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 חישוב מסלול מחדש עשות ל רא לרשות המסים קול קו 

 

 דהן יעקב ח"ורו ד"עו

 

נבקש  , דחיית תקופות בענייני הליכי מס -קנות שעת חירום נוכח פרסום תבמסגרת מאמר זה, 

בחון, האם נוכח המצב הלא פשוט כלל, כאשר מתחוללת סערה של ממש המסים ללרשות קרוא ל

נגיף הקורונה, בישראל בפרט ובעולם בכלל, יש מקום כי תבצע חישוב מסלול מחדש,  עקב

  במסגרתו תוכל היא לגבות כספים רבים מנישומים עימם קיימת מחלוקת בדבר חיוב המס, 

בבתי המשפט השונים ועל ים המצויים בימים אלה לחסוך בזמן עבודה רב, לרבות במסגרת תיק

עסקים רבים  החלט יתכן, כיבמציאותית וברורה, כי תוך ראיה  ידי כך לחסוך גם זמן שיפוטי רב,

 .ימשיכו להתקיים עם שוך הסערהלא בישראל 

 

התקנות מאפשרות  .פורסמו תקנות החירום בנושא דחיית תקופות בענייני הליכי מס 27.3.2020ביום 

כי  ,דחיית מועדים לנישום ולרשויות המס השונות בנוגע להליכים בענייני מס. בתקנות נקבע

ועד   2020במרץ  22מהתקופות הקצובות בסעיפי החקיקה המנויים בהן, תנוטרל התקופה שמיום 

 .  2020במאי  31ליום 

 

רשות המסים תפעל במטרה  , דווקא בתקופה זו במסגרת זו, עולה השאלה, האם לא נכון יהיה, כי 

מיותרים,   ולעיתים גם וזאת במקום הליכי השגה ובהמשך הליכי ערעורי מס ארוכים ?פשרותללהגיע 

אינה מצליחה   תי המשפט פוסקים לטובתה, היאגם אם ידה היא על העליונה ובאשר במרביתם 

 .ת המסלגבות א

 

כידוע, נישומים רבים נמצאים במחלוקות מס מול רשות המסים, במקרים רבים, רשות המסים עומדת  

על הרגליים האחוריות ולא מוכנה להגיע לפשרות ראויות מול אותם נישומים, פשרות אשר יש בהן כדי  

 התאושש ממנה.לסייע לקופה הציבורית בימים טרופים אלה, אשר נראה, כי עסקים רבים לא יצליחו ל

 

, ישנם מקרים לא מעטים, אשר הנישומים מוכנים ואף יכולים לשלם סכומי מס זאת כאשר
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משמעותיים, תוך בניית שומת מס אמת אשר נתמכת בראיות, אולם משום מה, רשות המסים אינה 

 מוכנה להגיע לפשרות בעניינים מעין אלה.

 

מס", כגון: הליכי גילוי  בשנים עברו, ידעה רשות המסים להציע "מבצעי תשלומי כי , בנקודה זו נזכיר

מרצון, דיבידנד מוטב ועוד, ולכן נראה, כי טוב אם רשות המסים תפנה מאמציה למישורים אחרים  

כאשר יש ביכולתה לגבות סכומי כסף משמעותיים, אשר לבטח יסייעו לקופה הציבורית, ובהמשך  

 . הדרך, תסייע לאזרחים רבים, בהם שכירים ועצמאיים

 

נסות לסיים מצד פקידי השומה השונים לאחרונים, כן יש נכונות מסוימת ה בימיםלציין, כי  יש

במסגרתה, רשות המסים אשר מחלוקות על דרך הפשרה, אולם נראה, כי נדרשת הנחיה ברורה 

אפקטיבית אל מול הנישומים אשר גם הם בכללותה, תפעל במטרה לסיים מחלוקות ולבצע גבייה 

 נוכח המצב. עצמם נמצאים בקשיים רבים 

 

,  הספציפיות יובהר, כי כל מקרה הוא בעל נתונים משתנים והוא נבחן בידי הרשויות על פי נסיבותיו

 לתוצאה להביא על מנת, חשבונאיתהבנה  בעל בתחום המיסוי,  ד" עו  עם  להתייעץ יש , ולכן

 הנישומים. עבור האופטימלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ורו"ח יעקב דהןלפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד 

 עורכי דין -ושות'  יעקב דהן

 
אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, מטרתו הינה אינפורמטיבית בלבד ויש לבחון  

 .כל מקרה ומקרה לגופו 


