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 2015 מרץ

 
 לציבור לקוחותינו,

 

של הפרשי  אושרה תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים בגין גבייה ביתר
 בסך מיליוני ש"ח והימנעות מהשבתם הצמדה

 
רואי חשבון באמצעות  -ושות'רואה חשבון שמחה פרקש ממשרד "הרשקו פרקש התובע המייצג: 

 .עו"ד סביר רבין
 

הגשת תביעה ייצוגית נגד  בית המשפט המחוזי )מרכז(באישרה השופטת מיכל נד"ב  12.3.2015ביום 
רשות המיסים בשל כך שבמסגרת דחיית תשלומי מס והסדרי חוב שבגינם נגבו הפרשי הצמדה 

 היא אינה מחזירה לנישומים את יתרות הזכות שנגבו ביתר.  וריבית
חלק מפקידי השומה מתערבים באופן יזום במערכת לפחות לכאורה, כי  ,מהחלטת בית המשפט עולה

המחשוב, יוצרים קנסות שלא היו אמורים להגבות מהנישומים בתקופת ההסדר ומקזזים את יתרות 
 רת הזכות והיא לא מושבת לנישומים הזכאים להשבתה. הזכות כנגד הקנסות הנ"ל ובכך מתאפסת ית

 
 הרחבה

 

רשות המיסים אותו מחייבת  כאשר נישום מסדיר את חובותיו לרשות המיסים בהסדר תשלומים,
 צפויים לתקופת ההסדר.הבהפרשי הצמדה וריבית 

הנדחה מאחר ולא ניתן לדעת את שעור הפרשי ההצמדה לעתיד )לתקופת הסדר התשלומים או למועד 
גובה רשות המיסים הפרשי הצמדה צפויים, על פי הערכתה, שהינה במקרים רבים, הערכה  ,של המס(

 ביתר. 
נוצרים לנישומים יתרות זכות בגין הפרשי הצמדה צפויים ועל רשות המיסים להחזירם אלו במקרים 

הזכות כנגד כי פקידי השומה מקזזים את יתרות  ,לכאורה ,לנישומים. מהחלטת בית המשפט עולה
ת הזכות המגיעות לנישומים ואלה לא וקנסות שלא אמורים לחול על הנישומים ובכך מאפסים את יתר

 מוחזרות להם.
  

במסגרת הדיונים, הודתה רשות המיסים כי מבדיקה שערכו אצל אחד מפקידי השומה נתגלה כי נגבו 
 ,. לטענת התובע המייצגש"ח 2,100,000של  כולל סכום במקרים  100 -ביתר, בכ סכומי הפרשי הצמדה

מדובר בפועל בגביה ביתר של סכומים המסתכמים בסכומים הגבוהים עשרות מונים מסכום זה ובהיקף 
 ארצי .

  
 בצעד חריג הביעה כב' השופטת נד"ב אי נוחות מהתנהלות רשות המיסים בתיק. 

  
קש, שותף בכיר בפירמת רואי החשבון את הבקשה לאשור התובענה כייצוגית הגיש רו"ח שמחה פר

 "הרשקו פרקש ושות'" המתמחה במתן שירותים למגזר ההתיישבותי ובטיפולי מיסוי מורכבים, 
  באמצעות עו"ד סביר רבין.

 
 
 

מטרת חוזר זה הינה להסב את תשומת הלב לאמור בלבד. אין להסתמך על תוכן חוזר זה ללא קבלת 
 ייעוץ מקצועי.

 
 בברכה,

 קש ושות',הרשקו פר
 רואי חשבון

 7.15חוזר 


