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המשיבה

באמצעות פרקליטות המדי ה מחוז ירושלים

ושא העתירה – אי מתן מידע ע"פ חוק חופש המידע

עתירה מ הלית גד המשיבה בגין אי מתן מידע מקצועי לבקשה לקבלת מידע
מתאריך  16/4/2021בע יין החזר מס תשומות לרכב מדברי.

תוכן ע יי ים ורשימת ספחים בעמוד 11

1

I

ע יי ה של העתירה ,והעובדות ה דרשות.

.1

ע יי ה של עתירה זו מתמקד בסירובה והתחמקותה של המשיבה ממתן מע ה לבקשת העותר
לקבלת מידע מקצועי ,מתאריך ) ,16/4/2021להלן "הבקשה"( מצ"ב מסומן ספח  1עמודים , 12-13
וזאת ע"פ תפקידה של המשיבה ,ע"פ חוק חופש המידע ,תש "ח) 1998-להלן "החוק"( ,ע"פ החוק
לתיקון סדרי המי הל )החלטות וה מקות( ,התשי"ט) ,1958-להלן "החוק לתיקון סדרי מי הל" ( וע"פ
חוק פ ייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים ,תשע"ח) 2018 -להלן "חוק אמצעי קשר
דיגיטליים , (".כמו גם ע"פ ה חייה מס'  1.0002ה חיות מי הליות של היועמ"ש לממשלה.

.2

הבקשה היא " בקשה לקבלת מידע מקצועי כללי בקשר ל יכוי מס תשומות עבור רכב מדברי
כהגדרתו בסעף  1לתק ות התעבורה "רכב מדברי  " ...ראה סעיף  1לבקשה .אין בבקשה משום בקשה
למתן "ייעוץ רקע משפטי כללי" ,אבל אם כך רוצה המשיבה היא יכולה להוסיף ,אבל אין בכך משום
מתן פטור למשיבה מלהשיב על הבקשה למידע מקצועי.

.3

הבקשה כוללת גם בקשה למידע פרט י כמפורט בסעיף  10לבקשה .
א.

האם עוסק שאי ו מורה דרך ואין ברשותו רישיון היגה למו ית רשאי ל כות מס תשומות
לרכב מדברי ? )א א בתשובתכם הי כם מתבקשים לע ות בכן או לא (

ב.

אלו מסמכים דרש עוסק לצרף לבקשת יכוי מס תשומות לרכב מדברי.

ג.

האם העוסק חייב להיות רשום בע ף כלכלי מסוים ? )מתוך  591קיימים(

.4

הבקשה ועדה לשמש כה חיה מי הלית וככלי עזר להחזר מס תשומות ,הן לעוסקים ברכב מדברי
והן לפקידי המע"מ .ותמ ע את המצב הלא סביר כי יש פקידי מע"מ שממציאים דרישות לא חוקיות.

.5

המידע המבוקש מצא ברשות המשיבה ,שכן היא טיפלה כבר באלפי בקשות של יכוי מס תשומות
לרכב מדברי .כמו גם כל הדיוט המתמצא קצת בע ף ויודע קרוא וכתוב ,וקורא את סעיף  14לתק ות
המע"מ יודע מה התשובה למידע המבוקש .אך כפי שבית המשפט ה כבד יקרא בהמשך המידע
המבוקש שהוא כל כך מובן מאליו ,אי ו היר לפקידי המע"מ וכל פקיד מע"מ בכל דרגה ובכל משרד
ממציא פרש ות משלו .ולכן פ ה העותר למשיבה בבקשה לקבלת את המידע המבוקש.

.6

העותר מבקש לציין כי הוא לא מת גד כי המע"מ יבקר בדיעבד את הפעלתו של הרכב המדברי .אך
אין זה סביר כי מי שמתחיל לעבוד בע ף יידרש להמציא חשבו יות כי עסק במתן הסעות.

.7

 7חודשים העותר לא קיבל תשובה ולבסוף אלץ "לאיים" על המשיבה בעתירה מ הלית ,מסרה
המשיבה לעותר תשובה לבקשה לקבלת המידע  ,מצ"ב ספח  2עמ' ) 14-18להלן "התשובה"(.

.8

אך מכיוון שבתשובה אין את המידע המבוקש ב יגוד לחובתה ע"פ חוק חופש המידע ,ועושה רושם כי
המשיבה רק מתכוו ת להמשיך להתעמר בעותר ב יגוד לתפקידה ,המי הל התקין ,החוק וערכי מדי ת
ישראל ולמ וע ממ ו את המידע המבוקש אלץ העותר להגיש עתירה זו.
2

.9

הסיבה שהעותר דרש להגיש את הבקשה ,ולמרות שאין כל חובה לכך ,ראה סעיף ) 7א( לחוק ,היא
העובדה כי הוא דרש למידע עבור עצמו ,כמי שמש ת  1994הוא עוסק בתחום רכבים מדבריים ,וכיום
יש ברשותו  2רכבים מדבריים ,אבל בעיקר הוא דרש לכך בתוקף תפקידו הציבורי כיו"ר האיגוד
המקצועי של בעלי רכב סיור ומדברי בישראל "אגודת אשכול" ,כמי שעוסק במתן ייעוץ בתחום רישוי
וייבוא כלי רכב לישראל ,וזאת תודות לרישוי שיש לו מטעם משרד התחבורה ,וכמי שיזם ממש
לאחרו ה את הקמת עבר"י – עמותת בעלי רכב ישראליים.

.10

העותר מבקש לציין כי ברוב המכריע של המקרים פקידי המע"מ במשרדים ובמחוזות ,מאשרים את
יכוי מס התשומות לרכב מדברי כ דרש ,דהיי ו ,בעת הצגת חשבו ית רכישה ,רישיון רכב כרכב
מדברי ,ורישיון הסעה בר תוקף .מדובר על אלפי מקרים שבהם המשיבה פועלת כדין ע"פ המסמכים
האלו המוכיחים כי רכב מדברי זכאי להחזר מס תשומות ע"פ תק ה ) 14ב())(2ב( ,לתק ות המע"מ,
)להלן "התק ה"( המחריגה את האיסור ל כות מס תשומות לרכב מ ועי ,לעוסק שהרכב משמש


להסעת וסעים במהלך העסק ,בידי מי שעסקו הסעת וסעים.



לסיורים וטיולי שטח ,בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור.

.11

רק במקרים בודדים בלבד ,יש פקידי מע"מ שמסיבות שו ות לא מאשרים לעוסק בעל רכב מדברי את
יכוי מס תשומות .ואז העוסקים בעלי רכב מדברי ,החברים באגודת אשכול ,וגם מי שאי ו חבר,
פו ים לעותר ,כיו"ר האיגוד המקצועי של בעלי רכב מדברי ,וכמומחה לע יין ,לעזור להם לקבל את
החזר מס התשומות מול משרדי מע"מ שמסרבים לאשר את החזר מס התשומות לרכב מדברי.

.12

העותר גאה לומר שבד"כ הצליח במסגרת תפקידו לשכ ע את פקידי המע"מ כי רכב מדברי עומד
בת אים ה דרשים ע"פ התק ה .הוא עשה זאת באמצעות הצגת מסמכים וספים ,שאין בידיי העוסק
בעל רכב מדברי ,כמו רישיון המשרד ההסעות שבו הרכב רשום ,כמו גם הסבר על תק ות התעבורה
הרלוו טיות והסבר על צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב(,
תשמ"ה 1985-להלן "הצו"( שמהווה הכלי העיקרי של משרד התחבורה לפיקוח על רכבים מדבריים.
העותר גאה לומר שיזם את תיקו ו של הצו כדי לאפשר לעוסקים פרטיים להשתחרר מעולם של
תאגידים מסחריים שעשקו אותם ראה תיקון הצו ,מש ת  . 2016ופקידי המע"מ בסופו של דבר אישרו
את יכוי מס התשומות לרכב מדברי כמפורט במקרים הבאים :

.13

א.

משרד מע"מ אשדוד בע יין רכב מדברי לרכב מדברי מ.ר  ,40653301באמצעות מר רו ן
אלעד – ממו ה אזורי מע"מ אשדוד ואחרים.

ב.

מע"מ ירושלים באמצעות גב' מזל סלמן מחלקת החזרים ואחרים.

ג.

מע"מ טבריה באמצעות רו"ח שמואן סיהון.

אבל בש י מקרים חל העותר כישלון חרוץ בע יין ,עת תקל בפקידים לא הגו ים שהתעמרו בחברי
אגודת אשכול בעת שסירבו לאשר את יכוי מס התשומות  ,לא ת ו הסבר להחלטתם ,במקרה אחד,
ולכאורה ,פעלה רו"ח אתי אסולין ממע"מ פתח תקווה בסג ון של איומים .פקידים אלו פעלו שלא ע"פ
תפקידם ,לא מסרו מייד החלטות בכתב ,והמציאו כל מי י דרישות לא חוקיות ולא סבירות כדי לאשר
החזר מס תשומות לרכב מדברי ה רכש בפעם הראשו ה ,וכמפורט:
3

א.

רו"ח אתי אסולין ממע"מ פתח תקווה ,מלבד שהיא פעלה לכאורה בסג ון של איומים
משתלח " ...א י מעולם לא אישרתי יכוי מס תשומות ,וביטלתי את כל הבקשות שהועברו
ליידי ,וא י מציעה כי תשקלי את הבקשה מחדש "...ודרשה העתקי חשבו יות מס כי רכב
מדברי  16681601ביצע הסעות או  /ו טיולים ,וזאת למרות שבקשת יכוי מס תשומות
עשתה לרכב ש רכש בפעם הראשו ה ועוד לא התחיל לעבוד ,כמו גם משבר הקורו ה גרם
לשיתוק הע ף.
לציין כי רו"ח אתי אסולין מימשה את האיומים שלה להת כל לחברה שהעזה לעמוד על
זכותה לקבל את מס התשומות ,והטילה עליה ,רק בעקבות בקשת מס התשומות ,ביקורת
יסודית שמשמעותה השקעה של זמן וכסף יכרים.

ב.

רו"ח איי הורן ממע"מ פתח תקווה דרש בע יין ה "ל וכדי לאשר את החזר מס התשומות
רישיון מורה דרך ורישיון היגה למו ית וזאת למרות שהחוק לא דורש זאת .ראה תשובתה
של גב' טלי גדליהו ,הממו ה על הוצאת רישיון הסעות לרכב מדברי מטעם המפקח על
התעבורה במשרד התחבורה בע יין מצ"ב ספח  3עמ' . 19
רכב מס'  16681602הי ו רכב מדברי.
הפעלת רכב מדברי בהסעה מיוחדת לא דרש להיות מורה דרך ורישיון היגה למו ית.

ג.

.14

גב' ליז כהן ורו"ח אריה כהן ממשרד מע"מ תל אבי  2בע יין החזר מס תשומות לרכב מדברי
 .17419002בין השאר הם ביקשו לראות שילוט על הרכב המדברי ,לקבל חשבו יות מס,
למרות שהרכב רכש לראשו ה וא ח ו מצאים עדיין בשיא משבר הקורו ה בהתייחס
לעבודות עם תיירים ,הוכחות כי יש מי שיספק עבודה לרכב .והסברים ממשרד ההסעות בגין
חוסר ההתאמה בין ת אי הרישיון הכלליים לבין מה שלכאורה מתרחש בפועל ,וזאת למרות
שמתן רישיון הסעה למשרד הסעות מצא מחוץ לגדרות סמכות פקידי המע"מ והוא כולו תון
בידיי משרד התחבורה.

ע"פ סעיף ) .7א( לחוק ..." ,אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו " .אך העותר רוצה להדגיש
את חוסר הסבירות המשווע של המשיבה כשהיא לא ות ת את המידע המבוקש או בעת שהיא
מתחמקת מלתת את המידע באמצעות מסך עשן בלתי עביר לעוסק הממוצע במתן תשובה בסג ון של
חו"ד משפטית "מפולפל ומפותל" שלא רק שלא ותן מע ה למידע המבוקש באופן שיהיה היר לכל
עוסק מן השורה שאי ו משפטן או  /ו רואה חשבון בעלי ידע פרט י ב ושא ,אלא מקים דרישות עלומות
שהמשיבה כלל לא מפרטת את פשרם ראה - :
א.

סעיף  .3ו ..." .ייבחן באופן פרט י בהתאם ל'מבח י עסק' ש קבעו בפסיקה ועל פי סיבותיו
הפרט יות של כל עוסק באופן ספציפי .בהתאם יהיה על העוסק להציג מסמכים שיתמכו
בטע תו כי הוא מ הל עסק כאמור "...

ב.

סעיף  .3ט ..." .יודגש כי על כל הת אים שפורטו לעיל יש להוסיף שהע ף הכלכלי של העוסק
מוסיף דבך וסף ל סיבות בקשתו של העוסק " ...

4

 IIהשתלשלות האירועים.

.15

 12/4/2021פ ה העותר בבקשה לקבלת מידע מאת המשיבה פ יה מספר  , 3142416הבקשה הזאת
הייתה מאוד תמציתית וכללה שורות בודדות ללא כל חומר רקע ,מצ"ב ספח  4עמ' . 20
ה דון :בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע
תוכן  :האם יתן לקזז מס תשומות מע"מ לרכב מדברי גם אם אי י מורה דרך וגם אם אי י בעל
רישיון למו ית .כמובן בת אי שלרכב רישיון רכב בסיווג רכב מדברי ויש לו רישיון הסעה כרכב מדברי
מהמפקח על התעבורה.

.16

 13/4/2021השיבה לעותר גב' אפרת )רות( כהן מ הלת מדור גבייה ואכיפה משרד מכס ומע"מ ירושלים
ראה ספח 4
התשובה – יש לפ ות למחלקה המקצועית באתר .

.17

התשובה היא מבחי ת לעג לעותר שכן העותר ש יסה לפ ות ישירות לגורם הממו ה על חוק חופש
המידע במשרד המע"מ או למחלקה המקצועית ישירות ,לא הצליח למצוא במפ"ל כל אפשרות
להתקשר אליו וזאת ב יגוד לחוק ,וב יגוד לחוק אמצעי תקשורת דיגיטליים .אך בליבו חשב " סגור
את הע יין" עם מע"מ ירושלים שכבר הוכיח שהוא "מבין ע יין" במקרים קודמים שבהם העותר
הצליח לשכ ע אתו לגבי החזר מס תשומות .ודרישות מע"מ ירושלים רק חשבו ית ורישיון רכב.

.18

 14/4/2021פ ה העותר שוב באמצעות מפ"ל פ ייה מספר  ,3142416כשהוא אלץ לרשום שוב את כל
פרטיו האישיים ,כולל מיקוד כתובת ועוד ועוד מה שמכביד על השימוש במפ"ל שלא מאפשרת שימוש
ב תו ים שכבר צורפו לפ ייה שטרם טופלה .מצ"ב ספח  5עמ' . 21

.19

באותו יום , 14/4/2021 ,התקשרה לעותר בטלפון גב' אפרת )רות( כהן מ הלת מדור גבייה ואכיפה
משרד מכס ומע"מ ירושלים ,הת צלה בפ יו על שלא ידעה כי אין במפ"ל מידע כ דרש לגבי אמצעי
קשר ישירים למחלקה המקצועית ושלחה לו את התשובה הבאה ראה ספח  5עמ' -21
"בהמשך לשיחת ו עליך להגיש מסמכים ע"מ ש וכל להשיב לפ ייתך.
יש להגיש בקשה מסודרת ,רישיון רכב ואת החשבו ית.
במידת הצורך הבקשה תועבר למחלקה המקצועית.

.20

 16/4/2021בגלל המע ה הלקוי ,החליט העותר לפ ות למשיבה במסמך מפורט בבקשה ,לקבלת מידע
באמצעות מערכת פ יות הציבור בקיצור מפ"ל מספר הפ ייה  3153798מצ"ב ספח  6עמ'  22אישור
קבלה ,וצירף לפ ייתו את הבקשה הכוללת מסמכים והסבר רקע צורף ספח . 1

.21

 16/4/2021אישרה גב' אפרת )רות( כהן מ הלת מדור גבייה ואכיפה משרד מכס ומע"מ ירושלים כי
קיבלה את הבקשה מספר פ ייה  .3153798בהמשך התקשרה לעותר עוד כמה פעמים וטע ה כי הבקשה
הופ תה לממו ים עליה וכי היא תעדכן את העותר לגבי המשך הטיפול .
5

.22

 22/4/2021שלחה גב' אפרת )רות( כהן מ הלת מדור גבייה ואכיפה משרד מכס ומע"מ ירושלים מייל
לעותר ,מצ"ב ספח  7עמ'  23שבו כתבה לו
"מוטי שלום ,לאחר בדיקה של בקשתך ,הוחלט להעביר את הבקשה בכל זאת למחלקה המקצועית.
העברתי אותה אליהם אך שולחת לך גם את המייל שלהם ...
יתן לבדוק את סטטוס הבקשה בטל 074-7611292

.23

בחלוף כחודש פ ה העותר בטלפון למחלקה המקצועית ודיבר עם גב' סיוון לוי רכזת המחלקה
המקצועית ,שטע ה בפ יו כי גב' אפרת רות כהן מעולם לא שלחה לה כל חומר ולכן בתאריך
 27.5.2021שלח העותר תזכורת למחלקה המקצועית וגב' סיוון לוי רכזת לשכה מחלקה מקצועית
מע"מ ובתאריך  30/5/2021הודיעה כי הפ תה את הטיפול לרו"ח גיא ג'ור ו שהוא גם משפטן ,ומסרה
בידו של העותר גם את כתובת הדוא"ל שלו וגם את מספר הטלפון ה ייד .מצ"ב ספח  8עמ' . 24

.24

העותר הופתע והתרשם מאוד שקיבל לידיו את מספר הטלפון ה ייד של רו"ח ומשפטן גיא ג'ור ו,
וגרם לעותר להאמין שמדובר במשרת ציבור מן המעלה הראשו ה שאכפת לו מהאזרח הקטן .ואכן
מר ג'ור ו היה מאוד לבבי בשיחות הרבות ש יהל העותר איתו ,אבל בכל פעם רו"ח גיא ג'ור ו )משפטן(
ביקש עוד זמן ועוד זמן בטע ות כי הוא עמוס מאוד .ובסופו של יום זו הייתה אכזבה קשה.

.25

 31.5.21פ ה העותר במקביל לממו ה על תלו ות הציבורי גב' קרין ממן בתלו ה גד המשיבה  ,מצ"ב
ספח  9עמודים  . 25-27בתלו ה העותר התלו ן גד אי מתן מע ה לבקשתו לקבלת מידע ועל השיטה
של המשיבה שבה היא "כותשת" ומתעמרת בפו ים אליה במערכת מפ"ל ,ואת העובדה שהמחלקה
המקצועית אי ה גישה לציבור ב יגוד לחוק אמצעי קשר דיגיטליים ,ואת הטיפול הלוקה שעשתה גב'
רות כהן ממע"מ ירושלים.

.26

 ,26/7/2021ולאור העיכובים שעושה לו המשיבה שלח הצעת והל ב דון מצ"ב ספח  10עמ' .28-29

.27

 2/8/2021הוזמן העותר הדיון לדיון ב ושא בלשכת המחלקה המקצועית בב ין ג' רי בקריה
הממשלתית בירושלים .להפתעת העותר בבוקר הדיון מר ג'ור ו התקשר ,הת צל ודחה את הדיון
בטע ה שיש לו ע יין יותר חשוב.

.28

 5/9/2021ע ה העותר לתלו תו ה "ל ,באמצעות רו"ח אביב גולדיאן מ הל תחום בכיר )בפועל(
מביקורת פ ים מכס ומע"מ מצ"ב ספח  11עמ'  30אשר השיב לעותר כי " ...בשל אילוצי זמן וריבוי
פ יות למחלקה המקצועית ,וכן בשל העובדה שמדובר ב ושא רוחבי אשר הטיפול בו צריך להיעשות
ברמה הארצית  " ...העיכוב של  4חודשים במתן המידע המבוקש הי ו סביר .בי תיים " ...הוסבר לך
כי מ ג ון חוק מע"מ הי ו מ ג ון שומה עצמית ,וככל שהי ך סבור שאתה רשאי ל כות מס תשומות
בשל הרכב המדברי ,הי ך רשאי לעשות כן  . " ...לציין שגם רו"ח אביב גולדיאן מ הל תחום בכיר
)בפועל( מביקורת פ ים מכס ומע"מ התקשר בטלפון לעותר והשקיע שיחות ארוכות כדי להסביר את
תשובתו וכי הוא מבקש מהעותר להתאזר בסבל ות.

.29

הוזמן העותר הדיון לדיון ב ושא בלשכת המחלקה המקצועית בב ין ג' רי בקריה
2/8/2021
להפתעת העותר בבוקר הדיון מר ג'ור ו התקשר ,הת צל ,ודחה את
הממשלתית בירושלים.
הדיון לתאריך בלתי ידוע בטע ה שיש לו ע יין יותר חשוב בתל אביב.
6

.30

 6/11/2021לאחר שהעותר התקשר שוב ושוב לרו"ח ג'ור ו )משפטן(  ,וכחצי ש ה לאחר שהטיפול
העבר לידיו "איים" העותר על מר ג'ור ו כי אם עד תאריך  9/11/2021לא יקבל תשובה למידע
המבוקש יעתור גדו בעתירה מ הלית והודיע כי בכך סיים את מיצוי ההליכים בע יין.

.31

 9/11/2021הפלא ופלא "האיום" שוב עבד ובשעה  17:16קיבל העותר את התשובה לבקשתו ראה
ספח  .2העותר שמח מאוד לראות במייל את תשובתו של רו"ח ג'ור ו אך מכיוון שמדובר ביום
שלישי ,יום שבו העותר מטפל ב כדיו הקט ים  ,תאומות ב ות  ,4ותי וק בן ש תיים ,העותר לא קרא
את התשובה.

.32

רק למחרת בבוקר העותר קרא את תשובתו של רו"ח גיא ג'ור ו )משפטן( – מ הל תחום מחלקה
מקצועית מע"מ פלו פ יו .בתשובה אין משום מתן מע ה למידע המבוקש ,וזה היה ברור לעותר
שהתשובה המשפטית הפתלתלה ועדה רק לכסות את מחדליה של המשיבה שלא מסוגלת לתת
מע ה כ דרש לבקשה ,בלשון שתהיה מוב ת גם לעותר שהי ו מומחה בתחום ,ובעיקר לעוסק ש דרש
לקבל מידע מקצועי שיהיה היר לאדם מן השורה ולא בפלפולי משפט ים.

.33

ולכן פ ה שוב למר ג'ור ו בטע ה שבתשובה אין משום מתן מע ה למידע המבוקש ! ו תן לו ארכה של
עוד  7ימים למתן תשובה לבקשה .המכתב הופ ה לכל ה וגעים בדבר כולל לפרקליטות מחוז ירושלים.
אף גורם אצל המשיבה לא טרח להשיב כי קיבל את הפ ייה .לציין לטובה את מזכירות פרקליטות
ירושלים שטרחה לאשר כי קיבלה את פ ייתו של העותר.

.34

ב קודה זו ובלית ברירה אלץ העותר להגיש את עתירתו זו .

 IIIהצדדים לעתירה.

.35

המשיבה

– ממו ה על גביית המיסים במדי ת ישראל  ,ואחראית במישרין על אישור החזר מס

תשומות לרכב מדברי .ומחויבת לפעול ע"פ הקוד האתי שלה ,פורסם מרץ  2017הדורש מעובדי
הרשות " ...למלא את תפקידם ביושר ,ב אמ ות ,אמי ות ,אדיבות ,הגי ות ,והוג ות ,ללא משוא פ ים
ותוך שמירה על כבוד האדם ועל שלטון החוק .ראה כותרת עמ'  11לקוד האתי
.36

העותר
א.

בעלים של ש י כלי רכב מדבריים.

ב.

יו"ר האיגוד המקצועי של בעלי רכב מדברי ,ו חשב כמומחה ייחודי בתחום.

ג.

בעל יסיון וידע בהגשת עתירות לבית המשפט  ,זו עתירה מספר .53
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.37

סמכותו של בית המשפט

סמכותו של בית משפט ה כבד ע"פ סעיף ) 17א( לחוק.

 Vהטיעו ים לעתירה.

.38

החוק מחייב את המשיבה למסור מידע ! והמשיבה במשך  7חודשים לא מסרה את המידע המבוקש!

.39

בתשובה אין משום מתן מע ה למידע המבוקש ,אלא רק רקע כללי ,פלפולים משפטיים ,והג ה על
ותן המידע  .אין מסירת מידע כללי רלוו טי איך מגישים את הבקשה בכלל ובפרט אין תן מע ה
לשאלות הפרט יות שהעלו בבקשה וכמפורט בבקשה -
א.

האם עוסק שאי ו מורה דרך ואין ברשותו רישיון היגה למו ית רשאי ל כות מס תשומות
לרכב מדברי ? )א א בתשובתכם הי כם מתבקשים לע ות בכן או לא (

ב.

אלו מסמכים דרש עוסק לצרף לבקשת יכוי מס תשומות לרכב מדברי.

ג.

האם העוסק חייב להיות רשום בע ף כלכלי מסוים ?
)מתוך  591הקיימים בפרסום של רשות המיסים( .

.40

המשיבה פעלה ב יגוד לחוק ,ולחוק לתיקון סדרי מי הל ולא ת ה מע ה לבקשה כ דרש תוך  45ימים.

.41

המשיבה פועלת ב יגוד לחוק אמצעי תקשורת דיגיטליים כשהיא לא מפרסמת אמצעי קשר ישירים
למחלקה המקצועית.

.42

המשיבה פגעה בזכויות יסוד של העותר מוג ים בחוק כבוד האדם וחירותו כאשר היא מתעמרת
בפו ים אליה באמצעות מערכת מפ"ל ,אשר אלצים לחזור ולרשום שוב ושוב את כל הפרטים שלהם
כאשר הם לא זוכים למע ה או שהטיפול לא הסתיים בפ ייה ש שארה פתוחה.

.43

המשיבה משתמשת בסמכותה באופן שרירותי כאשר היא מאפשרת לפקידים שלה "לאיים" על עוסק
שמבקש החזר מס תשומות ומטילה בדיקה יסודית של ספרים כעו ש למי שעומד על זכותו.

.44

המשיבה התעמרה בעותר אשר התעלף במשרדי מע"מ פתח תקווה בגלל שסגרו אותו בפרוזדור שהיה
בשיפוץ ואשר היה בו ריכוז גבוה של חומרי יקוי ואבק.
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.45

חובתה של המשיבה לתת את המידע המבוקש גם ע"פ ה חיות היועמ"ש לממשלה מס' ,1.0002
המחייבות את הרשויות השו ות לקבוע " ...כללים גמישים שרשות מי הלית קובעת לעצמה כדי
שידריכו אותה בהפעלת סמכותה " ראה סעיף  , 1.1וכדי שהאזרח הקטן המת הל בסבך הבירוקרטי
האי סופי של רשויות השלטון יוכל "...לשער מראש ,במידה סבירה של ביטחון ,מה ההחלטה הצפויה
 ...ולתכ ן את מעשיו בהתאם לכך ".ראה סעיף ) 1.2.2א(  .ובמקרה ד ן העותר כמו כל עוסק אחר ידע
כיצד לבקש את מס התשומות כדי לקבל החזר של מס התשומות ולא לעמוד בפ י שוקת שבורה כאשר
כל פקיד ימציא לו דרישה אחרת.

.46

אכן כמעט לכל תפקיד וסמכות המוק ים לרשויות המי הל הציבורי בכלל יש עמם שיקולי דעת ,כך גם
לאגף המע"מ ברשות המיסים בפרט .אבל לאחר מאות ואלפי פעמים שפקידי המע"מ ת ו אישורים
החזר מס תשומות לרכב מדברי ועשרות אלפים של אישורים לרכבי הסעות אחרים ,הצטבר בידי
המע"מ מידע גיש רב מאוד בע יין ,שרצוי היה לרכז ולגבש במסמך כתוב ביוזמת המע"מ .אך,
לכאורה  ,במקרה זה המע"מ כשל ליזום והל  /ה חייה כחלק מתפקידה של המשיבה ,ולכן זו הייתה
זכותו העותר של כאזרח מן השורה לבקש את המידע המבוקש ע"פ חוק חופש המידע  ,וחובתו לפעול
כך ע"פ תפקידו כיו"ר האיגוד המקצועי "אגודת אשכול" .

.47

בע יי ו מדובר על הוצאה כספית לא מבוטלת אשר העוסק עושה לצורך ב יית העסק שלו ,והוא חייב
מבחי ה כלכלית לדעת כיצד לתכ ן את צעדיו הכספיים .החזר מס תשומות לרכב מדברי  -מדובר על
סדר גודל של עשרות אלפי שקלים ,אשר לגבי עוסק עצמאי קטן הי ו סכום לא מבוטל וכאשר פקידי
המע"מ "היצירתיים" מסרבים להשיבם בטע ות שווא שו ות ומשו ות ,לא ות ים תשובה בכתב ,ובכל
פעם ממציאה דרישות ו הלים חדשים המצב יכול להימשך אפילו ש ה ,מה שפוגע מאוד באית ות
הכלכלית של העותר או כל עוסק עצמאי קטן שהרכב הזה הוא כל עולמו הכלכלי ועליו הוא מבסס את
פר סתו וכלכלת משפחתו .לדוגמה חלק מהדרישות של פקידי מע"מ שהן לא סבירות ,אי ן חוקיות או
לא בגדרות סמכותם :
א.

דרישה לקבלת חשבו יות של עבודה שבוצעו במע"מ פתח תקווה ע"י רו"ח אתי אסולין.
זו דרישה בלתי חוקית בעליל כמו גם בלתי אפשרית!
הכיצד אדם )גב' עד ה י (.אישה חרדית שעשתה צעד אמיץ ו כ סה לעסק חדש יכולה
להמציא חשבו יות מס לגבי עבודות הסעה שביצעה ברכב חדש כאשר היא מעולם לא עבדה
בע ף ,אפילו לא יום אחד.

ב.

לציין כי בגלל משבר הקורו ה חלק מהעובדים בע ף סבלו מחוסר גמור בעבודה ,אבל פקידי
המע"מ בשלהם דורשים לראות חשבו יות ,או לקבל אישורים שגורם כלשהו יספק עבודה,
וזאת כאשר כיום לתיירים אסורה הכ יסה לישראל .דרישות של מר

ג.

דרישה לרישיון מורה דרך או רישיון היגה למו ית מע"מ פתח תקווה רו"ח מאיר אי הורן.
וזאת ב יגוד גמור לחוק! ראה ספח  ,3תשובתה של גב' טלי גדליה מטעם המפקח על
התעבורה ,ע יין שלא מצא בגדרות סמכות המע"מ !
הפעלת רכב מדברי בהסעה מיוחדת לא דרש להיות מורה דרך ורישיון היגה למו ית.
9
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.48

בע יי ה של עתירה זו המשיבה פעלה ב יגוד לחוק .העותר הגיש בקשה לקבלת מידע אשר לא ע תה
במהלך של  7חודשים .לבסוף כדי להוסיף חטא על פשע המשיבה ת ה תשובה שאי ה מתייחסת
לבקשה לקבלת מידע  ,אלא במעשה לא סביר ב יגוד לחובותיה ת ה תשובה שאין בה משום מתן
מע ה לבקשה .ומ סה לכאורה לסובב בכחש את העותר.

.49

המשיבה פועלת מחוץ לגדרות סמכותה כשהיא מ סה "להמציא" ת אים וספים להגדרת וחובת רכב
מדברי.

.50

המשיבה פועלת ב יגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו כשהיא פגעה בזכויות יסוד מוג ות של העותר
ושל חברי אגודת אשכול כשהיא מתעמרת בעותר ובחברי האגודה.

.51

המשיבה פועלת ב יגוד לחוק אמצעי קשר דיגיטליים כשהיא אי ה מפרסמת אמצעי קשר ישירים
למחלקה המקצועית  ,וכאשר היא מעמיסה קשיים רבים על הפו ים אליה ש אלצים למלא שוב ושוב
טפסים מקוו ים באופן לא יעיל.

 VIIהסעד המבוקש

.52

בית המשפט ה כבד מתבקש להוציא צו על ת אי גד המשיבה המורה לה לתת את המידע הכללי
המבוקש לגבי איך מגישים בקשה להחזר מס תשומות לרכב מדברי ,מידע הכולל מע ה ל –  3שאלות
פרט יות שהציב העותר בפ יה בבקשה

א.

האם עוסק שאי ו מורה דרך ואין ברשותו רישיון היגה למו ית רשאי ל כות
מס תשומות לרכב מדברי?

ב.

אלו מסמכים דרש עוסק לצרף לבקשת יכוי מס תשומות לרכב מדברי.

ג.

האם העוסק חייב להיות רשום בע ף כלכלי מסוים.

ולראיה באתי על החתום ,
מרדכי בר ס ,העותר,
היום 19 ,ובמבר  ,2021ט"ו כסלו תשפ"ב
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פרוט

"הבקשה" לקבלת מידע מקצועי לגבי יכוי מס תשומות לרכב מדברי
"התשובה" של המשיבה ,שאין בה את המידע המבוקש
אישור מטעם המפקח על התעבורה כי לא צריך רישיון למורה דרך ולמו ית
פ יה מס'  3142416לרשות המיסים והמע ה
פ יה מס'  3146226לרשות המיסים והמע ה
פ ייה  3153798אישור קבלת הבקשה מא המשיבה מתאריך 16/4/21
אישור כי הבקשה העברה למחלקה המקצועית
 30.5.2021הבקשה העברה לטיפולו של רו"ח גיא ג'ור ו )משפטן(
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