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. . . . המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שהוציאשהוציאשהוציאשהוציא    לשומהלשומהלשומהלשומה    בקשרבקשרבקשרבקשר    מחלוקותמחלוקותמחלוקותמחלוקות    מספרמספרמספרמספר    התעוררוהתעוררוהתעוררוהתעוררו    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    לבי�לבי�לבי�לבי�    המערערהמערערהמערערהמערער    בי�בי�בי�בי�        

    טענותטענותטענותטענות: : : : נושאי�נושאי�נושאי�נושאי�    לשלושהלשלושהלשלושהלשלושה    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    יריעתיריעתיריעתיריעת    הצטמצמההצטמצמההצטמצמההצטמצמה    משפטמשפטמשפטמשפט    בביתבביתבביתבבית    מקדמימקדמימקדמימקדמי    דיו�דיו�דיו�דיו�    לאחרלאחרלאחרלאחר

    ששכרששכרששכרששכר    מאחרמאחרמאחרמאחר, , , , בבעלותובבעלותובבעלותובבעלותו    דירותדירותדירותדירות    משתימשתימשתימשתי    שכרשכרשכרשכר    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות    עלעלעלעל    אותואותואותואותו    למסותלמסותלמסותלמסות    אי�אי�אי�אי�    כיכיכיכי    המערערהמערערהמערערהמערער

; ; ; ; הללוהללוהללוהללו    הדירותהדירותהדירותהדירות    שלשלשלשל    הבעלי�הבעלי�הבעלי�הבעלי�    שהואשהואשהואשהוא    העובדההעובדההעובדההעובדה    חר�חר�חר�חר�, , , , לולולולו    ולאולאולאולא, , , , ולאחותוולאחותוולאחותוולאחותו    לביתולביתולביתולביתו    משול�משול�משול�משול�    הדירההדירההדירההדירה

    שבבעלותושבבעלותושבבעלותושבבעלותו    חברהחברהחברהחברה    ש�ש�ש�ש�    עלעלעלעל    הרשומההרשומההרשומההרשומה    בדירהבדירהבדירהבדירה    השימושהשימושהשימושהשימוש    בגי�בגי�בגי�בגי�    הכנסההכנסההכנסההכנסה    למערערלמערערלמערערלמערער    לזקו�לזקו�לזקו�לזקו�    ישישישיש    הא�הא�הא�הא�

    שנוכושנוכושנוכושנוכו    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    לתא�לתא�לתא�לתא�    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    בקביעתבקביעתבקביעתבקביעת    להתערבלהתערבלהתערבלהתערב    מקו�מקו�מקו�מקו�    ישישישיש    הא�הא�הא�הא�    וכ�וכ�וכ�וכ�; ; ; ; זוגוזוגוזוגוזוגו    בתבתבתבת    ובעלותובעלותובעלותובעלות

        . . . . המערערהמערערהמערערהמערער    ידיידיידיידי    עלעלעלעל

  

        לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    הנחוצותהנחוצותהנחוצותהנחוצות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    להל�להל�להל�להל�        ....אאאא

, עצמאי די� כעור! די� מעריכת הכנסותיו על דיווח, במקצועו די� עור!   המערער  .1

  . 2010 אוגוסט עד  

 מ"בע נכסי� שח אר חברת ממניות 50% של בעלי� הוא המערער, 1996 שנת מאז  .2

 50%  ב היא   א� המחזיקה, רעייתו ע� ביחד), """"החברההחברההחברההחברה"""" או """"שחשחשחשח        אראראראר    חברתחברתחברתחברת"""": להל�(

 וכ� עסקיי� נכסי�   שלושה   �"נדל נכסי 4 שח אר חברת בבעלות. החברה ממניות

    הדירההדירההדירההדירה"""": להל�( ורעייתו המערער מתגוררי� בה, אביב בתל שניצר שמואל ברחוב דירה

  . 2003 שנת   מאז), """"שניצרשניצרשניצרשניצר            ברחובברחובברחובברחוב

ashapira
Typewritten Text
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 אר חברת בבעלות הנמצאי� לנכסי� בנוס� כי, עלה המשיב ידי על שנערכה מחקירה  .3

 אשר ,למגורי� או/ו לעסק המושכרות נוספות דירות 6 �ישנ המערער בבעלות, שח

  . המערער ידי על דווחו לא מה� הדירה שכר הכנסות

 ללא, שניצר ברחוב בדירה מתגוררי� ורעייתו המערער כי, החקירה מממצאי עולה עוד  .4

 ללא וא� דירה שכר תשלו� ללא, מניותיה לבעלי החברה בי� ע� שנער! שכירות חוזה

 על דיווח לא המערער. למגורי� בדירה השימוש לגבי, החברה ע� כספית התחשבנות

 מספר במש!, תמורה ללא שהתגורר בכ! המתבטאת, שח אר מחברת שקיבל ההטבה

  . שח אר חברת של בבעלותה שנמצאת שניצר שמואל ברחוב בדירה, שני�

, גבוהי� בסכומי� בהוצאות לו להכיר דרש המערער כי, העלתה המשיב שביצע בדיקה  .5

 אסמכתאות ללא וזאת המדווח מהמחזור 97% לכ עד א� מסוימת בשנה המגיעי�

  .  מתאימות

 הכוללת 2007 2010 לשני� שומה למערער נערכה, לעיל הנזכרי� לממצאי� בהתא�  .6 

 זקיפת; רגיל פירותי מס בשיעור חויבו אשר, שכירות מדמי מדווחות לא הכנסות

 בבעלות שנמצאת המגורי� בדירת ידו על שנעשה השימוש בגי� המערער בידי הכנסה

 מ"במע שנדרשו התשומות שבי� ההפרש בגובה הוצאות התרת אי; שח אר חברת

  . לשומה התנגדות הגיש המערער. הכנסה במס שנוכו מ"מע החייבות להוצאות

 שהוצאה השומה את להפחית יש כי נמצא, המשפט בבית הערעור ניהול במהל!  .7

  : הבא באופ� למערער

  . באיחור   הוצאה שהיא נמצא בדיקה שלאחר מאחר, תבוטל 2007 לשנת השומה  .א

 יופחת למגורי� דירה מהשכרת הכנסות בגי� המערער את לחייב יש שבו המס שיעור  .ב

, לפקודה 159' מס תיקו� לנוכח, זאת. בשומה שנקבע כפי ולא, בלבד 10% על ויעמוד

 הזכאות את   מתנה אינו 122 סעי�, התיקו� לאחר לפיה המיסי� רשות עמדת ושינוי

 ימי� 30 בתו!   המס בתשלו� למגורי� המושכרת מדירה 10% של מוגבל מס לשיעור

  .  המס שנת מתו�

 לעסק המערער ידי על המושכרת א"בת ח"הפלמ' ברח מהדירה הדירה שכר  .ג

 של מוגבל מס לשיעור שהזכאות מאחר, מלא פירותי מס בשיעור תחויב), משפחתו�/ג�(

 ולא לעסק מושכרת שהדירה בהינת� זאת. למגורי� דירה בהשכרה בגי� רק הינה 10%

  . למגורי�
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        : : : : כדלקמ�כדלקמ�כדלקמ�כדלקמ�    ה�ה�ה�ה�    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    לדיו�לדיו�לדיו�לדיו�    שנותרושנותרושנותרושנותרו    המחלוקותהמחלוקותהמחלוקותהמחלוקות        ....8888

 צורי בית ברחוב מהדירה דירה שכר הכנסות על אותו למסות אי� כי המערער טענות  .א

' ' ' ' ברחברחברחברח    והדירהוהדירהוהדירהוהדירה    צוריצוריצוריצורי    ביתביתביתבית' ' ' ' ברחברחברחברח    הדירההדירההדירההדירה"""": להל�( בהרצליה פינסקר' ברח והדירה אביב בתל

 חר�, לו ולא, בהתאמה, ולאחותו לביתו משול� הדירה ששכר מאחר זאת). """"פינסקרפינסקרפינסקרפינסקר

  .    הללו הדירות של הבעלי� שהוא העובדה

 שנמצאת שניצר שמואל שברחוב בדירה השימוש בגי� הכנסה למערער לזקו� יש הא�  .ב

  . הנזקפת ההכנסה גובה ומה, שח אר חברת בבעלות

  . המערער ידי על שנוכו הוצאות לתא� המשיב בקביעת להתערב מקו� יש הא�  .ג

        

            המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות        ....בבבב

. קבילי� וה� המשיב י"ע נפסלו לא המערער פנקסי כי חולק אי�, המערער לטענת  .1

 המשיב על) """"הפקודההפקודההפקודההפקודה"""": להל�( הכנסה מס לפקודת 155 סעי� הוראת י"ועפ לפיכ!

  . המשיב על אפוא רוב1 השומות להצדקת ההוכחה נטל. שומתו את להצדיק

 לפי צו יינת� ולא 145 סעי� לפי שומה תיעשה לא כי נקבע לפקודה) א(א158 בסעי�  .2

 מת�. טענותיו להשמיע סבירה הזדמנות לנישו� שניתנה מבלי, לפקודה 152 סעי�

 להשתית מבקש שהמשיב הנתוני� בחשיפת מתחיל טענותיו להשמיע לנישו� אפשרות

 המשיב כי הובהר, בענייננו. אליה� להתייחס לנישו� לאפשר כדי שומתו את עליה�

 לבסיס בהתייחס טענותיו את לטעו� השומה בשלב, למערער איפשר שלא בלבד זו לא

 של וההוצאות ההכנסות נתוני את לבדוק טרח לא עצמו המשיב שג� אלא, השומה

 לבדוק למערער אפשרות מת� ללא רבתי ברשלנות ופעל, בפנקסיו שדווחו כפי המערער

  . אליה� ולהתייחס הרלוונטיי� הנתוני� את

 טע�   השומה לנימוקי 14 בסעי�; שנדרשו מהוצאות התעל� המשיב, המערער לטענת  .3

" ואסמכתאות הסברי� תיעוד" של" חוזרות דרישות, "מהמערער דרש כי, המשיב

. וכל מכל זאת סתמית אמירה סתר בעדותו המערער. קיבל� ולא, שנדרשו להוצאות

 להצביע יכול היה לא, והצו השומה בשלב פעולותיו על המשיב משנחקר, גיסא מאיד!
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 כי, העיד ולבסו� ,ספציפיי� הסבר או תיעוד כל להמצאת קונקרטית דרישה כל על

  . המערער פנקסי את כלל בדק לא בעצ�

, המשיב מטע� היחיד העד והיה הערעור נושא הצו את הכי� אשר, חמאראשי מר  .4

 החשבונות פנקסי בפניה היו ואשר' א בשלב השומה את שהכינה המפקחת כי, העיד

. להוצאות הסברי� במת� כשל המערער וא�, דבר מה� להבי� הצליחה לא המערער של

 לדוכ� עצמה הטריחה לא המפקחת שכ�, קבילה אינה וא� ממש בה אי� זאת אמירה

  .גרסתו את סותרת הייתה   להעיד נקראה אילו כי המשיב על וחזקה, העדי�

 הוצאה לכל והוכחות הסברי� השומה בשלבי לדרוש אמצעי� והותר די למשיב  .5

 הוצאה להוכחת אחת דרישה לא א� להציג יכול אינו המשיב; זאת א� זו לא. נדרשת

 ד"עוה לשכת י"ע המונפק והתשלומי� התקבולי� בספר. נענתה שלא קונקרטית

 וברי   נדרשת הוצאה כל לזיהוי פירוט קיי�, בישראל ד"עוה כלל את והמשמש

. נפסלי� ספריו היו הסת� מ� כ� לא שא�. כדי� המערער י"ע נעשו אלה שרישומי�

     .השומה בנימוקי 14 בסעי� האמור בהוכחת כשל המשיב כי, ברור מכא�

 בשלב ברשותו שהיו למסמכי� להתייחס למערער לאפשר סירב המשיב כי בעליל הוכח  .6

 חמורה זאת התנהלות. המשיב ברשות אינ� אלה מסמכי� כאילו, כוזב בטיעו�, השומה

  . מקובלת ואינה

 יכול היה לא חאמארשי העד. מיסודו מופר! השומה בנימוקי 15 בסעי� האמור ג�  .7

 בענ� המקובל ההוצאות שיעור של קונקרטית" מדגמית בדיקה" על בעדותו להצביע

 איפשר ולא, קונקרטיי� ונתוני� בדיקה על המערער בפני להצביע סירב, הרלוונטי

. בערעור ההוכחות בשלב ולא השומה בשלב לא, כאמור בדיקה לגבי לטעו� למערער

 למערער להציגה עליו היה בוודאי שומתו את עליה סמ! שהמשיב זאת מדגמית בדיקה

  . נעשה לא והדבר, 7.4.14 מ ש"ביהמ החלטת י"עפ

 א! למעשה נסמ! בשומה שביצע ההוצאות תיאו� כי, חאמארשי העד הסביר בעדותו  .8

 בייצור להוצאות הדרישות ובי� מ"למע תשומות על הדיווח בי� ההפרשי� על ורק

 הכנסה מס לצור! הנדרשות להוצאות התשומות בי� שההשוואה בלבד זו לא. ההכנסה

 מתכוו� הוא עליו הפרש כל לגופו לבדוק למצער היה המשיב ועל, הכל חזות אינה

 עשה לא) עשה אכ� א�( המשיב שעשה ההשוואה את שג� אלא, שומתו את לסמו!

 לא וא� התאמות אי נתגלו דיווח תקופות באיזה להשיב יכול היה לא והעד, כראוי

  ).22 10 שורות 34' עמ, 5 4 שורות 32' עמ ראו. (מדובר קונקרטיי� מרכיבי� באיזה
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 השומה הלי! את ועושי� במיוחד חמורי� השומה בשלבי המשיב שמחדלי הג�  .9

 7.4.14 ביו� בדיו�. הערעור שמיעת במהל! מחדלו לעומת מחווירי� ה� עדיי�, פלסתר

 השומה בעריכת אותו ששימש החומר כל את" למערער להמציא למשיב ש"ביהמ הורה

 ולא ש"ביהמ הוראת את קיי� לא המשיב כי חולק אי�". מהיו� שעות 24 בתו! וזאת

 למצער השומה בעריכת שימשוהו שלטענתו מהמסמכי� אחד לא א� למערער המציא

  . שנדרשו ההוצאות פסילת בעניי�

 בנימוקי 12 בסעי�; המגורי� בדירת כביכול חינ� ממגורי המערער להכנסות באשר  .10

 מחברה כביכול המערער שקיבל הנאה טובת למערער המשיב מייחס השומה

 את. לחברה תמורה כל שנת� בלא וזאת, לחברה השייכת בדירה מגוריו י"ע שבבעלותו

 בסיס כל שאי� אלא. לפקודה) 10(2 סעי� הוראת על כביכול המשיב מבסס זאת קביעתו

 שבגינ� ההכנסה מקורות את מונה לפקודה 2 סעי�. זה בעניי� ג� המשיב לקביעת

 אינו חינ� ממגורי לאד� הנובע חסכו�. עליה� להוסי� חופשי המשיב ואי� המס מוטל

 ב� כל יחויב, כ� לא שא�". ריווח או השתכרות" שאינו כיוו�, מיסוי בר הכנסה מקור

, ההורי� שולח� על סמו! בעודו, כלכלתו עלות ועל הוריו בבית מגוריו על הכנסה במס

  .אלה בגי� להוריו משל� הוא שאי� ככל

 מכספ� מימנו) ורעייתו( המערער שכ�, חינ� במגורי מדובר אי� בענייננו, ועוד זאת    .11

 שהמשיב תמורה, לחברה מובהקת הנאה טובת מהווה זה ומימו� הדירה רכישת את  

  .בה ולהתחשב לבודקה כלל מצא לא  

  מהווי� ל"הנ החינ� מגורי כי) לחילופי�( המשיב טוע� השומה בנימוקי 13 בסעי�    .12 

 מלאכותית, יסוד חסרת זאת קביעה א�. למערער החברה ששילמה דיבידנד  

""""החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    מרווחיהמרווחיהמרווחיהמרווחיה    נובענובענובענובע    הואהואהואהוא    כ�כ�כ�כ�    א�א�א�א�    אלאאלאאלאאלא    דיבדנדדיבדנדדיבדנדדיבדנד    ל!ל!ל!ל!    אי�אי�אי�אי�"""" ש כיוו� ושרירותית  

  ).  103' עמ' א חלק, 3. מהד, שוק� הוצאת", הכנסה מס" בספרו, רפאל אמנו�(  

 מקו� היה לא בוודאי, חינ� מגורי בגי� במס המערער את לחייב מקו� היה אפילו     .13

 היה נית� היותר לכל". ההנאה" שווי ניפוח לצור! רק ההנאה טובת את לגל�  

  . המערער בידי כהכנסה הנחסכי� השכירות בדמי לראות  

 מאפשר שאד� העובדה   .ואחותו המערער של בתו שגבו שכירות הכנסות ייחוס    .14

 לא השכירות דמי וא� בכנות נעשית היא א�, לו השייכת דירה להשכיר לאחר  

 ההכנסה כמקבל המסב לראיית בסיס כשלעצמה אינה, המסב אל מועברי�  

  .המוסבת  
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 בגי� ולאחותו המערער של לבתו ששולמו השכירות דמי את יראה שהמשיב מנת על    .15

 כאילו, בגינ� השכירות דמי את ולגבות להשכיר� לה� איפשר שהמערער דירות השכרת

 לפקודה 84 סעי� הוראת התקיימות את לבדוק המשיב על היה, המערער הכנסות ה�

 דמי הסבת הא� לבדוק המשיב על היה למצער. הרלבנטיות המס משנות אחת בכל

  . לביטול ניתנת או חלוטה הייתה השכירות

 טע� לא וא�, לפקודה 84 סעי� תנאי התקיימות את כלל בדק לא המשיב ,בענייננו    

  השכירות מדמי ההכנסה ייחוס כי) כא� שהגיש השומה בנימוקי לא ג�( מעול�  

    ).12 5 שורות 38' עמ ראו.(לפקודה 84 סעי�  מכוח הוא  

 84 בסעי� כנדרש לביטול הניתנת הסבה היא דנ� ההסבה כי טענה המשיב בפי משאי�    .16

 יכול הוא אי� כי ברי, ל"הנ 84 סעי� מכוח המערער לחיוב טוע� הוא ומשאי�, לפקודה

  .לו היו שלא הכנסות למערער לייחס

        

        המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות        ....גגגג

 החייב זה והוא, המערער בבעלות נמצאות פינסקר' וברח צורי בית' ברח הדירות    .1

 הוא המערער קניינית מבחינה כי מחלוקת אי�. דירה שכר הכנסות בגי� במס  

 פינסקר וברחוב, אביב בתל צורי בית ברחוב המושכרות הדירות של הבעלי�  

  . בהרצלייה  

 מקור". ". ". ". הפריהפריהפריהפרי    בעלבעלבעלבעל    הואהואהואהוא    הנכסהנכסהנכסהנכס    בעלבעלבעלבעל"""":  כי הקובע לעיקרו� בהתא� פעל המשיב    .2

 השכירות דמי הכנסת אלא, המערער מידי יצאו לא – המקרקעי� נכסי   ההכנסה  

 לפירות הזכות העברת, אלה בנסיבות. ולאחותו המערער של לביתו הוסבה מה�  

 בו שאי�" בהכנסה שימוש" לגדר נופלת, המערער   המסב בידי הע1 הותרת תו!  

  .  המוסב אל המס חיוב  את להעביר כדי  

 נכסי אינו ההכנסה שמקור נניח א� שג� וטוע� מוסי� המשיב, בלבד הזהירות למע�    .3

 השכירות שזכות, בלבד הדיו� לצור!, ונניח – השכירות זכות אלא עצמ� המקרקעי�

 למרות( ולביתו לאחותו המערער ידי על שהועברה זו היא המערער בבעלות שנמצאת

 יש עדיי�), ולאחותו לביתו השכירות זכות מעביר שהמערער כזה מסמ! הוצג שלא

 כי, הקיימת ההלכה פי ועל, הפקודה להוראות 84 – ו 83 סעיפי� פי על, לקבוע
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 ביתו של ולא, המערער של הכנסתו הינה שבמחלוקת מהדירות השכירות דמי הכנסת

  .אחותו של או

 דהיינו  , מלאכותיות חזקת מניחי� לפקודה 83 84 סעיפי� כי, נאמר הפסיקה במסגרת  .4

 ההכנסה אשר, המסב על מוטלת, 83 84 בסעיפי� המנויה הסבה שהיא עסקה כי

 נשא לא המערער, בענייננו. כ! על הוא חולק א� אותה לסתור ועליו, אליו מיוחסת

 הסבה" הינה ואחותו ביתו לידי ממנו השכירות זכות הסבת כי החזקה את לסתור בנטל

  ". לביטול ניתנת

, לביתו המערער שבי� השכירות עסקת כי הטענה להישמע יכולה לא, בענייננו, בנוס�  .5

 של מסחרי טע� בעלת עסקה או, מסחרית עסקה מהווה, לאחותו המערער שבי� זו או

 לסייע מנת על   השכירות פירות את לה� העביר כי בעדותו ציי� המערער, שהרי. ממש

  ).  10 8 שורות', לפר 5' עמ למשל ראה( לה�

 שכר   הכנסת בגי� ג� במס שחייב זה הוא המערער כי ספק אי�, לעיל האמור כל לאור  .6

 שכר שהעברה נניח ג�, זאת. פינסקר' ברח ומהדירה צורי בית' ברח מהדירה דירה

 מס מתשלו�   להתחמק מנת ועל לרעה ניצול תו! נעשתה לא ולאחותו לביתו הדירה

  !). בלבד זה דיו� לצור! הנעשית הנחה(

    כי, המשיב טוע�, מהמערער שנחסכו השכירות דמי בשווי הכנסה לזקיפת באשר  .7

. 2003 בשנת אביב בתל שניצר שמואל ברחוב בדירה להתגורר עברו ורעייתו המערער

. היו� עד בבעלותה ונמצאת 2003 בפברואר שח אר חברת ידי על שנרכשה זו דירה

 מ"מע את קיזזה שח אר חברת. שח אר חברת של במאז�" כמשרד" רשומה הדירה

 ראו( ועניי� דבר לכל עסקי בנכס מדובר כאילו, זו מגורי� דירת בגי� ששול� התשומות

 כי הינה. 7/ממש שעולה כפי, הזה הנכס בגי� פחת דרשה א� שח אר חברת). 8/מש נא

 הוצאות קיזזה, ורעייתו המערער של מלאה בבעלותה שנמצאת, שח אר חברת, כ�

  . מופחת מס, כמוב�, ושילמה, במאזנה" משרד"כ רשו� שהיה הזה הנכס בגי� שונות

 ברחוב בדירה מתגוררי� ורעייתו המערער, היו� ועד 2003 שנת שמאז משהתברר, עתה  .8

 תשלו� ללא, מניותיה לבעלי החברה בי� ע� שנער! שכירות חוזה ללא שניצר שמואל

 טענת, למגורי� בדירה השימוש לגבי החברה ע� כספית התחשבנות וללא דירה שכר

 ללא בה להתגורר הזכות את לו יש ולכ� מכספו נרכשה בעצ� הדירה כי הינה המערער

 בעלותה לנוכח בחברה הוצאות ודורש תשומות מנכה המערער בו מקו�. תשלו�
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 מבלי, בחינ�, הפרטי בכובעו שימוש הדירה באותה לעשות יכול אינו הוא, בנכס

  . הכנסה כ! בשל לו שתיזק�

 לרשו� המערער מיהר חקירה הליכי פתיחת שלאחר העובדה את להוסי� יש אלה לכל  .9

 6 כפול לחודש   4 5,000 של חישוב לפי 4 360,000 של ס! על שח אר מחברת חשבונית

  . הערעור לנימוקי 7 בסעי� כמפורט, רטרואקטיבית שני�

 של ההטבה. שח אר חברת של ממניותיה 100% – ב מחזיקי� ורעייתו המערער, כאמור  .10

 אלא, האישיי� היחסיי� במישור לה� ניתנה לא החברה שבבעלות בדירה מגורי�

 כש� כהכנסה זו בהטבה לראות נית� לא כי המערער טענות. מניות כבעלי בכובע�

, שכירות דמי הכנסת לו צמחה כאילו ,הוריו בדירת המתגורר בב� לראות נית� שלא

 מיסוי בת הכנסה שהיא, זקופה בהכנסה או כס� בשווה בהכנסה מדובר. כמוב� שגויות

  . ועניי� דבר לכל

 ההוצאה. בה מניות בעלי ורעייתו שהמערער החברה הוא ההכנסה מקור, בענייננו  .11

 הכנסה היא לו שנצמחה הזקופה וההכנסה, דירה שכר הוצאת היא מהמערער שנמנעה

 סעי� פיל דיבידנד הכנסת לחלופי� או, רגיל פירותי במס החייבת) 10(2 סעיפי� לפי

  .  25% של בשיעור במס החייבת) 4(2

 אי�. דיבידנד להיחשב יכול מניות לבעלי רווחיה מתו! חברה ידי על שנעשה תשלו� כל  .12

 שהוא כפי הכללי לדי� להיזקק ונית�, הכנסה מס פקודת לעני�" דיבידנד" של הגדרה

 על הנית� נכס כל"כ דיבידנד מגדיר אשר, 1999   ט"התשנ החברות בחוק ביטויו מוצא

, אחרת דר! בכל ובי� במזומ� בי�, מניה כבעל זכותו מכוח מניה לבעל החברה ידי

  .הטבה מניות ולמעט ער! שוות תמורה ללא העברה לרבות

 להתרת הנורמטיבי הבסיס. ההוצאות סבירות את להוכיח בנטל עמד לא המערער    .13

 17 סעי� להוכחת הנטל. לפקודה 17 בסעי� עוג� נישו� של בעסקו שהוצאו הוצאות

 שנטל מנת על". מחברו המוציא" בבחינת שהוא, המערער של כתפיו על מוטל

 אלא". פנקסית שאלה" להיות צריכה שבמחלוקת השאלה, המשיב על יוטל ההצדקה

 נית� לא – פנקסית לבר שאלה היא, וטיב� המערער ידי על שהוצאו ההוצאות שהיק�

 מוטל השכנוע נטל, עסקינ� הוצאות כשבהתרת, משכ!. המערער מספרי עליה ללמוד

  . סופה ועד הדר! מתחילת המערער על
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 ניכה ומדוע מה בסיס על כלל להבי� היה נית� לא המערער מספרי כי, יודגש    .14

 אסמכתאות" להמצאת שיפעל במקו�, המערער. שניכה בסכומי� הוצאות מהכנסתו

 על ללמוד נית� כי בטענה להיתלות בחר,  שיעשה מייצגו שאמר כפי", מתאי� ותיעוד

 מאחר אול�, שלו" ותשלומי� תקבולי�" מספר ידו על שנדרשו ההוצאות נכונות

 להוכיח דר! לו ואי� אליו גישה לו אי�, חקירות מחלקת ידי על נלקח זה שספר

  .  טענותיו

. לו השיי! החשבונאי בחומר לעיי� הזדמנויות אינספור ניתנו למערער, המשיב לטענת    .15

 מסמכי� לגילוי לבקשה המשיב מטע� לתגובה 9 – ו 8 לסעיפי� מופנה המשפט בית

, בנוס�. לו השיי! בחומר לעיי� זכאי המערער כי, המשיב מבהיר ש�, 30.6.13 מיו�

 לשלב לחזור למערער הוצע שבו, 7.4.14 מיו� הדיו� לפרוטוקול מופנה המשפט בית

 טענותיו את ולהוכיח שלו החשבונאי בחומר לעיי� שהות לו שתינת� מנת על ההשגה

, שוב, למערער הוצע, ההוכחות דיו� לאחר ג�. סרב והמערער, ההוצאות לעניי�

 להציג הזדמנות לו שתינת� מנת על, ההשגה לשלב לחזור, המשפט בית בהמלצת

  . סרב הוא אול�, שדרש בהוצאות התומכות ראיות

  

        והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

                ההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה    נטלנטלנטלנטל        ....דדדד

 נטל כי טע� המערער. ההוכחה נטל הינה בעניינו המתעוררת הראשונה הסוגיה    .1

. קבילי� וה� המשיב י"ע נפסלו לא המערער שפנקסי כיוו�, המשיב על חל ההוכחה

 – בהסבה העוסקי� לפקודה 83 84 בסעיפי� שענייננו מאחר כי, מנגד טע� המשיב  

  . המערער על הוא הנטל  

 להל�. המערער על מוטל ההוכחה נטל, פרמטרי� שורת פי על כי, ואומר אקדי�          

  ;  אפרט  

 המעורר הוא" מחברו הוציא"ל המבקש כי, קובע הנטלי� חלוקת לעניי� יסוד כלל    .2

. אליה� טוע� שהוא העובדות את להוכיח הנטל מוטל ועליו לדיו� הטענות את  

    די�די�די�די�    בסדרבסדרבסדרבסדר    סוגיותסוגיותסוגיותסוגיות, גור� אורי ראה" (תובענה באותה השכנוע נטל פי על – הכול"ו  

  ).307' עמ ט"תשס עשירית מהדורה, אזרחיאזרחיאזרחיאזרחי        
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    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    ושרותי�ושרותי�ושרותי�ושרותי�    השקעותהשקעותהשקעותהשקעות    לניהוללניהוללניהוללניהול    חברהחברהחברהחברה    ארדארדארדארד    גיוראגיוראגיוראגיורא, 1436/90 א"רע בגדר    .3

 כמו, מ"מע ערעור כי נאמר), """"ארדארדארדארד    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": להל�, 1992 דצמבר( 6/ו מיסי�( ממממ""""מעמעמעמע        

 שבה  , ראשונה ערכאה לפני הבא ועניי� דבר לכל כתובענה כמוהו, הכנסה מס ערעור  

 לצור!   כתובע נחשב אשר, המערער. המשיב הוא" נתבע"ו, המערער הוא", תובע" יש

 כל כדי� דינו. מחברו המוציא בהיותו ערעורו להוכחת השכנוע נטל מוטל עליו. העניי�

    אנואנואנואנו    מגיעי�מגיעי�מגיעי�מגיעי�    אכ�אכ�אכ�אכ�    זוזוזוזו    לתוצאהלתוצאהלתוצאהלתוצאה"""" כי נאמר ג� ארד בעניי�. השכנוע נטל לעניי� ג� תובע

    ערעורערעורערעורערעור    עלעלעלעל            חלותחלותחלותחלות    אשראשראשראשר, , , , האזרחיהאזרחיהאזרחיהאזרחי    הדי�הדי�הדי�הדי�    סדרסדרסדרסדר    לתקנותלתקנותלתקנותלתקנות    159159159159        וווו    158158158158    תקנותתקנותתקנותתקנות    לאורלאורלאורלאור    ג�ג�ג�ג�

, , , , שבה�שבה�שבה�שבה�            מסוימי�מסוימי�מסוימי�מסוימי�    חלקי�חלקי�חלקי�חלקי�    למעטלמעטלמעטלמעט((((    לללל""""הנהנהנהנ    ממממ""""מעמעמעמע    לתקנותלתקנותלתקנותלתקנות) ) ) ) אאאא((((10101010    תקנהתקנהתקנהתקנה    לפילפילפילפי    ממממ""""מעמעמעמע

  ).  ש�()" )" )" )" לענייננולענייננולענייננולענייננו    שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�

    לבניי�לבניי�לבניי�לבניי�    עעעע....וווו....ככככ 3646/98 א"רע( ע.ו.כ בעני� העליו� המשפט בית קבע, מ"מע בערעורי    .4 

 נטל בעניי�, ברור קריטריו�) """"עעעע....וווו....ככככ    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": להל�, 891) 4( נז ד"פ, ממממ""""מעמעמעמע' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע        

 נוהלו הפנקסי� כאשר למנהל עובר הראיות הבאת נטל, זה   קריטריו� לפי. ההוכחה  

 עובר זה נטל. השפיטה מיטב לפי שומה הוציא והמנהל נפסלו ולא כדי�  

 נטל פנקסית  לבר היא המחלוקת כאשר. פנקסית היא השאלה כאשר למנהל  

  :   נאמר וכ!. העוסק על השכנוע  

' ' ' ' השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל''''    תשומותתשומותתשומותתשומות    מסמסמסמס    ניכויניכויניכויניכוי    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    מוס�מוס�מוס�מוס�    ער!ער!ער!ער!    מסמסמסמס    בערעורבערעורבערעורבערעור""""                

    מתחילתמתחילתמתחילתמתחילת    מלווהומלווהומלווהומלווהו    זהזהזהזה    נטלנטלנטלנטל. . . . המסהמסהמסהמס    אתאתאתאת    לנכותלנכותלנכותלנכות    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    העוסקהעוסקהעוסקהעוסק    עלעלעלעל

'. '. '. '. הראיותהראיותהראיותהראיות    הבאתהבאתהבאתהבאת    נטלנטלנטלנטל''''    העוסקהעוסקהעוסקהעוסק    עלעלעלעל    מוטלמוטלמוטלמוטל    איתואיתואיתואיתו    ויחדויחדויחדויחד    סופהסופהסופהסופה    עדעדעדעד    הדר!הדר!הדר!הדר!

    כדי�כדי�כדי�כדי�    נוהלונוהלונוהלונוהלו            הפנקסי�הפנקסי�הפנקסי�הפנקסי�    כאשרכאשרכאשרכאשר    למנהללמנהללמנהללמנהל    עוברעוברעוברעובר' ' ' ' הראיותהראיותהראיותהראיות    הבאתהבאתהבאתהבאת    נטלנטלנטלנטל''''

    זהזהזהזה    נטלנטלנטלנטל. . . . השפיטההשפיטההשפיטההשפיטה            מיטבמיטבמיטבמיטב    לפילפילפילפי    שומהשומהשומהשומה    הוציאהוציאהוציאהוציא    והמנהלוהמנהלוהמנהלוהמנהל    נפסלונפסלונפסלונפסלו    ולאולאולאולא

    אואואואו    פנקסיתפנקסיתפנקסיתפנקסית    היאהיאהיאהיא            שבמחלוקתשבמחלוקתשבמחלוקתשבמחלוקת    השאלההשאלההשאלההשאלה    כאשרכאשרכאשרכאשר    המנהלהמנהלהמנהלהמנהל    אלאלאלאל    עוברעוברעוברעובר

    שרשרשרשרכאכאכאכא....כזוכזוכזוכזו            היאהיאהיאהיא    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    א�א�א�א�    בשאלהבשאלהבשאלהבשאלה    חלוקי�חלוקי�חלוקי�חלוקי�    שהצדדי�שהצדדי�שהצדדי�שהצדדי�

    הבאתהבאתהבאתהבאת            נטלנטלנטלנטל''''וווו' ' ' ' השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל, ', ', ', 'פנקסיתפנקסיתפנקסיתפנקסית            לברלברלברלבר    היאהיאהיאהיא    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת

        ). ). ). ). ע.ו.כ עניי� " (" (" (" (העוסקהעוסקהעוסקהעוסק    עלעלעלעל' ' ' ' הראיותהראיותהראיותהראיות

 מסוג ה� במחלוקת השנויות העובדות כאשר –" פנקסית שאלה" תהיה השאלה         ....5555

 מדובר כאשר, זאת לעומת. כדי� המנוהלי� בפנקסי� ביטוי� את המוצאות העובדות

. פנקסיות לבר בשאלות המדובר אז כי, בפנקסי� ביטוי� את מוצאות שאינ� בעובדות

, פנקסית שאלה היא הצדדי� בי� במחלוקת השנויה השאלה שכאשר הוא לכ! ההיגיו�

 לא העוסק משפנקסי, לפיכ!. השאלה לבירור אסמכתא לשמש יכולי� שהפנקסי� הרי

 עובר ומשכ! המס לניכוי זכאותו להוכיח הראשונית חובתו ידי העוסק יצא, נפסלו
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 ראיותיו בהבאת לפתוח המנהל את מחייב זה נטל. המנהל אל' הראיות הבאת נטל'

 חשבונות בפנקסי נתמ! אינו או נכו� איננו או מלא איננו ח"הדו"ש לכאורה ולהוכיח

 מצויה לגביה שהתשובה שאלה היא פנקסית – לבר שאלה זאת לעומת". שנקבע כפי

    שאלותשאלותשאלותשאלות    עולותעולותעולותעולות    כאשרכאשרכאשרכאשר    זאתזאתזאתזאת?  לפנקסי� מחו1 שאלה נמצאת אימתי. לפנקסי� מחו1

 אי� כאשר, כזה במקרה. . . . לאשורולאשורולאשורולאשורו    המצבהמצבהמצבהמצב    אתאתאתאת    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    בובובובו    יהיהיהיהיהיהיהיה    לאלאלאלא    בפנקסי�בפנקסי�בפנקסי�בפנקסי�    שעיו�שעיו�שעיו�שעיו�

 לוודא מנת על וזאת, לספרי� מחו1 עדויות בשמיעת צור! עולה, בפנקסי� תשובה

  . החשבונית מאחורי ממש של עסקה עמדה הא�

 על אותו למסות אי� כי המערער טענות: כאמור מחלוקת שלוש התעוררו זה בערעור  .6

 פינסקר' ברח והדירה אביב בתל צורי בית ברחוב מהדירה דירה שכר הכנסות

 שהוא העובדה חר�, לו ולא, ולאחותו לביתו משול� הדירה ששכר מאחר, בהרצליה

 בדירה השימוש בגי� הכנסה למערער לזקו� יש הא�; הללו הדירות של הבעלי�

 הא� וכ�; זוגו בת ובעלות שבבעלותו חברה ש� על הרשומה שניצר שמואל שברחוב

: להל�( המערער ידי על שנוכו הוצאות לתא� המשיב בקביעת להתערב מקו� יש

        ). בהתאמה – והשלישית, השנייה, הראשונה המחלוקת

 מקו� אי� כי, סבור ואני גרידא משפטיי� בענייני� עוסקות הראשונות המחלוקת שתי  . 7   

 בנקל מעלה להל� והשנייה הראשונה במחלוקות הדיו�. פנקסיות כמחלוקות להגדיר�

 סוגית, לדוגמה כ!. משפטיות סוגיות ה� לעיל המוזכרות הסוגיות כי, העובדה את

 ולביתו לאחותו הועברו מה� הנובעות הכנסות ואשר המערער של דירותיו של המיסוי

 הסבת שעניינו הכנסה מס לפקודת 84 בסעי� דנה היא שכ�, גרידא משפטית סוגיה היא

 א�). 1 6 ה בסעיפי� הדיו� להל� ראו( משפחה לקרובי דירה משכר שהתקבלו סכומי�

 זוגו בת ידי ועל המערער ידי על שכירות דמי תשלו� אי שעניינה השנייה המחלוקת

 שאלה איננה ובוודאי בירור הדרושה משפטית סוגיה הינה הנכס שבבעלות לחברה

  ).  8 11 – ו בסעיפי� הדיו� להל� ראו( המערער בפנקסי לה למצוא נית� שתשובה

 בעסקה ההוכחה לנטל מפורשת התייחסות מוצאי� אנו בפסיקה, זאת א� זו לא.    8

    אמנו�אמנו�אמנו�אמנו�    ברגמ�ברגמ�ברגמ�ברגמ� 1141/01 ה"עמ+  1109/04 ה"עמ בעניי�. לפקודה 83 84 סעיפי� שעניינה

  : כדלקמ� וקבע, לפקודה 84 82 בסעיפי� המחוזי המשפט בית ד� ,,,,ד�ד�ד�ד�    גושגושגושגוש    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ

    שהיאשהיאשהיאשהיא    עסקהעסקהעסקהעסקה    כיכיכיכי    דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , מלאכותיותמלאכותיותמלאכותיותמלאכותיות    חזקתחזקתחזקתחזקת    מניחי�מניחי�מניחי�מניחי�    אלואלואלואלו    סעיפי�סעיפי�סעיפי�סעיפי�"..."..."..."...            

    מיוחסתמיוחסתמיוחסתמיוחסת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    אשראשראשראשר, , , , המסבהמסבהמסבהמסב    עלעלעלעל, , , , 84848484    83838383    בסעיפי�בסעיפי�בסעיפי�בסעיפי�    המנויההמנויההמנויההמנויה    הסבההסבההסבההסבה

            ....כ!כ!כ!כ!    עלעלעלעל    הואהואהואהוא    חולקחולקחולקחולק    א�א�א�א�    אותהאותהאותהאותה    לסתורלסתורלסתורלסתור, , , , אליואליואליואליו
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    כתפיכתפיכתפיכתפי    עלעלעלעל    מוטלמוטלמוטלמוטל    זוזוזוזו    חזקהחזקהחזקהחזקה    לסתורלסתורלסתורלסתור    והשכנועוהשכנועוהשכנועוהשכנוע    ההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה    נטלנטלנטלנטל    לכ!לכ!לכ!לכ!    בהמש!בהמש!בהמש!בהמש!                                

    בדברבדברבדברבדבר    מוצאמוצאמוצאמוצא    הנחתהנחתהנחתהנחת    בחוב�בחוב�בחוב�בחוב�    מקפלי�מקפלי�מקפלי�מקפלי�    אלואלואלואלו    סעיפי�סעיפי�סעיפי�סעיפי�... ... ... ... הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�, , , , המסבהמסבהמסבהמסב

    בנטלבנטלבנטלבנטל    לשאתלשאתלשאתלשאת    זוזוזוזו    חזקהחזקהחזקהחזקה    לסתורלסתורלסתורלסתור    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    ועלועלועלועל    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    שלשלשלשל    פסולפסולפסולפסול    ניכורניכורניכורניכור

    החזקההחזקההחזקההחזקה    אתאתאתאת    לסתורלסתורלסתורלסתור    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    פרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�    להלכתלהלכתלהלכתלהלכת    המש!המש!המש!המש!. ... . ... . ... . ... כאמורכאמורכאמורכאמור    לסתרהלסתרהלסתרהלסתרה

    בעסקהבעסקהבעסקהבעסקה    מדוברמדוברמדוברמדובר    כיכיכיכי    ראשיתראשיתראשיתראשית    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    עלעלעלעל, , , , ההסבהההסבהההסבהההסבה    שבסעיפישבסעיפישבסעיפישבסעיפי

    ניצולניצולניצולניצול    בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת    שהואשהואשהואשהוא    שימוששימוששימוששימוש    בהבהבהבה    נעשהנעשהנעשהנעשה    לאלאלאלא    כיכיכיכי, , , , כ!כ!כ!כ!    וא�וא�וא�וא�    מסחריתמסחריתמסחריתמסחרית

    הפחתתהפחתתהפחתתהפחתת    אואואואו    ממסממסממסממס    הימנעותהימנעותהימנעותהימנעות    תכליתהתכליתהתכליתהתכליתה    אי�אי�אי�אי�    כיכיכיכי    קריקריקריקרי    לבלבלבלב    בתו�בתו�בתו�בתו�    שלאשלאשלאשלא    לרעהלרעהלרעהלרעה

    הואהואהואהוא... ... ... ...     מסחריתמסחריתמסחריתמסחרית    עסקהעסקהעסקהעסקה    שלשלשלשל    קיומהקיומהקיומהקיומה    בהוכחתבהוכחתבהוכחתבהוכחת    הצור!הצור!הצור!הצור!. . . . נאותהנאותהנאותהנאותה    בלתיבלתיבלתיבלתי    מסמסמסמס

        ... "... "... "... "האמורי�האמורי�האמורי�האמורי�    ההסבהההסבהההסבהההסבה    שבסעיפישבסעיפישבסעיפישבסעיפי    החזקותהחזקותהחזקותהחזקות    לשלילתלשלילתלשלילתלשלילת    ראשוניראשוניראשוניראשוני    תנאיתנאיתנאיתנאי

 בעל הינו בספריו ההוצאות את שניכה מי, לפיה עימנו היא הלכה; ועוד זאת  .9          

 די� בפסק. הנזכרת ההוצאה של לניכויה הקשור בכל המידע ומיטב הידע מירב

 לנכות זכאי הוא כי הטוע� הנישו� כי נפסק העליו� המשפט מבית שיצא

  : טענתו להוכחת הנטל עליו ,כלשהי הוצאה

    אתאתאתאת    מטילמטילמטילמטיל    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    155155155155    סעי�סעי�סעי�סעי�, , , , המחוזיהמחוזיהמחוזיהמחוזי    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט        ביתביתביתבית    שציי�שציי�שציי�שציי�    כפיכפיכפיכפי""""

    שספריושספריושספריושספריו    לנישו�לנישו�לנישו�לנישו�    שהוצאהשהוצאהשהוצאהשהוצאה    שומהשומהשומהשומה    עלעלעלעל    בערעורבערעורבערעורבערעור    השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע    נטלנטלנטלנטל

    נושאנושאנושאנושא    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    שבושבושבושבו    במצבבמצבבמצבבמצב    רקרקרקרק    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    כתפיכתפיכתפיכתפי    עלעלעלעל, , , , קבילי�קבילי�קבילי�קבילי�

    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת""""    דהיינודהיינודהיינודהיינו, , , , מהספרי�מהספרי�מהספרי�מהספרי�    הנובעהנובעהנובעהנובע    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    היאהיאהיאהיא    הערעורהערעורהערעורהערעור

    היאהיאהיאהיא    השומההשומההשומההשומה    לפקידלפקידלפקידלפקיד    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    בי�בי�בי�בי�    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    כאשרכאשרכאשרכאשר    א!א!א!א!". ". ". ". פנקסיתפנקסיתפנקסיתפנקסית

    נטלנטלנטלנטל. . . . לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    155155155155    לסעי�לסעי�לסעי�לסעי�    תחולהתחולהתחולהתחולה    אי�אי�אי�אי�, , , , פנקסיפנקסיפנקסיפנקסי        לברלברלברלבר    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�

    הכלליהכלליהכלליהכללי    הדי�הדי�הדי�הדי�    פיפיפיפי        עלעלעלעל    כזהכזהכזהכזה    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    יוטלויוטלויוטלויוטלו    הראיההראיההראיההראיה    ונטלונטלונטלונטל    השכנועהשכנועהשכנועהשכנוע

    מוס�מוס�מוס�מוס�    ער!ער!ער!ער!    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    לבני�לבני�לבני�לבני�. . . . עעעע....וווו....ככככ    3646/983646/983646/983646/98    אאאא""""רערערערע    השווהשווהשווהשוו((((

    נובעתנובעתנובעתנובעת    איננהאיננהאיננהאיננה    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    בענייננובענייננובענייננובענייננו])). ])). ])). ])). 12121212. [. [. [. [עעעע....וווו....ככככ    פרשתפרשתפרשתפרשת    ––––    להל�להל�להל�להל�((((

    שלשלשלשל    הוכחת�הוכחת�הוכחת�הוכחת�    שאלתשאלתשאלתשאלת    מעצ�מעצ�מעצ�מעצ�    א�א�א�א�    כיכיכיכי, , , , בספרי�בספרי�בספרי�בספרי�    החשבונאיהחשבונאיהחשבונאיהחשבונאי    מהרישו�מהרישו�מהרישו�מהרישו�

    במשפטבמשפטבמשפטבמשפט    שהוכרושהוכרושהוכרושהוכרו    לתנאי�לתנאי�לתנאי�לתנאי�    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�    בניכויבניכויבניכויבניכוי    מותרותמותרותמותרותמותרות    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות

    הנטלהנטלהנטלהנטל    הוצאההוצאההוצאההוצאה    שלשלשלשל    לקיומהלקיומהלקיומהלקיומה    הטוע�הטוע�הטוע�הטוע�    עלעלעלעל    כיכיכיכי    הואהואהואהוא    הכללהכללהכללהכלל. . . . הישראליהישראליהישראליהישראלי

    אאאא""""עעעע: : : : ראוראוראוראו((((    זהזהזהזה    במצבבמצבבמצבבמצב" " " " מחברומחברומחברומחברו    המוציאהמוציאהמוציאהמוציא""""    שהואשהואשהואשהוא    מפנימפנימפנימפני    להוכיחהלהוכיחהלהוכיחהלהוכיחה

    אאאא""""עעעע; ; ; ; 392392392392' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ], ], ], ], 13131313[[[[    ד�ד�ד�ד�    גושגושגושגוש, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ענברענברענברענבר    4125/904125/904125/904125/90

    אאאא""""רערערערע    והשוווהשוווהשוווהשוו]; ]; ]; ]; 14141414[[[[    2222    אביבאביבאביבאביב        תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    שח�שח�שח�שח�    2082/922082/922082/922082/92

' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    ושרותי�ושרותי�ושרותי�ושרותי�    השקעותהשקעותהשקעותהשקעות    לניהוללניהוללניהוללניהול    חברהחברהחברהחברה, , , , ארדארדארדארד    גיוראגיוראגיוראגיורא    1436/901436/901436/901436/90

    עופרעופרעופרעופר    גניגניגניגני    1124/031124/031124/031124/03    אאאא""""עעעע) ) ) ) 107107107107    108108108108' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ], ], ], ], 15151515[[[[    מוס�מוס�מוס�מוס�    ער!ער!ער!ער!    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל
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    שלישלישלישלי    ההדגשהההדגשהההדגשהההדגשה, (, (, (, (1111    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    והשקעותוהשקעותוהשקעותוהשקעות    בניהבניהבניהבניה

        ).          ).          ).          ).          24/01/200524/01/200524/01/200524/01/2005    ביו�ביו�ביו�ביו�    נית�נית�נית�נית�, , , , בנבובנבובנבובנבו    פורס�פורס�פורס�פורס�), ), ), ), סססס....אאאא

 זה בתיק הסוגיות כל כי המערער ציי� לפרוטוקול שבדבריו העובדה אלה מכל נעלה    .10 

    משפטימשפטימשפטימשפטי    הואהואהואהוא    הזההזההזההזה    התיקהתיקהתיקהתיק. . . . עובדותעובדותעובדותעובדות    שלשלשלשל    תיקתיקתיקתיק    איננואיננואיננואיננו    הזההזההזההזה    התיקהתיקהתיקהתיק"""": וכדבריו משפטיות ה�  

 ומודע במקצועו די� עור! הוא שהמערער בהינת�).  6' שור,  39' עמ' פרו( """"בלבדבלבדבלבדבלבד        

 עוסק תיקהש ולקבוע שה� כמות דבריו את לקבל אלא לי אי� – לדבריו היטב  

  .  פנקסיות ולא משפטיות בסוגיות  

   ....המערערהמערערהמערערהמערער    עלעלעלעל    חלחלחלחל    ההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה    שנטלשנטלשנטלשנטל    היאהיאהיאהיא    המצטברהמצטברהמצטברהמצטבר    מכלמכלמכלמכל    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה        

  

        ופינסקרופינסקרופינסקרופינסקר    צוריצוריצוריצורי    ביתביתביתבית    ברחובברחובברחובברחוב    מדירותמדירותמדירותמדירות    מהכנסותמהכנסותמהכנסותמהכנסות    מיסוימיסוימיסוימיסוי        ....הההה

 בית ברחוב מהדירה דירה שכר הכנסות בגי� אותו למסות אי� כי, טע� המערער    .1

    צוריצוריצוריצורי    ביתביתביתבית' ' ' ' ברחברחברחברח    הדירההדירההדירההדירה: "להל�( בהרצליה פינסקר' ברח והדירה אביב בתל צורי  

, בהתאמה, ולאחותו לביתו משול� הדירה ששכר מאחר) """"פינסקרפינסקרפינסקרפינסקר' ' ' ' ברחברחברחברח    והדירהוהדירהוהדירהוהדירה        

 אלה בטענות מצאתי לא. הללו הדירות של הבעלי� שהוא העובדה חר�, לו ולא  

  .    להידחות ודינ� ממש  

 84 סעי�. לאחר מאד� הכנסה הסבת של לנושא מתייחסת הכנסה מס פקודת  .2

  : כי קובע" " " " לביטוללביטוללביטוללביטול    הניתנתהניתנתהניתנתהניתנת    הסבההסבההסבההסבה"""" שכותרתו  

    מכחמכחמכחמכח, , , , שהיאשהיאשהיאשהיא    מסמסמסמס    שנתשנתשנתשנת    בכלבכלבכלבכל    לאד�לאד�לאד�לאד�    משתלמתמשתלמתמשתלמתמשתלמת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    היתההיתההיתההיתה)  )  )  )  אאאא. (. (. (. (84848484""""

, , , , זוזוזוזו    פקודהפקודהפקודהפקודה    לעני�לעני�לעני�לעני�, , , , בהבהבהבה    ינהגוינהגוינהגוינהגו            , ... , ... , ... , ... בעקבותיהבעקבותיהבעקבותיהבעקבותיה    אואואואו    לביטוללביטוללביטוללביטול    הניתנתהניתנתהניתנתהניתנת    הסבההסבההסבההסבה

        . . . . זולתוזולתוזולתוזולתו    שלשלשלשל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    ולאולאולאולא    שנהשנהשנהשנה    באותהבאותהבאותהבאותה    המסבהמסבהמסבהמסב    שלשלשלשל    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    היתההיתההיתההיתה    כאילוכאילוכאילוכאילו

    בהבהבהבה    ישישישיש    א�א�א�א�, , , , לביטוללביטוללביטוללביטול    כניתנתכניתנתכניתנתכניתנת    הסבההסבההסבההסבה    יראויראויראויראו) ) ) ) אאאא((((    קט�קט�קט�קט�    סעי�סעי�סעי�סעי�    לעני�לעני�לעני�לעני�)  )  )  )  בבבב((((

    הנכסהנכסהנכסהנכס    שלשלשלשל    אואואואו, , , , ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    שלשלשלשל    החזרת�החזרת�החזרת�החזרת�    אואואואו    העברת�העברת�העברת�העברת�    בדברבדברבדברבדבר    הוראההוראההוראההוראה

    ובי�ובי�ובי�ובי�    במישרי�במישרי�במישרי�במישרי�    בי�בי�בי�בי�, , , , זוגוזוגוזוגוזוגו    ב�ב�ב�ב�    אלאלאלאל    אואואואו, , , , המסבהמסבהמסבהמסב    אלאלאלאל, , , , נובעתנובעתנובעתנובעת    היאהיאהיאהיא    שממנושממנושממנושממנו

    כוחכוחכוחכוח, , , , בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�    אואואואו    במישרי�במישרי�במישרי�במישרי�, , , , זוגוזוגוזוגוזוגו        לב�לב�לב�לב�    אואואואו    למסבלמסבלמסבלמסב    ישישישיש    א�א�א�א�    אואואואו, , , , בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�

    אואואואו    במישרי�במישרי�במישרי�במישרי�, , , , השליטההשליטההשליטההשליטה    אתאתאתאת    לעצמולעצמולעצמולעצמו    להחזירלהחזירלהחזירלהחזיר    אואואואו    לקבללקבללקבללקבל    שהיאשהיאשהיאשהיא    דר!דר!דר!דר!    בכלבכלבכלבכל

        ."."."."נובעתנובעתנובעתנובעת    היאהיאהיאהיא    שממנושממנושממנושממנו    הנכסהנכסהנכסהנכס    עלעלעלעל    אואואואו    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    עלעלעלעל, , , , בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�
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 לעצ� רבה חשיבות העניק המחוקק לפיה, למסקנה מובילנו החוק נוסח על מבט    .3

 המחוקק קובע כזה במקרה. בנכס השליטה את לעצמו להחזיר המסב של הכוח  

    באותהבאותהבאותהבאותה    המסבהמסבהמסבהמסב    שלשלשלשל    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    היתההיתההיתההיתה    כאילוכאילוכאילוכאילו"""" הכנסה מס לצור!   לנהוג יש כי מפורשות  

 ולפיו האנגלית הפסיקה מ� הועתק שהרעיו� דומה". ". ". ". זולתוזולתוזולתוזולתו            שלשלשלשל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    ולאולאולאולא    שנהשנהשנהשנה        

 האנגלית הפסיקה לפי. בהכנסה לשימוש ההכנסה ניכור בי� להבדיל יש  

  :אשר השופט' כב של באספקלריא  

    ומעבירוומעבירוומעבירוומעבירו    עצמועצמועצמועצמו    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    מקורמקורמקורמקור    אתאתאתאת    מרשותומרשותומרשותומרשותו    מוציאמוציאמוציאמוציא    אשראשראשראשר    אד�אד�אד�אד�"

    מאותומאותומאותומאותו    הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת    והתוצאהוהתוצאהוהתוצאהוהתוצאה, , , , הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    אתאתאתאת    שניכרשניכרשניכרשניכר    כמיכמיכמיכמי    נחשבנחשבנחשבנחשב, , , , לזולתולזולתולזולתולזולתו

    עצמועצמועצמועצמו    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    שמקורשמקורשמקורשמקור    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    ואילוואילוואילוואילו; ; ; ; למוסבלמוסבלמוסבלמוסב    שיכתשיכתשיכתשיכת    תהיהתהיהתהיהתהיה    מקורמקורמקורמקור

    המסבהמסבהמסבהמסב    נחשבנחשבנחשבנחשב    לזולתלזולתלזולתלזולת    מועברי�מועברי�מועברי�מועברי�    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    כספיכספיכספיכספי    ורקורקורקורק    המסבהמסבהמסבהמסב    בידיבידיבידיבידי    נשארנשארנשארנשאר

" " " " בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה    שימוששימוששימוששימוש""""לללל    נחשבתנחשבתנחשבתנחשבת            ההסבהההסבהההסבהההסבה    ופעולתופעולתופעולתופעולת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    לבעללבעללבעללבעל

    ביו�ביו�ביו�ביו�    נית�נית�נית�נית�, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    לביאלביאלביאלביא    27/71 ה"עמ בעניי� ראו" (" (" (" (בלבדבלבדבלבדבלבד

27.4.7127.4.7127.4.7127.4.71   .(   .(   .(   .(        

) 4.8.04 ביו� נית�, בנבו פורס�( 2222    אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    טהוריטהוריטהוריטהורי    יעקביעקביעקביעקב 1107/03 א"ע בעניי�  .4

  :כדלקמ� חשי�' מ השופט' כב י"ע נקבע ובו דומה עניי� העליו� המשפט בית בפני נדו�

. . . . בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה    שימוששימוששימוששימוש    לבי�לבי�לבי�לבי�) ) ) ) הכנסההכנסההכנסההכנסה    ניכורניכורניכורניכור    אואואואו((((    הכנסההכנסההכנסההכנסה    עיתוקעיתוקעיתוקעיתוק    בי�בי�בי�בי�    להבחי�להבחי�להבחי�להבחי�    נהוגנהוגנהוגנהוג" " " "                                                             

    לאפיקי�לאפיקי�לאפיקי�לאפיקי�    ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�    אצלאצלאצלאצל    שנתקבלהשנתקבלהשנתקבלהשנתקבלה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    ניתובניתובניתובניתוב    משמעומשמעומשמעומשמעו    בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה    שימוששימוששימוששימוש

    המסהמסהמסהמס    חבותחבותחבותחבות    אתאתאתאת    מותירמותירמותירמותיר                לומרלומרלומרלומר    למותרלמותרלמותרלמותר                בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה    שימוששימוששימוששימוש. . . . כרצונוכרצונוכרצונוכרצונו    שוני�שוני�שוני�שוני�

        . . . . המעבירהמעבירהמעבירהמעביר, , , , ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�    אצלאצלאצלאצל

    ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�    כיכיכיכי    משמעומשמעומשמעומשמעו    לשמעו�לשמעו�לשמעו�לשמעו�    מראוב�מראוב�מראוב�מראוב�    הכנסההכנסההכנסההכנסה    עיתוקעיתוקעיתוקעיתוק, , , , בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה    כשימושכשימושכשימושכשימוש    שלאשלאשלאשלא                                                                

    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה((((    להכנסהלהכנסהלהכנסהלהכנסה    הזכאיהזכאיהזכאיהזכאי    הואהואהואהוא    שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�    כיכיכיכי, , , , ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    מ�מ�מ�מ�    השורשהשורשהשורשהשורש        מ�מ�מ�מ�    מתנתקמתנתקמתנתקמתנתק

    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�. . . . במסבמסבמסבמס    ממילאממילאממילאממילא    הואהואהואהוא    חייבחייבחייבחייב                מכ!מכ!מכ!מכ!    כנדרשכנדרשכנדרשכנדרש                ועימהועימהועימהועימה), ), ), ), אליואליואליואליו    מועתקתמועתקתמועתקתמועתקת

, , , , ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    מקורמקורמקורמקור    העברתהעברתהעברתהעברת    ע�ע�ע�ע�    יחדיחדיחדיחד    נעשהנעשהנעשהנעשה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    עיתוקעיתוקעיתוקעיתוק, , , , המקובלתהמקובלתהמקובלתהמקובלת    לגישהלגישהלגישהלגישה

    הדברהדברהדברהדבר    לַמהלַמהלַמהלַמה    משלמשלמשלמשל". .... ". .... ". .... ". .... הפריהפריהפריהפרי    בעלבעלבעלבעל    הואהואהואהוא    הע1הע1הע1הע1    בעלבעלבעלבעל""""    שלפיושלפיושלפיושלפיו    לכלללכלללכלללכלל    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�

    הע1הע1הע1הע1. . . . ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�    שלשלשלשל    בחלקתובחלקתובחלקתובחלקתו    הנטועהנטועהנטועהנטוע    פריפריפריפרי    מעלהמעלהמעלהמעלה    לע1לע1לע1לע1), ), ), ), ובקירובובקירובובקירובובקירוב    בער!בער!בער!בער!((((    דומהדומהדומהדומה

, , , , הע1הע1הע1הע1    פריפריפריפרי    אתאתאתאת    שית�שית�שית�שית�    יכוליכוליכוליכול    ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�. . . . ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�    שלשלשלשל    הואהואהואהוא    ופיריוופיריוופיריוופיריו    ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�    שלשלשלשל    הואהואהואהוא

    יעשהיעשהיעשהיעשה    כ!כ!כ!כ!    וא�וא�וא�וא�, , , , לולולולו    בסמו!בסמו!בסמו!בסמו!    הגרהגרהגרהגר    שכנושכנושכנושכנו    לשמעו�לשמעו�לשמעו�לשמעו�, , , , בשנהבשנהבשנהבשנה    שנהשנהשנהשנה    ומדיומדיומדיומדי    במלואובמלואובמלואובמלואו

    יטוליטוליטוליטול    א�א�א�א�, , , , ואול�ואול�ואול�ואול�. . . . בגנובגנובגנובגנו    שעלהשעלהשעלהשעלה    כפריכפריכפריכפרי    במלואובמלואובמלואובמלואו    הע1הע1הע1הע1    פריפריפריפרי    עלעלעלעל    במסבמסבמסבמס    יחוייביחוייביחוייביחוייב

    יעבוריעבוריעבוריעבור    שפיריושפיריושפיריושפיריו    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�    שלשלשלשל    לחלקתולחלקתולחלקתולחלקתו    ויעתיקנוויעתיקנוויעתיקנוויעתיקנו    הע1הע1הע1הע1    אתאתאתאת    ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�
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    ויהיהויהיהויהיהויהיה    לפרילפרילפרילפרי    שהתנכרשהתנכרשהתנכרשהתנכר    כמיכמיכמיכמי    ראוב�ראוב�ראוב�ראוב�    אתאתאתאת    יראויראויראויראו    אזאזאזאז    כיכיכיכי, , , , לשמעו�לשמעו�לשמעו�לשמעו�    שני�שני�שני�שני�        לתקופתלתקופתלתקופתלתקופת

    זהזהזהזה    יסודיסודיסודיסוד        לדג�לדג�לדג�לדג�    הווריאציותהווריאציותהווריאציותהווריאציות. . . . במלואובמלואובמלואובמלואו    הפריהפריהפריהפרי    עלעלעלעל    במסבמסבמסבמס    שיחוייבשיחוייבשיחוייבשיחוייב    שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�    זהזהזהזה

    כיכיכיכי, , , , נדענדענדענדע    זאתזאתזאתזאת    ואול�ואול�ואול�ואול�. . . . עתהעתהעתהעתה    בה�בה�בה�בה�    נתעמקנתעמקנתעמקנתעמק    לאלאלאלא    כיכיכיכי    לומרלומרלומרלומר    ולמותרולמותרולמותרולמותר, , , , ושונותושונותושונותושונות    רבותרבותרבותרבות

    אכ�אכ�אכ�אכ�    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח                בענייננובענייננובענייננובענייננו    כמערערכמערערכמערערכמערער                הכנסההכנסההכנסההכנסה    לעיתוקלעיתוקלעיתוקלעיתוק    הטוע�הטוע�הטוע�הטוע�    עלעלעלעל

    עזבו�עזבו�עזבו�עזבו�' ' ' ' ננננ    נתניהנתניהנתניהנתניה    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    468/61468/61468/61468/61    אאאא""""בעבעבעבע    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    וכפיוכפיוכפיוכפי. . . . לאחרלאחרלאחרלאחר    עותקהעותקהעותקהעותקה

        : : : : 934934934934, , , , 930930930930) ) ) ) 2222((((טזטזטזטז    דדדד""""פפפפ, , , , מנצורמנצורמנצורמנצור    חאמדחאמדחאמדחאמד    יוס�יוס�יוס�יוס�

, , , , הזולתהזולתהזולתהזולת    להכנסתלהכנסתלהכנסתלהכנסת    מלכתחילהמלכתחילהמלכתחילהמלכתחילה    ולעשותהולעשותהולעשותהולעשותה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    לנכרלנכרלנכרלנכר    שכדישכדישכדישכדי, , , , אנואנואנואנו    סבורי�סבורי�סבורי�סבורי�                                                                    

    ואתואתואתואת    השימושהשימושהשימושהשימוש    אתאתאתאת    לזולתלזולתלזולתלזולת, , , , כביכולכביכולכביכולכביכול, , , , המבטיחההמבטיחההמבטיחההמבטיחה    סתמיתסתמיתסתמיתסתמית    בהצהרהבהצהרהבהצהרהבהצהרה    דידידידי    לאלאלאלא

    אזאזאזאז, , , , הבעלותהבעלותהבעלותהבעלות    בהעברתבהעברתבהעברתבהעברת    לאלאלאלא    א�א�א�א�, , , , צור!צור!צור!צור!    ישישישיש    כ!כ!כ!כ!    לש�לש�לש�לש�. . . . מסויי�מסויי�מסויי�מסויי�    מרכושמרכושמרכושמרכוש    ההנאהההנאהההנאהההנאה

        ."."."."הרכושהרכושהרכושהרכוש    החכרתהחכרתהחכרתהחכרת    כגו�כגו�כגו�כגו�    אחרתאחרתאחרתאחרת    משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית    בפעולהבפעולהבפעולהבפעולה    לפחותלפחותלפחותלפחות

 בעל לפיה ההלכה את נגוהות באור חשי�' מ השופט' כב, מבהיר לעיל זו בהלכה  .     5

 הע1 של הפירות את מעביר ראוב� כאשר, ההלכה לפי. הפרי בעל הוא הע1  

 נותר הע1 שכ� – ראוב� ימוסה כזה ובמצב הכנסה של" שימוש"ב מדובר, לשמעו�  

 הע1 את להעביר מחליט שראוב� במקרה, ואול�. ראוב�  של ובבעלותו בחזקתו  

 מנת על. במס חייב שיהיה מי ג� הוא שמעו� – לשמעו� הע1 של הפירות את וג�  

 משפטית פעולה אלא – סת� הצהרה לא נדרשת   מדובר" ניכור"ב כי   לקבוע  

  .  הרכוש על הבעלות העברת על המצביעה  

 בהסבה מדובר כאשר ולפיו, 84 סעי� לפרשנות באשר מהחבק ציטוט מביא המערער    .6

 המערער פרשנות את לקבל בידי אי�. ההסבה תוכר, המוסב אל הפירות של אמיתית

 פי על, שכ� זאת". וקדש ראה כזה" בבחינת בחבק האמור על להסתמ! המבקש

 לה לית� ואי� בנסיבות מותנית היא א!, אפשרית החבק על הסתמכות   הפסיקה

  ;  מכריע משקל

, בנבו פורס�[ ''''ואחואחואחואח    שמחהשמחהשמחהשמחה    מוטימוטימוטימוטי' ' ' ' ננננ    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד  4998/06, 976/06 א"ע בעניי�, כ!.      7

 לית� שיש למשקל באשר ההרכב שופטי בי� מחלוקת השתררה) 6.11.08 ביו� נית�

' כב בעוד. הכנסה מס של אחרות פנימיות בהנחיות או בחבק המובאת לפרשנות

    לקוב1לקוב1לקוב1לקוב1    לפנותלפנותלפנותלפנות    לולולולו    אלאלאלאל    מסמסמסמס    הוראתהוראתהוראתהוראת    לפרשלפרשלפרשלפרש    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    בבואבבואבבואבבוא"""" כי, סבר דנציגר השופט

    רשותרשותרשותרשות    שלשלשלשל    אחרותאחרותאחרותאחרות    פנימיותפנימיותפנימיותפנימיות    להנחיותלהנחיותלהנחיותלהנחיות    אואואואו') ') ') ') חבקחבקחבקחבק''''הההה((((    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    לפקודתלפקודתלפקודתלפקודת    הפרשנותהפרשנותהפרשנותהפרשנות

    בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות    יית�יית�יית�יית�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית"""" כי, וברא�'ג השופט' כב מפי הרוב דעת סברה", ", ", ", המיסי�המיסי�המיסי�המיסי�

 חת� ריבלי� השופט' כב בעוד, זאת. """"הרשותהרשותהרשותהרשות    בידיבידיבידיבידי    הנקוטההנקוטההנקוטההנקוטה    לפרשנותלפרשנותלפרשנותלפרשנות    משקלמשקלמשקלמשקל    מסוימותמסוימותמסוימותמסוימות
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    החוקהחוקהחוקהחוק    יוזמייוזמייוזמייוזמי    שלשלשלשל    הפרשניתהפרשניתהפרשניתהפרשנית    לתפישהלתפישהלתפישהלתפישה    רבהרבהרבהרבה    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות""""    יש כי, באומרו הרוב דעת את

    ומועילומועילומועילומועיל    חשובחשובחשובחשוב    כליכליכליכלי    לשמשלשמשלשמשלשמש    כדיכדיכדיכדי    ובכוונת�ובכוונת�ובכוונת�ובכוונת�    בתפישת�בתפישת�בתפישת�בתפישת�    ישישישיש, , , , למצערלמצערלמצערלמצער    מחוקקיומחוקקיומחוקקיומחוקקיו    שלשלשלשל    ולכוונת�ולכוונת�ולכוונת�ולכוונת�

        ."."."."החוקהחוקהחוקהחוק    בפרשנותבפרשנותבפרשנותבפרשנות) ) ) ) מכריעמכריעמכריעמכריע    לאלאלאלא    כיכיכיכי    א�א�א�א�((((

 השומה בשלבי טע� לא המערער, ראשית: הבאות לנסיבות משקל לית� יש, בענייננו.     8 

 לביתו ההכנסה הסבת כי, מטעמו הערעור נימוקי המפרשת בהודעה לא וא� שוני�  

, ההוכחות דיו� במהל! לראשונה   נשמעה זו טענה. לביטול ניתנת אינה ולאחותו  

 לא כ! שעל ודומה נותנת הדעת, שנית. להוכחתה ראיה כל הובאה לא אז ג� אול�  

, ולאחותו לביתו הדירה שכר את העביר שהמערער כש� כי, מחלוקת להיות יכולה  

 את לבטל יכול ג� הוא כ!), 10 8 שורות, לפרוטוקול 5' עמ( לה� לעזור מנת ועל  

 מי של הטוב ברצונו תלויה היא עזרה הושטת של טיבה זוהי. הזו ההעברה  

 פירות את לעצמו להשיב מהמערער שמונע דבר שו� אי�. אותה שהושיט  

 במסגרת, מכ! יתרה. עת בכל זאת לעשות היה יכול אז כי, בכ! רצה וא�, השכירות  

 בית' ברח הדירה להשכרת בקשר המערער אצל שנתפסה מסמכי� אסופת" (3/מש"  

 מה כל לעשות הכוח לו הקנתה המערער של ביתו לפיו הכוח ייפוי נמצא) צורי  

). בבעלותו נמצא שממילא( צורי בית ברחוב הזה בנכס וכ� בנכסיה שיחפו1  

 החזקה בהינת�, לביטול ניתנה שההסבה פוזיטיבית הוכחה ישנה בה� בנסיבות  

  . המערער של לביתו ההכנסה את לייחס אי�, 84 שבסעי�  

 את לעצמו להחזיר הכוח עצ� את בידיו השאיר המערער כי, עולה לעיל מהאמור  . 9

 מס לצור! לנהוג יש כי מפורשות המחוקק קובע כזה במקרה. עת בכל בנכס השליטה

 בענייננו". זולתו של הכנסה ולא שנה באותה המסב של הכנסתו הייתה כאילו" הכנסה

 ההכנסה כבעל המערער את מותירה המערער של ולאחות לבת השכירות דמי העברת

 את מרשותו מוציא היה המערער א�. בלבד בהכנסה לשימוש נחשבת ההסבה ופעולת

 את שניכר כמי נחשב היה אז כי, לזולתו ומעבירה עצמו ההכנסה מקור שהיא הדירה

 א! – לביתו או לאחותו שייכת הייתה מקור מאותו הנובעת והתוצאה, הכנסתו

 – הע1 את כלומר – הדירה את אצלו השאיר שהמערער כיוו�. ארע כ! לא, כאמור

  . דנ� במקרה הפירות שהיא – השכירות בגי� ימוסה עצמו שהוא היא התוצאה
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      שניצרשניצרשניצרשניצר    שברחובשברחובשברחובשברחוב    בדירהבדירהבדירהבדירה    השימושהשימושהשימושהשימוש    בגי�בגי�בגי�בגי�    הכנסההכנסההכנסההכנסה    למערערלמערערלמערערלמערער    הכנסההכנסההכנסההכנסה    זקיפתזקיפתזקיפתזקיפת    .     .     .     .     וווו

 מחברה המערער שקיבל הנאה טובת למערער המשיב מייחס השומה בנימוקי   .1

 בלא וזאת שניצר שברחוב בדירה התגוררו ואשתו שהוא בעת, שבבעלותו  

 חינ� ממגורי לאד� הנובע חיסכו�, המערער לטענת. לחברה תמורה כל שהעבירו  

 ב� כל יחויב כ� לא א�". ריווח או השתכרות" שאינו כיוו�, מיסוי בר הכנסה מקור אינו

 שולח� על סמו!   בעודו, כלכלתו עלות ובגי� הוריו בבית מגוריו בגי� הכנסה במס

  . אלה בגי� להוריו משל� הוא שאי� ככל, ההורי�

 הדירה בדבר חקירה ניהל המשיב. בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    לנולנולנולנו    שהתחוורושהתחוורושהתחוורושהתחוורו    לעובדותלעובדותלעובדותלעובדות    מבטמבטמבטמבט    נפנהנפנהנפנהנפנה, , , , ראשיתראשיתראשיתראשית  .2

 לגביה� אי� כי דומה אשר, הבאי� הממצאי� התקבלו שבמהלכה שניצר שמואל ברחוב

 אביב בתל שניצר שמואל ברחוב בדירה להתגורר עברו ורעייתו המערער: מחלוקת כל

 ונמצאת 2003 בפברואר שח אר חברת ידי על נרכשה זו דירה, כאמור. 2003 בשנת

 ומוצגת החברה במאז� כנכס המס בשנות נרשמה זו דירה. היו� עד בבעלותה

 שהגישה הכספיי� בדוחות, כ� כמו. החברה פעילות את המשמש כמשרד בדוחותיה

 המערער מידי שהתקבלו דירה משכר הכנסות החברה כללה לא, המס לשנות למשיב

. זה בעניי� כספית התחשבנות כל בדוחותיה הוצגה ולא המגורי� בדירת השימוש בגי�

 ובי� בינו שכירות חוזה כל המשיב בפני המערער הציג לא, השומה דיוני במהל!, בנוס�

  .המגורי� דירת בגי� החברה

 קיזזה שח אר חברת. שח אר חברת של במאז�" כמשרד" רשומה הדירה; זאת א� זו לא.      3

 דבר לכל עסקי בנכס מדובר כאילו, זו מגורי� דירת בגי� ששול� התשומות מ"מע את

. 7/ממש שעולה כפי הנכס בגי� פחת דרשה א� שח אר חברת). 8/מש נא ראו( ועניי�

 קיזזה, ורעייתו המערער של מלאה בבעלותה שנמצאת, שח אר חברת, כ� כי הינה

  . מופחת מס ושילמה, במאזנה" משרד"כ רשו� שהיה הזה הנכס בגי� שונות הוצאות

 לאי בחשד המסי� רשות של החקירות במחלקת המערער נחקר 2012 שנת במהל!  .4

, וזאת החברה ובבעלות בבעלותו �"נדל נכסי מהשכרת שהפיק הכנסות והשמטת דיווח

 בדירה מגוריו את הכחיש לא הכנסה במס בחקירותיו המערער. 2003 2010 השני� בי�

 התבטא בחקירתו. החברה לבי� בינו שכירות הסכ� שקיי� טע� א!, אשתו ע� ביחד

 : כדלקמ�
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    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    ישישישיש. . . . מתגוררמתגוררמתגוררמתגורר    אניאניאניאני    שבהשבהשבהשבה    אביבאביבאביבאביב    בתלבתלבתלבתל    שניצרשניצרשניצרשניצר    שמואלשמואלשמואלשמואל    ברחובברחובברחובברחוב    דירהדירהדירהדירה""""        

    שקיי�שקיי�שקיי�שקיי�    חושבחושבחושבחושב    אניאניאניאני. . . . מדווחי�מדווחי�מדווחי�מדווחי�    השכירותהשכירותהשכירותהשכירות    ודמיודמיודמיודמי    החברההחברההחברההחברה    ובי�ובי�ובי�ובי�    ביניביניביניביני    שכירותשכירותשכירותשכירות

        ). "). "). "). "14.5.1214.5.1214.5.1214.5.12    מיו�מיו�מיו�מיו�    בחקירהבחקירהבחקירהבחקירה    3333' ' ' ' עמעמעמעמ" (" (" (" (חוזהחוזהחוזהחוזה

                                                                        אתאתאתאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    אינניאינניאינניאינני    החברההחברההחברההחברה    לבי�לבי�לבי�לבי�    בינובינובינובינו    שכירותשכירותשכירותשכירות    חוזהחוזהחוזהחוזה    הציגהציגהציגהציג    לאלאלאלא    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    כיוו�כיוו�כיוו�כיוו�, , , , ואול�ואול�ואול�ואול�   

    כלכלכלכל    היההיההיההיה    שלאשלאשלאשלא    להניחלהניחלהניחלהניח    וסבירוסבירוסבירוסביר    פע�פע�פע�פע�    איאיאיאי    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    נקשרנקשרנקשרנקשר    כזהכזהכזהכזה    שכירותשכירותשכירותשכירות    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    כיכיכיכי    גרסתוגרסתוגרסתוגרסתו

        ....שכזהשכזהשכזהשכזה    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�

 הכנסותיו על דיווח שלא מצטער הוא כי, מפורשות הודה א� המערער, כ� על יתר  .   5 

  ): 15.5.12 מיו� החקירה' בפרו 11' עמ( דירה משכר

    הכנסותי!הכנסותי!הכנסותי!הכנסותי!    עלעלעלעל    דיווחתדיווחתדיווחתדיווחת    שלאשלאשלאשלא    שהעובדהשהעובדהשהעובדהשהעובדה    מבי�מבי�מבי�מבי�    אתהאתהאתהאתה": ": ": ": הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    שאלתשאלתשאלתשאלת""""                                    

        ? ? ? ? הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    פקודתפקודתפקודתפקודת    עלעלעלעל    עבירהעבירהעבירהעבירה    היאהיאהיאהיא    דירהדירהדירהדירה    משכרמשכרמשכרמשכר

        .. .. .. .. ....תקי�תקי�תקי�תקי�    לאלאלאלא    שהדברשהדברשהדברשהדבר    ספקספקספקספק    אי�אי�אי�אי�... ... ... ...     משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית    דעתדעתדעתדעת    חוותחוותחוותחוות    זוזוזוזו: : : : המערערהמערערהמערערהמערער    תשובתתשובתתשובתתשובת                                        

        ............מצטערמצטערמצטערמצטער    אתהאתהאתהאתה    הא�הא�הא�הא�:  :  :  :  שאלהשאלהשאלהשאלה        

    ע�ע�ע�ע�    לילילילי    שהיהשהיהשהיהשהיה    בדיו�בדיו�בדיו�בדיו�    להוסי�להוסי�להוסי�להוסי�    רוצהרוצהרוצהרוצה    אניאניאניאני. . . . מצטערמצטערמצטערמצטער        שאנישאנישאנישאני        בוודאיבוודאיבוודאיבוודאי: : : :     תשובהתשובהתשובהתשובה                                        

    שדמישדמישדמישדמי    העובדההעובדההעובדההעובדה    אתאתאתאת    בפניבפניבפניבפני    הציגההציגההציגההציגה    היאהיאהיאהיא    בנתניהבנתניהבנתניהבנתניה    שומהשומהשומהשומה    מפקידמפקידמפקידמפקיד    בלולובלולובלולובלולו    המפקחתהמפקחתהמפקחתהמפקחת

    אתאתאתאת    לשל�לשל�לשל�לשל�    להלהלהלה    והצעתיוהצעתיוהצעתיוהצעתי    תקי�תקי�תקי�תקי�    לאלאלאלא    שזהשזהשזהשזה    בוודאיבוודאיבוודאיבוודאי    להלהלהלה    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    דווחודווחודווחודווחו    לאלאלאלא    השכירותהשכירותהשכירותהשכירות

        ..." ..." ..." ..." בפועלבפועלבפועלבפועל    שנגבושנגבושנגבושנגבו    ככלככלככלככל    השכירותהשכירותהשכירותהשכירות    מדמימדמימדמימדמי    המתחייבהמתחייבהמתחייבהמתחייב    המסהמסהמסהמס    מלואמלואמלואמלוא

 אי כי בפניו התריע עבד עימו החשבו� רואה כי הודה המערער 15.5.12 מיו� בחקירתו        .6

 דיווח לרבות כ� לעשות חייב הוא וכי תקי� אינו מהדירה הכנסותיו על דיווח

            :רטרואקטיבי

    כלשה�כלשה�כלשה�כלשה�            הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות    עלעלעלעל    דיווחהדיווחהדיווחהדיווחה    ממממ""""בעבעבעבע    נכסי�נכסי�נכסי�נכסי�    שחשחשחשח    אוראוראוראור    חברתחברתחברתחברת    הא�הא�הא�הא�: : : : שאלהשאלהשאלהשאלה" " " "                                     

    בדירתבדירתבדירתבדירת            אשת!אשת!אשת!אשת!    ושלושלושלושל    של!של!של!של!    התגוררותהתגוררותהתגוררותהתגוררות/ / / /     שלכ�שלכ�שלכ�שלכ�    מהשימושמהשימושמהשימושמהשימוש    להלהלהלה    שנבעושנבעושנבעושנבעו        

        ...? ...? ...? ...? שניצרשניצרשניצרשניצר    ברחובברחובברחובברחוב    המגורי�המגורי�המגורי�המגורי�        

            כ�כ�כ�כ�: : : : המערערהמערערהמערערהמערער    תשובתתשובתתשובתתשובת                                    

    שחשחשחשח            אראראראר    שחברתשחברתשחברתשחברת    מוחלטתמוחלטתמוחלטתמוחלטת    כהכהכהכה    בצורהבצורהבצורהבצורה    אומראומראומראומר    אתהאתהאתהאתה    כיצדכיצדכיצדכיצד: : : : המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שאלתשאלתשאלתשאלת                                    

        ...?...?...?...?המגורי�המגורי�המגורי�המגורי�    מדירתמדירתמדירתמדירת    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות    עלעלעלעל    דיווחהדיווחהדיווחהדיווחה
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    אותיאותיאותיאותי    שאלשאלשאלשאל            2011201120112011    שנתשנתשנתשנת    סו�סו�סו�סו�    לקראתלקראתלקראתלקראת    שומותשומותשומותשומות    דיו�דיו�דיו�דיו�    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת: : : : המערערהמערערהמערערהמערער    תשובתתשובתתשובתתשובת                                

    כנסותכנסותכנסותכנסותהההה    רוש�רוש�רוש�רוש�            אואואואו    ממממ""""בעבעבעבע    שחשחשחשח    אראראראר    לחברתלחברתלחברתלחברת    משל�משל�משל�משל�    אניאניאניאני    א�א�א�א�    מלמ�מלמ�מלמ�מלמ�    בניבניבניבני

    אראראראר    חברתחברתחברתחברת    כיכיכיכי    שלאשלאשלאשלא            השבתיהשבתיהשבתיהשבתי........    המגורי�המגורי�המגורי�המגורי�    בדירתבדירתבדירתבדירת.. .. .. ..     השימושהשימושהשימושהשימוש    בגי�בגי�בגי�בגי�    בחברהבחברהבחברהבחברה

    לאלאלאלא    וזהוזהוזהוזה    תקי�תקי�תקי�תקי�    לאלאלאלא    שזהשזהשזהשזה    לילילילי    אמראמראמראמר    מלמ�מלמ�מלמ�מלמ�            ובניובניובניובני    כספי�כספי�כספי�כספי�    לילילילי    חייבתחייבתחייבתחייבת    ממממ""""בעבעבעבע    נכסי�נכסי�נכסי�נכסי�    שחשחשחשח

    הוצאתיהוצאתיהוצאתיהוצאתי    ואזואזואזואז    שכירותשכירותשכירותשכירות    דמידמידמידמי    בגי�בגי�בגי�בגי�    רטרואקטיבירטרואקטיבירטרואקטיבירטרואקטיבי    חיובחיובחיובחיוב    לעשותלעשותלעשותלעשות    והציעוהציעוהציעוהציע    בסדרבסדרבסדרבסדר

        ."."."."נכסי�נכסי�נכסי�נכסי�    שחשחשחשח    אראראראר    בחברתבחברתבחברתבחברת    שכירותשכירותשכירותשכירות    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות    מסמסמסמס    חשבוניתחשבוניתחשבוניתחשבונית

 מגורי� של ההטבה. שח אר חברת של ממניותיה 100% – ב מחזיקי� ורעייתו המערער  .7

 בכובע� אלא, האישיי� היחסיי� במישור לה� ניתנה לא החברה שבבעלות בדירה

 הכנסה שהיא, זקופה בהכנסה או כס� בשווה בהכנסה מדובר, בענייננו. מניות כבעלי

: בספרו, רפאל אמנו� המלומד של דבריו זה בעניי� נא ראו. ועניי� דבר לכל מיסוי בת

  : ולפיה� 46'  בעמ, הכנסה של מהותה: שני פרק), א כר!( הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס

, , , , לנישו�לנישו�לנישו�לנישו�    מהמשל�מהמשל�מהמשל�מהמשל�    המועברותהמועברותהמועברותהמועברות, , , , כס�כס�כס�כס�        ובשווהובשווהובשווהובשווה    בכס�בכס�בכס�בכס�    ההכנסותההכנסותההכנסותההכנסות    שלשלשלשל    לציד�לציד�לציד�לציד�" " " "                                     

    אותהאותהאותהאותה", ", ", ", מהוצאהמהוצאהמהוצאהמהוצאה    הימנעותהימנעותהימנעותהימנעות""""וווו" " " " הנחההנחההנחההנחה""""    הואהואהואהוא    שמאפיינהשמאפיינהשמאפיינהשמאפיינה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    אותהאותהאותהאותה    מצויהמצויהמצויהמצויה

    אואואואו    נכסנכסנכסנכס    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    לנישו�לנישו�לנישו�לנישו�    שנצמחשנצמחשנצמחשנצמח    הרווחהרווחהרווחהרווח    הואהואהואהוא    כ!כ!כ!כ!". ". ". ". זקופהזקופהזקופהזקופה    הכנסההכנסההכנסההכנסה""""    נכנהנכנהנכנהנכנה

    בי�בי�בי�בי�    המבחי�המבחי�המבחי�המבחי�    הקוהקוהקוהקו    אתאתאתאת    לציירלציירלציירלצייר    נית�נית�נית�נית�, , , , הענייניהענייניהענייניהענייני    במישורבמישורבמישורבמישור. . . . מופחתמופחתמופחתמופחת    במחירבמחירבמחירבמחיר    שירותשירותשירותשירות

: : : : הבאהבאהבאהבא    באופ�באופ�באופ�באופ�) ) ) ) כס�כס�כס�כס�        בשווהבשווהבשווהבשווה    אואואואו    בכס�בכס�בכס�בכס�((((    ממשיתממשיתממשיתממשית    הכנסההכנסההכנסההכנסה    לבי�לבי�לבי�לבי�    זקופהזקופהזקופהזקופה    הכנסההכנסההכנסההכנסה

" " " " פנימהפנימהפנימהפנימה""""    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    מסביבתמסביבתמסביבתמסביבת, , , , חיוביחיוביחיוביחיובי    מומנטמומנטמומנטמומנט    עלעלעלעל    נסמכתנסמכתנסמכתנסמכת    הממשיתהממשיתהממשיתהממשית    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה

, , , , לעומתהלעומתהלעומתהלעומתה. . . . הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    שלשלשלשל    לעושרולעושרולעושרולעושרו    מוחשיתמוחשיתמוחשיתמוחשית    לתוספתלתוספתלתוספתלתוספת    המביאהמביאהמביאהמביא, , , , כיסוכיסוכיסוכיסו    לעברלעברלעברלעבר

    התעשרותהתעשרותהתעשרותהתעשרות": ": ": ": מחדלמחדלמחדלמחדל""""    שלשלשלשל    פסיביפסיביפסיביפסיבי    מומנטמומנטמומנטמומנט    סביבסביבסביבסביב    סובבתסובבתסובבתסובבת, , , , השניהשניהשניהשני    מהסוגמהסוגמהסוגמהסוג    הכנסההכנסההכנסההכנסה

, , , , אומראומראומראומר    הווההווההווההווה". ". ". ". החוצההחוצההחוצההחוצה    מהנישו�מהנישו�מהנישו�מהנישו�""""    מהוצאהמהוצאהמהוצאהמהוצאה    הימנעותהימנעותהימנעותהימנעות    שלשלשלשל    דר!דר!דר!דר!    עלעלעלעל    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�

, , , , שלילישלילישלילישלילי    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�    להוצאהלהוצאהלהוצאהלהוצאה, , , , למעשהלמעשהלמעשהלמעשה, , , , משולהמשולהמשולהמשולה    בכס�בכס�בכס�בכס�" " " " ממשיתממשיתממשיתממשית""""    שהכנסהשהכנסהשהכנסהשהכנסה    בעודבעודבעודבעוד

    שהיושהיושהיושהיו    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות    ס!ס!ס!ס!    אתאתאתאת    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    עבורעבורעבורעבור    מפחיתהמפחיתהמפחיתהמפחיתה" " " " זקופהזקופהזקופהזקופה    הכנסההכנסההכנסההכנסה""""שששש    הריהריהריהרי

    בי�בי�בי�בי�    האבחנההאבחנההאבחנההאבחנה    עלעלעלעל. ..... ..... ..... ....זוזוזוזו    הכנסההכנסההכנסההכנסה    נצמחהנצמחהנצמחהנצמחה    ממנהממנהממנהממנה    הפעולההפעולההפעולההפעולה    עצ�עצ�עצ�עצ�    בגי�בגי�בגי�בגי�    משתלמותמשתלמותמשתלמותמשתלמות

    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה: : : : מוחשימוחשימוחשימוחשי        הפיסיהפיסיהפיסיהפיסי    בהיבטבהיבטבהיבטבהיבט    ג�ג�ג�ג�    לעמודלעמודלעמודלעמוד    נית�נית�נית�נית�    לזקופהלזקופהלזקופהלזקופה    מוחשיתמוחשיתמוחשיתמוחשית    הכנסההכנסההכנסההכנסה

    כס�כס�כס�כס�        שווהשווהשווהשווה" (" (" (" (בעי�בעי�בעי�בעי�""""    אואואואו    בכס�בכס�בכס�בכס�    המתקבלתהמתקבלתהמתקבלתהמתקבלת    הכנסההכנסההכנסההכנסה                היאהיאהיאהיא    כ�כ�כ�כ�    כשמהכשמהכשמהכשמה    הממשיתהממשיתהממשיתהממשית

    א!א!א!א!, , , , כס�כס�כס�כס�        בשווהבשווהבשווהבשווה    היאהיאהיאהיא    ג�ג�ג�ג�    מתקבלתמתקבלתמתקבלתמתקבלת    זקופהזקופהזקופהזקופה    הכנסההכנסההכנסההכנסה, , , , לעומתהלעומתהלעומתהלעומתה). ). ). ). מוחשימוחשימוחשימוחשי

        . . . . מוחשימוחשימוחשימוחשי    אינואינואינואינו    באשרבאשרבאשרבאשר", ", ", ", בעי�בעי�בעי�בעי�""""    שאינושאינושאינושאינו    כס�כס�כס�כס�        בשווהבשווהבשווהבשווה

: : : : יוצאיוצאיוצאיוצא    וכפועלוכפועלוכפועלוכפועל"; "; "; "; כס�כס�כס�כס�        שווהשווהשווהשווה""""בבבב    הכנסההכנסההכנסההכנסה    אלאאלאאלאאלא    אינהאינהאינהאינה, , , , איפואאיפואאיפואאיפוא, , , , זקופהזקופהזקופהזקופה    הכנסההכנסההכנסההכנסה                                        

    הכנסההכנסההכנסההכנסה    ככלככלככלככל. ..... ..... ..... ....בהמש!בהמש!בהמש!בהמש!    נעמודנעמודנעמודנעמוד    מהותהמהותהמהותהמהותה    שעלשעלשעלשעל", ", ", ", רעיוניתרעיוניתרעיוניתרעיונית    הכנסההכנסההכנסההכנסה""""    אינהאינהאינהאינה    היאהיאהיאהיא
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    כדי�כדי�כדי�כדי�    זקופהזקופהזקופהזקופה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    די�די�די�די�. . . . מיסוימיסוימיסוימיסוי        בתבתבתבת    הינההינההינההינה" " " " זקופהזקופהזקופהזקופה    הכנסההכנסההכנסההכנסה""""    ג�ג�ג�ג�, , , , כס�כס�כס�כס�        בשווהבשווהבשווהבשווה

  ." ." ." ." ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    שלשלשלשל    בכינוייהבכינוייהבכינוייהבכינוייה    תלויהתלויהתלויהתלויה    אינהאינהאינהאינה    מיסויהמיסויהמיסויהמיסויה    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות. . . . ממשיתממשיתממשיתממשית    הכנסההכנסההכנסההכנסה

 למסות אפשר כי המשיב ציי� 11.3.13 מיו�" השומה נימוקי את המפרשת הודעה"ב   .8

 האופציה לפי: אפשריות אופציות שתי לפי שניצר ברחוב בדירה הזוג בני מגורי את

 בשנות ההנאה טובת של המגול� שוויה את המערער להכנסת לזקו� יש, הראשונה

 לחודש 4 5,000 של ס! על שעומד שווי פי על לפקודה) 10( 2 סעי� לפי כהכנסה המס

 נית�, השנייה האופציה לפי). """"הראשונההראשונההראשונההראשונה    האופציההאופציההאופציההאופציה"""": להל�, השומה לנימוקי 12 סעי�(

 הנאה טובת של המוער! המגול� שוויה את המס שנות בכל המערער להכנסת לזקו�

 לנימוקי 13 סעי�( לפקודה) 4(2 סעי� לפי מהחברה בידיו שהתקבלה מדיבידנד כהכנסה

  ).""""השנייההשנייההשנייההשנייה    האופציההאופציההאופציההאופציה"""": להל�, השומה

  : כדלקמ� הוא לענייננו הרלוונטיי� במקומות 2 סעי� של נוסחו  .9

    להוראותלהוראותלהוראותלהוראות    בכפו�בכפו�בכפו�בכפו�, , , , משתל�משתל�משתל�משתל�    יהאיהאיהאיהא    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מקורותמקורותמקורותמקורות2      """"

    שלשלשלשל    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    עלעלעלעל, , , , להל�להל�להל�להל�    המפורטי�המפורטי�המפורטי�המפורטי�    בשיעורי�בשיעורי�בשיעורי�בשיעורי�, , , , מסמסמסמס    שנתשנתשנתשנת לכללכללכללכל, , , , זוזוזוזו    פקודהפקודהפקודהפקודה

        ::::אלהאלהאלהאלה    ממקורותממקורותממקורותממקורות    בישראלבישראלבישראלבישראל    שנתקבלהשנתקבלהשנתקבלהשנתקבלה    אואואואו, , , , שהופקהשהופקהשהופקהשהופקה, , , , שנצמחהשנצמחהשנצמחהשנצמחה    אד�אד�אד�אד�

    מתו!מתו!מתו!מתו!    המשתל�המשתל�המשתל�המשתל�    דיבידנדדיבידנדדיבידנדדיבידנד    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , דיבידנדדיבידנדדיבידנדדיבידנד ))))4((((    ריביתריביתריביתריבית, , , , דיבידנדדיבידנדדיבידנדדיבידנד                ...

    דמידמידמידמי אואואואו    הצמדההצמדההצמדההצמדה    הפרשיהפרשיהפרשיהפרשי    ריביתריביתריביתריבית, , , , חברהחברהחברהחברה    שלשלשלשל    הו�הו�הו�הו�    רווחירווחירווחירווחי    הצמדההצמדההצמדההצמדה    והפרשיוהפרשיוהפרשיוהפרשי

        ...    ;נכיו�נכיו�נכיו�נכיו�

    כלולכלולכלולכלול שאינושאינושאינושאינו    אחראחראחראחר    מקורמקורמקורמקור    מכלמכלמכלמכל    ריווחריווחריווחריווח    אואואואו    השתכרותהשתכרותהשתכרותהשתכרות ))))10((((    אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�    מקורותמקורותמקורותמקורות

    פטורפטורפטורפטור    עליועליועליועליו    נית�נית�נית�נית�    ולאולאולאולא    בפירושבפירושבפירושבפירוש    מה�מה�מה�מה�    הוצאהוצאהוצאהוצא    לאלאלאלא    א!א!א!א!), ), ), ), 9999((((    עדעדעדעד) ) ) ) 1111((((    בפסקאותבפסקאותבפסקאותבפסקאות

        ".".".".אחראחראחראחר    די�די�די�די�    בכלבכלבכלבכל    אואואואו    זוזוזוזו    בפקודהבפקודהבפקודהבפקודה

    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד'  '  '  '  ננננ    מינ1מינ1מינ1מינ1    שלמהשלמהשלמהשלמה 3962/93 א"דנ( וזילברשטיי� מינ1 בעניי� הנוס� בדיו�.     10

 של מיסוי� אופ� הוסדר) """"מינ1מינ1מינ1מינ1    אאאא""""דנדנדנדנ"""": להל�( 817) 4( נ ד"פ ''''ואחואחואחואח גדולי�גדולי�גדולי�גדולי�    למפעלי�למפעלי�למפעלי�למפעלי�

 וכי זקופה הכנסה למיסוי המקור הוא לפקודה 2 סעי� כי, ש� נקבע. זקופות הכנסות

 נקבע עוד. העיסקה של האמיתית מהותה פי על להיעשות צרי! למקור ההכנסה שיו!

 ולא מהותית להיות צריכה למקור שיו! לש� הנעשית הבדיקה כי, מינ1 א"בדנ

 מקרבנו, עוללות סעי� שהוא) 10(2 סעי� כי וקבע הוסי� המשפט בית. פורמאלית
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 נוסחה כ!. להכנסה תיחשב שהוא מקור מכל הכנסה כי, בקובעו, האמריקנית לשיטה

  :   כה� שטרסברג' ט השופטת' כב של מעטה ההלכה

, , , , שלערעורשלערעורשלערעורשלערעור    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    מלפנימלפנימלפנימלפני    שיצאהשיצאהשיצאהשיצאה    ההלכהההלכהההלכהההלכה    ע�ע�ע�ע�    אפואאפואאפואאפוא    אניאניאניאני    דעי�דעי�דעי�דעי�    תמימתתמימתתמימתתמימת"  

, , , , ריביתריביתריביתריבית    ללאללאללאללא    מהלוואהמהלוואהמהלוואהמהלוואה    הצומחתהצומחתהצומחתהצומחת", ", ", ", רעיוניתרעיוניתרעיוניתרעיונית    הכנסההכנסההכנסההכנסה""""    כיכיכיכי    אניאניאניאני    א�א�א�א�    סבורהסבורהסבורהסבורה    וכמוהווכמוהווכמוהווכמוהו

) ) ) ) 1111)()()()(טטטט((((3333    סעי�סעי�סעי�סעי�    וכיוכיוכיוכי, , , , לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    2222    שבסעי�שבסעי�שבסעי�שבסעי�    הכלליותהכלליותהכלליותהכלליות    ההוראותההוראותההוראותההוראות    פיפיפיפי        עלעלעלעל    במסבמסבמסבמס    חייבתחייבתחייבתחייבת

, , , , מוסיפהמוסיפהמוסיפהמוסיפה    והייתיוהייתיוהייתיוהייתי, , , , ולהבהרהולהבהרהולהבהרהולהבהרה    לכימותלכימותלכימותלכימות    אלאאלאאלאאלא    מסמסמסמס    להטלתלהטלתלהטלתלהטלת    נועדנועדנועדנועד    לאלאלאלא    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה

    אתאתאתאת    לזהותלזהותלזהותלזהות    וחשובוחשובוחשובוחשוב", ", ", ", רעיוניתרעיוניתרעיוניתרעיונית    הכנסההכנסההכנסההכנסה""""    יוצרתיוצרתיוצרתיוצרת    חינ�חינ�חינ�חינ�    הלוואתהלוואתהלוואתהלוואת. . . . ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    לסיווגלסיווגלסיווגלסיווג

    ובשיטתנוובשיטתנוובשיטתנוובשיטתנו    הואילהואילהואילהואיל, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    למקורלמקורלמקורלמקור    ולסווגהולסווגהולסווגהולסווגה    מקורהמקורהמקורהמקורה    ואתואתואתואת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    שלשלשלשל    אופייהאופייהאופייהאופייה

  מסוימי�מסוימי�מסוימי�מסוימי�    ממקורותממקורותממקורותממקורות    להכנסותלהכנסותלהכנסותלהכנסות    מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�    דיני�דיני�דיני�דיני�    קיימי�קיימי�קיימי�קיימי�

    ביתביתביתבית    כיכיכיכי, , , , הואהואהואהוא    זוזוזוזו    דוקטרינהדוקטרינהדוקטרינהדוקטרינה    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    מקביעותמקביעותמקביעותמקביעות    להסיקלהסיקלהסיקלהסיק    שנית�שנית�שנית�שנית�    כלכלכלכל                                

    אפואאפואאפואאפוא    ישישישיש: ": ": ": "המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    קובעקובעקובעקובע    וכ!וכ!וכ!וכ!". ". ". ". מקורמקורמקורמקור""""לללל    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    אתאתאתאת    שיי!שיי!שיי!שיי!    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט

    ג�ג�ג�ג�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית'). '). '). '). ככככ' ' ' ' שששש' ' ' ' טטטט                שלישלישלישלי    ההדגשהההדגשהההדגשהההדגשה...*" (...*" (...*" (...*" (    למקורלמקורלמקורלמקור    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    אתאתאתאת    לשיי!לשיי!לשיי!לשיי!

    ובבואוובבואוובבואוובבואו, , , , לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 4444((((2222    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי�    אותואותואותואותו    ואיתרואיתרואיתרואיתר    המתאי�המתאי�המתאי�המתאי�    המקורהמקורהמקורהמקור    מהומהומהומהו    ומצאומצאומצאומצא    חיפשחיפשחיפשחיפש

    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    שיו!שיו!שיו!שיו!    כיכיכיכי, , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    קבעקבעקבעקבע, , , , מקורמקורמקורמקור    אותואותואותואותו    שלשלשלשל    מהותומהותומהותומהותו    אתאתאתאת    לפרשלפרשלפרשלפרש

    עודעודעודעוד. . . . העיסקההעיסקההעיסקההעיסקה    שלשלשלשל    האמיתיתהאמיתיתהאמיתיתהאמיתית    ותוצאתהותוצאתהותוצאתהותוצאתה    מהותהמהותהמהותהמהותה    פיפיפיפי    עלעלעלעל    להיעשותלהיעשותלהיעשותלהיעשות    צרי!צרי!צרי!צרי!    למקורלמקורלמקורלמקור

    ולאולאולאולא    מהותיתמהותיתמהותיתמהותית    להיותלהיותלהיותלהיות    צריכהצריכהצריכהצריכה    למקורלמקורלמקורלמקור    שיו!שיו!שיו!שיו!    לש�לש�לש�לש�    הנעשיתהנעשיתהנעשיתהנעשית    הבדיקההבדיקההבדיקההבדיקה    כיכיכיכי, , , , קבעקבעקבעקבע

    וכיוכיוכיוכי    דווקאדווקאדווקאדווקא    בכס�בכס�בכס�בכס�    להיותלהיותלהיותלהיות    חייתחייתחייתחיית    אינהאינהאינהאינה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    כיכיכיכי    וקבעוקבעוקבעוקבע    הוסי�הוסי�הוסי�הוסי�    הואהואהואהוא. . . . פורמאליתפורמאליתפורמאליתפורמאלית

" " " " רעיוניותרעיוניותרעיוניותרעיוניות    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות""""    בחוב�בחוב�בחוב�בחוב�    כוללי�כוללי�כוללי�כוללי�    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה    2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    שלשלשלשל    המקורותהמקורותהמקורותהמקורות    עשרתעשרתעשרתעשרת    כלכלכלכל

), ), ), ), 10101010((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    כיכיכיכי    וקבעוקבעוקבעוקבע    הוסי�הוסי�הוסי�הוסי�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית................עסקיי�עסקיי�עסקיי�עסקיי�    לענייני�לענייני�לענייני�לענייני�    המוגבלותהמוגבלותהמוגבלותהמוגבלות

    מכלמכלמכלמכל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    כיכיכיכי    בקובעובקובעובקובעובקובעו, , , , האמריקניתהאמריקניתהאמריקניתהאמריקנית    לשיטהלשיטהלשיטהלשיטה    מקרבנומקרבנומקרבנומקרבנו, , , , עוללותעוללותעוללותעוללות    סעי�סעי�סעי�סעי�    שהואשהואשהואשהוא

        ..."..."..."..."להכנסהלהכנסהלהכנסהלהכנסה    תיחשבתיחשבתיחשבתיחשב    שהואשהואשהואשהוא    מקורמקורמקורמקור

    המסהמסהמסהמס    שבשנותשבשנותשבשנותשבשנות    מאחרמאחרמאחרמאחר    לפיהלפיהלפיהלפיה, , , , המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    עמדתעמדתעמדתעמדת    אתאתאתאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    אניאניאניאני, , , , לעיללעיללעיללעיל    האמורהאמורהאמורהאמור    לאורלאורלאורלאור  .11

    תמורהתמורהתמורהתמורה    כלכלכלכל    העברתהעברתהעברתהעברת    ללאללאללאללא, , , , שניצרשניצרשניצרשניצר    ברחובברחובברחובברחוב    המגורי�המגורי�המגורי�המגורי�    בדירתבדירתבדירתבדירת    זוגוזוגוזוגוזוגו    ובתובתובתובת    המערערהמערערהמערערהמערער    השתמשוהשתמשוהשתמשוהשתמשו        

    שוויהשוויהשוויהשוויה    אתאתאתאת    המערערהמערערהמערערהמערער    להכנסתלהכנסתלהכנסתלהכנסת    לזקו�לזקו�לזקו�לזקו�    ישישישיש, , , , המסהמסהמסהמס    בשנותבשנותבשנותבשנות    זוזוזוזו    הנאההנאההנאההנאה    טובתטובתטובתטובת    עבורעבורעבורעבור    בפועלבפועלבפועלבפועל        

    אי�אי�אי�אי�. . . . לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 10101010((((2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה, , , , המסהמסהמסהמס    בשנותבשנותבשנותבשנות    ההנאהההנאהההנאהההנאה    טובתטובתטובתטובת    שלשלשלשל    המגול�המגול�המגול�המגול�        

    השכירותהשכירותהשכירותהשכירות    גובהגובהגובהגובה    אתאתאתאת    שאמדשאמדשאמדשאמד, , , , המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    השוויהשוויהשוויהשווי    הערכתהערכתהערכתהערכת    כנגדכנגדכנגדכנגד    להלי�להלי�להלי�להלי�    מהמהמהמה    עלעלעלעל    למשיבלמשיבלמשיבלמשיב        

    השוויהשוויהשוויהשווי    מהערכתמהערכתמהערכתמהערכת    נגזרנגזרנגזרנגזר    זהזהזהזה    אומד�אומד�אומד�אומד�    שכ�שכ�שכ�שכ�, , , , לחודשלחודשלחודשלחודש    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו�    חחחח""""שששש    5,0005,0005,0005,000    שלשלשלשל    בס!בס!בס!בס!        

    12121212    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי�    האמורהאמורהאמורהאמור    ראהראהראהראה    מפורטמפורטמפורטמפורט    לחישובלחישובלחישובלחישוב((((    עצמועצמועצמועצמו    המערערהמערערהמערערהמערער    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    שנעשתהשנעשתהשנעשתהשנעשתה        

  ).).).).השומההשומההשומההשומה    נימוקינימוקינימוקינימוקי    אתאתאתאת    המפרטתהמפרטתהמפרטתהמפרטת    בהודעהבהודעהבהודעהבהודעה        
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 מגורי   כי, לחילופי� המשיב טע� השומה בנימוקי 13 בסעי�, השנייה לאופציה באשר    .12

 קביעה כי מנגד טע� המערער. למערער החברה ששילמה דיבידנד מהווי� ל"הנ החינ�

    שלשלשלשל            מרווחיהמרווחיהמרווחיהמרווחיה    נובענובענובענובע    הואהואהואהוא    כ�כ�כ�כ�    א�א�א�א�    אלאאלאאלאאלא    דיבדנדדיבדנדדיבדנדדיבדנד    ל!ל!ל!ל!    אי�אי�אי�אי�"""" ש כיוו� יסוד חסרת זאת

", הכנסה מס" בספרו, רפאל אמנו� של ספרו על בהסתמכו זאת( """"החברההחברההחברההחברה

 של זו קביעה א� לקבל בידי אי�). 103' עמ' א חלק  , 3. מהד, שוק� הוצאת  

 גופי�: כפל מיסי זיכוי, "אבני ואבידור אמנו� רפאל ר"ד של במאמר�. המערער  

  : כי מפורשות נאמר", שקופי�  

    ומכנסתומכנסתומכנסתומכנסת    מסמסמסמס    לצורכילצורכילצורכילצורכי    הדיבידנדהדיבידנדהדיבידנדהדיבידנד    הגדרתהגדרתהגדרתהגדרת    אתאתאתאת    מרחיבהמרחיבהמרחיבהמרחיבה    המיסי�המיסי�המיסי�המיסי�    רשותרשותרשותרשות""""            

    ג�ג�ג�ג�    הכוללי�הכוללי�הכוללי�הכוללי�    זכויותזכויותזכויותזכויות    לבעללבעללבעללבעל    מתאגידמתאגידמתאגידמתאגיד    משאבי�משאבי�משאבי�משאבי�    שלשלשלשל    העברותהעברותהעברותהעברות    תחתיהתחתיהתחתיהתחתיה

                ".   ".   ".   ".   רווחי�רווחי�רווחי�רווחי�    שלשלשלשל    בחלוקהבחלוקהבחלוקהבחלוקה    מדוברמדוברמדוברמדובר    לאלאלאלא    בה�בה�בה�בה�    מקרי�מקרי�מקרי�מקרי�

 י"ע הניתנת ריבית ללא הלוואה כי, נפסק ש� מינ1דנ"א  בעניי� לאמור בהשאלה    .13

 – מיסוי לעניי� ככזה לראותה ויש דיבידנד למעשה היא, בה השליטה לבעל חברה

 שני� מספר במש! קיבלו ורעייתו שהמערער החינ� שכירות את לפרש א� נית�

 עובדתית תשתית ללא בעלמא נטענה הדיבידנד שטענת כיוו� ואול�. כדיבידנד  

 אני, לפקודה) 10(2 סעי� לפי המיסוי בשאלת שהכרעתי העובדה לאור ובמיוחד  

  .   עיו� בצרי! זו שאלה ומשאיר זה בעניי� מסמרות מלקבוע כפטור עצמי  רואה  

    שברחובשברחובשברחובשברחוב            בדירהבדירהבדירהבדירה    השימושהשימושהשימושהשימוש    בגי�בגי�בגי�בגי�    למערערלמערערלמערערלמערער    הכנסההכנסההכנסההכנסה    זקיפתזקיפתזקיפתזקיפת    כיכיכיכי    קובעקובעקובעקובע    אניאניאניאני, , , , המקוב1המקוב1המקוב1המקוב1    לאורלאורלאורלאור  .14

    שלשלשלשל            המגול�המגול�המגול�המגול�    שוויהשוויהשוויהשוויה    אתאתאתאת    המערערהמערערהמערערהמערער    להכנסתלהכנסתלהכנסתלהכנסת    לזקו�לזקו�לזקו�לזקו�    ישישישיש    וכיוכיוכיוכי    מיסוימיסוימיסוימיסוי    בתבתבתבת    היאהיאהיאהיא    שניצרשניצרשניצרשניצר

    ס!ס!ס!ס!    עלעלעלעל    שעומדשעומדשעומדשעומד            שווישווישווישווי    פיפיפיפי    עלעלעלעל    לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 10101010((((    2222    סעי�סעי�סעי�סעי�    לפילפילפילפי    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה    המסהמסהמסהמס    בשנותבשנותבשנותבשנות    ההנאהההנאהההנאהההנאה    טובתטובתטובתטובת

  ....השומההשומההשומההשומה    לנימוקילנימוקילנימוקילנימוקי    12121212    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי�    כאמורכאמורכאמורכאמור    וזאתוזאתוזאתוזאת    לחודשלחודשלחודשלחודש    4444    5,0005,0005,0005,000    שלשלשלשל

  

            הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות. . . . זזזז

 מר כי, המערער טע�, למשל כ!. טענות של שורה ההוצאות בעניי� העלה המערער  .1

 כי, העיד, המשיב מטע� היחיד העד והיה הערעור מושא הצו את עשה אשר חמאראשי

 של החשבונות פנקסי בפניה היו ואשר' א בשלב השומה את שהכינה המפקחת

. להוצאות הסברי� במת� כשל המערער וא�, דבר מה� להבי� הצליחה לא המערער

 להעיד נקראה אילו כי המשיב על וחזקה, העדי� לדוכ� עצמה הטריחה לא המפקחת

 לא א� להציג יכול המשיב אי� זה הכיצד, המערער שאל כ�. גירסתו את סותרת הייתה
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 התקבולי� בספר, לדבריו. נענתה שלא קונקרטית אחת הוצאה להוכחת אחת דרישה

 פירוט קיי�, בישראל ד"עוה כלל את והמשמש ד"עוה לשכת י"ע המונפק והתשלומי�

 מ� כ� לא שא�, כדי� המערער י"ע נעשו אלה שרישומי� וברי נדרשת הוצאה כל לזיהוי

  . נפסלי� ספריו היו הסת�

 כלל להבי� היה נית� לא המערער מספרי כי המשיב הדגיש, המערער לטענות במענה  .2

, המשיב נתטעל. שניכה בסכומי� הוצאות מהכנסתו ניכה ומדוע מה בסיס על

 מייצגו שאמר כפי", מתאי� ותיעוד אסמכתאות" להמצאת שיפעל במקו�, המערער

 ידו על שנדרשו ההוצאות נכונות על ללמוד נית� כי בטענה להיתלות בחר, שיעשה

 מחלקת ידי על נלקח זה שספר מאחר אול�, שלו" ותשלומי� תקבולי�" מספר

 למערער כי, המשיב הבהיר כ�. טענותיו להוכיח דר! לו ואי� אליו גישה לו אי�, חקירות

 בית את הפנה וא� לו השיי! החשבונאי בחומר לעיי� הזדמנויות אינספור ניתנו

 30.6.13 מיו� מסמכי� לגילוי לבקשה המשיב מטע� לתגובה 9 – ו 8 לסעיפי� המשפט

 המשפט בית, בנוס�. לו השיי! בחומר לעיי� זכאי המערער כי המשיב מבהיר ש�

 מנת על ההשגה לשלב לחזור למערער הוצע ש�, 7.4.14 מיו� דיו� לפרוטוקול הופנה

, ההוצאות לעניי� טענותיו את ולהוכיח שלו החשבונאי בחומר לעיי� שהות לו שתינת�

  .סרב והמערער

 בפני שהתקיי� לדיו� החזירוני בסיכומי� שנטענו ההוצאות בעניי� דלעיל הטענות  .3

 בחקירה אותו ששימש מסמ! כל מהמשיב מערערה ביקש הדיו� במסגרת. 7.14.14 ביו�

 לתגובה 9 8 לסעיפי� ש"ביהמ את מפנה היא כי מיד הבהירה המשיב כ"ב  . כנגדו

. בעניינו החשבונאי החומר כל המערער לרשות עומד וכי מסמכי�   לגילוי לבקשה

    ועדיי�ועדיי�ועדיי�ועדיי�    לתתלתתלתתלתת    שסירבנושסירבנושסירבנושסירבנו    היחידהיחידהיחידהיחיד    הדברהדברהדברהדבר" כי, דיו� באותו התבטאה המשיב כ"ב, ואול�

    ".".".".בדיו�בדיו�בדיו�בדיו�    אגישואגישואגישואגישו    ולאולאולאולא    החקירההחקירההחקירההחקירה            חומרחומרחומרחומר    אתאתאתאת    זהזהזהזה    מסרבי�מסרבי�מסרבי�מסרבי�

  : הבאה ההחלטה 7.4.14 ביו� ידי על ניתנה אלה דברי� לאחר  .4

    קיבלקיבלקיבלקיבל    לאלאלאלא    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    מסתברמסתברמסתברמסתבר, , , , להוכחותלהוכחותלהוכחותלהוכחות    קבועקבועקבועקבוע    היההיההיההיה    היו�היו�היו�היו�    התיקהתיקהתיקהתיק"         

    היאהיאהיאהיא    הטענההטענההטענההטענה. . . . השומההשומההשומההשומה    לעריכתלעריכתלעריכתלעריכת    השומההשומההשומההשומה            לפקידלפקידלפקידלפקיד            ששימשששימשששימשששימש    חומרחומרחומרחומר

    שלאשלאשלאשלא    מאחרמאחרמאחרמאחר    אותואותואותואותו    למסורלמסורלמסורלמסור    נית�נית�נית�נית�    לאלאלאלא    ועדיי�ועדיי�ועדיי�ועדיי�    חקירהחקירהחקירהחקירה    בחומרבחומרבחומרבחומר    שמדוברשמדוברשמדוברשמדובר

    פיפיפיפי    עלעלעלעל. . . . בכללבכללבכללבכלל    א�א�א�א�    המערערהמערערהמערערהמערער    כנגדכנגדכנגדכנגד    אישו�אישו�אישו�אישו�    כתבכתבכתבכתב    יוגשיוגשיוגשיוגש    א�א�א�א�    עדיי�עדיי�עדיי�עדיי�    הוחלטהוחלטהוחלטהוחלט

    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    ביססביססביססביסס    שעליושעליושעליושעליו    החומרהחומרהחומרהחומר    כלכלכלכל    אתאתאתאת    למערערלמערערלמערערלמערער    למסורלמסורלמסורלמסור    ישישישיש    הדי�הדי�הדי�הדי�

        . . . . השומההשומההשומההשומה    ע�ע�ע�ע�    להתמודדלהתמודדלהתמודדלהתמודד    יוכליוכליוכליוכל    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    וזאתוזאתוזאתוזאת    שומתושומתושומתושומתו    אתאתאתאת
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    חומרחומרחומרחומר    למסורלמסורלמסורלמסור    שלאשלאשלאשלא    רשאירשאירשאירשאי    הואהואהואהוא    לפיהלפיהלפיהלפיה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    עמדתעמדתעמדתעמדת    לילילילי    נראיתנראיתנראיתנראית    לאלאלאלא                

    ג�ג�ג�ג�    שהואשהואשהואשהוא    בחומרבחומרבחומרבחומר    שמדוברשמדוברשמדוברשמדובר    העובדההעובדההעובדההעובדה    בשלבשלבשלבשל    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    אתאתאתאת    ששימשששימשששימשששימש

        . . . . אישו�אישו�אישו�אישו�    כתבכתבכתבכתב    בובובובו    שיוגששיוגששיוגששיוגש    שייתכ�שייתכ�שייתכ�שייתכ�    בתיקבתיקבתיקבתיק    חקירהחקירהחקירהחקירה    חומרחומרחומרחומר

    לאלאלאלא    שהמשיבשהמשיבשהמשיבשהמשיב    אימתאימתאימתאימת    שכלשכלשכלשכל    מצבמצבמצבמצב    ייווצרייווצרייווצרייווצר    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    עמדתעמדתעמדתעמדת    אתאתאתאת    נקבלנקבלנקבלנקבל    א�א�א�א�                

, , , , האזרחיהאזרחיהאזרחיהאזרחי    בתיקבתיקבתיקבתיק    המערערהמערערהמערערהמערער    לידילידילידילידי    מסמכי�מסמכי�מסמכי�מסמכי�    ולמסורולמסורולמסורולמסור, , , , הדי�הדי�הדי�הדי�    אתאתאתאת    לקיי�לקיי�לקיי�לקיי�    ירצהירצהירצהירצה

    כתבכתבכתבכתב    הוגשהוגשהוגשהוגש    טר�טר�טר�טר�    שבושבושבושבו    פליליפליליפליליפלילי    בתיקבתיקבתיקבתיק    כמסמכי�כמסמכי�כמסמכי�כמסמכי�    המסמכי�המסמכי�המסמכי�המסמכי�    יסווגויסווגויסווגויסווגו

    בתיקבתיקבתיקבתיק    המערערהמערערהמערערהמערער    זכויותזכויותזכויותזכויות    אתאתאתאת    משמעותימשמעותימשמעותימשמעותי    באופ�באופ�באופ�באופ�    שיקפחשיקפחשיקפחשיקפח    מהמהמהמה, , , , אישו�אישו�אישו�אישו�

        . . . . דנ�דנ�דנ�דנ�    בתיקבתיקבתיקבתיק    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה    כפיכפיכפיכפי    האזרחיהאזרחיהאזרחיהאזרחי

    אותואותואותואותו    ששימשששימשששימשששימש    החומרהחומרהחומרהחומר    כלכלכלכל    אתאתאתאת    להעבירלהעבירלהעבירלהעביר    למשיבלמשיבלמשיבלמשיב    מורהמורהמורהמורה    אניאניאניאני, , , , כ�כ�כ�כ�    עלעלעלעל    אשראשראשראשר                

        ."."."."מהיו�מהיו�מהיו�מהיו�    שעותשעותשעותשעות    24242424    בתו!בתו!בתו!בתו!    וזאתוזאתוזאתוזאת    השומההשומההשומההשומה            בעריכתבעריכתבעריכתבעריכת

 שאני כיוו�, מגיע אני זו למסקנה. כהלכתה קוימה לא המשפט בית שהוראת מסתבר  .5

 העובדה ולאור קוימו לא המשפט בית הוראות כי שטוע� המערער של לגרסתו מאמי�

 כמובהר. 7.14.14 ביו� בדיו� שטע� טענות אות� על המשיב חזר, הסיכומי� שבשלב

  . שעות 24 בתו! למערער החומר להמציא צו ונית� נדחו אלו טענות לעיל

 החשבו� רואה( �'פרוז ח"רו של נגדית חקירה לאחר התחזקה לעיל זו התרשמותי  .6

        : : : : המשיבהמשיבהמשיבהמשיב כ"ב י"ע) המערער מטע�

        

    בניסיו�בניסיו�בניסיו�בניסיו�    ........................    דדדד""""עועועועו    ע�ע�ע�ע�    יחדיחדיחדיחד    למשרדילמשרדילמשרדילמשרדי    שהגעתשהגעתשהגעתשהגעת    תאשרתאשרתאשרתאשר    ))))המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    ככככ""""בבבב. (. (. (. (שששש""""        

        ????שששש""""ביהמביהמביהמביהמ    שלשלשלשל    להמלצהלהמלצהלהמלצהלהמלצה    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�    לפשרהלפשרהלפשרהלפשרה    התיקהתיקהתיקהתיק    אתאתאתאת    לסיי�לסיי�לסיי�לסיי�

  . כ! אכ�) �'פרוז ח"רו(  .ת

    בחומרבחומרבחומרבחומר    לעיי�לעיי�לעיי�לעיי�    זכאיזכאיזכאיזכאי    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ולמערערולמערערולמערערולמערער    ל!ל!ל!ל!    הובהרהובהרהובהרהובהר    פגישהפגישהפגישהפגישה    באותהבאותהבאותהבאותה        ....שששש

    שאסייעשאסייעשאסייעשאסייע    כדיכדיכדיכדי    אלייאלייאלייאליי    פניתפניתפניתפנית    לאלאלאלא    פגישהפגישהפגישהפגישה    אותהאותהאותהאותה    לאחרלאחרלאחרלאחר    מדועמדועמדועמדוע. . . . לולולולו    השיי!השיי!השיי!השיי!    החשבונאיהחשבונאיהחשבונאיהחשבונאי

        ? ? ? ? המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    החשבונאיהחשבונאיהחשבונאיהחשבונאי    החומרהחומרהחומרהחומר    אתאתאתאת    להשיגלהשיגלהשיגלהשיג    בכדיבכדיבכדיבכדי    ביד!ביד!ביד!ביד!

 נמצא החקירה שחומר הזאת בפגישה אמרת את מטעני שאינו זיכרוני לפי  .ת

   .בפרקליטות

        , , , , המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    החשבונאיהחשבונאיהחשבונאיהחשבונאי    החומרהחומרהחומרהחומר    עלעלעלעל    מדברתמדברתמדברתמדברת    אניאניאניאני        ....שששש
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 מצוי היה החשבונאי שהחומר הזאת בפגישה אמרת את זיכרוני מיטב לפי  .ת

 להוציא אפשר א� רב בספק שאת אמרת ג� נכו� זוכר אני וא� בפרקליטות

 במלואו הזה שהחומר וביקשנו ואמרנו דיברנו ג� נכו� זוכר אני א�. אותו

 החומר דר! להגיע לנסות ואולי להתדיי� שנוכל כדי השומה לפקיד יעבור

  . השומה פקיד של הטיעוני� לגבי להבנות או לפשרה הנמצא

    שהיושהיושהיושהיו    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    שלשלשלשל    ספרי�ספרי�ספרי�ספרי�    עלעלעלעל    מדברתמדברתמדברתמדברת    אניאניאניאני    חשבונאיחשבונאיחשבונאיחשבונאי    חומרחומרחומרחומר    אומרתאומרתאומרתאומרת    כשאניכשאניכשאניכשאני        ....שששש

    שבאותהשבאותהשבאותהשבאותה    נכו�נכו�נכו�נכו�    הא�הא�הא�הא�. . . . החקירותהחקירותהחקירותהחקירות    מחלקתמחלקתמחלקתמחלקת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ונלקחוונלקחוונלקחוונלקחו    שלושלושלושלו    חחחח""""רורורורו    אצלאצלאצלאצל    נמצאי�נמצאי�נמצאי�נמצאי�

    אואואואו    כ�כ�כ�כ�? ? ? ? לולולולו    השיי!השיי!השיי!השיי!    החשבונאיהחשבונאיהחשבונאיהחשבונאי    בחומרבחומרבחומרבחומר    לעיי�לעיי�לעיי�לעיי�    זכאיזכאיזכאיזכאי    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    ל!ל!ל!ל!    הובהרהובהרהובהרהובהר    פגישהפגישהפגישהפגישה

        ????לאלאלאלא

 יהיה בפגישה שהבנו וכפי קיי� והוא היות א! בו לעיי� רשאי שהוא לי הוברר  .ת

 של לרשותו יגיע שהחומר ביקשנו אז מהפרקליטות אותו להוציא רב קושי

  . הדיו� המש! את להמשי! שנוכל כדי בנתניה השומה פקיד

    לאלאלאלא    מדועמדועמדועמדוע, , , , לולולולו    השיי!השיי!השיי!השיי!    החשבונאיהחשבונאיהחשבונאיהחשבונאי    בחומרבחומרבחומרבחומר    לעיי�לעיי�לעיי�לעיי�    זכאיזכאיזכאיזכאי    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    ל!ל!ל!ל!    שהובהרשהובהרשהובהרשהובהר    לאחרלאחרלאחרלאחר        ....שששש

    בפע�בפע�בפע�בפע�    לפרקליטותלפרקליטותלפרקליטותלפרקליטות    להגיעלהגיעלהגיעלהגיע    ל!ל!ל!ל!    לסייעלסייעלסייעלסייע    וביקשתוביקשתוביקשתוביקשת    פגישהפגישהפגישהפגישה    אותהאותהאותהאותה    לאחרלאחרלאחרלאחר    אלייאלייאלייאליי    פניתפניתפניתפנית

        ????בחומרבחומרבחומרבחומר    לעיי�לעיי�לעיי�לעיי�    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    נוספתנוספתנוספתנוספת

 ולהעביר החומר את לקבל ביקשנו א"בת במשרד! שנער! מול! הדיו� במהל!  .ת

  ."  הדיו� הלי! את להמשי! שנוכל בכדי בנתניה השומה לפקיד אותו

    טענותטענותטענותטענות    אות�אות�אות�אות�    עלעלעלעל    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    ככככ""""בבבב    שלשלשלשל    בסיכומי�בסיכומי�בסיכומי�בסיכומי�    החזרההחזרההחזרההחזרה    עצ�עצ�עצ�עצ�    ובמיוחדובמיוחדובמיוחדובמיוחד    לעיללעיללעיללעיל    האמורהאמורהאמורהאמור    כלכלכלכל        ....7777

    אתאתאתאת    לחשו�לחשו�לחשו�לחשו�    הוראתיהוראתיהוראתיהוראתי    כיכיכיכי, , , , דעהדעהדעהדעה    לכלללכלללכלללכלל    אותיאותיאותיאותי    מביאי�מביאי�מביאי�מביאי�    הביניי�הביניי�הביניי�הביניי�    החלטתהחלטתהחלטתהחלטת    לפנילפנילפנילפני    שהושמעושהושמעושהושמעושהושמעו

    כיכיכיכי    קובעקובעקובעקובע    אניאניאניאני    כ�כ�כ�כ�    עלעלעלעל    אשראשראשראשר. . . . קוימהקוימהקוימהקוימה    לאלאלאלא                בחקירהבחקירהבחקירהבחקירה    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    אתאתאתאת    ששימשששימשששימשששימש    הרלוונטיהרלוונטיהרלוונטיהרלוונטי    החומרהחומרהחומרהחומר

    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    הערעורהערעורהערעורהערעור    שדי�שדי�שדי�שדי�    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה        ....להתגונ�להתגונ�להתגונ�להתגונ�        נאותהנאותהנאותהנאותה    הזדמנותהזדמנותהזדמנותהזדמנות    למערערלמערערלמערערלמערער    ניתנהניתנהניתנהניתנה    לאלאלאלא

   ....להתקבללהתקבללהתקבללהתקבל                ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות

 היה לא חאמארשי העד לפיה� המערער בטענות ממש מצאתי כי, לצור! מעל אציי�  .8

 המקובל ההוצאות שיעור של קונקרטית" מדגמית בדיקה" על בעדותו להצביע יכול

 ולא, קונקרטיי� ונתוני� בדיקה על המערער בפני להצביע סירב, הרלוונטי בענ�

 ההוכחות בשלב ולא השומה בשלב לא, כאמור בדיקה לגבי לטעו� למערער איפשר

 הוצאות לפרט יכול הוא א� המערער י"ע חאמארשי העד כשנשאל לדוגמה כ!. בערעור

  : השיב, הכיר לא שבה� קונקרטיות
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    לאלאלאלא    טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    כמהכמהכמהכמה    למשללמשללמשללמשל    להגידלהגידלהגידלהגיד    יודעיודעיודעיודע    לאלאלאלא    אניאניאניאני    ––––    עיו�עיו�עיו�עיו�    לאחרלאחרלאחרלאחר""""         

    שלאשלאשלאשלא    שליחויותשליחויותשליחויותשליחויות    אואואואו    הכרתיהכרתיהכרתיהכרתי    לאלאלאלא    משרדיותמשרדיותמשרדיותמשרדיות    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    כמהכמהכמהכמה    אואואואו    הכרתיהכרתיהכרתיהכרתי

" " " " מקצועיי�מקצועיי�מקצועיי�מקצועיי�    שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�    אואואואו, , , , חשמלחשמלחשמלחשמל    אואואואו    מקצועיתמקצועיתמקצועיתמקצועית    ספרותספרותספרותספרות    אואואואו    היכרתיהיכרתיהיכרתיהיכרתי

             ). ). ). ). 2.6142.6142.6142.614    מיו�מיו�מיו�מיו�' ' ' ' לפרולפרולפרולפרו    34343434' ' ' ' עמעמעמעמ((((

 נסמ! בשומה שביצע ההוצאות תיאו� כי חאמארשי העד הסביר בעדותו, כ� על יתר  .9

 להוצאות הדרישות ובי� מ"למע תשומות על הדיווח בי� ההפרשי� על ורק א! למעשה

 מס לצור! הנדרשות להוצאות התשומות בי� שההשוואה בלבד זו לא. ההכנסה בייצור

 הוא עליו הפרש כל לגופו לבדוק   למצער היה המשיב ועל, הכל חזות אינה הכנסה

 לא) עשה אכ� א�( המשיב שעשה ההשוואה את שג� אלא, שומתו את לסמו! מתכוו�

 וא� התאמות אי נתגלו דיווח תקופות באיזה להשיב יכול היה לא והעד, כראוי עשה

  ).22 10 שורות 34' עמ, 5 4 שורות 32' עמ ראו. (קונקרטיי� מרכיבי� באיזה לא

   ....להתקבללהתקבללהתקבללהתקבל    הערעורהערעורהערעורהערעור    די�די�די�די�    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�, , , , כ�כ�כ�כ�    כיכיכיכי    הנההנההנההנה  .10

    בעסקהבעסקהבעסקהבעסקה    מדוברמדוברמדוברמדובר, , , , להשכרהלהשכרהלהשכרהלהשכרה    הדירההדירההדירההדירה    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�. . . . מתקבלמתקבלמתקבלמתקבל    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�    הערעורהערעורהערעורהערעור: : : : דברדברדברדבר    סו�סו�סו�סו�        ....11111111

    לאחותולאחותולאחותולאחותו    השכירותהשכירותהשכירותהשכירות    דמידמידמידמי    העברתהעברתהעברתהעברת    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�. . . . לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 10101010((((    2222    בסעי�בסעי�בסעי�בסעי�    הואהואהואהוא    שמקורושמקורושמקורושמקורו, , , , במסבמסבמסבמס    חייבתחייבתחייבתחייבת

        . . . . להידחותלהידחותלהידחותלהידחות    הערעורהערעורהערעורהערעור    די�די�די�די�    ––––    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    וביתווביתווביתווביתו
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 ראיתי, נדחה וחלקו התקבל מהערעור שחלק העובדה נוכח  תיק זה  להוצאות באשר        ....12

 . המערער ישל� למשיב והוצאות טרחה שכר של מופחת בשיעור המערער את לחייב

 מהיו� חוקית ריבית וישא למדד צמוד יהיה זה סכו�. 4 7,500 של ס!הוצאות ושכ"ק ב

  . בפועל המלא לתשלומו ועד

יו�  14בעוד חלפת ש� המערער בראשי תיבות שמו נית� לפרס� את פסק הדי� בה.    13

   מהיו�.

  

  , בהעדר הצדדי�.2015יוני  24, ז' תמוז תשע"הנית� היו�,  

                

 

  

  

  




