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 פסק די$

 

 מתאגידי� המערערת שקיבלה תקבולי� על מס להטיל המשיב בהחלטת זה ערעור של עניינו

) 5) (א( 30 סעי� להוראת בהתא�, אפס בשיעור מס עליה� חל המערערת לטענת אשר, זרי�

 עוזר לחברת שהוצאה עסקאות בשומת עוסק דנ� הערעור). החוקהחוקהחוקהחוק: להל�( מוס� ער� מס לחוק

 ( 765,123 של בס�, 12/20010 ועד 7/2006 שבי� לתקופה) המערערתהמערערתהמערערתהמערערת: להל�( מ"בע לחקלאי

. אפס בשיעור מ"למע ודווחו ל"מחו אד� כח מחברת שהתקבלו תקבולי� בגי� וזאת), קר�(

 המס להטבת זכאית אינה והמערערת, מוס� ער� במס חייבות אלה עסקאות, המשיב לשיטת

  .לחוק) 5)(א(30 שבסעי�

        הרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות    להל�להל�להל�להל�

 והשמת� העובדי� הבאת. לישראל מתאילנד זרי� עובדי� בהבאת עוסקת המערערת .1

    החברותהחברותהחברותהחברות: להל�( תאילנדיות חברות מספר ע� התקשרות באמצעות ידה על נעשית

 בעלי, ישראליי� חקלאי� י"ע לה המוכתבות לדרישות ובהתא�), התאילנדיותהתאילנדיותהתאילנדיותהתאילנדיות

  . באר+ הזרי� העובדי� העסקת לצור� הדרושי� ההיתרי�

 בס� נקבעה 12/20010 ועד 7/2006 שבי� לתקופה למערערת שהוצאה העסקאות שומת .2

 ודווח ל"מחו אד� כוח מחברת שהתקבלו תקבולי� בגי� זאת). קר�( ח"ש 765,123 של

 ער� במס חייבות המערערת שביצעה העסקאות, המשיב לשיטת. אפס בשיעור מ"למע

 הגישה המערערת. לחוק) 5)( א( 30 בסעי� הקבוע החריג לפי, מלא בשיעור מוס�

  . זו שומה על למשיב השגה

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/17466-01-12.pdf
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 החקלאי כי בהשגה טענה המערערת. בהשגה דיו� המשיב אצל התקיי� 24.10.11 ביו� .3

 התאגיד ובי� החברה בי� להסכ� צד אינו בישראל הזר העובד את המעסיק הישראלי

 טענות דחה המשיב. החו+ לתושבי הנית� לשירות קשר כל לו אי� ולפיכ� הזר

 לתאגידי שירות במת� מדובר שכ�, עצמו בעד מדבר החוק נוסח כי, בנימוק המערערת

 שהגישה ההשגה את המשיב דחה 8.12.11 ביו�". בישראל ישראל תושב"ל בנוס� חו+

  .הערעור מכא� .המערערת

        

            המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    טענותטענותטענותטענות

, חסר ומידע שגויות עובדות בסיס על החלטתו את קיבל המשיב, המערערת לטענת .4

 כי, המערערת ידי על נטע� כ�. מנהלית החלטת קבלת על החלי� לכללי� בניגוד

 לא הישראלי� החקלאי� עמדת, בדבר נוגע צד ה� הישראלי� שהחקלאי� למרות

 מההסכ� הנהני� ה� המשיב טענת שלפי פי על א�, המשיב ידי על בחשבו� נלקחה

 בהחלטת מהותי פג� נפל כי מקביעה מנוס אי�, לפיכ�. הזר והתאגיד המערערת בי�

  .המשיב

 חקירתו במהל� התגלה המשיב בהחלטת נוס� פג� כי, וטוענת ממשיכה המערערת .5

 והחקלאי המערערת בי� ההסכ� כי במפורש נאמר המשיב בתצהיר. הנגדית

, המשיב של עיניו לנגד עמד) '"'"'"'"אאאא    2222    נספחנספחנספחנספח"""":  להל�, לתצהירו' א 2 נספח( הישראלי

 לאמור בניגוד כי התברר המשיב של הנגדית חקירתו במהל�. בהשגה ההחלטה טר�

, ההשגה את לדחות ההחלטה קבלת טר� עיניו לנגד עמד לא' א 2 נספח, בתצהירו

  . המערערת לתצהיר בנספח כשעיי� לראשונה לידיו הגיע' א 2 נספח ולמעשה

 הסכ� על החלטתו את ביסס כי, בעובדה נעו+, המשיב דעת בשיקול שנפל נוס� פג� .6

 שלא ובוודאי בישראל לפעילות כלל קשור שאינו זר תאגיד ובי� המערערת בי�

 עמד ההחלטה קבלת טר� כי, המשיב מציי� לתצהירו 7 בסעי�. בישראל לחקלאי�

' ג2 נספח סומ�( דיוולופר יורוסטו� חברת ובי� המערערת בי� הסכ� עיניו לנגד

 לקוחות לאתר לפעול אמורה המערערת כי מגלה זה בהסכ� עיו�). המשיב לתצהיר

 אי� לפיכ�. בהסכ� כנקוב עמלה תמורת ברומניה יורוסטו� חברת עבור פוטנציאליי�

  . זה מהסכ� נהנה ישראל תושב כי, לטענה בסיס

 כי בעובדה נעו+, המערערת לטענת, המשיב החלטת בבסיס העומד נוס� מהותי פג� .7

 בחקירתו שטע� למרות, זאת. ההשגה את לדחות מנהלית החלטה קיבל המשיב

 לפיה, התעסוקה שירות לחוק' ג 69 סעי� להוראת כלל מודע הוא אי� כי הנגדית

 בסעי� כהגדרתו" המותר תשלו�"ל מעבר הזר מהתאגיד כלשהו תשלו� לגבות אסור
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 הנוגעת זו חוק הוראת ע� והתמודדות הכרה. התעסוקה שרות לחוק' ה0ו' ב 69

 בעניי� החלטה קבלת לצור� ומרכזית חיונית זה ערעור שבמרכז התשלו� לגובה

  .הנדו�

 התשלו�" הא�, השאלה ע� להתמודד המשיב על היה, ההחלטה קבלת טר� .8

 על מה ברור לא". המותר תשלו�"ל מ"מע להוסי� נית� שמא או מ"מע כולל" המותר

0הלקוח על המס את המערערת תגלגל א�. זה דברי� במצב לעשות המערערת

 תספוג וא�, תעסוקה שירות חוק הוראות על עבירה משו� בכ� יהיה הזר התאגיד

 את בפועל מקטי� המשיב שבכ� הרי, המשיב שדורש כפי המס את בעצמה המערערת

 הנובעת לבעייתיות המשיב התייחסות חוסר. בחוק הקבוע" המותר תשלו�"ה

 החלטתו תחת הבסיס את שומטת תעסוקה שירות חוק ובי� החלטתו בי� מהסתירה

  .       המשיב של המנהלית

 הסתירה שאלת כי, בצדק שלא, הנגדית החקירה בשלב טענה המשיב כ"ב, ועוד זאת .9

 א� מכ� ולאחר חזית הרחבת מהווה המשיב החלטת ובי� תעסוקה שירות חוק בי�

 המשיב כ"ב לטענת כי, מעלה הערעור ובכתב בהשגה עיו�. רלבנטיות לחוסר טענה

 כי, המערערת טענה הערעור בכתב וה� בהשגה ה�. אחיזה כל אי� חזית הרחבת בדבר

 מקו� היה לא לפיכ�. המשיב החלטת ובי� תעסוקה שירות חוק בי� סתירה קיימת

  .זה בנושא החקירה לקו המשיב כ"ב להתנגדות

 על תעסוקה שירות בחוק לפקח החליט המחוקק כי העובדה עצ�, זו א� זו לא .10

 אישי באופ� בי�, הזר התאגיד באמצעות למערערת הזר העובד שמשל� התשלו�

 השרות כי מלמדת, הזר העובד על להג� ראויה מטרה מתו�, זר תאגיד באמצעות ובי�

 התאגיד על ההגנה בבסיס. הישראלי לחקלאי ולא הזר לעובד או/ו הזר לתאגיד נית�

 עבור הזר לתאגיד נית� שהשרות בכ� המחוקק של הכרתו עומדת הזר העובד או הזר

 הישראלי החקלאי ולא השרות עבור למערערת המשלמי� אלה וה�, הזר העובד

  . המחוקק להגנת זקוק הוא אי� כי מחלוקת אי� אשר

 אינו בישראל הזר העובד את המעסיק הישראלי החקלאי כי, המשפט בית בפני הוכח .11

 לתאגיד שנית� לשרות קשר כל לו ואי� הזר התאגיד ובי� המערערת בי� להסכ� צד

 התאגיד יוכל לא, הזר לתאגיד המערערת י"ע שנית�, ההסכ� נשוא, השרות ללא. הזר

 לצור� הזר לתאגיד הדרוש ייחודי בשירות מדובר. העסקי ייעודו את למלא הזר

 הנדרש בכל וטיפול ייעו+, היתר בי�, כולל הזר לתאגיד השרות. העסקית פעילותו

 ויזה חידוש, החו+ משרד מול טיפול, המוצא במדינת השגרירות י"ע ויזות להנפקת

, שוט� עסקי מקצועי ייעו+, המוצא לאר+ חזרה טיסה כרטיסי ברכישת וטיפול
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 שוני� תיאומי� וביצוע, שוני� בליקויי� וטיפול בדיקה, המשרדי� בי� תיאו�

  .חדשי� עובדי� הבאת לצור� הדרושי�

 הזר והעובד הזר התאגיד של האינטרסי� את ובראשונה בראש מייצגת המערערת .12

 נמצאי�, וצרכיה� הזרי� העובדי�, המערערת מבחינת. הישראלי המעסיק מול

 בי� ההסכ�. הזר התאגיד כלפי המערערת להתחייבות בהתא�, ראשו� עדיפות בסדר

  .הזר העובד של זכויותיו על בהגנה ככולו רובו עוסק הזר והתאגיד המערערת

 שאינו שירות למת� נפרד הסכ� קיי� הישראלי והחקלאי המערערת בי� כי הוכח .13

 החקלאי שמקבל השרות בגי�. הזר והתאגיד המערערת בי� להסכ� כלל קשור

. עובד כל בגי� לחודש ב"ארה דולר 50 בס� נפרד תשלו� החקלאי משל�, מהמערערת

 מוס� ער� מס הכוללת לחקלאי מס חשבונית המערערת מוציאה זה תשלו� בגי�

 התאגיד שמשל� לתשלו�, בעקיפי� ולא במישרי� לא, קשור אינו זה תשלו�. כדי�

  .לעוסק הזר

 7142/10 א"ע(    גמישגמישגמישגמיש    עניי�עניי�עניי�עניי�ב הדי� פסק שבבסיס לעובדות בניגוד כי הוכיחה המערערת .14

 ביו� נית� בנבו פורס�, באשדודבאשדודבאשדודבאשדוד    מוס�מוס�מוס�מוס�    ער�ער�ער�ער�    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    אד�אד�אד�אד�    כחכחכחכח    שירותישירותישירותישירותי    גמישגמישגמישגמיש

 החוזית המשפטית התמונה, נסמכת היא עליו), "גמישגמישגמישגמיש    עניי�עניי�עניי�עניי�"""": ולהל� לעיל, 24.10.12

 מסחריי� הסכמי� שני קיימי� הנדו� בתיק, גמישגמישגמישגמיש    עניי�עניי�עניי�עניי�ל בניגוד. לחלוטי� שונה

 הזר לתאגיד הנית� לשירות הנוגע הזר והתאגיד המערערת בי� אחד הסכ�: נפרדי�

 ושבגינו הישראלי לחקלאי המערערת שנותנת לשירות נוגע שני הסכ�. הזר ולעובד

 מ"מע המערערת גובה בגינ� אשר ניכרי� תשלומי� בנפרד החקלאי משל�

  . כדי� עליו ומדווחת הישראלי מהחקלאי

 שגבתה מ"מע בתוספת ח"ש אלפי במאות הכנסות בתצהירו הציג המערערת מנהל .15

 התשלומי� גביית. ביניה� ההסכ� במסגרת הישראלי� מהחקלאי� המערערת

 משמעית חד ראיה מהווה ביניה� המסחרי ההסכ� פי על הישראלי� מהחקלאי�

� והתשלו� הזר לתאגיד הנית� השירות בי� מהותית חוזית עסקית הפרדה שיש לכ

, עסקית מבחינה. הימנו והתשלו� לחקלאי הנית� השירות ובי� ממנו שהועבר

 פי על שירות כמקבל ייחשב הישראלי שהמעסיק בכ� הגיו� אי� ומשפטית מסחרית

 או זכויות לו מקנה ושאינו, פיו על מחויב הוא שאי�, לו צד הוא שאי� הסכ� נושא

  .כלשה� הטבות

 שירות מת� הוא ההסכ� נושא, לפיו) 5)(א(30 בסעי� האמור הסייג להחלת התנאי .16

 השומה עוסקת בה� ובפעילות בהסכמי� מתקיי� אינו, הישראלי לחקלאי ג� בפועל

 שיתקיי� כדי כי כ� על מלמד" ההסכ� נושא" במונח בחוק השימוש עצ�. שבנדו�
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 עיקרי חלק או ההסכ� במרכז להיות חייב לחקלאי השירות, האמור התנאי

  ".ההסכ� נושא" את מהווה הוא אי� אחרת, מההסכ�

 בי� ועצמאי נפרד הסכ� אי� שבו במצב לחול נועד לחוק) 5)(א(30 בסעי� התיקו� .17

 ע� הסכ� של הסוואה יש שבו מצב ע� להתמודד בכדי" ישראל תושב"ו העוסק

  ". גמיש" בעניי� שנעשה כפי הזר התאגיד ע� ההסכ� בתו� החקלאי

 כי העובדה חר�", גמיש" בעניי� הדי� פסק על ורק א� עמדתו את מבסס המשיב .18

 לא גמיש די� בפסק. הנדו� בתיק העובדות מ� לחלוטי� שונות גמיש בעניי� העובדות

 אשר המשיב והחלטת התעסוקה שירות חוק הוראת בי� הסתירה שאלת כלל נדונה

  .בחוק הקבוע" המותר התשלו�" להפחתת גורמת בפועל

  

            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות

 כי, המערערת עמדת. מ"מע בחוק 23' מס תיקו� לאחר ממש כל אי� זה בערעור .19

  . שגויה משפטית עמדה היא" ההסכ� במרכז" להיות חייב הישראלי לחקלאי השירות

. גמיש בעניי� המערערת של עיסוקה ובי� עיסוקה בי� שוני כל הוכיחה לא המערערת .20

    העוסקתהעוסקתהעוסקתהעוסקת    חברהחברהחברהחברה    הינההינההינההינה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת"""": כדלקמ� המחלוקת את ש"ביהמ תאר גמיש בעניי�

    התמורההתמורההתמורההתמורה    אתאתאתאת. . . . ישראליי�ישראליי�ישראליי�ישראליי�    חקלאי�חקלאי�חקלאי�חקלאי�    אצלאצלאצלאצל    מתאילנדמתאילנדמתאילנדמתאילנד    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שלשלשלשל    ובהשמהובהשמהובהשמהובהשמה    בהבאהבהבאהבהבאהבהבאה, , , , במיו�במיו�במיו�במיו�

        ". ". ". ". תאילנדיותתאילנדיותתאילנדיותתאילנדיות    מחברותמחברותמחברותמחברות    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    מקבלתמקבלתמקבלתמקבלת    עבודתהעבודתהעבודתהעבודתה    בגי�בגי�בגי�בגי�

 שירות למת� בעסקאות 0 אפס בשיעור מס 0 משמעותית הקלה קובע) 5)(א(30 סעי� .21

    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    כנית�כנית�כנית�כנית�    שירותשירותשירותשירות    יראויראויראויראו    לאלאלאלא" כי הקובע בסעי� מסויגת זו הטבה. חו+ לתושב

    לתושבלתושבלתושבלתושב    ג�ג�ג�ג�, , , , החו+החו+החו+החו+    תושבתושבתושבתושב    עלעלעלעל    נוס�נוס�נוס�נוס�, , , , בפועלבפועלבפועלבפועל    השירותהשירותהשירותהשירות    מת�מת�מת�מת�    הואהואהואהוא    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    נושאנושאנושאנושא    כאשרכאשרכאשרכאשר

 ..."..."..."..."ג�ג�ג�ג�    החו+החו+החו+החו+    תושבתושבתושבתושב    עלעלעלעל    נוס�נוס�נוס�נוס�"..."..."..."... – לעיל המודגשות המילי� ארבעת ..."..."..."..."בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל

  . 1.7.02 ביו� לתוקפו נכנס אשר לחוק 23' מס בתיקו� נוספו

, ישראלי� חקלאי� עבור מתאילנד זרי� עובדי� בהבאת עוסקת המערערת כי הוכח .22

 הוצא אשר, ישראלי חקלאי של קיומו היא העסקה להשתכללות בלעדי תנאי כאשר

 מנהל נמנע מה משו� אשר, פשוטה בעובדה מדובר. העובד להעסקת היתר שמו על

  .לגביה ישירה תשובה ממת� המערערת

 ובי� לאר+ הזר העובד הגעת שלפני התקופה בי� הפרדה ליצור מנסה המערערת .23

. התקופה את לנתק נית� לא מהותית מבחינה, ואול�. ארצה הגעתו שלאחר התקופה

 זה שירות. העובד קליטת שלפני לתקופה ביחס ג� שירות מקבל הישראלי החקלאי

 העקרונות אחד, התאילנדי� התאגידי� ע� בהסכמי� המוזכרי� באלמנטי� מתבטא
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 ולא, הכלכלית מהותה לפי נבחנת שעסקה הקובע זה הוא, המס בדיני החשובי�

        . לכנותה הצדדי� בחרו בו האופ� או לצורה בהתא�

. מיסודו מופר� השירותי�" פיצול"ל המערערת שטענת מלמד העסקה על כולל מבט .24

 המצויד ישראלי חקלאי ללא. בתאילנד עובדי� סו� בלי עד למיי� יכולה המערערת

  . קיו� זכות  לה אי�, עובד ודורש בהיתר

 אי� כי, המשיב טוע�, בהחלטתו לכאורה פגמי� בדבר המערערת לטענת בהתייחס .25

 את לבסס מנת על עובדתי חומר מספיק עמד המשיב בפני. ממש כל בטענות

 בתיאור להסתפק א� היה נית� החלטה לקבל מנת שעל נראה. המשפטית החלטתו

    אלהאלהאלהאלה    מדינותמדינותמדינותמדינות    דר�דר�דר�דר�    לחקלאותלחקלאותלחקלאותלחקלאות    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    מגייסתמגייסתמגייסתמגייסת    חברתנוחברתנוחברתנוחברתנו"""": פעילותה את המערערת

    החקלאי�החקלאי�החקלאי�החקלאי�    צרכיצרכיצרכיצרכי    פיפיפיפי    עלעלעלעל    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    אתאתאתאת    ממייני�ממייני�ממייני�ממייני�    אשראשראשראשר    אד�אד�אד�אד�    כחכחכחכח    חברותחברותחברותחברות    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת

 המערערת ממנהל הודעות 3 נגבו בנוס�) רחמי� מר לתצהיר 4 נספח( ".".".".ובקשותיה�ובקשותיה�ובקשותיה�ובקשותיה�

 היה לא הישר והשכל הממצאי�, החוזי� לאור. החשבו� מרואה נוספות והודעות

. השומה לשורש היורד פג� בכ� שאי� ובוודאי, ישראלי מחקלאי עדות לגבות דרוש

 את להוכיח רצתה וא� המערערת על מוטל בערעור הנטל כי יוער זה בהקשר

 מלהביא הימנעותה. ישראלי חקלאי בבית לעדות להביא היא הייתה צריכה עמדתה

  . לפתחה רובצת – בנסיבות בעיניה הוא רלוונטי כה א� – זה עד

 לחברות שנית� שהשירות להוכיח המערערת כתפי על מוטל בערעור הנטל, לסיכו� .26

 עמדה לא המערערת. בישראל לחקלאי שנית� לשירות ג� קשור לא – התאילנדיות

� לחברות המערערת שסיפקה לשירות ער� כל אי� ישראלי חקלאי שבלי וברור בכ

 מיוחדי� שירותי� עבור הישראלי החקלאי ידי על 50% של תשלו�. התאילנדיות

 לראשונה המערערת מצביעה עליה� הפגמי�. זה לעניי� מוריד או מעלה אינו

 מנת על השומה לשורש היורדי� כאלה לא ובוודאי, ה� פגמי� לא – בסיכומי�

        . הערעור את יקבל משפט שבית

        

            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

 לתושב שירות למת� בעסקאות אפס בשיעור מס קובע מ"מע לחוק) 5)(א(30 סעי� .27

 הגלו� התשומות מס את לנכות רשאי העוסק כי, היא ההקלה משמעות. חו+

, זאת ע�. הלאה התשומות במכירת מס משל� אינו שהוא למרות וזאת בחשבוניות

    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    כנית�כנית�כנית�כנית�    שירותשירותשירותשירות    יראויראויראויראו    לאלאלאלא"""" כי עוד הקובע, סעי� באותו מסויגת זו הטבה

    לתושבלתושבלתושבלתושב    ג�ג�ג�ג�, , , , החו+החו+החו+החו+    תושבתושבתושבתושב    עלעלעלעל    נוס�נוס�נוס�נוס�, , , , בפועלבפועלבפועלבפועל    השירותהשירותהשירותהשירות    מת�מת�מת�מת�    הואהואהואהוא    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    נושאנושאנושאנושא    כאשרכאשרכאשרכאשר

    ..."..."..."..."בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל
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' מס בתיקו� נוספו ..."..."..."..."ג�ג�ג�ג�    החו+החו+החו+החו+    תושבתושבתושבתושב    עלעלעלעל    נוס�נוס�נוס�נוס�"..."..."..."... – לעיל המודגשות המילי� ארבעת .28

  . 1.7.02 ביו� לתוקפו נכנס אשר לחוק 23

    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    כנית�כנית�כנית�כנית�    שירותשירותשירותשירות    יראויראויראויראו    לאלאלאלא"""": כדלקמ� היה הסעי� של נוסחו לתיקו� עובר .29

  ..."..."..."..."בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל    לתושבלתושבלתושבלתושב    בפועלבפועלבפועלבפועל    השירותהשירותהשירותהשירות    מת�מת�מת�מת�    הואהואהואהוא    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    נושאנושאנושאנושא    כאשרכאשרכאשרכאשר

 לסקטורי� עידוד מת� לש� המחוקק בידי ככלי לשמש נועד אפס מס שיעור .30

 התרת כדי תו�, עסקאותיו על אפקטיבי מס הטלת אי באמצעות, במשק מסוימי�

. בו לשימוש או העסק לצרכי שירותי� או טובי� לרכישת ששימשו תשומות ניכוי

, לחוק 41 סעי� הוראת למרות, תשומות מס לניכוי האפשרות ידי על נעשה הדבר

 המוטל המס א�, מ"במע חייבת העסקה, למעשה. מ"מע חייבת שאיננה עסקה בגי�

 נהנה, אפס בשיעור מ"מע חל עסקאותיו שעל עוסק. אפס בשיעור הוא עליה

, ומאיד� לספקי� ידו על ששול� מ"מע החזר, מחד: עולמות משני מכ� כתוצאה

    מסמסמסמס    שיעורשיעורשיעורשיעור    0 0 0 0     7777    פרקפרקפרקפרק: : : : מוס�מוס�מוס�מוס�    ער�ער�ער�ער�    מסמסמסמס, פרידמ�: ראו(  עסקאותיו על מ"מע הטלת מניעת

  ).  ליי� או� מיסי�, , , , ופטורי�ופטורי�ופטורי�ופטורי�    אפסאפסאפסאפס

 אד� על אפס מס שיעור להחיל נית� לא כי, הקובע סייג הוס�) 5)(א(30 בסעי� .31

    לתושבלתושבלתושבלתושב    ג�ג�ג�ג�, החו+ תושב על נוס�, בפועל נית� חו+ לתושב שירות א�, בישראל

 התייחסות קובע) 5)(א(30 שסעי� לאד� בפועל הנית� שירות, דהיינו. בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל

  . אפס מס לשיעור ראוי איננו, בישראל אד� או ישראל תושב כאל אליו

 כדי נולד, לחוק 23' מס בתיקו� להוראה שנוס�), 5)(א(30 סעי� שבהוראת התיקו� .32

 הדי� פסקי בעקבות מוס� ער� מס רשויות של הרצו� שביעות לחוסר מענה לספק

  ). קסוטוקסוטוקסוטוקסוטו    עניי�עניי�עניי�עניי�: להל�( 862) 1(נג ד"פ ממממ""""מעמעמעמע' ' ' ' ננננ    קסוטוקסוטוקסוטוקסוטו 41/96 א"ע בעניי�

  :מ"מע לחוק 23 מספר תיקו� לפני) 5)(א(30 סעי� נוסח להל� .33

    קבעקבעקבעקבע    האוצרהאוצרהאוצרהאוצר    ששרששרששרששר    שירותשירותשירותשירות    למעטלמעטלמעטלמעט, , , , חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    שירותשירותשירותשירות    מת�מת�מת�מת�) ) ) ) 5555"("("("(    

    נושאנושאנושאנושא    כאשרכאשרכאשרכאשר    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    כנית�כנית�כנית�כנית�    שירותשירותשירותשירות    יראויראויראויראו    לאלאלאלא; ; ; ; זהזהזהזה    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�

        ..."...."...."....".בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל    לתושבלתושבלתושבלתושב    בפועלבפועלבפועלבפועל    השירותהשירותהשירותהשירות    מת�מת�מת�מת�    הואהואהואהוא    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�

  . לעיל המוזכר    קסוטוקסוטוקסוטוקסוטו    עניי�עניי�עניי�עניי�ב שניתנה הפסיקה בעקבות הסעי� לתיקו� נדרש המחוקק  

 כנוסחו, לחוק) 5)(א(30 סעי� פי על כי, העליו� המשפט בית קבע קסוטו די�0בפסק .34

 בו מקרה למעט, חו+ לתושב שירות מת� לגבי" אפס" שיעור יחול, 23 תיקו� לפני

 0 קסוטו בעניי� המשפט בית לדעת. בישראל ישראל לתושב" בפועל" נית� השירות

� ביקש שהמחוקק מלמדי� ההיסטורי והרקע החקיקה תכלית 0 החוק פרשנות לצור

 לצור� זה מצב ניצול מניעת תו�, אלה בעסקאות מס להטיל ולא היצוא את לעודד

    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    ונית�ונית�ונית�ונית�    אמיתיאמיתיאמיתיאמיתי    הואהואהואהוא    שהשירותשהשירותשהשירותשהשירות    ככלככלככלככל, , , , לפיכ�לפיכ�לפיכ�לפיכ�. מלאכותיות עסקאות ביצוע
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    השירותהשירותהשירותהשירות    אתאתאתאת    לראותלראותלראותלראות    שלאשלאשלאשלא    ראויראויראויראוי    זהזהזהזה    יהיהיהיהיהיהיהיה    כ�כ�כ�כ�, , , , ומרכזיתומרכזיתומרכזיתומרכזית    אמיתיתאמיתיתאמיתיתאמיתית    היאהיאהיאהיא    לשירותלשירותלשירותלשירות    שזיקתושזיקתושזיקתושזיקתו

 המשפט בית. ממנוממנוממנוממנו    נהנהנהנהנהנהנהנה    ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב    א�א�א�א�    ג�ג�ג�ג�, , , , ישראלישראלישראלישראל    לתושבלתושבלתושבלתושב    בפועלבפועלבפועלבפועל    שנית�שנית�שנית�שנית�    כשירותכשירותכשירותכשירות

 זו אי� כי, קבע כ�. חו+ תושב הוא העיקרי השירות מקבל כי, קסוטו בעניי� קבע

 בו לראות שיש או השירות מ� נהנה ישראל תושב א� ג� פיקציה זו ואי� כסות

  ). 5)(א(30 שבסעי� לסייג נופל אינו זה מקרה, לכ�. משני שירות מקבל

. המשפט בית המלי+ עליו בנוסח הסעי� תוק�, קסוטו בעניי� הדי� פסק בעקבות .35

 כי צוי� החוק להצעת ההסבר בדברי. ל"הנ המילי� בארבעת הוחלפה" בפועל" המילה

    : כדלקמ� קסוטו בעניי� שנפסקה ההלכה רקע על נעשה התיקו�

    יחוליחוליחוליחול    כיכיכיכי    נקבענקבענקבענקבע............41/9641/9641/9641/96    אאאא""""עעעע    בתיקבתיקבתיקבתיק    העליו�העליו�העליו�העליו�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    שנת�שנת�שנת�שנת�    דדדד""""בפסבפסבפסבפס""""

    שהעניקהשהעניקהשהעניקהשהעניקה    תיוו�תיוו�תיוו�תיוו�    שירותישירותישירותישירותי    בשלבשלבשלבשל    האמורהאמורהאמורהאמור    הסעי�הסעי�הסעי�הסעי�    לפילפילפילפי    אפסאפסאפסאפס    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    ממממ""""מעמעמעמע

    חברותחברותחברותחברות    לבי�לבי�לבי�לבי�    זרותזרותזרותזרות    ביטוחביטוחביטוחביטוח    חברותחברותחברותחברות    בי�בי�בי�בי�    שתיווכהשתיווכהשתיווכהשתיווכה, , , , המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    החברההחברההחברההחברה

    עיקרעיקרעיקרעיקר    כיכיכיכי    היתההיתההיתההיתה    העליו�העליו�העליו�העליו�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    הנמקתהנמקתהנמקתהנמקת............ישראליותישראליותישראליותישראליות    ביטוחביטוחביטוחביטוח

    בקביעתבקביעתבקביעתבקביעת    קושיקושיקושיקושי    נוצרנוצרנוצרנוצר    הדי�הדי�הדי�הדי�    פסקפסקפסקפסק    בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות. . . . החו+החו+החו+החו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    נית�נית�נית�נית�    השירותהשירותהשירותהשירות

    בשלבשלבשלבשל    ישראלישראלישראלישראל    ולתושבולתושבולתושבולתושב    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    הניתני�הניתני�הניתני�הניתני�    משירותי�משירותי�משירותי�משירותי�    העיקריהעיקריהעיקריהעיקרי    הנהנההנהנההנהנההנהנה

    כיכיכיכי    ולקבועולקבועולקבועולקבוע    האמורהאמורהאמורהאמור) ) ) ) 5555)()()()(אאאא((((30303030    סעי�סעי�סעי�סעי�    אתאתאתאת    לתק�לתק�לתק�לתק�    לפיכ�לפיכ�לפיכ�לפיכ�    מוצעמוצעמוצעמוצע. . . . עסקהעסקהעסקהעסקה    אותהאותהאותהאותה

    לאלאלאלא................בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל    לתושבלתושבלתושבלתושב    וה�וה�וה�וה�        חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    ה�ה�ה�ה�    נית�נית�נית�נית�    השירותהשירותהשירותהשירות    כאשרכאשרכאשרכאשר

    חחחח""""הההה." (." (." (." (חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    הנית�הנית�הנית�הנית�    כשירותכשירותכשירותכשירות    האמורהאמורהאמורהאמור    הסעי�הסעי�הסעי�הסעי�    לעני�לעני�לעני�לעני�    אותואותואותואותו    יראויראויראויראו

        ). ). ). ). 237237237237' ' ' ' עמעמעמעמ    3076307630763076    בבבב""""תשסתשסתשסתשס

, ההסבר מדברי שעולה כפי ותכליתו לשונו ג� כמו, הסעי� לתיקו� שהובילו הנסיבות .36

 שמת� להראות צור� אי� ההטבה שלילת שלצור� דעתו גילה המחוקק כי מלמדי�

 לחמוק בכוונה נעשה האחרו� של וצירופו פיקציה הוא החו+ לתושב השירות

 ע� ביחד מהשירות שנהנה ישראל תושב כשקיי� ג� תישלל ההטבה. מס מתשלו�

  . החו+ תושב

 0275ה 5/כ מסי�, ממממ""""מעמעמעמע' ' ' ' ננננ    אינטרנשיונלאינטרנשיונלאינטרנשיונלאינטרנשיונל    וידיאווידיאווידיאווידיאו) א"ת מחוזי( 1081/05) א"ת( ש"בע .37

  : כדלקמ� המחוזי המשפט בית קבע זה בעניי�. התיקו� לאחר שהוצאו שומות נדונו

    דידידידי    שכ�שכ�שכ�שכ�, , , , התיקו�התיקו�התיקו�התיקו�    לאחרלאחרלאחרלאחר    עודעודעודעוד    רלוונטיתרלוונטיתרלוונטיתרלוונטית    אינהאינהאינהאינה    הדומיננטיהדומיננטיהדומיננטיהדומיננטי    הנהנההנהנההנהנההנהנה    שאלתשאלתשאלתשאלת""""

    בפועלבפועלבפועלבפועל    שירותשירותשירותשירות    נית�נית�נית�נית�, , , , חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    בפועלבפועלבפועלבפועל    שירותשירותשירותשירות    למת�למת�למת�למת�    בנוס�בנוס�בנוס�בנוס�    כיכיכיכי    כאמורכאמורכאמורכאמור

    הנהנההנהנההנהנההנהנה    מיהומיהומיהומיהו    לקבועלקבועלקבועלקבוע    צור�צור�צור�צור�    אי�אי�אי�אי�    שובשובשובשוב... ... ... ... בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל    לתושבלתושבלתושבלתושב    ג�ג�ג�ג�

    שהואשהואשהואשהוא    משנימשנימשנימשני    נהנהנהנהנהנהנהנה    שלשלשלשל    בקיומובקיומובקיומובקיומו    דידידידי    שכ�שכ�שכ�שכ�, , , , המשניהמשניהמשניהמשני    הנהנההנהנההנהנההנהנה    ומיהוומיהוומיהוומיהו    העיקריהעיקריהעיקריהעיקרי

   ."."."."יחוליחוליחוליחול    לאלאלאלא    שהסייגשהסייגשהסייגשהסייג    כדיכדיכדיכדי    בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  עוזר לחקלאי בע"מ נ' מע"מ רחובות 12	01	17466 ע"מ
  

   

 15מתו�  9

 א"ע במסגרת העליו� המשפט בבית אומצה המחוזי המשפט בית של זו פסיקה .38

  ):  פורס� טר�( ממממ""""מעמעמעמע' ' ' ' ננננ    אינטרנשיונלאינטרנשיונלאינטרנשיונלאינטרנשיונל    וידאווידאווידאווידאו 8726/06

    אאאא""""בעבעבעבע    זהזהזהזה    משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    שלשלשלשל    דינודינודינודינו    פסקפסקפסקפסק    רקערקערקערקע    עלעלעלעל    התיקו�התיקו�התיקו�התיקו�    אתאתאתאת    להבי�להבי�להבי�להבי�    ישישישיש""""

    בטענותבטענותבטענותבטענות    ממשממשממשממש    היההיההיההיה    אזאזאזאז    כיכיכיכי    התיקו�התיקו�התיקו�התיקו�    לפנילפנילפנילפני    נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו    שאילושאילושאילושאילו    אפשראפשראפשראפשר............41/9641/9641/9641/96

    כנית�כנית�כנית�כנית�    שירותשירותשירותשירות    רואי�רואי�רואי�רואי�    שאי�שאי�שאי�שאי�    לכ�לכ�לכ�לכ�    הביאהביאהביאהביא    החוקהחוקהחוקהחוק    תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�, , , , אול�אול�אול�אול�. . . . המערערתהמערערתהמערערתהמערערת

'. '. '. '. בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל    לתושבלתושבלתושבלתושב    ג�ג�ג�ג�............    הואהואהואהוא    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    נושאנושאנושאנושא    כאשרכאשרכאשרכאשר''''    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב

    לתושבלתושבלתושבלתושב    ג�ג�ג�ג�    הנית�הנית�הנית�הנית�    בשירותבשירותבשירותבשירות    מדוברמדוברמדוברמדובר    שא�שא�שא�שא�    לכ�לכ�לכ�לכ�    מביאהמביאהמביאהמביאה    שהוספהשהוספהשהוספהשהוספה    התוספתהתוספתהתוספתהתוספת

". ". ". ". ג�ג�ג�ג�""""    התוספתהתוספתהתוספתהתוספת    עלעלעלעל    הואהואהואהוא    הדגשהדגשהדגשהדגש. . . . אפסאפסאפסאפס    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    מסמסמסמס    יחוליחוליחוליחול    לאלאלאלא    ישראלישראלישראלישראל

        ).  ).  ).  ).  במקורבמקורבמקורבמקור    הדגשההדגשההדגשההדגשה((((

 בבאר המחוזי המשפט בבית ה� גמיש בעניי� הדיו� כי נטע� המשיב טענות במסגרת .39

 למצוא נית� ואכ�. שלפני למקרה בנסיבותיו דומה העליו� המשפט בבית וה� שבע

  ; להל� שאפרט כפי המקרי� שני בי� רבי� דמיו� קווי

 למערערת באשר נסב, גמישגמישגמישגמיש    עניי�עניי�עניי�עניי�ב הדיו� כי, לציי� הראוי מ� ובראשונה בראש .40

 בעיקר 0 זרי� עובדי� של בישראל אד� כוח השמת בענ� העוסקת חברה שהינה

 על התבסס המערערת של פעילותה מתווה. החקלאות בתחו� ובעיקר מתאילנד

 סייעה זו במסגרת. בתאילנד אד� כוח חברות שתי לבי� בינה שנערכו הסכמי�

. בישראל לעבודה מועמדי� ובמיו� באיתור הזרות לחברות 0 גמישגמישגמישגמיש    חברתחברתחברתחברת 0 המערערת

 בעלי הישראליי� החקלאי� ודרישות לצורכי בהתא� בתאילנד הנעשי� ומיו� איתור

  . המערערת לידי מועברי� שאלה כפי, זרי� עובדי� להעסקת ההיתרי�

 כי, המערערת טענה, גמישגמישגמישגמיש    עניי�עניי�עניי�עניי�ב, שבע בבאר המחוזי המשפט בבית שהתנהל בדיו� .41

 יד� על לה משולמת והתמורה בתאילנד הזרות לחברות מיועד ידה על הנית� השירות

 לחברות( בתאילנד ידה על הניתני� בשירותי� אמורי� שהדברי� ככל 0 כ� ועל

 בסעי� כקבוע אפס בשיעור מ"מע אלה בגי� תקבוליה על חל 0) התאילנדיות

 מתחומיה מחריגה לחוק) 5)(א(30 סעי� הוראת כי, לעומתה טע� המשיב). 5)(א(30

    עלעלעלעל    נוס�נוס�נוס�נוס�, , , , בפועלבפועלבפועלבפועל    השירותהשירותהשירותהשירות    מת�מת�מת�מת�    הואהואהואהוא    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    נושאנושאנושאנושא    כאשרכאשרכאשרכאשר    חו+חו+חו+חו+    לתושבלתושבלתושבלתושב    הנית�הנית�הנית�הנית�    שירותשירותשירותשירות""""

 שבי�" ההסכ� נושא, "המשיב לשיטת  ..."...."...."....".בישראלבישראלבישראלבישראל    ישראלישראלישראלישראל    לתושבלתושבלתושבלתושב    ג�ג�ג�ג�, , , , החו+החו+החו+החו+    תושבתושבתושבתושב

 לעבודה תאילנדי� עובדי� והבאת השמת הינו בתאילנד הזרות לחברות המערערת

 הייעו+ שירותי לצד, כ� על. להעסקת� היתר בעלי ישראליי� חקלאי� אצל בישראל

 השרות מת� שבפועל הרי 0 התאילנדיות לחברות המערערת שנותנת והמיו� הארגו�

  . ישראל תושבי ישראליי� חקלאי� לאות� ג� הינ� השרות ומטרת
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. המשיב ע� הוא הדי� כי, אילו� הנשיא' כב חברי י"ע, המחוזי המשפט בבית נפסק .42

 החו+ תושב של קיומו אי או קיומו עוד אינה השאלה 0 החוק משתוק� כי, נפסק

 אשר בישראל ישראל תושב ג� קיי� החו+ לתושב בנוס� הא� אלא, השירות כמקבל

 לבי� המערערת שבי�" ההסכ� נושא". "ההסכ� נושא" של בגדרו שירות מקבל בפועל

 חקלאית לעבודה מתאילנד עובדי� והשמת בהבאת הינו 0 התאילנדיות החברות

 חקלאי� כי ספק אי�. לכ� היתרי� שקיבלו ישראליי� חקלאי� אצל בישראל

  ". ההסכ� אותו נושא" השירות מקבלי, ה� ג�, אלה ישראליי�

  . נדחה העליו� המשפט לבית שהוגש גמיש בעניי� ערעור .43

 עובדי� בהבאת עוסקת המערערת כי, הוכח אכ� שלפני במקרה, עניי� של לעיצומו .44

 היא העסקה להשתכללות תנאי כאשר, ישראלי� חקלאי� בעבור מתאילנד זרי�

 מדובר. העובד להעסקת היתר שמו על הוצא אשר, ישראלי חקלאי של קיומו

  .   המערערת י"ע נסתרה לא אשר בעובדה

45. � לבי� המערערת בי�) א2 נספח( המשיב לתצהיר המצור� החוזה פי על, לדוגמה כ

 הישראלי לחקלאי מספקת המערערת: הבאי� הפרטי� עלו עוזי ידיד בש� חקלאי

 שירותי, הלקוח בתיק המדינה רשויות מול שוט� טיפול: הבאי� השירותי� את

 מלא סיוע מת�, שוני� רפואה לשירותי בהזדקקות החקלאי בעובדי טיפול, תרגו�

  . מחול עובדי� הבאת של מקרה בכל לחקלאי

 דרגו� וי שהספק נאמר", דרגו� וי" הספק לבי� המערערת בי�' ב2 בחוזה; ועוד זאת .46

 נאמר כ�. בישראל שיועסקו מתאילנד זרי� עובדי� ובמיו� בגיוס לחברה יעזור

 כרטיס רכישת, בישראל עבודה ויזות הנפקת: הבאות לפעולות מתחייב שהספק

  . בישראל ונוחה מהירה קליטה לארג� היא החברה מטרת כי וכ� טיסה

 של ממכתבו עולי�, המשיב נציג, רחמי� מר של לתצהירו 4 נספח בגדר, כ� כמו .47

: המערערת של לעיסוקה באשר הבאי� הפרטי� רחובות מ"למע המערערת ל"מנכ

 עובדי� גיוס בתחו� עוסקת האחרונה זו, המערערת ל"מנכ, עוזר מר של דבריו לפי

 חברות באמצעות לחקלאות זרי� עובדי� מגייסת המערערת, לדבריו, כ� כמו. ל"בחו

, כ� כמו. ובקשותיה� החקלאי� צרכי פי על העובדי� את ממיינות אשר ל"בחו א"כ

 הבאת של הפרוצדורה בכל הישראלי� לחקלאי� מסייעת  המערערת כי עולה

 סיו� ועד העובד נחיתת מרגע קרקע בשירותי סיוע תו� ממדינותיה� העובדי�

  . בישראל שהותו

 ומעבירה בתאילנד ממיינת שהיא עובדי� מאגר למערערת, בפרוטוקול האמור פי על .48

 החקלאי עליה� שעומד והמאפייני� לדרישות בהתא� הישראלי� לחקלאי�

, , , , לעשותלעשותלעשותלעשות    מהמהמהמה    עצותעצותעצותעצות    להלהלהלה    נות�נות�נות�נות�    אניאניאניאני, , , , מפקחמפקחמפקחמפקח    אניאניאניאני"""": המערערת מנהל שהעיד כפי. הישראלי
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 אמנ� המערערת מנהל). 22' ש 7' ע( """"הדרכותהדרכותהדרכותהדרכות    לה�לה�לה�לה�    לעשותלעשותלעשותלעשות, , , , להביאלהביאלהביאלהביא    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    איזהאיזהאיזהאיזה

 עוסקת שהמערערת העובדה את סתר לא לבסו� א�, ישיר ממענה להתחמק ניסה

 המערערת של עיסוקה בדיוק – בישראל זרי� עובדי� של והשמה הבאה במיו�

  .בגמיש

 לתצהיר 4 נספח( הישראלי החקלאי ע� המערערת שכרתה בחוזה כאמור .49

 העובדי� הגעת לאחר ג� הישראלי לחקלאי כתובת מהווה המערערת), המערערת

 מפעילות הישראלי� החקלאי� שמפיקי� התועלת, האמור לאור. לישראל הזרי�

 ישראלי חקלאי של קיומו בהעדר, בנוס�. ספק כל מעל וברורה מהותית המערערת

 ג�( התאילנדיות החברות מול בפעילותה צור� כל אי�, המערערת לשירותי הנזקק

  ).נפרד החוזה א�

 לסייע יכולה אינה, שוני� חוזי� לשני השירותי� הפרדת בדבר המערערת טענת .50

 ה�, מהותית מבחינה להפרדה נית� שאינו, אחד שירות מעניקה המערערת. בידה

 ביחס רק נית� הזרה לחברה שנית� השירות, לראייה. לחקלאי וה� הזרות לחברות

 קיומה זכות 0 המחוזי המשפט בבית גמיש בעניי� כאמור. בישראל עובדי� להשמת

, המקומי בשוק הפועלי� ישראלי�: שלה המקומיות יתרו� הוא– המערערת של

 פעילות. השוני� וצרכיה� מקומיי� בלקוחות תלוי המערערת של עיסוקה כשכל

 שירותי� יצואני לאות� ועיקר כלל דומה אינה ארצה עובדי� להבאת המערערת

  . ל"מחו זרי� גורמי� ע� העולמי בשוק תחרות בתנאי הפועלי�

, דנ� במקרה למערערת בניגוד, ש�, גמיש בעניי� כי יוער, התשלו� פיצול לעניי� .51

 היא שכ�, שכא� המערערת מאשר יותר שמרנית בגישה גמיש בש� א"כ חברת נקטה

 במקרה. מ"במע חייב כתשלו� הזר מהתאגיד שמתקבל מהתשלו� מחצית על דיווחה

, אפס בשיעור מ"למע זכאי התשלו� שכל וטוענת עשות מגדילה המערערת, דנ�

 ברור. יותר שמרנית גישה על המשפט בית שהטיל מהביקורת להיבנות ומבקשת

 אינו התשלו� ביצוע אופ� כי לציי� ראוי, כ� כמו. להידחות טענתה די� כי, אפוא

, הישראלי החקלאי ע� נוס� הסכ� קיו� עצ�. מ"במע המהותית החבות לעניי� קובע

 ע� ההסכ� של מהותו על משפיע אינו, פועל כל בגי� לחודש$ 50 משל� הוא בו

$ 50 בס� התשלו� כולל מה הוכיחה לא המערערת, ועוד זאת. התאילנדי התאגיד

 ציי� המשיב בפני ובהודעה במס החייב החלק יהיה בלבד שזה הוחלט מה בסיס ועל

" מבקש שהחקלאי מיוחדי� שירותי� עבור" נגבה זה תשלו� כי המערערת מנהל

  ).29' ש 2' ע רחמי� מר לתצהיר 5 נספח(

 הגעת שלפני התקופה בי� הפרדה ליצור יש לפיה, המערערת בטענת ממש א� אי� .52

 מהותית מבחינה, עקא דא. לישראל הגעתו שלאחר התקופה ובי� לאר+ הזר העובד
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 לתקופה ביחס ג� שירות מקבל הישראלי החקלאי. התקופות בי� לנתק נית� לא

 ע� בהסכמי� המוזכרי� באלמנטי� מתבטא זה שירות. העובד קליטת שלפני

, היתרי� קבלת הכולל לאר+ העובד של הגעתו סידור: כגו�, התאילנדי� התאגידי�

 קשר קיי�, כ� כי הנה. ב"וכיו הסעות, טיסה כרטיס רכישת, מתאי� עובד של בחירה

, ישראלי חקלאי בידי שנמצא בהיתר בצור� המתחיל, להפרדה נית� בלתי, הדוק

 הזר העובד הגעת עד ונמש�, היתר אותו ע� בקשר בתאילנד לעובד אישורי� קבלת

  . החקלאי אצל שהותו במש� וג� הישראלי לחקלאי

 מהותה לפי נבחנת שעסקה הקובע זה הוא, המס בדיני החשובי� העקרונות אחד .53

 6722/98 א"ע' ר. לכנותה הצדדי� בחרו בו האופ� או לצורה בהתא� ולא, הכלכלית

 347, 341), 3(נח ד"פ, ממממ""""בעבעבעבע    התיכו�התיכו�התיכו�התיכו�    הי�הי�הי�הי�    מגדלימגדלימגדלימגדלי    כללכללכללכלל    משכנותמשכנותמשכנותמשכנות' ' ' ' ננננ    אאאא""""תתתת    ממממ""""מעמעמעמע    מנהלמנהלמנהלמנהל

  : ולפיו

    הכלכליתהכלכליתהכלכליתהכלכלית    המהותהמהותהמהותהמהות    פיפיפיפי    עלעלעלעל    המסהמסהמסהמס    דינידינידינידיני    לצור�לצור�לצור�לצור�    נקבעתנקבעתנקבעתנקבעת    עסקהעסקהעסקהעסקה    שלשלשלשל    מהותהמהותהמהותהמהותה""""

    להלהלהלה    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    כינויהכינויהכינויהכינויה    אואואואו    העסקההעסקההעסקההעסקה    ש�ש�ש�ש�. . . . העסקההעסקההעסקההעסקה    שלשלשלשל    האמיתיתהאמיתיתהאמיתיתהאמיתית

        . ". ". ". "המסהמסהמסהמס    דינידינידינידיני    לצור�לצור�לצור�לצור�    העסקההעסקההעסקההעסקה    שלשלשלשל    מהותהמהותהמהותהמהותה    אתאתאתאת    מכריעמכריעמכריעמכריע    איננואיננואיננואיננו

, המשיב החלטת בבסיס העומד נוס� מהותי פג� על המערערת הצביעה בסיכומיה .54

 למרות, זאת. ההשגה את לדחות מנהלית החלטה קיבל המשיב כי בעובדה הנעו+  זה

 שירות לחוק' ג 69 סעי� להוראת כלל מודע הוא אי� כי הנגדית בחקירתו שטע�

" המותר תשלו�"ל מעבר הזר מהתאגיד כלשהו תשלו� לגבות אסור לפיה, תעסוקה

 חוק הוראת ע� והתמודדות הכרה. תעסוקה שרות לחוק' ה0ו' ב 69 בסעי� כהגדרתו

 החלטה קבלת לצור� ומרכזית חיונית זה ערעור שבמרכז התשלו� לגובה הנוגעת זו

 שירות חוק ובי� המשיב החלטת בי� סתירה בדבר לטענה בהתייחס. הנדו� בעניי�

 בהרחבת מדובר 0 לא או מ"מע כולל מותר תשלו� הא� השאלה לעניי� תעסוקה

 שאליה� להשגה 14 וסעי� הערעור לכתב 28 – 27 בסעיפי� ושוב שוב  עיינתי. חזית

 שלא חזית בהרחבת שמדובר כיוו�. הטענה את מצאתי ולא המערערת הפנתה

  .  להידחות הטענה די� אושרה

. ממש כל אי� המשיב בהחלטת לכאורה פגמי� בדבר המערערת לטענת בהתייחס .55

 כידוע. החלטתו את לבסס מנת על ראויה ראייתית תשתית עמדה המשיב בפני

 מבח�. ראויה ראייתית תשתית להניח עליה החלטה המנהלית הרשות תקבל בטר�

 הציבה, מס שומת להלי� באשר, למשל כ�. עניי� תלוי הוא המינהלית הראיה

, הנישו� מגיש אות� בדוחות מידע פערי של מהטע� גמישי� מבחני� הפסיקה

� על, מקרי� באות� השומה את לקבוע המס לרשות השופטת הרשות התירה ומשכ

, שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    פיקנטיפיקנטיפיקנטיפיקנטי 734/89 א"ע לדוגמה ראו( אישי וניסיו� אומדנות הערכות פי
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). 136' עמ, 3 ספר, התערבותהתערבותהתערבותהתערבות    עילותעילותעילותעילות    המינהליהמינהליהמינהליהמינהלי    ההלי�ההלי�ההלי�ההלי�, ושחר שרגא מתו� מצוטט

 הנותנת רחבה ראייתית תשתית ומציג באומדנות מסתפק המשיב אי� בענייננו

 סבירה היא שהוצגה הראייתית התשתית כי לקבוע יש משכ�. ובהירה רחבה תמונה

 בתיאור להסתפק א� היה נית� החלטה לקבל מנת שעל נראה.  בכ� להסתפק ונית�

    לחקלאותלחקלאותלחקלאותלחקלאות    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    מגייסתמגייסתמגייסתמגייסת    חברתנוחברתנוחברתנוחברתנו"""": כדלקמ� פעילותה את עצמה המערערת

�    צרכיצרכיצרכיצרכי    פיפיפיפי    עלעלעלעל    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    אתאתאתאת    ממייני�ממייני�ממייני�ממייני�    אשראשראשראשר    אד�אד�אד�אד�    כחכחכחכח    חברותחברותחברותחברות    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת    אלהאלהאלהאלה    מדינותמדינותמדינותמדינות    דר�דר�דר�דר

 ממנהל הודעות 3 נגבו בנוס�) רחמי� מר לתצהיר 4 נספח( ".".".".ובקשותיה�ובקשותיה�ובקשותיה�ובקשותיה�    החקלאי�החקלאי�החקלאי�החקלאי�

 הישר והשכל הממצאי�, החוזי� לאור. החשבו� מרואה נוספות והודעות המערערת

 לשורש היורד פג� בכ� שאי� ובוודאי, ישראלי מחקלאי עדות לגבות דרוש היה לא

 להוכיח רצתה וא� המערערת על מוטל בערעור הנטל כי יוער זה בהקשר. השומה

 הימנעותה. ישראלי חקלאי המשפט בבית להעיד היא הייתה צריכה עמדתה את

 .לפתחה רובצת – בנסיבות בעיניה הוא רלוונטי כה א� – זה עד מלהביא
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            לסיכו�לסיכו�לסיכו�לסיכו�

    חקלאי�חקלאי�חקלאי�חקלאי�    אצלאצלאצלאצל    מתאילנדמתאילנדמתאילנדמתאילנד    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שלשלשלשל    ובהשמהובהשמהובהשמהובהשמה    בהבאהבהבאהבהבאהבהבאה, , , , במיו�במיו�במיו�במיו�    העוסקתהעוסקתהעוסקתהעוסקת    חברהחברהחברהחברה    הינההינההינההינה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת

, , , , לטענתהלטענתהלטענתהלטענתה, , , , לגביהלגביהלגביהלגביה    שחלשחלשחלשחל    זהזהזהזה    במוב�במוב�במוב�במוב�    מסמסמסמס    להטבתלהטבתלהטבתלהטבת    זכאיתזכאיתזכאיתזכאית    היאהיאהיאהיא    כיכיכיכי    סברהסברהסברהסברה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת. . . . ישראליי�ישראליי�ישראליי�ישראליי�

    סברסברסברסבר    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב. . . . הזרי�הזרי�הזרי�הזרי�    לעובדי�לעובדי�לעובדי�לעובדי�    הקשורי�הקשורי�הקשורי�הקשורי�    מעסקיהמעסקיהמעסקיהמעסקיה    הכנסותיההכנסותיההכנסותיההכנסותיה    כלכלכלכל    לגבילגבילגבילגבי    אפסאפסאפסאפס    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    ממממ""""מעמעמעמע

    בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות). קרן( ₪ 765,123    שלשלשלשל    בסכו�בסכו�בסכו�בסכו�    עסקאותעסקאותעסקאותעסקאות    שומתשומתשומתשומת    למערערתלמערערתלמערערתלמערערת    הוציאהוציאהוציאהוציא    הואהואהואהוא    לפיכ�לפיכ�לפיכ�לפיכ�. . . . אחרתאחרתאחרתאחרת

    אתאתאתאת    לשנותלשנותלשנותלשנות    באבאבאבא    החוקהחוקהחוקהחוק    שלשלשלשל    תיקונותיקונותיקונותיקונו. . . . המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שלשלשלשל    טענותיהטענותיהטענותיהטענותיה    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    אי�אי�אי�אי�    החוקהחוקהחוקהחוק    שלשלשלשל    23232323    תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�

    להצעתלהצעתלהצעתלהצעת    ההסברההסברההסברההסבר    מדברימדברימדברימדברי, , , , היתרהיתרהיתרהיתר    בי�בי�בי�בי�, , , , עולהעולהעולהעולה    כ�כ�כ�כ�. . . . דנאדנאדנאדנא    המקרההמקרההמקרההמקרה    דוגמתדוגמתדוגמתדוגמת    מקרהמקרהמקרהמקרה    לגבילגבילגבילגבי    המשפטיהמשפטיהמשפטיהמשפטי    המצבהמצבהמצבהמצב

    ג�ג�ג�ג�    שירותשירותשירותשירות    נותנתנותנתנותנתנותנת    שהמערערתשהמערערתשהמערערתשהמערערת    ספקספקספקספק    כלכלכלכל    אי�אי�אי�אי�, , , , שבפנינושבפנינושבפנינושבפנינו    בעניי�בעניי�בעניי�בעניי�). ). ). ). 238238238238    בבבב""""התשסהתשסהתשסהתשס, , , , 3076307630763076    חחחח""""הצהצהצהצ((((    החוקהחוקהחוקהחוק

    שלשלשלשל    הרציונלהרציונלהרציונלהרציונל    מבחינתמבחינתמבחינתמבחינת    א�א�א�א�. . . . מתאילנדמתאילנדמתאילנדמתאילנד    המגיעי�המגיעי�המגיעי�המגיעי�    העובדי�העובדי�העובדי�העובדי�    יעבדויעבדויעבדויעבדו    אצל�אצל�אצל�אצל�    הישראליי�הישראליי�הישראליי�הישראליי�    לחקלאי�לחקלאי�לחקלאי�לחקלאי�

    וביבואוביבואוביבואוביבוא    בתיוו�בתיוו�בתיוו�בתיוו�    היאהיאהיאהיא    עוסקתעוסקתעוסקתעוסקת    למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    שכ�שכ�שכ�שכ�, , , , זאתזאתזאתזאת. . . . המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שלשלשלשל    עמדתהעמדתהעמדתהעמדתה    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    אי�אי�אי�אי�    ההטבהההטבהההטבהההטבה

        ....לישראללישראללישראללישראל    זרי�זרי�זרי�זרי�    עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�    שלשלשלשל

    ברורהברורהברורהברורה    הלכההלכההלכההלכה    נפסקנפסקנפסקנפסק    ש�ש�ש�ש�    גמישגמישגמישגמיש    שבעניי�שבעניי�שבעניי�שבעניי�    למקרהלמקרהלמקרהלמקרה    דומותדומותדומותדומות    שכא�שכא�שכא�שכא�    המקרההמקרההמקרההמקרה    עובדותעובדותעובדותעובדות    כ�כ�כ�כ�    כיכיכיכי    הנההנההנההנה

    העליו�העליו�העליו�העליו�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    בביתבביתבביתבבית    שנפסקהשנפסקהשנפסקהשנפסקה    הלכההלכההלכההלכה        , , , , השפיטההשפיטההשפיטההשפיטה: : : : יסודיסודיסודיסוד    לחוקלחוקלחוקלחוק) ) ) ) בבבב((((    20202020    לסעי�לסעי�לסעי�לסעי�    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�. . . . ומפורשתומפורשתומפורשתומפורשת

    בי�בי�בי�בי�    לציו�לציו�לציו�לציו�    ראויראויראויראוי    הבדלהבדלהבדלהבדל    כלכלכלכל    שאי�שאי�שאי�שאי�    כיוו�כיוו�כיוו�כיוו�. ". . ". . ". . ". העליו�העליו�העליו�העליו�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    זולתזולתזולתזולת, , , , משפטמשפטמשפטמשפט    ביתביתביתבית    כלכלכלכל    מחייבתמחייבתמחייבתמחייבת

    נית�נית�נית�נית�    שבגינ�שבגינ�שבגינ�שבגינ�    אינדיקציותאינדיקציותאינדיקציותאינדיקציות    עלעלעלעל    להצביעלהצביעלהצביעלהצביע    השכילההשכילההשכילההשכילה    לאלאלאלא    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שכ�שכ�שכ�שכ�, , , , שלפנישלפנישלפנישלפני    למקרהלמקרהלמקרהלמקרה    גמישגמישגמישגמיש    הלכתהלכתהלכתהלכת

    שלשלשלשל    בעובדותיובעובדותיובעובדותיובעובדותיו    הרבהרבהרבהרב    הדמיו�הדמיו�הדמיו�הדמיו�    נוכחנוכחנוכחנוכח. . . . מחייבתמחייבתמחייבתמחייבת    גמישגמישגמישגמיש    שהלכתשהלכתשהלכתשהלכת    היאהיאהיאהיא    המסקנההמסקנההמסקנההמסקנה,  ,  ,  ,  המקרי�המקרי�המקרי�המקרי�    בי�בי�בי�בי�    לאבח�לאבח�לאבח�לאבח�

    די�די�די�די�    כ�כ�כ�כ�    עלעלעלעל. . . . ועיקרועיקרועיקרועיקר    כללכללכללכלל    הערעורהערעורהערעורהערעור    להגישלהגישלהגישלהגיש    מקו�מקו�מקו�מקו�    היההיההיההיה    לאלאלאלא    כיכיכיכי    נדמהנדמהנדמהנדמה    שבפנישבפנישבפנישבפני    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    גמישגמישגמישגמיש    עניי�עניי�עניי�עניי�

        . . . . להידחותלהידחותלהידחותלהידחות    שלפנישלפנישלפנישלפני    הערעורהערעורהערעורהערעור

 של בשיעור משפט והוצאות טרחה שכר למשיב תשל� המערערת. אפוא נדחה הערעור

  . בפועל המלא לתשלומו ועד מהיו� חוקית ריבית וישא למדד צמוד יהיה זה סכו� ( 25,000

  

  , בהעדר הצדדי	.2013אוקטובר  28, חשו� תשע"דכ"ד נית� היו	,  

  

 

  

  

  

  



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  עוזר לחקלאי בע"מ נ' מע"מ רחובות 12	01	17466 ע"מ
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