
 

 

 2018נובמבר                                                                                                          מעו"דכן מיסוי מוניציפלי

 לקוחות ועמיתים יקרים, 

 אנחנו מתכבדים להביא בפניכם עדכון מיסוי מוניציפלי, אשר עניינו בחיוב רטרואקטיבי בארנונה.

שנים אחורה, בגין נכס שנבנה ללא היתר  6ושת על ידי העירייה באופן רטרואקטיבי על נישום לתקופה של חיוב ארנונה שה

אלי עובדיה נ' מנהל הארנונה בעירית תל  39234-01-18עמנ ] אושר על ידי בית המשפט, נוכח נסיבות המקרה -בניה כדין 

 [.3.11.2018, מפי כב' השופט חגי ברנר, שניתן ביום אביב יפו

מדובר בנישום המנהל עסק מניב להשכרה של דירות, אשר נבנו ללא היתר בניה כדין. העירייה אשר גילתה את הבניה הלא 

, 1.6.2007בגין התקופה שהחל מיום  25.6.2013חוקית השיתה על המערער חיוב ארנונה בגין הנכסים באופן רטרואקטיבי ביום 

 שנים אחורה. 6-כ

 ערר נדחה וכך גם ערעורו נשוא פסק דין זה.ערר שהגיש המערער לועדת ה

במסגרת פסק הדין, הבהיר ביהמ"ש, ראשית, כי ועדת הערר לא מוסמכת לדון בסוגיית החוקיות של החיוב הרטרואקטיבי, וזו 

אמורה להתברר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים במסגרת עתירה מנהלית. עם זאת, לאור העובדה שהסוגיה הגיע לפתחו, 

 אם בדרך של ערעור מנהלי חלף עתירה מנהלית, החליט בית המשפט לדון בשאלת חוקיות החיוב לגופו של עניין. גם

התרת חיוב רטרואקטיבי תהיה כפופה למבחן דו שלבי של לגופו של עניין, באשר לחוקיות החיוב הרטרואקטיבי, הובהר כי 

ד אין הסמכה מפורשת בחוק, וכזו אין, קמה חזקה פרשנית נגד כל עו -. ביהמ"ש מבהיר כי מבחינת הסמכות סמכות וסבירות

הסמכות לחיוב למפרע. חזקה זו ניתנת לסתירה בהינתן טעמים המצדיקים זאת. בהיבט הסבירות קבע ביהמ"ש כי יש לבחנה תוך 

הציבורי שבקיום החוק איזון בין עניינו של הפרט בסופיות ההחלטה ומידת ההסתמכות שלו עליה מחד גיסא, לבין האינטרס 

  חשיבות להתנהלותו של הנישום, ולשאלה האם יש בו אשם כלשהו. בהקשר זה ישובגביית מס אמת מאידך גיסא. 

יחידות דיור ללא היתר בניה כדין. ראשית,  36 –במקרה הנדון, עסקינן בנישום אשר ניהל עסק מניב להשכרת יחידות דיור, ובנה כ 

ים זה, לא יכול היה המערער להסתמך על כך שלא יחויב בארנונה בגין חזקתו בנכס. יתרה מכך, מציין ביהמ"ש כי במצב דבר

מצוי בידיו. התחמקותו והתחכמותו של המערער  –עסקינן במצב בו כל המידע באשר למועד סיום הבניה ו/או תקופות החזקה 

 מדברים בעד עצמם.  -ה ו/או תחילת תקופת החזקה מלהוכיח או לסתור את הטענות העובדתיות, לרבות לעניין מועד סיום הבני 

נוכח כל האמור, נסיבות המקרה, האינטרס הציבורי ובכלל זה החובה לתשלום מס אמת, קובע ביהמ"ש כי יש לאמץ 

 את קביעת וועדת הערר ולהשית על המערער את החיוב כלפי שנים עברו, הגם באופן רטרואקטיבי.

 בברכה,

 מחלקת מיסוי מוניציפלי

 פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 savital@fbclawyers.com   03-6944203 אסף-שגית אביטל עו"ד
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