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 השומה חייב לעמוד בזמניםפקיד  –ע דור און "רב

 עורכי דיןמשרד  –ח, ברון ושות' בי, עו"ד ורו"ערשנעם 

 

ניתן  40.2.4332בבית המשפט המחוזי בירושלים יצאו שלושה פסקי דין סמוכים אחד לשני. ביום 

ניתן  5.4.4332ביום . "( משה סמי)להלן: " שומה פקיד' נ סמי משה, 0707/70 ה"בעמפס"ד  

ניתן  4.0.4332"( וביום איקאפוד)להלן: " שומה פקיד' נ מ"בע איקאפוד, 4708/78 ה"בעמפס"ד 

מנשה )להלן: " ירושלים שומה פקיד' נ' ואח לוי מנשה, 997/70 ה"עמ+  906/70 ה"בעמפס"ד 

 . "(לוי

 

שלושת פסקי הדין נסובו סביב נושא התיישנות השומות ובשלושתם קבעה כב' השופטת מרים 

 לפקודה( ב)224 בסעיף הקבועה ותוסמכ לפי, הצווים לקביעת המועד איחר את המשיב כימזרחי 

  .ולפיכך בשלושתם השומה בוטלה מחמת התיישנות

 

המועד הקוטע את מירוץ ההתיישנות הינו מועד הוצאת השומה מידי שפסקי הדין, שקבעו  על

 פקיד השומה ולא מועד כתיבת הצו, הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון.

 

ת המשפט העליון בי 44.2.4332ום וביבמשותף ונו הערעור על פסקי הדין משה סמי ואיקאפוד נד

 שני הערעורים ובכך קבע הלכה חדשה בישראל.דחה את 

 

' ואח 0 ירושלים שומה פקיד, 0660/70 א"דנ)בדיון נוסף בבית המשפט העליון  ,22.2.4322ביום 

 באופן החדשה ההלכה את להחיל יש לפיה ,( נקבעה תחולה להלכה החדשהמ"בע איקאפוד' נ

 ישאולם, עם זאת,  .חלוט דין פסק בהם ניתן שטרם ועומדים תלויים הליכים על גם וספקטיבירטר

 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

 לאהחלטה או השומה, ו( 40.2.4332) סמי בעניין הדין פסק הינתן מאז(, פקודהל( 4()א)222 סעיף

 .סעיפים באותם הנקוב הזמן פרק בתוך לנישום הנשלח
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תחולה שנקבעה היא שמאותו יום בו יצא פס"ד משה סמי, הסיבה שנתנה כב' השופטת חיות ל

ותו יום, השתנתה על פקיד השומה היה לקחת בחשבון כי ההלכה הקודמת שהיתה חלה עד לא

 וכי על פקיד השומה היה להקפיד יותר בעת הוצאת השומות.

 

דנות בפסקי דין ה פסקי הדין בעליון, בית המשפט המחוזי, בכמה החלטותמתן ואולם, גם לאחר 

ואלו לא נשלחו בתוך פרק הזמן הנקוב  40.24332בהן ניתנה החלטה או הוצאה שומה לאחר 

בפקודה, קבע כי למרות האמור בסעיף, הואיל והנישום ידע שבכוונת פקיד השומה להוציא שומה, 

 בתום נעשתה לא, ההתיישנות סעיף קרי, לפקודה( ג)224 סעיף על הנישום הסתמכותהרי שבכך 

 פקיד' נ' ואח מנחם וזמר, 6706/70 ה"עמ+  60409/74 א"בש)ראה החלטת בית המשפט ב לב

 .(0 אביב תל שומה

 

אמנם, על ההחלטה בבש"א מרוז מנחם, לא הוגשה רשות ערעור לבית המשפט העליון, אולם על 

 שלוש החלטות אחרות של בית המשפט המחוזי הוגשו בקשות רשות לערעור.

 

 א"רע+  0809/60 א"רע+  806/60 א"רעב ערעור רשות בקשותבהחלטת בית המשפט העליון ב

 .6' עמ'.,ואח שומה פקיד הכנסה מס' נ' ואח און דור יגאל, 0460/60

 

 ההחלטה של המשוער תוכנה לגבי הנישומים של הידיעהקובע בית המשפט העליון בפירוש כי 

אין בה בכדי להצדיק איחור (, למקרה ממקרה שונה היה הידיעה שהיקף שוב ויוזכר) הצפויה

 במשלוח ההחלטה.

 דל:ואומר כב' השופט הנ

 

 ידעו לא גם הנישומים. באיחור החלטותיו את ישלח השומה שפקיד ידעו לא הנישומים"

 של מפיו, אחרת או זו באמרה אין: לכל ומעל. שהגישו ח"הדו או ההשגה גורל יהיה מה בוודאות

, ממילא. לעובדה הנטייה את שהופכת שלטונית הבטחה להוות כדי, אחרת או כזו בדרגה פקיד

 ".ההחלטה במשלוח איחור להצדיק כדי ההחלטה תוכן אודות הנישומים של בהשערה אין

 

בהחלטתו זו, צימצם בית המשפט העליון באופן משמעותי את עיקרון תום הלב, שהפסיקה 

אימצה לאחרונה בשלל פסקי דין והחלטות. בית המשפט לא מתיימר לקבוע מה עבר במוחם של 

 רל ההשגה אלא מתבסס על עובדות גרידא.הנישומים והאם ידעו או לא ידעו מה יהיה גו

 

פקיד השומה  ובו, מצד אחד,אנו סבורים כי לאור פסק הדין החד משמעי הזה, נפתח עידן חדש 

אם פקיד השומה יטעה ולא יוציא שומות שני, הצד היקפיד כפל כפליים על הליכי שומה. ומ

  ות יבוטלו לאלתר.והשומטענת חוסר תום הלב של הנישום  תחת, לא יוכל להסתתר במועד
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 – 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

  


