
 
 יפו -בית המשפט המחוזי בתל אביב 

 מפעלים גדוליםנ' פקיד שומה בע"מ ( 9190)שירדן שיווק  90/7601 ע"מ
 בע"מ נ' פקיד שומה  מפעלים גדולים( 9190)ווק ישירדן ש 99-01-/6959 ע"מ
 בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים( 9190)ווק ישירדן ש 96407-01-99 ע"מ

  

 8מתוך  1

 1 
 
 מגן אלטוביה  שופטכב' ה פני ב

 
 

 מערערת
 

 ( בע"מ9190שירדן שיווק )
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 משיב
 

 פקיד שומה מפעלים גדולים
 2 

 3 
 פסק דין

 4 

 5, במסגרתו טוענת 4002 – 4002לשנות המס שקבע המשיב למערערת בצו  ערעור על שומותלפניי 

 6כי יש להכיר בהוצאה שהוציאה במסגרת הסדר נושים של חברה בבעלותה כהוצאה המערערת 

 7 בייצור הכנסה.

 8 

 9 רקע עובדתי

 10(, אשר בשליטתו, בר"ז'ק "המערערת הינה חברה בשליטתו המלאה של מר יעקב בר )להלן: . 1

 11(, טמפו "ברפל"ברת ברפל סחר )להלן: במישרין ובעקיפין, מספר חברות נוספות, וביניהן: ח

 12 (. "גולקל"( בע"מ )להלן: 1994( וחברת גולקל )"טמפו"משקאות וטמפו תעשיות בירה )ביחד להלן: 

 13 

 14ממניות  00%רכשה המערערת  1994עסקה המערערת בתחום הקמעונאות. בשנת  1990. עד שנת 4

 15העניקה  1994מאז שנת גולקל, שעסקה באותה עת ביבוא ושיווק בתחום הגרעינים והמספוא. 

 16המערערת שירותי ייעוץ וניהול לחברת גולקל, כאשר המערערת פעלה ללא מנגנון עסקי וכל שירותיה 

 17 בר. ז'ק על ידי  ניתנו למעשה

 18 

 19נחתם הסכם  10.11.4000-נקלעה גולקל לקשיים כספיים ומונה לה מפרק זמני. ב 1998. בשנת 3

 20"ו6או מנהליה ו6או ( בין המערערת )"הסדר הנושים", להלן: 1עקרונות לקראת הסדר נושים )מע/

 21( לבין )ז'ק( בר"בעלי מניותיה ו6או מי שהיו בעלי מניותיה ו6או הפועלים מטעמה ו6או מר יעקב 

 22במסגרת הבנקים )בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט בע"מ, בנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ(. 

 23קל, אשר יועדו לשם תשלום לבנקים למיליון ש"ח לגו 12-ההסכם התחייבה המערערת להזרים כ

 24שמה רמחו הבנקים למערערת את חובותיהם כלפי גלקול, והמערערת הכנגד הזרמת הכסף  בלבד.

 25  של גלקול כלפיה. בספריה חוב 

 26 

 27 לא התקבלו אצל המערערת דמי ניהול מאף חברה.  4003 – 1998בשנים . 2
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 1, 4003. החל משנת באמצעות חברת ברפלשירותי הניהול לטמפו ניתנו על ידי ז'ק בר  4003עד שנת 

 2 ישולמו מחברת טמפו למערערת. לפי הוראתו של ז'ק בר, הוחלט כי דמי הניהול בגין שירותי הניהול 

 3 

 4)מחברת "עקב חוסר אפשרות גביית החוב דווח כי  4002בדוחות הכספיים של המערערת לשנת . 0

 5דיווחה על . המערערת החליטה הנהלת החברה להעביר את החוב לחובות אבודים"גולקל, מ.א.( 

 6 1901-חדש(, התשכ"א ( לפקודת מס הכנסה )נוסח2)12חוב אבוד, לפי הוראות סעיף הוצאה בגין 

 7 (. "הפקודה")להלן: 

 8 

 9 גדר המחלוקת

 10בגין הוצאה בייצור הכנסה. לגישת המערערת, הזרמת פירותי נוצר לה הפסד  לטענת המערערת,. 0

 11הכספים לחברת גולקל נדרשה לשם שמירת השם הטוב והמוניטין של המערערת ובעל השליטה בה, 

 12המערערת טוענת כי יש בידיה עסק למתן שירותי ייעוץ . , שהם נכס המשמש בייצור הכנסתהז'ק בר

 13וניהול חברות, בפרט בתחום המימוני, המסופקים בפועל על ידי מר ז'ק בר. אילולא חברת גולקל 

 14הייתה מגיעה להסדר נושים, במסגרתו הזרימה המערערת כספים לשם פירעון חובות גולקל לבנקים, 

 15 . חברות שבניהולהלמציאת מקורות מימון ללפעול  פגיעה ביכולת המערערתשהייתה נגרמת י הר

 16 

 17. המשיב סירב להכיר למערערת בהוצאה בייצור הכנסה. לדידו, לא מדובר בהוצאה ביצור הכנסה, 2

 18לפקודה. לפי המשיב, המערערת לא  12ועל כן ההוצאה אינה מותרת בניכוי בהתאם להוראות סעיף 

 19, ואין ההוצאה קשורה לפעילות שלה הכנסותמתוך ציפייה עתידית להפקת הוציאה את ההוצאה 

 20לפיכך, קבע המשיב בשומתו כי . אלא מדובר ברכישת זכויות הנשייה של הבנקים כלפי גולקל

 21 מקנה לה הפסד הון כתוצאה מאובדן סיכוי הגביה. וההוצאה שהוציאה המערערת היא הונית, 

 22 

 23 טענות הצדדים

 24חד הם. המערערת היא הכלי  –ז'ק בר  –המערערת טוענת כי מבחינה מהותית היא ובעל השליטה . 8

 25מתן שירותי מימון ניהול לחברות בבעלותו, וזהו כל עיסוקה.  שירותיבאמצעותו מספק בעל השליטה 

 26במתן שירותי הניהול, המהווה את הפעילות העסקית של המערערת. ואשראי הינו מרכיב מהותי 

 27של ז'ק בר להעמיד מקורות מימון, יכולת הנובעת מהמוניטין והשם הטוב שלו, היא הנכס  היכולת

 28המהותי של המערערת והתשלום שביצעה במסגרת הסדר הנושים נועד לשמור על נכס זה. מניעת 

 29בר נועדה לאפשר את המשך פעילותו האפקטיבית במימון אשכול  הפגיעה בשמו הטוב של ז'ק

 30ילופין, טוענת המערערת כי במסגרת עיסוקה בניהול ובמימון חברות השיגה החברות שבשליטתו. לח

 31זה היא נדרשה לפרוע את הלוואות גולקל  בנקאי. לפי המערערת, מתוקף עיסוקלחברת גולקל מימון 

 32 .לבנקים, אשר היא עצמה תרמה להשגתן

 33 

 34לחברת הבת, המשיב טוען כי המועד לבחינת עיתוי ההוצאה במקרה זה הוא במועד התשלום . 9

 35, מאחר שכבר במועד התשלום היה ברור למערערת ולז'ק בר, 4002ולא בשנת  4000כלומר בשנת 
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 1, השנה בה הזרימה 4000בשנת לגישת המשיב, . מנהלה, כי מדובר בתשלום שלא יוחזר לכיסו לעולם

 2 המערערת כספים לחברת גולקל במסגרת הסדר הנושים, לא הייתה למערערת כל פעילות עסקית,

 3לא רשמה  4003 – 1992על כך שבשנים  מצביעוהיא שימשה כחברת אחזקות בלבד. המשיב 

 4המערערת הכנסות מדמי ניהול או מכל מקור אחר. לפיכך, לא ניתן לראות לטעמו את התשלום 

 5זכות הנשייה של  –נכס הוני  על פי המשיב, המערערת רכשה, למיצער,כתשלום השומר על הקיים. 

 6אשר בשנת המס שבערעור נתברר ששוויו אפסי ולכן נוצר לה הפסד הוני.  –הבנקים בגולקל

 7המערערת דיווחה על חובה של חברת גלקול בדוחות הכספיים תחת סעיף "חייבים לזמן ארוך", 

 8, אלא לשם ומכאן הסיק המשיב כי מדובר בתשלום שלא בוצע במסגרת הפעילות העסקית השוטפת

 9 . רכישת נכס הוני

 10 

 11ן עוד כי התשלום בוצע מתוך אינטרס אישי של ז'ק בר, ולא מתוך אינטרס של המשיב טוע. 10

 12המשיב טוען כי הבנקים והמפרק הזמני של חברת גולקל ראו את ז'ק בר כאחראי  המערערת.

 13הסדר המשיב טוען כי  .ה שנדרש לתקן את המצב באופן אישילקריסתה של גולקל, ולכן הוא ז

 14. על פי המשיב, בעל חיוב אישי לשלם את חובה של גולקל להסכם, , בתור צדז'ק בר הנושים הטיל על

 15הוא ששילם באופן מהותי את חובה של גולקל, ויש לראות את המערערת כאילו  במערערת המניות

 16ברונפלד יועצים בע"מ נ' פקיד  32/92שיפתה אותו לאחר מעשה. המשיב נסמך על פסק דין עמ"ה 

 17, שם לא הכיר בית המשפט בהוצאה בגין שיפוי של (1999)יוני  110-ה 3מיסים יג/ 9שומה ת"א 

 18החברה המערערת את בעל מניותיה, בגין הפעלת ערבות עבור חובה של חברת בת של המערערת. זאת 

 19ועוד, המשיב טוען כי המערערת לא ערבה לחובותיה של גולקל וכי עצם הזרמת הכספים במסגרת 

 20 שאין להכיר בהוצאה. נעשתה בהתנדבות, ומכאן הסדר הנושים 

 21 

 22טוען המשיב כי הסטת דמי הניהול שמשלמת טמפו מחברת ברפל אל המערערת מהווה  לחילופין. 11

 23עסקה מלאכותית. על פי המשיב, אין כל טעם כלכלי או עסקי בהסטת דמי הניהול, לבד מהרצון 

 24אין לאפשר את טוען המשיב כי אף אם יוכר הפסד פירותי,  ליהנות מההפסדים שנצברו במערערת.

 25 קיזוז דמי הניהול כנגד ההפסד, מאחר שהסטת דמי הניהול נעשתה באופן מלאכותי. 

 26 

 27. לבסוף, המשיב טוען שאין להכיר גם בהוצאות המימון ובהוצאות המשפטיות שצמחו למערערת 14

 28 כתוצאה מלקיחת הלוואה לצורך מימון התשלום במסגרת הסדר הנושים.

 29 

 30 דיון והכרעה

 31הסדר הנושים, הזרמת הכספים על ידי המערערת לחברת גולקל נעשתה בתמורה להקטנת ל פי ע. 13

 32"כל זכויות הנושים כלפי קבוצת גולקל... יומחו לטובת חובה של גולקל לבנקים ובתמורה לכך ש

 33כתוצאה מהסדר זה, רשמה המערערת בספריה ודיווחה למשיב, כי . שירדן ו6או לפי הוראותיה"

 34, 4002חברת גולקל. חוב זה נהפך אבוד, לדעת הנהלת החברה המערערת, בשנת נוצר כלפיה חוב של 

 35 (.2)12וכתוצאה מכך דיווחה המערערת על הפסד פירותי מחוב אבוד לפי סעיף 
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 1 

 2 , קובע כי:"רעים"(, שכותרתו חובות 2)12. סעיף 12

 3יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, -"חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח

 4שהחובות נעשו רעים בשנת המס, וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, להנחת 

 5דעתו של הפקיד, כחובות שנעשו רעים בשנת המס, אף אם זמן פרעונם של החובות 

 6הרעים או המסופקים חל לפני תחילתה של שנת המס; אלא שכספים שנגבו בשנת 

 7עים או מסופקים, המס לחשבון סכומים שנמחקו או שנוכו לפני כן בשל חובות ר

 8 היד לאותה שנה"-ינהגו בהם לענין פקודה זו כמו בתקבוליו של העסק או משלח

 9, כלומר יש להוכיח שהחוב "נתהוו בעסק"תנאי מקדמי להכרה בהוצאה בגין חובות רעים הוא שהם 

 10החוב שנרכש על ידי מהלך הפעילות העסקית הרגילה של הנישום. מעסקי, שנבע שנהפך רע הינו חוב 

 11בה של גולקל כלפי הבנקים הנושים. מבחינה מהותית, מדובר בחברת אם מערערת הינו חוה

 12שהלוותה כספים לחברת בת לשם פירעון חובותיה, ורשמה בספריה חוב של חברת הבת כלפיה בגובה 

 13ההלוואה שניתנה. ובכדי שניתן יהיה לראות בחוב זה כחוב שנתהווה במהלך הפעילות העסקית של 

 14 ה ברכישת וגביית חובות, או במימון ובמתן הלוואות. המערערת יש להוכיח כי עיסוק

 15 

 16בא כוחה של המערערת טען בפניי כי המערערת עוסקת בניהול ובמימון חברות, וציין כי בשנת . 10

 17מיליון ש"ח, לשם מימון הפעילות של חברות באשכול  10-אף לוותה המערערת מן הבנקים כ 4003

 18שרכשה המערערת את חובותיה של גלקול, ואין בה כדי  שנים לאחר 3-הלוואה זו נלקחה כהחברות. 

 19מלבד הלוואה זו, לא להעיד כי המערערת מנהלת עסק מימוני או עסק של רכישת או גביית חובות. 

 20ז'ק נטען או הוכח בפני בית המשפט כי החברה העניקה הלוואות נוספות לגולקל, או לכל גורם אחר. 

 21 ותו כי המערערת כלל לא עסקה בגביית חובות:הודה בעדגם שהעיד מטעם המערערת,  ,בר

 22 ש. איזה מנגנון לגביית חובות היה בשירדן?"

 23 ת. היתה מחלקת החשבונות, חשבות. 

 24 ש. בשירדן? 

 25 )עמוד, שורות(ירדן לא הקמנו מנגנון מיוחד לזה." ת. סליחה, בש

 26עסקי שנבע ישבים עם דיווחיה של המערערת כי החוב שאבד לה הינו חוב דברים אלו אינם מתי

 27מפעילות עסקית כלשהי. הסדר הנושים קובע כי המערערת מזרימה כספים לגלקול, שישמשו 

 28ם חובות הבנק לידי המערערת. מדובר במקרה בילפירעון חובותיה של גלקול לבנקים, ובתמורה מוס

 29הונית שאפסו סיכויי גבייתה, ולא  בין חברות קשורות, המהווה הלוואה זה לכל היותר בהלוואה

 30 . שאבדבחוב עסקי 

 31 

 32. המערערת טענה בפניי גם כי יש להכיר בהזרמת הכספים כהוצאה שנועדה לשמור על נכס הקיים 10

 33מדובר בהוצאה  ולפיכךבידי החברה, המוניטין ושמה הטוב המאפשרים לה לפעול מול הבנקים, 

 34אף סותרת, את דיווחיה ש וייתכןבאופן מהותי,  טענה זו שונהלטעמי, שהוצאה בייצור הכנסה. 

 35ה כי נעשתה כנגד רכישת חוב עסקי. בטענכי הזרמת הכספים  ,המקוריים של המערערת למשיב
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 1בתמורה לרכישת נכס שצפוי להניב לה תזרים רכשה חוב עסקי, דיווחה המערערת כי הוציאה מזומן 

 2. ההפסד שנבע למערערת לפי טענה בעתיד עתידי, תזרים אשר ידווח כהכנסה במועד שבו הוא יתקבל

 3מאידך, כאשר טוענת . 4002ש בשנת זו נובע מאפיסת סיכויי הגבייה, לטענתה מצב שהתרח

 4לבנקים, במטרה לשמר את אמון  חובה של גלקולשרכישת החוב נעשתה רק לשם פירעון המערערת 

 5בשמירה על מוניטין , הרי שהתועלת המסחרית ובאלטר אגו שלה, מר ג'ק בר הבנקים במערערת

 6לא מדובר בהלוואה שניתנה . לפי טענה זו, 4000החברה צומחת כבר ברגע התשלום עוד בשנת 

 7, וההפסד נוצר במועד זה. נראה 4000מדובר בהוצאה שהוציאה המערערת בשנת לחברת הבת, אלא 

 8תה לעומת גרס בדיווחיהכי המשיב לא נתן דעתו להבדלים העובדתיים ביסוד גרסת המערערת 

 9כבר במועד הוצאתה, הרי זו הנטענת בהליכים אלו, אך כן עמד על כך שיש לבחון את מהות ההוצאה 

 10 . 4000שנת 

 11 

 12במועד הזרמת הכספים לגלקול. כבר במובן שיש לבחון את טענת המערערת  ,דעתי כדעת המשיב. 12

 13לא ניתן לטעון מחד כי ההוצאה נועדה לשמירה על המוניטין, ומאידך כי ההוצאה הייתה לשם 

 14חוב שאבד רק מספר שנים מאוחר יותר. למרות הסתירה לכאורה בטענות המערערת, נראה רכישת 

 15 רה בהוצאה. לפקודה להכ 12שגם לגופו של עניין הזרמת הכספים אינה עומדת בתנאי סעיף 

 16 

 17 לפקודה קובע את התנאים לניכוי הוצאה מהכנסתו החייבת של נישום, בהאי לישנא: 12סעיף . 18

 18לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא  .97" 

 19יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס  - 69הותר על פי סעיף 

 20 ..."ולשם כך בלבד, לרבות

 21בית המשפט צאה לשם ייצור הכנסה באותה שנת מס. הסעיף קובע כי יש להכיר בהוצאה רק אם הּו

 22 במקרים שונים על תכלית הוראה זו, בהיותה מגלמת את עקרון ההקבלה:עמד כבר 

 23עומד, בין היתר, העקרון הכלכלי והחשבונאי של הקבלת ההכנסה  97ביסוד סעיף "

 24אינטרבילדינג חברה  95/7617להוצאות שהוצאו לצורך ייצורה )ראו, למשל: ע"א 

 25פקיד השומה  4/9679"א ; ע791, 11/( 9, פ"ד נג)9לבניין בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 

 26 "(.457, 454( /רוזן מהנדסים יועצים בע"מ, פ"ד לג)-נ' חברת מ. מורצקי 9תל אביב 

 27-ה 4מיסים יט/ ,9גני עופר בניה והשקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א , 1142/03ע"א 

 28 (4000)אפריל  09

 29קית לשם ייצור בהוצאה כהוצאה שיצאה בייצור הכנסה כל עוד קיימת פעילות עסיש לראות ודוק, 

 30סידס בע"מ נ' , 310/02ע"א וזו לא צמחה בפועל. בפסק דין של הנישום איתרע מזלו אם , אף הכנסה

 31קבע בית המשפט העליון כי הוצאה שהוציאה  491( 4"ד כא)פ ,פקיד שומה למפעלים גדולים

 32עסקית, -מערערת טרם צמחו לה הכנסות, אך לאחר שהחלה בפעילותה העסקית, אינה הוצאה טרום

 33 ניכוי:ב המותרתאלא הוצאה 

 34ואילו בעניננו, ההוצאות שהוצאו היו קשורות במישרין עם עסקה של המערערת, "

 35מתקשרים, ואפשר לומר, איפוא, כי ההוצאות שהוא עסק של תווך ומתן אשראי ל
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 1באו תוך כדי יצור ההכנסות, אם כי אלה טרם באו. אולם, חלקה של המערערת לא 

 2 "ירע ולא יגרע בכך שאיתרע מזלה וההכנסות לא באו לה.

 3 

 4ולשם  טוען כי למערערת לא הייתה כל פעילות עסקית במועד הזרמת הכספים לגולקל, המשיב. 19

 5דיו על דוחותיה הכספיים של המערערת, שם לא דווח על הכנסה מדמי ניהול בשנים הוא יסומך כך 

 6 1, עת הפסיקה החברה פעילותה הקמעונאית, צוין בביאור 1990מאז שנת  . זאת ועוד,4003 – 1992

 7. מנגד, טוענת "9110"החברה הפסיקה את פעילותה העסקית בחודש פברואר כי  יםהכספי ותבדוח

 8ילות הקמעונאית, וכי החברה משמשת מאז כחברת הייתה להפסקת הפע הביאור המערערת כי כוונת

 9ניהול לחברות בבעלותו העקיפה או הישירה של ז'ק בר. עוד טוענת המערערת כי קיימת זהות 

 10 מוחלטת בינה לבין ז'ק בר, כלומר הפעילות הניהולית של ז'ק בר מיוחסת למעשה למערערת. 

 11 

 12בעבור מאז מועד רכישתה של חברת גולקל, נהגה המערערת לגבות דמי ניהול מחברת גולקל . 40

 13. כאמור, אין בעובדה שלא קיימות הכנסות מדמי ניהול 1992שירותיה. מנהג זה הופסק החל משנת 

 14ון עסקי שנועד לספק שירותי ניהול. עם זאת, משנהוג בין הצדדים ללמד בהכרח כי לא התקיים מנגנ

 15ותי הניהול ניתנים בתמורה לדמי ניהול, הרי שהפסקת תשלום דמי הניהול מעידה לכאורה על כי שיר

 16דמי כבר לא ניתנו שירותי ניהול. אף העד מטעם המערערת, ז'ק בר, טען כי  1992כך שהחל משנת 

 17 במקרה זה:היחידה למתן שירותי הניהול הראיה  הניהול הם

 18ות בשירדן למתן שירותי ניהול ש. חוץ מזה שאתה אומר לנו שהתנהלה פעיל"

 19לאיזה שהוא גורם. איזה מסמך יש לך להציג או ראיה בכתב? המשיב לא ראה נייר 

 20 כזה. 

 21ת. אני לא זוכר אם היו דברים כתובים בהסכם, אך אם מגישים חשבון ומקבלים 

 22 תמורה, נראה לי שברור שנותנים שרותי ניהול. 

 23 ש. מי הוציא את החשבונית? 

 24 (42.0.4011לפרוטוקול מיום  12 – 10ים )עמודת. שירדן." 

 25ובהמשך עדותו, התקשה ז'ק בר להמציא או לזכור כל מסמך אחר המעיד על מתן שירותי ניהול, לבד 

 26 : 4003 – 1992מהחשבוניות, שכאמור לא הוצאו בשנים 

 27לתצהירך. אם אני זוכרת נכון לא היה הסכם למתן שרותי ניהול  4ש. מפנה לסעיף "

 28 בין שירדן לבין גולקל.  או יעוץ

 29 ת. אני לא בטוח, לא זוכר. בכל מקרה, חשבוניות היו. יתכן שהיה גם הסכם. 

 30 ש. למה הוא לא הוצג? 

 31 (42.0.4011לפרוטוקול מיום  19 )עמודת. לא יודע." 

 32כמו כן, התקשה העד להמציא כל ראיה חיצונית אחרת המעידה על מעורבות המערערת בניהול 

 33 חברת גולקל:

 34.ה לתצהירך. איזו ראיה יש לביסוס הטענה שהמערערת היא 4מפנה לסעיף  ש."

 35 שהביא למתן ההלוואות? מה עשתה המערערת? 
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 1ת. אני לא יודע אם אני יכול לחפש ראיות. אני חושב שבדו"ח של המפרק הוא מדבר 

 2 על הפעילות שלי בתחום. 

 3 ש. אני שואלת לגבי המערערת. 

 4ם האלה וכן בנוסף אני יכול לומר שגם המערערת ת. כן. פעילות באמצעותי בנושאי

 5 חתמה בעצמה כערבה להלוואות של גולקל. 

 6 ש. באמת? 

 7 ת. למיטב זכרוני כן, בחלק מההלוואות. 

 8אנו ביקשנו לראות את זה. איפה הערבויות האלה? היינו בדיון לפני כמה  ש.

 9חודשים וביהמ"ש שאל את השאלה וקיבלנו מסמך. אני מחפשת את הערבות של 

 10שירדן לחובות גולקל כשניתנו ההלוואות. איפה זה? מציגה מסמך שהתקבל מיום 

/6.99.90 . 11 

 12אותם, אך לא מצאתי. יש  ת. אני לא זוכר באיזה שהוא שלב, אך ביקשתי למצוא

 13בעיה לאתר את החומר שבתיק. אפילו ביקשתי מנחושתן אם הוא יכול למצוא לי 

 14 את התיק ונדחיתי, עבר משרד וכו'. 

 15 ש. יש תכתובות על זה? יש פניה? הלכת לבנקים? 

 16ם לבקש תיקים של ת. לבנקים לא הלכתי. אני לא יודע אם יש לי סיכוי בבנקי

 17 (42.0.4011לפרוטוקול מיום  40וד עמ)." 10תחילת שנות ה

 18טענתה כי סיפקה למערערת לא הייתה כל פעילות של ניהול חברות באותן שנים, מלבד כמו כן, 

 19 חברת גולקל: לניהול שירותי 

 20 שירדן שימשה אותך באיזה אופן לניהול? 006/ש. לפני "

 21 ת. דיברנו על זה בשעתיים האחרונות. 

 22 ש. לניהול של מי, של מה? 

 23 (42.0.4011לפרוטוקול מיום  10עמוד )" גולקל. ת. של

 24"החל : 1992בתצהירו כי ניהול גולקל הספיק בשנת  2עם זאת, אף ז'ק בר עצמו הצהיר בסעיף 

 25סיפקה המערערת שירותי יעוץ וניהול לחברת גולקל, בתחום המימון,  9117ועד לשנת  /911משנת 

 26 . כמפורט להלן..."

 27 

 28המערערת פעלה כחברת אחזקות בלבד ולא סיפקה  1992החל משנת  ניתן לקבוע וכך נקבע, כי. 41

 29אפילו הייתי נכון לקבל את עמדת המערערת אם כך, שירותי ניהול, לגולקל או לכל חברה אחרת. 

 30במלואה, כי הזרמת הכספים במסגרת הסדר הנושים יועדה לשמור על יכולתה לגייס כספים 

 31שנה בה לא צמחו , 4000, הרי שההוצאה הּוצאה בשנת ומהווה הוצאה פירותית באופיה מהבנקים

 32והיא שימשה למעשה  ,לשם הצמחת הכנסה למערערת כל הכנסה או קוימה פעילות עסקית כלשהי

 33לפקודה אין להתיר בניכוי את ההוצאה, שכן היא לא  12לאור הוראות סעיף כחברת אחזקות גרידא. 

 34 שימשה בייצור הכנסה. 

 35 
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 8מתוך  8

 1תשלום ששילמה כיר בהוצאות מימון ובהוצאות משפטיות הנלוות ל. המשיב טוען שאין לה44

 2הצדדים לא הרחיבו בסוגיה זו. ככל שאכן בבחינת טפל הנלווה לעיקר. המערערת לחברת גולקל, 

 3שנועדו לשם התשלום במסגרת הסדר הנושים, דינם נלוות הוצאו, בשנות המס שבערעור, הוצאות 

 4 . לשווי הנכס ויוכר בגינן הפסד הוןצאות ין ההוצאה. כלומר, יש להוון את ההוכד

 5 

 6 אחרית דבר

 7 32,000המערערת תישא בהוצאות המשיב ובשכר טרחת עורך דינו בסכום כולל של  הערעור נדחה. 

 .₪ 8 

 9 , בהעדר הצדדים.4013ינואר  12, ו' בשבט תשע"גניתן היום,  

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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