקביעת המועד איחר את המשיב מזרחי כי

  ."(הפקודה)להלן: " 2522-מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א 

על פסקי הדין, שקבעו שהמועד הקוטע את מירוץ ההתיישנות הינו מועד הוצאת השומה מידי 
 פקיד השומה ולא מועד כתיבת הצו, הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון  44.2.4003וד נדונו במשותף וביום הערעור על פסקי הדין משה סמי ואיקאפ
 דחה את שני הערעורים ובכך קבע הלכה חדשה בישראל.

 ירושלים שומה פקיד, 0550503 א"דנבדיון נוסף בבית המשפט העליון ) ,22.3.4022ביום  ,לאחרונה
 החדשה ההלכה את להחיל יש ( נקבעה תחולה להלכה החדשה ולפיהמ"בע איקאפוד' נ' ואח 0

 יש אך, חלוט דין פסק בהם ניתן שטרם ועומדים תלויים הליכים על גם רטרוספקטיבי באופן
 בהם אשר הליכים לאותם רק שתתייחס באופן כאמור הרטרוספקטיבית התחולה את להגביל

 לעניין) שפיטה מיטב לפי שומה הוצאה או( לפקודה( ג)224 סעיף לעניין) בהשגה החלטה ניתנה
 נשלחו לא ואלו( 40.2.4002) סמימשה  בעניין הדין פסק הינתן מאז(, לפקודה( 4()א)222 סעיף

 .סעיפים באותם הנקוב הזמן פרק בתוך לנישום

פס"ד משה סמי, על הסיבה שנתנה כב' השופטת חיות לתחולה שנקבעה היא שמאותו יום בו יצא 
פקיד השומה היה לקחת בחשבון כי ההלכה הקודמת שהיתה חלה עד לאותו יום, השתנתה וכי על 

 פקיד השומה היה להקפיד יותר בעת הוצאת השומות.
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כיוון שהצדדים בפס"ד איקאפוד ביקשו לאחד את הדיון ואת פסק הדין ביחד עם משה סמי, זכתה 
, 40.2.4002רה ההלכה לא חלה עליה )ההחלטה נתקבלה לפני איקאפוד מן ההפקר, ולמרות שלכאו

טרם נכנסה ההלכה לתוקף דה פקטו(, בית המשפט קשר את פסק הדין ביחד עם משה סמי, והחיל 
 את ההלכה גם על איקאפוד. 

כאשר נדון ערעורו בבית המשפט העליון, לא ביקש  ,בזמנו, שכן על כך יש למנשה לוי רק להצטער
ו עם הערעור של משה סמי ואיקאפוד אלא ביקש להמתין עד שיינתן פס"ד וללכת לאחד את ערעור

 לפיו.

, מרוז מנחם ואח' נ' 2042503+ עמ"ה  20432504בש"א כב' השופט, אלטוביה מגן,  בעניין זה קובע
 :0פקיד שומה תל אביב 

 בהמשך כנדרש המשיב פעל לא אם תתקבל השגתו כי נישום של זכותו זה ובכלל, זכות של "קיומה
 אינם ההתיישנות סעד כמו הזמנים סד. לב בתום תעשה, סמי ולהלכת לפקודה( ג)224 לסעיף

 הקפדה הרשות מעם נדרשת אם גם. שביסודם לעקרונות תכליתי ביטוי והם עצמם בפני עומדים
 .הנישום" מצד לב תמת התנהלות על עמידה בצד זו תעשה, באילו בעמידה יתירה

בעת שהיה ובאמירה זו, צמצם כב' השופט אלטוביה את הלכת סמי וקשר אותה עם תום הלב, כך 
הדיונים אמר פקיד השומה למייצג כי בכוונתו להוציא שומות, או אם המייצג והנישום לא שיתפו 

שהתבקש מהם, או משכו את הזמן בכדי שתתיישן השומה, לא תעמוד פעולה ולא המציאו מידע 
 להם טענת ההתיישנות, אף אם השומה יצאה באיחור.

כמו כן, אומר בית המשפט באותו נושא, שאם המייצג מחובר לשע"מ הרי שמצופה ממנו לבדוק 
ישום ה השומה, ואם פקיד השומה יוכל להראות שהמייצג נכנס באותו יום לתיק הנרהאם שוד

 בשע"מ, יראו בזאת כאילו נשלחה השומה בזמן אף אם השומה תצא באיחור.

יצאו מידי יבפסיקה נוספת, בבית המשפט המחוזי בחיפה, נפסק כי אין צורך שהצווים עצמם 
בכך שנימוקי השומה נשלחים במועד על מנת  לא דיפקיד השומה בתוך תקופת ההתיישנות, א

 לקטוע את מירוץ ההתיישנות. 

, לוסקי משה ואח' נ' פקיד שומה חיפה 322502+ עמ"ה  20322503בש"א כב' בית המשפט  קובע כך
  פרקליטות מחוז חיפה: -

 השומה פקיד החלטת על הנישום את ליידע נועדה לפקודה( ג)224 שבסעיף הזמן שמגבלת "ראינו
 הנישום את להעמיד כדי דיה השומה נימוקי הודעת המצאת, כן-על. צעדיו את לכלכל לו ולאפשר

 החייבת ההכנסה שיעור על להעמידו כדי בה ודי, ההשגה את לדחות השומה פקיד החלטת על
 מיום שנה חלפה בטרם נשלחו השומה נימוקי והודעות הואיל ...בצווים השומה פקיד שקבע

 ".המבקש של טענותיו לדחיית להביא בכך יש, ההשגה

 

כי גם לאחר שנקבעה הלכה בעניין משה סמי, בית המשפט לא שש לקבל  , אם כן,אנו רואים
ערעורים על הסף בטענות התיישנות ועל מנת שייעשה כן, צריכה זו להיות התיישנות אמיתית, ולא 

 ת.כלשהי אחר "תממותיה"על ידי המייצג או הנישום, או  "משיכת זמן"

 

' ממשרד ברון ושות נעם שרעביח "ד ורו"לעואו 5ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו
 .עורכי דין
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