
  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  המבורג חברה למסחר בינלאומי בע"מ נ' פקיד שומה רחובות 12	02	1538 ע"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

1  
 11מתו

  
  ד"ר אחיק� סטולר  שופטכב' ה פני ב

 

 

 מערערי�
 

 המבורג חברה למסחר בינלאומי בע"מ
  לט ואח' בבאמצעות עו"ד טננ                                                         

  נגד

 

  
 משיבי�

  
  פקיד שומה רחובות

  באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)                                                             
 עו"ד יעל הרשמ$                                                              

 

 
 פסק די$

  

 החברה שילמהש סכומי� כי, לקבוע � מ"בע חברה � המערערת מבקשת ובו ערעור בפני

 בייצור הוצאה מהווי�– חברהה מכספי שולמווש ,באיומי� החברה בעל את שסחט לעבריי�

  .החברה בידי הכנסה

  

            הרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    להל�להל�להל�להל�        ....אאאא

        

). "נת�נת�נת�נת�    ברברברבר"""": להל�( נת� בר עזרא של בניהולוו בבעלותו חברה אהי המערערת  .1

  ).""""החברההחברההחברההחברה"""": ג� להל�( �"נדל תיוו" בתחו� עוסקת המערערת

, שלו בחברה היחיד העובד שהיה מי ידי על באיומי� לסחטנות קרב� נפל נת� בר  .2

 על איי� זוהר). """"זוהרזוהרזוהרזוהר"""": להל�( זוהר יאיר בש� משפחה בקשרי אליו קשור ג� ובהמש"

, זוהר של במשפטו הדי� הכרעתב התבררו אלה עובדות .כספי� ממנו וסחט נת� בר

 וכ�, מאיימת בנוכחות, במעקבי� וכ� מילולית נת� בר על איי� זוהר כי עלה ממנה

  .שוני� נשק כלי באמצעות

 זוהרל שיל�  נת� בר, ואכ�. לעת מעת כס& סכומי לידיו להעביר נת� ברמ דרש זוהר  .3

 כספי� העביר לא נת� בר. משפחתו ועל עצמו על להג� מנת על דרישתו פי על כספי�

 החברה מ� שמש" מכספי� זוהרל התשלומי� את מימ� אלא, הפרטי מכספו לזוהר

  . המערערת

 הרלוונטיות המס בשנות החברה בספרי הוצגו זוהרל נת� בר ידי על ששולמו כספי�ה  .4

  .נת� בר של משיכות יתרת במסגרת, 2007 �ו 2006 –

ashapira
Typewritten Text
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 לספק כתשלומי� הוצגו לא – החברה מקופת שיצאו מחלוקת אי� –אשר, הכספי�  .5

 כהוצאה בספרי� ביטוי קיבלו לא וא& סחטנות בגי� כתשלו� נרשמו לא, מיוחד

  . נת� בר של חובה ליתרת נזקפו ה�. הכנסה בייצור

 המס בשנת,  300,000 של כולל בס" כס& סכומי החברה מ� מש" נת� בר זה באופ�  .6

 לעמוד כדי שימוש עשה עשה נת� בר. 2007 המס בשנת , 200,000 �ו 2006

  .בו יפגע לא שזה כדי, זוהר של בדרישותיו

 ולהפסיק זוהר של הסחטנות למעשי ק. לשי� ואשתו נת� בר החליטו 2008 בשנת  .7

, זוהר נגד פלילי הלי" נוהל זאת בעקבות). 1/מע( למשטרה תלונה והגישו, לו לשל�

  . בהרשעתו שהסתיי�

 שבמסגרתו, 2006 המס לשנת מתק� ח"דו למשיב המערערת הגישה 6.4.09 ביו�  .8

 ביקשה  וכ� 2006 המס לשנת , 300,000 בשיעור מס לצרכי בהפסד להכיר ביקשה

  . סכו� באותו בחברה  נת� בר של המשיכות יתרת את להקטי� במקביל

 2007 המס בשנת  נת� בר שמש" , 200,000 של הסכו� את ג� הציגה המערערת

  .מניות בעל של כמשיכות ולא כהפסד

 ח"ש 500,000 �כ של בסכו� ראה שלא מאחר, המוצע התיקו� את קיבל לא המשיב  .9

 פי על הכנסה בייצור כולה שהוצאה הוצאה משו� המס בשנות החברה מקופת שיצא

  ). """"הפקודההפקודההפקודההפקודה"""": להל�(1961 � א"תשכ] חדש נוסח[ הכנסה מס לפקודת 17 סעי&

   .2007 �ו 2006 המס ותלשנ החברה של ההכנסה מס שומות על הערעור מכא�  .10

  

            תתתתהמערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות        ....בבבב

 1 בעמוד. זוהר של בעניינו הדי� בהכרעת האמור על להתבסס מבקשת המערערת  .1

: נאמר), כספי השופט' כב בפני, מרכז�המחוזי משפט בבית 4003�03�08(  הדי� להכרעת

    הנאש�הנאש�הנאש�הנאש�    שלשלשלשל    עבודתועבודתועבודתועבודתו    להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק    המתלונ�המתלונ�המתלונ�המתלונ�    ביקשביקשביקשביקש    כאשרכאשרכאשרכאשר, , , , האישו�האישו�האישו�האישו�    בכתבבכתבבכתבבכתב    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר    כפיכפיכפיכפי""""

    המתלונ�המתלונ�המתלונ�המתלונ�    אתאתאתאת    להניעלהניעלהניעלהניע    בכדיבכדיבכדיבכדי    זאתזאתזאתזאת    וכלוכלוכלוכל    ובפרנסתוובפרנסתוובפרנסתוובפרנסתו    בובובובו    בפגיעהבפגיעהבפגיעהבפגיעה    עליועליועליועליו    לאיי�לאיי�לאיי�לאיי�    זהזהזהזה    החלהחלהחלהחל, , , , בחברהבחברהבחברהבחברה

        ". ". ". ". כס&כס&כס&כס&    סכומיסכומיסכומיסכומי    לולולולו    לשל�לשל�לשל�לשל�

 בכספי מקור� לזוהר ששולמו הכס& סכומי כי, מחלוקת אי�, המערערת לטענת  .2

 יפגעו כי, שחשש כיוו�, המערער י"ע ששולמו סחיטה בכספי מדובר. המערערת

 להג� נועד המערערת לגרסת, הכספי� תשלו� .זוהר הורשע ג� כ" ועל בפרנסתו

   .תיהרס לבל עליה

 אביב ח"רוו נת� בר והעיד, הוכחות הלי" במסגרת כי, וטענה המשיכה המערערת  .3

 הדי� פסק קבלת לאחר המערערת חות"דו את תיק� כי ,בעדותו סיפר אשר ברוש
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 סכומי כל את כימת הפלילי בעניי� שד� המשפט בית כי משהתברר, לטענתה .הפלילי

  .2007�2006 לשני� בהתאמה המתק� ח"הדו הוגש ,, 500,000 של  לס" הסחיטה

 – ח"רו עדויות על נשע� המערער .הור� ההוכחה נטל כי, וטוענת ממשיכה המערערת  .4

 של באמירה יתדותיו תומ" המערער .נת� בר עזרא מר �המערערת בעלי, ברוש אביב

 : כדלקמ� השיבה מוניטי� מהווה הקיי� הא� השאלה על ענתה ולפיה מטעמו העדה

    צרי"צרי"צרי"צרי"    אתהאתהאתהאתה    זהזהזהזה    אתאתאתאת    ולכמתולכמתולכמתולכמת    זהזהזהזה    אתאתאתאת    למזערלמזערלמזערלמזער    אבלאבלאבלאבל    בעדותבעדותבעדותבעדות    פהפהפהפה    אניאניאניאני    כיכיכיכי    מסכימהמסכימהמסכימהמסכימה    אניאניאניאני    בגדולבגדולבגדולבגדול""""

        ". ". ". ". אניאניאניאני    ולאולאולאולא

 לעבוד החל זוהר ,הדי� הכרעת פי שעל כ" על חולק אי� כי, טוענת א& המערערת  .5

 רשותוול לחודש , 1700 של בס" השתכר ,2005 ינואר בחודש המערערת בחברה

 ביקשה כאשר כי ,מחלוקת ג� אי�. פלאפו� ומכשיר רכב החברה מטע� הועמד

 זוהר העובד סחט, מנהלה באמצעות הנאש� של עבודתו את להפסיק המערערת

  .ח"ש אל& 500 �כ של בסכומי� המערערת את כדי� שלא

 כלפי ננקטו אלו עבירות. הורשע ובגינ� פליליות עבירות הינ� זוהר של מעשיו  .6

 הכספי� ,הדי� בהכרעת למתואר ובהתא� לעובד מקופתה שולמו והכספי� החברה

 א�ו ,לפקודה רישא 17 בסעי& כנדרש ההכנסה יצור להמש", הכרחית כהוצאה הוצאו

  .זו הכנסה נמנעת הייתה כ� לא

  

        המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות        ....גגגג

        

 את קבלל נהג אשר, נת� בר של לכיסו החברה מקופת כספי� הוצאת, המשיב לטענת  .1

, הכנסה בייצור הוצאה מהווה אינה – הפרטיי� לצרכיו בעצמו בחברה ההחלטות

  .לפקודה 17 בסעי& כמשמעותה

, כהוצאה ולא מניות בעל ידי על כמשיכה הכספי� תנועת סווגה אמת בזמ� – ולראיה  .2

 ראתה לא המערערת ג�, כלומר. החברה של עסקית לפעילות לייחס היה נית� אותה

  .הכנסה בייצור הוצאה בכ"

 בר ידי על הכספי� משיכות את להציג, המערערת של הניסיו� כי, המשיב טע� עוד  .3

 את משק& שאינו מלאכותי ניסיו� הינו, החברה ידי על הכנסה בייצור כהוצאה נת�

  .הכספי� הוצאת של האמתית המהות

 זו. משפחתו ועל גופו על, עצמו על להג� כדי  נת� בר ידי על זוהרל שולמו הכספי�  .4

  . אישית אלא, עסקית מטרה אינה

 העסק כלפי המופנית סחטנות משו� בה לראות שנית�, חסות דמי לדרישת בניגוד  .5

 כפי, דנ� שבמקרה הרי), המשרדי� שריפת כגו�( העסק כלפי מופנה כשהאיו�, עצמו
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. אישי באופ� נת� בר כלפי הופנה האיו� )1/מע( הדי� בהכרעת בהרחבה שפורט

 בני חיי ועל חייו על מילוליי� איומי� נת� בר כלפי זוהר השמיע זאת במסגרת

  . משפחתו

 על מוטל ,בניכוי מותרת ולפיכ" הכנסה בייצור כולה הוצאה שהוצאה להוכיח הנטל  .6

 אלא, זה בעניי� ההוכחה בנטל עמדה לא שהמערערת בלבד זו לא .המערערת כתפי

 בהוצאה שלא וודאי, החברה של בהוצאה מדובר לא כי המשפט בית בפני שהוכח

 את והנוגדת בעבירה שמקורה בהוצאה מדובר, לחלופי�. הכנסה בייצור, שלה עסקית

  .הציבור תקנת

 ע� בקשר הוצאה הינו סחיטה דמי תשלו�. פלילית עבירה הינה באיומי� סחיטה  .7

 ללא לקבוע נית�" הציבור תקנת" הביטוי של המדויק להיקפו דרשילה מבלי. עבירה

  .הציבור לתקנת המנוגד התחו� של ליבו בלב נמצאי� סחיטה דמי כי, ספק כל

 הציבור לתקנת המנוגדות כאלו או חוקיות בלתי בהוצאות להכיר אי� כי, היא הלכה  .8

 במקרה כמו( הכנסה בייצור כולה יוצאת ההוצאה א� ג� וזאת, המס דיני במסגרת

 של קרו�ישהע משו�, זאת). הנישו� עסקי קידו� לצור", למשל, שוחד תשלו� של

, הציבור תקנת ושל החוק על שמירה של העל עקרו� מפני נסוג ,אמת מס גביית

  . המס חוקי על ג� היתר בי� החולש

 משל טובה בעמדה הייתה, הסחיטה דמי את בפועל ששילמה מי בתור, המערערת  .9

 על הסחיטה דמי עלות את להטיל אי� זה מנימוק שג� כ", הנזק למניעת המדינה

  . המדינה

 של היותה של שהטענה הרי, המערערת בסיכומי לנטע� בניגוד כי, יודגש זה בעניי�  .10

 14 סעי& זה לעניי� ראה( חזית הרחבת מהווה אינה הציבור לתקנת מנוגדת ההוצאה

 כי הינה המשיב של העיקרית טענתו כי, יוזכר). השומה נימוקי את המפרשת להודעה

 וכי, שלה עסקית בהוצאה ושלא וודאי, המערערת של בהוצאה מדובר לא כלל

  . הזהירות למע� רק נטענת הציבור לתקנת מנוגדי� התשלומי� היות בדבר הטענה

 בידי שהוצאה כזו ההוצאה הייתה אפילו – הציבור תקנת של משיקולי�, כ� כי הנה  .11

, בניכוי להתירה היה נית� לא אז שג� הרי – הכנסתה בייצור וכולה, עצמה המערערת

  .הציבור תקנת של העל עקרו� מכוח וזאת, האמת שומת בעקרו� הפגיעה למרות

 המס שתוצאת הרי, סחטנות לעבירת קרב� נת� בר של להיותו האמפתיה למרות  .12

 היא למערערת בהתייחס הנכבד המשפט בית בפני שהוכחו כפי האירועי� של הנכונה

 בניכוי הניתנת כהוצאה מוכרי� להיות יכולי� אינ� סחיטה כדמי ששולמו שהכספי�

  . המערערת בידי
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 החברה מקופת שהוצאו הכספי� כי בפניו הוכח כי יסבור המשפט ובית היה, לחלופי�  .13

 �  הציבור לתקנת הניגוד בדבר הטענה את ידחה וא�, החברה עסקי בסיס על שולמו

 שנועדו תשלומי� משו�, היותר לכל, אלו בכספי� לראות המשפט בית יתבקש אז או

  .בידה הו� כהפסד לסווג� ולפיכ", המערערת מוניטי� על לשמור

  

  

        

            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�        ....דדדד

        

  : כי קובע ))))""""הפקודההפקודההפקודההפקודה"""": להל�() משולב נוסח( הכנסה מס תלפקוד 17 סעי&  .1

    הניכויהניכויהניכויהניכוי    א�א�א�א�    זולתזולתזולתזולת, , , , ינוכוינוכוינוכוינוכו    אד�אד�אד�אד�    שלשלשלשל    החייבתהחייבתהחייבתהחייבת    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    בירורבירורבירורבירור    לש�לש�לש�לש�""""

    שיצאושיצאושיצאושיצאו    והוצאותוהוצאותוהוצאותוהוצאות    יציאותיציאותיציאותיציאות, , , , 31313131    סעי&סעי&סעי&סעי&    פיפיפיפי    עלעלעלעל    הותרהותרהותרהותר    לאלאלאלא    אואואואו    הוגבלהוגבלהוגבלהוגבל

        ..." . ..." . ..." . ..." . בלבדבלבדבלבדבלבד    כ"כ"כ"כ"    ולש�ולש�ולש�ולש�    המסהמסהמסהמס    בשנתבשנתבשנתבשנת    הכנסתוהכנסתוהכנסתוהכנסתו    בייצורבייצורבייצורבייצור    כול�כול�כול�כול�

  

  : הוצאה ניכוי לש� נדרשות מרכזיות דרישות שתי כי נלמד זה מסעי&

 כול� שיצאו הוצאות(" בלבד כ" ולש� הכנסה ייצור לצור" יצאה ההוצאה, האחת

  "). הכנסתו בייצור

 א"ע ראו") (המס בשנת(" מהונית להבדיל פירותית כהוצאה מסווגת ההוצאה, השנייה

) 2002 אוגוסט( 4/טז מיסי�, ממממ""""בעבעבעבע" " " " איל�איל�איל�איל�""""    מרקחתמרקחתמרקחתמרקחת    ביתביתביתבית' ' ' ' ננננ    שששש""""בבבב    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד, 3515/97

  ). �1ה

 שלא מעורבות וא&, פרטיות הוצאות ואילו, בניכוי יותרו עסקיות הוצאות, אחר לשו�  .2

    בניהבניהבניהבניה    עופרעופרעופרעופר    גניגניגניגני 1124/03 א"ע � ראו( בניכוי יותרו לא, ההכנסה בייצור כולו שימשו

 א"ע; ד"לפסה 8 פיסקה, 801), 1( 2005 על�תק, ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    והשקעותוהשקעותוהשקעותוהשקעות

    דובינסקידובינסקידובינסקידובינסקי 3638/97 א"ע; 529) 5(נד ד"פ, ד�ד�ד�ד�    גושגושגושגוש    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    קימאקימאקימאקימא    אברה�אברה�אברה�אברה� 380/99

  ).947) 4(נו ד"פ, חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    דיאמנטדיאמנטדיאמנטדיאמנט    אתאתאתאת

 ו שלשכמ על מוטל האמורי� בתנאי� עומדת נדרש שניכויה ההוצאה כי ,השכנוע נטל  .3

 שהוצאה שומה על בערעור השכנוע נטל את מטיל לפקודה 155 סעי&. הנישו�

 נושא המחלוקת שבו במצב רק השומה פקיד כתפי על, קבילי� שספריו לנישו�

 המחלוקת כאשר א"". פנקסית מחלוקת" דהיינו, מהספרי� הנובע בעניי� היא הערעור

. לפקודה 155 לסעי& תחולה אי�, פנקסי�לבר בעניי� היא השומה לפקיד הנישו� בי�

 3646/98 א"רע השוו( הכללי הדי� פי�על כזה במקרה יוטלו הראיה ונטל השכנוע נטל

 המחלוקת ,בענייננו.). עעעע....וווו....ככככ    פרשתפרשתפרשתפרשת :להל�( מוס&מוס&מוס&מוס&    ער"ער"ער"ער"    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    לבני�לבני�לבני�לבני�. . . . עעעע....וווו....ככככ
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 הוצאות של הוכחת� שאלת מעצ� א� כי, בספרי� החשבונאי מהרישו� נובעת איננה

 הטוע� על כי הוא הכלל. הישראלי במשפט שהוכרו לתנאי� בהתא� בניכוי מותרות

 א"ע: ראו( זה במצב" מחברו המוציא" שהוא מפני להוכיחה הנטל הוצאה של לקיומה

    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    שח�שח�שח�שח� 2082/92 א"ע; 392' בעמ ד�ד�ד�ד�    גושגושגושגוש, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ענברענברענברענבר 4125/90

    ושרותי�ושרותי�ושרותי�ושרותי�    השקעותהשקעותהשקעותהשקעות    לניהוללניהוללניהוללניהול    חברהחברהחברהחברה, , , , ארדארדארדארד    גיוראגיוראגיוראגיורא 1436/90 א"רע והשוו]; 14[ 2222    אביבאביבאביבאביב� � � � תלתלתלתל

  ). 108�107' בעמ, מוס&מוס&מוס&מוס&    ער"ער"ער"ער"    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע

 לנמק, בניכוי מותרות הוצאות של לקיומ� וענתשט כמי, המערערת שעל היא התוצאה

 468/01 א"ע: והשוו ראו( לה הנדרשת העובדתית התשתית את ולהניח זו עמדתה

  ). 909�908' בעמ ע.ו.כ פרשת]; 16[ 4 אאאא""""תתתת    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ישיישיישיישי� � � � חטרחטרחטרחטר

 מוכרת תהיה הוצאה, הכנסה מס לפקודת 17 בסעי& הראשו� לתנאי בהתא� �ודוק  .4

 היא הכנסה ייצור לצור" הוצאה. הכנסה ייצור לצור" הוצאה היא א� רק מס לצרכי

 כי עולה האמורה מההגדרה. הכנסה במס החייבת הכנסה הפקת לצור" עסקית הוצאה

 אד� א�, לדוגמא כ". מס לצורכי כהוצאה תוכר לא היא, פרטית היא ההוצאה א�

 לצור" נסע אד� א�, מאיד". הטיול הוצאות את לנכות יוכל לא הוא ל"בחו לטיול נסע

, מסוימי� בתנאי�. ההוצאה את לנכות יוכל הוא, ל"בחו מקצועו בתחו� שירות מת�

 פרטי מרכיב בנסיעה יש א� ג�, ל"בחו להשתלמות נסיעה בהוצאות להכיר יהיה נית�

 ד"פ ,,,,ממממ""""בעבעבעבע" " " " איל�איל�איל�איל�""""    מרקחתמרקחתמרקחתמרקחת    ביתביתביתבית' ' ' ' ננננ    שבעשבעשבעשבע    בארבארבארבאר    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד 3515/97 א"ע: ראו, זה לעניי�(

    למפעלי�למפעלי�למפעלי�למפעלי�    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    לשיווקלשיווקלשיווקלשיווק    חברהחברהחברהחברה    גזגזגזגז� � � � פזפזפזפז 6557/01 א"ע); 2002( 315, 311) 5(נו

   )).2006( 413) 3(סא ד"פ, גדולי�גדולי�גדולי�גדולי�

), 2(96 מח�תק, חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע. . . . ממממ....וווו    מיחזורמיחזורמיחזורמיחזור    ורדורדורדורד 40/95) י"ח( ה"עמ בעניי�    .5

 ששילמה משפט הוצאות לנכות הנישומה ביקשה), "מיחזורמיחזורמיחזורמיחזור    רדרדרדרדוווו    עניי�עניי�עניי�עניי�"""" – להל�( 1096

 שמירה לש� נועדה המנהל על ההגנה, הנישומה לטענת. פלילי במשפט מנהלה להגנת

. בניכוי המותרות רגילות בהוצאות דוברמ כ� ועל שלה והמוניטי� החברה עסקי על

 הגנת למימו� בהוצאות ההכרה שאלת כי, קבע מיחזור ורד בעניי� המשפט�בית

 המעשי� הא�, הראשו�: אדני� שלושה בסיס על מוכרעת, פלילי במשפט הנאש�

? מפעילותה אינצידנטלי חלק היוו או החברה אינטרס על לשמור נועדו האישו� נשוא

 מוניטי� על לשמור מנת�על, חברה מנהל על להגנה הוצאה כי, קבע המשפט�בית

 הכנסתה בייצור כולה נעשתה ההוצאה הא�, השני. זה למבח� עונה, ועסקיה החברה

 רק לא מגינה פלילי במשפט הנאש� על שההגנה מכיוו�? בלבד כ" ולש� הנישומה של

 אפילו, נית� לא, פרטי כאד� הטוב ושמו חירותו על ג� אלא, בחברה אורג� היותו על

 אותו לבי� הנישומה אינטרס את המשרת ההוצאה חלק בי� להפריד, אומד� דר" על

", מעורבת הוצאה"ב דובר, לפיכ". המנהל של האישי האינטרס את המשרת חלק
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 הא�, לבחו� יש, לבסו& .בניכוי להתירה מקו� היה ולא להפרדה ניתנת שאינה

 השיקולי� על בעומדו. בניכוי ההוצאה התרת את מונעי� הציבור תקנת של שיקולי�

 הנאש� הגנת הוצאות של בניכוי התרת�, גיסא מחד כי, המשפט�בית ציי�, המתנגשי�

 של זכותו עומדת, גיסא מאיד" א", פלילית לפעילות לגיטימציה כמת� להצטייר עלולה

 הניכוי התרת�באי להשתמש אי� � ובעיקר הוא אש� א� א&, במשפטו להגנה אד� כל

 בפלילי� הענישה ידי�על מושגת ההרתעה מטרת שכ�, ענישה או הרתעה כאמצעי

�בית. זו למטרה נועדו שלא, המס דיני באמצעות הנישו� את להעניש ואי� עצמה

�אי דרגת בחינת באמצעות יושג המתנגשי� האינטרסי� בי� האיזו� כי, קבע המשפט

 תקנת את הנוגד מעשה כל לא, לפיכ". העבירה וחומרת העבירה סוג: החוקיות

  . )מס הכנסהמס הכנסהמס הכנסהמס הכנסה(אמנו� רפאל,  בניכוי כזו הוצאה של התרתה את שולל, הציבור

  

 הינה והתרשמותי המערערת בטענות ממש שיש התרשמתי לא דברי� של לעיצומ�  .6

         :זאת מסקנתי אנמק להל� ....טענותיה צדקת להוכחת בנטל עמדה לא היא כי

                                        

 מהנסיבות נבעה החברה מחשבו� הסחיטה דמי של ההוצאה כי, ייאמר ,ראשיתראשיתראשיתראשית

 החברה מחשבו� הסחיטה דמי את שיל� נת� בר כי, סבור אני. המקרה של המיוחדות

 כאשר, כ". האישי בחשבונו כספי� היו שלא הפשוטה מהסיבה האישי מחשבונו ולא

 זוהרל הסחיטה דמי את נת� בר שיל� מדוע המערערת של החשבו� רואה נשאל

    נת�נת�נת�נת�    ב�ב�ב�ב�    עזראעזראעזראעזרא    למרלמרלמרלמר    ידיעתיידיעתיידיעתיידיעתי    למיטבלמיטבלמיטבלמיטב"""": השיב שלו פרטי הבנק מחשבו� ולא החברה מכספי

    מאדמאדמאדמאד    מאדמאדמאדמאד    ש�ש�ש�ש�    היתרותהיתרותהיתרותהיתרות    אזאזאזאז    חשבו�חשבו�חשבו�חשבו�    לולולולו    ישישישיש    וא�וא�וא�וא�    חסו�חסו�חסו�חסו�    שלושלושלושלו    החשבו�החשבו�החשבו�החשבו�    התקופותהתקופותהתקופותהתקופות    ברובברובברובברוב

 מקור נת� ברשל זיהה שזוהר העובדה עצ�). 20�21' ש 3' עמ פרוטוקול( """"נמוכותנמוכותנמוכותנמוכות

 כלפי הופנתה שהסחטנות פירושה אי� – ובשליטתו שבבעלותו החברה מ� הכנסה

 אלא, הסחיטה דמי את ששיל� זה הוא, נת� בר כלפי הופנתה הסחטנות. החברה

   .המערערת מ� כספי� משיכת באמצעות זאת לעשות, טכנית, בחר שהוא

  

 להג� כדי נת� בר ידי על זוהרל שולמו הכספי� כי התברר) 1/מע( הדי� מהכרעת, שניתשניתשניתשנית  .7

, כידוע. אישית אלא, עסקית מטרהב מדובר היה שלא כ". משפחתו ועל נת� בר על

 לפקודת' א42 שבסעי& ההוראה מכוח אזרחי במשפט ראיה מהוה פלילי ד"פס

, נת� בר אביבה פנתה ,הסחיטה פרשת שהחלה לאחר, הדי� הכרעת לפי. הראיות

, מסר זוהר העביר זו פניה בעקבות. לבעלה שיניח בדרישה זוהרל נת� בר של ואשת

 לזוהר להעביר נת� בר על, לו יניחש ברצונו בא� לפיוו נת� ברל, אחרי� באמצעות

 לשל� עליו ובנוס& ,נת� בר של בתו, שני ש� על הרשו� 5183556. ר.מ הונדה רכב
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 אות�$  10,000 מאחיה אביבה לוותה, לעיל האמור בשל. במזומ�$  10,000 לזוהר

 כאשר, זוהר של דינו לעור" ההונדה רכב את שני מכרה 3.8.07 ביו�. זוהרל העבירה

, האישו� בכתב כנאמר .זוהרל הועברה , 125,000 בס", הרכב מכירה בעבור התמורה

 ואיי� זוהר שב$,  10,000 לתשלו� עובר וכ� 2007 אוגוסט – יולי החודשי� במהל"

    אתהאתהאתהאתה    א�א�א�א�    שומעתשומעתשומעתשומעת    היאהיאהיאהיא    וג�וג�וג�וג�    ליד"ליד"ליד"ליד"    יושבתיושבתיושבתיושבת    אשת"אשת"אשת"אשת"    והנהוהנהוהנהוהנה    טובטובטובטוב    תקשיבתקשיבתקשיבתקשיב"""" : באומרו נת� בר על

 הנאש� עבר .1.6.07 ביו�    ".".".".של"של"של"של"    הנשמההנשמההנשמההנשמה    ואתואתואתואת    אות"אות"אות"אות"    לוקחלוקחלוקחלוקח    אניאניאניאני    עליעליעליעלי    למשטרהלמשטרהלמשטרהלמשטרה    תל"תל"תל"תל"

 הנשואה, המתלונ� של בתו ליל" במקו� וזאת ביבנה 2 אטד' ברח בדירה להתגורר

, לחודש , 1,800 של שכירות בדמי ליל" ידי על נשכרה זו דירה. זוהר של לאחיו

 עבר שזוהר לפני. הדירה בעל � המשכיר לפקודת בהמחאות מראש ידה על ששולמו

    מימימימי    ל"ל"ל"ל"    אומראומראומראומר    ואניואניואניואני    גנגסטרגנגסטרגנגסטרגנגסטר    אניאניאניאני. . . . להורגולהורגולהורגולהורגו    השכ�השכ�השכ�השכ�    להורג"להורג"להורג"להורג"    הק�הק�הק�הק�"""": נת� לבר אמר הוא, לדירה

   ".".".".שלושלושלושלו    המשפחההמשפחההמשפחההמשפחה    ואתואתואתואת    אותואותואותואותו    יורידיורידיורידיוריד    אניאניאניאני    שלישלישלישלי    בחופשבחופשבחופשבחופש    לפגועלפגועלפגועלפגוע    שירצהשירצהשירצהשירצה

  

 במשטרת כמאוי� וכרמ הוא כי, נת� בר העיד ,לפני ההוכחות שמיעת במהל" ג�.     8

 איו� על לו זכור לא מאיד" וכי; משפחתו בית על רסס רימוני נזרקו כי; ישראל

). 11�13, 6, 1�2' ש 9' עמ פרוטוקול( אחרת או כזו בעסקה לחבל או ללקוחות לפנות

 ממסכת כתוצאה בפועל נפגעה א& שפרנסתו ויתכ�, לפרנסתו ג� חשש נת� בר, אכ�

, פיסית פגיעה מפני בעיקר� היו והחשש הסחטנות אול�, המתמשכת האיומי�

 שהיא משפטית אישיות כלפי מופנית אינה ומטבעה אישי באופ� נת� לבר רק שנוגעת

 מסוימי� לקוחות על לספר יכול הוא הא� נת� בר נשאל כאשר, לדוגמה כ" .חברה

    דברדברדברדבר    לילילילי    זכורזכורזכורזכור    לאלאלאלא""""    :נת� בר של תשובתו. עיסקה תיפגע וכ" אליה� שיפנה איי� שזוהר

        ). ). ). ). 13131313' ' ' ' שורשורשורשור, , , , 9999' ' ' ' עמעמעמעמ((((    """"כזהכזהכזהכזה

        

 אחת פע� ג� ולו השואל ראה לא הדי� הכרעת בכל כי נת� בר כשנשאל    ,ועוד זאת            .  9

  : כי נת� בר השיב" לקוחות א� בקשרי" לפגיעה ג� התייחסו האיומי�"ש

 לצאתלצאתלצאתלצאת של"של"של"של" תפקידתפקידתפקידתפקיד, , , , מתפקדמתפקדמתפקדמתפקד לאלאלאלא הואהואהואהוא איומי�איומי�איומי�איומי� תחתתחתתחתתחת חייחייחייחיי אד�אד�אד�אד� כשב�כשב�כשב�כשב�""""               

 תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי ואניואניואניואני כיאותכיאותכיאותכיאות עבודת"עבודת"עבודת"עבודת" אתאתאתאת ולבצעולבצעולבצעולבצע  נקינקינקינקי ראשראשראשראש ע�ע�ע�ע� לעבודהלעבודהלעבודהלעבודה

 לאלאלאלא אניאניאניאני מאוי�מאוי�מאוי�מאוי� כשאניכשאניכשאניכשאני. ולהתפרנסולהתפרנסולהתפרנסולהתפרנס ללקוחותללקוחותללקוחותללקוחות ולדאוגולדאוגולדאוגולדאוג בבוקרבבוקרבבוקרבבוקר לצאתלצאתלצאתלצאת

 שהמקרהשהמקרהשהמקרהשהמקרה שמאזשמאזשמאזשמאז ה�ה�ה�ה� והעובדותוהעובדותוהעובדותוהעובדות במיטבובמיטבובמיטבובמיטבו תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי אתאתאתאת לבצעלבצעלבצעלבצע מסוגלמסוגלמסוגלמסוגל

 והפחדי�והפחדי�והפחדי�והפחדי� סוהרסוהרסוהרסוהר הביתהביתהביתהבית שלשלשלשל והתקופהוהתקופהוהתקופהוהתקופה ועדותועדותועדותועדות משפטמשפטמשפטמשפט  והיהוהיהוהיהוהיה התפוצ.התפוצ.התפוצ.התפוצ.

 כתוצאהכתוצאהכתוצאהכתוצאה והכלכליוהכלכליוהכלכליוהכלכלי ,הנפשיהנפשיהנפשיהנפשי מצבימצבימצבימצבי אתאתאתאת לשק�לשק�לשק�לשק� מצליחמצליחמצליחמצליח לאלאלאלא אניאניאניאני
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 לייצרלייצרלייצרלייצר שלישלישלישלי ביכולתביכולתביכולתביכולת משמעיתמשמעיתמשמעיתמשמעית חדחדחדחד היאהיאהיאהיא הפגיעההפגיעההפגיעההפגיעה .הזאתהזאתהזאתהזאת מהפגיעהמהפגיעהמהפגיעהמהפגיעה

        """".כס&כס&כס&כס&

 ע� בקשריו לפגיעה כלשהי לפגיעה התייחסו האיומי� כי הכחיש לא נת� בר, כלומר

 באופ� ולא בלבד בעקיפי� שהיה הרי, היה א�, לחברה שנגר� הנזק וכי לקוחותיו

        . ישיר

        

 היקפה ההוצאה של ביצועה על יעידו אשר מסמכי� הציגה לא המערערת, שלישיתשלישיתשלישיתשלישית   .10

, 1068/00 ה"עמ בעניי�. ממנה כנדרש ההוכחה בנטל עמדה לא שכ" וכיוו� וייעודה

  השופטת' כב ציינה) """"הידרולההידרולההידרולההידרולה"""": להל�( 1111    יפויפויפויפו    אביבאביבאביבאביב    תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    הידרולההידרולההידרולההידרולה

 פי על הוצאותיה כי להוכיח חברה על היה בה הדר" כלל בדר" כי, תו� אופיר. ב

, היא, הכנסתה בייצור לה ושימשו, בפועל לה יצאו אכ�, למשיב שהגישה הדוחות

, ההוצאה של ביצועה על ללמוד נית� מה� שרק, רלוונטיי� ותיעוד מסמכי� בהצגת

  . יעודה על ג� ואולי היקפה על

, 414/78 א"בע אשר השופט' כב של בדבריו יתדותיה תמכה תו��אופיר השופטת' כב          

 לעריכת דאגה שלא חברה כי שקבע, 207' י א"פד ,2222    אאאא""""תתתת    שששש""""פפפפ' ' ' ' ננננ    ממממ""""בעבעבעבע    ישראליישראליישראליישראלי    רכברכברכברכב

 המוטל ההוכחה בנטל לשאת תתקשה כתוב במסמ" והתחייבויותיה התקשרויותיה

 בעניי� אשר השופט' כב של דבריו להל�. השומה פקיד צווי על לערער כשתבוא עליה

  : זה

    חשבונותחשבונותחשבונותחשבונות    לנהללנהללנהללנהל, , , , החברותהחברותהחברותהחברות    לרש�לרש�לרש�לרש�    לדווחלדווחלדווחלדווח    חייבתחייבתחייבתחייבת    ממממ""""בעבעבעבע    חברהחברהחברהחברה""""

    הסכמי�הסכמי�הסכמי�הסכמי�    כיכיכיכי    מכ"מכ"מכ"מכ"    ומשתמעומשתמעומשתמעומשתמע    � � � � ' ' ' ' וכווכווכווכו    חשבו�חשבו�חשבו�חשבו�    רואהרואהרואהרואה    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    מבוקרי�מבוקרי�מבוקרי�מבוקרי�

    מסמסמסמס    דינידינידינידיני    לפילפילפילפי    ג�ג�ג�ג�... ... ... ... בכתבבכתבבכתבבכתב    לערו"לערו"לערו"לערו"    ממממ""""בעבעבעבע    חברהחברהחברהחברה    חייבתחייבתחייבתחייבת    חשובי�חשובי�חשובי�חשובי�

    לכללכללכללכל    מתאי�מתאי�מתאי�מתאי�    לתיעודלתיעודלתיעודלתיעוד    ולדאוגולדאוגולדאוגולדאוג    חשבונותחשבונותחשבונותחשבונות    לנהללנהללנהללנהל    חברהחברהחברהחברה    חייבתחייבתחייבתחייבת    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה

    ניכרתניכרתניכרתניכרת    הוצאההוצאההוצאההוצאה    אחריהאחריהאחריהאחריה    הגוררתהגוררתהגוררתהגוררת    התחייבותהתחייבותהתחייבותהתחייבות    כלכלכלכל    חייבתחייבתחייבתחייבת    ולפיכ"ולפיכ"ולפיכ"ולפיכ", , , , רישו�רישו�רישו�רישו�

        ....בכתבבכתבבכתבבכתב    להיעשותלהיעשותלהיעשותלהיעשות

    במסמ"במסמ"במסמ"במסמ"    והתחייבויותיהוהתחייבויותיהוהתחייבויותיהוהתחייבויותיה    התקשרויותיההתקשרויותיההתקשרויותיההתקשרויותיה    לעריכתלעריכתלעריכתלעריכת    דאגהדאגהדאגהדאגה    שלאשלאשלאשלא    חברהחברהחברהחברה

    לערערלערערלערערלערער    כשתבואכשתבואכשתבואכשתבוא    עליהעליהעליהעליה    המוטלהמוטלהמוטלהמוטל    ההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה    בנטלבנטלבנטלבנטל    לשאתלשאתלשאתלשאת    תתקשהתתקשהתתקשהתתקשה    כתובכתובכתובכתוב

    להרש�להרש�להרש�להרש�    חייבתחייבתחייבתחייבת    עיסקהעיסקהעיסקהעיסקה    שכלשכלשכלשכל    בלבדבלבדבלבדבלבד    זוזוזוזו    ולאולאולאולא. . . . השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    צוויצוויצוויצווי    עלעלעלעל

    להעשותלהעשותלהעשותלהעשות    חייבחייבחייבחייב, , , , אמי�אמי�אמי�אמי�    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    בכדיבכדיבכדיבכדי, , , , רישו�רישו�רישו�רישו�    שכלשכלשכלשכל    אלאאלאאלאאלא, , , , החברההחברההחברההחברה    בספריבספריבספריבספרי

        ".".".".הנכו�הנכו�הנכו�הנכו�    במועדובמועדובמועדובמועדו

 כ" על המעידי� כלשהו ותיעוד מסמכי� כל הוצגו משלא, בענייננו, אומר הווה          

. הכנסתה בייצור אותה שימשו הסחיטה דמי לתשלו� החברה שהוציאה שההוצאות
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 מקופת הוצאו הכספי� כאשר אישי באופ� נת� בר כנגד היתה כאמור הסחיטה

  . ממנה הנדרש ההוכחה בנטל עמדה לא שהחברה – משמע. החברה

 הסותרת תופעה עולה המערערת החברה של רווחיה של פרטנית בבדיקה ,,,,רביעיתרביעיתרביעיתרביעית  .11

 הרווחי� שיעור עלה, נת� בר נסחט בה� בשני� ולפיה� זה במקרה טענותיה כל את

 :  כדלקמ� שנחקר החקירה מתו" התבררו אלה עובדות. ניכר בשיעור

 ????מיליו�מיליו�מיליו�מיליו� שלשלשלשל מחזורמחזורמחזורמחזור ל"ל"ל"ל" היההיההיההיה 2005200520052005 שבשנתשבשנתשבשנתשבשנת וטענתוטענתוטענתוטענת נשאלתנשאלתנשאלתנשאלת  ....שששש""""            
    2006200620062006    אואואואו    2005200520052005 א�א�א�א� זוכרזוכרזוכרזוכר לאלאלאלא אניאניאניאני כיכיכיכי    בשני�בשני�בשני�בשני� מדייקמדייקמדייקמדייק לאלאלאלא אניאניאניאני ....אוליאוליאוליאולי    2006200620062006. . . . תתתת                

 ומסומסומסומס גבוהי�גבוהי�גבוהי�גבוהי� מחזורי�מחזורי�מחזורי�מחזורי� עשיתיעשיתיעשיתיעשיתי שעבדתישעבדתישעבדתישעבדתי שבשני�שבשני�שבשני�שבשני� זוכרזוכרזוכרזוכר ואניואניואניואני    2007200720072007    אואואואו
 ואניואניואניואני שלישלישלישלי מהמחזורמהמחזורמהמחזורמהמחזור אחוזאחוזאחוזאחוז 10101010 לללל הגיעהגיעהגיעהגיע מישהומישהומישהומישהו א�א�א�א� לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק יכוליכוליכוליכול הכנסההכנסההכנסההכנסה
 ....אחוזאחוזאחוזאחוז    100100100100 מצהירמצהירמצהירמצהיר

        ....הסחיטההסחיטההסחיטההסחיטה שהתחילהשהתחילהשהתחילהשהתחילה לפנילפנילפנילפני נגידנגידנגידנגיד .שששש                                    

 לעבודלעבודלעבודלעבוד שהתחילשהתחילשהתחילשהתחיל ראשו�ראשו�ראשו�ראשו� משבועמשבועמשבועמשבוע, , , , מלכתחילהמלכתחילהמלכתחילהמלכתחילה התחילההתחילההתחילההתחילה הסחיטההסחיטההסחיטההסחיטה .תתתת                                                            
 ....אצליאצליאצליאצלי

 ����2003בבבב נפתחנפתחנפתחנפתח העסקהעסקהעסקהעסק ?אצל"אצל"אצל"אצל" לעבודלעבודלעבודלעבוד התחילהתחילהתחילהתחיל מתימתימתימתי ....שששש                                

 ....כתיוו"כתיוו"כתיוו"כתיוו" רקרקרקרק מלכתחילהמלכתחילהמלכתחילהמלכתחילה כלכלכלכל קוד�קוד�קוד�קוד� התנהלהתנהלהתנהלהתנהל לאלאלאלא העסקהעסקהעסקהעסק אבלאבלאבלאבל .תתתת                    

  ?לעסקלעסקלעסקלעסק נכנסנכנסנכנסנכנס הואהואהואהוא מתימתימתימתי .שששש                                        

 ........................חושבחושבחושבחושב אניאניאניאני    2005200520052005 בבבב לילילילי שזכורשזכורשזכורשזכור כמהכמהכמהכמה עדעדעדעד לעסקלעסקלעסקלעסק נכנסנכנסנכנסנכנס הואהואהואהוא .תתתת            
    שהמחזורשהמחזורשהמחזורשהמחזור    עולהעולהעולהעולה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    שלשלשלשל    המחשבהמחשבהמחשבהמחשב    מרישומימרישומימרישומימרישומי    2005200520052005    בשנתבשנתבשנתבשנת. . . . שששש                                        

            היההיההיההיה    של"של"של"של"
        ????�2006200620062006 � � � ובובובוב    ,,,,            297,000297,000297,000297,000                        

        ? ? ? ? �2006200620062006 � � � ובובובוב. . . . תתתת                                    
        . . . . ,,,,    877,000877,000877,000877,000    היההיההיההיה. . . . שששש                                    

        . . . . הסחיטההסחיטההסחיטההסחיטה    בזמ�בזמ�בזמ�בזמ�    שג�שג�שג�שג�    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי. . . . שששש""""ביהמביהמביהמביהמ    ג�ג�ג�ג�    זהזהזהזה    אתאתאתאת    שישמעשישמעשישמעשישמע. . . . תתתת
        , , , , אות"אות"אות"אות"    לסחוטלסחוטלסחוטלסחוט    התחילהתחילהתחילהתחיל    הואהואהואהוא    2005200520052005    בבבב. . . . שששש

        ....2005200520052005    בנובמברבנובמברבנובמברבנובמבר    לעבודלעבודלעבודלעבוד    התחילהתחילהתחילהתחיל    שהואשהואשהואשהוא    חושבחושבחושבחושב    אניאניאניאני. . . . תתתת                                        
                            ............................        

        ????2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת    ל"ל"ל"ל"    הייתההייתההייתההייתה    הכנסההכנסההכנסההכנסה    כמהכמהכמהכמה    יותריותריותריותר    אואואואו    פחותפחותפחותפחות    להגידלהגידלהגידלהגיד    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה. . . . שששש
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 ניכר בשיעור ההכנסות גדלו החברה מבעל סחיטה בוצעה שבה� בשני�, כלומר

 באופ�. החברה רווחי על השפיע לא הסחיטה שביצוע היא המתבקשת והתוצאה

  . ניכר בשיעור החברה הכנסות גדלו, סחיטה בוצעה בה� בשני� מעשי

 ידי על זוהרל שולמו הסחיטה כספי כי שוכנעתי. להידחות הערעור די� המקוב. מכל  .12

 אלא, עסקית מטרהב מדובר היה שלא כ", משפחתו ועל נת� בר על להג� כדי נת� בר

 לש� הוצאו שההוצאות כל על המעיד מסמ" כל הציגה לא המערערת, כ� כמו. אישית

 סחיטת, המערערת ידי על לנטע� ובניגוד אלה כל מעל. החברה בידי הכנסה ייצור

 לפיה המערערת טענת הוכחה ולא החברה בהכנסות פגעה לא החברה מבעל הכספי�



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  המבורג חברה למסחר בינלאומי בע"מ נ' פקיד שומה רחובות 12	02	1538 ע"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

11  
 11מתו

 רישא 17 בסעי& כנדרש ההכנסה יצור להמש", הכרחית כהוצאה הוצאו הכספי�

  .לפקודה

 בשפה נטענה הציבור לתקנת באשר המשיב טענת כי, העובדה ולאור התוצאה לאור  .13

 בצרי" ולהשאירה זו בסוגיה לדו� שלא לנכו� רואה אני, בלבד הזהירות ולמע� רפה

  . אחרת לעת עיו�

  

  

 בשיעור והוצאות ד"עו טרחת שכר למשיב תשל� המערערת. נדחה שהערעור היא התוצאה

 המלא לתשלומ� ועד מהיו� חוקית ריבית וישאו למדד צמודי� יהיו אלו סכומי�.  , 25,000

  .  בפועל

  

  

  , בהעדר הצדדי�.2014יוני  17, י"ט סיוו� תשע"דנית� היו�,  

  

 

  

  

  

  

  

  




