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כותרת :עו"ד אורי גולדמן  -בעקבות החלטת
ביהמ"ש העליון לפיה שומות מס ההכנסה
מנחם פרידמן  :החלטה עקרונית שפרסם הבוקר בית המשפט
העליון בענין שומות מס הכנסה ,עלולה לגרוע כחצי מליארד שקל
מקופת המדינה ,כך טוענים ברשות המסים .שופטי העליון יורם
דנציגר ,ניל הנדל וצבי זילברטל ,קבעו  -מס הכנסה אינו יכול
להוציא שומה לאחר המועד הקבוע ,גם אם החלטת פקיד השומה
התקבלה במועד אך לא נשלחה לנישום עד המועד הקבוע .האם
ההחלטה הזו חלה גם עליכם? אנחנו מבקשים עכשיו להרחיב
ולענות לכם בשאלות שלכם ,להרחיב עם העו"ד אורי גולדמן,
ממשרד עורכי הדין באותו שם .שלום לך ,עו"ד גולדמן.
עו"ד אורי גולדמן  :שלום רב.
מנחם פרידמן  :קודם אני חושב שצריכים שתי הבהרות בענין
הזה .מה זה מועד קבוע ,ומה זה אם לא נשלחו לנישום עד אותו
מועד קבוע?
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עו"ד אורי גולדמן  :או ,אז מצב הפוך מההגיון שהיה שנים רבות
במדינת ישראל אמר דבר כזה  -קודם כל המועד שיש לפקיד
השומה להוציא שומה למיטב שפיטה ,אני אסביר אותו כרגע
בקצרה כי זה משהו שמובן לאנשים מסים ,אבל לאדם הסביר
המשמעות היא כזו  -נישום מגיש דו"ח למס הכנסה ,ולפקיד
השומה יש  3שנים לבדוק את אותו דו"ח ,ו\או לאשר אותו ,או
להגיד אני שם אותה למיטב שפיטה ,אני חושב שמה שדיווחת לי
הוא לא נכון ,צריך להיות שומה יותר גבוהה .במצב הזה יש
לפקיד השומה בעצם  3שנים מסוף שנת המס ,בשביל לתת את
החלטתו ,בעצם בשביל להוציא שומה .במצב הדברים הזה ,החוק
הוא מאוד ברור ,הוא אומר יש  3שנים לפקיד השומה להחליט
מיום סיום שנת המס ,שזה ה 31.12-של אותה שנה .עד פה המצב
מאוד ברור .אלא שפקיד השומה למשל במקרה שלנו ,של הלקוח
שלנו ,איחר מעבר ל 3-שנים ב 12-יום .לכאורה איחור סביר ,כך
קבע בית המשפט המחוזי ואמר  -איחור של  12יום ובלבד
שהנישום ידע שעומדים להוציא לו שומה ,הוא עדיין לא מבטל
את השומה ,לכן אנחנו רוצים לדון בה לגופה .אלא שבסך אנחנו
טענו ,עלינו לבית המשפט העליון ,הגשנו ערעור ,וטענו לבית
המשפט העליון שבכך נפרצים בעצם כל המועדים בכל החוקים.
לא רק בחוקי המסים .למעשה מתחיל להיות עכשיו טווח של
איחור סביר .מה הוא איחור סביר  -ממועד שקבוע בחוק.
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מנחם פרידמן  :כן ,ובית המשפט החליט להתייחס ל 3-השנים
האלו על היום כמועד הקבוע.
עו"ד אורי גולדמן  :אכן ,על היום של ה 3-שנים ,ובמידה ומוגשת
השגה לפקיד השומה אחרי שפקיד השומה מוציא שומה למיטב
שפיטה ,ניתן להגיש השגה ,נישום יכול להגיש השגה ולהגיד  -אני
משיג על שומתו של פקיד השומה .ומאותו רגע יש שנה לפקיד
השונה להחליט ,האם הוא מקבל את השגת הנישום ו\או לא.
למעשה ,בית המשפט העליון היום החליט בפסק דינו של בית
המשפט העליון ,משהו שברור לרוב האנשים  -לא יתכן שרשות
מסים חורגת ממועדים ,גם אם המועד הוא חריגה סבירה .במקרה
שלנו ,באמת החריגה היתה של  12ימים.
מנחם פרידמן  :כן .תאמר לי בבקשה ,עו"ד גולדמן ,ההחלטה
הזאת חלה רק על לקוחות כבדים ,או שיש גם רבים מקרב
הנישומים העוסקים קטנים ,עוסקים פרטיים ,אולי גם שכירים,
שעשויים להיכלל בתוך הקטגוריה הזאת?
עו"ד אורי גולדמן  :למעשה ,ההחלטה הזאת היא ,לכאורה נכון
שמדובר בהחלטה בתיק כבד ,אבל מכיון שמדובר בתיק עקרוני,
ההחלטה עקרונית והיא תופסת מכאן ואילך .המשמעות שלה -
החל משנת  ,2004אם פקיד השומה איחר בדו"ח של להגיש
החלטה לגבי דו"ח של מישהו ,למשל בהוצאת השומה ,או בהחלטה
בהשגה ,בוא נניח כי בית משפט העליון לא קבע ,אבל מעבר ליום
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אחד אפילו ,השומות פשוט בטלות .זאת אומרת ,ככלל ,גם על
אנשי עסקים כמו ששאלת ,וגם על משה מהמכולת שמגיד דו"ח
ופשוט איחרו את המועד של השומה.
מנחם פרידמן  :מדהים .טוב ,אנחנו מאוד מודים לך ,עו"ד אורי
גולדמן ,על ההבהרה הזו .תודה רבה לך.
עו"ד אורי גודלמן  :תודה רבה לכם.
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