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 3 היה שהמערער בעת, 2003 בשנת שהופקה השפיטה מיטב לפי שומה שעניינו ערעור בפני

 4  .  2015 בשנת רק הוגשה שהיא כ� בשל השומה על השגה לקבל המשיב וסירוב, ל"בחו

        5 

 6     לעניי לעניי לעניי לעניי     הצריכותהצריכותהצריכותהצריכות    והעובדותוהעובדותוהעובדותוהעובדות    הרקעהרקעהרקעהרקע

 7  . מ"בע שפיגולנט חיי! מסגריית חברת של הבעלי! היה, במקצועו מסגר המערער .1

 8 

 9 הכנסותיו על ח"דו, הכנסה מס לרישומי בהתא!, המערער הגיש, 24/02/2000 ביו! .2

 10  . 1998 לשנת  והוצאותיו

        11 

 12 הודיע לא המערער. ב"בארה קליפורניה למדינת האר' את המערער עזב 2002 בינואר .3

 13 . המשיב אצל הרשומה כתובתו את שינה ולא, האר' את עזיבתו על למשיב

 14 

 15 שומה *  03 שומת) מ"שע( הכנסה מס למחשב המשיב מטע! שודרה 31/08/2003 ביו! .4

 16: להל ( , 2,653,264 של נומינלי מס לשל! המערער על לפיה, השפיטה מיטב פי על

 17  . ל"בחו המערער כאמור שהה זה בזמ ). """"השומההשומההשומההשומה""""
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 2 נושאת אשר, חתומה לא שומה נימוקי הודעת נמצאה, למערער המתייחס המשיב בתיק .5

 3. אחרי! רלוונטיי! מסמכי! בתיק נמצאו לא לזה ופרט, 26/05/2005 התארי� את

 4  .  בוער בתיק שהיה שהחומר מסתבר

 5 

 6  .  2002 לשנת עד*1999 לשני! דוחות המערער עבור עאמר אמי  ח"רו ער� 2005 בשנת .6

 7 

 8 שיטפל בבקשה), """"אפרתיאפרתיאפרתיאפרתי"""": להל ( אפרתי אס. ח"רו אל המערער פנה, 3/12/2014 ביו! .7

 9 את אפרתי יידע המיסי! ברשות בדיקה לאחר. לישראל חזרתו לש! בענייניו עבורו

 10 לאותו נכו  לער� , מיליו  10 *כ של בגובה(לפי מיטב השפיטה)  03 שומת על המערער

 11 המורכב, , 9,646,240 של בס� בחוב המדובר( .1998 של המס משנת השומה בגי , מועד

 12 2,586,480  של בס� ריבית, , 985,907  של בס� הצמדה, , 2,923,593  של בס� מקר 

 13 ).  , 3,150,260  של בס� וקנסות ,

 14 

 15 השומה על השגה הודעת, אפרתי מייצגו באמצעות המערער שלח 13/01/2015 ביו! .8

 16  . 1998 המס שנת בגי 

 17 

 18 מס לפקודת 150 סעי. מכח, לפיו למערער מכתב המשיב שלח 21/01/2015 ביו! .9

 19 יותר שחלפו מאחר 1998 המס לשנת ההשגה רישו!  את מאשר לא הוא, הכנסה

 20 ארו� זמ  חל. כי העובדה בשל וכ ,  השומה הודעת המצאת מיו! ימי! משלושי!

 21  . ההשגה לקבלת מהסביר וחורג

 22 

 23' הגב, לשומה הרלוונטית החוליה רכזת אצל בעניי  ראשו  דיו  נער� 12/02/2015 ביו! .10

 24 התיישנותה מפאת השומה לביטול בקשה המערער שלח 22/02/2015 ביו!. חיי! יעל

 25 .נוספי! נימוקי! ובשל

 26 

 27 לידי הצדדי! את הביאו לא ,המשיב לנציגי המערער מייצגי בי  דיוני! שמספר לאחר .11

 28 את לרישו! מקבל אינו שהוא המערער למייצג פה בעל המשיב הודיע, כלשהי הסכמה

 29 . כלל בה ידו  לא כ  ועל, ההשגה
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 2 . המשיב החלטת על ערעור ש"לביהמ המערער הגיש 2015 מאי בחודש .12

        3 

 4            דיו דיו דיו דיו 

  5 

 6  : הוא מנימוקיו אחד כל להתיישנות טענו הצדדי! שני זה בתיק .13

 7. במועד השומה נימוקי קבלת אי עקב השומה להתיישנות טע  המערער אחד מצד

 8 מבלי הרב הזמ  חלו. עקב חלוטה והפכה התיישנה השומה כי טע  שני מצד המשיב

 9      .   וערעור ההשגה להליכי בחוק שנקבעו במועדי! הקבועי! בהליכי! נקט שהמערער

  10 

 11  :  שלהל  לשאלות מהתשובה תיגזר הצדדי! בי  שנפלה במחלוקת ההכרעה .14

 12 היה רשאי והא!, השומה על המערער של השגתו את לקבל היה המשיב על הא!  . א

 13    .המשיב שטע  ההתיישנות טענת – המשיב אצל המערער של מתיקו החומר את לבער

 14  . המערער כטענת הדי  פי על התיישנה השומה הא!  .  ב

 15  .המנהלית התקינות חזקת בדבר הטענה למשיב עומדת הא!  . ג

        16 

 17    אתאתאתאת    לבערלבערלבערלבער    היההיההיההיה    רשאירשאירשאירשאי    והא!והא!והא!והא!, , , , השומההשומההשומההשומה    עלעלעלעל    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    השגתוהשגתוהשגתוהשגתו    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    היההיההיההיה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    עלעלעלעל    הא!הא!הא!הא!

 18            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שטע שטע שטע שטע     ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    טענתטענתטענתטענת    ****    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    אצלאצלאצלאצל    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    מתיקומתיקומתיקומתיקו    החומרהחומרהחומרהחומר

        19 

 20 השומה פקיד על היה, הכנסה מס לפקודת 150 סעי. הוראות שנוכח טע טע טע טע     המערערהמערערהמערערהמערער .15

 21 שמאחר היא הטענה עיקר. ההשגה להגשת המועד את ולהארי� לבקשה להיעתר

 22 סמכותו את להגביל שלא המחוקק ומשבחר, לריק מילותיו משחית אינו שהמחוקק

 23,  השפיטה מיטב לפי שומה על השגתו את להגיש לנישו! אורכה לית  השומה פקיד של

 24 מחלוקת שאי  העובדה נוכח אז כי, לאר' בחו' מצוי שהנישו! כ� בשל היתר בי 

 25 השגה להגשת ארכה לו לית  יש, באר' המערער היה לא השומה הנפקת שבשעת

 26 .  לדי  בהתא!

  27 
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 1 לעובדה מודע היה ולא, 2002 בשנת האר' את עזב שהוא מחלוקת אי , המערער לטענת .16

 2 .  השפיטה מיטב לפי – 03 שומת לו הוצאה 2003 שבשנת

  3 

 4 חשבו  רואה לו היה שלא, המשיב מטע! 3/מש במסמ� שהוכח כפי, המערער טע  עוד .17

 5  .  הוצאתה במועד השומה את קיבל לא מייצג שא. כ�, 2003 בשנת מייצג

 6 

 7 אשר, שח! דוד חברו ועדות, עמאר אמי  של ח"רו של בעדותו זה טיעו  תומ� המערער .18

 8 לא וא., שומה לו הוצאה כי 2003 בשנת ידע לא שהמערער לעובדה מתייחסות כול 

 9 .אמת בזמ  מידע כל זו שומה על קיבל

  10 

 11 לאיחור סבירה עילה היא, ההשגה להגשת שנועד במועד ל"בחו היותו המערער לשיטת .19

 12 כ� בשל ההשגה בהגשת איחר כי הוכיח שהמערער העובדה נוכח, דהיינו. בהגשתה

 13 באופ , ב"בארה ששהה והוכיח, 2014 שנת לסו. עד, שהוצאה השומה על כלל ידע שלא

 14 ולהארי� לבקשתו להיעתר צרי� היה השומה פקיד, היו! ועד 2002 משנת החל רצו.

 15 . ההשגה להגשת המועד את לו

 16 

 17 יזכה ולא, שני! לעשר מעל במש� ל"בחו ישהה שאד! סביר זה שאי  המערער טע  עוד .20

 18 שפיטתו מיטב לפי לו שהוצאה שומה על ולהשיג לערער, החוקתית, הבסיסית לזכותו

 19 .המשיב של

 20 

 21 סמכות פי*על המוצאי! אישיי! צווי! של דינ!, הפסיקה פי שעל וטע  הוסי. המערער .21

 22 העובדה נוכח. בה! החב האד! לידיעת ה! מובאי! א! אלא פועל*בני ה! שאי , כדי 

 23  . כנגדו להפעיל! אי  אז כי, 1998 לשנת בעניינו שיצאו הצווי! על ידע לא שהמערער

 24 

 25. החקיקה מטרת את המגשי! באופ  דעתה שיקול את להפעיל, הרשות * המשיב על .22

 26 שנמצא למערער הרשות שבי  ביחסי! הוגנת אינה ג! מהתכלית התעלמות בענייננו

 27  . החלטה לקבלת וממתי  וחובותיו נכסיו מצבת לגבי וודאות באי

 28 



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  נ' פקיד שומה רחובות שפיגולנט 32523�06�15 ע"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

5  
 26מתו

 1, החקיקה מטרת ע! אחד בקנה עולה אינה ההשגה קבלת אי כי המערער טע  לפיכ� .23

 2  . הוגנת שאינה פגיעה בו ופוגעת העניי  בנסיבות סבירה אינה

 3 

 4 ההגינות חובת את ולקיי! החקיקה תכלית את בהתנהלותו להגשי! השומה פקיד על .24

 5 הפרשנית להשראה לב בשי! תוק. משנה מקבלי! אלה דברי!. הנישו! כלפי

 6 לגבי ג! פרשנית השראה לאותה רבה משמעות יש בדומה. היסוד מחוקי המתבקשת

 7  .לדחותה ולא המשיג שהגיש ההשגה את לקבל צרי� היה השומה פקיד כי ההכרעה

 8 

 9 להארכת הבקשה את כשדחה המשיב נימוק את לקבל שאי  המערער טע  לכ� בנוס. .25

 10*1999 לשני! דוחות שהוגשו מאחר התקבלה לא ההשגה לפיו, ההשגה להגשת המועד

 11. הכנסה במס חובותיו לכלל מודע היה המערער כי כ� על מעיד והדבר 2005 בשנת 2000

 12 דבר להעיד כדי בה אי  מאוחרות לשני! דוחות שהוגשו שהעובדה היא המערער טענת

 13 . שגויה המשיב של זו ומסקנתו

  14 

 15 מוגשת השגה ובאי , למערער השומה שהוצאה מאז שנה 12 שבחלו. טע טע טע טע     המשיבהמשיבהמשיבהמשיב .26

 16 אשר נוספי! מסמכי! נמצאו לא, המשיב אצל השומה שבתיק להתפלא אי  ,מטעמו

 17 בוער התיק. בתיק המשיב מטע! שנעשו הפעולות על מידע להוסי. כדי בה! והיה יכול

 18    במוסדותבמוסדותבמוסדותבמוסדות    ארכיוניארכיוניארכיוניארכיוני    חומרחומרחומרחומר    ביעורביעורביעורביעור((((    הארכיוני!הארכיוני!הארכיוני!הארכיוני!    לתקנותלתקנותלתקנותלתקנות' ב בחלק 4 סעי. להוראת בהתא!

 19 המועד לפיו), """"הארכיוני!הארכיוני!הארכיוני!הארכיוני!    תקנותתקנותתקנותתקנות"""": להל ( 1986198619861986    ****וווו""""תשמתשמתשמתשמ), ), ), ), המקומיותהמקומיותהמקומיותהמקומיות    וברשויותוברשויותוברשויותוברשויות    המדינההמדינההמדינההמדינה

 20 . שני! 5 הינו הכנסה חות"דו לשמירת והמועד, שני! 10 הינו נישו! תיק לשמירת

 21 

 22 בידי אי , השגה מגיש רב כה זמ  חלו. לאחר המערער כאשר, אלה בנסיבות לפיכ� .27

 23, ועוד זאת. סופיי! הינ! השומה נשוא שהחובות משו! להגשתה להיעתר הרשות

 24, בוער המערער של שתיקו מאחר, עניי  של לגופו בהשגה לדו  היה יכול לא ג! המשיב

 25 השומה עריכת אופ  את לבדוק השומה פקיד היה יכול לא, כאמור נתוני! באי , ומשכ�

 26 אפילו או, במועד מוגשת ההשגה היתה לו להתבצע היה שיכול  דבר, עניי  של לגופו

 27  .סביר באיחור

        28 

 29 גורמת, המשיב של ידו תחת השומה הוצאת מאז שני! 12 של בחלו. השגה הגשת .28

 30. המערער טענות מפני להתגונ  יכולת כל לו שאי  מאחר ממש של ראייתי נזק למשיב
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 1 בידי נשמרו לא רלוונטיי! שחומרי! ומאחר הזמ  חלו. בשל דנ  במקרה, זו א. זו לא

 2. עניי  של לגופו 2003 בשנת שהוצאה בשומה לדו  אפשרות כל לו ג! אי  המערער

 3 .   עקר דיו  הוא אלו בנסיבות בשומה הדיו  לפיכ�

        4 

 5        המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שטע שטע שטע שטע     ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    בטענתבטענתבטענתבטענת    והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו דיו דיו דיו 

 6 

 7: להל ( 1961 *א"התשכ) חדש נוסח( הכנסה מס לפקודת) א( 150 סעי. להוראת בהתא! .29

 8  ): """"הפקודההפקודההפקודההפקודה""""

 9היה אד� חולק על השומה, רשאי הוא לבקש מאת פקיד   (א)   .150

 10כאמור השומה, בהודעת השגה, בכתב, לחזור ולעי� ולשנות את השומה; בקשה 

 11תפרש בדיוק את הנימוקי� להשגה על השומה ותוגש תו� שלושי� יו� מיו� 

 12המצאת הודעת השומה, אלא שא� הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, שהאד� 

 13החולק על השומה היה מנוע מהגיש את הבקשה תו� המועד האמור, משו� 

 14ארי� שהיה נעדר מ� האר� או חולה או מכל סיבה סבירה אחרת, רשאי הוא לה

 15  את המועד ככל שנראה סביר לפי הנסיבות.

  16 

 17 הודעת המצאת מיו! יו! 30 תו� השומה על השגה להגיש היה המערער על, דהיינו .30

 18 את מלהגיש מנוע היה שהמערער השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח א! א�, השומה

 19 להארי� השומה פקיד רשאי, האר' מ  נעדר, היתר בי , שהיה משו! יו! 30 תו� הבקשה

 20 .  הנסיבות לפי סביר שנראה ככל המועד את

  21 

 22 על ידע לא כלל הוא ולכ  2002 בשנת האר' את עזב שהוא היא המערער טענת עיקר .31

 23 .תקופה באותה באר' שהה שלא מהטע!, 2003 באוגוסט שהונפקה 1998 לשנת השומה

  24 

 25  : חלקי! משני מורכבת השומה כידוע .32

 26 מוז  האופרטיבי החלק. לשלמו שנדרש המס סכו! מה נכתב שבו האופרטיבי החלק  . א

 27  . לנישו! מ"שע ידי על ונשלח מ"שע למחשבי

 28, השומה לקביעת אותו שהובילו הנימוקי! בדבר השומה פקיד הסבר הוא השני החלק  . ב

 29 השומה פקיד ידי על נשלחי! השומה נימוקי). """"השומההשומההשומההשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי"""": להל  יכונו( שנקבעה כפי

 30  . לנישו!
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  1 

 2 מפאת. 31.8.03 ביו! מ"שע למחשבי שודר השומה של האופרטיבי החלק דנ  במקרה .33

 3, קיסר משה מר. למערער השומה נימוקי שליחת אודות ראיה למשיב אי  הזמ  חלו.

 4, הנראה וככל מ"שע למחשב הערעור נושא השומה את שידר, במשיב לשעבר מפקח

 5 .  המערער של הרשומה לכתובתו השומה נימוקי את מכ  לאחר בסמו� שלח

  6 

 7 מסמ� ג! נשלח, למחשב משודרת השומה בו בשלב, ככלל כי בעדותו אישר קיסר מר .34

 8, השומה להוצאת בסמו� נשלחו שנימוקי! מאוד וסביר הנישו! אל החתו! הנימוקי!

 9 : ובלשונו 2003 באוגוסט היינו

 10        , , , , במחשבבמחשבבמחשבבמחשב    מניחהמניחהמניחהמניחה    אניאניאניאני    השומההשומההשומההשומה    אתאתאתאת    משדרמשדרמשדרמשדר    אתהאתהאתהאתה        ....שששש""""

 11        נכו נכו נכו נכו         ....תתתת

 12        ????יד�יד�יד�יד�    עלעלעלעל    ונשלחי!ונשלחי!ונשלחי!ונשלחי!    נרשמי!נרשמי!נרשמי!נרשמי!    הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!    שלבשלבשלבשלב    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה        ....שששש

 13, , , , לנישו!לנישו!לנישו!לנישו!    אותהאותהאותהאותה    שולחי!שולחי!שולחי!שולחי!    ואנוואנוואנוואנו    השומההשומההשומההשומה    אתאתאתאת    משדרי!משדרי!משדרי!משדרי!    שאנושאנושאנושאנו    בשלבבשלבבשלבבשלב        ....תתתת

 14    זהזהזהזה    השומההשומההשומההשומה    כיכיכיכי    הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!    אתאתאתאת    שולחי!שולחי!שולחי!שולחי!    אנחנואנחנואנחנואנחנו    ואזואזואזואז    אותהאותהאותהאותה    משדרי!משדרי!משדרי!משדרי!

 15    משדרי!משדרי!משדרי!משדרי!    כשאנוכשאנוכשאנוכשאנו, , , , עובדתעובדתעובדתעובדת    המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    אי�אי�אי�אי�    להבי להבי להבי להבי     צרי�צרי�צרי�צרי�. . . . מספרי!מספרי!מספרי!מספרי!    רקרקרקרק

 16    שלשלשלשל    מערכתמערכתמערכתמערכת    ישישישיש    אזאזאזאז, , , , המספרי!המספרי!המספרי!המספרי!    אתאתאתאת, , , , המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    בתו�בתו�בתו�בתו�    השומההשומההשומההשומה    אתאתאתאת

 17    זהזהזהזה    אבלאבלאבלאבל    לנישו!לנישו!לנישו!לנישו!    אוטומטיתאוטומטיתאוטומטיתאוטומטית    בצורהבצורהבצורהבצורה    שומהשומהשומהשומה    נשלחתנשלחתנשלחתנשלחת    ואזואזואזואז, , , , ממממ""""שעשעשעשע

 18    כדיכדיכדיכדי. . . . קרהקרהקרהקרה    מהמהמהמה    הסברי!הסברי!הסברי!הסברי!    בליבליבליבלי    שהואשהואשהואשהוא    משהומשהומשהומשהו    זהזהזהזה, , , , טכניטכניטכניטכני    משהומשהומשהומשהו

 19    להגישלהגישלהגישלהגיש    שיוכלשיוכלשיוכלשיוכל    כדיכדיכדיכדי    צוצוצוצו    זהזהזהזה    א!א!א!א!    אואואואו    השגההשגההשגההשגה    להגישלהגישלהגישלהגיש    יוכליוכליוכליוכל    שהנישו!שהנישו!שהנישו!שהנישו!

 20    אתאתאתאת    עשינועשינועשינועשינו    אנחנואנחנואנחנואנחנו    למהלמהלמהלמה    ולהסבירולהסבירולהסבירולהסביר    נימוקי!נימוקי!נימוקי!נימוקי!    לזהלזהלזהלזה    לצר.לצר.לצר.לצר.    צרי�צרי�צרי�צרי�    ערעורערעורערעורערעור

 21    אנואנואנואנו    ולכ ולכ ולכ ולכ . . . . החלטותהחלטותהחלטותהחלטות    לנמקלנמקלנמקלנמק    מחויבי!מחויבי!מחויבי!מחויבי!    אנואנואנואנו    רשותרשותרשותרשות    בתורבתורבתורבתור    וג!וג!וג!וג!, , , , זהזהזהזה

 22    שהואשהואשהואשהוא    משהומשהומשהומשהו    ככככ""""בדבדבדבד    שזהשזהשזהשזה    השומההשומההשומההשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי    אתאתאתאת    לזהלזהלזהלזה    בנוס.בנוס.בנוס.בנוס.    שולחי!שולחי!שולחי!שולחי!

 23    נשלחנשלחנשלחנשלח    שהואשהואשהואשהוא    משהומשהומשהומשהו    לאלאלאלא    וזהוזהוזהוזה    המפקחהמפקחהמפקחהמפקח    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ידניתידניתידניתידנית    נכתבנכתבנכתבנכתב

 24  ).לפרוטוקול 28 עמוד(." ." ." ." אוטומטיתאוטומטיתאוטומטיתאוטומטית

  25 

 26 ביו! שהודפס השומה נימוקי ממסמ� העתק בפניו שהוצג לאחר, קיסר מר ציי  עוד .35

 27 השומה נימוקי במסמ� מדובר שאי  הרי בשגרה עבודתו לאופ  בהתא! כי, 26.05.2005

 28 המעידה מדבקה המסמ� על מודבקת ולא, המפקח חתימת נעדר הוא באשר המקורי

 29 .לעשות תדיר נוהג שהיה כפי, רשו! בדואר המסמ� שליחת על

 30 

 31 או הרכז לבקשת 2005 בשנת ידו על הודפס 2005 משנת המסמ� כי משער קיסר מר .36

 32 שנעשתה אחרי שנתיי! ישלחו השומה שנימוקי סביר זה אי  ולטענתו, אחר דהוא מא 

 33 על אוטומטית מתעדכ  המסמ� בראש המופיע התארי� כי קיסר מר מציי  עוד. השומה
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 1 מעיד, חתו! שאינו המסמ� שבראש 26.05.2005 התארי� כי להסיק שאי  מכא . הקוב'

 2  : ובלשונו המקורי המסמ� יצא בו היו! על

 3    באותהבאותהבאותהבאותה    בעבודהבעבודהבעבודהבעבודה    של�של�של�של�    מהניסיו מהניסיו מהניסיו מהניסיו     השערההשערההשערההשערה    שהיאשהיאשהיאשהיא    איזהאיזהאיזהאיזה    ל�ל�ל�ל�    ישישישיש        ....שששש""""

 4    לאלאלאלא    תדפיסתדפיסתדפיסתדפיס    יוצאיוצאיוצאיוצא    שומהשומהשומהשומה    שנימוקישנימוקישנימוקישנימוקי    כזהכזהכזהכזה    מצבמצבמצבמצב    קורהקורהקורהקורה    אי�אי�אי�אי�, , , , תקופהתקופהתקופהתקופה

 5    לשידורלשידורלשידורלשידור    שנתיי!שנתיי!שנתיי!שנתיי!    מאוחרמאוחרמאוחרמאוחר    שהואשהואשהואשהוא    במועדבמועדבמועדבמועד    רואהרואהרואהרואה    שאתהשאתהשאתהשאתה    כמוכמוכמוכמו    חתו!חתו!חתו!חתו!

 6        ????השומההשומההשומההשומה

 7    אניאניאניאני    כיכיכיכי, , , , הרכזהרכזהרכזהרכז    אוליאוליאוליאולי    ממניממניממניממני    ביקשביקשביקשביקש    שמישהושמישהושמישהושמישהו    לשערלשערלשערלשער    יכוליכוליכוליכול    רקרקרקרק    אניאניאניאני        ....תתתת

 8    שנימוקישנימוקישנימוקישנימוקי    סבירסבירסבירסביר    לאלאלאלא    וזהוזהוזהוזה    שנתיי!שנתיי!שנתיי!שנתיי!    שלשלשלשל    פערפערפערפער    פהפהפהפה    שיששיששיששיש    רואהרואהרואהרואה    באמתבאמתבאמתבאמת

 9    שאולישאולישאולישאולי    לשערלשערלשערלשער    יכוליכוליכוליכול    אניאניאניאני    אזאזאזאז, , , , שומהשומהשומהשומה    אחריאחריאחריאחרי    שנתיי!שנתיי!שנתיי!שנתיי!    ישלחוישלחוישלחוישלחו    שומהשומהשומהשומה

 10    אוטומטיתאוטומטיתאוטומטיתאוטומטית    מתעדכ מתעדכ מתעדכ מתעדכ     שהואשהואשהואשהוא    תארי�תארי�תארי�תארי�    פהפהפהפה    והיהוהיהוהיהוהיה    ממניממניממניממני    ביקשביקשביקשביקש    הרכזהרכזהרכזהרכז

 11        ).  ).  ).  ).  לפרוטוקוללפרוטוקוללפרוטוקוללפרוטוקול    29292929    עמודעמודעמודעמוד."(."(."(."(הקוב'הקוב'הקוב'הקוב'    עלעלעלעל

        12 

 13 פעולה על המעיד) 1/מע( מחשב פלט קיסר מר בפני הציג המערער כ"ב, נגדית בחקירה .37

 14 פעולה ביצע כי המחשב מפלט עולה שאכ  אישר קיסר מר. 26.05.05 ביו! בתיק שביצע

 15 קיסר כי כלל עולה לא שהוגש המחשב מפלט א�, היו! באותו מהתיק מידע שליפת של

 16 נגדית בחקירה. המועד באותו לנישו! האמור המסמ� את שלח אחר דהוא מא  או

 17  : קיסר מר משיב

 18    באותובאותובאותובאותו    עשיתעשיתעשיתעשית    שאתהשאתהשאתהשאתה    שמהשמהשמהשמה    סבירהסבירהסבירהסבירה    הנחההנחההנחההנחה    ומניחומניחומניחומניח    רואהרואהרואהרואה    אניאניאניאני    אזאזאזאז        ....שששש""""

 19    אתאתאתאת    ישישישיש    ולכ ולכ ולכ ולכ , , , , השומההשומההשומההשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי    אתאתאתאת    ולשלוחולשלוחולשלוחולשלוח    לתיקלתיקלתיקלתיק    להיכנסלהיכנסלהיכנסלהיכנס    זהזהזהזה    יו!יו!יו!יו!

 20    נימוקינימוקינימוקינימוקי    המכתבהמכתבהמכתבהמכתב    אתאתאתאת    ישישישיש    ולכ ולכ ולכ ולכ     יו!יו!יו!יו!    באותובאותובאותובאותו    למערכתלמערכתלמערכתלמערכת    של�של�של�של�    הכניסההכניסההכניסההכניסה

 21        , , , , יו!יו!יו!יו!    באותובאותובאותובאותו    פלאפלאפלאפלא    באורחבאורחבאורחבאורח    שיוצאשיוצאשיוצאשיוצא    השומההשומההשומההשומה

 22    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי, , , , למהלמהלמהלמה    ל�ל�ל�ל�    ואגידואגידואגידואגיד    בסיסבסיסבסיסבסיס    להלהלהלה    שאי שאי שאי שאי     כנראהכנראהכנראהכנראה    הזאתהזאתהזאתהזאת    ההנחהההנחהההנחהההנחה        ....תתתת

 23    נימוקינימוקינימוקינימוקי    מסמ�מסמ�מסמ�מסמ�    אותואותואותואותו    אתאתאתאת    יצאיצאיצאיצא    אי�אי�אי�אי�    אותיאותיאותיאותי    שאלושאלושאלושאלו    שכאשרשכאשרשכאשרשכאשר    מראשמראשמראשמראש

 24    דר�דר�דר�דר�    עלעלעלעל    אותואותואותואותו    הוצאתיהוצאתיהוצאתיהוצאתי    שכנראהשכנראהשכנראהשכנראה    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי, , , , 2005200520052005    במאיבמאיבמאיבמאי    שומהשומהשומהשומה

 25, , , , ממניממניממניממני    ביקשביקשביקשביקש    שמישהושמישהושמישהושמישהו    כנראהכנראהכנראהכנראה, , , , יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא    אניאניאניאני, , , , הרכזהרכזהרכזהרכז    שלשלשלשל    דרישהדרישהדרישהדרישה

 26    ביקשביקשביקשביקש    מהמנהלי!מהמנהלי!מהמנהלי!מהמנהלי!    מישהומישהומישהומישהו, , , , הרכזהרכזהרכזהרכז    ואוליואוליואוליואולי    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד    סג סג סג סג     אוליאוליאוליאולי

 27        . . . . למהלמהלמהלמה    יודעיודעיודעיודע    ולאולאולאולא    ממניממניממניממני

 28        ????שומהשומהשומהשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי    שובשובשובשוב    מוציאי!מוציאי!מוציאי!מוציאי!    למהלמהלמהלמה        ....שששש

 29    לאלאלאלא    זהזהזהזה    כיכיכיכי, , , , פנימיפנימיפנימיפנימי    משהומשהומשהומשהו    כנראהכנראהכנראהכנראה    זהזהזהזה    אלאאלאאלאאלא    שליחהשליחהשליחהשליחה    לש!לש!לש!לש!    לאלאלאלא    זהזהזהזה        ....תתתת

 30    להיותלהיותלהיותלהיות    יכוליכוליכוליכול    לאלאלאלא    זהזהזהזה. . . . רשו!רשו!רשו!רשו!    דוארדוארדוארדואר    המספרהמספרהמספרהמספר    אתאתאתאת    זהזהזהזה    עלעלעלעל    ואי ואי ואי ואי     חתו!חתו!חתו!חתו!

 31    נשמרנשמרנשמרנשמר. . . . שנשלחשנשלחשנשלחשנשלח    מהמהמהמה    עלעלעלעל    סימני!סימני!סימני!סימני!    להיותלהיותלהיותלהיות    צרי�צרי�צרי�צרי�    כיכיכיכי, , , , שנשלחשנשלחשנשלחשנשלח    משהומשהומשהומשהו

 32    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא    החוצההחוצההחוצההחוצה    מכתבמכתבמכתבמכתב    ישלחישלחישלחישלח    שמפקחשמפקחשמפקחשמפקח    להיותלהיותלהיותלהיות    יכוליכוליכוליכול    לאלאלאלא. . . . העתקהעתקהעתקהעתק

 33    משאירמשאירמשאירמשאיר    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא    רשו!רשו!רשו!רשו!    דוארדוארדוארדואר    שולחשולחשולחשולח    שהואשהואשהואשהוא    אואואואו, , , , ידוידוידוידו    עלעלעלעל    חתו!חתו!חתו!חתו!

 34    היינוהיינוהיינוהיינו    אנחנואנחנואנחנואנחנו    ככהככהככהככה, , , , מדבקהמדבקהמדבקהמדבקה    אותהאותהאותהאותה    אתאתאתאת    עליועליועליועליו    שיששיששיששיש    בתיקבתיקבתיקבתיק    העתקהעתקהעתקהעתק

 35    שומהשומהשומהשומה, , , , שומהשומהשומהשומה    לאלאלאלא    זהזהזהזה    הזההזההזההזה    המסמ�המסמ�המסמ�המסמ�, , , , פהפהפהפה    לילילילי    שמראי!שמראי!שמראי!שמראי!    מהמהמהמה. . . . עובדי!עובדי!עובדי!עובדי!

 36    פלטפלטפלטפלט    שהואשהואשהואשהוא    איזהאיזהאיזהאיזה    זהזהזהזה, , , , שומהשומהשומהשומה    לאלאלאלא    זהזהזהזה. . . . לילילילי    הראוהראוהראוהראו    שמקוד!שמקוד!שמקוד!שמקוד!    מהמהמהמה    זהזהזהזה

 37, , , , אחורהאחורהאחורהאחורה    שני!שני!שני!שני!    לגבילגבילגבילגבי    שומתישומתישומתישומתי    מצבמצבמצבמצב    לראותלראותלראותלראות    שבאהשבאהשבאהשבאה    שאילתאשאילתאשאילתאשאילתא, , , , מידעמידעמידעמידע

 38        . . . . שומהשומהשומהשומה    שלשלשלשל    ביצועביצועביצועביצוע    לאלאלאלא    זהזהזהזה    אבלאבלאבלאבל



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  נ' פקיד שומה רחובות שפיגולנט 32523�06�15 ע"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

9  
 26מתו

 1        ????2005200520052005    ****בבבב    יו!יו!יו!יו!    באותובאותובאותובאותו    בתיקבתיקבתיקבתיק    לחפשלחפשלחפשלחפש    היההיההיההיה    מהמהמהמה        ....שששש

 2  ).לפרוטוקול 31*30 עמודי!(."."."."שנהשנהשנהשנה    חציחציחציחצי    לפנילפנילפנילפני    היההיההיההיה    מהמהמהמה    זוכרזוכרזוכרזוכר    לאלאלאלא        ....תתתת

  3 

 4 בשנת בתיק שומה נימוקי שנמצאו העובדה כי עולה קיסר מר של מעדותו, כ  כי הנה .38

 5 מהראיות. למערער 2005 בשנת רק נשלחו השומה שנימוקי להעיד כדי בה אי  2005

 6 שהוציא ויתכ  2005 בשנת בתיק כלשהי פעולה עשה קיסר מר כי עולה בפני שהוצגו

 7, המערער שמבקש את, פני! בשו! להסיק נית  לא מכא  א�. השומה נימוקי של תדפיס

 8 השומה שידור לאחר כשנתיי! המערער של לכתובתו ונשלחו נכתבו השומה שנימוקי

 9 .   ההתיישנות לתקופת מעבר *

  10 

 11  המערער של כתובתו

 12 . לציו  ראשו   5 הכורמי!' רח היא המשיב אצל המערער של הרשומה כתובתו .39

  13 

 14 לא. הרשמית כתובתו את המשיב אצל לעדכ  מבלי 2002 בשנת האר' מ  ירד המערער .40

 15  . חובות להחזיר כדי 2002 בשנת נמכרה הדירה כי עולה בפני מעדותו זו א. זו

 16        ????מכרתמכרתמכרתמכרת    של�של�של�של�    המגורי!המגורי!המגורי!המגורי!    ביתביתביתבית    אתאתאתאת    אבלאבלאבלאבל        ....שששש""""

 17    בשבילבשבילבשבילבשביל    הדירההדירההדירההדירה    אתאתאתאת    מכרמכרמכרמכר    שלישלישלישלי    הב הב הב הב , , , , בבבב""""בארהבארהבארהבארה    כשהייתיכשהייתיכשהייתיכשהייתי    נמכרנמכרנמכרנמכר    הביתהביתהביתהבית        ....תתתת

 18        . . . . חובותחובותחובותחובות    להחזירלהחזירלהחזירלהחזיר

 19        ????היההיההיההיה    זהזהזהזה    שנהשנהשנהשנה    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה    יותריותריותריותר    אואואואו    פחותפחותפחותפחות    להגידלהגידלהגידלהגיד    יכוליכוליכוליכול    אתהאתהאתהאתה        ....שששש

 20        . . . . 2002200220022002        ....תתתת

 21        ????עזבתעזבתעזבתעזבת    שאתהשאתהשאתהשאתה    בשנהבשנהבשנהבשנה        ....שששש

 22    הייתההייתההייתההייתה    היאהיאהיאהיא. . . . 2002200220022002    ––––    בבבב    נמכרהנמכרהנמכרהנמכרה    והדירהוהדירהוהדירהוהדירה    2002200220022002    בינוארבינוארבינוארבינואר    עזבתיעזבתיעזבתיעזבתי, , , , כ כ כ כ         ....תתתת

 23        . . . . חולקחולקחולקחולק    והכס.והכס.והכס.והכס.    חלק!חלק!חלק!חלק!    אתאתאתאת    לקחולקחולקחולקחו    והבנקי!והבנקי!והבנקי!והבנקי!    ממושכנתממושכנתממושכנתממושכנת

 24        ????צצצצ""""בראשלבראשלבראשלבראשל    5555    הכורמי!הכורמי!הכורמי!הכורמי!    ברחובברחובברחובברחוב    היההיההיההיה    בעצ!בעצ!בעצ!בעצ!    המגורי!המגורי!המגורי!המגורי!    ביתביתביתבית        ....שששש

 25        כ כ כ כ         ....תתתת

 26? ? ? ? הפני!הפני!הפני!הפני!    במשרדבמשרדבמשרדבמשרד? ? ? ? חדשהחדשהחדשהחדשה    כתובתכתובתכתובתכתובת    עדכנתעדכנתעדכנתעדכנת    הביתהביתהביתהבית    מכירתמכירתמכירתמכירת    לאחרלאחרלאחרלאחר    הא!הא!הא!הא!        ....שששש

 27        , , , , באר'באר'באר'באר'? ? ? ? כלשה כלשה כלשה כלשה     ברשויותברשויותברשויותברשויות

 28        ????אעדכ אעדכ אעדכ אעדכ     אניאניאניאני    כתובתכתובתכתובתכתובת    לאיזהלאיזהלאיזהלאיזה    אזאזאזאז    הביתהביתהביתהבית    אתאתאתאת    מכרתימכרתימכרתימכרתי. . . . לאלאלאלא        ....תתתת

        29 
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 1 אפוא תמה אי . 2003 באוגוסט לו שהוצאה השומה את קיבל שלא כ� על מלי  המערער .41

 2 שני על השומה משלוח על ראיה למשיב אי , בוער המערער של משתיקו הזמ  שבחלו.

 3 הייתה הדירה. משמעות כל לה שאי  בכתובת המדובר זאת ע! יחד. למערער חלקיה

 4 להבי  קשה. ל"בחו היה והמערער 2002 בשנת נמכרה שהיא מאחר הקונה בבעלות

 5 שכר המערער. השומה את קיבל שלא כ� על המערער של טרוניותו את אלה בנסיבות

 6 אפרתי ח"לרו שנית  הכח יפוי על פלא זה והרי, אפרתי אס. ח"רו של שירותיו את

 7 הדירה כתובת – צ"ראשל 5 הכורמי! היא המערער של כתובתו כי מצויי  2014 בשנת

 8 . כ  לפני שני! 12 שנמכרה

  9 

 10 דברי קיבל שלא המערער של בטרוניתו ממש כל שאי  להסיק אלא לי אי , כ  כי הנה .42

 11. נמצא לא הוא בה לכתובת דואר דבר שיקבל סיבה כל אי , שכ . המיסי! מרשות דאר

 12 למערער אי  לפיכ�. מכר אותה דירה לכתובת כלשהו דאר דבר שיקבל סיבה כל אי 

 13 על נופל כולו האש!. המס רשויות אצל כתובתו לעדכ  טרח שלא עצמו על אלא להלי 

 14 . המערער

  15 

 16 ענייניו ומסדיר, באחריות, כמצופה, נוהג המערער היה שלו המשיב טענת עלי מקובלת .43

 17 היה לא – הרשמית כתובתו את מעדכ  ולמצער, האר' את לעזיבתו עובר הפיננסיי!

 18 .  המשפט בית של לפתחו היו! ניצב אשר המצב נוצר

 19 

 20   המערער מייצגי

 21 את וייפה שוני! מייצגי! מינה המערער, באר' המערער שהה לא בה! השני! במש� .44

 22 המערער מינה 2005 בשנת, כ�. המשיב מול הקיימי! בענייניו ולטפל מידע לקבל כוח!

 23 ובחודש; שבתאישבתאישבתאישבתאי    ביר ביר ביר ביר     חחחח""""רורורורו את המערער מינה 2010 בשנת; אמי אמי אמי אמי     עמארעמארעמארעמאר    חחחח""""רורורורו את

 24 את כאמור ומציי  שב שהוא תו� אפרתיאפרתיאפרתיאפרתי    חחחח""""רורורורו את המערער מינה 2014 בשנת דצמבר

 25 הודעות נשלחו אליה הכתובת היא, לציו  בראשו  הכורמי!' כרח הרשמית כתובתו

 26 מהמשיב לבקש המערער היה יכול האופ  באותו. השני! כל מש� וההתראות השומה

 27 השוני! מייצגיו באמצעות השומה פקיד את ליידע למצער או, ההשגה להגשת ארכה

 28 . כ  לעשות שלא ביכר המערער א�, האר' את עזיבתו על

 29 
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 1 שומות על דווקא כי לתמוה יש. 2000*1999 לשני! ג! שומות למערער הוציא המשיב .45

 2, האר' את המערער עזב שכבר לאחר יצאה אשר 2000 לשנת לשומה לב בשי!, אלה

 3 לטפל ובכ� חותיו"דו להגיש המערער ידע * המערער של כתובת לאותה נשלחו ואשר

 4 שקובע כפי" האר' מ  הנעדר" באד! מדובר לא, כ  כי הנה. הרשות מול אל בענייניו

 5 שידע הרי באר' התקופה באותה שהה לא א! ג! והמערער הואיל, לפקודה 150 סעי.

 6 באשר המערער של המשתמעת רשלנותו. בענייניו יטפלו אשר אחרי! של כוח! לייפות

 7 ואל שב"ב שנקט מקו! מזור לו להקי! יכולה לא, זה ערעורנושא  השומה לתקיפת

 8 . 1998 לשנת המס לשומת בהתייחס, שני! 12 מש�" תעשה

  9 

 10 הגיש 2005 שבשנת עולה מתצהירו. בפניי העיד וא. תצהיר על חת! עאמר אמי  ח"רו .46

 11 בחקירתו. 2002*1999 המס לשנות המתייחסי! המערער מטע! דוחות המס לשלטונות

 12 בחקירתו. בעצמו הגיש! ולא המערער של לבנו הדוחות את מסר כי עולה הנגדית

 13 שהדבר ככל המס שלטונות מול המערער של בענייניו טיפל כי אמי  ח"רו הדגיש הנגדית

 14 המס לשנת המתייחס המס חוב על מידע כל קיבל ולא 2002*1999 המס לשנות מתייחס

 15 1999 לשני! המתייחסי! הדוחות את לערו� שנשכר בדעתו אית  היה אמי  ח"רו. 1998

 16  . לא ותו הא 2002 עד

 17 

 18 2002*1999 בשני! רק לטפל עאמר ח"רו את הנחה מדוע נגדית בחקירה נשאל המערער .47

 19  : בנו הוא עאמר ח"רו את שהנחה שמי וענה

 20    לטפללטפללטפללטפל    עליועליועליועליו    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק    דברי!דברי!דברי!דברי!    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה    חחחח""""רורורורו    אתאתאתאת    הנחיתהנחיתהנחיתהנחית    אתהאתהאתהאתה    הא!הא!הא!הא!        ....שששש""""

 21  , , , , עאמרעאמרעאמרעאמר    חחחח""""רורורורו? ? ? ? של�של�של�של�    בתיקבתיקבתיקבתיק

 22  . כלו! הנחיתי לא  .ת

 23    לטפללטפללטפללטפל    אותואותואותואותו    הנחיתהנחיתהנחיתהנחית    שאתהשאתהשאתהשאתה    בתצהירובתצהירובתצהירובתצהירו    טע טע טע טע     עאמרעאמרעאמרעאמר    חחחח""""רורורורו    למהלמהלמהלמה        ....שששש

 24        ????2002200220022002    עדעדעדעד    99999999    בשני!בשני!בשני!בשני!    רקרקרקרק

 25 מה זה, לו שהביאו בתיקי! שיטפל. קיבל שהוא בתיקי!  .ת

 26  . בכלו! אותו הנחיתי לא, שאמרתי

 27        ????התיקי!התיקי!התיקי!התיקי!    אתאתאתאת    לולולולו    הביאהביאהביאהביא    מימימימי        ....שששש

 28  ). לפרוטוקול 22 עמוד."(החומר את לו הביא שלי הב   .ת

  29 

 30 ח"דו את הגיש אשר כה  סעדיה ח"רו ידי על המערער יוצג האר' את עזיבתו לפני .48

 31 המערער של  בענייניו שטיפל כמי. לעדות כה  סעדיה ח"רו הובא לא מה משו!. 1998
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 1 הייתה עדותו, שהוגש ח"הדו בפרטי, הסת! מ  מעורה והיה, האר' את לעזיבתו עובר

 2  :  נגדית בחקירה כ� על נשאל המערער. זה בתיק המחלוקת לבירור חיונית

 3    כלפיכלפיכלפיכלפי    חובחובחובחוב    ל�ל�ל�ל�    שיששיששיששיש    ידעתידעתידעתידעת    2002200220022002    בשנתבשנתבשנתבשנת    האר'האר'האר'האר'    אתאתאתאת    עזבתעזבתעזבתעזבת    כשאתהכשאתהכשאתהכשאתה        ....שששש""""

 4        ????הכנסההכנסההכנסההכנסה    למסלמסלמסלמס        כס.כס.כס.כס.    חייבחייבחייבחייב    שאתהשאתהשאתהשאתה? ? ? ? הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס

 5 ולא ידע הוא לא. כה  סעדיה שמו, בענייני! טיפל שלי ח"הרו  .ת

 6  . האר' את עוזב שאני ידע אחד א.

 7    כלפיכלפיכלפיכלפי    זמ זמ זמ זמ     נקודתנקודתנקודתנקודת    באותהבאותהבאותהבאותה    חובחובחובחוב    שהואשהואשהואשהוא    איזהאיזהאיזהאיזה    ל�ל�ל�ל�    שיששיששיששיש    ידעתידעתידעתידעת    הא!הא!הא!הא!        ....שששש

 8        ????הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס

 9  . משהו שהיה להניח סביר  .ת

 10        ????ידעתידעתידעתידעת    הא!הא!הא!הא!        ....שששש

 11  . מה בדיוק זוכר לא אני  .ת

 12    ישישישיש, , , , האלההאלההאלההאלה    בשני!בשני!בשני!בשני!    ב�ב�ב�ב�    שטיפלשטיפלשטיפלשטיפל    עכשיועכשיועכשיועכשיו    שהזכרתשהזכרתשהזכרתשהזכרת    חחחח""""רורורורו    כה כה כה כה     סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה        ....שששש

 13    היההיההיההיה    מהמהמהמה    עמדתועמדתועמדתועמדתו    אתאתאתאת    שנשמעשנשמעשנשמעשנשמע    תצהירתצהירתצהירתצהיר    הגישהגישהגישהגיש    לאלאלאלא    שהואשהואשהואשהוא    סיבהסיבהסיבהסיבה

 14        ????שני!שני!שני!שני!    באות!באות!באות!באות!

 15 ניסתה אשתי. אתו לתקשר אפשר ואי קשר אתו ליצור ניסו  .ת

 16  . הצליחה ולא אותו להשיג פעמי! כמה

 17? ? ? ? שנהשנהשנהשנה    לאותהלאותהלאותהלאותה    עדעדעדעד    הדוחותהדוחותהדוחותהדוחות    כלכלכלכל    אתאתאתאת    הגשתהגשתהגשתהגשת    האר'האר'האר'האר'    אתאתאתאת    כשעזבתכשעזבתכשעזבתכשעזבת        ....שששש

 18        , , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    למסלמסלמסלמס

 19  ).  לפרוטוקול 20 עמוד." (שכ  חושב אני  .ת

  20 

 21 רשות מול בהתנהלותי מאד מסודר הייתי תמיד" בתצהירו כתב המערער .49

 22 ).לתצהירו 4 סעי. ראו.....".(המיסי!

  23 

 24 1998 לשנת מהדוח המערער של מוחלטת התעלמות שיש מהתחושה להשתחרר קשה .50

 25 יודע הוא אז כי המס שלטונות מול בהתנהלות מסודר תמיד היה המערער א!. שהוגש

 26 עלה מה בדק לא המייצגי! מכל אחד א. פלא באורח. 1998 המס לשנת ח"דו שהוגש

 27 בנו. לעדות הוזמ  לא, כה  סעדיה, ח"הדו את שער� החשבו  רואה. ח"הדו של בגורלו

 28 להגיש אותו והנחה עאמר אמי  ח"רו של שירותיו בשכירת מעורב שהיה המערער של

 29 יכולה אלה שני! של עדות! כי ברי. לעדות זומ  לא הוא ג! 2002*1999 לשני! דוחות

 30 . 1998 ח"מדו המערער של מצידו המוחלטת ההתעלמות על אור לשפו� הייתה

  31 
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 1 יש דנ  בעניי . למערער תזיק שעדות! מהחשש להעיד זומנו לא שהשניי! זאת אי  .51

 2 עדות או ראיה להביא היה יכול שהיה מקו!, לפיה החזקה את המערער כנגד להפעיל

 3 היה, מעידי! המערער של ובנו כה  סעדיה ח"רו היו שאילו היא ההנחה, כ  עשה ולא

 4  . המערער כנגד פועל הדבר

 5 

 6 המשיב ע! במגעי! היה, 2002*1999 לשני! בדוחות כאמור שטיפל, עאמר אמי  ח"רו .52

 7 בנקודת עולה 1998 ח"דו של השומה על ההשגה עניי  היה שאילו יתכ . 2005 בשנת

 8 המועד להארכת שהבקשה הסיכוי קיי! אז כי, השומה הנפקת לאחר כשנתיי!, זו זמ 

 9  . מתקבלת הייתה

 10 

 11 ביעור( הארכיוני! לתקנות הראשונה לתוספת 4 לסעי. בסיכומיו התייחס המשיב .53

 12    תקנותתקנותתקנותתקנות"""": להל ( 1986 *ו"תשמ), המקומיות וברשויות המדינה במוסדות ארכיוני חומר

 13 חות"דו לשמירת והמועד, שני! 10 הינו נישו! תיק לשמירת המועד לפיו), """"הארכיוני!הארכיוני!הארכיוני!הארכיוני!

 14  . שני! 5 הינו הכנסה

        15 

 16 רלוונטיות אינ  שהתקנות טע  א�, התקנה לשו  ע! המערער מתמודד לא ובסיכומי .54

 17 כיצד, תמיהה ומעלה, המערער כלפי מנהליי! גבייה הליכי יש ועדיי  פעיל התיק כאשר

 18 הליכי מבצעת היא בגינו הרקע חומר את לה אי  כאשר עיקולי! להטיל המשיבה פונה

 19            .ותמיהותיו המערער לדברי כלשהו עיגו  בתקנות מצאתי לא. אגרסיביי! גביה

        20 

 21    הביעורהביעורהביעורהביעור    עניי עניי עניי עניי     אתאתאתאת    לזקו.לזקו.לזקו.לזקו.    ואי ואי ואי ואי     התיקהתיקהתיקהתיק    אתאתאתאת    לבערלבערלבערלבער    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    היההיההיההיה    רשאירשאירשאירשאי    לדי לדי לדי לדי     בהתא!בהתא!בהתא!בהתא!    לפיכ�לפיכ�לפיכ�לפיכ�

 22        . . . . לחובתולחובתולחובתולחובתו

 23 

 24 בידי ג! כמו המשיב בידי אי  כאשר, שנה 12 חלו. לאחר השגה להגשת מועד הארכת .55

 25. מעשית איננה מאוחר כה בשלב ידו על שמועלות בטענות לתמו� ראיות, המערער

 26 נוכח, נפסלו לא המערער שספרי בהינת , הנטל מוטל מי על לשאלה להיכנס מבלי

 27 לבסס יכול הוא באמצעותו כלשהו שומתי חומר מהצדדי! מי בידי אי  הזמ  חלו.

 28 בלתי הוא השגה להגשת המאוחרת הפניה בשל למשיב שנגר! הראייתי הנזק. טיעו 

 29 . לתיקו  נית 
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 2 – טכני בפג! המדובר שאי  העובדה את מדגישה הבקשה הוגשה בו העיתוי .56

 3 הלי� של לשורשו היורדת מהותית חוק בהוראת אלא מועדי! קביעת של פרוצדוראלי

 4 המקרה כגו  מקרי! היווצרות למנוע מנת על ההשגה הגשת את בזמ  תוחמת ולמעשה

 5 .דנא

        6 

 7    לתכנו לתכנו לתכנו לתכנו     המקומיתהמקומיתהמקומיתהמקומית    הועדההועדההועדההועדה' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    לישראללישראללישראללישראל    החשמלהחשמלהחשמלהחשמל    חברתחברתחברתחברת 2665/96 א"ע זה לעניי  ראו .57

 8  : : : : נכתבנכתבנכתבנכתב    שבושבושבושבו    124124124124) ) ) ) 4444((((    נבנבנבנב    דדדד""""פפפפ, , , , חיפהחיפהחיפהחיפה, , , , ולבנייהולבנייהולבנייהולבנייה

 9, , , , כאלהכאלהכאלהכאלה    בהשגותבהשגותבהשגותבהשגות    הדיו הדיו הדיו הדיו     ודרכיודרכיודרכיודרכי    הרשותהרשותהרשותהרשות    פעולותפעולותפעולותפעולות    עלעלעלעל    להשגהלהשגהלהשגהלהשגה    הזמני!הזמני!הזמני!הזמני!    לוחותלוחותלוחותלוחות"..."..."..."...

 10    מנתמנתמנתמנת****עלעלעלעל, , , , בדי בדי בדי בדי     נקבעי!נקבעי!נקבעי!נקבעי!    ה!ה!ה!ה!. . . . שרירותיי!שרירותיי!שרירותיי!שרירותיי!    אואואואו    אקראיי!אקראיי!אקראיי!אקראיי!    הליכי!הליכי!הליכי!הליכי!    אינ!אינ!אינ!אינ!

 11 ".".".".החקיקההחקיקההחקיקההחקיקה    ביסודביסודביסודביסוד    העומדתהעומדתהעומדתהעומדת    התכליתהתכליתהתכליתהתכלית    אתאתאתאת    והוג והוג והוג והוג     מאוז מאוז מאוז מאוז     באורחבאורחבאורחבאורח    להגשי!להגשי!להגשי!להגשי!

  12 

 13 שבי  השוויו  לעיקרו  א. תחטא המערער של המועד הארכת לבקשת היעתרות .58

 14 אשר, אחרי! נישומי! של פניה! על יועד. דכא  המערער של שענייננו בכ� הנישומי!

 15 להארכת סביר טע! נתנו ומשלא השגה להגשת המועד את איחרו, המערער כמו ה! א.

 16    מקובמקובמקובמקוב    ד ד ד ד  1046/99 ה"עמ זה בעניי ' ר( נשמע לא עניינ! * יד! על המבוקשת המועד

 17 ).13*ה), 2009 יוני( 3/כג מיסי!, 4444    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ' ' ' ' ואחואחואחואח

 18 

 19    רשותרשותרשותרשות' ' ' ' ננננ    חז חז חז חז   823/08  א"בע, חיות) אז כתוארה( השופטת' כב של דבריה ג! וראו .59

 20  )4/1/09 מיו!( נתניהנתניהנתניהנתניה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד    ****    המסי!המסי!המסי!המסי!

 21    הקבועהקבועהקבועהקבוע    המועדהמועדהמועדהמועד    בתו�בתו�בתו�בתו�    עליהעליהעליהעליה    השיגוהשיגוהשיגוהשיגו    לאלאלאלא    אשראשראשראשר    שהוצאהשהוצאהשהוצאהשהוצאה    שומהשומהשומהשומה. . . . ".."..".."..

 22    מקו!מקו!מקו!מקו!    ואי ואי ואי ואי     סופיתסופיתסופיתסופית    היאהיאהיאהיא    הריהריהריהרי, , , , די די די די     פסקפסקפסקפסק    לגביהלגביהלגביהלגביה    שנית שנית שנית שנית     אואואואו    בחוקבחוקבחוקבחוק

 23    עניי עניי עניי עניי     א�א�א�א�, , , , משפטימשפטימשפטימשפטי    הלי�הלי�הלי�הלי�    התקיי!התקיי!התקיי!התקיי!    בובובובו    מקו!מקו!מקו!מקו!    הדי הדי הדי הדי     והואוהואוהואוהוא    לשנותהלשנותהלשנותהלשנותה

 24    לאלאלאלא    הלי�הלי�הלי�הלי�    אותואותואותואותו    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    להתבררלהתבררלהתבררלהתברר    היההיההיההיה    שיכולשיכולשיכולשיכול    בשומהבשומהבשומהבשומה    הקשורהקשורהקשורהקשור

 25        ". ". ". ". נדו נדו נדו נדו     ולאולאולאולא    הועלההועלההועלההועלה

 26  : ובהמש�

 27    המסהמסהמסהמס    אתאתאתאת    לגבותלגבותלגבותלגבות, , , , הציבורהציבורהציבורהציבור    כנאמ כנאמ כנאמ כנאמ , , , , המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    וחובתווחובתווחובתווחובתו    זכותוזכותוזכותוזכותו    כיכיכיכי    לזכורלזכורלזכורלזכור    ישישישיש""""

 28    שכברשכברשכברשכבר    שומותשומותשומותשומות    עלעלעלעל    ובערעורי!ובערעורי!ובערעורי!ובערעורי!    בהשגותבהשגותבהשגותבהשגות    פע!פע!פע!פע!    אחראחראחראחר    פע!פע!פע!פע!    מוטרדמוטרדמוטרדמוטרד    להיותלהיותלהיותלהיות    מבלימבלימבלימבלי

 29    שומתשומתשומתשומת""""    לקביעתלקביעתלקביעתלקביעת    המערערי!המערערי!המערערי!המערערי!    שלשלשלשל    מזכות!מזכות!מזכות!מזכות!    נופלתנופלתנופלתנופלת    אינהאינהאינהאינה, , , , והוכרעווהוכרעווהוכרעווהוכרעו    נתבררונתבררונתבררונתבררו

 30    התנהלותהתנהלותהתנהלותהתנהלות    כיכיכיכי    קבעקבעקבעקבע    ובצדקובצדקובצדקובצדק    קמאקמאקמאקמא    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    קבעקבעקבעקבע    זהזהזהזה    רקערקערקערקע    עלעלעלעל". ". ". ". אמתאמתאמתאמת

 31    דחיקתדחיקתדחיקתדחיקת    אלאאלאאלאאלא    אינהאינהאינהאינה    תכליתהתכליתהתכליתהתכליתה    שכלשכלשכלשכל    היתממותהיתממותהיתממותהיתממות    כדיכדיכדיכדי    למצערלמצערלמצערלמצער    עולהעולהעולהעולה    המערערי!המערערי!המערערי!המערערי!

 32        ". ". ". ". המסהמסהמסהמס    תשלו!תשלו!תשלו!תשלו!    ודחייתודחייתודחייתודחיית    הק'הק'הק'הק'

 33  . דנ  לעניי  ג! ישימי! והדברי!
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 2 קבלת, אפליה ומניעת שבמדיניות כעניי  לפיה המשיב טענת ע! אני דעי! תמי! .60

 3 נשלחה שזו למרות השומה קבלת אי בדבר, זה מאוחר בשלב, המערער של טענתו

 4 נישומי! מצד לשרש שיש קלוקלת התנהלות להנציח כדי בה יש, המעודכנת לכתובתו

 5 רבות שני! כעבור ורק, אליה  שנשלחות שומה מהודעות להתעל! בוחרי! אשר

 6 הליכי כבר החלו עת, דנ  כבמקרה ממש( מתקדמי! גבייה הליכי כנגד! משמתגבשי!

 7 אשר, המשיב מטע! נושנות החלטות לתקו. מחליטי!) המערער כנגד לפועל הוצאה

 8 .לסופיות והפכו התגבשו

 9 

 10 שני! 12 לאחר השומה קבלת אי בדבר זו טענה קבלת, לפיה! המשיב בדברי ממש יש .61

 11 מבלי הפיננסיי! ענייניה! להותיר רבי! נישומי! תעודד, השומה הוצאת מתארי�

 12 על האר' את לעזוב יבכר, חייב – לימי!, נישו! כל. האר' את לעזיבת! עובר לסיימ!

 13 להעלות יוכל הוא כי יודע שהוא תו� המשיב מול השלב באותו להתנהל שלא מנת

 14 ענייניו את לנהל בידו היה לא ומשכ� רבות שני! מש�" האר' מ  נעדר" היה כי טענה

 15 ,,,,גגגג""""פשמפשמפשמפשמ' ' ' ' ננננ    חיננזו חיננזו חיננזו חיננזו  04*1221 מ"בע אלטוביה השופט' כב דברי ג! וראו( .המשיב מול אל

 16  ).11*ה) 13 אפריל( 2/כז מיסי!

  17 

 18  לסיכו!

 19    לבקשתלבקשתלבקשתלבקשת    סרבסרבסרבסרב    כאשרכאשרכאשרכאשר    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    דעתודעתודעתודעתו    בשיקולבשיקולבשיקולבשיקול    פג!פג!פג!פג!    כלכלכלכל    מצאתימצאתימצאתימצאתי    שלאשלאשלאשלא    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

 20    בכתובתבכתובתבכתובתבכתובת    גרגרגרגר    לאלאלאלא    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    העובדההעובדההעובדההעובדה    נוכחנוכחנוכחנוכח. . . . ההשגהההשגהההשגהההשגה    להגשתלהגשתלהגשתלהגשת    המועדהמועדהמועדהמועד    להארכתלהארכתלהארכתלהארכת    המערערהמערערהמערערהמערער

 21    בגורלבגורלבגורלבגורל    עלהעלהעלהעלה    מהמהמהמה    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק    עליועליועליועליו    היההיההיההיה    העניי העניי העניי העניי     בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות, , , , ככתובתוככתובתוככתובתוככתובתו    למשיבלמשיבלמשיבלמשיב    מסרמסרמסרמסר    אותהאותהאותהאותה

 22    ישישישיש    כיכיכיכי    בטענהבטענהבטענהבטענה    להישמעלהישמעלהישמעלהישמע    יכוליכוליכוליכול    לאלאלאלא    המערערהמערערהמערערהמערער. . . . לאולאולאולאו    א!א!א!א!    בגינובגינובגינובגינו    שומהשומהשומהשומה    הוצאההוצאההוצאההוצאה    והא!והא!והא!והא!    חחחח""""הדוהדוהדוהדו

 23    תו�תו�תו�תו�    בחרבחרבחרבחר    המערערהמערערהמערערהמערער. . . . לללל""""בחובחובחובחו    היההיההיההיה    2002200220022002    שמשנתשמשנתשמשנתשמשנת    משו!משו!משו!משו!    השגההשגההשגההשגה    להגשתלהגשתלהגשתלהגשת    ארכהארכהארכהארכה    לולולולו    לית לית לית לית 

 24    דוחותדוחותדוחותדוחות    להגישלהגישלהגישלהגיש    טרחטרחטרחטרח    בעתבעתבעתבעת    ובהובהובהובה, , , , 1998199819981998    חחחח""""לדולדולדולדו    ארעארעארעארע    מהמהמהמה    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק    שלאשלאשלאשלא    עיניי!עיניי!עיניי!עיניי!    עצימתעצימתעצימתעצימת

 25        . . . . 2002200220022002****1999199919991999    הבאותהבאותהבאותהבאות    לשני!לשני!לשני!לשני!

 26    מהאר'מהאר'מהאר'מהאר'    היגרהיגרהיגרהיגר    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    בהינת בהינת בהינת בהינת , , , , זהזהזהזה    תיקתיקתיקתיק    שלשלשלשל    המיוחדותהמיוחדותהמיוחדותהמיוחדות    בנסיבותיובנסיבותיובנסיבותיובנסיבותיו, , , , אחרותאחרותאחרותאחרות    במילי!במילי!במילי!במילי!

 27    החובההחובההחובההחובה    עליועליועליועליו    הייתההייתההייתההייתה, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    אצלאצלאצלאצל    הרשומההרשומההרשומההרשומה    הכתובתהכתובתהכתובתהכתובת    ג!ג!ג!ג!    שהיווהשהיווהשהיווהשהיווה    ביתוביתוביתוביתו    אתאתאתאת    ומכרומכרומכרומכר

 28        ....1998199819981998    חחחח""""דודודודו    שלשלשלשל    בגורלובגורלובגורלובגורלו    עלהעלהעלהעלה    מהמהמהמה    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק
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 1    בשכירתבשכירתבשכירתבשכירת    מעורבמעורבמעורבמעורב    שהיהשהיהשהיהשהיה    בנובנובנובנו    אתאתאתאת    ****    לעדותלעדותלעדותלעדות    חיוניי!חיוניי!חיוניי!חיוניי!    עדי!עדי!עדי!עדי!    הביאהביאהביאהביא    לאלאלאלא    המערערהמערערהמערערהמערער    לכ�לכ�לכ�לכ�    בנוס.בנוס.בנוס.בנוס.

 2        . . . . 1998199819981998    חחחח""""דודודודו    אתאתאתאת    שהגיששהגיששהגיששהגיש    כה כה כה כה     סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    חחחח""""רוהרוהרוהרוה    ואתואתואתואת, , , , אעמראעמראעמראעמר    אמי אמי אמי אמי     חחחח""""רורורורו    שלשלשלשל    שירותיושירותיושירותיושירותיו

 3    לזקו.לזקו.לזקו.לזקו.    ואי ואי ואי ואי , , , , המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    אצלאצלאצלאצל    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    בתיקובתיקובתיקובתיקו    החומרהחומרהחומרהחומר    אתאתאתאת    לבערלבערלבערלבער    רשאירשאירשאירשאי    היההיההיההיה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב

 4        .  .  .  .  לחובתולחובתולחובתולחובתו    זהזהזהזה    עניי עניי עניי עניי 

        5 

 6  המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    טענתטענתטענתטענת

        7 

 8  . בטלה היא ולכ  רב באיחור שנקבעה מכיוו  התיישנה שהשומה טע טע טע טע     המערערהמערערהמערערהמערער .62

 9 

 10 לאור וזאת בשומה שנקבעו הכספי! את לגבות סמכות אי  למשיב, המערער לטענת .63

 11 השומה הודעת של כדי  למערער המצאה בדבר תיעוד כל אי  השומה שבתיק העובדה

 12 הודפס המשיב אצל המערער של בתיקו נמצאי! אשר השומה בנימוקי וכ , המקורית

 13  .  התיישנה השומה כי המערער טוע  כ  על. 26/5/200526/5/200526/5/200526/5/2005 התארי�

 14 

 15 הסכו! את שכולל האופרטיבי החלק חלקי! משני מורכבת שומה לדי  בהתא! כאמור .64

 16. לנישו! השומה פקיד ידי על שנשלחי! השומה ונימוקי מ"שע  ידי על שנשלח לתשלו!

 17 אודות תיעוד, המשיב שאצל המערער בתיק שאי  העובדה שנוכח היא הטענה עיקר

 18 נימוקי שלח ולא מלאכתו את סיי! לא השומה פקיד, השומה נימוקי שליחת מועד

 19  . התיישנה השומה כ  ועל במועד שומה

 20 

 21 הוא, שומה של עשייתה מלאכת השלמת לצור� הקובע המועד הפסוקה ההלכה פי על .65

 22 את השומה פקיד קיבל שבו המועד ולא, הנישו! אל השומה נימוקי משלוח מועד

 23 לראות יש המשלוח מועד על תיעוד שאי  מאחר. במחשב השומה את הזי  או ההחלטה

 24  . מעול! נשלחה שלא כשומה  השומה את

 25 

 26 לעניי  רלוונטית ראיה או/ו עדות שו! צירפה לא שהמשיבה המערער טוע  עוד .66

 27 של לטעמו. די  פי על הראוי במועד השומה נימוקי שליחת או/ו השומה התיישנות

 28 המנהלית הרשות שבה תוצאה לשאת אפשר ואי לשמיי! זועק במחדל מדובר המערער
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 1 פעלה כי המראה אסמכתא כלל לה אי  כאשר אד! של ונכסיו חייו מקור כל את תגדע

 2  .  הדי  פי על

  3 

 4, לו שהייתה הראשונה בהזדמנות התיישנה שהשומה טע  לא שהמערער טע טע טע טע     המשיבהמשיבהמשיבהמשיב .67

 5 המועד להארכת בקשתו משנדחתה רק התיישנות טענת טענ  מטעמו ח"רוה שכ 

 6  .    השגה להגשת

 7 

 8 שוגר בו בשלב ,מייצגו בשמו שהביא והדברי! המערער שהתנהלות המשיב טע  עוד .68

 9 באוגוסט 31ביו! לו שיצאה בשומה מכיר המערער כי מעידי!, שהגיש ההשגה מכתב

 10 במשרדי לדיו  התייצב שמייצגו העובדה. התיישנה שהשומה מלכתחילה טע  ולא 2003

 11 בדבר טענה העלאת חל., השגה להגיש מקו! יש כי סבר המערער כי מעידה המשיב

 12, השומה הודעת את קיבל לא כי בהשגה כתב שהמערער למרות. השומה התיישנות

 13 כפי, שהתיישנה מחמת השומה ביטול את שיבקש תחת, השגה הגיש נשימה באותה

 14 של לב תו! חוסר על מצביעה זו התנהלות המשיב של לטעמו .לבקש החליט שלימי!

 15 .המערער

 16 

 17 כדי" האר' מ  נעדר היה" במילי! אי  כי, המשיב טע  לפקודה 150 סעי. ללשו  בזיקה .69

 18. . . . המשיב לפני יומו לו היה לא כי טוע  ועתה האר' את שעזב אד! לכל פתרו  להוות

 19 המערער לעומת אחרי! נישומי! של ואפליה השומה סופיות, שבמדיניות כעניי  לכ 

 20  . טענתו את לקבל אי 

        21 

 22            המערערהמערערהמערערהמערער    שהעלהשהעלהשהעלהשהעלה    ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    בטענתבטענתבטענתבטענת    דיו דיו דיו דיו 

 23   הנורמטיבית המסגרת

 24 המוגש עצמית שומה ח"דו לבחו  השומה פקיד של סמכותו להפעלת הזמני! מסגרת .70

 25 לפי שומה תחתיו ולקבוע אותו לדחות הא! או לקבלו הא! ולהחליט נישו! ידי על לו

 26 שומתה הגשת במועד נוסחו אשר, לפקודה) 2)(א(145 בסעי. מוגדרת, שפיטתו מיטב

 27 :כדלהל  היה המערערת של העצמית

 28    לולולולו    נמסרנמסרנמסרנמסר    שבהשבהשבהשבה    המסהמסהמסהמס    שנתשנתשנתשנת    מתו!מתו!מתו!מתו!    שני!שני!שני!שני!    3333    תו�תו�תו�תו�, , , , רשאירשאירשאירשאי    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד""""

 29    השומההשומההשומההשומה    אתאתאתאת    לאשרלאשרלאשרלאשר) ) ) ) אאאא: (: (: (: (מאלהמאלהמאלהמאלה    אחתאחתאחתאחת    ולעשותולעשותולעשותולעשות    אותואותואותואותו    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק, , , , חחחח""""הדוהדוהדוהדו
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 1, , , , אד!אד!אד!אד!    שלשלשלשל    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    סכו!סכו!סכו!סכו!    אתאתאתאת    שפיטתושפיטתושפיטתושפיטתו    מיטבמיטבמיטבמיטב    לפילפילפילפי    לקבועלקבועלקבועלקבוע) ) ) ) בבבב; (; (; (; (העצמיתהעצמיתהעצמיתהעצמית

 2    ואתואתואתואת    די די די די     כלכלכלכל    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ממנהממנהממנהממנה    המותרי!המותרי!המותרי!המותרי!    והפטורי!והפטורי!והפטורי!והפטורי!    הקיזוזי!הקיזוזי!הקיזוזי!הקיזוזי!, , , , הניכויי!הניכויי!הניכויי!הניכויי!    אתאתאתאת

 3    אינואינואינואינו    חחחח""""שהדושהדושהדושהדו    להניחלהניחלהניחלהניח    סבירי!סבירי!סבירי!סבירי!    טעמי!טעמי!טעמי!טעמי!    לולולולו    ישישישיש    א!א!א!א!, , , , בובובובו    חייבחייבחייבחייב    שהואשהואשהואשהוא    המסהמסהמסהמס

 4    להסכ!להסכ!להסכ!להסכ!    בהתא!בהתא!בהתא!בהתא!    שתיעשהשתיעשהשתיעשהשתיעשה    יכוליכוליכוליכול    זוזוזוזו    משנהמשנהמשנהמשנה    פסקתפסקתפסקתפסקת    לפילפילפילפי    שומהשומהשומהשומה; ; ; ; נכו נכו נכו נכו 

 5   ." ." ." ." הנישו!הנישו!הנישו!הנישו!    ע!ע!ע!ע!    שנער�שנער�שנער�שנער�

 6 

 7, עצמית שומה ח"דו הגיש שנישו! משעה: הבא הזמני! לוח את, אפוא, קובעת הפקודה .71

 8 בשומה להכריע ח"הדו הוגש שבה המס שנת מתו! שני! 3 נתונות השומה לפקיד

 9), שני! 4 בתו� תינת  ההחלטה כי לאשר המנהל יכול, כיו! הסעי. בנוסח( העצמית

 10 היה. שפיטתו מיטב לפי שומה ולהכי  העצמית השומה את לדחות, בכ� שיבחר וככל

 11 אישור" למעי  זוכה העצמית השומה, המועד חל. בטר! כ� פעל לא השומה ופקיד

 12 .   שהיא כמו אותה לקבל השומה פקיד ועל" אוטומטי

 13 

 14 אילו היא  לפקודה) 2)(א(145 סעיפי! הוראות מלשו  עלתה אשר הפרשנית השאלה .72

 15 אישור ומונעות הזמני! מרו' את העוצרות כפעולות ייחשבו השומה פקיד של פעולות

 16 אשר ההלכה בכיפה שלטה שני! במש�. ההשגה של או העצמית השומה של אוטומטי

 17: להל ) (1979( 735) 3(לג ד"פ, ממממ""""בעבעבעבע    בירבירבירביר    יצחקיצחקיצחקיצחק' ' ' ' ננננ    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד 568/78 א"בע נקבעה

 18 דעתו בשיקול השתמש השומה פקיד בו במועד נפסק הזמני! מרו' ולפיה), "בירבירבירביר    הלכתהלכתהלכתהלכת""""

 19 כי, הודגש. שפיטתו מיטב לפי שומה וער�, הנישו! של העצמית השומה את לפסול

 20 בסעי. הקבועה התקופה בתו� החלטתו על לנישו! להודיע השומה פקיד על חובה אי 

 21  . הקובע המועד שחל. לאחר ג! להינת  יכולה זו הודעה וכי, לפקודה) 2)(א(145

 22 

 23 סמיסמיסמיסמי' ' ' ' ננננ    1111    ירושלי!ירושלי!ירושלי!ירושלי!    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד 5954/04 א"ע ידי על 2007 בשנת שונתה ביר הלכת .73

 24 הזמני! מרו' כי נקבע סמי בהלכת). """"סמיסמיסמיסמי    הלכתהלכתהלכתהלכת"""": להל ) (22.4.2007] (בנבו פורס![

 25 השומה פקיד של החלטתו כאשר רק יסתיי! השומה פקיד של סמכותו להתיישנות

 26 הליכי! על רטרוספקטיבי באופ  תחול זו הלכה כי, נקבע כ . הנישו! לידיעת מועברת

 27 . ועומדי! תלויי!

 28 
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 1    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד 3993/07 א"בדנ נוס. בדיו  נדונה סמי הלכת של הרטרוספקטיבית התחולה .74

 2 א"בדנ). """"איקאפודאיקאפודאיקאפודאיקאפוד    אאאא""""דנדנדנדנ"""": להל ) (14.7.2011] (בנבו פורס![    ממממ""""בעבעבעבע    איקאפודאיקאפודאיקאפודאיקאפוד' ' ' ' ננננ    3333    ירושלי!ירושלי!ירושלי!ירושלי!

 3 בה! הליכי! על, בלבד חלקי רטרוספקטיבי באופ  תחול ההלכה כי נקבע איקאפוד

 4 – 23.5.2004 יו! לאחר בהשגה החלטה ניתנה או השפיטה מיטב לפי שומה הוצאה

 5 מועד מאותו החל שכ  – סמי בעניי  המחוזי המשפט בית של דינו פסק נית  בו היו!

 6 .ביר הלכת על עוד להסתמ� רשאי השומה פקיד היה לא

 7 

 8 )10.12.2014] (בנבו פורס![ נאמ נאמ נאמ נאמ ' ' ' ' ננננ    3333    אביבאביבאביבאביב    תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד 3929/13 א"בע 2014 בשנת .75

 9 הא! והוא, סמי הלכת של נוס. יישומי היבט זה משפט בית בח ), נאמ  עניי : להל (

 10 שהשומה או, הקובע במועד הנישו! אל השומה את לשלוח צרי� השומה פקיד

 11 הקובע המועד כי, נפסק. זה מועד חלו. לפני הנישו! אצל להתקבל צריכה החתומה

 12 ההחלטה משלוח מועד הוא השומה פקיד של סמכותו להתיישנות הזמני! מרו' לסיו!

 13  . אצלו קבלתה מועד ולא, הנישו! אל החתומה

 14 

 15] בנבו פורס![ חולו חולו חולו חולו     שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    1996199619961996    אחזקותאחזקותאחזקותאחזקות    וייסוייסוייסוייס    ינקוינקוינקוינקו 805/14 א"בע .76

 16 החלטה ניתנה לא עוד כל נקטע אינו להתיישנות הזמני! שמרו' נקבע), 13/10/15(

 17 לקביעה בחריגי! להכיר מקו! אי . לנישו! ונשלחה השומה שלפקיד וחתומה סופית

 18 ודאי ובאופ  בפועל יודע הנישו! בו במקרה אפילו, הנישו! ידיעת על המבוססי! זו

 19  . בעניינו שומה של קיומה על

 20 

 21 ההתיישנות סעיפי תכלית, העליו  המשפט בית פסיקת פי על, דברי! של סיכומ! .77

 22 קבועה זמני! במסגרת, לשומתו ביחס הנישו! אצל ודאות ליצור היא בפקודה

 23 את במועד שהפעיל כמי השומה פקיד את שיראו מנת על כי היא ההלכה. ומוגדרת

 24 את לשלוח עליו, עליה בהשגה להכריע או שפיטתו מיטב לפי שומה להוציא סמכותו

 25 הקובע המועד לאחר נשלחה אשר ושומה, הקובע המועד חל. בטר! הסופית החלטתו

 26  .שבפנינו הצדדי! טענות את לבחו  יש, האמור רקע על. בטלה תהא

 27 

 28 הכנסותיו על ח"דו הכנסה מס לרישומי בהתא!, המערער הגיש, 24/02/2000 ביו! .78

 29 לפעול רשאי השומה פקיד) 2)(א( 145 סעי. להוראת בהתא!. 1998 לשנת  והוצאותיו

 30 ח"הדו לו נמסר שבה המס שנת מתו!, שני! 3 תו� בסעי. המנויות לחלופות בהתא!
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 1 מטע! שודרה 31/08/2003 ביו!. 31/12/03 מיו! יאוחר לא, דהיינו.  31/12/2000 *

 2  .  השפיטה מיטב פי על שומה *  03 שומת הכנסה מס למחשב המשיב

 3 

 4 מה נכתב שבו האופרטיבי החלק חלקי! משני מורכבת השומה, לעיל שהוסבר כפי .79

 5. לנישו! נשלח ומש! מ"שע למחשבי השומה פקיד ידי על שמשודר לתשלו! הסכו!

 6. לנישו! השומה פקיד ידי על להישלח אמור השומה נימוקי מפורטי! שבו השני והחלק

 7 נימוקי משלוח אודות בתיק ראיות נמצאו שלא מהעובדה נובעת ההתיישנות טענת

 8  . 31/12/03 ליו! עד השומה

 9 

 10 את נושאת אשר שומה נימוקי הודעת נמצאה, למערער המתייחס המשיב בתיק .80

 11 רשו! דואר משלוח אישור אליה מוצמד ולא חתומה לא כשהיא 26/05/2005 התארי�

 12  .אחרי! רלוונטיי! מסמכי! בתיק נמצאו לא לזה פרט. לנישו! משלוח על המעיד

 13 

 14 שימוש עשה לא השומה שפקיד מאחר התיישנה שהשומה המערער טוע  זה רקע על .81

 15 . ל"הנ 145 בסעי. הנקובות השני! 3 בתו� בסמכותו

  16 

 17 זה בעניי  א�. השומה נימוקי של המשלוח לעניי  בכתב אסמכתא בתיק אי  כאמור .82

 18 אצל ורכזת תחו! כמנהלת המשמשת חיי! יעל' גב של האחת עדויות שתי נשמעו

 19 השומה שנימוקי הסביר אשר המשיב של לשעבר עובד קיסר משה מר של וכ  המשיב

 20  . מ"השע במערכת השומה שידור לאחר מיד לנישו! נשלחי!

 21 

 22 חומר לשמור חייב אינו המשיב שני! 12 שחלפו העובדה שנוכח לעיל כתבתי כבר .83

 23  . בוער המערער של מתיקו החומר הארכיוני! לתקנות ובהתא!

 24 

 25 לייצגו המערער ידי על מונה אשר אפרתי אס. ח"רו בפני והעיד תצהיר נת  זה בעניי  .84

 26 הוא כי מצהיר המיסי! ברשות בעבר עבד אפרתי ח"רו. 2014 שנת בסו. המשיב מול

 27 אי  כי הוא הנוהל, חוב לנישו! יש שכאשר המשיב אצל מעבודתו אישית מידיעה יודע

 28 רלוונטי חומר למצוא לא מאד הופתע הוא לכ . לחוב הרלוונטי החומר את לבער
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 1 רשלנות מהווה המיסי! רשות ידי על החומר ביעור ובעיניו, הנישו! בתיק לשומה

 2  ). לתצהירו 8 סעי. ראו( מאד חמורה

 3 

 4 ביעור בדבר איסור לגבי המיסי! ברשות כתוב נוהל כל קיי! שלא, העיד אפרתי ח"רו .85

 5 על מבוססי! בתצהירו הדברי! כי הנגדית בחקירתו וטע  חלוטי! חובותיו אשר תיק

 6  : מפקחי! קורס לדבריו שעבר לאחר הראשונה משימתו

 7    איזהאיזהאיזהאיזה    שיששיששיששיש    ש!ש!ש!ש!    ומזכירומזכירומזכירומזכיר    המיסי!המיסי!המיסי!המיסי!    ברשותברשותברשותברשות    שעבדתשעבדתשעבדתשעבדת    בתצהירבתצהירבתצהירבתצהיר    מזכירמזכירמזכירמזכיר    אתהאתהאתהאתה        ....שששש""""

 8    לאותולאותולאותולאותו    אותיאותיאותיאותי    להפנותלהפנותלהפנותלהפנות    תוכלתוכלתוכלתוכל, , , , לפיולפיולפיולפיו    שעבדתשעבדתשעבדתשעבדת    מכירמכירמכירמכיר    שאתהשאתהשאתהשאתה    נוהלנוהלנוהלנוהל    שהואשהואשהואשהוא

 9    לאלאלאלא    מועדמועדמועדמועד    עדעדעדעד    לחובלחובלחובלחוב    רלוונטירלוונטירלוונטירלוונטי    חומרחומרחומרחומר    לבערלבערלבערלבער    שאי שאי שאי שאי     לטענת�לטענת�לטענת�לטענת�    שקובעשקובעשקובעשקובע    נוהלנוהלנוהלנוהל

 10        ????ידועידועידועידוע

 11    המשימההמשימההמשימההמשימה    היטבהיטבהיטבהיטב    לילילילי    זכורהזכורהזכורהזכורה    כיכיכיכי    השומההשומההשומההשומה    ובדיוניובדיוניובדיוניובדיוני    בתצהיריבתצהיריבתצהיריבתצהירי    ציינתיציינתיציינתיציינתי  .ת

 12    שקיבלתישקיבלתישקיבלתישקיבלתי    שעברתישעברתישעברתישעברתי    המפקחי!המפקחי!המפקחי!המפקחי!    קורסקורסקורסקורס    לאחרלאחרלאחרלאחר        שקיבלתישקיבלתישקיבלתישקיבלתי    הראשונההראשונההראשונההראשונה

 13    נישו!נישו!נישו!נישו!    אותואותואותואותו    לגבילגבילגבילגבי    חובחובחובחוב    יתרתיתרתיתרתיתרת    קיימתקיימתקיימתקיימת    הא!הא!הא!הא!    שבוערשבוערשבוערשבוער    תיקתיקתיקתיק    כלכלכלכל    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק

 14    רשומהרשומהרשומהרשומה    ביצועביצועביצועביצוע    הוראתהוראתהוראתהוראת    שהייתהשהייתהשהייתהשהייתה    לילילילי    זכורהזכורהזכורהזכורה    לאלאלאלא. . . . תיקותיקותיקותיקו    אתאתאתאת    שמבערי!שמבערי!שמבערי!שמבערי!

 15  ) לפרוטוקול 15 עמוד( ."."."."ארכיבארכיבארכיבארכיב    בנושאבנושאבנושאבנושא

 16 

 17 יכול אינו הוא, רשלנות הוא חוב בו שיש תיק שביעור סבור אפרתי ח"שרו למרות .86

 18 כיצד ברור לא. חוב יש שבו תיק של חומר ביעור שאוסר כלשהו כתוב נוהל על להצביע

 19 אי  שני מצד כאשר, אחד מצד חמורה כרשלנות חוב יש שבו תיק ביעור לכנות נית 

 20 בדברי! ממש שאי  להסיק אלא לי אי  לכ . זאת לעשות האוסרת כתובה הוראה כל

 21 את לבער מניעה כל הייתה לא לפיכ�. אפרתי ח"רו של בתצהירו זה בהקשר שנכתבו

 22 את המשיב לחובת לזקו. נית  ולא. הארכיוני! לתקנות בהתא! השני! בחלו. התיק

 23 . בתיק חומר שאי  העובדה

                        24 

 25        לסיכו!לסיכו!לסיכו!לסיכו!

 26    דהיינודהיינודהיינודהיינו. . . . שכמושכמושכמושכמו    עלעלעלעל    מוטלמוטלמוטלמוטל    להוכיחהלהוכיחהלהוכיחהלהוכיחה    והנטלוהנטלוהנטלוהנטל    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    הגנההגנההגנההגנה    טענתטענתטענתטענת    היאהיאהיאהיא    ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    טענתטענתטענתטענת

 27    31/12/0331/12/0331/12/0331/12/03        לפנילפנילפנילפני    השומההשומההשומההשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי    אתאתאתאת    קיבלקיבלקיבלקיבל    שלאשלאשלאשלא    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    צרי�צרי�צרי�צרי�    המערערהמערערהמערערהמערער, , , , בטענהבטענהבטענהבטענה    להצליחלהצליחלהצליחלהצליח    כדיכדיכדיכדי

 28    יכוליכוליכוליכול    אינואינואינואינו    המערערהמערערהמערערהמערער. . . . האמורהאמורהאמורהאמור    המועדהמועדהמועדהמועד    לאחרלאחרלאחרלאחר    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    נשלחונשלחונשלחונשלחו    שהנימוקי!שהנימוקי!שהנימוקי!שהנימוקי!    אואואואו

 29    לפנילפנילפנילפני    הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!    משלוחמשלוחמשלוחמשלוח    אודותאודותאודותאודות    בכתבבכתבבכתבבכתב    ראיהראיהראיהראיה    למשיבלמשיבלמשיבלמשיב    אי אי אי אי     שני!שני!שני!שני!    12121212    שלאחרשלאחרשלאחרשלאחר    מהעובדהמהעובדהמהעובדהמהעובדה    להיבנותלהיבנותלהיבנותלהיבנות

 30        .  .  .  .  נדחיתנדחיתנדחיתנדחית    המערערהמערערהמערערהמערער    שהעלהשהעלהשהעלהשהעלה    ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    שטענתשטענתשטענתשטענת    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה. . . . 2003200320032003    שנתשנתשנתשנת    דצמברדצמברדצמברדצמבר    חודשחודשחודשחודש    סו.סו.סו.סו.

                31 
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 1            המנהליתהמנהליתהמנהליתהמנהלית    התקינותהתקינותהתקינותהתקינות    חזקתחזקתחזקתחזקת    למשיבלמשיבלמשיבלמשיב    עומדתעומדתעומדתעומדת    הא!הא!הא!הא! 

 2 

 3 שני! 12 של בחלו. השגה הגשת. המנהלית התקינות חזקת לו שעומדת טע טע טע טע     המשיבהמשיבהמשיבהמשיב .87

 4 להתגונ  יכולת כל לו באי  ממש של ראייתי נזק למשיב גורמת, השומה הוצאת מאז

 5  . מופלג באיחור טענותיה! מעלי! אשר, נישומי! טענות מפני

 6 

 7 מטע! לפעולותיו באשר" התקינות חזקת" לו עומדת, כזה דברי! שבמצב טע  המשיב .88

 8 תקינות נגד טענה כי העליו  המשפט בית קבע זה בעניי . החוק הוראות ובחסות

 9, הרשות מעשי תקינות כנגד הטוע  ועל בעלמא להעלות נית  לא הרשות של התנהלותה

 10  .החזקה את לסתור הנטל

  11 

 12 היו מה ופירוט הסבר מת  ללא כ� סת! לענות יכול לא שהמשיב    טע טע טע טע     המערערהמערערהמערערהמערער .89

 13 בצל ולחסות לרישו! ההשגה את לקבל לא מנהלית מבחינה אותו שהנחו השיקולי!

 14 מדובר בו מקו! לחול יכולה אינה שהחזקה משו! זאת. המנהלית התקינות חזקת

 15 .  חריג אותו בגדרי נכנס דנ  והמקרה מיוחדת משמעות בעלות בפעולות

  16 

 17 למצג בניגוד שכ , זה לתיק רלוונטית אינה המנהלית התקינות חזקת, המערער לטענת .90

 18 את לבער ולא הנתוני! כל את לשמור עליו חובה הייתה, לצייר המשיב מנסה אותו

 19 המערער של) הדל( וממונו רכושו כלל את לעקל כיו! דורש אשר זה הוא שכ , החומר

 20  .לאר' לשוב ממנו מונע הוא ובכ�

  21 

 22 היו כי בעדותו אמר אשר המשיב מטע! קיסר משה של לעדותו מפנה המערער .91

 23 אינה המנהלית התקינות חזקת המערער של לטעמו, כ  על .התאריכי! על מקפידי!

 24 עמידה על הקפדה הוכיח לא המשיב שבו מקו! .שומה בהתיישנות לחול יכולה

 25, זה בעניי  להקפיד שיש אמר מטעמו עד כאשר וביחוד חוק פי על הנדרשי! בתאריכי!

 26 יחל' באמצעותו אשר מפלט למשיב לשמש יכולה לא המנהלית התקינות חזקת

 27  .ידו על החוק מהפרות

        28 

        29 
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 1            המנהליתהמנהליתהמנהליתהמנהלית    התקינותהתקינותהתקינותהתקינות    חזקתחזקתחזקתחזקת    בשאלתבשאלתבשאלתבשאלת    והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו דיו דיו דיו 

 2 את קיבל לא שהמשיב כ� בשל חוב לו" צמח" כי בתמצית היא המערער של טענתו .92

 3 נגזרה שממנו 1998 שנת בגי  שהוגש בדוח ביטוי לידי שבאה כפי, העצמית שומתו

 4 בחודש משפט בבית להתברר צרי� זה עניי  וכי, 2003 בשנת השפיטה מיטב לפי שומה

 5 .  השומה הוצאת לאחר שנה 12 *) זו תובענה הגשת מועד( 2015 יוני

  6 

 7. המשיב של והתנהלותו רישומיו תקינות כנגד חמורה טענה במהותה היא זו טענה .93

 8 בהתא!. המינהל תקינות חזקת עומדת, המינהל רשויות לכלל כמו, המס לרשויות

 9 עומדת לכאורה אלא, תקינה היא שפעולתה להראות נדרשת אינה הרשות, זו לחזקה

 10 לש! נטל להרי! תקינות*לאי הטוע  המערער ועל הדברי! פני ה! שאלה החזקה לה

 11  . החזקה סתירת

 12 

 13 ייתכ  לא, ראשית. ומעשיות יעילות של משיקולי! בעיקר נובעת התקינות חזקת .94

 14 טענה יסוד על רק השיפוטי בהלי� הכרו� המשאבי! בזבוז נטל את המשיב על להטיל

 15 של, שני! לאור�, ומדויק מלא לתיעוד לצפות קשה, שנית. המערער שמעלה בעלמא

 16  .  המשיב של הפנימי במנגנו  ביומו יו! דבר של כעניי  הנעשות הפעולות כלל

 17 

 18, יותר ארו� הוא ההחלטה התקבלה מאז שחל. הזמ  שפרק שככל היא זה בעניי  ההלכה .95

 19 הנשיא דברי למשל ראו( אלה בהקשרי! החזקה על להסתמכות ההצדקה גוברת כ�

 20    רוממהרוממהרוממהרוממה    פסגתפסגתפסגתפסגת    אוראוראוראור    אב אב אב אב ' ' ' ' ננננ    יפויפויפויפו****אביבאביבאביבאביב****תלתלתלתל    עירייתעירייתעירייתעיריית 6066/97 א"בע ברק' א  ) אז כתוארו(

 21  ): 2000( 756, 749) 3(נד ד"פ, ממממ""""בעבעבעבע

 22    חוקיחוקיחוקיחוקי    באופ באופ באופ באופ     פעלפעלפעלפעל    המינהלהמינהלהמינהלהמינהל    כיכיכיכי    הינההינההינההינה    המוצאהמוצאהמוצאהמוצא    נקודתנקודתנקודתנקודת, , , , התקינותהתקינותהתקינותהתקינות    חזקתחזקתחזקתחזקת    פיפיפיפי****עלעלעלעל""""

 23    ג!ג!ג!ג!    ממילאממילאממילאממילא    חלהחלהחלהחלה    והיאוהיאוהיאוהיא    הציבוריהציבוריהציבוריהציבורי    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    תחומיתחומיתחומיתחומי    בכלבכלבכלבכל    חלהחלהחלהחלה    זוזוזוזו    חזקהחזקהחזקהחזקה. . . . ותקי ותקי ותקי ותקי 

 24    משתנהמשתנהמשתנהמשתנה    החזקההחזקההחזקההחזקה    שלשלשלשל    עוצמתהעוצמתהעוצמתהעוצמתה. . . . מקומיותמקומיותמקומיותמקומיות    רשויותרשויותרשויותרשויות    שלשלשלשל    פעולותיה פעולותיה פעולותיה פעולותיה     לעניי לעניי לעניי לעניי 

 25, , , , המינהליתהמינהליתהמינהליתהמינהלית    מהפעולהמהפעולהמהפעולהמהפעולה    יותריותריותריותר    רברברברב    זמ זמ זמ זמ     שעברשעברשעברשעבר    ככלככלככלככל, , , , כללכללכללכלל****בדר�בדר�בדר�בדר�. . . . הנסיבותהנסיבותהנסיבותהנסיבות    פיפיפיפי****עלעלעלעל

 26                ).ג756 – ז755(" " " " התקינותהתקינותהתקינותהתקינות    חזקתחזקתחזקתחזקת    שלשלשלשל    כוחהכוחהכוחהכוחה    גוברגוברגוברגובר

  27 

 28 כדברי. המס רשויות לבי  הנישו! שבי  היחסי! למערכת ג! יפה זו חזקה של כוחה .96

 29 101) 5(מו ד"פ, מוס.מוס.מוס.מוס.    ער�ער�ער�ער�    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    ארדארדארדארד    גיוראגיוראגיוראגיורא 1436/90 א"ברע לוי ' ד השופט

)1992:(  30 
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 1    שנעשתהשנעשתהשנעשתהשנעשתה    כפעולהכפעולהכפעולהכפעולה    מוחזקתמוחזקתמוחזקתמוחזקת, , , , בחוקבחוקבחוקבחוק    המעוגנתהמעוגנתהמעוגנתהמעוגנת, , , , מסמסמסמס    רשותרשותרשותרשות    שלשלשלשל    פעולתהפעולתהפעולתהפעולתה""""

 2    המערערהמערערהמערערהמערער    הנישו!הנישו!הנישו!הנישו!    הואהואהואהוא    הרשותהרשותהרשותהרשות    שהוציאהשהוציאהשהוציאהשהוציאה    הצוהצוהצוהצו    שלשלשלשל    בביטולובביטולובביטולובביטולו    והמעוניי והמעוניי והמעוניי והמעוניי , , , , כדי כדי כדי כדי 

 3    לבטללבטללבטללבטל    ישישישיש    כיכיכיכי    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    אתאתאתאת    לשכנעלשכנעלשכנעלשכנע    הנטלהנטלהנטלהנטל    רוב'רוב'רוב'רוב'    הנישו!הנישו!הנישו!הנישו!    עלעלעלעל, , , , לכ לכ לכ לכ . . . . עליועליועליועליו

 4    שינויושינויושינויושינויו    שאתשאתשאתשאת, , , , מסוי!מסוי!מסוי!מסוי!    מצבמצבמצבמצב    נוצרנוצרנוצרנוצר    הצוהצוהצוהצו    הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת    ע!ע!ע!ע!. . . . לשנותולשנותולשנותולשנותו    אואואואו    הצוהצוהצוהצו    אתאתאתאת

 5    זולתזולתזולתזולת    זאתזאתזאתזאת, , , , שכנועשכנועשכנועשכנוע    נטלנטלנטלנטל    עליועליועליועליו    ****    השינויהשינויהשינויהשינוי    אתאתאתאת    שמבקששמבקששמבקששמבקש    ומיומיומיומי, , , , המערערהמערערהמערערהמערער    מבקשמבקשמבקשמבקש

 6    הבאתהבאתהבאתהבאת    נטלנטלנטלנטל    אואואואו/וווו    השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל    לעניי לעניי לעניי לעניי     בחוקבחוקבחוקבחוק    מיוחדתמיוחדתמיוחדתמיוחדת    הוראההוראההוראההוראה    קיימתקיימתקיימתקיימת    א!א!א!א!

 7        ).108' בעמ, ש!(" " " " הראיותהראיותהראיותהראיות

  8 

 9 נזק למשיב גורמת, השומה הוצאת מאז שני! 12 בחלו. השגה שהגשת מחלוקת אי  .97

 10 דנ  בעניי . המערער טענות מפני להתגונ  יכולת כל לו שאי  מאחר ממש של ראייתי

 11 שהוצאה השומה את לסתור רלוונטיות ראיות כל המערער בידי ג! אי  הזמ  חלו. בשל

 12 . 2003 בשנת

 13 

 14 התקינות חזקת" לו עומדת, זה דברי! שבמצב המשיב עמדת ע! אני דעי! תמי! .98

 15 . החוק הוראות ובחסות מטע! לפעולותיו באשר" המנהלית

  16 

 17: להל ) (7/8/12] (בנבו פורס![    בישראלבישראלבישראלבישראל    המיסי!המיסי!המיסי!המיסי!    רשותרשותרשותרשות' ' ' ' ננננ    מחקשווילימחקשווילימחקשווילימחקשווילי, 3901/11 א"בע .99

 18 לטענת, לה! היו שבגינ! מקרקעי  נכסי בעלי היו דש! המערערי!) """"מחקשווילימחקשווילימחקשווילימחקשווילי    עניי עניי עניי עניי """"

 19. כאמור חובות של בקיומ! כפרו המערערי!. הכנסה ומס רכוש מס חובות, המדינה

 20. קבוע מניעה וצו עשה צו, הצהרתי סעד למת  המחוזי ש"לבימ תביעה הגישו לכ 

 21 שלפי בקובעו הס. על התובענה את וסילק המשיבי! לבקשת נעתר המחוזי ש"ביהמ

 22 המחריגות מיוחדות נסיבות על הצביעו לא וה! השגה להגיש היה המערערי! על הדי 

 23  .הערעור את דחה העליו  המשפט בית. הכלל מ  עניינ! את

  24 

 25 על וישומה המינהלית התקינות חזקת בעניי  ג! עסק מחקשווילי בעני  מהדיו  חלק

 26 חזקה היא המינהל תקינות חזקת, אכ  כי קבע המשפט בית. המס שלטונות התנהלות

 27 ראיות להביא המינהלית התקינות כנגד הטוע  על, אול!. לסותרה ונית  בלבד ראייתית

 28 תקינות*אי על להצביע או הרשות של בשיקוליה מהותי ספק להטיל כדי בה  שיש

 29  ).  ועוד מאוחרת שמיעה, הטיעו  זכות של הפרה, כדוגמת( אחרת פרוצדוראלית

  30 

 31 לא שהמשיב, היא המערער מפי להישמע שראויה היחידה הטענה דנ  במקרה .100

 32 הזו לעת נית  שלא באופ , מהתיק החומר את וביער המערער של בתיקו חומר שמר
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 1 את לבער המשיב של זכותו לעיל שהובהר כפי. ואימתי נשלחה שהשומה להוכיח

 2 טענה ע! בהצלחה התמודד לא המערער לעיל שהובהר וכפי בדי  היטב מעוגנת החומר

 3 . המשיב של זו

  4 

 5 התיק כאשר רלוונטיות אינ  הארכיוני! שתקנות היא זה בעניי  המערער טענת .101

 6 לעיל נדחתה המערער של זו טענה. המערער כלפי מנהליי! גבייה הליכי יש ועדיי  פעיל

 7  . בדי  ביסוס כל לה ואי 

        8 

 9    מכחמכחמכחמכח    השומההשומההשומההשומה    שלשלשלשל    בתקפותהבתקפותהבתקפותהבתקפותה    פג!פג!פג!פג!    נפלנפלנפלנפל    לאלאלאלא    כיכיכיכי    לומרלומרלומרלומר    נית נית נית נית     העניי העניי העניי העניי     שבנסיבותשבנסיבותשבנסיבותשבנסיבות    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

 10        .  .  .  .  המינהליתהמינהליתהמינהליתהמינהלית    התקינותהתקינותהתקינותהתקינות    חזקתחזקתחזקתחזקת

  11 

 12   לסיכו!לסיכו!לסיכו!לסיכו!

 13    המועדהמועדהמועדהמועד    להארכתלהארכתלהארכתלהארכת    המערערהמערערהמערערהמערער    לבקשתלבקשתלבקשתלבקשת    סרבסרבסרבסרב    כאשרכאשרכאשרכאשר    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    דעתודעתודעתודעתו    בשיקולבשיקולבשיקולבשיקול    פג!פג!פג!פג!    כלכלכלכל    מצאתימצאתימצאתימצאתי    לאלאלאלא

 14, , , , המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    אצלאצלאצלאצל    ככתובתוככתובתוככתובתוככתובתו    מסרמסרמסרמסר    אותהאותהאותהאותה    בכתובתבכתובתבכתובתבכתובת    גרגרגרגר    לאלאלאלא    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    העובדההעובדההעובדההעובדה    נוכחנוכחנוכחנוכח. . . . ההשגהההשגהההשגהההשגה    להגשתלהגשתלהגשתלהגשת

 15. . . . לאולאולאולאו    א!א!א!א!    בגינובגינובגינובגינו    שומהשומהשומהשומה    הוצאההוצאההוצאההוצאה    והא!והא!והא!והא!    חחחח""""הדוהדוהדוהדו    בגורלבגורלבגורלבגורל    עלהעלהעלהעלה    מהמהמהמה    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק    עליועליועליועליו    היההיההיההיה    העניי העניי העניי העניי     בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות

 16    היההיההיההיה    2002200220022002    שמשנתשמשנתשמשנתשמשנת    משו!משו!משו!משו!    השגההשגההשגההשגה    להגשתלהגשתלהגשתלהגשת    ארכהארכהארכהארכה    לולולולו    לית לית לית לית     ישישישיש    כיכיכיכי    בטענהבטענהבטענהבטענה    להישמעלהישמעלהישמעלהישמע    יכוליכוליכוליכול    לאלאלאלא    המערערהמערערהמערערהמערער

 17    טרחטרחטרחטרח    בעתבעתבעתבעת    ובהובהובהובה, , , , 1998199819981998    חחחח""""לדולדולדולדו    ארעארעארעארע    מהמהמהמה    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק    שלאשלאשלאשלא    עיניי!עיניי!עיניי!עיניי!    עצימתעצימתעצימתעצימת    תו�תו�תו�תו�    בחרבחרבחרבחר    המערערהמערערהמערערהמערער. . . . לללל""""בחובחובחובחו

 18        . . . . 2002200220022002****1999199919991999    הבאותהבאותהבאותהבאות    לשני!לשני!לשני!לשני!    דוחותדוחותדוחותדוחות    להגישלהגישלהגישלהגיש

 19    אתאתאתאת    ומכרומכרומכרומכר    מהאר'מהאר'מהאר'מהאר'    היגרהיגרהיגרהיגר    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    בהינת בהינת בהינת בהינת , , , , זהזהזהזה    תיקתיקתיקתיק    שלשלשלשל    המיוחדותהמיוחדותהמיוחדותהמיוחדות    בנסיבותיובנסיבותיובנסיבותיובנסיבותיו, , , , אחרותאחרותאחרותאחרות    במילי!במילי!במילי!במילי!

 20    עלהעלהעלהעלה    מהמהמהמה    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק    החובההחובההחובההחובה    עליועליועליועליו    הייתההייתההייתההייתה, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    אצלאצלאצלאצל    הרשומההרשומההרשומההרשומה    הכתובתהכתובתהכתובתהכתובת    ג!ג!ג!ג!    שהיווהשהיווהשהיווהשהיווה    ביתוביתוביתוביתו

 21        ....1998199819981998    חחחח""""דודודודו    שלשלשלשל    בגורלובגורלובגורלובגורלו

 22    שירותיושירותיושירותיושירותיו    בשכירתבשכירתבשכירתבשכירת    מעורבמעורבמעורבמעורב    שהיהשהיהשהיהשהיה    בנובנובנובנו    אתאתאתאת    ****    לעדותלעדותלעדותלעדות    חיוניי!חיוניי!חיוניי!חיוניי!    עדי!עדי!עדי!עדי!    הביאהביאהביאהביא    לאלאלאלא    המערערהמערערהמערערהמערער    לכ�לכ�לכ�לכ�    בנוס.בנוס.בנוס.בנוס.

 23        . . . . 1998199819981998    חחחח""""דודודודו    אתאתאתאת    שהגיששהגיששהגיששהגיש    כה כה כה כה     סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    חחחח""""רוהרוהרוהרוה    ואתואתואתואת, , , , אעמראעמראעמראעמר    אמי אמי אמי אמי     חחחח""""רורורורו    שלשלשלשל

 24    זהזהזהזה    עניי עניי עניי עניי     לזקו.לזקו.לזקו.לזקו.    ואי ואי ואי ואי , , , , המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    אצלאצלאצלאצל    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    בתיקובתיקובתיקובתיקו    החומרהחומרהחומרהחומר    אתאתאתאת    לבערלבערלבערלבער    רשאירשאירשאירשאי    היההיההיההיה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב

 25   .  .  .  .  לחובתולחובתולחובתולחובתו

 26    כדיכדיכדיכדי    דהיינודהיינודהיינודהיינו. . . . שכמושכמושכמושכמו    עלעלעלעל    מוטלמוטלמוטלמוטל    להוכיחהלהוכיחהלהוכיחהלהוכיחה    והנטלוהנטלוהנטלוהנטל    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    הגנההגנההגנההגנה    טענתטענתטענתטענת    היאהיאהיאהיא    ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    טענתטענתטענתטענת

 27    אואואואו    31/12/0331/12/0331/12/0331/12/03        לפנילפנילפנילפני    השומההשומההשומההשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי    אתאתאתאת    קיבלקיבלקיבלקיבל    שלאשלאשלאשלא    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    צרי�צרי�צרי�צרי�    המערערהמערערהמערערהמערער, , , , בטענהבטענהבטענהבטענה    להצליחלהצליחלהצליחלהצליח

 28    מהעובדהמהעובדהמהעובדהמהעובדה    להיבנותלהיבנותלהיבנותלהיבנות    יכוליכוליכוליכול    הואהואהואהוא    ואי ואי ואי ואי . . . . האמורהאמורהאמורהאמור    המועדהמועדהמועדהמועד    לאחרלאחרלאחרלאחר    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    נשלחונשלחונשלחונשלחו    שהנימוקי!שהנימוקי!שהנימוקי!שהנימוקי!



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  נ' פקיד שומה רחובות שפיגולנט 32523�06�15 ע"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

26  
 26מתו

 1    שנתשנתשנתשנת    דצמברדצמברדצמברדצמבר    חודשחודשחודשחודש    סו.סו.סו.סו.    לפנילפנילפנילפני    הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!הנימוקי!    משלוחמשלוחמשלוחמשלוח    אודותאודותאודותאודות    בכתבבכתבבכתבבכתב    ראיהראיהראיהראיה    למשיבלמשיבלמשיבלמשיב    אי אי אי אי     שני!שני!שני!שני!    12121212    שלאחרשלאחרשלאחרשלאחר

 2  .  .  .  .  המערערהמערערהמערערהמערער    שהעלהשהעלהשהעלהשהעלה    ההתיישנותההתיישנותההתיישנותההתיישנות    טענתטענתטענתטענת    אתאתאתאת    לדחותלדחותלדחותלדחות    שיששיששיששיש    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה. . . . 2003200320032003

 3    התקינותהתקינותהתקינותהתקינות    חזקתחזקתחזקתחזקת    מכחמכחמכחמכח    השומההשומההשומההשומה    שלשלשלשל    בתקפותהבתקפותהבתקפותהבתקפותה    פג!פג!פג!פג!    נפלנפלנפלנפל    לאלאלאלא    כיכיכיכי    לומרלומרלומרלומר    נית נית נית נית     העניי העניי העניי העניי     בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות

 4  . . . . המינהליתהמינהליתהמינהליתהמינהלית

 5  .אפוא נדחה הערעור

 6 צמוד יהיה זה סכו!. , 25,000 של בס� והוצאות ד"עו טרחת שכר למשיב ישל! המערער

 7  .   בפועל המלא לתשלומו ועד מהיו! חוקית ריבית וישא למדד

 8   תשלח עותק מפסק הדי  לב"כ הצדדי!המזכירות 

 9  , בהעדר הצדדי�.2018יוני  27, י"ד תמוז תשע"חנית� היו�,  

                   10 
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