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תיקון שומה–85סעיף 

שומהלתקן,מסששילםמידרישתלפיוביןביזמתובין,רשאיהמנהל(א)•
שאושרהמיוםשניםארבעתוך,82סעיףלפיאו(ג)או(ב)78סעיףלפישנעשתה

בכל,הענייןלפי,השפיטהמיטבלפישומהשנקבעהמיוםאועצמיתכשומה
:האלהמהמקריםאחד

בידישהיההחומרעםביחדאולבדן,העשויותחדשותעובדותנתגלו(1)
;המססכוםאתלשנותאובמסלחייב,השומהעשייתבעת,המנהל

אוהמססכוםאתלשנותכדיבהשהיהנכונהבלתיהצהרהמסרהמוכר(2)
;מסתשלוםלמנוע

.בשומהטעותנתגלתה(3)

זכותרוכש,מקרקעיןבאיגודפעולהעושה,במקרקעיןזכותמוכרהורשע(ב)
כופרעליוהוטלאו,98סעיףלפיבעבירה,מקרקעיןבאיגודזכותרוכשאובמקרקעין

התקופהבתוך,(א)קטןבסעיףכאמורלפעולהמנהלרשאי,101סעיףלפיכסף
תוםעדאו,הענייןלפי,הכופרתשלוםמיוםאוההרשעהמיוםשנהבתוםהמסתיימת

2.המאוחרלפי,(א)קטןבסעיףהקבועההתקופה



כמכשיר נוסף לשינוי השומה גם מצד 85סעיף 

הנישום

דרךהמחוקקפתחק''מסמהחלטתעלועררהשגההגשתמלבד•

.השומהלשינוינוספת

.הנישוםאתגםאלאהמנהלאתרקלאמשרתהסעיף•

לתיקוןשבקשההרי,יום30שלבזמןמוגבלתשהשגהבעוד–היתרון

!!!שנים4שלזמןפרקתוךלהגישניתןשומה

–החיסרון

.רחבותדיעילות.השומהלפתיחתעילותשלושרקנקבעו1.

.(מהשגהארוךיותראבל)בזמןתחומההסמכות2.

.המנהלגםהשומהלפתוחזכאיהנישוםרקלא3.
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העילות לתיקון שומה

אינטרסביןלאזןמנתעלנקבעושומהלתיקוןהעילות•

האינטרסלבין,המסרשות/הנישוםשלההסתמכות

.אמתמסבגבייתהציבורי

אונוסףמסלחייבהעשויות–חדשותעובדתנתגלו.א

.הסכוםאתלשנות

–לדוגמא

המותרותהמכירהיוםלאחרשהוצאונוספותהוצאות.1

שווייתרת"לגבילחוק47שבסעיףההגדרהמכוחבניכוי

.יותרמאוחרששולםהשבחההיטל-כגון."הרכישה

שלאמותרותהוצאותגםלנכותמאפשריםבפרקטיקה

.אבשלבנדרשו
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המשך-עילות התיקון 

כתוצאההמכירהבשווישינויחלאולתמורהתוספתשולמה.2

.ב"וכיוצבניהאחוזיתוספתכגוןהמכרבהסכםתנאימהתקיימות

.בהמשךנדון–תמורותעסקת

לשנותכדיבהשיש–נכונהבלתיהצהרהמסרהמוכר.ב

.תשלומולמנועאוהמססכוםאת

ולאהרשותי''עשומהלפתיחתרלבנטיתמטבעהזועילה

.הפליליבמישורהשלכותגםלהלהיותועלולותהנישוםי''ע

מכירתבגיןלפטורזכאותלגבינכוניםלאנתונים-לדוגמא

מניעהאיןלדעתנואך.בניהזכויותלגביאומגוריםדירת

דוחהגשתכמוכמושימושבהיעשההנישוםשגםחוקית

5."(מרצוןגילוי"שלסוג)הכנסהלמסמתקן



המשך-עילות התיקון 

–"בשומהטעותנתגלתה".ג

לטעותהתיקוןהוגבל(71תיקוןלפני)בעבר•

גםהסמכותהורחבהכיום.בלבדסופר

.הדעתבשיקוללטעותוכןמשפטיתלטעות

עללמעשהמדוברהחדשהבמתכונת•

.בשומהטעותשלסוגכללתקןאפשרות
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דוגמאות לתיקון על בסיס טעות משפטית

:(8079/07ע''ו)יצחקאהרוןד"פס•

חלפוובטרםבמתנהדירהלנכדההעבירסבא•

וביקשבתמורהנוספתדירהמכרשניםארבע

החוקבהבנתטעהשלוד"עוהכיהסתבר.פטור

מתנהרק(אזבנוסחו)החוקהוראותלפישכן

הניתןהפטוראת"מלכלכת"אינהזוגבןאולילד

.שניםלארבעאחת

לנכדההמתנהאתהסבביטלהשומהמשהוצאה•

במתנההעבירוזהלבנומתנהנתןובמקומה

.לנכדה

המהלךאתאישורש"ביהמ
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המשך-ד אהרון יצחק "פס

ההעברהביטולשללכתמרחיקתבטענההכירש"ביהמ•

לפישומהתיקוןשלבדרךלבןהעברהובמקומהלנכדה

.85סעיף

ביןד"בפסהערבובחל,נכונההתוצאהאםגם–לדעתנו•

102סעיףלפיעסקהביטוללסוגייתשומהתיקוןסוגיית

.עצמהבפניהעומדת

בהבנתמשפטיתטעותגםכיהסכמהקיימתמקוםמכל•

.שומהלתיקוןעילהלהוותעשיההחוק

לגביבפטורפחיובהמרת–הדעתבשיקוללטעותדוגמא•

.(בהמשךהרחבה'ר)מגוריםדירת
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נטל ההוכחה

עלחלהסעיףתנאיהתקיימוכיההוכחהנטל•

אתלתקןעקרוניתוניתןהתיקוןאתהיוזםהצד

.פעמיםמספרהשומה
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סוגי השומות שניתן לתקן

לפי לשון הסעיף המנהל רשאי לתקן רק שומות •

:שנעשו על ידו באופן אקטיבי

אישור השומה  –( ג)או ( ב)78שומה לפי סעיף •

כולל שומת מס  . לפי מיטב שפיטהאועצמית 

.רכישה

לפי . שומה בהיעדר הצהרה-82שומה לפי סעיף •

הגשת הצהרה במקרה זה מותנית ( ב)87' ס

לעומת זאת הגשת  . בהגשת הצהרה מפורטת

. בקשה לתיקון שומה אינה מתונית בכך
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י  ''תיקון שומה עצמית שהתיישנה ע

המנהל
לתקןרשאיאינוהמנהל(25331-01-13ע''ו)מירוןעזבוןד''פסלפי•

שומההוצאהשלאעצמיתשומהדהיינו)שהתיישנהעצמיתשומה

.(חודשים8במשך

ד"פס:ישנהפסיקה'רדומהלעמדה).שונההמיסיםרשותעמדת•

פרק,מקרקעיןמיסוי,הדרי.י'פרופגם'ר,1895/93א"ת,קורצגורן

.(182-183ש"ה,15.60

אהרונוביץ.ש,מקרקעיןמיסויל"סמנכשלחולקתעמדה'ראך•

,35ש"ה11.9.1סעיף"מקרקעיןמיסוי"בספרםגורמן.אוהשופט

סיבהואיןהכנסהמסשומותלעניןהפסיקהעמדתזוכיבנימוק

.ק''מסמעלגםתחולשלא

שומהלפתיחתמיוחדותהוראותישנםבפקודהגםכילזכוריש•

.מתקןדוחהגשתכולללפקודה147סעיףלפיולתיקונה
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–( 3()ב)78תיקון שומה לפי סעיף 

טעות חשבוןתיקון 
אם שוכנע המנהל שנפלה בשומה העצמית או בשומה לפי  •

ביוזמתו , הוא רשאי לתקנה–מיטב שפיטה טעות חשבון 
.או לבקשת המוכר או עושה הפעולה

יוסיפו  , (1)תיקן המנהל כאמור שומה שאושרה לפי פסקה •
.לראות בה שומה עצמית

ולכאורה אינה  85בקשת התיקון כאמור אינה מכוח סעיף •
אבל כנראה שחלים דיני ההתיישנות  . מוגבלת בזמן

.והשיהוי המינהלי
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107תקופת תיקון השומה וסעיף 

לתיקוןשנים4שלתקופהקובע85סעיף•

סעיףלפיהמועדאתלהאריךניתןהאם.השומה

:הקובע107

נתבקשאם,זהבחוקשנקבעמועדכללהאריךרשאיהמנהל"
".לבקשהלהיעתרמספקתסיבהראהואםלכך
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המשך-תקופת תיקון שומה 

רקחלהואאםבפסיקהעקרוניתמחלוקתקיימת107סעיףלגבי•

.מהותייםמועדיםעלגםאודיונייםמועדיםעל

הארכתכגוןדיונייםמועדיםרק-שמרניתהמיסיםרשותעמדת•

.74סעיףלפינאמנותעלהודעהאוהשגהלהגשתמועד

הצהרהלהגשתבהתייחס34לתיקוןח''להצעההסברדברילפי•

שלאפטורלבקשתמועדהארכתשגם,עולה73סעיףלפילמסמק

.בסמכותכלולהההצהרההגשתבמועדהתבקשה

(ב()2()ג1ג)9בסעיףהקבועיםהמועדים-מהותילמועדדוגמה•

חודש18-התקופת–רכישהמסלענין"יחידהדירה"הגדתלצורך

.'וכוהישנההדירהלמכירת
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להארכת מועד" סיבה מספקת"מהי 

,ססונקרד''בפסו5239/97ש"עמ,חיפהאורותד''בפס•

סיבהאינוהצדדיםביןמ"מוניהולכינפסק2490/97ש"ע

.באיחורעררלהגשתמספקת

חיצוניותנסיבותשלקיומןהוא"מיוחדטעם"כינקבע•

.הדיןבעלבשליטתשאינן

אתמשקפיםאםוספקיחסיתישניםד''בפסמדובר•

לאשנישומיםציבוריאינטרסיש,שכן.הנכונהההלכה

ההליךאתלמצותקודםשינסואלאמשפטלבתיירוצו

שנכשלמ''מו.הרשותעםלהבנהלהגיעמנתעלהמינהלי

יומואתלנישוםלאפשרמספקתסיבהלדעתנומהווה

15.ש"בביהמ



חלה  107האם סמכות להארכת מועד סעיף 

?85גם על תיקון שומה לפי סעף 

מועדנחשבשומהלתיקוןשנקבעהמועדהאםברורלא•

.מהותיאופורצדורלי

.בעליוןהלכהעדייןאין.הזובשאלהחלוקההפסיקה•

באימרתרובינשטייןהשופט7759/07א"עכספיד"בפס•

הסוגיההשאירההרובדעת,אולם.סמכותשישקבעאגב

.עיוןבצריך

עקרונית–בספרםגורמן.א-ואהרונוביץ.שעמדת•

סעיף,שם'ר)חריגיםבמקריםרקאךחלההסמכות

.(54ש"ה16.10-ו11.15
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-סמכות להארכת מועד לתיקון שומה

המשך-סיבה מצדקת 
שנים4-החלוףלאחרנולדההתיקוןעילתאם–לדעתנו•

השבחההיטלשומתהליכי–לדוגמה.להאריךהצדקהיש

.במסמקהשומההוצאתממועדשנים4בחלוףשהסתיימו

שלבמקריםפרגמטיותמגלהמסמקידיעתנולמיטב•

שמוציאההסכמהדמיאוכאמורהשבחההיטלשומת

.השומהועלההוצאהניכויעללהשפיעכדיבהשישי''רמ

(11.15סעיףבספרם,וגורמןאהרונוביץ'ר)

לחרוגלאפשריש–(שם)בספרםוגורמןאהרונוביץלדעת•

שבהםחריגיםמקריםבאותםההתיישנותמתקופת

לדעתהיהיכולולאידעלאשהנישוםבעובדותמדובר

17.התקופהחלפהבטרם



-27213-02-19ע "ו-ד מלכיאור''פס

הנישום רכש דירה שניה במסגרת קבוצת רכישה  •

את . וחלו עיכובים רבים בבנייה2013בשנת 

עוד לפני  2018דירתו הראשונה מכר בשנת 

השלמת הבניה ולפני מסירת החזקה בדירה  

.הנרכשת

לתקן את  ביקש הנישום מכירת הדירה לאחר •

שומת מס הרכישה בגין הדירה החדשה כדירה  

.יחידה

.שנים4-ק טען לחלוף תוקפת ה"מסמ•
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המשך-ד מלכיאור ''פס

רשות,21.4.2013מיום02/2013מקרקעיןמיסויביצועבהוראת•

גםקבלןלגביהחלופהאתלהחילנכונותהאתהביעההמסים

בינתיים).רכישהקבוצתבאמצעותמוקמתהנרכשתשהדירהבמצב

קבוצתעםהעיכוביםבעיית,2018משנת93בתיקוןמאזהוסדרה

.(1ב()ג1ג)0בסעיףבחוקרכישה

בקשההגשתכללנדרשתלאאלובנסיבותכי,קבעההעררועדת•

,חלופיתדירהרכישתשלבמקרהלהטבההזכאות.שומהלתיקון

תקופהכעבוררקולעתים,מעשהלאחררקלהיקבעיכולה

הסעיףיישום,מבנהבאופן,לכן.בזמןמוגבלתאינהאשר,ממושכת

הקבועהבתקופהמוגבלואינושומהתיקוןמחייבאינובשלמותו

.לחוק85בסעיף

לאחרשהוצאוהוצאותלדרושפתחלדעתנומהווהש"ביהמקביעת•

19.משפטיתהנמקהאותהלפישנים4



ממתי חלה תקופת הארבע שנים

לאחרגם,פעמיםמספרשומהלתקןניתןשצוייןכפי•

ממתיהשאלהעולהזאתלאור.ועררהשגההגשת

מיום,שנים4-השל"ההתיישנותתקופת"מירוץמתחיל

?המתוקנתהשומהמיוםאוהראשונההשומה

לעמדתבניגוד,כספיד''בפסרובישנטייןי"ענקבעבעבר•

מהשומהמתחילהתקופהמירוץכי,המיסיםרשות

.האחרונה

ההתיישנותתקופתכינקבע–70'מסתיקוןבעקבות•

שנקבעהמיוםאועצמיתכשומהשאושרהמיום"מתחילה

מאמץזהתיקון."העניןלפי,השפיטהמיטבלפישומה

20.הרשותעמדתאת



מגורים  המרת חיוב בפטור על דירת 

דוגמא לטעות בשיקול הדעת–
חיובולהמירעצמיתשומהלתקןניתןהאם•

?ממסלפטורבבקשה

בעקבותאולםזאתאיפשרולאעררועדותבעבר•

.המגמההשתנתה17/89ש"עמ,הייערד"פס

לאפשרכדי85בסעיףשימושעשתההועדה

מגוריםדירתמכירתבגיןפטורלבקשלנישום

ביקשהואההצהרההגשתשבמועדהגם

.ממספטורהתהיהלאשהמכירה
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המרת חיוב בפטור–ד הייער ''פס

לפטורשלאבקשוובהצהרתםדירה4.9.88-במכרוהעוררים•
ובקשובהםחזרוהשומההוצאתלאחראךממסהדירהאת

שלאמשבקשוכיוקבעהשגהזובבקשהראההמשיב.פטור
תקופתתוךרקבהםלחזוריכוליםהםממסהדירהאתלפטור

השומהלהגשתדאזהמועדהיהשזה)המכירהמיוםיום50
.(העצמית

המוכריםרשאיםאםהשאלהסביבאיפואנסבההמחלוקת•
.הימים50תקופתתוםאחריגםבהםלחזור
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המשך-ד הייער ''פס

אינושהחוקומקום,ממסמוכרלפטורהמחוקקלכוונתעדיפותלתתיש-329/79.א.עבעקבות•
לפילזכויותיועדיפותלתתוישפורמליתבקשהעלאזרחלתפוסאיןמפורשותבמליםזאתמונע

.הכלכליהענין

,יותרמאוחרתבעסקההכלכליענינולטובתלפטורלהזקקשלאפריבילגיהלאזרחהעניקהמחוקק•
מאפשרהישרהשכל.בהווהבקשההגשתשלפורמלימטעםרקזובסיסיתאפשרותלשלולנתןולא

.מכןלאחרויתורהמונעדברבחוקואיןההצהרההגשתלמועדמעברהפריבילגיהעללוותר

שלבשכרהיוצאכספיתמבחינהזומדיניותשלהפסדה.נבונהמיסוימדיניותמבחינתהדיןהוא•
.וטובתוזכויותיו,האזרחאתהמכבדתשלטוןמערכת

קבועמועדתחוםעלדוברשםשכן(חיפה)47/83ש"בעמשנדוןמהנושאכאןהאמורלאבחןיש•
.בזמןקצובהמעברהוראתבבחינתשהיהבחוק

היאלפטורמהבקשהחזרהשכן,85בסעיףהמשיבשימושידיעלהפורמליהצדאתלפתורניתן•
עלעדיףאינוהמיסוימנגנוןעלהנטלשלהשיקול.השומהעריכתלאחרשנוצרהחדשהעובדה
.באזרחוהתחשבותצודקמיסוישלשיקול
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חיוב בפטור או חלפת פטוריםהמרת 

כיוםמאפשרתהמיסיםרשות,הייערד''פסבעקבות•

85שבסעיףהשנים4בתקופתבדעתולהימלךלמוכר

עילתאתאולחיובאולפטורבקשהבדיעבדולשנות

15.62פרק,הדריגם'ר).מגוריםלדירותבקשרהפטור

.(שם195ש"הוכן

דירתשלהרגילהפטורהמרתלבקשניתן–לדוגמאכך•

לפיהמוריששלבפטור(2()ב)49סעיףשלמגורים

18שלהצינוןתקופתאת"להרוויח"ובכך(5()ב)49

,לדוגמא)יחידהדירהשלמהמיגבלותלהימנעאו,חודש

.(נוספתדירהכשיש
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תיקון שומה בגין עסקת קומבינציה  

ועסקת תמורות
לתקןלנישוםוהןלמנהלהןמאפשר85סעיף•

.בפועלשהוצאוהבניהלהוצאותבהתאםשומה

המיסיםרשות,שבחמס-ק"חבהנחיותלפי•

שידווחוכפיבפועלהבנייהעלויותאתתבדוק

לתקןהזכותלעצמהושומרתהשומהלפקיד

ביתרלבחוןוכןהתמורהשוויבענייןהשומות

.בעתידדיווחיםהקפדה
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-תיקון שומה בעסקת קומבינציה 

המשך
התמורהגודלבדברמתליםתנאיםנקבעיםכאשר

אלהותנאים,קומבינציהבעסקאותיקבלשהמוכר

בקשהכגון)התכנוןרשויותבהחלטתקשורים

:('וכוייעודשינוי,בנייהאחוזילהגדלת

בעתידהשינויעללדווחהצדדיםהתחייבותקבלת•

.85סעיףלפישנים4בתוךהשומהותיקון

החלקוהקפאתהצפוילפישומההוצאת,לחלופין•

.השגהבמסגרתבמחלוקתהשנוי
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תיקון שומה ועסקת תמורות

אשר,במקרקעיןזכותלמכירתעסקה,"תמורותעסקת"הביטוי•

רוכששיקבלמהתמורהכאחוז,המוכראצלתתקבלתמורתה

.בעתידהקרקעגביעלשיבנההנכסמכירתבעת,הזכות

למכירתשבתמורה,יזםעםלהסכםמגיעקרקעבעל,לדוגמא•

היזםשיקבלהגמורותהדירותמתמורת30%יקבל,ליזםהקרקע

.בעתיד

כי,המשפטביתקבע(10793/08א"ע)דברתנאותבהלכת•

שעסקתהרי,"חלקימכר"המהווה,קומבינציהלעסקתבניגוד

.בחשבוןמובאהקרקעשוויגםשבה,"מלאמכר"מהווהתמורות
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תיקון שומה ועסקת תמורות

לכללבהתאםשכן,תמורותעסקתבמיסוימובניתבעיהקיימת•

אתלמסותיש,"(החוק":להלן)מקרקעיןמיסוילחוק17בסעיף

התמורהתמורותבעסקתאולם,המכירהביוםשוויםלפיהמקרקעין

בעתידשיהיההמכירהבשוויתלויההקרקעבעלאצלשתתקבל

למיסוייביאאשר,הללוהשווים2ביןפערשייווצרלוודאיוקרוב

.העסקהשלשגוי

בשלבייקבעהמכירהשוויכילקבועיכולהיהמספקפתרון,לכאורה•

.שומהתיקוןיבוצע,התמורותקבלתולאחר,המכירהביוםהראשון

התמורותקבלתובמועדיתכןשכןפשוטאיננוהדבר,זאתעם

סעיףשלהוראותיולאורהשומהאתלתקןיותרניתןלא,העתידיות

ורקבלבדשנים4במשךתיקונהאתהמאפשרות,לחוק85

.מסוימיםתנאיםשלבהתקיימם
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תיקון שומה ועסקת תמורות

במסגרת,המיסיםרשותפרסמה,תמורותעסקתשהינהשבחלעסקתהקשורבכל•

הקובעת41/2017מספרעמדהאתהכנסהבמסבדיווחהחייבותהעמדותרשימת

:כדלקמן

שנוצרהאו,בפועלשהתקבלהתמורהכל,תמורותעסקתשהינהשבחעסקתדווחה"•

כשווישהוכרלסכוםמעבר(הנישוםשלהדיווחלבסיסבהתאם)לקבלההזכאות

עסקת,זהלעניין.במסחייבתכהכנסההשוטפתבתקופהתדווח,שבחבמסהמכירה

חלקהאושכולהבתמורהבמקרקעיןזכויותנמכרותשבמסגרתהעסקההינהתמורות

עליבנואשרהמבניםאוהדירותממכירתהרוכשבידישיתקבלוהתקבוליםמןנגזרת

".המקרקעין

יבוצעתמורותעסקתביצועבעת,המיסיםרשותלעמדתבהתאםכי,עולהלעילמהאמור•

נוספתתמורהכלכאשר,שבחבמסשיקבעהמכירהלשוויבהתאםראשונימסחישוב

.הכנסהבמסהשוטפתבשנהותמוסהתדווח,בעתידשתתקבל

כיצד;כגוןתמורותלעסקתהקשורותנוספותלסוגיותל"הנבעמדההתייחסותניתנהלא•

ערךירידתשלמקרים,רכישהמס,(?הונית,פירותית)העתידיתההכנסהתסווג

.ק"מסממנהלמולהשומותבדיוניבעתידיעלואלושסוגיותצפויכןועל,ועודהמקרקעין
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החלפת דירת מגורים  –תיקון שומה 

מקבלן
מגוריםדירתהחלפתלבצעשומהתיקוןשלבדרךניתן•

.(20/97ב"ה).בניןבאותואחרתבדירהמקבלןשנרכשה

כשתינחשבהדבררגילבאופןשכןבהקלהמדובר•

לקבלןהדירהשלחוזרתמכירההראשונה:עסקאות

.חדשהדירהורכישת

עלגםתחולההקלהכינקבעל"הנב"לה1'מסבתוספת•

.פרוייקטבאותואחרבבניןדירה

ולאוהבנייהגמרלאחרבסמוךגםתחול"הנההקלה•

.הבניהבשלבידווקא
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החלפת דירת מגורים מקבלן

-התנאים להקלה•
הראשונההדירהשלחוזרתמכירהמשוםבהואיןלבבתוםנעשתההדירההחלפת•

המחיריםמדדפ"עההצמדהלהפרשיפרט,כלשהוראלישבחהרוכשהפיקממנה
ועדהראשונההדירהרכישתמאזהרוכשששלםהתשלומיםלגבישנוצרו,לצרכן

.לביטולה

.בטלההראשונההמכירהכיהצהירואכןלעסקההצדדיםשני•

פיעלייקבעושוויהלחוק73סעיףפ"עהחדשההדירהמכירתעלהצהרהניתנה•

.ההצהרהמתןביוםהחופשיבשוקמחירה

ששולםהרכישהמסהרוכששללזכותויזקףדלעיל2שבפסקההתנאיםהתקיימואם•

סעיףפ"עמכירהמביטולכמתחייבוריביתהצמדהבתוספתהראשונההרכישהעבור

.מקרקעיןשבחמסלחוק102

31



ד ישי"פס-החלפת דירה מקבלן

ושולמההדירותביןהחלפהבוצעהשבובמצבדןד"פסה•

הדירהלרכישתהעסקהבין,כןכמו.תמורהתוספת

מסשיעוריעלובאחרתהדירהלהחלפתועדהראשונה

אתלשלםישהאם.(דירותלמרובימס8%-ל)הרכישה

?התמורהכלעל?המעודכניםהשיעורים

אלאחדשהבעסקהמדוברמלכתחילהכיקבעש"ביהמ•

בשיעוריםהרכישהמסיחולכןועלהקלהנתנהשהרשות

.(50652-11-17ע"ו)התמורהכלעלהעדכניים

מסשיעורישבוהפוךבמקרההדיןמה–האמורלפי•

אתמחייבד"פסהשלעקבייישום?בינתייםירדוהרכישה

32.החזרמגיעכיהמסקה



הגשת ערר על החלטה בבקשת  

תיקון
:לחוק מסמק קובע כי88סעיף 

תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו  , רשאיבהחלטת המנהל הרואה עצמו מקופח "
לערור על כל החלטה של המנהל  ובין היתר , לערור עליה לפני ועדת ערר, ההחלטה

."בהשתמשו בשיקול הדעת הניתן לו בחוק זה

-קיימת מחלוקת באשר לפרשנות הסעיף

לשון הסעיף אינה מתייחסת ספציפית להחלטה בהשגה דווקא אלא נוקטת בלשון  
הקובע את 87באה לאחר הוראת סעיף 87עם זאת הוראת סעיף ". החלטת המנהל"

וקובע את 8הזכות להגיש השגה על שומה שהוציא המנהל ולאחר מכן בא סעיף 
.זכות הערר

גישה זו אומצה . )ועל כן יש הסוברים כי ניתן להגיש ערר רק על החלטה בהשגה
(.הסוכנות היהודית, 1590/93ש "בעמ

33



המשך-הגשת ערר על תיקון שומה

סעיףהוראתוכינכונהאינהזופרשנותכיסבוריםאנו•
עלרקלאלערערניתןוכיעצמהבפניעומדת88

שנאמרכפיהחלטהכלעלגםאםכיבהשגההחלטה
בבקשההחלטהלרבות,הסעיףשלבסיפאמפורשות

.שומהלתיקון

אהרונוביץ.שמקרקעיןמיסויל''סמנכעמדתגםזו•
שלהחלטהכלולפיה(45ש"ה12.4פרק,בספרו)

הסמכותבעלתשהיאהעררלועדתכפופההמנהל
34.המנהלהחלטותעלהביקורתיתהשיפוטית


