
 

איזון בין   –קבלת ראיות שלא נכללו בהליך השומה המנהלי במסגרת ערעור מס בבית המשפט 

 "מס אמת" ל"צדק חלוקתי" ו"יעילות מינהלית" 

יסכים   לא  השומה ככלל  הליך  במסגרת  השומה  לפקיד  מסר  שלא  ראיות  מנישום  לקבל  המשפט  בית 

בעניינה של חברת מדינגו   כך עולה מהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב  .בעניינוהמנהלי שהתקיים  

שלא הוצגו לפקיד השומה במהלך   בע"מ, שניתנה לפני כחודש. החברה ביקשה להגיש לבית המשפט ראיות

של פקיד   הדיוניות  ולא תפגע בזכויותיו  ,כי הוספת הראיות לא תביא להארכת ההליך  טענה  יאהשומה. ה דיוני  

   .השומה

, שכן הראיות אותן היא מבקשת להוסיף  אמת  מססייע בגביית  ת הראיות  וספת  כי ה  טענה החברה  במיוחד

המחלוקת   יריעת  להרחבת  מביא  שהדבר  מבלי  טענותיה,  את  משמעותי  באופן  פקיד מחזקות  לבין  בינה 

, כי הבקשה להצגת הראיות הנוספות נעשתה לאחר שדיון ההוכחות בהליך הושלם,  עם זאת  השומה. נציין

 ובטרם הוגשו סיכומי הצדדים.  

לבחון את   הוא רק  , לטענתו,בערעור מס  תפקידו של בית המשפט  פקיד השומה התנגד לבקשת החברה.

להציג לבית המשפט ראיות אשר לא הוצגו   , לפיכך,החלטתו של פקיד השומה. לשיטתו אין כלל מקום  סבירות

, בעת ניהול הליך השומה  במקרה דנן, הראיות היו בידי המערערתכי    גם  טען  פקיד השומהלפקיד השומה.  

 שלא להציגן.  ,מטעמיה ,בחרהשוהיא 

החלטה שניתנה  נסמך על    . בית המשפטלהוספת ראיות  ת המערערתבית המשפט המחוזי דחה את בקש

 , "בחבילה אחת"להגיש את מכלול ראיותיו    חייב  שם נקבע כי בעל דין  1,'נהמחאגבבית המשפט העליון בעניין  

הראיה   יאופבו מצוי ההליך,    השלבבקשתו של בעל דין להגיש ראיות בשלב מאוחר יותר, תוכרע על בסיס  כי  ו

גביית  בנוגע לטענת המערערת באשר לצורך בקיומה.  על  של המבקש    ידיעתו  עדומושהגשתה מתבקשת,  

  " מס אמת"לפיה   2, .גי.דיטיבית המשפט לדבריה של השופטת ברק ארז בהחלטתה בעניין הפנה מס אמת, 

אלא מונח נורמטיבי המגלם בתוכו לא רק את הערך המתמטי או החשבונאי של    ,מתמטי-איננו מונח טכני

 .  מנהלית ויעילות ודאותהמס, אלא גם שיקולי הוגנות, צדק חלוקתי, 

הנישום להוכיח כי אי הגשת   יצליח  . אםניתן לתקן  ,השומתיבהליך    תקלהכל    לאשהיא    הדברים  משמעות

בית  יוכל  בית המשפט,  לשון  , כ "זהב"ראיית  ב   מדובר  כיאו  ,  טכנית   מתקלההראיות בהליך השומתי נבעה  

שפקיד השומה    כדילהחזיר את הצדדים לדיון השומתי    גם  המשפט להסכים לבחון את הראייה, ובסמכותו

 יוכל לבחון את הראיות.  

ופסק דינו של בית המשפט העליון    מדינגוועם זאת, מהפסיקות האחרונות בנושא, לרבות פסק הדין בעניין  

 וכי הוא עלול לסגת מפני עקרון היעילות המנהלית.  כי עיקרון מס האמת אינו חזות הכל  עולה  ,.גי.דיטיבעניין  

לפרטים נוספים   בזמן.  ראיותיו  ולהציגעל הליך תקין    דילהקפ  הנישום  חובתלקחת בחשבון גם את    יש  לכן

  .ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג ולרו"ח ומתמחה במשפטים שרין זוארץ ממחלקת המסים ,ולייעוץ בנושא
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