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לא מתווכחים עם מס הכנסה 
-ברוב המוחלט של המקרים תמכו בתי. מהפניות נדחות 81% -לא משתלם לערער על שומות מס הכנסה 

המשפט ברשויות המס והטילו על המערערים הוצאות משפט גבוהות
 

 אהרונסון -ענת שיחור
2/10/2007 9:26

ולהגיע לבית המשפט כדי , לא אחת נתקלים נישומים ורואי חשבון בדילמה אם להתפשר בדיוני שומה או שמא לא להתפשר
מהערעורים על שומות נדחים בכל  81%מראה כי ' שיפר ושות, זיוח "מחקר שנערך על ידי משרד רו. לברר את השומות

 .בתי המשפט בישראל
 

מראה כי בתי המשפט נוטים לתמוך בעמדת רשויות המס ולהטיל הוצאות , שסקר פסקי דין מהשנתיים האחרונות, המחקר
נראה כי זו הסיבה לכך שרוב המקרים של אי הסכמה . דבר שהופך את התביעה ללא כדאית -משפט גבוהות על המערערים 

האזרח הקטן מתקשה לעמוד במימון הוצאות . ורק מקצתם מגיעים לבתי משפט, בין נישומים לרשויות המס מגיעים לפשרות
 . כמו שכר טרחה לעורך דין באלפי ועשרות אלפי שקלים כדי לערער לבית המשפט

 

 אומר כי הוא נתקל לא אחת במקרים שבהם מפקחי המס מעלים עניין זה כאמצעי לחץ לחתימה על הסכם ח יורם שיפר"רו
אלו כמובן שלא מגיעות . ומוסיף כי השופטים לוחצים להגיע לפשרות תוך כדי הדיונים, או אפילו כדי להתפשר בדיוני שומות

 .לידיעת הציבור

 אביב-בתל -החיובים הכי גבוהים 

. כי סביר להניח שניתן היה להגיע לאותה תוצאה בפשרה ולמנוע הוצאות, שיפר אומר לגבי פסקי דין שהתקבלו בחלקם
 .מפסקי הדין היו לטובת הנישומים 19%ורק , מפסקי הדין הערעורים נדחו או נדחו בחלקם 81%-במחקר נמצא כי ב

 
כמו כן נפסקו . אלף שקל בממוצע לפסק דין 27-כ: אביב-הסכומים הגבוהים ביותר מחויבים בתל, מבחינת חיוב בהוצאות

בבאר שבע ובירושלים נקבעו הוצאות של , בחיפה. אלף שקל בממוצע למערערים שתביעותיהם התקבלו 31.5הוצאות בסך 
בבאר , רק במקרה אחד. אלף שקל בממוצע בגין פסקי דין שנדחו 16-כ -ואילו בנצרת , אלף שקל בממוצע לתיק 13-פחות מ

 .שקל 10,000זיכה בית המשפט את המערער שזכה בהוצאות בסך , שבע
 

 1 -מקרים  4(פסילת ספרים , )התקבל בחלקו 1, נדחו  8 -מקרים  9(נושאי הערעור הנפוצים ביותר הם הפרשי הון 
התקבל  1, התקבל 1 -מקרים  6(והכנסות לא סבירות ) נדחו 6, התקבלו בחלקם 4 -מקרים  10(הוצאות , )נדחו 3, התקבל 

 ).בחלקו והשאר נדחו
 

. ערעורים בענייני מס הכנסה נגד פקידי השומה השונים 13בשנתיים האחרונות פורסמו בסך הכל , לגבי בית המשפט העליון
 .התקבלו 4מקרים נדחו ורק  9: גם כאן המצב איננו מזהיר

לא מתווכחים עם מס הכנסה - nrgכלכלה   1מתוך  1דף 

30/01/2009.co.il/Scripts/artPrint/artPrint.php?channel=16&channelName=business_channel&ts=02102007100451...


