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אחיקם סטולרסג"נשופט, הכבודפני  ב

אפלאוז איכות אפליקציות בע"מ ת מערער 
ע"י ב"כ עוה"ד שלומי ואקנין ו/או ראקל שיינוולד 

נגד 

מנהל מס ערך מוסף פתח תקווה - רשות המיסיםמשיב 
פרקליטות מחוז תל אביב מעו"ד יונתן בן דודבאמצעות

(אזרחי)

פסק דין 

המערערת שקיבלהתקבוליםעלמסלהטיל בהשגה המשיבבהחלטת זה ערעורשל עניינו 

להוראת בהתאם,  אפסבשיעורמוסףערךמסעליהםחלהמערערתלטענתאשר,  זרמתאגיד

").מ" מע חוק " " החוק"(1975- ו "תשל, מוסףערךמסלחוק) 5)( א (30סעיף

של בסך11/2016–10/2015שביןלתקופה ,  עסקאותבמסהמערערתבחיובהמדובר

, האם החברה,  החוץמתושבתשהתקבלו תקבוליםבגין, )מסקרן( ₪ 821,728

Applause App Quality Inc. אפסבשיעור מ"למעודווחו  .

או,המשיבכעמדת,  מוסףערךבמסחייבותאלהעסקאותהאםהיאהצדדיםביתהמחלוקת

.  כעמדתה, לחוק) 5)(א(30שבסעיףהמסלהטבתזכאיתשהמערערת

הרלוונטיות העובדות 

הוקמה אשר,  פרטיתחברתהיא, מ " בע אפליקציות איכות אפלאוז ,  המערערת.1

.  מ"מעחוקלצרכי"  מורשה עוסק"כוהרשומה,  2014בשנתבישראלוהתאגדה

.Applause App Quality Incחברתשלמלאהבבעלותמצויההמערערת

. ב" בארהוהתאגדההוקמהאשר") החוץתושבת " "האםהחברה ("

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/15803-02-18.pdf
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ואתרי לאפליקציות תוכנהלבדיקות דיגיטלית פלטפורמה החוץתושבתבבעלות.2

"). הפלטפורמה("משנהקבלני, מקוונתבודקיםקהילתעלהמבוססת, אינטרנט

שירותי החוץלתושבתהמערערתסיפקה,  2015לאוקטוברועדהיווסדהמיום.3

החל .  בלבדהחוץלתושבת סופקו אלו שירותים.  לפלטפורמהבקשרופיתוחמחקר

ופיתוח מחקרשירותיהחוץלתושבתלתתהמערערתהפסיקה,  2015מאוקטובר

תמיכה שירותיוכןהאמורהלפלטפורמהומכירותשיווקשירותילהלספקוהחלה

התמורה .  החוץמתושבת התוכנהבדיקות שירותיאת שרכשו,  יםישראליבלקוחות

חושבה ,  והתמיכההשיווקשירותיבגיןהחוץתושבתידיעל למערערתששולמה

.  Cost+מודלבסיסעל

במס החייבותכעסקאותהחוץתושבתעםעסקאותיהעלדיווחההמערערת

. לחוק) 5)( א (30לסעיףבהתאםאפסבשיעור

,  10-12/2015-01-11/2016לתקופות המשיבשביצעחשבונותביקורתבעקבות.4

על ,לחוק)  5)(א(30סעיףתחולתבענייןוהמשיבהמערערתביןדעותוחילוקי

.  החיוב מודלאתהמערערתשינתה,  החוץלתושבת המערערתשנתנה השירותים 

שירותי אתהאםמהחברההמערערתרוכשת,  החדשהחיובמודלפיעל

מחייבת ,  לכךאי.  הישראלייםללקוחות ישירותאלו שירותיםומוכרתהפלטפורמה

התוכנה בדיקותשירותיעבורישירבאופןהישראלייםהלקוחותאתהמערערת

. מסחשבוניתלהםומנפיקה

),  קרן( 800,982₪שלבסך עסקאותשומתלמערערתהמשיבהוציא,  5.1.2017ביום.5

החברה ידיעלסופקו אשר,  בלקוחותוהתמיכההשיווקשירותי כיבנימוק

לתושבת בנוסףבישראל ישראללתושבגםניתנו ,  השומהבתקופתהחוץ לתושבת

של להטבהזכאיתאינה המערערת, לחוק) 5)( א (30לסעיף הסייגפיעל לכן. החוץ

.  אפסבשיעורמ"מע

העסקאות שהוציא לה המשיב  הגישה המערערת השגה על שומת  19.4.2017ביום .6

לבטלה (מוצג   ביום  5וביקשה  המוצגים).  בהשגה  11.5.2017לתיק  דיון  נערך 

לתיק המוצגים). 6במשרדי המשיב (מוצג  

דחה המשיב את ההשגה והוציא למערערת שומת עסקאות עדכנית  12.7.2017ביום  .7

לתיק המוצגים). ₪7 (מוצג  821,728בסך של 

מכאן, הערעור. 
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הצדדים טענות ת תמצי 

המערערתטענותתמצית

הדגשים אולם,  בהשגהטענותיהעלמסתמכותהערעורבכתבהמערערתטענות.8

לטענה הפכהבהשגהשניהחילופיתטענהתה י שהיטענה,  למשלכך .  השתנו 

.  בערעורהעיקרית

אפס בשיעורמסחלעסקאותיהעלכייתהיההמערערתשלהעיקריתטענתה.9

השירות ומחירהיות,  מ"מעלחוק)  5)(א(30בסעיףלסייגהחריגהוראותנוכח

לגזור ישכינטען.  המיובאיםהשירותיםמערךחלקמהווההחוץלתושבתהניתן

כאמור ,  המיובאיםהטוביןמערךחלקהמהווההניתן שירותביןשווהגזירה

.  המיובאים מהשירותיםחלקהמהווההניתןשירות לבין),  5)(א(30לסעיףסיפאב

לתושבת המערערתשהנפיקה המס חשבוניותאתלהתיריש כינטען לחלופין.10

המייבאים ,  הישראליםהלקוחותבידיתשומותמסלניכוי"  אחרמסמך"כהחוץ

. 5396/17מיסויבהחלטתשנקבעכשם, ארצההחוץתושבתשירותיאת

ישירות מסחשבוניותלהנפיקלמערערתלהתירישכינטען,  ןחילופילחלופי.11

מאזלעשותנוהגתשהיא כפי,  האמורההשומהתקופתבגיןהישראליםללקוחות

12/2016 .

המשיבטענותתמצית

.בהשגההחלטתו עלמסתמכותהמשיבשלטענותיו אף.12

אינן מ"מעלחוק ) 5)(א(30סעיף הוראותכיהמשיבטעןהעיקרית הטענה לעניין

כפל תשלוםלמנועהייתהלסייגהחריגשלמטרתו ,  לטענתו .  הנדוןבמקרהחלות

שהשווי ,  לישראלטוביןיבואבשלשנייהופעםהשירותמתןבשלאחתפעם,  מס

הישראליים שהלקוחותהוכחלא. החוץלתושבשניתןהשירותאתכוללשלהם

מדובר איןשכן,  אפסבשיעורמ"מעלשלםזכאיםהםאיןולכןטוביןמייבאים

הישראליים שהלקוחותהוכחלא,  בנוסף.  שירותיםביבואאלאטוביןביבוא

לכפל חששאיןכי,  להטבהזכאיתאינההמערערתולכןזהייבואעלמ "מעשילמו 

של הסיפאאת מתוכנותרוקןשירותים עלגםהחריגהחלתכינטען עוד.  מס

. המכסלפקודתהמתייחסהסעיף

והמקרה היות,  המערערתשל החילופיתטענתהאתאףלדחותישכינטעןעוד.13

התשומות מס ניכוי:  5396/17בהחלטההמתוארמהמקרהעובדתית שונה,  דנן
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הלקוחות שלהחשבוניותהנפקתעלהסתמך הנדונהבהחלטהשהותר

הישראליים הלקוחותכיהוכחלא,  מנגד.  מלאבשיעורמסששילמו , הישראליים

.  מלאבשיעורמסושילמו מסחשבוניותהנפיקו החוץתושבתשל

כי נטען.  דחייה–זו שלדינהגםכיהמשיבטעןהשנייההחילופיתהטענהלעניין.14

במסגרתה , הצדדיםידיעלשנעשתהכפימהעסקהלהתעלםמבקשתהמערערת

את למסותישכיהיאידועההלכה.  החוץלתושבחשבוניתהמערערתהנפיקה

הנישום יכולשהיהמהלפיולא,  הנישוםידיעלבפועלשנעשתהכפיהעסקה

והייתה למערערתכספיםששילמה היחידההיאהחוץתושבת,   בפועל.  לעשות

.  השומהבתקופתהמערערתשלהיחידההלקוחה

אחד לקוח ולו הציגה ולאהישראלים הלקוחות מיהם מלהוכיחכשלה המערערת

י " עישירותלו תוצאאשרבחשבוניתהנקובהסכוםאתלשלםיסכיםאשר

ואף החוץמתושבתקיבלשכבר שירותבגין,  זאתוכל.  שהציעהכפי,  המערערת

.  עבורו להשילם

והכרעה דיון

למתן בעסקאותאפסבשיעורמסשלהטבהקובעמ"מעלחוק)  5)( א (30סעיף.15

.  חוץלתושבשירות

: אפס בשיעור יהיה עליהן שהמסעסקאות אלה )  א ( 30"

 [...]

לעניןקבע האוצר ששר שירות למעט ,  חוץ לתושב שירות מתן ) 5( 

מתןהוא ההסכם נושא כאשר חוץ לתושבכניתן שירות יראו לא;  זה 

ישראללתושב גם ,  החוץ תושב על נוסף ,  בפועל השירות 

,..." בישראל 

התשומות מסאתלנכותזכאיהעוסקכי,  היאאפסבשיעורמסהטבתמשמעות.16

.  העיסקהבגיןמוסףערךמסמשלםאינו שהואלמרותוזאתבחשבוניותהגלום

'  מס בתיקוןמהותישינוישעבר..."),  שירותיראו לא ("סייגנקבעבסעיף,  זאתעם

'  מס תיקון , ("2002-ב" התשס),  23מסתיקון(מוסף ערך מס חוק (מ"מעלחוק23

.  1.7.02ביוםלתוקפו נכנסאשר") 23
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עמד אפסבשיעורהמסהטבתועל לחוק)  5)(א(30בסעיףהסייג לתיקוןהרקעעל.17

מ "מע ' נ מ " בע לחקלאי עוזר 17466-01-12)  מרכז(מ"עבענייןבהרחבהזה מותב

'  נ מ " בע בייס -מנו 18831-04-17מ"עובעניין)  28.10.13,  בנבו פורסם (רחובות 

) 1.8.2019, בנבו פורסם(תקווהפתח -מ " מע 

בעניין ההלכהאתשינה מ"מע לחוק )  5)( א (30בסעיף הסייגתיקוןכינאמרבקצרה .18

קסוטובעניין.  )1999(862)  1(נג ד" פ מוסף ערךמס מנהל '  נ קסוטו 41/96א"ע

נהנה ישראליתושבאםגם,  חוץתושבהואהעיקריהשירותכשמקבלכינקבע

קושי נוצרלכך אי).  5)(א( 30שבסעיףהסייג יחוללא,  משניבאופןמהשירות

.  עיסקה אותהבשלהמשניהנהנהומימהשירותיםהעיקריהנהנה מי בקביעה

ישראל לתושב והןחוץ לתושבהןניתןשירותכאשרכי ונקבעהחוקתוקןלכן

השקעות.  ש .מ . י8272/16א "ע(אפס בשיעור מוסף ערך מסשל ההטבה תישלל

אהרן"); השקעותש . מ . י עניין ("18'  עמ, 20.2.19, בנבו פורסם, מ " מע מנהל י " מ '  נ 

).597'  עמ ,  2013, חמישית מהדורה ',  א כרך ,  מוסף ערך מס ,  נמדר 

העיקרי הנהנהשלזהותםשאלתכיכךעלעמדה,  23תיקוןלאחרהפסיקה.19

תושב גםשקייםבכךודיהיות ,  יותררלוונטיתאינהמהשירותהמשניוהנהנה

).  5)(א(30בסעיףהגלומהההטבהאתלשלולבכדי, מהשירותשנהנהישראל

לא משמעותיבלתיאו זניחשירותכינקבעהשקעותש. מ.יבענייןזאתעם

סעיף לפיאפסמסשלההטבהשלילתאתמצדיקאשר"  שירות"בגדרייחשב

). הדיןלפסק19'   עמ(לחוק) 5)( א (30

הפרט אלהכללומן

"  נהנה "קייםהאםהשאלהלענייןהמערערתמטענותעולהמהבהירותחוסר.20

על )  5)(א (30לסעיףהסייגחלכךבשלוהאם,  בפסיקהשפורשכפיישראלי

בטענות לדוןשנוכלמנתעל ,  בקצרהזהענייןלהבהירעלינו שומה.  המערערת

.  העיקריות

נקבע בהם ,  מחוזייםמשפטבתי שלדיןלפסקי המערערתהפנתה ההשגהבכתב

רשאי שהעוסקהרי"  וטפלזניח" היההישראלייםללקוחותוהשירותהואילכי

מפורשות טענהלאהמערערת,  זאתעם.  אפסבשיעורתשומותמסלנכותהיה

לתושבת שירותמתןאגב,  בעניינינו ,הישראלייםללקוחותשניתןהשירותכי

למס בזכאותההתמקדו המערערתשלהעיקריותטענותיה.  וטפלזניחהיה,  החוץ
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כמפורט ),  5)( א (30סעיףשלסיפאבלסייג החריגהתקיימותבשל,  אפסבשיעור 

. לעיל

השירות כי,  המרומזתהטענהאתשלל,  להשגהבמענה,  בהחלטתו ,  המשיב.21

הוא זהששירותוטען ,  וטפלזניחהיהמהמערערתהישראלייםהלקוחותשקיבלו 

)  5)( א (30לסעיףהסייג חלולכן החוץלתושבתהמערערתביןההתקשרותתכלית

לטענות מענהעלנסובההחלטהעיקר,  זאתעם.  מלאבשיעורבמסחבוהשירות 

סיפא שבלסייג החריגתחולתבשלאפסבשיעורלמסזכאותה בענייןהמערערת

). 5)(א(30סעיףשל

אפס בשיעורמסלהטבתזכאית היאכיהמערערתטענהלאהערעורבכתבאף.22

הודתה לאהמערערת,  זאתעם).  5)( א (30לסעיףהרישאבתנאיעמידתהבשל

שיחול הגם ,  בענייננו : "ובלשונהברמיזהאלאישראלינהנהשלבקיומו מפורשות

כי,  המערערת תטען.),  ס.א), 5)( א (30שבסעיף לרישאהממעטהסייג(ל" הנהסייג 

לכתב 5.1סעיף" (לחוק)  5)(א( 30סעיף של הסיפא לאור ,  אפס בשיעור מ " מע יחול 

).  הערעור

שבסיפא לסייגהחריגבהתקיימותבהרחבהבערעורדנההמערערת,  לזהבנוסף.23

הסעיף שלסיפאבהמורחבמהדיוןהעולההמובלעתהטענה).  5)( א (30סעיףשל

השירות מקבלעלנוסףישראלי נהנהשקייםבכךמכירההמערערתכי,  היא

המערערת הייתה לא,  אחרת.  מלאמסלשלםעליהולכן,  החוץתושבת,  הישיר

זכאית תהיהומכוחו,  לסייגהחריג בגדרי עומדת היאכיכלל לטעוןנדרשת

.  בערעורהעיקריתכטענתה, אפסבשיעורמ"למע

כשהחלואףנמשכההמערערתשלהמפורשתלעמדתהבאשרזו בהירותאי.24

המשפט מביתהמשיבביקש23.1.2019מיוםבבקשה.  המשפטבביתהדיונים

המחלוקת וכיישראלינהנה שקייםבעובדהלהודותלמערערתלהורות

מיום בתשובתה).  5)( א (30לסעיףסיפאשבלסייגהחריגעלנסובההעובדתית

לדיוני הנושאאתוהותירהזו בעובדהלהודותהמערערתסרבה25.1.2019

.   ההוכחות

: לדעתה, המחלוקתעיקרמהו המערערתהבהירה, בסיכומיה, כךאו כך.25

של עסקאותיה על האם ;  בשאלה הינו זה ערעור של ליבו לב " 

לחוק סיפא )  5)(א( 30'  ס הוראות נוכח אפס בשיעור מס חל המערערת 

המחיל"),  החוק "או "  מ " מע חוק ; " להלן ( 1975– ו " התשל ,  מוסף ערך מס 
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מהווה החוץ לתושב הניתןהשירות מחיר בו מקוםאפס בשיעור מס 

". בענייננו חל ,  המיובא המוצר מערך חלק 

סעיף שלהממעטשהסייגבכךמובלעתהכרהבתוכהמכילהכאמור,  זו טענה

עומדת היאכילהוכיחנזקקתהיאולכןהמערערתשלעניינהעלחל)  5)( א (30

כי הטענהעלתהלא,  הערעורבכתבכמו,  בסיכומים.  זהלסייגהחריגבגדרי

)  5)( א (30סעיףבתנאי עמידתהבשלאפסבשיעורמסלהטבתזכאיתהמערערת

תושבת ,  השירותיםמקבלתעלבנוסף,  ישראלינהנהאיןכינטעןלאוכן,  רישא

.  החוץ

מחלוקת שאיןהרי,  מפורשותבכךלהודותסירבהשהמערערתשלמרות,  מכאן

.ישראלינהנהשלקיומו בשאלתהמשיבלביןבינהאמיתית

,  החוץ לתושבתשירותיםסיפקהשהמערערתחולקאיןכי,  עולהלעילהאמורמן.26

עבורם הישראלייםהלקוחות(בישראלישראלייםתושביםגםבפועלנהנו מהם

).  החוץתושבתידיעלהתוכנהבדיקותבוצעו 

תושבת עבורעיקריים שירותים שניביצעההמערערת כיעולההטענות מכתבי 

:  החוץ

עושים ,  בלבד מישראל שונות הייטק לחברות מתקשרת " :ומכירות שיווק .  א

מנסיםהם הזה ובזמן ,  ההייטק חברות עם לפגישות הולכים ,  ותערוכות כנסים 

"האם חברת של לקוחות להיות להפוך הישראליות ההייטק חברות את לשכנע 

מיום מ"מעבמשרדי,  המערערשלהכספיםמנהל,  רוםג'רמי  מרעדות (

) המוצגיםלתיק68-67'  עמ, 15.11.2016

הלקוח של פניה לכל מקומי קשר איש ":הישראליים ללקוחות ותמיכה שירות .  ב

מ " מעבמשרדי,  החברהל"מנכ ,  וינברגמיכל  מרעדות("ההסכם על שחתמו בארץ 

שמשה ,  החוזהעלהחתימהלאחר,  כלומר).  המוצגים לתיק67'  עמ,  20.11.16מיום

לומר ניתןלא. הישראלייםהלקוחותעבורובירוריםלשאלותכתובתהמערערת

את גםשירתהשהמערערתספקואין,  וטפלזניחהיהכי,  זהשירותעל

של האינטרסיםאתששירתהכךעלנוסף,  הישראליםהלקוחותשלהאינטרסים

. החוץתושבת, המשלמת,  הישירההלקוחה

בגדרי עומדתאינה שהמערערתכי היאזהבערעורהמוצא נקודת,  וכךהואיל.27

שהסייג כיוון אפסמסבשיעורלהטבה זכאיתואינה )  5)(א(30סעיףשלהרישא

לא ,  ולישראליחוץלתושב,  מעורבשירות מתןשלבמקרהכיהקובע-לרישא

. בעניינהחל-חוץלתושבכשירותהשירותמתןייחשב
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)  5)(א(30סעיףשלבסיפאהאמור,  לסייגלחריג ,  אפוא,  נוגעתזהערעורליבת.28

לא ,  לארץהמיובאיםטוביןבערךהכלולשירותכיהקובע ."),  .הוא אםאלא ("

למען .  אפסמ"מעבשיעורההטבהתחולולכן, חוץלתושבהניתןכשירותייחשב

: לשונו וזו ,  בשלמותו ) 5)(א(30סעיףאתאביאהנוחות

קבע האוצר ששר שירות למעט , חוץ לתושב שירות מתן ) 5"( 

ההסכם נושא כאשר חוץ לתושב כניתן שירות יראו לא ;  זה לענין 

לתושב גם,  החוץ תושב על נוסף ,  בפועל השירות מתן הוא 

שותפים של הן בההזכויות שרוב לשותפות,  בישראל ישראל 

אותהרואים הכנסה מס פקודת שלענין לחברה או ישראל תושבי 

חלק מהווה שתמורתו שירות הוא אם אלא ,  ישראל כתושבת 

לפקודתט 133עד 129בסעיפים כאמור שנקבע הטובין מערך 

" ;העניין לפי ,  המכס 

: עיקריותשאלותשלושעלממענה, אפוא, תיגזרזהבערעורההכרעה

אלא"–)  5)(א(30סעיףשללסייגהחריג את להחילישהאם-הראשונההשאלה  .29

בסעיפיםכאמור שנקבע הטובין מערך חלק מהווה שתמורתו שירות הוא אם 

? החוץ לתושבתהמערערתשנתנההשירותיםעל,  "המכס לפקודת ט 133עד 129

: משנהשאלותמשלושמורכבתזו שאלה

או)  לקונה (ֶחֶסר–)  5)( א (30לסעיףבסיפאטוביןיבואבכללשירותיםיבוא.א

? שליליהסדר

כולל ) (5)(א(30לסעיףבסיפא לסייגהחריגבתנאי המערערתעמידת–יישום . ב

).  מאוחרתמסחשבוניתלהנפקתהמערערתבבקשתהכרעה

חבות נעדרתהישראלייםהלקוחותי"עעצמיותחשבוניותהוצאתהאם.ג

?  נפקותהומהבמסאפקטיבית

המערערת שהנפיקההמסחשבוניותאתלהתירישכיהאם-השאלה השניה.30

,  ישראלים לקוחותבידיתשומות מסלניכוי"  אחרמסמך"כהחוץלתושבת

? ארצההחוץתושבתשירותיאתהמייבאים

השלישית.31 מס חשבוניות להנפיקלמערערת להתירישהאם-השאלה 

כפי ,  האמורההשומה תקופתבגין הישראלים ללקוחות ישירותרטרואקטיבית

?  12/2016מאז לעשותנוהגתשהיא
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)   5)( א ( 30סעיף של סיפא ב לסייג החריג בתנאי המערערת עמידת בשאלת והכרעה דיון 

הצדדים טענות 

המערערת טענות

)  5)(א(30סעיףשללרישאהממעטהסייגשיחולהגם,  כיטענההמערערת.32

)  5)( א (30סעיףשלהסיפאלאור, אפסבשיעורמ"מעשיחולהרי, לחוק

הניתןהשירותמחירבו מקוםאפסבשיעורמסחלסיפאהי"עפ . לחוק

בגיןהתמורה, כלומר. המיובאיםהטוביןמערךחלקמהווההחוץלתושב

במחירמגולמתהחוץלתושבתהמערערתסיפקהאותםהשיווקשירותי

.  הישראליםמהלקוחותהחוץתושבתגובהאותו 

חוץ לתושב הניתןשירותבין שווה גזירהלגזוריש ,  המערערתלעמדת.33

המהווה חוץלתושבהניתןשירותלביןהמיובאים הטוביןמערך חלקהמהווה

החריג בבסיס העומדהרציונאללאור,  זאת.  המיובאיםהשירותים מערךחלק

.  השירות רכיבעלמסכפלהטלתלמנועהמבקש,  סיפא)  5)( א (30שבסעיף

ליבוא והן),  מוחשיושאינו מוחשי (טוביןליבוא הןמשותףזהלארציונ

מהעדר הנובעתלקונהאלאאינה זהבעניין מפורשת אמירההעדר.שירותים

. בכללשירותיבואעלמ"מעהחלתבענייןמפורשחקיקתיהסדר

הוראה נעדראשרעצמו מ"מעבחוקלמצואניתןזו לעמדהתימוכין,  לטענתה.34

.   בכלל "  שירות"יבוא עלבמס חבות להטיל ניתן מכוחה ומפורשתקונקרטית

מורה והואהמסלהטלתהחוקיהמקוראתמהווהמ"מעלחוק2סעיף,  כידוע

,  כלומר ".  טוביןייבוא"עלאו "  בישראלעסקה":  עליוטלהמסכימפורשות

שני עלהמסאת המחוקק הטיל "  בישראלעסקה "על מ"המעאת בהטילו 

,  אולם .  שירותיםמתןועלנכסים שלמכרעל:  החייבתלפעולהמושאים

ולא בלבד"  טובין"שלייבוא פעולתבגיןמוטלמ"במעהחיוב"  ייבוא"לבאשר

מקור נעדרמ "מעחוק,  להיוםנכון ,  המערערתלטענת ".  שירותים"ייבוא על

. מיובאים" שירותים" בגיןבמסחיובלהטלתספציפי

מיובא "  שירות" בעסקינןשלפנינו במקרהאומנםכיהמערערתטענהעוד.35

בדיקות כילומרהיהניתן נקלהעל,  אולם),  כאמורתוכנהבדיקותשירות(

ידע מספקותבהיותן "  מוחשיבלתינכס"בגדר לבוא יכולותאלה תוכנה

שהפסיקה הרחבהההגדרהלאור,  זאת.  בבדיקהנתבקשאשרהמוצראודות

זכות כלבתוכההכוללת"  טובין"שבהגדרת"  זכות"למונחיצקו והמלומדים
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.   ' וכד, הנאהטובת, פטנטים,  ידע, לרבותכלכליערךבעלת

שמחירם טוביןביןשווהגזירהמתבקשתמכוחו נוסףנימוקכינטעןעוד.36

על מתבסס,  השירותמחיראתהמגלםשירותלביןהשירותמחיראתמגלם

מנת עלניטרלית להיותהמס מערכתעללפיו המס בדיניהניטרליותעקרון

. שונהמסלנטלויביאו המיסוימשיטתיושפעו לאדומותשעסקאות

הזמינואשרישראלייםלקוחותהינםהקצהלקוחותכיהמערערתטענהעוד.37

שהתקנה ,  כך.  למוצריהםהנדרשותהתוכנהבדיקותאתהחוץמתושבת

תשל"ו ל.ד6תקנה היא לענייננוהרלוונטית  מוסף,  ערך  מס  -תקנות 

,  ישראל תושב בהיותםהישראליםהלקוחות ,  היינו .") מ " מע תקנות (" 1976

,  ארצה השירות אתמייבאיםהחוץ מתושבהשירותאתהזמנתם בעצם

בגין מ"המעאתשתכלולעצמיתמסחשבוניתלהנפיקעליהםלכךובהתאם

.  שירותאותו יבוא

המשיב טענות

במקרה יחול)  5)(א(30לסעיף הסיפאכיקובעתהחוקלשוןכיטעןהמשיב .38

בערך כלול ),  החוץלתושבמהמערערתזה במקרה( ניתןאשרהשירותשבו 

אלא לישראלכלשהםטוביןיובאולאדנן במקרה.  לישראלהמיובאיםהטובין

כשירות הסעיףאתלקרואמבקשתשהמערערתומכאן ,  שירותיםיובאו 

נקט המחוקק בו מקום,  לכךוחוקילשוניעיגוןללא,  זאת.  שירותבערךהכלול

.  שירותיםולא" טובין"במילהלחוק) 5)א(30לסעיףבסיפאמפורשבאופן

על כלשהו מסמךכראייהלהגישאו מלהציגנמנעההמערערתכינטעןעוד.39

בערך כלוליםהמערערתמספקתאותםהשירותיםכיבטענתהלתמוךמנת

. הישראליםהלקוחותידיעללכאורהיובאו אשרהטובין

טובין יובאו לפיה,  המערערתעמדתאתמקבלהיהאם גםכיהמשיב טעןעוד.40

סעיף של בסיפאהקבועהרציונלפישעלהרי,  לישראלמוחשייםבלתי

. מסכפלהטלתלמנועהיאמטרתו , לחוק) 5)( א (30

טובין ייבאוהישראליםהלקוחותכיהוכח לאכלל,  דנןבמקרה,  אולם

.  מ"מעלתקנות) א.(א12בתקנהכאמור, המסאתושילמו החוץמתושבת

המס שולםלאאםשכן,  הכףאתלהכריעכדיבו שישמהותיבענייןמדובר

ולטעון לבוא ניתןלא,  הישראלייםהלקוחות ידי עלהטוביןביבוא



לוד -בית המשפט המחוזי מרכז

אפלאוז איכות אפליקציות בע"מ נ' רשות המיסים 15803-02-18ע"מ

45מתוך 11

,  מס כפלשיש לטעוןניתןלאואף .  לחוק)  5)(א(30שבסיפאהחריגלהתקיימות

.   אחתפעםאפילו שולםלאהמסשבפועלברורכאשר

שהלקוחות ויוכיח יבדוקהואכי ההשגהבדיוןאמר המערערתשמייצגלמרות.41

.  הוכח לאזהעניין,  השירותיםייבואבעתמ"המעאתשילמו הישראלים

שעדות וחזקהבדיקתו ממצאיעלהמשפטבביתלהעידהתייצבלאהמייצג

לסעיף הסיפאשלשהתכלית,  מכאן.  המערערתלרעת פועלתהייתהזו 

. מתקיימתאינהלחוק) 5)( א (30

במפורש קובעתלחוק) 5)(א(30בסעיףעוסקתאשרהענפההפסיקהכינטען.42

וחומר מקל.  הסעיףבתנאיעמידתו אתלהוכיחכבד נטלמוטל מערערעלכי

. יותראףכבדנטלרובץ לסייגמהחריגליהנותמבקשאשר, מערערשעל

,  החיובלתקופתעדכניתישראליים לקוחותרשימת הוצגהלאכי נטעןעוד

.  חוץלקוחותגםשכללה, מתוארכתלארשימההוצגהאלא

הואיל ,  המשיבחיובכנגדמלטעוןמושתקתהמערערתכיהמשיבטעןעוד.43

החיוב שיטתאתשינתהכילסיכומיה9בסעיףמאשרתעצמהוהמערערת

אישר אשרהחשבוןרואיבמשרדנועצההמערערתכיעולה.  השומהבעקבות

טענותיובנכונותמשוכנעאשרעוסקכי,  ברי.  המשיבשלהשומהנכונותאת

לסעיף בסיפאכאמור,  הטובין בערךכלולשהשירותלהוכיחיכולשהואוסבור

. החיובשיטתאתמשנההיהלא), 5)( א (30

המשיב לסיכומיבתשובההמערערתטענות

לקוחות בידימאוחרת עצמית חשבוניתלהנפקתבקשתהכיטענההמערערת.44

העצמית החשבונית הוצאתעםשכן,  העיקריתהסוגיה היא החוץ תושבת

שולם לאמ"המעכיבסיכומיו המשיבשלהמרכזיתטענתו עלהגוללייסתם

. יוכרעהערעורודיןהבדיקותביבוא

שנתנוהשירותיםמחירכיההוכחה בנטלעמדההיא כי המערערתטענה עוד.45

עד כלוהביאה המיובאותהתוכנהבדיקות במחירכלוליםהחוץ לתושבת

'  גב ("האסקלסיקה' ג '  גב,  החוץתושבתשל השכרחשבת אתלרבות,  רלוונטי

").האסקל

הלקוחות מיהם הוכיחהכן,  המשיבלטענתבניגוד,  המערערתכי נטעןעוד.46

ידי עלונתמכההמשפטלביתשהוגשהרשימהוסיפקההחוץתושבתשל

. האסקל' גב שלעדותה
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והכרעה דיון 

: קובע)  5)( א (30סעיף

: אפס בשיעור יהיה עליהן שהמס עסקאות אלה ) א ( . 30"

[...] טובין מכירת ) 1(

; חוץ לתושב מוחשי בלתי נכס מכירת ) 2(

[...] רשוי מחסן לבעל טובין מכירת ) 3(

[...] מישראל ליוצאים רשוי במחסן טובין מכירת ) 4(

לענין קבע האוצר ששר שירות למעט ,  חוץ לתושב שירות מתן ) 5(

הואההסכם נושא כאשר חוץ לתושבכניתן שירות יראו לא;  זה 

ישראללתושבגם ,  החוץ תושב על נוסף ,  בפועל השירות מתן 

תושבישותפיםשל הן בה הזכויות שרוב לשותפות,  בישראל 

אותהרואיםהכנסה מספקודת שלענין לחברה או ישראל 

חלק מהווה שתמורתו שירותהוא אםאלא,  ישראל כתושבת 

לפקודתט 133עד 129בסעיפים כאמור שנקבע הטובין מערך 

; העניין לפי ,  המכס 

 [...]

)? לקונה ( ֶחֶסר או שלילי הסדר – )  5)( א ( 30בסעיף טובין יבוא בכלל שירותים יבוא .א

הנורמטיבית המסגרת 

שאלה היאחקיקתיֶחֶסראו שליליהסדרמהווה חקיקתיהסדראם השאלה .47

יש ומתישליליכהסדרהמחוקקשתיקתאתלפרשישמתיבשאלה.  פרשנית

.  ענפהוספרותפסיקהישגרידאכשתיקהלראותה

בחר המחוקקכלומר,  ומכוונתרצוניתלהיותיכולההמחוקקששתיקתיש

הוא אליו ההסדראתלשלולהייתהותכליתו בלבדמסוימיםענייניםלהסדיר

.  שליליהסדרבהלראותישואז -מלהתייחסנמנע

החקיקתי ההסדרובחינת,  מכוונתובלתימקריתהיאהמחוקקששתיקתיש

מדובר ואז מסויימתלבעיהפתרוןחסרהואוכישלםאינו הואכימעלה

הגליל מי '  נ יונס אחמד יוסף מ"דנ(להשלימו המשפטביתעלששומה,  בֶחֶסר

).  25-24'  עמ , בנבו פורסם, מ" בע האזורי והביוב המים תאגיד 
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,  בנבו פורסם(דמארי אילנה '  נ רחובות השומה פקיד 2308/15דנאבעניין.48

מותב עמדת, יוםשלבסופו ,  התקבלהשבה" דמאריאילנה עניין, "12.9.2017

המחוקק שתיקתמתילשאלה )  הרוב דעת (נאורהשופטת '  כב התייחסה )  זה

: בפסיקהלהשלימו שישֶחֶסרכומתישליליכהסדרמפורשת

שאלההיא שלילי הסדר מהווה חקיקתי הסדר אם השאלה "

הנורמטיביתבחירתו של במשמעותּה ממוקדת היא.  פרשנית 

מלהתייחסולהימנע מסוימים לעניינים להתייחס המחוקק של

מהווהנורמטיבי הסדר שלפיה הפרשנות .  אחרים לעניינים 

כיהמשפט בית מסיק שבהם במקרים תאומץ שלילי הסדר 

אתלשלול ותכליתּה מכּוונת הייתה המחוקק של שתיקתו 

4628/93א " ע : והשוו ראו ( מלהתייחס נמנע שאליהם העניינים 

)  2(מט ד" פ ,  מ " בע )  1991( ויזום שיכון אפרופים'  נ ישראל מדינת 

פריצקר108/59א "ע " ( מדעת שתיקה " היא זו )).  1995(323,  265

מ" בע משוחררים קצינים של שיתופית חקלאית אגודה "  ניב ' " נ 

).  56'  פס ,  זוהר אבן עניין );  1960(1549,  1545יד ד " פ ),  בפירוק (

מקוםשלילי כהסדריפורשנורמטיביהסדר ,  אחרות במילים

רצון את קרי ,  ההסדר של תכליתו את מגשימה זו שפרשנות 

וד " פ ,  פטרזילקה'  נ דעואל 73/50א " ע ( כוונתו ואתהמחוקק 

המחוזי הוועד '  נ פלוני 663/90ע " על :  והשוו );  1952(605,  599

)).  1993( 404,  397)  3(מז ד " פ ,  יפו -אביב -תל הדין עורכי לשכת של 

הסדרליצור התכוון לאהמחוקק שבהם מקרים ישנם,  מנגד 

".  שלילי הסדרשהוא נורמטיבי 

). הדין לפסק19' עמ(

פי עלשליליהסדרלביןבחוקֶחֶסר ביןמבחיןברק אהרןהשופט '  כב.49

:  המחוקקוכוונתתכנון

והוא שלם אינו המשפטי ההסדרכאשר , קיים ) לאקונה ( ֶחֶסר" 

על־פי נקבעת המשפטי ההסדר של שלמותו .  להשלמה״ ״זועק 

להסדריםבהשוואה חיצוניתאינה הבחינה . הוא תכליתו 

להסדר פנימית אלא אחרות משפט בשיטות דומים בעניינים 

על־ נקבעת אינה ההסדר של אי־שלמותו :  ועוד זאת .[...]  עצמו 

הטוב ההסדר מהו אינה השאלה ;  רצוי משפט של בחינתו פי 
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בחינתו על־פי נקבעת ההסדר שלאי־שלמותו .  אליו לשאוף שיש 

הנורמטיביהתכנון מהו הינה השאלה .  המצוי המשפטשל

לפנינואליו בהשוואה והאם ,  הקיים ההסדר מתוך המתבקש 

הכלליתהפרשנות תורת -א כרך -במשפט פרשנות " ( אי־שלמות 

). [...] 461-460'  עמ ) 1992(

הואאך,  שלם להיות נועד משפטי הסדראםרק קיים ֶחֶסר" 

מראשביקש המחוקק כאשר .  מסוימת לבעיה פיתרון חסר 

ספציפי חוק של להסדריו מחוץ מסוימים תחומים להשאיר 

אלה בתחומים כילומר אין ,  כולה החקיקה להסדרימחוץאו 

)  466'  עמ ,  שם " (שלמות חוסר קיים 

החוק תכליתבבחינתנעוצה"  ֶחֶסראו שליליהסדר"לשאלהשהמענה,  מכאן.50

.  המחוקקכיוןאליו החקיקתיההסדרושלמות

: הפרטאלהכללומן

ֶחֶסר או שלילי הסדר בשאלה והכרעה דיון 

):    5)(א(30סעיףאתלבחוןנפנהעינינו לנגדעומדיםאלו שעקרונותמשעה.51

;זה לענין קבע האוצר ששר שירותלמעט,  חוץ לתושבשירות מתן ) 5"(

השירותמתןהוא ההסכם נושא כאשרחוץלתושב כניתןשירותיראו לא 

, [...] בישראלישראל לתושב גם ,  החוץ תושב על נוסף ,  בפועל 

כאמור שנקבע הטובין מערך חלק מהווה שתמורתו שירות הוא אם אלא 

;".  העניין לפי ,  המכס לפקודת ט 133עד 129בסעיפים 

להעניק נועד" הטובין מערך חלק מהווה שתמורתו שירות "הנוסחהאם

מיובאים מוחשייםטוביןמערךחלקהמהווה,  השירותלנותןבמסהטבה

לגזור ויש", להשלמתו הזועק "בהסדרשמדובראו ),  המשיבכטענת(בלבד

מיובאים משירותיםחלק המהווה,  הניתןשירותלענייןגםשווהגזירה

)?המערערתכטענת(

המס לחוקיאין.  וברוריםידועיםהמסחקיקתלפרשנותהנוגעיםהכללים.52

בענפי המקובלת הפרשנותלתורתבהתאםיפורשו והם ,  אחריםפרשנות כללי

כל איתור,  ראשית:  שלבי-דו הואהפרשנותהליך,  אלהכלליםלפי.  המשפט

אחיזה נקודתלהןשישאלהקרי,  לאצוריכולההטקסטשלשוןהמשמעויות
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כל מביןולבחורהחקיקהדברתכליותעללעמודיש,  שנית.  החקיקהבלשון

תכליות אתמגשימהאשר הפרשנותאתשאותרו הפרשניותהאפשרויות

וההפניות 18'  עמ,  דמאריאילנה עניין(ביותרהמיטביבאופןהחקיקה-דבר

);  1985( 75,  70)  2(לטד"פ,  רחובותשומה פקיד '  נ חצור קיבוץ 165/82א"ע;  שם

26סעיף  )  4(סבד"פ,  פוליטי'  נ חיפה ,  מקרקעין מיסוי מנהל 8569/06א"ע

)2008 ((

אינה ,  הממעטלסייגהחריג ),  5)(א(30סעיף שלבסיפא,  החוקבלשון עיון.53

כוללת "  טובין"הלשון האם .  לטוביןמתייחסתהחוק לשון .  בידינו מסייעת

.  שליליתכךעלהתשובה? שירותיםגםבתוכה

בלתי נכס, טוביןבין, 1978בשנתכבר, להבדילידעהמחוקקכי, לראותניתן

—תשל״ט),  3מס׳ תיקון ( מוסף ערך מס חוק היאלכךהראיה.  ושירותמוחשי

סעיפי לשישה,  דאז ),  1)( א (30סעיף פוצלבמסגרתו "),  3'  מס תיקון ("1979

המפרטים סעיפים שישההתקבלו ,  בהיקפו מצומצם,  כוללנימסעיף .  משנה

:  חוץלתושבושירות מוחשיבלתינכס, טוביןלגבינפרדותהוראות

אם– 33בסעיף כאמור טוביןלמעט"–טוביןבמכירתעוסק )  1)(א(30סעיף

.  ..." ייצוא הצהרת לגביהם הוגשו 

. מוחשיבלתינכסבמכירתעוסק) 2)( א (30סעיף

.  הרישוי למחסןהקשורים, טוביןבמכירתעוסקים)  4)(א(30- )  3)( א (30סעיפים

; בעניינינו האמור , חוץלתושבשירותבמתןעוסק) 5)( א (30סעיף

רשות אוהתעופהשדותרשות י"עייחודי שירותבמתןעוסק) 6)(א(30סעיף

. ושיטטיסלכליהנמלים

מצביע ))  4)( א (30-)  3)(א( 30סעיפיםוכן)  1)( א (30סעיפים(טוביןלגביהפירוט.54

. למכסייצואהצהרתמוגשתלגביהם, מוחשייםבטוביןהמדוברכיכךעל

: נוספתאפשרותמעלהלחוק1בסעיף" טובין"המונחהגדרת, זאתעם

– לרבות – טובין "

 [...]

למעט ,  ידע -השאר ובין אחרים מוחשיים בלתי ונכסים הנאה טובת ,  זכות )  2(

). ס.א, במקוראינהההדגשה" ([...];

.  מוחשייםבלתינכסיםגםטוביןבהגדרתמפורשותכללהמחוקק, כלומר

'  עמ ', אכרך, 2009-ט"תשס, רביעיתמהדורה(מוסףערך מס ,  נמדר .  א: וראה(

235  .(
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". טובין"בהגדרתשירותיםמתןגם"  לרבות"ישכיקבעלאהמחוקק,  זאתעם.55

לרבות המחוקקרצהלו כילהניחסביר, סגורהברשימהמדוברשאיןלמרות

בין המובחנתהמהותבגלל, מפורשותזאתמצייןהיההוא,  שירותיםמתןגם

.  לשירותיםטובין

.  המשיבכטענת, החקיקהבלשוןאחיזהאין, המערערתשלפרשנות, מכאן

,  בכלל החוק תכליתאתהולמת,  המערערתפרשנותהאם,  לבדוקישועדיין.56

?  בפרט) 5)(א(30סעיףשלהסיפאתכליתואת

הנוסח .  3'  מסבתיקון),  5)( א (30לסעיףהסיפא,  הממעטלסייגהחריגשליסודו 

העיקרון נוסחאך,  המכסלפקודתבהתאםבעיקר,  קליםשינוייםמספרעבר

המקובלמהמחיר חלק מהווה שתמורתו שירותהוא אם אלא : "...השתנהלא

חלק מהווה שתמורתו שירותהוא אם אלא / המכסלפקודת 131סעיף לפי 

לפי,  המכס לפקודת ט 133עד 129בסעיפים כאמור שנקבע הטובין מערך 

".העניין 

קובעת כך.  מסכפלמניעתהייתההממעטלסייגהחריגתכליתכיחולקאין

מיום "מ " במע חבות – חוץ לתושב שירות מתן "בדבר2/96פרשנותהוראת

15.10.1995 :

למנוע נועדו )  א( א 12ותקנה)  5)( א ( 30'  ס של הסיפא הוראות "

עלסופי מס פעמיים ישולם בו מצב למנוע ( כלכלי מס כפל 

)". שירות של מרכיב אותו 

:  זהבענייןכותבפרידמןאברהםהמלומד.57

עלבמס הקלה היא האמור הסייגבבסיסהמקופלת ההנחה "

שירות :  לדוגמה.  נכס אותו בגין מ " מע+  מכסתשלום מניעתידי

מומןאך בישראל לחברהשניתן ,  המחשבים בתחום ייעוץ של

חייב יהא ,  חוץ לתושב ניתן,  משפטית ,  ולכן זרהחברה ידיעל 

המחשבשל מכס לענייןשהערך בתנאי אפסבשיעור מ " במע 

לחברהבפועל שניתן השירות עלות את גם בתוכו כלל המיובא 

"  חוץ תושבת זרה חברה שהוא ,  היצרן ידי על ומומן המייבאת 

מהדורה ,  פרידמןאברהם,  וההלכההחוק :  מוסף ערך מס (

). 563' עמ , שלישית

מצביעה הסעיףשלבסיפאהמכסלפקודתההפניהאמנםכיטענההמערערת.58

המכס פקודתשכן,  מוחשייםטוביןהםבסיפאהאמוריםשהטוביןכךעל
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את הרחיבבעצמו המשיבכיטענהזאתעם.  בלבדמוחשייםבטוביןעוסקת

אף ,  לטענתה.  7/11החלטה במסגרת,  מוחשייםבלתינכסיםלגביגם,  ההטבה

המערערת לטענת.  מסכפלתשלוםמניעתהיהלהרחבההרציונאלכאן

החבות:  7/11מיסוי החלטת :  וראה( שירותיםיבואלגביגםתקףזהרציונאל

1/ כו מיסים,  ישראלולתושבהחוץ לתושב הניתנים שירותים של מ " במע 

")  7/11החלטה, "המוצגיםלתיק14מוצג, 99- ג-)2012פברואר(

- בעניינינו החקיקהתכליתאתתואמתהיאשכן,  זו טענהעלימקובלת.59

.  מסכפלמניעת

בוקייםלאכימעלה)  5)( א (30סעיףשלסיפאבהקייםההסדרשלבחינתו 

מדובר כךומשום,  מיובאיםבשירותיםהכלוליםשירותיםלענייןפתרון

.  שליליבהסדרולאהקייםהחקיקתיבהסדרבֶחֶסר

הסיפא תכלית,  שירותיםאומוחשי בלתינכס,  בטוביןמדובר אםבין ,  שכן

בשירותים הכלוליםשירותיםכיהקביעה.  מסכפלמניעת–בעינהנותרת

בטובין הכלוליםשירותיםכדיןאפסבשיעורמסלענייןדינםאיןמיובאים

.  החוקתכליתאתסותרת, מיובאים

,  היתר בין,  היא)  5)( א(30בסעיףהסייגתכליתכילהתעלםניתןלא,  אמנם

וניצול מסמתשלוםהתחמקותולמנועאפסמסהטבתמקבליאתלמעט

תכלית את ,  זאתעם).  2123'  עמ ,  3'  מס לתיקוןההסברדברי(בחוקפרצות

עידוד –כולו)  א(30סעיףשלתכליתו עם יחדלראות ישהממעט הסייג

מדובר אין.  ל"מחו עוסקיםלביןבינםבתחרותליצואניםועזרההייצוא

. זהאתזההמשלימיםבאינטרסיםאלא, סותרותבתכליות

הנותן ),  השירותיםיצואן(בישראל עוסק,  הקייםהחקיקתיההסדר פיעל

הכלולים ,  השיווקשירותיעלמסלשלםיידרש,  חוץלתושבשיווקשירותי

בעוד זאת.  מסהיבואבשעתשילםהיבואןאםגם,  מיובאיםבשירותים

יצואן עמיתו ואף )  החוק י"עפ(אפס בשיעור מ" מעישלםהטוביןיצואן,  עמיתו 

.  7/11להחלטהבהתאם,  אפסבשיעורמ"מעישלם,  מוחשייםהלאהנכסים

מניעת ,  החוקתכליתאת שתסתוררקלא,  כזהחקיקתילהסדרהסכמה

וגביית הנישומיםביןהשיוויוןתכליתאתגםתסתוראלא,  מסכפלתשלום

.  אמתמס

מיובאים שירותיםביןשווהגזירהלגזורישכיהמערערתבגישתתמיכה.60

סעיף ,  מ"מעבתקנות,  המשנה מחוקקבהוראותלראותניתןמיובאיםלטובין
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בסעיף ,  המחויביםבשינויים,  להנחיותומפנהשירותיםביבוא העוסק .  ד6

.:  ד6תקנהלשוןוזו , טוביןביבואהעוסק)  ד.(ג6

תושב הוא השירות נותן או והמוכר ,  בישראל עסקה נעשתה " 

שלברשותו אםזולת ,  הקונה על המסתשלוםחובת תחול ,  חוץ 

תקנההוראותיחולו זה לענין;  העסקה בשלחשבונית הקונה

".המחוייבים בשינויים )  ד( ג 6

יהיה טוביןשליבואןכי נתכווןלאהמחוקקכיברי,  לעילהאמורכללאור.61

לכך זכאייהיהלאשירותיםשליבואןואילו אפסמ"מעשללהטבהזכאי

.  מסכפלוישלם

לסעיף הסיפאבענייןכילמסקנהמביאההחקיקהתכליותאחרהתחקות

בתכליות תומכתכזו פרשנות,  כאמור. השלמההטעון בֶחֶסרמדובר) 5)( א (30

. השיוויוןועיקרוןאמתמסגביית: המסדינישלנוספות

) 5)(א(30סעיףשלבסיפאהאמורהחקיקתי בהסדרכיקובעאני:לסיכום.62

כאמורשנקבע הטובין מערך חלק מהווה שתמורתו שירות הוא אם אלא "...

,  להשלימושישֶחֶסרקיים"  ;העניין לפי ,  המכס לפקודת ט 133עד 129בסעיפים 

שירותים מערךחלקמהווה שתמורתו שירותבעניין,  מפורשתבלשון

. מיובאים

כטענת ,  מיובאיםלטוביןמיובאיםשירותים ביןשווה גזירהלגזוריש

כשירות ייראה המיובאיםמהשירותים חלק המהווההניתןשירות.  המערערת

זכאי ויהיה,  מיובאיםמטוביןחלקהמהווההניתןשירותכשם,  חוץלתושב

.  אפסבשיעורמוסףערךמסשללהטבה

שאראה כפי.  התקבלערעורהכיפירושה אין,  המערערתשל זו טענה קבלת

.  ועיקרכלל, המערערתבידימסייעהדבראין, להלן

סיפא בהחריגשלבתנאיםעמידתהבענייןנוספותטענותהעלתההמערערת.63

או/ו ,  ידעבבחינתהםהמיובאיםהשירותיםכיהטענה):  5)( א (30סעיףשל

קבלת שכן,  אלו לטענותלהידרשראיתילא.  מנויאו /ו מוחשיבלתינכס

בטענות הדיוןאתמייתרת,  הנדוןבסעיףֶחֶסריןיבענהמערערתטענת

.  הנוספות

) 5)( א ( 30לסעיף בסיפא לסייג החריג בתנאי המערערת עמידת – יישום . ב
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כפל למנועשנועדההוראהנקבעה)  5)( א (30סעיףשלבסיפאכיחולקאין.64

תוקנה לחוק3תיקוןעםבבדבד.  ביבואמ"מעעליו ששולםשירותעלחיוב

-ט " תשל )  2'  מס ' ( תק (ההטבה לקבלתהוכחהחובתהקובעת)  א.(א12תקנה

).  א 12תקנההוספת-762'  עמ 27.2.1979מיום3950' מס ט" תשל ת "ק ,  1979

): היום בנוסחו ) ( א .(א12תקנהנוסחוזה

שירות על אפסשיעור יחול לא ,  לחוק )  5)(א( 30סעיףלענין " 

,  השירות נותן הוכיחאםאלאבישראל המצוי נכס לגבישניתן

מערך חלק מהווה השירות תמורת כי ,  המנהל של דעתו להנחת 

" המכס לפקודתט 133עד 129בסעיפים כאמור שנקבע הטובין 

להוכיח נדרשההטבהמבקש כיעולה)  א .(א12ומתקנהלסעיףהסיפאמנוסח.65

ההטבה אתלקבלמנתעל,  תנאיםבשניולעמוד "  המנהלשל דעתולהנחת"

: אפסבשיעור

תמורת כילהוכיחהחובה ,  חוץלתושבהשירותנותן,  ההטבהמבקשעל) א

הטובין בערךכלולה,  אפסבשיעורמסהטבתמבקשבגינה,  השירות

.  המיובאים

יבואן ידיעלשולםהמיובאיםהשירותיםבגיןמ"המעכילהוכיחישעוד) ב

לפקודת מההפניה עולה הוא אולם,  מפורשותנאמרלא זהעניין.  הטובין

היבוא בעתמסמשולםלארץ מיובאיםאשרטובין על,  שכןהמכס

שבתמורת בהנחה.  מהמכסההתרהבמועדיבוארשימוןבאמצעות

,  החוץ לתושב שניתנו ,  למשל,  שיווקשירותיעלויותגםכלולות הטובין

. מסכפלתהווהאלו שירותיםעלמסלתשלוםשדרישההרי

מיסים בהחלטתוהוטמע.  ד6ותקנה)  ד .(ג6מתקנותאףעולהזהעניין

.  לעיל, 7/11

כפל לטענתמקוםכלשאיןהרי,  ביבואמסשילםלאהיבואןאםכיברי

. ההטבהממבקשהמס תשלוםהוכחתנדרשתולכן,  הטבהולבקשתמס

בתוכוכולל,  המיובאהמוצר מחירוכי,  ביבואמסשילםשהיבואןההנחה .66

לתושבשירותמתן":  שכותרתהפרשנותבהוראתגםמופיעה פרסום עלויות

מנהל שהוציא)  15-ג5/6מיסים",  2/96פרשנות הוראת (""מ " במע חבות -חוץ 

:  כלוליםשירותיםלעניין, הרלוונטיהמקטעלהלן. המשיב

למנוע נועדו )  א( א 12ותקנה )  5)( א ( 30סעיף של הסיפא הוראות "

אותו על סופי מס פעמיים ישולם בו מצב למנוע ( כלכלי מס כפל 
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ליבוא הנלווים נפוצים שירותים יפורטו להלן ).  שירותשל מרכיב 

:   לארץ טובין של

לתושבפרסום שירותי נותן ישראלי עוסק -פרסום שירותי .  א 

.   לארץ מיובאים שמוצריו ) היצרן (החוץ 

הישראלי המפרסםעם ישירות מתקשר החוץ תושב '  א מצב 

.   השירות עבור התמורה את לו ומשלם 

מהיצרןומקבל הישראליהמפרסם עם מתקשר היבואן '  ב מצב 

).   ח" במט ( המיובא המוצר בפרסום השתתפות ל " בחו 

לצורך בערך כלול הפרסום שירות מחיר כי , היא ההנחה ' א במצב 

בשיעורבמס יחוייב השירות ולפיכך ,  המיובאים הטובין של המכס 

...".   אפס 

. הפרשנותלהוראת' א במצבלמתוארזההעניינהכיטענההמערערת

? המיובאים השירותים במחיר מגולם המערערת י " עהניתן השירות האם ) 1

מגולמים ,  החוץלתושבתשנתנה ,  השיווקשירותימחירכיטענההמערערת.67

קיימת ,  לטענתה.  החוץתושבת שמוכרתהתוכנהבדיקת שירותי במחיר

שנתנה השירותיםולכן,  המוצרבמחירכלולותהעלויותכללכיכלכליתחזקה

הלקוחות ידיעלהמיובאיםהשירותיםבמחירכלוליםהחוץלתושבת

היה החוץתושבתמולהמערערתשלהתמחורשמודלגםמה.  הישראליים

"Cost+ ,"מוסכםרווח+ עלויותכלומר .

פרסום שירותי,  עצמו המשיב של2/96פרשנותהוראתפיעלכינטעןעוד.68

הוראת לצדכינטעןהתשובה בסיכומי.  המיובאהמוצרבמחירכלולים

שירותים המספקתחברהגםלפיהכלכליתחזקהקיימת2/96פרשנות

ולכן טוביןהמוכרתחברה כמו ,  הפרסוםהוצאותאתלהעמיסמבקשת

.כלכלימהגיוןמתעלםהמשיב

השרות כילהוכיחהמערערתעלבהקלהלזכותמנתעלכיטעןהמשיב.69

סופקה לאשכן, הוכחלא זהדבראך, המיובאהשירותבמחירכלולהמדובר

. הנטעןלתמחורראיהכל

על שטענה,  החוץתושבת חשבת,  האסקל'  גבאתהעידה אמנםהמערערת.70

,  העלויות וכי"+Cost" הואהמערערת מול התמחור מודלכיהעדיםדוכן

כלולים )  מערערתידיעל שניתנו השירותיםעלויות(השיווקעלויותכולל
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,  לדבריה ראיהלספקמשנתבקשה ,  זאתעם.  המיובאיםהשירותיםבמחיר

מסמך להביאעליהשהיהידעהלאכי,  ענתההתמחורמודלפירוטובו מסמך

לא ,  שכזו ראיהבהיעדר.  יותרמאוחרבמועדהוגשלאכאמורמסמך,  שכזה

. ההוכחהבחובתהמערערתעמדה

יובא לא שכן,  עליהלהסתמךניתןלא כינטען 2/96פרשנות הוראתלעניין.71

.  מ"מעכלשולםולאלישראלנכסכל

דיון 

להוכיח מנתעלמספיקות ,  2/96פרשנות הוראתבצדהכלכליתהחזקה האם.72

או,  המיובאיםהשירותיםבמחירכלולהמערערתשנתנההשירותמחירכי

בעייתיות עלעמדפרידמןהמלומד?  המשיבכטענת,  כתובמסמךשנדרש

: כתובתמחורמודלבדמותלראיההדרישה

ולמניעת הכלכלית לוודאות וחשוב נכון בחוק כאמור המנגנון "

באשר בהירות-אי של קיומה היא הבעיות אחת . מס כפל 

בעת הטובין בערך כלול השירות מחיר אם לדעת לאפשרות 

את לחשוף היבואן של הרצון מחוסר הן ,זאת .לישראל היבוא 

מהיעדרוהן האחריות שירותי נותני בפני שלו העלויות נתוני 

.השירותים נותן בידי כאמור הרשימון של עותק הימצאות 

מקרים ואישרה מקלה פרשנות המסים רשות נקטה ,  בעבר 

סבירותעל התבססהאישור .אפס בשיעור מ"במע חייבים שיהיו 

תושב שמקבל השירותים שווי ,המקרים שבמרבית ,  גבוהה 

הנמכרים הטובין במחירי נכלל ישראלים מעוסקיםהחוץ 

,עוסק ,כלל שבדרך,נותנת הדעת,ואכן .ישראלים ללקוחות 

שקיבל השירותיםלרבות ,העלויות מלוא את מלקוחותיו גובה 

להפיק מעוניין שהוא הרווח בתוספת ,הישראלי מהעוסק 

.מהמכירה 

ובמופתיםבאותות להוכיח ,השירותים נותן ,העוסק נדרש ,כיום 

הוכחה ,המכס לצורכי הטובין בערך כלול שלו השירותים ששווי 

למשל עולה לעיל האמור .לספק ביכולתו אין רבים שבמקרים 

מכירות בישראל מקדמים ישראליים עוסקים שבהם במקרים 
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הישראלים הלקוחות ידי על ישירות הנרכשים מוצרים של

קוראים אנו ..]  [.חוץ תושב שמפעיל אינטרנטאתר באמצעות 

עטרה ולהחזיר החדשה מדיניותהאת לבטל המסים לרשות 

ביבוא הטובין שמחירי ההנחה מנקודת לצאת יש . ליושנה 

הישראלים העוסקיםשמעניקים השירותים שווי אתגםכוללים

) 568-567' עמ, פרידמן(. "הטובין לאותם בקשר החוץ לתושבי 

בצרוף הכלכליתהחזקה,  לטעמיאולם,  זו רחבהבסוגיהמסמרותקובעאינני.73

של טענתו אתמקבלאינני.  המערערתבטענתתומכות2/96פרשנותהוראת

.  2/96פרשנותהוראתעל להסתמךיכולהאינההמערערתכיהמשיב 

הכלולים שירותיםעלגםחלה אפסבשיעורמסהטבתכי ,  לעילמשקבענו 

,  2/96פרשנותהוראתשל בבסיסהשהרציונאלהרי,  מיובאיםבשירותים

.  מיובאיםבשירותיםהכלוליםפרסוםשירותיעלגםיחול, מסכפלמניעת

2/96הפרשנותבהוראתהמתואר '"  אמצב "שהמערערתעם דעים תמיםאני.74

,  מקום להאין,  זהבענייןהמשיבשלהדווקניתפרשנותו .  מצבהאתמדגים

לשון ידיעלוהן,  מסכפל מניעת,  החוקתכליתי"עהןנסתרתשהיאכיון

. לעיל', א מצבבענייןהפרשנותהוראת

הטובין ענייןמעצם נובעתאינה 2/96פרשנות בהוראתהמשיבהנחת,  שכן

עוסק : המתוארותהנסיבות, כלומר", א מצב"מעצם אלא , דווקאהמיובאים

,  לארץ מיובאיםשמוצריו )  היצרן (החוץלתושבפרסוםשירותינותןישראלי

עבור התמורהאתלו ומשלם הישראליהמפרסםעםישירותמתקשרוהלה

.  השירות

העוסקת היא(המערערתשלעניינהאתבקירובמתאר'  אשמצבספקאין

זוהחלטהכיהמשיבוטענת)  החוץלתושבתושיווקפרסוםשירותיהנותנת

גזירה לגזורניתןכיקבענו כברשכן,  מתקבלתאינה בלבדבטובין עוסקת

בשירותים כלוליםלשירותיםמיובאיםבטוביןכלוליםשירותיםביןשווה

.  מיובאים

:  בראיותזו טענתהאתתמכההמערערת, כןעליתר.75

. +costהיה התמחורמודל כי העידההאסקל '  גב–האסקל'  גב של עדותה )א

:  אמרה הישראלייםללקוחותהשירותיםתומחרו כיצד,  לשאלהבמענה

הכרוכות העלויות כל בתוספת שלנו המוצר ערך את לקחה האם חברת " 

שורות ,  לפרוטוקול18'  עמ(."רווחים להיות כדישולים שהוא איזה וגםבו 
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.           התמחור מודלאתהמפרטמסמךהוגשלאהעדותבמעמד).  15-11

מסמך הציגהלאהמערערת למה המשיב כ "בי "ענשאלההאסקל'  גב

צריכהשאני ידעתי לא אני ": הייתהותשובתההתמחורמודלאתהתומך

מתחמקת זו תשובה).  19שורה,  לפרוטוקול20'  עמ" (כזהמסמךלהביא 

להעיד מנת על ב"מארהוהגיעה טרחההאסקל'  שגבבכך בהתחשב ,  משהו 

חברת חשבתשלהבכירבתפקידמשמשת שהיאבכךובהתחשב,  בישראל

,  כזה מסמךשל קיומו אתהכחישהלאהאסקל '  גב.החוץתושבת,  האם

לצרף ביקשהלאהמערערת,  כאמור(להביאו שעליהידעהשלאטענהאך

. )יותרמאוחרבמועדזהמסמך

של החדשההסכםמןגםעולההתמחורמודלמסמךמהצגתהתחמקות

'  עמ ,  12מוצג(המוצגיםלתיקצורףשעיקרו ,  האםחברתעםהמערערת

מוצג ,  3בסעיף ,  החדשלהסכם הראשוןבעמוד ).  המוצגיםלתיק117

מודל ,  להסכםBנספח אולם.  Bלנספחומפנההתמחורמודלבקצרה

).  המוצגיםלתיק125' עמ (צורףלא,התמחור

את לצרףביקשהלאשהמערערתהעובדהלפיההמשיבבטענתממשיש

היה ,מוצגהיה שאילו היאחזקה,  האסקל'  גב שלעדותהלאחרהמסמך

.    המערערתשללרעתהפועל

המלומד שלהסברו אתהעדפתי,לעילהאמורולמרותזאתעםיחד

פני על ,  שלהןהתמחורמודל את מלחשוף חברותהימנעותבדבר,  פרידמן

פרשנות הוראת;  כלכליתחזקה(לעילהאמורכלבשלוזאתהמשיבגישת

). ולהלןלעילהמערערתראיות; 2/96

אנחנו : "אמרהמשיבבמשרדיבהודעתו ,וינברגמר,  החברהל"מנכאף)ב

77',  עמ,  9מוצג" (ב" בארה מהחברה פלוס קוסט לפי התשלום את גובים 

:  המשפט בביתבעדותו מסרדומים ודברים)  31שורה,  המוצגיםלתיק

הזרה מהחברה מקבלים והיינו שתיארתי השירותים את סיפקנו אנחנו "

סכוםשל בתוספת שלנו העלויות ,  דהיינו ,  פלוס קוסט של בצורה כספים 

) 15-14שורות,  לפרוטוקול9' עמ(" כרגע זוכר לא שאני מסוים אחוז 

במשרדי בעדותו ,  החברהשלהכספיםמנהל,  רוםמראמרדומיםדברים

חודשמידיישראל לאפלאוז משלמת ינק אפלאוז האם חברת":  המשיב

, 10מוצג" (לךלהביא ממני שביקשת בהסכם שמפורט מה לפי 4%+קוסט 

).   6-5שורות,  83' עמ
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12מוצג(חדש הסכם :  החוץ תושבת ,  האם החברה מול המערערת הסכם )ג

לאחר (החוץתושבתעםהמערערתשכרתהמההסכם–)המוצגים לתיק

ותמיכה שיווק שירותילהלתתהחלהוהיא המוצרפיתוח שלב שהסתיים

מודל עיקריאתמביא3סעיף. למערערתהתשלוםמודלעולה) בלקוחות

'  עמ וראה(צורףלאBנספח,  שכאמור,  אלא.  Bלנספחומפנההתשלום

):   המוצגיםלתיק125

הבתלחברת תשלם האם חברת , האם לחברת שירותים למתן בתמורה "

"  העברות תמחור ניתוח " על מבוסס התשלום מבנה .  הבא התשלוםאת 

:  Bכנספח המצורף 

עלויות כולל ...  בפועל ששולמו וההוצאות העלויות לכל השווה סכום 

4%-ל השווה לרווח לייחס שניתן סכום +  השירותים מתן בגין ...  תקורה 

לסעיף בהתאם הבת לחברת האם חברת ששילמה המצטבר מהסכום 

] המוצגיםלתיק117'  עמ .),  ס.א.  מאנגליתחופשיבתרגום[(."(i)(a)3לסעיף 

עלויות למערערתלשלםהתחייבההאםשחברתעולהההסכםמלשון

.  להשהעניקההשירותיםבגיןרווח+ והוצאות

'  וגב המערערתבכיריעדויות,  2/96פרשנותהוראתבצרוףהכלכליתהחזקה.76

עלויות כיכךעלמצביעים)  Bנספחבו שחסרהגם( החדשההסכםכן  ו האסקל

של ובעניינה",  הטוביןמערךחלק"הםהמערערתשלוהפרסוםהשיווק

.  הישראלייםהלקוחותידיעלהמיובאיםבשירותיםמגולמות, המערערת

החוץלחברת שנתנה השירותים עלויות כי להוכיח בנטל עמדה המערערת :  לסיכום 

. הישראליים הלקוחות ידי על המיובאים השירותים בתמורת כלולות 

? המיובאים השירותיםעל מס שילמו הישראליים הלקוחות האם ) 2

הנורמטיבית המסגרת 

)  5)( א (30סעיףשל הסיפאללשוןהמשיבשלהיצמדותוכיטענההמערערת.77

את סותרת,  להטבהזכאיםמיובאיםבטוביןהכלוליםשירותיםשרקוקביעתו 

,  מוחשיים בלתינכסיםעללסייגהחריגהחלתאתאישרבה7/11החלטה

המשיב .  המכספקודתי "עפמוחשייםלנכסיםמכוונתהחוקשלשוןלמרות

להשליך בהםשאין,  ספציפיותנסיבותבסיסעלניתנה7/11החלטהכיטען

ההטבה קבלתמותנית7/11בהחלטהכיהמשיבטעןבנוסף.  מקרהכלעל
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עומדת אינההמערערתאך ,  מ"מעלתקנות .  ד6תקנהי"עפבתנאיםבעמידה

. אלו בתנאים

עסקה עלמסתשלוםחובתקובעת)  ד .(ג6לתקנהגםהמפנה.  ד6תקנה.78

: היבואן/הקונה ידיעלחוץתושבמולשנעשתה

תושבהואהשירות נותןאו והמוכר ,  בישראל עסקה נעשתה " 

שלברשותו אם זולת ,  הקונה עלהמס תשלוםחובת תחול , חוץ 

תקנההוראות יחולו זה לענין ;  העסקה בשל חשבונית הקונה 

" המחוייבים בשינויים )  ד( ג 6

): ד.(ג6תקנהשללשונהוזו .79

מטבעאת מעביר או רוכש ואינו ,  מיובאים טובין המייבאאדם ) ד "( 

– מוסמך סוחר באמצעות תמורתם תשלום לצורך החוץ 

היבואעל ידווח ,  שמו על ערוכה חשבונית יוציא -עוסק הוא אם ) 1(

אתוישלם עסקאותיו בשל 23תקנה לפי להגיש שעליו ח " בדו 

; ח " הדו הגשת עם המגיע המס 

עסקהעללדווח שיש באופןהיבוא על ידווח -עוסקאינו הוא אם ) 2(

מוסף ערך מסלתקנות )  ב (-ו )  א ( א15בתקנה כאמור אקראית

". ח " הדו הגשתעםהמגיעהמס את וישלם ,  1976-ו " תשל ),  רישום(

אבחן ,  לכךאי.  7/11מיסויהחלטתעללהסתמךביקשההמערערת,  כאמור.80

למבקש שהעמידהוהתנאים7/11מיסויהחלטתנסיבותמהותאתכעת

).  נדון לאובהםלעניינינו קשוריםשאינםנוספיםענייניםבהחלטה( ההקלה

תוכנה ביתהמפעילעוסקשלבקשתו הוא7/11מיסויהחלטתשלעניינה

גורמים ביןעסקייםקשריםיוצר הוא ,  היתרבין .  זרהלחברהשירותיםוהנותן 

החוץ לחברתשהופנו הלקוחות .  החוץתושבתוביןל"בחו בישראלשונים

.  האינטרנטבאמצעותממנהשרכשו תוכנותעבורישירותלהשילמו 

כי אף.,  ג6ותקנה)  א.(א12תקנה),  5)(א(30לסעיףבהתאםכיבהחלטהנקבע

אפס בשיעורמ"מעיחול,  מוחשייםלאבטוביןהכלוליםבשירותיםמדובר

.  ישראל תושבישביצעוהרכישותאגב,  החוץלתושבהניתנים השירותים בגין

:  תנאיםבשניתינתןזו הקלה
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זהלעניין .  הטובין מערך חלק מהווה השירות תמורת כי העוסק י " ע יוכח .  1"

חלקמהווה השירות תמורת כי יוכח לפיו ספק חשבון העוסק בידי כי ,  נדרש 

. מספריו כחלק העוסק בידי יישמר הספק חשבון .  המיובאים הטובין מערך 

בשיעור מ " מע שילמו )  היבואנים ( הישראליים הרוכשים כי העוסק י " ע יוכח .  2

). 140' עמ , 14מוצג( ".התוכנות יבוא בשל מלא 

את מעלהלעניינה7/11מהחלטהשווהגזירהלגזורהמערערתשלתביעתה.81

על המסתמכים,  בהחלטההנדרשיםבתנאיםעומדתהיאהאם,  השאלה

?  לעילבתקנותההוראות

חשבוןהוא( ספקחשבוןהציגהלאאמנםהמערערת,  הראשוןהתנאילעניין

.  מיוצאיםולטוביןמיובאיםלטוביןמכסלצרכילהוציאשישמסמך,  מכר

שהשירותים כךעלכהוכחה,  )1965-ו " תשכ ,  המכס תקנות ל6סעיף:  וראה

המערערת כילעילקבענו כבר,  זאתעם.  המיובאיםהשירותיםבערךכלולים

רותים יהשבמחירכלולההחוץלחברתשנתנההשירותיםתמורתכיהוכיחה

.  המיובאים

תושבת שלהישראלייםהלקוחות,  להלןשנראה כפי ,  השניהתנאי לעניין.82

עומדת אינההמערערת,  פניו על,  ולכןהיבואבעתמ"מעשילמו לאהחוץ

למשיב להורותבקשה המשפט לביתהגישה המערערת ,  זאתעם .  השניבתנאי 

שירותי עבורמאוחרתמסחשבוניתלהנפיקהחוץתושבתללקוחותלאשר

אדון להלן.  אפסבשיעורמ"ממעליהנותלהלאפשרובכךשייבאו הבדיקות

. זהמורחבבנושא

הישראליים הלקוחות י " ע ביבוא מ " המע תשלום בהוכחת דיון 

הצדדים וטענותהענייןהשתלשלות

בדיוני כבר עלה הישראלייםהלקוחותי"עביבוא מ "המעתשלום הוכחתעניין.83

לתיק 59'  עמ,  6מוצג,  11.5.2017מיוםבהשגההדיוןפרוטוקול. ( ההשגה

מימון ("המערערתמייצג,  מימוןאורןד"עו טעןבדיון).  המוצגים , ")עו"ד 

:  7/11להחלטהבהתייחסו 
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ישאם פתרון מצא מ " מע 2017-מ מיסוי בהחלטת מ " מע לעמדת "

מ" מע להוציא רשאית ישראל אפלאוז .  מוחשיים בלתי נכסים יבוא 

".מכס לצרכי בערך כלול מ " שמע בתנאיאפס בשיעור 

בהוכחה )   המשיב מטעם (איינהורןח"ורו מימוןד"עו דנו הדיוןבהמשך

: 7/11מיסויהחלטתפיעלהנדרשת

מלוא ושילמה דווחה שהחברה ראשון תנאי יש :  אינהורן מאיר " 

נעשהשכך להוכיח יכול אתה האם .  השירותים ייבוא בגין מס 

השירותים בגין ביבוא מ " המע את שילמו הישראליות שהחברות 

. שייבאו

לקוחות 70-ל קרוב יש .  כן לעשות החובה להם יש :  מימון ד " עו 

הלקוחות בין ולעבור הרגליים את לכתת בעיה לי אין בישראל

.תוכנות לגבי 007/11מספר החלטה . ולבדוק 

יש,  מקום באותואנחנו 007/11החלטה בענייןגם :  אינהורן מאיר

? ביבוא שולם מ " המע .  ביבוא שולם מ " שהמע להוכיח 

.  ביבוא מ " המע את שילמו שהלקוחות לך אוכיח אני :  מימון ד " עו 

.  מ " המע את לשלם שרוצהישראלי בלקוח מדובר דבר של בסופו 

אנחנו.  מאוחרת מסחשבונית יוציאו הםשילם לאהלקוח אם 

מגדיריםואיך משלם אני איך השאלה מ " המע את לשלםרוצים 

מסחשבוניתאו אחר כמסמךאותו להכירניתןהאם.  אותו 

. )60(שם, עמ' " ללקוח מלא בשיעור חשבונית או מאוחרת 

המשפט ביתשמע18.4.18ביוםשהתקייםהראשוןמשפטקדםדיוןבמהלך.84

: וקבעלעילהנדונההסוגיהלענייןהצדדיםאת

גדראת לפתור שניתן נדמה הצדדים את ששמעתי לאחר " 

בישראל הלקוחות כי ראיהותוצג במידההצדדים ביןהמחלוקת

ומדוברבמידה .  מ " מע לתקנות '  ד 6סעיף לפיהמסאתשילמו 

מסשולם אםלבדוק המיסים לרשות בעיה אין ממוחשב בדיווח 

הלקוחות אםלבדוקהמערערתכ " ב ינסה לפיכך .  לאו אם '  ד 6לפי 

מדווחיםלקוחות אותם אם וכן '  ד 6לפי מס שילמו בישראל 

". המשיב כ " לב תועבר כאמור רשימה .  הממוחשבת במערכת 

המשפט בביתהדיוןבעקבותכי,  עולהמאוחרת חשבוניתלהנפקתמהבקשה .85

כי לההסתבראך,  הענייןלבירורהישראלייםללקוחותהמערערתפנתה
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חשבוניות הנפיקו ולאביבואמסשילמו לאהחוץתושבתהחברהלקוחות

הלה כיבבקשההמשיבאלהמערערתפנתה,  16.09.2018ביום.  עצמיתמס

.  בשלילהונענתהמאוחרתמסחשבוניתלהוצאתאישורו יתן

לאשר למשיבלהורותבקשההמשפטלביתהמערערתהגישהכךעקב.86

בשל מאוחרתחשבוניתלהנפיקהחוץתושבתשלהישראלייםללקוחות

על .  ד6תקנהי"עפ,  לטענתה.  מהםשקיבלההתוכנהבדיקותשירותי

בדיקות שירותייבואבגין עצמיתחשבוניתלהנפיקהישראלייםהלקוחות

יש ולכן,  משפטיתידיעהמחוסרכנראה זאתעשולאהלקוחות.  התוכנה

נפקות כלאיןממילאכי נטען. מאוחרתחשבוניתכעתלהוציאלהםלאפשר

פעולה היותה לעצםזולת,  העצמיתהחשבונית הוצאתפעולתלעצםכלכלית

קמה הייתהלאולכן,  עוסקים הינםהלקוחות,  כךאו כך,  שכן.  גרידאטכנית

גיסא מחדמדווחת העצמיתהמסוחשבונית הואיל במסאפקטיביתחבות

נזק כלנגרםלאזהבמקרה,  היינו .  תשומותכמסגיסאומאידךעסקאותכמס

להוצאת אישורמתןלחלופיןאו החשבוניתהוצאתאימעצםהמדינהלקופת

.  מאוחרתמסחשבונית

שבסעיף לסייגהחריגאתלהחילתאפשרהמאוחרתהחשבוניתהוצאת

). 14.10.2017מיוםהמערערתמטעםבקשה: וראה) (5)( א (30

מכמה הסףעל הבקשהאת לסלקישכיהמשיבאמרלבקשה בתגובתו.87

: טעמים

.  תיאורטיות לסוגיותנדרשאינו המשפט וביתתיאורטית הבקשה .א

מיהם כלל הובהרלאשכן ,  עלומיםצדדים בשם נעשתה הבקשה 

. הלקוחות

החוץ חברתלקוחותהם,  המסלערעורצדאינםלבקשההצדדים. ב

חברת לקוחות שכן,  סמכותנעדרתהבקשה.  ידועיםאינםשפרטיהם

אולם ,  מ"מעלחוק116סעיף י"עפהמשיבאלבבקשהלפנותיכוליםהחוץ

. הוצגהלאכזו פניהכל

חדשות בעובדותהתומךתצהירוללאכוחייפויבהיעדרהוגשההבקשה.ג

חזית הרחבתשמהווהבאופןחדשבסעד ובפרט בערעור מופיעותשאינן

חברת שלקוחות""  להניחמסביר יותר "כינטעןהערעורבכתב.  אסורה

הסתברלמערערת : " נטעןבבקשהאולםהשירותיבואעלדיווחו החוץ

הסעד ".  עצמיתמס חשבונית הנפיקו לא החוץ תושבת החברה לקוחות כי 
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להנפיק ,  לערעורצדאינםשכלל,  ללקוחותלאשרלמשיבלהורותהנדרש

הרחבת לכןומהווההטענותבכתבינכלללא,  מאוחרתמסחשבונית

. טענותכתבישלטכניתיקוןולאממשאסורהחזית

חזית בהרחבתמדובראיןכיהמערערתטענההמשיבלתגובתבתשובה.88

.  עצמיות חשבוניותהנפקתבנושא עסקה הערעורבכתבכברוכיאסורה

הינה מאוחרתעצמיתמסחשבוניתלהוצאתהנוכחיתבקשתה,  לטענתה

להתבררומקומן בערעור בהרחבה שהועלו הטענות של עובדתי בירור "

להוצאת הבקשה שלפנינו במקרה,  מכך יתירה .  המשפטי ההליך במסגרת

המשפטמבית נשבה אשר הרוח על אפוא מתבססת מאוחרת מס חשבונית 

עשויה הערעור נשוא המחלוקת ,  לפיה ,  17.04.2018מיום מ " הקד בדיון הנכבד 

". עצמיות חשבוניות הנפיקו החוץ תושבת שלקוחות ככל פתרונה אל להגיע 

מאוחרת חשבונית להוצאת בבקשה הכרעה 

טענתואתמקבלאני,ראשית .  מספרמטעמיםהסףעללהידחותהבקשהדין.89

הרחבת לטענתבתגובתההמערערת.  חזיתבהרחבתהמדוברכיהמשיבשל

איננובהםעיוןאולם.  הערעורבכתב4.30-ו 4.24לסעיפים הפנתההחזית

הלקוחותכי שיטען ככל "כינטעןהערעורלכתב4.30בסעיף. כלללהמסייע

שלהמכריע הרוב בעניינינו כי ,  ביבוא מ " המע את שילמו לא הישראליים 

להניחמסביר יותר אשר "  עוסקים " בבחינת הינם הישראליים הלקוחות 

לתקנותד 6תקנה י " עפמהם לנדרש בהתאם השירות יבוא על שדיווחו 

אלובסעיפיםלאואףטענותיהבכתביהודתהלאהמערערת.  "מ " מע 

לאפשר ישכיטענהולאמ"מעשילמו לאהישראלייםהלקוחותכימפורשות

.  מאוחרותחשבוניותלהוציאלהם

יבצע הואכי11.5.2017ביוםבהשגהבדיוןהבטיחאףמימוןד"עו ,  כאמור.90

כי לבררמנתעלרגליו ויכתתהישראלייםהלקוחות70אצלפרטניתבדיקה

למשיב נמסרלאמידעכל,  ואולם.  כדיןמ"מעשילמו הישראליםהלקוחות

. בנדון

ניתן כיהמשפטביתאמר,   17.04.2018ביוםהמשפטקדםדיוןבתום,  כאמור.91

הלקוחות כיראיהתספקהמערערתאםהמחלוקתאתלסייםיהיה

שיבדוק המשיבעםפעולה בשיתוףוזאת,  מסשילמו אכןהישראליים 
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להעביר נדרשההמערערת.  כאלהדיווחיםהיו האםהממוחשבותבמערכות

.  התבצע לאזהדבראולם, זו פעולהשיבצעמנתעללקוחותרשימתלמשיב

ובוזו בקשתהאתהמערערתהגישה9.10.2018ביום,  מכןלאחרשנהכחצי

הלקוחות כילההסתברשערכהבירורלאחרכימפורשותלראשונהטענה

.  כנדרש, עצמיתחשבוניתהנפקתשלבהליךמ"מעשילמו לאהישראליים

הנפיקולאהישראלייםהלקוחותכי,  המערערתבבקשתשנטענההטענה.92

קודם נטענהשלאחדשהעובדההיא,  מ"מעשילמוולא עצמיות חשבוניות

הסעד הערעורבכתבזולבקשהעוברהתבקשלאגםכך.  הטענותבכתבי

להנפיק החוץחברתללקוחותלאשרלמשיבלהורות,  המשפטמביתהנדרש

הם הטענות כתבי,  כידוע.  הבדיקותיבואשירותי עבורמאוחרת חשבונית

.  אסורה חזיתהרחבתבבחינת היאזוטענהולכן המחלוקתגדראתהגודרים

שניתנההנכבד המשפטביתהחלטת לאור ":  המערערתטענהבבקשתה.93

הוצאו האם ,  בשאלה החוץתושבת ללקוחות המערערת פנתה מ " הקד באותו 

המערערת טענהלמהברור לא".השירותים יבוא בגיןעצמיות מסחשבוניות 

טען המערערתכשמייצג,  המשפטביתלהחלטתבהמשךללקוחותיהפנתהכי

הלקוחות כלעםפרטניבאופןייבדקשהנושא ,  לכןקודםשנה ,  בנחישות

יכולה זו בדיקה ).  לעיל,  בהשגההדיון מפרוטוקולשעולהכפי(הישראלים 

או,  בהשגההמשיבהחלטתקבלתטרםעוד,  המחלוקתאתלסייםהייתה

. ערעורכתבהגשתטרם

אף ,  להוהובהר לקוחותיהעם בירוריםביצעהאכןהמערערת כימסביריותר.94

.  כדין מ"מעשילמוולאדיווחו לאהלקוחותכי,  הערעורהגשת לפני

הערעור כתבבמסגרתאותההעלתהלאהיא.  זו טענהכבשההמערערת

רק זאתועשתה)  בהשגההדיוןלאחרחודשים8- כ,  8.2.2018ביוםשהוגש(

ההוכחה אתלמשיבמספקתהמערערתהייתהלו .  לעילהבקשהבמסגרת

זה שערעורהרי,  ההשגהבדיוןשסוכםכפי, הישראלייםמהלקוחותהנדרשת

): 50סעיף (התשובהבכתבהמשיבשטעןכפי, מתייתרהיה

ככל כי למערערת הובהר ,  וההשגה השומה שלבילאורך כי יצוין " 

לפי המיובאים השירותים על שילמו בישראל שהלקוחות שתוכיח 

שבמחירלהנחה בהתאם ,  ייבחן הדבר ,  מ " מע בתקנות ד 6תקנה 

לא המערערת,  ואולם .  המדובר השירותגם כלול המיובאהשירות

". אלו אישורים המציאה 
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: לעילהשני התנאימילוידרש ואךהמערערתלקראת באהמשיב ,  כלומר

עמדה לאהמערערתאך,  ביבואמסשילמו הישראלייםהלקוחותכיהוכחה

.בכך

צורך היהלאהישראלייםמהלקוחותהמידעאתלקבלמנתעל,  ועודזאת.95

היה שנדרש כלאלא,  שיעשההמערערתמייצג שטעןכפי",  רגלייםלכתת"

האם ,  מענהמהםולקבלהלקוחותלכל אלקטרוניבדוארהודעהלשלוח

.  כדיןדיווחו 

מוצג (החיובמודלשינויעלהלקוחותלכללהודיעידעההאסקל'  שהגב כשם

בגין ווחיהםידבנדוןללקוחותלפנותהיהיכול,  אחרגורםכלאו היא),  2/ע

מקש בלחיצתהנעשה ,  ההליךקלותעולההמשפטבביתמעדותה .  היבוא

ואניעותק קיבלו הלקוחות כל ":  זמןהגוזלת מתישהרגלייםעבודתכלוללא

22עמוד("העתקיםקיבלו שכולם ולהראות מהטלפון לשלוף יכולה 

). 15'  ש, לפרוטוקול

יכולה הייתה,  כידוע,  השכנוענטל  מוטלעליה,  המערערתכי,  לבאללשיםיש.96

ד " עו .  ההשגהבדיוןנציגההעדתידיעלולהוכיחה זו סוגיהלהבהרתלסייע

הישראליים הלקוחותאצל לבדוק ביקשובהשגה המערערתאתשייצג,  מימון

במקומואולם.  לתיק המוצגים)60, עמ'  6(מוצג  היבואעלהדיווחענייןאת

במאום סייעהלאשעדותו ,  וינברגמר,  ל"המנכאתלהעידהמערערתבחרה

.   שבמחלוקתהעיקריותהסוגיותלהבהרת

שלא אמר ואףבעניינינו המחלוקת מהעלבדיוק יודעשאינו העידוינברגמר.97

העיד ל"כמנכתפקידו לגבי .  מ"למעבקשרובהחלטותבענייניםמעורבהיה

כל,  בלקוחות ולתמוך למכור ,  לשווק היהשלי התפקיד ל" כמנכ ":  וינברגמר

-25'  ש ,  11לפרוטוקול'   עמ("הזרה החברה ידי על טופלו הפיננסיים העניינים 

פעילותאת להגדיל בשביל שנשכרל " מנכ אני, מס מומחה לא אני ":  וכן)  24

על.  )  15-14'  ש,  לפרוטוקול13'  עמ("  שעשיתימה וזה ובעולם בארץ המכירות 

את יודעשאינו או השאלהאתמביןאינו כיוינברגמרענהרבותשאלות

) .  לפרוטוקול16-11עמודים(התשובה

:הבאהההחלטהאתנתתיוינברגמרשלחקירתו במהלך.98

בתקופה המערערת ל " במנכ מדובר שאמנם מתרשם אני " 

האופרטיבי בחלק היה שלו העיסוק עיקר אך ,  הרלוונטית 

הכספיםבענייני עסק לא כי ונדמההפעילות של
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מפנההיה אםהמשיבהכ " ב עושה היה טוב. והחשבוניות 

הכספייםבנושאיםשעסק למיהאלה השאלותאת 

). לפרוטוקול 15' עמ(" הרלוונטית בתקופה במערערת 

לא הרלוונטיתבעתהמערערתשלהפיסקלייםבענייניהשעסקו שמיאלא.99

מנהל ,  רוםמרלעדות קראה לאהמערערת.   המערערתידיעללעדות הובאו 

מוצג (המשיבבמשרדיעדות שנתן,  השומהבתקופתהמערערתשלהכספים

המערערת מטעםוניהלנוכחהיה,  שכאמור,  מימוןד"עו לעדותהובאלא);  10

רלוונטי עדמהבאתהימנעותלפיההפסוקהההלכהידועה.  השומהדיוןאת

הצד של גרסתו לחיזוקפועלתעדותו הייתה , העדזומןשאילו חזקהמקימה

.  השני

דברים יש כי ,  החשד את ,  הטבע מדרך ,  מעוררת רלוונטי עד של הבאתו אי " 

לחקירה ומחשיפתו מעדותו חושש ,  מהבאתו שנמנע ,  הדין בעל וכי בגו 

ד"פ, מתתיהוסלימה '  נ מ " בע ולסחר למימון הבנק 465/88א"ע("שכנגד 

המקומית המועצה 8385/09א"ע: גםוראו . נבו מאגר-658,  651) 4(מה

). 17-16' עמ,  9.5.2011,  בנבו פורסם, מ" בע ישראל סונול '  נ ור ' סאג 

המשפט בביתהעדתםלאימשמעותיראייתימשקללהעניקיש,  בעניינינו 

להגשת שקדמו בהליכיםחלקםלאורובפרט (מימוןד"עו ושלרוםמרשל

תומכת הייתהעדותם,  שבמחלוקתבשאלותהעידו שלו חזקה).  הערעור

. המשיבבטענות

למרות ,  לעדותוינברגמר שלהבאתו כילומרניתן זו הלכהברוח,  כןעליתר.100

התרשמתי וכךעצמו עלהעידכך(נשאלעליהןבסוגיותכללמביןשאינו 

של הכספיםבעניינישבקיאמיאתלהעידבמקום),  המשפטבביתמעדותו 

.   דרשניאומרת, המערערת

תיאורטית בבקשה מדובר,  המשיבשטעןכפי,  הצורךמןלמעלהואף,  בנוסף.101

ללא ;  תומךתצהירללא;  זהלערעורצדשאינםהישראלייםהלקוחותבשם

לקוחות ולאהחוץתושבתלקוחותשהם,  הישראלייםהלקוחותמןכוחיייפוי

יודעים הישראלייםהלקוחותכי,  אסמכתהכלאין,  ועודזאת.  המערערת

שכבר לאחרשניםמסלשלם מוכניםובכללבשמםשהוגשבהליךיניםיומעונ

.  בגינו המגיעאתושילמו שירותקיבלו 

לפנות האפשרותבדברהישראלייםהלקוחותאתלידעהייתההמלךדרך

יודע אינני.  מאוחרותעצמיותחשבוניותהגשתלבקשמנתעלהמסלרשויות
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המערערת לאשכן,  כללנעשתהלאאובשלילהונענתהנעשתהכזופניהאם

ניתן לא ,  כךאוכך .  החוץתושבתשל ישראלים לקוחותלעדות הביאהלא

ועוד ,  המשפטלביתישירהפניה באמצעותבדין הקבוע ההליךאתלעקוף

.  להליךצדשאינםהישראלייםהלקוחותשלבשמם

להידרש ראיתילאאך,  זהלעניין נוספותטענות טענו והמשיב המערערת.102

. להן

והן אסורה חזית הרחבת של הטעם מן הן נדחית המערערת בקשת :  דבר של סיכומו 

. לעיל כאמור ,  נוספים מטעמים 

הלקוחות כילהוכיחהמערערתשלבידהעלהלאכיעולהלעילהאמורמן.103

לתקנות .  ד6בתקנהכאמורביבואמ"מעושילמו כדיןדיווחו הישראליים

בהחלטה האמורהנדרשהשני בתנאיעמדהלאשהמערערת,מכאן.  מ"מע

הלקוחות כילהוכיחהמערערתבידיעלהשלא העובדהכייוערעוד.  7/11

בהחלטה המתוארמהמקרהאותהמבדלת,  בייבואמסשילמו הישראליים

.  לגביהשווהגזירהלגזורביקשהוממנהלהסתמךביקשהעליה, 7/11

אם (מסשילמו לאהישראליםהלקוחותכיהעובדהמשמעות,  ועודזאת.104

– אקראיעסקתעלדיווחבאמצעותאו לעוסק-עצמיתחשבוניתבהנפקת

זכאית היאכיהמערערתלטענתבסיסכלשאיןהיא))  2)(1)( ד .(ג6תקנה

.אפסמ"מעבשיעורלהטבה

את להכריעכדיבו שישמהותיבענייןמדוברכיהמשיבעםאנידעיםתמים.105

,          הישראליים הלקוחותידי עלביבואהמסשולםלאאם שכן ,  הכף

)  5)( א (30שבסיפאלסייגהחריגלהתקיימותלטעון יכולהאינההמערערת

.  בעניינהלחוק

תשלום למנועיתהיה)  5)( א (30לסעיףשבסיפאלסייגהחריגתכלית,  כאמור

. אחתפעםלאאפילו , כללמסבפועלשולםלאבעניינינו ואילו , מסכפל

התנאים בשני עומדתהיאכילהוכיחבנטל עמדה לאהמערערת :לסיכום.106

ומהחלטה )  א.(א12מתקנה),  5)( א (30לסעיףהסיפא מןהעולים( המצטברים

.  אפס בשיעור מ"מעתשלום של הטבהלקבלממנה הנדרשים )  7/11

מס שילמו הישראלייםהלקוחותכילהוכיחבנטלעמדהלאהמערערת
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הישראלים ללקוחות לאפשרלמשיבלהורותבקשתה נדחתהובנוסף , ביבוא

.  מאוחרותחשבוניותלהוציא

במסאפקטיביתחבות היעדר בדבר המערערת טענת ג. 

בשום למשיבלהשתלםאמורהיהלאשבמחלוקתהמסכיטענההמערערת.107

ידי עלעצמיתחשבוניתלהוצאתכלכליתנפקותאיןשהרי.  ואופןהיבט

יבוא בשלעצמיתחשבוניתהוצאתכעוסקיםשכן,  הישראליםהלקוחות

מס לתוצאת מביאהאיננהולכןתשומות כמסוהן עסקאותכמס הןמדווחת

עוד .  המדינהלקופתנזקנגרםלאולכן),  לתשלוםמ"מעאפס(אפקטיבית

אינהמאוחרת מס חשבונית להוצאת המשיב של הנחרצת התנגדותו " כינטען

הסופית לתוצאה היטב מודע המשיב ,  שכן .  המעטה בלשון וזו כפיים נקיית 

העדרוהיא החוץתושבת לקוחות בידי מאוחרת מסחשבונית הוצאתשל

). לסיכומים 70סעיף" (במסאפקטיבית חבות 

,  בנוסף .  עוסקיםהםלקוחותיהכיהוכיחהלאהמערערתכיהמשיבטען,  מנגד.108

עוסקים ביןבעסקאותגםלפיו אבסורדילמצבתביאהמערערתגישתקבלת

.  במס אפקטיביתחבותבהיעדרוזאתמסחשבוניותבהוצאתצורךאין

מתבטא הואשאיןעליונהחשיבותבעלחשבונאימסמךהיאמסחשבונית

חשבונית הוצאת מחייבמ"מעחוק.  בגינו התשומותמס ניכויבסוגייתאך

מביאה העסקה האםלשאלהלהתייחסמבלי),  יבוא לרבות(עסקהביצועבגין

. ם לאו אבמסאפקטיביתחבותעמה

במס אפקטיבית חבות היעדר בטענת הכרעה 

בדין המפורש החיוב 

פעולת לעצםכלכליתנפקותכלאיןכי,  הטענהאתוכלמכללדחותיש.109

הוצאת וכיבמסאפקטיביתחבותהעדרבשלהעצמיתהחשבוניתהוצאת

לדיני בניגודעומדתזו טענה".  גרידאטכנית"פעולההיאעצמיתחשבונית

.  המס

אוחשבוניתלהוצאתבדיןהמפורשהחיובמןלהתעלםבחרההמערערת.110

עסקה ביצועבגיןחשבוניתהוצאתמחייבמ"מעחוק.  עצמיתחשבונית
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הוראות וראה( האפקטיביתהחבותלשאלתלהתייחסמבלי),  יבואלרבות(

: פרידמןהמלומדכךעלכותב). מ"מעלחוק' טפרק

:החשבונית להוצאת החובה מקור הוא מ " מעלחוק 45סעיף "

או עסקה כל על עסקה חשבונית לקונה להוציא חייב עוסק " 

,  רחבה הסעיף לשון".ממס פטוריםהם אםגםמעסקהחלק 

כל ובגין עוסק כל על מוטלת החובה .  משמעית -וחד כוללת 

מטרת .  פטורה היא אם גם ,  ממנה חלק או עסקה של סוג 

כל למנוע – ופשוטה בהירה הייתה דנן במקרה המחוקק 

1סעיף " ( עסקה " של להגדרתה בהקשר ספקותשל אפשרות 

ועסקה אקראי עסקת,  פטורה עסקה גםכי ,  ברי ).  מ " מע לחוק

העסקה לגדר נכנסות ,  אפס בשיעור הוא עליה המוטל שהמס 

"  עסקה חשבונית לקונה להוציא העוסק חובת אל ונקשרות 

).   816-815' עמ ', בחלק, פרידמן(

בענין משלימותהוראותלהתקיןהאוצרשראתמסמיךמ"מעלחוק51סעיף.111

ידי עלחשבוניתהוצאתחובתנקבעהמ "מעבתקנות.  בתקנותחשבוניות

עם עסקהעריכתשלמצב כולל,  מצביםבמספר)  עצמית חשבונית(הקונה

ואף חוץמתושבליבואמתייחס.  ד6סעיף,  כאמור.  כבעניינינו ,  חוץתושב

נקבעה שם),  1)(ד.(ג6בסעיף)  המחוייבים בשינויים( נוספותלהוראותמפנה

.  עצמיתחשבוניתהוצאתחובתמפורשות

)  1)(ד.(ג6בהוראהשהחיובאלא, מותנהשאינו ,  שבדיןבחיובשמדובררקלא

נפקות אין ,  המערערתפישעל - עוסקאותו ".  עוסק"למפורשות מתייחס

מס לקזז רשאיהואממילאכימטעמו העצמיתהחשבוניתלהוצאתכלכלית

לנכות יוכלהואאםגם,  עצמיתחשבוניתלהוציאמפורשותנדרש-תשומות

. תשומותכמסכך-אחראותה

:ההוראהלשוןוזו 

מעביר או רוכש ואינו ,  מיובאים טובין המייבא אדם ) ד "( 

מוסמך סוחר באמצעות תמורתם תשלום לצורך החוץ מטבע את 

 –

ידווח, שמו על ערוכה חשבונית יוציא -עוסק הוא אם )1(

בשל23תקנה לפי להגיש שעליו ח " בדו היבוא על 

;" ח " הדו הגשת עם המגיע המס את וישלם עסקאותיו 
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הישראליים הלקוחות של מיהותם הוכחת 

חבות להיעדר המערערתטענת את מקבל הייתיאםגם,  הצורךמןלמעלה.112

הצליחה לאשהמערערתהרי)  וכלמכלאותהדוחהואני(במסאפקטיבית

. תשומותמסמנכיםשהיו , עוסקיםהםלקוחותיהכילהוכיח

והאם ,  לקוחותיהמיהםהוכיחהלאהמערערתכי המשיבטענת את מקבל אני  

משקל לתתניתן לאאף.  תשומותלקיזוז הזכאים עוסקים הם הלקוחותכל

הלקוחות בענייןהמערערתשהגישההיחידהלראיהגבוהראייתי

:  הבאיםהטעמיםמן), 1/מע (לקוחותשלרשימה, הישראליים

רלוונטית הרשימההאםלדעתניתןלאולכןמתוארכתאיננההרשימה)1

אומתה לא הרשימהשכן ,  האסקל'  גבשלעדותהלמרות ,  השומהלתקופת

פעולה ,  הרשימהתארוךלגביולאתוכנהלעצםלא,  חשבוןרואהידיעל

;  לעשותבקלותהיהשניתן

בחקירתוהלקוחותרשימתלגביהואאףנשאל,  וינברגמר,  החברהל"מנכ)2

איך כשנשאל.  בהשהופיעוהשמותמןחלקמכירשהואוהעידהראשית

אתמבין לא אני : "ענה ,השומהלתקופתרלוונטיתשהרשימהלדעתניתן

שירותים קבלוהאלו שהחברות לדעת ניתן איךכשנשאל".השאלה 

לקבל ניתןלא".  לשאלהלענות יודע לא אני : "ענההשומהבתקופת

עסק שלאעצמו על שהעיד,  המערערתשלל"מנכהמכאלו תשובות

ל" כמנכ : "הפעילותשלהאופרטיביבחלקעסקאבלמ"מעבענייני

).  24שורה,  11' עמ" (בלקוחותולתמוך למכור ,  לשווק היה שליהתפקיד

ולאחר ,  הישראלייםהלקוחות אתשגייסהזוהיאבראשותו המערערת

ספק אין ,  לכן.  בהםלתמוךהמשיכה ,  האםחברת מולהחוזה חתימת

בתקופת לקוחותשל מתוארכתלרשימהנגישותהייתהשלמערערת

;  השומה

שכן ,  השומהבתקופתהלקוחותשלהמלאההרשימהשזו הוכחלא)3

מחוץנמצאים "כשמות 8צוינו מתוכם (שמות59כוללתהרשימה 

לקוחות70-ל קרוב יש "שבהשגהבדיוןאמרהמערערתומייצג"),  לישראל

מופיעה אינה,  טכסיגטחברת,  בנוסף); המוצגיםלתיק6מוצג" (בישראל

). המוצגיםלתיק13מוצג(כראיההוגשעימהשהחוזהלמרות, ברשימה



לוד -בית המשפט המחוזי מרכז

אפלאוז איכות אפליקציות בע"מ נ' רשות המיסים 15803-02-18ע"מ

45מתוך 37

היותם עללהצביעבהםשיש,  נוספיםמסמכיםאו נתוניםהוגשו לא)4

של היהשהוגש היחידיהחוזה.  השומהבתקופתעוסקים הלקוחות של

במהלך .  הלקוחותמרשימתנעדרשמה,  כאמור,  אךטכסיגטחברת

אינהטכסיגטחברתמדועהאסקל'  גבאתהמשיבכ"בשאל,  עדותה

את ביטלו הםשאוליהייתהתשובתהאך,  הלקוחותברשימתמופיע

). 34-23שורות,  לפרוטוקול21'  עמ(בקפריסיןמיקומםבשלאו ההסכם

אינה ,  הדעתאתמניחהאינההאסקל'  גבשלתשובתהכילצייןלמותר

את ביטלהטכסיגטלו :  נוספותשאלותמעלהואףמענהמספקת

להסכם כדוגמהעימהההסכםאתדווקאהגישההמערערתלמה,  ההסכם

,  בקפריסיןטכסיגטשלמושבהמקוםאםגם, בנוסף? ישראלילקוחעם

לא אחריםלקוחות8הופיעו בה,  הרשימהמןשמהנעדרלמה

?  ישראליים

רשימת אתמייצגתאכןשהוצגההרשימה כישוכנעתי לא,  לעילמהאמור.113

עוסקים הםהלקוחותשכל הוכחלא, לכךמעבר. השומהבתקופתהלקוחות

המערערת .  העצמיתהחשבוניתהוצאת לפעולתכלכליתנפקותאין כןועל

הרובבענייננו ": נטעןבערעור .  עוסקיםהםהלקוחותכלכיטענהלאעצמה

לכתב 5.30סעיף" ("עוסקים " בבחינת הינם הישראלים הלקוחות של המכריע 

"  עוסקים הינםחוץ תושבתשללקוחותיה רוב":  נטעןובסיכומים)  הערעור

אישור למשלכמו ,  בראיהנתמכהלאזו טענהאף).  לסיכומים65סעיף(

ניתן לא ,  עוסקיםאכןהם הלקוחותרובאם גםכייוער עוד.  חשבוןמרואה

השומה סכוםמתוךוכמה,  הלקוחותרובשלהפעילותהיקפיאתלדעת

שהיקפי הנמנעמןלא,  ועודזאת.  תשומותמסכנגדמקוזז היהאכןהנדרש

העסקאות היקפיעלעולה,  עוסקיםשאינם,  הלקוחות"  מיעוט "שלהעסקאות

.  המדינהבאוצרפגיעהתתכןובכך,  עוסקיםשהםהלקוחות" רוב"של

נובע הישראלייםהלקוחותשלהפעילותמהיקףחלק רק אם גם כי יודגש

.   במסאפקטיביתבחבותמדוברעדיין, עוסקיםשאינםמלקוחות

להוכיח בנטלעמדהלאוהמערערת,  המערערתעלהואהשכנוענטל,  כידוע

מביא היההישראליםהלקוחות שלדווחםוכיהמדינהבאוצרפגיעהאיןכי

.  אפקטיביתחבותלהיעדרבהכרח

בגין מסבאפקטיביתחבותלהיעדרהטענה אתדוחה אני, לעילהאמור מכל.114

.,   היבואעסקאותעלהישראלייםהלקוחותשלדיווחיהם
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הנפקת לאשרהמשיבשלסירובו כיהמערערתשלטענתהועודזאת

דופי להטילכדיבהיש" המעטה בלשון ,  כפיים נקייתאינה "מאוחרתחשבונית

עבודתועושההואכי,  מינהלית כרשות,  המשיבעלחזקה.  לצורךשלאבמשיב

עוד ,  המשיבסיונותימנהתרשמתי,  להיפךואף.  אחרתהתרשמתיולא,  נאמנה

.  בהשגההדיוןמןשעולהכפי, המערערתלקראתלבואהערעורהגשתטרם

שילמוהישראלייםהלקוחותכילהוכיחבנטלעמדהלאהמערערת:לסיכום.115

,  בנוסף .  זהמס שילמו לאהישראלייםשהלקוחותהודתהואףביבואמס

ללקוחות מאוחרתחשבוניתהוצאתלאפשרהמערערתשלבקשתה

בתנאים עמדהלאהמערערתכילקבועיש,  לכךאי.  נדחתה-הישראליים

זכאית אינהולכן.  ד6ותקנה)  א(12תקנה),  5)(א (30סעיףשלבסיפאהאמורים

המס בתקופתשהנפיקההחשבוניותעלאפסמ"מעבשיעורלהטבה

.  הרלוונטית

:  המערערת של העיקרית בטענתה הדיון סיכום 

לסעיף סיפא שב לסייג החריגבגדריעומדת אינההמערערת כיעולה לעילהאמור מכל

עסקאותיהעל אפס בשיעור מוסף ך ער מס להטבת זכאית אינה כן ועל ),  5)( א ( 30

. נדחית – המערערת של העיקרית טענתה .   השומה בתקופת 

היצוא עידוד–לחוק30סעיףתכלית

)  א (א12תקנהושלמ"מעלחוק30סעיףשלבבסיסםהעומדותהתכליותאף.116

.  אפס מ"מעבשיעורלהטבהזכאיתאינההמערערתכיבמסקנהתומכות

בחינת ,  הצורהעלהמהותלהעדפתדרישהישנההמסבדיניבפסיקה,  כידוע

:  החיצוניתהצורהאו הכינוי פניעלהעסקהשלהאמיתיתהכלכליתהמהות

מסיםדיני של ולרוחבם לאורכם השני כחוט השזורה הלכה "

פי על פעילויותעללחול נועדו הפיסקאליים ההסדריםכי,  היא 

לשליטתו הנתונים משתנים פי על ולא , הכלכלי ותוכנן מהותן 
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ישראלסלקום '  נ ברניר -סירוגה 7115/14א " ע ( הנישום של 

מנהל6722/99א" ע );  3.7.2017(49פסקה ]  בנבו פורסם, [ מ " בע 

התיכון היםמגדלי כלל משכנות '  נ אביב-תל מוסף ערךמס 

'  נ אקסלברד 3527/96א " רע );  2004(347,  341)  3( נחד " פ ,  מ " בע 

);  1998(404-403, 385)  5( נבד" פ , חדרה אזור – רכושמס מנהל 

ועסקאות ממס הימנעות " גרוס יוסף ;  48-47'  עמ ,  נמדר 

)).  2001( 7-א 4/ו " ט מיסים "  מלאכותיות 

היסוד עקרונות את להגשים ובמטרה זו הלכה רקע על 

התוכן עיקרון את ובפרט – כאמור המס דיני בבסיס המונחים 

לבור הפרשן על – המשפטית הצורה פני על והעדפתו הכלכלי 

שאירעלמה בנוגע כללית תמונה ולגבש הבר מן המוץ את 

מאוד הנישוםשלהסובייקטיביתכוונתו של משקלה .  בפועל 

הכלכליתהמהות של עליונותה לעומתוזאת ,  אפוא מוגבלת 

עלאובייקטיבית חיצונית מהתבוננות כתוצאה הנלמדת 

לשיםכדי בה יהיה ,  אחרת מסקנה כל.  41.  הנדונה הפעילות 

למניפולציות פתח לפעֹור ואף הכלכלי התוכן עיקרון את לאל 

אינהכן ועל מס מתשלום להימנע המבקשים נישומים מצד 

." אמת מס גביית של המדיניות שיקולי מבחינת רצויה 

ל" ז לשם דפנה המנוחה עיזבון '  נ 4אביב תל שומה פקיד7204/15א"ע(

). )26' עמ , 2.1.2018, בנבו פורסם(

מבקש אותהשירותיםיצוא בעסקתמדובראיןבעניינינוכיטעןהמשיב .117

זה במקרה,  לטענתו .  לחוק30סעיףשללתכליתו בהתאם,  לעודדהמחוקק

אשר ,  האםחברתהיאשלההיחידההלקוחהאשר,  בתבחברתמדובר

האם חברתשלהיחידההספקיתהיאהמערערת.  ממניותיה100%-במחזיקה

במפורש המערערתנציגיציינוהראשונותבהודעות,  כינטעןעוד.  בישראל

ההקלה למתןכלכליתהצדקה שאין ומכאןהמקומיבשוקרקפועלתהיאכי

עידוד ולתכליתהמשיבלטענתהמערערתחסהיהתילאבסיכומיה.  למערערת

.  היצוא

.  בכךתומכותהראיותואף, המשיבשלטענתו אתמקבלאני.118
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בארץהחברה "כיואמר20.11.2016ביוםהמשיבבמשרדיהעידוינברגמר

לשוק) ב" בארה האם חברת ( האמריקאית החברה של השירותים את מוכרת 

). 15-13שורות,  76עמוד, 9' מסמוצג" (יהמקומ

: גייסהשהמערערתהלקוחותלגבי15.11.2016ביוםנשאלרוםמר

הםהאם חברת עבור ומגייסת מחפשת אפלאוז שחברת הלקוחות :  שאלה "

? בלבד ישראלים לקוחות 

). 32-33שורות82עמוד10מוצג("בארץ רק היא שלנו הפעילות ,  כן :  תשובה 

עלאורשופכת,  הנגדיתבחקירתה,  האסקל'  הגב שלעדותה,  מכליותראך.119

: החוץתושבתשלבתכחברתהמערערתשלתפקידה

? בישראל מ " במע כעוסק נרשמה האם '  חב האם . ש "

.לא. ת

שירותים לה שמספקים בישראלאחרים ספקיםהאם'  לחב האם. ש 

? לה סיפקה שהמערערת לשירותים דומים 

. בישראלאחריםספקיםלנו אין, לא. ת

? המערערת של המתחרים מי . ש 

בודקים הייתםאםואולימתחריםאיןכלליבאופןאפלאז '  לחב. ת

מתחרים לנו איןכלליבאופןאבלאקסנטרכמו גדולותממשבחברות

.  בשוק

? התכוונת אפלאז לאיזה ,  אפלאז ואמרתהמערערת על שאלתי . ש 

. מתחריםלנו איןמספקתהאםשחברתהשירותיםמבחינת. ת

? מתחרים אין ישראל אפלאז הישראלית לחברה . ש 

.  מתחריםבאמתלהאין, לא. ת

בשליטהשלה האם חברת שאתם העובדה בגלל השאר בין זה האם . ש 

? אחוז 100של

אז,  יששלנו כפיהבודקיםקהילתאתאיןחברהשלאףהכוונה,  כן. ת

.  עבורנו תחרותאיןפשוט

? בישראל אחרות חברות עם עבדתם לא למה . ש 

? מטרהלאיזו . ת

,  לכם נתנה שהמערערת שירותים לאותם . ש 

.  השאלהאתהבנתילא. ת
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גישה נותנים הייתם שלכם בת חברת הייתה לא שהיא לחברה האם . ש 

? המערערת במקום אתה ועובדים 

כדי בתחברותמקימים אנחנו כ"בד,  זהאתעושיםלא אנחנו כ"בד. ת

.  שוניםבמקומותשלנו השירותיםאתלמכור

? האם '  לחב סיפקה המערערת מה . ש 

). 36-19שורות, לפרוטוקול19' עמ" (ושיווקמכירותשירותי. ת

מדינה בכל:  החוץתושבת שלהעבודה מודלעולה האסקל' הגב שלמעדותה.120

מאתרת וזו,  בתחברתמקימה היא,  שירותיהאתלמכורמעוניינת היאבה

תושבת ,  בעניינינו כלומר.  בפניותיהםומטפלתמקומייםלקוחותעבורה 

מיתרון שנהנתה,  ישראליתעוסקתשללשירותיהממילאהזדקקההחוץ

הפועלים הגופים ,  המקומיהשוקאתהמכירה,  מקומיגוף היותהבשל מובהק

.  הישראליים ללקוחותונגישהזמינההיותהובשל,  והשפההמנטאליות,  בו 

אלא ,  מקומיעוסקשלשירותיו אתשכרהלאהחוץתושבת,  כןעליתר

הייתה לא,  כןאם,  המערערת.  מקומיתכעוסקת,  בתחברתכךלשםהקימה

מדובר אין,  מהותיתשמבחינהומכאן,  זרגורםמולבתחרותמצויהמעולם

לתושבת המערערתשנותנתהשירותיםאתלתמרץצורךואין, יצואבעסקת

כעסקאות ומוצגותנחזות השומה בתקופתהמערערת שלעסקאותיה .  החוץ

. ייצואעסקאותבמהותןאינןאךייצוא

'  נ מוסל יעקב ד"עו 9303/03עאבענייןהעליוןהמשפטביתדברילכאןיפים.121

): בנבו פורסם) ( 2005(959, 952)  2(נטד"פ, תקווה -פתח מוסף ערך מס מנהל 

ערךמס לחוק 30סעיףשל בבסיסם העומדיםהרציונליםאף" 

מרבית ;  זו במסקנהתומכים )  א( א 12תקנהושלמוסף 

ייצוא של עיסקאות הן אפס שיעור עליהן חל אשר העיסקאות 

ידי-על לעודד המחוקק ביקשאלו מעין עיסקאות.  שירותים 

כזו בעיסקה כי )  5)(א( 30בסעיף נקבע כן -על ,  ממס פטור מתן 

המנוייםבמקרים זאת עם.  אפס יהאהמוסף הערך מס שיעור 

לביןהשירות מקבל בין או "  נכס " ה בין זיקה קיימת א 12בתקנה 

ייזקקהשירותשמקבל היא ההנחהכאלהבמקרים .  ישראל 

ידי-על לכך אותו לעודד צורך ואין ",  ישראלי " לשירות ממילא 

לסעיף תחולהאין אלה במקרים .  ממס הפטור בדמות תמריץ 

קסוטו 41/96א" ע ;  844'  בעמ ],  1[ רוזין עניין:  ראה ) ( א ( 30
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א" ע ;  875-874'  בעמ ],  2[ מ " מע מנהל'  נ מ " בע ביטוח סוכנויות 

).  686'  בעמ ],  3[מ " ומע המכסמנהל'  נ מ "בע פינץ גלמן 3196/01

נתבעו קולוניה ידי -על המבוטחות החברות :  בענייננו גם כך 

רצתה אם ).  שלישילצד הודעה של דרך על ( ישראל במדינת לדין 

הייתה היא ,  היה שאכן כפי ,  זו תביעה בפני להתגונן קולוניה 

.  ישראלי דין -עורך באמצעות ישראל במדינת כן לעשות חייבת 

ייצוא לעודד כדי ממס הפטור בתמריץ צורך אין כאלה בנסיבות 

אתהוליד הנסיבות כורח שכן ,  ישראליים שירותים של 

. " ישראלי משפטי לשירות קולוניה של היזקקותה 

שירותיה אתלשכורהחוץתושבתאתאילץהמציאותכורחלא,  בעניינינו .122

במדינות החוץתושבתמחילהאותו עסקיבמודלמדובראלא,  המערערתשל

.  בישראלרקולא,  נוספות

ולאפשר ייצואלעודד)  5)( א (30סעיףמטרת כי,  עולהלעיל האמורמן

מתקיימת אינה,  ישראליםלאעוסקיםמוללהתחרותישראליםלעוסקים

בסיסית מתכליתהמערערתהתעלמהבכדילא.  המערערתשלבעניינה

. בסיכומיהזו וחשובה

אלא ,  בעניינינו מתקיימתאינההיצואעידודשתכליתרקלא:  זו אף,  זו לא.123

כלכלית לפגוע עלולולדומותיהלמערערתאפסמ"מעבשיעורהטבהמתן

המבקשים ,  ישראלייםלקוחות שלכיסם עלבתחרות ,  ישראלייםבעוסקים

.  כבעניינינו , תוכנהבדיקותשירותי

יותר אטרקטיביתהייתההחוץתושבת,  השומהבתקופתהמודלפיעל

בשיעור מ"מעכלל+costשלההחיובמודלשכן,  אלו ישראליים ללקוחות

.  מלא בשיעורמ"מעישראלימלקוח לגבותנדרש , ישראליעוסקואילו , אפס

בתחרות פוגעלמערערתאפסבשיעורמ"מעשלהטבהשמתן,  מכאן

. המחוקקהתכווןלכךשלאספקאין. ובשוויון

"אחרמסמך"כהמסחשבוניותהתרת-החילופיתהטענה

לתושבת המערערתשהנפיקההמסחשבוניותאתלהתירישכינטעןלופיןילח.124

את המייבאים, ישראליםלקוחות בידיתשומות מס לניכוי" אחרמסמך"כהחוץ
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טען מנגד.  5396/17מיסויבהחלטתשנקבעכשם,  ארצההחוץתושבתשירותי 

.  המערערת שלמעניינהשונה 5396/17מיסויהחלטתשלעניינהכיהמשיב

מוסף ערךמסהטבתקבלתולאתשומותמסניכויהיהההחלטהשלעניינה

.  אפסבשיעור

ידי עלשהונפקו חשבוניותעלבהסתמךתשומותמסלנכותביקש ישראליעוסק

הנפיקה לאהמערערתבעניינינו ואילו .  חוץלתושבישראלייםשירותנותני

.  בדיעבדבחכמהמדובר. אפסבשיעוראלא, מלאבשיעורמסחשבוניות

ותיק 15מוצג(5396/17מיסויבהחלטתעיון.  להידחותהמערערתטענת של דינה.125

תשומות מסלניכויאישורשביקשה,  החברה.  שונותהנסיבותכימעלה)  המוצגים

בוצעואלו תיקוניםשירותי.  תיקוניםשירותי חוץ מתושבקבלה " אחרמסמך"כ

עסקי קשרכל היהלאשלחברה,  ישראלייםעוסקים ,  משנהקבלני ידיעלבפועל

לתושב העוסקיםשהפיקוהמסחשבוניותכיביקשההחברה.  עמהםחוזיאו 

"  אחר מסמך"כאותהישמשו ,  במישריןלהשניתנו ,  התיקוניםשירותיבגין,  החוץ

. תשומותמסניכוילצורך

מלא מסבשיעורחשבוניותהוציאהלאהמערערת:  ו בעניינינ שונההמצב.126

ביקשה כיצדברורלא,  לכך אי.  תשומותמסשילמהולאהחוץלתושבת

על יתר".  אחרמסמך"כתשומותמסאלו מחשבוניותלנכותיותרכיהמערערת

של משנהכקבלניתהישראלייםלעוסקיםשירותיםסיפקהלאהמערערת,  כן

.  החוץמתושבתישירבאופןהשירותיםאתקבלו העוסקיםאלא, החוץתושבת

החוץ לתושבת המערערת שהנפיקה המס חשבוניות את להתיר אין :  לסיכום .127

".  אחר מסמך " כ 

הישראליים ללקוחותישירותחשבוניותלהנפיקלמערערתלהתירישכיהטענה

מס חשבוניותלהנפיקלהלהתירישכיהמערערתטענה,  לופיןיחופייללח.128

מאזנוהגתשהיאכפי,  האמורההשומהתקופתבגיןהישראליםללקוחותישירות

זאת לעשותניתןלאכיהמשיבטעןמנגד.  2016מדצמבר,  החדשהמודלהחלת

. לעסקההאמיתיהצדהמערערתתהיהילאהשומהובתקופתהיות

. להידחותדינההמערערתשלזו טענהאף.129

,  הנישום ידיעל בפועלשנעשתהכפיהעסקהאתלמסותישכיהיא ידועה הלכה

'  נ מ " בע תרשיש חברת 1221/94א"רע(לעשותהנישוםיכולשהיהמהלפיולא
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מס שבח  מנהל 503/77,487/77א"ע;)367, 353)  1(מטד"פנתניהרכוש מס מנהל 

). )1978( 125,  121) 2(לבד"פ, מ " בע בנין ברקאי אחים '  נ מקרקעין נתניה 

במסגרתה , הצדדיםידיעלשנעשתהכפימהעסקהלהתעלםמבקשתהמערערת

תושבת .  להשנתנהשירותיםבגיןהחוץלתושבתחשבוניותהמערערתהנפיקה

היחידה הלקוחהיתהיוה,  בפועל למערערתכספיםששילמההיחידההיאהחוץ

. שלה

כדין שלאמסחשבוניתלהוצאתהכשר מתן היאהמערערתשלזוטענהקבלת.130

.  לעסקה והנכונים האמתייםהצדדיםאתמשקפתאינההיאשכן),  פיקטיבית(

ללקוחות ישירותהתוכנהבדיקות שירותיאת שנתנהזו היאהחוץתושבתשהרי

דוגמת וראה(המערערתמולולאחוזה נחתםומולההמערערת ולאהישראליים 

להוצאת המערערתשלבקשתהעצם).  המוצגים לתיק13מוצג,  לקוחעםהסכם

תכנון משקפתהשומהתקופתעבורהישראלייםללקוחותישירותמסחשבונית

חשבונית הוצאתבגדרתהיהכזו חשבוניתשהוצאתומכאן,  לגיטימיבלתימס

די. גי . טי נגד3א " ת מוסף ערך מסמנהל 10071/16א "ע:  ראו (כדין שלאמס

).  9.5.2018, בנבו פורסם(מ" בע הובלות 

.  הישראלים הלקוחותמיהםהוכיחהלאהמערערת,  לעילכאמור,  ועודזאת.131

את לשלםהסכים אשר,  ישראליעוסק,  אחדלקוחולוהעידהלא המערערת

לאחר שניםמספרוזאת,  המערערתי"עלו תוצאאשרבחשבוניתהנקובהסכום

.  החוץלתושבתעליו ושילםהשירותאתקיבלשכבר

דבר סוף

שירות הוא אם אלא "...)5)( א(30סעיףשלבסיפאהאמורהחקיקתיבהסדרכינקבע)א

לפקודת ט 133עד 129בסעיפים כאמור שנקבע הטובין מערך חלק מהווה שתמורתו 

.   שליליהסדרולאֶחֶסרקיים" ;העניין לפי ,  המכס 

שנתנה השירותיםעל–)  5)(א( 30סעיףשללסייג החריגאתלהחיל איןכי נקבע)ב

הלקוחות כילהוכיחבנטל עמדהלאהמערערתשכן ,  החוץלתושבתהמערערת

המערערת בקשת , כןכמו .  שיובאו השירותיםבגיןמוסףערךמסשילמו הישראליים 

- מאוחרתמסחשבוניתלהנפיקהחוץתושבתללקוחותלאשרלמשיבלהורות

. נדחתה
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מסמך "כהחוץלתושבתהמערערתשהנפיקההמסחשבוניותאת להתיראין כינקבע)ג

תושבת שירותיאת המייבאים ,  ישראליםלקוחותבידיתשומותמסלניכוי"  אחר

. ארצההחוץ

ישירות רטרואקטיביתמסחשבוניות להנפיקלמערערתלהתיראיןכינקבע)ד

יתה יהלאהשומהבתקופתשכן, האמורההשומהתקופתבגיןהישראליםללקוחות

. החוץתושבתאלא , הישראלייםהלקוחותעםלעסקהצדהמערערת

. נדחה שהערעור היא לעיל האמור כל תוצאת 

למדד צמודיהיהזהסכום .  50,000₪שלבסךד"עו ט "ושכהוצאותלמשיבתשלםהמערערת

.  בפועלהמלאלתשלומו ועדמהיוםחוקיתריביתויישא

14.9.2020לפנילאאךהדיןפסקאתלפרסםניתן

.  הצדדיםכ"לב הדיןמפסקעותקתשלחהמזכירות

, בהעדר הצדדים.2020ספטמבר 07, י"ח אלול תש"פהיום,  נהנית


