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ד''ר שמואל בורנשטיןשופטהכבודבפני 

בי.זד. יזמות ופיתוח עסקי בע"ממערערת

נגד

הל מס ערך מוסף רמלהמנ–רשות המיסיםמשיב

פסק דין
1

2דברפתח.א

3, 2009-2013הוא בשומת עסקאות שערך המשיב למערערת לשנים עניינו של ערעור זה .1
4). המחלוקת החוק"(להלן: "1975-מכוח סמכותו לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

5המרכזית בין הצדדים נוגעת לשאלת זכאותה של המערערת לתשלום מס ערך מוסף 
6בשיעור אפס.

7, מספקת המערערת היא חברת פרטית שהתאגדה בישראל. במסגרת עיסוקיה.2

8" הבנק הגיאורגי(להלן: "Bank of Georgia International-המערערת שירותים ל

9), שהוא מוסד בנקאי תושב חוץ. הבנק"או "

12.12.201010תפקידה העיקרי של המערערת על פי ההסכם שנחתם עם הבנק ביום 

"ההסכם(להלן: " 11) לקוחות To Refer"), הוא להפנות (ההסכם עם הבנק" או 

12יאליים לשם התקשרות עם הבנק הגיאורגי.פוטנצ

13המערערת מגדירה עצמה כחברה העוסקת בשיווק, קידום מכירות, יחסי ציבור .3
14ופיתוח עסקי לטובת הבנק הגיאורגי בארץ ובחו"ל. שירותיה כוללים ארגון 
15השתתפות נציגי הבנק בכנסים כלכליים שונים וחשיפת הבנק בפני הציבור בישראל 

16ק ושירותיו. כן כוללים אינפורמטיבי אודות הבנ-ובחו"ל על ידי מתן מידע שיווקי 
17שירותי המערערת קידום אינטרסים כלכליים של הבנק בישראל כמו קידום דירוגו 

18ובחינת אפשרויות לגיוס הון. 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/20129-05-15.pdf
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1למנהלי המערערת קשרים אישיים עם אנשי עסקים והם מנצלים קשרים אלו בארץ 
2שם ובחו"ל כדי לחשוף בפני משקיעים פוטנציאליים את גיאורגיה, מערכת הבנקאות

3ואת הבנק כמוסד פיננסי מבוסס.

4המערערת איננה גובה תשלום מהלקוחות אותם היא מפנה לשם התקשרות עם הבנק 
5ואין היא שומרת את פרטיהם. המערערת לא מחתימה את הלקוחות על שום מסמך. 
6כחלק מתנאי התקשורת של המערערת עם הבנק, היא אינה מורשית לשמור על קשר 

7ידה לבנק, והבנק אינו מוסר לה מידע אודות לקוחותיו עם לקוחות שהופנו על
8שהופנו על ידה. 

9על פי ההסכם, תשלומי הבנק הגיאורגי למערערת בגין שירותיה, מורכבים משני .4
10. תשלום זה אינו מותנה 40,000$-רכיבים: האחד, תשלום חודשי קבוע בסך של כ

11זרת של גובה סך בהשקעתם של לקוחות בבנק; השני, תשלום משתנה המחושב כנג
12כל היתרה הכלכלית בחשבונות הבנק של המשקיעים שהופנו על ידי המערערת. 

2009-13ערך המשיב למערערת שומת עסקאות המתייחסת לשנים 23.2.2014ביום .5
14על פי טענת המשיב ₪. 2,132,640, ובמסגרתה חויבה המערערת בסך של 2013

15קאותיה בשיעור מס אפס, בעוד במסגרת השומה, המערערת דיווחה שלא כדין על עס
16) לחוק. המשיב ביסס את נימוקיו על כך 5(א)(30שבפועל אלו אינן חוסות תחת סעיף 

17שמלבד הבנק, המערערת מספקת שירותים גם לתושבי ישראל. 

18המערערת הגישה השגה על שומת העסקאות. השגתה נדחתה ברובה בהחלטת .6
19סקאות שנערכה למערערת הועמדה ובסופו של דבר שומת הע12.3.2015המשיב מיום 

20(במונחי קרן). ₪ 1,824,585-על סך של כ

21מכאן הערעור שבפניי.   

22

23

24הצדדיםטענות.ב

25המערערתטענותתמצית
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1המשיב קבע את שומת מס העסקאות בניגוד לדין, שכן על השירותים שסיפקה .7
2מכוח המערערת לבנק הגיאורגי, שהינו תושב חוץ, אמור לחול מע"מ בשיעור אפס 

3) לחוק.7(א)(30) לחוק או מכוח הוראות 5(א)(30הוראות סעיף 

4) לחוק 5(א)(30המערערת הוכיחה כי לא מתקיימים הסייגים לתחולתו של סעיף 
5בקשר לשירותים שסיפקה לבנק הגיאורגי, וכי בניגוד לנטען בשומה, שירותים אלו 

6אינם ניתנים גם ל"תושב ישראל" בישראל. 

7תשלום למערערת על ידי הבנק קבוע ואינו תלוי בהיווצרותה של העובדה שרובו של ה.8
8עסקה, מהווה אינדיקציה לכך שהמערערת אינה מספקת שירות לתושב ישראל, או 

9לכל אדם אחר פרט לבנק הגיאורגי. 

10במסגרת השירותים פועלת המערערת לשיתופו של הבנק הגיאורגי בכנסים כלכליים .9
11יעים בישראל ובמדינות אחרות. כל המידע נמסר שונים ולחשיפתו בפני ציבור המשק

12במהלך הכנסים באמצעות נציגי הבנק הגיאורגי ולא על ידי נציגי המערערת, כאשר 
13נציגי המערערת מסייעים במידת הצורך לנציגי הבנק בתקשורת מול המשקיעים 
14הפוטנציאליים. המדובר אך בעזרה טכנית, כגון במקום בו ישנם קשיי שפה. לנציגי 

15ערערת אין כל תפקיד פורמלי בכנסים והם אינם לוקחים בהם חלק פרט לליווי המ
16נציג הבנק הגיאורגי. המערערת אינה שותפה לתהליך המו"מ בין מארגני הכנס ונציגי 

17הבנק.

18נציגי המערערת אינם מספקים למשקיעים הפוטנציאליים מידע מהותי אודות .10
19מ מקצועי על תנאי ההשקעה גיאורגיה ואודות הבנק, לא מנהלים עמם כל מו"

20ולמעשה המידע אותו מספקים הוא מידע כללי על הבנק (נסחר בלונדון, ניתן לקבל 
21תשואות גבוהות יחסית וכו'). המדובר במידע גלוי המופיע באתר האינטרנט של 

22הבנק. 

23המשקיעים הפוטנציאליים אינם חותמים על שום מסמך ואינם נדרשים למסור כל .11
24מנציגי המערערת. פרט אודותיהם למי

25עוד כוללים שירתי המערערת את קידום האינטרסים של הבנק הגיאורגי בישראל .12
26דוגמת -ובחו"ל, כמו גם דירוגו הפיננסי אל מול חברות הדירוג הישראליות 

S&P27"מעלות", שהיא הזרוע הישראלית של חברת הדירוג העולמית 



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

המיסיםבי.זד. יזמות ופיתוח עסקי בע"מ נ' רשות 20129-05-15ע"מ

תיק חיצוני: 

29מתוך 4

1ולא S&Pהפגישות עם נציגי מעלות נערכו לבקשת הבנק, שיש לו הסכם גלובלי מול 

2נדרשה התקשרות חדשה מול מעלות. המערערת לא שכנעה את מעלות להעניק דירוג 
3לבנק, וכל פעילותה הסתכמה לכדי קבלת פרטים בסיסיים ממעלות לגבי מה נדרש 

4, מאידך.מהבנק, מחד, ומסירת מסמכים בסיסיים מהבנק למעלות

5בנוסף פועלת המערערת לתיאום פגישות בין נציגי הבנק הגיאורגי לבין נציגים של .13
6גופים מוסדיים בישראל ובחו"ל לצורך גיוס הון. בפגישות הללו, דנים נציגי הבנק 
7הגיאורגי עם נציגי הגופים המוסדיים השונים, ללא כל התערבות ולקיחת חלק פעיל 

8להיותם אמונים על תיאום הפגישות. מצד נציגי המערערת, וזאת פרט

9לעניין נסיעות עסקיות לגיאורגיה עם לקוחות פוטנציאליים הובהר כי מנהלי .14
10המערערת מוזמנים לגיאורגיה על ידי הבנק הגיאורגי כפי שיתר המשתתפים באותן 
11נסיעות עסקיות מוזמנים. הם אינם מארגנים את הנסיעות הללו, אינם שותפים 

12ל הכרח שיהיו באותן נסיעות לקוחות פוטנציאליים שהופנו על ידם, במימונן, ואין כ
13כך שלמעשה הגעתם לשם נעשית לבקשת הבנק. 

14שירותי המערערת מסופקים לבנק הן בקשר של מדינת ישראל והן בקשר למדינות .15
15–רבות בעולם. המשיב בחר להתעלם ממסמכים שהציגה המערערת בהקשר זה, כגון 

16המדינות בהן פועלת המערערת לטובתו, התכתבויות עם מכתב מהבנק בו נמנות 

17" שנערך בחו"ל וכו'. Road Show"-לקוח באנגליה, עלונים ל

18שירותי השיווק, קידום המכירות ובדיקות ההיתכנות אותם מספקת המערערת לבנק .16
19מסופקים לו רק כדי לקדם את האינטרסים שלו. למערערת אין כל אינטרס אותו 

20עבור תושבי ישראל. המערערת אדישה לאינטרסים של תושבי היא מבקשת להגשים
21ישראל.

22המשיב לא הצביע על השירות שניתן כביכול על ידי המערערת לתושב ישראל ולא .17
23הוכיח כיצד מתקיים הסייג לפיו נושא ההסכם הוא מתן שירות בפועל נוסף לתושב 

24החוץ גם לתושב ישראל בישראל.

25וק אינו חל ככל שיש צד ישראל מעורב כלשהו. קרי, ) לח5(א)(30לגישת המשיב, סעיף .18
26לגישת המשיב, הצד הישראלי לא צריך לקבל שירות מסוים או להוות חלק כלשהו 
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1מההתקשרות, אלא די בכך שישנו צד ישראלי בכדי לקיים את הסייג בסעיף ולשלול 
2את תחולתו.

3צות את מגישת המשיב עולה כי לגבי כל חברה בינלאומית המפרסמת בשלטי חו
4מוצריה תוך שימוש בשירותיו של מפרסם ישראלי, ייחשב מעתה המפרסם הישראלי 

5כמספק שירותי שיווק לקהל הלקוחות אשר נחשפים לאותו פרסום. 

6גישה זו, לפיה כל תושב ישראל שיש לו קשר לשירותים המסופקים לתושב חוץ, שולל 
7הנ"ל מכל תוכן. ) לחוק, מרוקנת את הסעיף 5(א)(30את הטבת המס שבסעיף 

8טי.בי.סי 28288-11-15עניינה של המערערת שונה מנסיבות עניין ע"מ (מחוזי ת"א) .19
9"), שם טיביסיעניין) (להלן: "29.1.2017(אינווסט גיאורגיה בע"מ נ' מע"מ גוף דן 

10דובר על מערערת שמלווה באופן ברור ואקטיבי את הלקוח הפוטנציאלי, עד שזה 
11בענייננו, המערערת, לא רק שאינה מסייעת למי מהלקוחות פותח חשבון בבנק הזר. 

12הפוטנציאליים באילו מן הדברים הנדרשים לשם פתיחת חשבון, אלא אף נמנעת מכך 
13ומפנה אותם לטיפולה של נציגות הבנק בישראל. הבדל מהותי נוסף הוא שמהותו של 

14בישראל, היה מתן עזרה בפתיחת חשבון בנק לתושבי ישראלטיביסיההסכם בעניין 
15בעוד שבהסכם המערערת עם הבנק, תפקיד המערערת מוגדר כסיוע לבנק בפיתוח 

16עסקיו בישראל, בנוסף לעסקיו בעולם.

17המערערת מסרה למשיב את כלל המסמכים והמידע אותו דרש, אך המשיב לא עשה .20
18את הפעולה הבסיסית ביותר והיא לשאול את הגופים מולם התנהלה המערערת האם 

19ת כלשהו מהמערערת. כך למשל המשיב לא טרח לשאול את חברת מעלות קיבלו שירו
20מה היה טיב ההתנהלות מול המערערת, לא את מארגני הכנסים ולמעשה דחה את 

21טענות המערערת ללא כל בסיס וללא כל בדיקה. 

22חברת די.סי. פיננס, אשר ארגנה את הכנסים וניהלה את המו"מ מול הבנק, הוציאה .21
23ק ולא גבתה מע"מ, וזאת לאור העובדה שאף היא נסמכה על כך חשבונית עסקה לבנ

24שהיא מספקת שירות לתושב חוץ, והמשיב לא העלה שום טענה בעניין. 

25

26המשיבטענותתמצית
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1כדימהשירותישראלינהנהשלבקיומודילחוק) 5)(א(30סעיףשלהנוכחינוסחולפי.22
2, שניתןבשירותמדוברשכאשרמכאן. אפסבשיעורהמסהטבתתחולתאתלשלול

3, ותועלתהנאהממנושהפיק, בישראלישראללתושבגם, החוץתושבעלנוסף
4מדובראיןמהותיתמבחינהאזי, שלוהאינטרסיםאתגםלהגשיםנועדוהשירות

5, תישללההטבה. אפסבשיעורמ"מעהחלתשלבדרךלעודדשישייצואבעסקת
6בנוסף, ממשיבאופןמהשירותשנהנהישראליתושבגםקייםשבומקום, אפוא

7.החוץלתושב

8כלקיוםהוכחתלשםעליההמוטליםוהשכנועהראיהנטליאתהרימהלאהמערערת.23
9. במסבהקלהאותההמזכים, מוסףערךמסשבחוקהתנאים

10גםוסיועשיווקשירותיהעניקההמערערתכיעולההראיותממכלול, ענייננובנסיבות.24
11קיבלובישראלישראלתושביגם, הגיאורגיהבנקעלנוסף, קרי. בישראללנהנים

12הלקוחותעםוממשיישירבאופןמיטיביםאלוושירותים, שירותיםמהמערערת
13.הישראלים

14הבנקשלפוטנציאלייםלקוחות, ישראלתושביביןהמקשרכגוףמשמשתהמערערת.25
15הקהלובשכנועבשיווקמתמקדתופעילותה, הבנקלבין, הבנקשלבפועלולקוחות
16.בבנקהשקעותלבצעהישראלי

17ומשכנעתומידענתוניםלהםמוסרת, ישראלייםלקוחותעםקשריוצרתהמערערת
18. ידהעלויזוםאקטיביבאופןפועלתהמערערת. בבנקחשבוןלפתוחאותם

19לחברות", מעלות"–הישראליתהאשראידירוגלחברתשירותיםנתנהאףהמערערת.26
20לקוחותתחתןהמאגדות–שונות" אופיספמילי"וחברות" מיטב"דוגמתישראליות
21בהםוהציגהכנסיםהמערערתקיימהבהםבישראללמלונותוכן, שוניםישראליים

22. שוניםישראלייםלקוחותבפניהגיאורגיהבנקאת

23נשכרוהמערערתששירותימלמד, הבנקעםהמערערתשלההתקשרותבהסכםעיון.27
24ההשקעהאפשרויותבדברומידעמענהומתןשוניםלקוחותעםקשריצירתלצורך

25במתן, אפוא, מדובר. בבנקישקיעוישראלייםשלקוחותמטרהמתוך, בבנקהשונות
26שוטףבקשרהמערערתעמדהבגדרם, הישראלייםהמשקיעיםמולישירותשירותים

27.  בבנקלהשקעתםבנוגעישראלייםולקוחותגופיםעם
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1, בישראלהימצאותההייתהלבנקהשירותיםאתלספקנבחרהשהמערערתהסיבה.28
2. ישראלייםפוטנציאלייםללקוחותונגישותהזמינותה

3, בעולםנוספותלמדינותבאשרגםלבנקניתניםשירותיהכי, המערערתמנהלאמירת.29
4. תאריךחסרבמסמךהמגובהבעלמאאמירההיא

5שם, גןברמתהגיאורגילבנקשלוחהקיימת, המערערתעםהבנקהתקשרותמלבד.30
6כילהביןאפשרזהמנתון. עתידיותהשקעותלצורךהבנקשלהסברהחומרקיים

7שהרי, הישראלייםהמשקיעיםעםלקשרהנוגעבכלמשמעותימוסףערךלמערערת
8לשלוחההפוטנציאלייםהמשקיעיםכלאתישירותמפנההבנקהיה, אחרת

9. בבנקהשקעותביצועלצורךמפורטהסברהחומרלקבלניתןבו, שלוהישראלית

10רבעונייםדוחותוכןהבנקעלמוכניםמידעדפיהישראליללקוחמוסרתהמערערת.31
11. הבנקשל

12שהלקוחומכאן, המתעניינותבחברותבכיריםתפקידיםבעליעםנפגשתהמערערת
13.בבנקהעתידיתלהשקעהבדרךעבורוומרכזיחשובנדבךבמערערתרואההישראלי

14.המערערתבאמצעותמתבצעהבנקמולהממשקהישראלייםהלקוחותעבור

15ישראלייםשלקוחותלכךלהביאהמערערתעלכיעולההבנקמולההסכםלמקרא.32
16ישראלייםמלקוחותהוןגיוסהואההסכםנושא, דהיינו. בבנקהשקעותיבצעו

17ככל. המערערתמלבדבישראלאחרתנציגותלמנותשלאמחויבוהבנקדווקא
18.זניחזהשחלקהרי, זריםלקוחותמגייסתשהמערערת

19כךאכןואם, זריםלקוחותמהפנייתגםהורכבההתמורהכיהוכיחהלאהמערערת
20.הבנקמאתלהשניתנההתמורהבהתאםחולקהכיצדהוכיחהלא-היה

21תקופתבעוד, 12.12.2010מיוםהואהמערערתידיעלשהוצגהיחידההסכם.33
22אתמחייב, 2009לשנתההסכםהצגתאי. 2013ועד2009משנתהיאהביקורת
23.לרעתהההסכםכיהמסקנה

24, שלטענתה, חשבוןלפתיחתההסכמיםהצגתאיאתהמערערתלחובתלזקוףאףיש.34
25כי, טענותיהאתהוכיחהלאהמערערת, הוצגומשלא. הבנקלביןהלקוחביןנחתמו
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1לביןהלקוחביןההתקשרותבמסמכימאוזכרתואינהאלהלהסכמיםצדאינההיא
2.הבנק

3אף, לבנקהפנתהאותםישראליםלקוחותשמותמלהציגנמנעהאףהמערערת
4. מהבנקבנקללהשיגםשיכלה

5הגיאורגילבנקהמשקיעיםפרטיאתמעבירההמערערתכיהודההמערערתנציג.35
6להטיבנועדהזופעולה. בנקחשבוןפתיחתלצורךהצדדיםביןלהתקשרותעובר

7עלמקלהשהמערערתבכך, הישראלייםהלקוחותשלהאינטרסיםאתולקדם
8. הגיאורגיהבנקמולהתקשרותם

9, מוקדמתהיכרותלהישעמם, פוטנציאלייםלמשקיעיםהמערערתפונה, בנוסף.36
10מסייעתהפוטנציאלייםהמשקיעיםאלהמערערתשלפנייתה. הבנקאתלהםומציגה

11והמערערתהואיל, הבנקעםהתקשרותבדברהחלטהלקבלהישראלייםלמשקיעים
12, ורוגעביטחוןבהםנסכהובכךהבנקעלמידעלהםמסרה, אליהםהפנייהאתיזמה

13.שהואכמוהישראליתההשקעההיקףהיה-מוקדמתהיכרותאותהללאאםשספק

14הדבראין, הישראלייםהלקוחותשמותאתלשמורשלאבוחרתהמערערתאםגם.37
15.פרטניללקוחשירותנתנהלאשהיאכךעלמעיד

16עלאורוישפוךבטענותיהשיתמוךהבנקמטעםנציגכללעדותהביאהלאהמערערת.38
17נציגמגיעשהיהשככלהיאההנחהכןועל, ידהעללישראליםהמוענקהשירותהיקף

18.המערערתלחובתמעידהיה, לעדות

19לחוק) 5)(א(30בסעיףהסייגהמערערתעלמשחל–החלופיתהטענהלעניין.39
20) 7)(א(30סעיףאתלהחילמקוםאין, בישראלישראללתושביגםניתנווהשירותים

21מדוברשאיןהרי, בישראלישראללתושבגםשירותניתןכיהעובדהמעצם. לחוק
22. לחוק)7)(א(30סעיףשביסודהתכליתמתקיימתלאוממלאל"בחושבוצעבשירות

23טענהזנחהכיוניכרהסעיףתנאיהתקיימותאתהוכיחהלאממלאהמערערת, בנוסף
24.זו

25

26והכרעהדיון.ג
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1שמהותהעסקהעלהחלאפסבשיעורמ"מעבדמותהטבהקובעלחוק) 5)(א(30סעיף.40
2מוללהתחרותישראליםעוסקיםעידודהיאההטבהתכלית. חוץלתושבשירותמתן

3) מרכזמחוזי(מ"עלמשלראו(לישראלקשוריםשאינםשירותיםבמתןזריםעסקים
4)).  28.10.2013(רחובותמוסףערךמס' נמ"בעלחקלאיעוזר17466-01-12

5:הסעיףלשוןוזו.41

6. (א) "אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:30
...7

8) מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע 5(
9זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא לענין

10ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם 
11לתושב ישראל בישראל...;"

12עלנוסף, בפועלהשירותבמתןמדוברכאשרולפיולהטבהסייג, אפוא, קבועבסעיף
13. אפסמסשיעוריחוללא-בישראלישראללתושבגםהחוץתושב

14ביוםלתוקפונכנסאשרלחוק23' מסתיקוןבמסגרתשונהזהסייגשלנוסחו.42
1.7.2002 .15

16ערךמסמנהל' נקסוטו41/96א"עבשנקבעהבהלכהשינוילהביאנועדהתיקון
17אםגם, חוץתושבהואהעיקריהשירותמקבלאםלפיה), 1999(862) 1(נגד"פמוסף
18). 5)(א(30שבסעיףהסייגיחוללא, משניבאופןמהשירותנהנהישראליתושב

19"לא יראו שירות כיקבעאשרהסעיףשלהקודםנוסחורקעעללעולםבאהזוהלכה
20כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל לתושב ישראל 

21.בישראל..."

22תישללבהםהמקריםקשתאתלהרחיבהמחוקק, אפוא, ביקשהחוקבתיקון
23מהשירותשנהנהישראלתושבקייםבהםבמקריםאףיחולשהסייגמנתעל, ההטבה

24) 237עמ' 3076(ה"ח תשס"ב החוקלהצעתההסברמדברי, כך. החוץתושבעםביחד
25העיקריהנהנהבקביעתהכרוךמהקושילהימנעהייתהלחוקהתיקוןתכליתכיעולה

26תישללעדיין, המשניהנהנההואישראלתושבאםגםכי, ולקבועהמשניוהנהנה
27.אפסמסשיעורהטבתהשירותמנותן
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1הנהנהביןההבחנהכיהובהר, התיקוןלאחרשניתנודיןפסקיבמספר, לכךבהתאם.43
2שלבקיומודיוכי, עודרלוונטיתאיננהקסוטובענייןשנקבעההמשנילנהנההעיקרי

3יחוללחוק) 5)(א(30לסעיףשהסייגכדי, בישראלישראלתושבשהוא, משנינהנה
4סקירתראוכן. שםוהפסיקהטיביסיענייןראו(מלאבשיעורבמסיחויבוהשירות

5- אמריקה37473-05-12) א"תמחוזי(מ"בעשבענייננובסוגיההמשפטיהמצב
(אנג'אקסצקאמפישראל 6קנייהומסמוסףערךמסמנהל' נב.) אי. סי. אי. איי' 

7))."ישראלאמריקהעניין: "להלן) (17.3.2016(אביבתלאזורי

8שאיננההזולתלמעןבתמורהעשיהככללחוק1בסעיףמוגדרת" שירות"המילה.44
9.מכר

10תשולםשזוהכרחאין", שירות"בהגדרתהתמורהיסודלענייןכיהובהרבפסיקה
11". שירות"ישראללתושבשניתןלקבועכדי, ישראלתושבידיעלבמישריןלעוסק
12, ענייננוכבנסיבות, מסויםשירותעבורמשלםבלבדחוץשתושבבעובדהאיןכלומר

13.ישראללתושבניתןלאהשירותכילמסקנהבהכרחלהובילכדי

28:14בפסקהטביסיבענייןהמשפטביתדבריזהלענייןראו

15ואתישראלתושבלמעןמסוימותפעולותעושההעוסקאם"
16עללדוגמה, החוץמתושבמקבלהואכךבעבורלוהמגיעההתמורה

17הרי, שרותיועבורהחוץתושבלושמשלםבתמורהגילומהידי
18".שירות"המונחשבהגדרתהתמורהיסודשהתקיים

19להובילכדי, החוץתושבשלדרישתולפיניתןשהשירותבכךאיןכילהבהירישעוד.45
20בשאלהתלויההכובדנקודת. ישראללתושבניתןלאהשירותכילמסקנהבהכרח

21ומפיקממנונהנההשירותמקבלגםוהאם,להגשיםהשירותנועדאינטרסאיזה
22). ישראלאמריקהעניין: השוו(תועלתממנו

23צוין כי יתכנו מקרים בהם עניין לנו בהושטת סיוע לתושבי אמריקה ישראל בעניין 
24ישראל, מבלי שהדבר ייחשב ל"מתן שירות" להם. כך למשל, אם הסיוע לתושב 

25לשירות הניתן תושב חוץ, המעוניין לשווק ללקוח הישראלי טפל או נלווהישראל הוא 
26נו טפל או נכס בחו"ל, אין מדובר ב"שירות" לתושב ישראל. ואולם, אם הסיוע אינ

27עבור התושב הישראלי, אזי יש לראות בו "מתן ערך עצמאי ממשינלווה, ויש בו 
28שירות לתושב ישראל" ולא יחול שיעור מס אפס. 
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1

2

3נעזר לצורך כך, למשל, המקרה שבו תושב החוץ מעניק שירות לתושב ישראל והוא 
4בעוסק הישראלי:  כך

5לפיהואהישראליהעוסקשלפועלוכלאםגם, זהכגוןבמקרה"
6לאהדבר, בלבדלטובתוולכאורהחשבונועל, חוץתושבדרישת

7ישראליללקוחשירותנותןעצמוהחוץתושבכאמורכייועיל
8העוסקשיתןסיועכללפיכך.כןלעשותלועוזרהישראליוהעוסק

9למתןייחשב, ונלווהטפלהואאםגם, הישראליללקוחהישראלי
10ידיעללקוחלאותושירותלמתןמתלווהשהסיועמפנישירות
11".החוץתושב

12]במקוראינןההדגשות. הדיןלפסק45פסקה[

13אומנם הכיר בכך שייתכנו מקרים בהם עוסק אמריקה ישראלבית המשפט בעניין 
14ישראלי משרת את האינטרסים של תושב החוץ בלבד, כאשר הקשר הנוצר בין 
15העוסק הישראלי ובין הלקוחות הישראליים נעשה במסגרת פעולות "קידום מכירות" 
16עבור תושב החוץ ולא כמתן שירות ללקוחות הישראליים כפעולה כלכלית בפני 

17בות העניין שם מצא כי השירות שניתן ללקוחות הישראליים לא עצמה, אלא שבנסי
18היה זניח או אגבי.

19לפיה ישראלאמריקהחזר בית המשפט על העמדה שהובעה בעניין טביסיאף בעניין .46
20לא כל מפגש בין עוסק ישראלי, הפועל בשליחותו של תושב חוץ, לבין תושבי ישראל 

21טביסילחוק. בית המשפט בעניין )5(א)(30שבסעיף בישראל, יגרום להחלת הסייג 
22ציין כדוגמא מצב שבו עוסק ישראל מכנס לקוחות בישראל למפגש, שכל מטרתו 
23קידום מכירות של מוצר או שירות של תושב החוץ. במצב זה הלקוח הפוטנציאלי 

24ן לראות בו מקבל שירות מהעוסק הישראלי. ואימושא לשכנוע ולמאמצי מכירההוא 

25מהי התמונה המצטיירת בנסיבות עניינה של המערערת, לאור -מכאן לשאלה .47
26העובדות שהוכחו? את האינטרסים של מי בא להגשים השירות שנותנת המערערת 

27האם רק של הבנק, כטענתה, או שמא קיים גם תושב ישראל שקיבל –לבנק הגיאורגי 
28ת שאינו זניח ובלתי ממשי, כטענת המשיב? ובמילים אחרות, האם שירות מהמערער
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1לבנקהמערערתשירותיממתן, אגביתאםגם, הנאהשהפיקישראליתושבקיים
2? הגיאורגי

3

4. שלפנייהצדדים, כאמור, נחלקוזועובדתיתבשאלה.48

5לבנקסיפקהאותםהשירותיםכללכיידהעלהוכחהמערערתשלטענתבעוד
6הרי, המערערתמןשירותהמקבלישראלתושבכלואין, לוורקאךסופקוהגיאורגי
7הפוטנציאליםללקוחותהמערערתשמעניקההשירותיםהיקף, המשיבשלטענת
8או" טפל"מסיועחורגים, אליהםביחסוהיזומההאקטיביתופעילותהבישראל

9. הישראלייםהלקוחותעבורממשיעצמאיערךבהםויש", נלווה"

10נטללפיהההלכהמקובלתמ"מעבערעוריההוכחהנטלמוטלמיעלבשאלה, כידוע.49
11שרוןזאב3886/12א"עראו(הראיותהבאתבנטלהדיןוהואהעוסקעלהואהשכנוע
(26.8.2014(מ"מעמנהל' נמ"בעועפרבניןקבלנות "להלן)  12כן"), שרוןזאבעניין: 

13מנהל–המיסיםרשות' נסניור55647-07-14) מרכזמחוזי(מ"בעדיניפסקראו
14)).28.6.2015(מ"מע

15עלמוטללחוק) 5)(א(30סעיףשלתחולתובדברההוכחהנטלהענייןבנסיבות
16טוענתשהיאשעהשכןכללא", מחברוהמוציא"בבחינתהיאהמערערת. המערערת

17: השוו(זולהטבהזכאיתאכןהיאכילהוכיחהנטלועליההמסבתשלוםלהטבה
18). טביסיעניין

19בנרף"). בנרף: "להלן(בנרףיובלמרשלתצהירועלמבוססותהמערערתשלראיותיה.50
20פיעלכאשר"), צדיק: "להלן(צדיקגיאמרעםביחד, במערערתומנהלכשותףמשמש

21.בחברהזהיםתפקידיםממלאיםהשנייםבנרףשלתצהירו

22מפנההמערערתכיבציינו, המערערתשלפעולתהאופןאודותעלהצהירבנרף.51
23תנאיעלמ"מוכלמנהלתאינההיאאך, הבנקלנציגיפוטנציאלייםמשקיעים
24מידעאלאהבנקואודותגיאורגיהאודותמהותימידעלהםמספקתאינה, ההשקעה

25וכיוצאיחסיתגבוהותתשואותמעניקהואכי, בלונדוןנסחרהיותוכגון, בלבדכללי
26): 24-27' ש11' עמפרוטוקול(באלה



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

המיסיםבי.זד. יזמות ופיתוח עסקי בע"מ נ' רשות 20129-05-15ע"מ

תיק חיצוני: 

29מתוך 13

1מאודמידעלהםומספקיםאופיסלפמילילדוגמאבאיםאנחנו"
2שיעזורמישהוצריךהיההבנק, בלונדוןשנסחרבנקקיים, ראשוני

3באיםאנחנו". גרוזיניאיזהלאשאני"המסראתבלהביןלו
4שלהיותוכמו, וראשוניבסיסיהכיהמידעאתלהםלספקומנסים

5...."בלונדוןבבורסהנסחרהוא, קייםהבנק

6והןבישראלהן, הבנקשלהאינטרסיםלקידוםפועליםהמערערתנציגי, לטענתו.52
7להנפקתהיתכנותובבחינתמוסדייםלגופיםהבנקחשיפתבאמצעות, בעולם

8וראשונישוליהואזהבענייןהמערערתשלתפקידהאך, פיננסייםמכשירים
9ראשוניתבבחינהמסתכםהמערערתשלתפקידהכאשר), 14-23' ש20' עמפרוטוקול(

10מועברזהבסיסימידע, מכןלאחר. הבנקבפניהעומדותהאופציותשלובסיסית
11פרוטוקול(העידוכך. המערערתמצדהתערבותכלללאידועלנמשךוהטיפוללבנק

12):3-15' ש7' עמ

13, בארץשהתקיימוהרודשאוסשאתמסכיםבעצםאתה. ש"
14.לתצהירך19לסעיףמפנה? ערכהשלךהחברה

15מהולומרלהרחיברוצהגםאני. כן, אירגנהשליהחברה.ת
16פיתוחלולעשותבעצםממנישמבקשזהעקבהבנק. המשמעות

17דוגמאגםאתןאני, תשמעליאומר, אותוולפרסםושיווקעסקי
18חובאגרותלעשותהאופציהאתלבדוקמעונייןשהוא, ספציפית

19לא, האפשרותאתולבדוקללכתזהשליהתפקיד. הבנקשלבארץ
20אפשרותישבכללאםלבדוקאלא, ח"אגתעשהבולאנשיםלהגיד
21. שלההמשמעויותומהבישראלח"אגשלמכירהבכלללבצע

22חברהלארגןדאגתיאני, ולהביןלבואבעצמםרוציםהם, רודשאוס
23מגיע, לבוארוצהשהבנק, אחרותחברותועודמיטבכמושמוזכרת

24וזהמגיעיםאנחנו, ישראליאניכיאותומלווהרקאני, מטעמונציג
25נלךבואלוואומרהנציגאתלוקחאני, לבנקנותןשאניהשירות

26ואז, אומריםהםמהנשמעבוא, האלהבדבריםשמתמחהדיןלעורך
27עשהלאהבנקאגבכדרך. דבריםמיניוכלנאמןשצריךסוגיותיש
28שצריךמהוכלהעלויות, לוהשתלםלאזהכיבארץכלוםזהעם

29".בלונדוןגםזהאתעשיתיאגבדרך. אותםמענייניםלאלעשות

30מלוויםהם, בישראללפגישותהגיאורגיהבנקנציגימגיעיםכאשרכיבנרףהעידעוד.53
831' עמפרוטוקול(מהותיחלקבהןנוטליםאינםשהאחרוניםהגם, המערערתבנציגי

32לגיאורגיהעסקיותלנסיעותהמערערתנציגישללהצטרפותםהנוגעבכל). 13-25' ש
33מוזמניםוצדיקהואכיבנרףהעיד, הבנקשלפוטנציאלייםלקוחותעםיחד

34שיהיוהכרחואיןהנסיעותאתמארגניםאינםאך, הבנקידיעללגיאורגיה
35באותןהשתתפותםולמעשה, ידםעלשהופנופוטנציאלייםלקוחותבנסיעותיהם

36). 1-2' ש15' עמ–12-31' ש14' עמפרוטוקול(הבנקלבקשתנעשותעסקיםנסיעות



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

המיסיםבי.זד. יזמות ופיתוח עסקי בע"מ נ' רשות 20129-05-15ע"מ

תיק חיצוני: 

29מתוך 14

1ראשוניקשריוצרתהמערערתכיבתצהירובנרףטעןבכנסיםהבנקלהשתתפותאשר.54
2משעהכיוהבהיר, הבנקלצורכימתאיםהכנסהאםלבחוןמנתעלהכנסמארגניעם

3בדברהסופיתוההחלטהמ"המוהמשך, הנדרשעלעונהאכןשהכנסשנמצא
4ואילךזהמשלבכאשר, הבנקשלהבלעדידעתולשיקולנתונים, בכנסההשתתפות

5). 19-29' ש, 4' עמ, פרוטוקולגםראה(הכנסמארגניעםישירקשרהבנקמקיים
6הכנסיםמארגניביןמייליםלחלופותדוגמאותהמערערתהציגהזובטענהלתמיכה

7).  לתצהיר' ונספח(הבנקלנציג

8תפקידםאך, לכנסיםהבנקנציגיאתמלוויםהמערערתנציגיאומנםכיהטעיםבנרף
9למשקיעיםהבנקנציגיביןלהתעוררשעשוייםשפהקשייעקבטכניתבעזרהמסתכם

10משיביםאינםואףבכנסיםופורמליפעילחלקנוטליםאינםהםוכי, פוטנציאליים
20-32:11' ש9' עמבפרוטוקוללדבריוכך. מקצועיותלשאלות

12אנו. שאלותעללענותנדרשיםלאבכללאנחנוהפעמיםברוב: ת"
13שקשהליואומרהבנקנציגליוקוראמישהושמגיעשםנמצאים

14, מובןלאבתקשורתומשהושאלהשואלשהואאו, האנגליתעםלו
15שווהלואומרלאאני. מסוימותמיליםלולהסבירליאומרהואאז
16מלווהאני. הנציגהתכווןלמההסברלונותןאלא, שווהלאאו

17ממשזהאבל, עבורםעובדשאנימהסיבהאיתםנמצא, אותם
18.קפהולשתותלשבתיכולאניהזמןרוב. טכניסופרמשהו

19?מתורגמןאתה.ש
20.לעשותמהאנגליתקצתמביןאני. לא? מקצועימתורגמן.ת
21?לבדאיתןלהתמודדינסהוהמרצהשעולותבכנסשאלותיש.ש
22. המרציםשיושביםאיפהאפילונמצאלאבכללאניבהרצאות.ת

23לשאלת. כלוםאומרולאעונהלא, האנשיםכאחדבאולםיושבאני
(ביקורכרטיסינותנים, מולםעומדיםהם, המשפטבית 24לא, 

25עוניםהם, בגיאורגיההבנקשלנציגיםעומדים, דוכןיש) בהרצאה
26לולעזורממנימבקשהנציגמשהומביןלאמישהוואם, לשאלות
27עובדיםהם, כספיםעלאיתימתייעציםעכשיולא. להסביר

28".מולם

29הופנתההמערערתכיבנרףהעיד" מעלות"חברתמולהמערערתלפעילותהנוגעבכל.55

30הליךכאשר, בהסכםקשורהבנקעמה, בישראלS&Pנציגת, למעלותהבנקידיעל

31ישירותהבנקנציגיידיעלנוהל", מעלות"וביןהבנקביןוההתקשרותומתןהמשא
32" מעלות"מחברתשנשלחמכתב, היתרבין, הוצגזולעדותכתמיכה. גופיםאותםמול

33). בנרףלתצהיר' זנספח(לבנק



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

המיסיםבי.זד. יזמות ופיתוח עסקי בע"מ נ' רשות 20129-05-15ע"מ

תיק חיצוני: 

29מתוך 15

1הוכחכיהמערערתטוענתהמשפטבביתועדותובנרףמרשלל"הנתצהירויסודעל.56
2כלמספקתהיאאין, הגיאורגילבנקמספקתהיאאותםהשירותיםשמלבדידהעל

3.בישראלישראללתושבשירות

4. הנדרשבנטלעמדההמערערתכיסבוראיני.57

5בתצהירולגמדואף, להמעיטביקששהואניכרכיהיאבנרףשלמעדותוהתרשמותי
6וביןהבנקשביןבקשרהמערערתשלמעורבותהמידתאת, המשפטבביתובעדותו

7, הפוטנציאלייםהלקוחות, הכנסיםמארגני–הרלוונטייםהישראליםהגורמים
8עיוןלאחרהמצטיירתהשונההתמונהלעומת, זאת. ההשקעהוגופימעלותחברת

9המשיבנציגיידיעלשבוצעהביקורתהליךבמסגרתשניתנו, בנרףשלבהודעותיו
10. המשיבלתצהירכנספחיםצורפוואשר"), בנרףהודעות: "להלן(

11אינההמערערתכיבנרףוהדגישחזרהמשפטבביתועדותותצהירובמסגרת, כאמור.58
12בקידוםורקאךמתמצהעיסוקהכאשרפוטנציאליםללקוחותשירותמעניקה

13. ללקוחותבלבדובסיסיכללימידעמסירתתוךהבנקשלהאינטרסים

14: יותרמשמעותיבמידעמדוברכיעולהמהודעותיו, זאתעם

15והאופציותהרלוונטיהמידעכלאתלמשקיעיםמעניקאני"
16סבירהברמהמתענייןוהבנאדםבמידה. הגיאורגיבבנקלהשקעה

17"הגיאורגילבנקאותומפנהאני
18).11-13' ש4' עמ15.1.2014מיוםהודעה(

19:וכן
50,000$20-מרלוונטילהיותמתחילשזהלמשקיעיםאומראני"

21וככהלשנהריבית5%הואהנוכחישהאחוזלהםאומראני. ומעלה
22"לאומימתאיםמיהבחנהעושהאני

23).16-18' ש4' בעמ, שם(

24באופן" ובסיסיכללי"למידעמעברשהואמידעבמסירתשמדובררקלא, כןכיהנה.59
25שלתפקידםכישנראהאלא, המשפטבביתובעדותובתצהירובנרףידיעלשתואר

26. הבנקאליגיעו" מתאימים"לקוחותשרקלכךלדאוגאףהואהמערערתנציגי
27הלקוחותשלהאינטרסיםאתאף, הטבעמדרך, משרתזהמעין" סינון"

28שתפקידו, ממפרסםבשונה. מיותריםומשאביםזמןהחוסכים, הפוטנציאליים
29, פלייריםחלוקתבאמצעותכגון, הרלוונטילציבורהפרסוםמושאבחשיפתמסתכם



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

המיסיםבי.זד. יזמות ופיתוח עסקי בע"מ נ' רשות 20129-05-15ע"מ

תיק חיצוני: 

29מתוך 16

1ללקוחותמעניקההמערערת, ב"וכיוצפרסומתסרטוןעריכת, חוצותשלטהצבת
2ניכרכאשר, קונקרטי-אישימימדבעלשיווקהבנקשלהפוטנציאליים

3ההפניהביצועטרם-הפוטנציאלייםללקוחותהמערערתנציגיביןשהאינטראקציה
4.ללקוחבנקשביןהמתהווההיחסיםבמערכתמשמעותינדבךמהווה-הבנקלנציגי

5כיבהודעתובאומרוכוונתוהייתהמההנגדיתבחקירתובנרףכשנשאל, בנוסףכך.60
6חזר, הגיאורגיבבנקההשקעהאופציותלגבימידעהפוטנציאלייםלמשקיעיםהעביר

7, הפוטנציאלייםללקוחותהמערערתידיעלשניתניםהשיווקחומריכיוהדגיש
8): 21-26' ש12' עמפרוטוקול(כללייםהם, מפיההנמסריםוההסברים

9אפשרותשישמתכווןאניהשקעהאופציות, המשפטביתלשאלת"
10אגחיםמסוגילהשקעהאפשרות, אטרקטיביותיותרלהפקדות

11כזהבאגחלהשקיעאותםמענייןזהובמידה, ואחריםכאלה
12ציבוריבנקשישואמרתישפתחי. הבנקמולמתנהלזהאזואחרים
13שזהמכיוון, מדהימותהבנקותוצאות, בלונדוןבבורסהשנסחר

14המידעבעצםזה, שבלונדוןבבורסהשמפרסמיםבתצורהמפורסם
15".להציגנכנסאניזהעם, נותןשאני

16להםמוסרהוא", ללקוחותמייעץ"אינושהואאףכיהבהירבהמשך, זאתעם
17" ונכוןאטרקטיבי"עבורםלהיותעשוי–הגיאורגיבבנקבנקחשבון–" המוצר"ש

18' ש13' עמ-30' ש12' עמבפרוטוקול, כך. ריבית5%עד–הצפויהבתשואהבהתחשב
2 :19

20גיאורגיהעםשלימהידיעהלנועיכולזה, המשפטביתלשאלת"
21אותורוצהומהההשקעהבסוגתלויזהרגעמאותו, אחוז5-ל0בין

22הבנקשלהנציגיםעםיושבאני, מספקשהבנקהמידעזה. משקיע
23מייעץלאאני, שובאבל. איתםמדבראני, זהאתיודעאני

24שיכולמוצרשזהאומראני. לעשותמהלהםואומרללקוחות
25. "ונכוןאטרקטיבילהיות

26

27להקטיןניסהבנרףכיהיאהתרשמותיבכנסיםהמערערתשללמעורבותהביחסאף.61
28לסבלפועלוכלהשוואתבאמצעותהיתרבין, המערערתשלתפקידהאתולגמד

29): 12-14' ש6' עמפרוטוקול(לכנספרסומיחומרעמוהסוחב

30מהואפרופו, לעשותהנכוןהואכנסאיזהואומרשממליץזהאני"
31מחולושולחלארץמגיעשהבנקזה, פרסומיחומרעלשמדברים
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29מתוך 17

1להםועוזריםהסבליםטכניתממשאנחנו, פרסומייםדברים
2".פרסומיחומרלהביא

3תפקידוהמערערתמטעםכמשתתףכי, לכנסיםבהתייחס, בנרףצייןאחרבמקום.62
4הזמןרוביכולהואבפועלוכיהאנגליתהשפהעםבסיועמתמצההשאלותבשלב

5):16-24' ש9' עמפרוטוקול" (קפהולשתותבקהללשבת"

6?השאלותעללענותתדרשולאמתי. ש"
7אנו. שאלותעללענותנדרשיםלאבכללאנחנוהפעמיםברוב.ת

8שקשהליואומרהבנקנציגליוקוראמישהושמגיעשםנמצאים
9, מובןלאבתקשורתומשהושאלהשואלשהואאו, האנגליתעםלו
10שווהלואומרלאאני. מסוימותמיליםלולהסבירליאומרהואאז
11מלווהאני. הנציגהתכווןלמההסברלונותןאלא, שווהלאאו

12ממשזהאבל, עבורםעובדשאנימהסיבהאיתםנמצא, אותם
13".קפהולשתותלשבתיכולאניהזמןרוב. טכניסופרמשהו

14נציגישלמעורבותםמידתאודותעלבנרףכשנשאל, הודעותיובמסגרת, זאתלעומת.63
15הודעה" (אלינווהתעניינותשאלותמפנההמרצהבכנס"כיהשיבבכנסיםהמערערת

16אףובהמשך), 35' ש3' בעמ, המשיבלתצהיר2כנספחשצורפה, 15.1.2014מיום
17נותניםואנחנוהבנקשלנציגיםשאנחנושמתענייןלמימסביריםאנחנו"כיהוסיף
18, הבנקעלשיווקייםהסבריםלהםנותניםואנחנוהבנקעםהסכםלנושישהסבר

19–36' ש3' עמ, שם" (גיאורגיהאוףבבנקפיננסיותהשקעתלעשותלהםכדאילמה
20). 1' ש4' עמ

21שהואתוךשגיאותנפלוהודעותיובתמלולכיבנרףטעןהמשפטבביתבחקירתו.64
22' עמפרוטוקול(גרידאטכנייםלענייניםהמערערתשלמעורבותהמידתאתמצמצם

23): 26–22' ש10

24אותךמפנה, בכנסיםעוניםשאתםהשאלותעלקודםדיברנו. ש"
25. 35שורה3דף, 15.1.14מיוםהודעה, המשיבלתצהיר2לנספח

26".אלינוהתעניינותשאלותמפנההמרצהבכנס"כאןאומראתה

27המשתתפים. אלינושאלותמפנהלאהמרצה, כתיבטעותממש.ת
28".אלינוולאלמרצהשאלותמפניםאולי

1-3:29' ש11' בעמגםוכך
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1. למרצהורקאךהיא, אלינוהיאשההתעניינותנכוןלאממשזה"
2הנציגאוהנציגהאםזהנותןשאניהיחידיםשההסבריםאמרתי

3".בתרגוםסיועמבקשים

4עםמתיישבאינו, בעיקרוכטכניהמערערתשלפועלהאתלהציגבנרףשלניסיונו.65
5בגיןהבנקידיעללההמשולםהקבועהסכוםרקעעלהיתרבין, הישרוהשכלההיגיון

6, בנרףזאתשמכנהכפי" טכנייםסופר"שירותיםבגיןכיבעיניסבירזהאין. שירותיה
12-7' ש11' עמפרוטוקול(לישראלהקשורבכלדברתעשהלאהמערערתאםאףאו
(ביםישבו"נציגיהאםואף), 15 8שלסךלמערערתישולם-) לתצהירו22סעיף" 

9). טביסיבענייןהדיןלפסק46פסקההשווה(חודשבכל40,000$

10שירותיהלפיההטענהעםמתיישבאינולמערערתהמשולםקבועהבלתיהסכוםאף.66
11שלהפוטנציאלייםללקוחותיוגםתרומהמשוםבהםואיןבעיקרםטכנייםהם

12אתלתארניתןאםספקולפיכךההשקעותמההיקףנגזרזהמשתנהסכום. הבנק
13דישה" לאינטרסים של אותם לקוחות. אכן, גם מי שמספק שירותי א"כהמערערת

14שיווק ופרסום גרידא לתושב חוץ בישראל מצפה כי שירותיו יניבו תועלת וכי לקוחות 
15ישראליים יתקשרו עם תושב החוץ בעקבות פעולות השיווק והפרסום; המשך שכירת 

16ם זאת, להבדיל שירותיו והכנסתו מכך, תלויים בוודאי בהצלחתו בעניין זה. ע
17ממפרסם "רגיל", כאשר קיימת זיקה ישירה ומובהקת בין הסכום המשולם בגין מתן 
18שירותי השיווק, ובין היקף הפעילות הנובעת מאותם שירותים, הנטל על העוסק 
19להוכיח כי אין בפעילותו כדי לשרת אף את האינטרסים של מושאי השיווק, 

20יון מחייב את המסקנה לפיה המערערת כבד יותר. בנסיבות אלה, ההיג–הלקוחות 
21נוקטת בפעולות אקטיביות לצורך שכנוע לקוחות פוטנציאליים להתקשר עם הבנק, 
22ומוסרת מידע שהיקפו ומהותו רחבים ומשמעותיים יותר ממסירת עלון שיווקי או 

23מידע שלא נדרשת –מסירת מידע לאקוני בדבר היות הבנק נסחר בבורסה בלונדון 
24ן המערערת, שכן הוא מצוי באתר האינטרנט של הבנק כאמור לעיל. קבלתו דווקא מ

25ניתן להניח כי פעילותו של עוסק, כדוגמת המערערת המשווקת את הבנק ושירותיו, 
26- הבנקמשרתת את האינטרסים של כלל הצדדים (הגם שבוודאי שלא באופן שווה): 

27, השקעתםיקףובההלקוחותבגיוסתלויששכרה–המערערת, הלקוחותאתשגייס
28רווחיהםאתלהשיאפוטנציאלבעלתהיאבבנקשהשקעתםשהשתכנעו–והלקוחות

29.אחרתחלופהפניעלוזאת

30מהלקוחותמיאחר" לעקוב"עליהאוסרהבנקכיוהדגישהחזרההמערערת.67
31. דלעילמהמסקנהלשנותבכךשאיןאלא, בהשקעההמתענייניםהפוטנציאליים
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1המשקיעיםשלזהותםאודותעלמידעמקבלתאינהשהמערערתהעובדה, ראשית
2שהתעניינולאחריםגםכמו(להםמעניקהאינהשהיאפירושהאין, הסופיים

3בשלבשירותים) להשקיעשלאיוםשלבסופובחרואךבבנקההשקעהבאפשרות
4ברוראינוהואאף" המעקב"איסורבדברהטענה, שנית. בפועללהשקעתםשקדם

5שכןכללא), בבנקמוסמךמגורםתצהירבאמצעות, למשל(לכךראיההובאהלאואף
6מספרעלנשעןלמערערתהמגיעהבתמורהקבועהבלתיהסכוםחישובבהןבנסיבות
7" עוקבת"המערערת, הפחותלכלכילהניחיש, כןעל. הבנקעםשהתקשרולקוחות

8ולוהבנקאלוהפנייתםמשירותיהכתוצאההבנקעםהמתקשריםהלקוחותאחר
9.  הבנקעםלהסכםבהתאםכךבשללההמגיעההתמורהקבלתלצורך

10מהלקוחותשכרקיבלהלאהמערערתכילעובדהמשקללייחסאיןמידהבאותה.68
11זהבהכרחאיננושירותעבורהמשלםשהרי, בלבדהגיאורגימהבנקאלאהישראליים

12מחוזי(מ"עראו(הבלעדיהשירותמקבלבהכרחשאינוובוודאי, השירותאתהמקבל
13עניין);29.3.2017(א"תמ"מע' נמ"בע)1996(גרוסאוסקר55563-09-14)א"ת

14)). 46בפסקהטביסיועניין40בפסקהישראלאמריקה

15מידעבהצגתורקאךכמסתכםולהגדירוהמערערתשלתפקידהאתלגמדהניסיון.69
16שמבחינתםהטעםמןאףהישרוהשכלההיגיוןעםמתיישבאינוהבנקאודותבסיסי

17, כלליטכנימידעמסירתמאשריותרנדרשכידומההפוטנציאלייםהמשקיעיםשל
18שלהאינטרנטאתרבאמצעות, כאמור, כגון, אחריםבאמצעיםממילאלהםהנגיש
19שלתפקידהכיעולההראיותמחומר). 44בפסקהטביסיענייןהשווה(הבנק

20הלקוחותלקהלהגיאורגילבנקהנוגעהרלוונטיהמידעאת" להנגיש"הואהמערערת
21המערערתטענתאתאקבלאםשגםהרי, לכנסיםהנוגעבכל, למשלכך. הישראליים

22נוכחותםעצםכישבריהרי, המידעבתרגוםלסייענועדהנציגיההשתתפותלפיה
23בעינינתפסת, הבנקשל" פניו"אתהםאףהמהווים, העבריתהשפהדוברישלבכנס

24ספק, כןעליתר). 43פסקה, טביסיענייןהשווה(מוסףערךבושישכענייןהלקוחות
25. לבנקהלקוחותשלגרידא" הפנייה"כהמערערתשלתפקידהאתלתארניתןאם

26מובהקאלמנט, הסתםמן, כוללבוההשקעהולכדאיותלבנקבנוגעשנמסרהמידע
27. שכנועפעולתשל

28בשוקהמערערתנציגישלהבינאישייםבקשריםאףמוצאאניממשינוסףערך.70
29והםעסקיםאנשיעםאישייםקשריםלמנהליהכיהסבירההמערערת. הישראלי
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1אתפוטנציאלייםמשקיעיםבפנילחשוףכדיל"ובחובארץאלוקשריםמנצלים
2. הבנקואתשםהבנקאותמערכת, גיאורגיה

3): 22-26' ש, 18' עמ(בנרףהעידכך

4מאותםחלקמגיעשאני, קשריםליישהישראליהשוקעם"
5לאמכיראניבעברגםמעיסוקיי. מוסדייםגופים, אופיספמילי

6מזהמתחילהרלוונטיהרקע. ל"בחוגםל"וכנ, גופיםמעט
7, קטנהלאחברה, תשובהיצחקשלהחברותאחתאתשמינכלתי

8לאוגיאאניעשינו, וכדומהמוסדייםמעטלאמכיראנישדרכה
9מעטלאמכיריםואנו, בעברנואפללחברתעסקיפיתוחמעט

10וישבתיאיתםשעסקתיאנשיםזהוהגופיםהשוק'. וכו, גופים
11". איתם

12לאאך, הבנקעבורמשמעותימוסףערךבוודאימהווים, והיכרויות, קשריםאותם.71
13, תועלתמכךמפיקיםבישראלהפוטנציאלייםהלקוחותאףכיספקאין. עבורורק

14מןזומעיןמוקדמתהיכרות. ההשקעהאתלבצעבהחלטהלהםמסייעהדברשהרי
15" טובותבידיים"נמצאיםשהםהחשיםהמשקיעיםאצלביטחוןנוסכתהסתם

16ללקוחותהבנקאודותואחרפיננסימידעמתן, הסברים, המלצות. ואמינות
17הינםדבריהםלפיאשר–וצדיקבנרףבאמצעות–המערערתידיעל, פוטנציאליים

18בערכיולהתבונןניתןשלאשירותהינו, הרלבנטיהישראליבשוקהיטב" מרושתים"
19טענותפיעלאשר, הישראליהשוק. צדדיתחדבהתבוננותרקובמשמעויותיו

20הואגם, אפוא, צורךהפיננסיהשוקאתוהכרתהובהבנתהבהאמוןנותן, המערערת
21השירותשלאופיובדברבנרףכשנשאלכיזהבהקשרלצייןלמותרלא. שירותיהאת

22עםלשוחחנוהגהואכי, היתרבין, מסר, הפוטנציאלייםלמשקיעיםנותןשהוא
23' ש4' עמ15.1.2014מיוםהודעתו(המתעניינותבחברותהכספיםל"סמנכאוהבעלים

24הפיננסיתהשפהאתיודעשאניזהשליהיתרון"כיאמראחרובמקום). 10-14
25השפה"הכרתכי, דומני). 29' ש, 2' עמ15.1.2014מיוםבנרףהודעת("הישראלית

26בלבדתרגומהשלבמשמעותאינה, בנרףידיעלשנטעןכפי", הישראליתהפיננסית
27בכיריםתפקידבעליעםלשוחחנוהגיםהמערערתשנציגיהעובדהכינראה. לאנגלית
28כימלמדת, שלו" הפיננסיתהשפה"והישראליהשוקעםהיכרותםגםכמו, בחברות
29להשקעהבדרךומשמעותיסמכאבר, מרכזיגורםבמערערתרואההישראליהלקוח

30או, בלבדפרסוםשירותיהמעניקמעוסקהמערערתנבדלתבכךאף. בבנקעתידית
31. גרידאלקוחותבהפנייתמתמצהשתפקידוכזה
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29מתוך 21

1של, בסיכומיהשהציגהמהדוגמאמהותיבאופןשונההמערערתשלעניינה, ואכן.72
2פרסומיקמפייןבינלאומיתחברהעבורלנהלשנשכרתישראליתפרסוםחברת

3שחברתבעוד. לישראלמחוץהתאגידמשווקאותומסויםלמוצרביחסשיווקי
4פרסומתאופלייריםחלוקת, חוצותשלטיבאמצעותמוצרלשווקמבקשתפרסום

5וההתמקדותהמפרסםלזהותלחלוטיןאדישהיעדקהלכאשר, וברדיובטלוויזיה
6, הפוטנציאלייםהישראלייםהלקוחותשלמבטםמנקודתבענייננו, עצמובמוצרהיא
7הניתןהמשקלגםכמו, ידםעללההמיוחסתוהאמינותהמערערתשלשזהותההרי
8ממשיגורםהיא-המערערתידיעלהניתנתלהמלצההישראליםהלקוחותידיעל

9הפנייה, בכנסיםנוכחותהעצם-המערערתשלפועלה. המוצרלמכירתהנוגעבכל
10לפועלודומהאינוכלל, ידהעלהנמסרהמידעוטיבישראלייםללקוחותהאקטיבית

11". רגיל"מפרסםשל

12שלהסברהחומרקייםבה, בישראלשלוחהקיימתהגיאורגישלבנקהעובדהאף.73
13בכלמשמעותימוסףערךשלמערערתהסברהאתמחזקת, למשקיעיםהמיועדהבנק
14באמצעילהסתפקהבנקהיהיכול, כןאלמלא. ישראלייםמשקיעיםעםלקשרהנוגע

15הפוטנציאלייםהמשקיעיםכלאתלבנקלהפנותכדיבהםשיששגרתייםפרסום
16אתלחסוךובכך, מפורטהסברהחומרלקבלניתןשם, שלוהישראליתלשלוחה
17כגורם, המערערתשירותיכי, ברי. המערערתשלשירותיהבשכירתהכרוכותהעליות
18ישירקשרלקייםמנתעלנדרשים, בישראלהעסקיבשוקהיטבהמעורהמקומי
19שלתפקידהכי, אפוא, נראה. ישראלייםפוטנציאלייםלקוחותמולאמצעיובלתי

20הצדדיםשניתיווךובעסקת, מתווךגורםשלתפקידלהיותיותרקרובהמערערת
21. נשכריםיוצאים

22שלחלקהאתהניתןככללגמדבנרףשלניסיונותיושבצדלכךגםדעתינתתי.74
23המערערתנמנעה, הבנקלביןהישראלייםהלקוחותקהלשביןבקשרהמערערת

24עמדהבנרףשלעדותוכאשר, בטענותיהלתמוךשיכלורלוונטייםגורמיםמלהעיד
25. לבדה

26, דרשאותווהמידעהמסמכיםכלאתלמשיבמסרהכיהמערערתטענהזהבעניין
27הגופיםאתלשאולוהיאביותרהבסיסיתהפעולהאתאףעשהלאהמשיבאך"

(מהמערערתכלשהושירותקיבלההאםהמערערתהתנהלהמולם 4328סעיף" 
29כילהוכיחהמערערתעלהמוטלהנטל. לקבלבידיאיןזומעיןטענה). לסיכומים

30המשיבבפנילהביאהנדרשתזוהיאהמערערתכימשמעו, במסלהקלההיאזכאית
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1מולבדיקהעריכת, אכן. בעמדתהלתמוךכדיבהשישראיהכלהמשפטביתובפני
2לבובשים, לכךבהתאםאך, בסיסיתפעולההיא, המערערתהתנהלהמולםהגופים

3שתדאגזותהאהיאכימהמערערתלצפותהיהניתן, כתפיהעלהמונחהראיהלנטל
4באמצעותהמשפטביתבפנילכךובהמשךהמשיבבפניממצאיהאתולהביאלבצעה

5. מסמכיםהצגתאועדיםזימון

6והבנתןהעובדותבירוראתהמשיבשללפתחולגלגלהניסיוןכי, אלאזאתאין
7עדויותולגבותבדיקותלבצעהמשיבבסמכות, אמנם. ממשבואין–לאשורן

8אםבין, אלוסמכויותיוהפעיללאהמשיבבומקוםאך, השומתיההליךבמסגרת
9אםובין, העוסקעמדתאתלדחותכדיבודיבפניושהונחהמידעכישסברמשום
10. כתפיועלהמונחהנטלמהרמתהעוסקאתלפטורכדיבכךאין–שחדלמשום

11הזמינהולאתצהירהגישהלאהמערערתכימהעובדהלהתעלםאיןלכךבהתאם.75
12מהותאודותעלאורלשפוךהיכול, הגיאורגיהבנקמטעםכלשהונציגלהעיד

13.והיקפםהמערערתשלשירותיה

14):5-6' ש17' עמפרוטוקול(כךהשיב, להעידהבנקנציגהגיעלאמדועבנרףכנשאל

15?תצהירשלח? לעדותהוזמןלאשםבכירנציגאוהבנקמנהללמה. ש"
16". חבל. מושגליאין.ת

17המסקנה, הבנקמטעםנציגלהבאתכלשהילמניעההמערערתמצדטענהבהעדר
18בעמדתדווקאתומכתעדותוהייתה, כאמורנציגמגיעשהיהשככלהיאהמתבקשת

19, בחזקתוהנמצאתראייהמהבאתנמנעדיןבעלכאשרכיהיאידועההלכה. המשיב
20א"ע; שרוןזאבענייןראו(נגדופועלתהיאהייתההראייההובאהשאילוחזקהקמה

21)).  3.9.2015(רוחמהמעון' נמכנסנתן7144/14

22הנחתמיםחשבוןלפתיחתההסכמיםהצגתאיאתהמערערתלחובתלזקוףישעוד.76
23המערערתיוםשלבסופוכיהיאהתוצאה, אלהמסמכיםבהעדר. הלקוחותידיעל
24בהםמוזכרתאינהוכיהסכמיםלאותםצדאינההיאכיטענתהאתהוכיחהלא

4725פסקה, טביסיענייןהשוו(הבנקוביןהלקוחביןבהתקשרותתפקידבעלכגורם
26). הדיןלפסק

27מיוםהסכםזההיהאך, הבנקלביןבינהההסכםאתהציגההמערערת, ועודזאת
28בלבדזולא. 2013שנתועד2009משנתהיאהשומהתקופתכאשר, 12.12.2010
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1שנערך, זההסכםכיאלא, 2009לשנתהמתייחסההסכםאתהציגהלאשהמערערת
2עלאורשאתביתרלשפוךהיהיכול, הבנקוביןהמערערתביןהקשרהחלבהבשנה

3, מלהציגו, כאמור, נמנעההמערערתאך, המערערתידיעלשהוענקוהשירותיםטיב
4הודהבנרףכיזהבהקשרלצייןלמותרלא. לחובתהלזקוףישזועובדהואף

5). 18' ש, 15' עמפרוטוקול(קייםאכןכאמורההסכםכיהנגדיתבחקירתו

6. כדבעיהוכחהלאזוטענהגםאך, ל"בחוניתנומשירותיהחלקכיטענההמערערת.77
7דרךכ"בדרמשקיעיםמאתראניל"בחו"כיבנרףטען5.1.2014מיוםבהודעתו

8זההרוב. מעטקורהזה, הרבהקורהלאזה. ל"בחוייעודייםכנסיםאוישראליים
9לשאלהבמענה, כןכמו). 23-24' ש3' עמ, המשיבלתצהיר2נספח" (ליקלהכיכיפה

10: הלההשיבהגיאורגילבנקהמערערתידיעלהמופניםהמשקיעים" פילוח"בדבר
(מישראלשהרובמשעראנילדעתהכליםאתלישאיןמכיוון" 27-11' ש3' עמ, שם" 

28.(12

13לפועלההקשוריםכלשהםגורמיםלעדותהביאהלאהמערערתזהבענייןאף, ואכן.78

14לאואף, זריםלקוחותגיוסאו, Road Showsלעריכתהנוגעבכלכגון, ל"בחו

15שלמרכיבאףכוללתההסכםמכוחמהבנקמקבלתשהיאהתשלוםכיהוכיחה
16אמנםהמערערת. התשלוםכללמתוךהמדוברהיקףובאיזה, זריםלקוחותהפניית

17ב"ינספח(Givi Giorgadzeבשםהבנקנציגמאת, תאריךחסר, מכתבהציגה

18ולאלעדותהובאלאוהואל"הנשלמטעמותצהירהוגשלאאך), בנרףלתצהיר
19.בוהאמורלחזקכדיעדותאוממששלראיהכלהובאהלאואף, נחקר

20האמורעםאחדבקנהעולהלבנקהמערערתביןההתקשרותהסכםשלנוסחוגם.79
21לקוחותהםהמערערתמגייסתאותםהלקוחותשלרובםולפיהבנרףשלבהודעתו
22להסכם מושם דגש על שירותי המערערת בישראל [ההדגשות 2.2סעיף ב, כך. מישראל

23אינן במקור]: 

"Help the Company in preparing visits and conducting market24
".Israelresearch for attracting capital in25

26
27ובהמשך: 

28
"Help to set up and run systems, processes and policies for29

".Israeli Clientsattracting funding from30
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1:  המערערתמתחייבתכןכמו

"Not to nominate any third party to represent of refer clients2

or the company in the state of Israel without prior written3

consent of the Referee (exclusivity basis in Israel)".4

5סכומישלמפורטח"דוחודשמדילמערערתלמסורהבנקמחויבלהסכם5.1ובסעיף
6בסעיףאין; המערערתידיעלהופנואשרישראלייםחותהלקושלההשקעות
7.זריםלקוחותשללהשקעותיהםהנוגעח"לדוכלשהיהתייחסות

on funds attracted8"-ישולמוהפנייהדמיכינאמרלהסכם4.2.4בסעיףאמנם.80

from any world-wide Clients which was referred to the company by9

the referee" ,10פעלהאכןהמערערתהאםלדעתאין, זהבענייןראיותבהעדראך

11. פעילותהשלזהחלקבגיןגםהפנייהדמילהשולמווהאםל"בחו

12עםההסכםבכלהשניכחוט, אפוא, עוברתבישראלהמערערתשלבפועלההתמקדות.81
13המערערתשלבשירותיהזהמרכיבכיהנמנעמןלא. ל"בחומפועלהלהבדיל, הבנק

14ביניהםההתקשרותבמסגרתלהגדירוחשבולאהצדדיםאשרעדזניחכההוא
15לא, מספקותראיותבהעדראשר, המערערתלחובתעומדזהענייןשאףומכאן

16.ידהעלשנטעןכפי, ל"בחוממשיבהיקףשירותיםלבנקנותנתאכןהיאכיהוכיחה

17ולאתצהירלהגיששלאהמערערתשללהחלטתהאףמייחסאניממששלמשקל.82
18מהעובדותמהותילחלקנחשףשהואבשעהבפרט, צדיק–בנרףשלשותפואתלהעיד

19לסייע, לכאורה, היהשיכולמידעבידוומחזיקבלבדיבאופןלענייןהקשורות
20. טענותיהבהוכחתלמערערת

21" מעלות"חברתמולבהתקשרותהחיההרוחהיהצדיקמהראיותכעולה, למשלכך
22נוהגיםאינםוצדיקהואכיהעידבנרף, ועודזאת). 12-25' ש, 23' עמפרוטוקול(

23' עמפרוטוקול(בנפרדאלא, הבנקבענייניעסקיותפגישותלצורךל"לחויחדיולנסוע
24.  זואתזולהשליםעשויותהיועדויותיהםכי, משמע). 18-19' ש24

25):   4-15' ש5' עמפרוטוקול(כךבנרףהעידשותפושלמעורבותומידתעל.83
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1?צדיקגיא, גיאאתבתשובתךהזכרת. ש"
2.כן.ת
3?זהמי.ש
4.כמוניפעילהוא. בחברהביחדשותפיםאנחנו, שליהשותף.ת
5?עמדתואתשנשמעמטעמנותצהירהגישלאהואלמה.ש
6.מושגליאין.ת
7רואהאני, ולנספחשצירפתםהמייליםחלופתעלעוברתאני.ש

8?נכוןזה, צדיקגיאמכותבהמייליםשלכל
9שמירואהאניובנספח. נכוןשזהבטוחאניאומרתאתאם.ת

10הבנקעובדהוא, גיבישנקראהועדנציגזהאיתםשמדבר
11.גיאאתגםמכתבוהואשבתכתובותזההוא. בגאורגיה

12?גיאאתמכתבגםטלשלהמיילשגםרואהאני.ש
13לא, לחלוטיןטכניזה, פהמופיעלאשאניזהטכנינוראזה. כן.ת

14".הבדלשישמשהו

15, מסויםבשלבנדרשואף, ההוכחותדיוןכלבמהלךבאולםנכחצדיקכיאציין
2216' עמפרוטוקול(בעדותופרטיםבהשלמתבנרףלשותפולסייע, הצדדיםבהסכמת

17כיעולהממנה14-17' ש, 2' בעמ, 4.2.2015מיוםבנרףהודעתגםראה; 14–3' ש
18לספקכדיבוולהסתייעצדיקעםטלפוניקשרליצורנדרשהואעדותוגבייתבמהלך
19הגשתאי, אלהבנסיבות"). מעלות"חברתעםלהתקשרותהנוגעיםשוניםנתונים
20למבחןגרסתואתלהעמידהצורךהעדר, מכךיוצאוכפועל, צדיקמרמטעםתצהיר

21ראוי, בנרףשללזוגרסתואתלהשוותאפשרותתוךלרבות, וערבשתיבחקירת
22. המערערתלחובתשייזקף

23בהתאםנעשתההבנקמטעם" מעלות"לפנייתהכיהדגישההמערערת: ועודזאת.84

24העולההמסקנהכיסבוראיני, הדברכךאםגםאך. העולמיתS&Pחברתעםלסיכום

23,25' עמפרוטוקול(בעדותובנרףמסרכך. לבנקורקאךשניתןבשירותשמדוברהיא
26):12-25' ש

27להסבירצריךשהיה, חקירהבאותה16בשורהקראנורגעלפני. ש"
28מהלהםומסביראיתםנפגשהיהוגיא, עושההבנקמהלמעלות

29.עושההבנק
30טכניותכךכלהיוהשאלות. לדרגלאיכולהלאמעלותחברת.ת

31, לגשתממנישמבקשלבנקשירותנותןאני, שםלאאני. ומינוריות
32שיהיהכדילעשותמהלבדוקשלהעבודהאתעשיתיאניכי

33. מעלותמולעובדהבנק. בישראל
34.הבנקשלמסמכיםלמעלותהעברתם.ש
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1, מינורייםמסמכיםשזהאומראני. מסמךאיזהזוכרלאאני.ת
2.דירוגתתלכםכדאילהםלהגידוניסיתישםישבתילאאני

3ששולחים, ואילך32בשורהאומראתה2015מחקירהבאותה.ש
4שגיאאומרואתה, הבנקשלהדירוגאתלהסבירמעלותשלנציג
5מעלותעםגיאשלמפגשכאןשישחושבלאאתה. מעלותעםישב
6?לבנקדירוגאותואתלהשיגכדי

7אתלהםשעושיםכאלהמאיתנוביקשגיאורגיהשבנקיודעאני.ת
8אתעושהלא, כלוםקובעלאאני, לקוחלאמעלות. עסקיהפיתוח

9ניגשאני, שירותלונותןשאניממיהוראותקיבלתירקאני. זה
10". טכנייםהכיהדבריםאתועושהלשם

11, נחקרולאתצהירהגישלא" מעלות"מוללהתנהלותאחראישהיה, צדיק, כאמור
12שלפעולתהממדיאתלהקטיןביקש, האחריםבנושאיםלגרסתובדומה, בנרףואילו

13" מעלות"מאתמכתבצירפהאמנםהמערערת". טכנייםהכידברים"לכדיהמערערת
14, העבריתבשפההכתוב, זהמכתבאך), המערערתלתצהיר' זנספח(לבנקהממוען

15ספקמטיל"), גיאורגיהאוףבנק"לאלא(בבנקכלשהוספציפילגורםממועןואיננו
16". מעלות"וביןהבנקשביןזהבקשרהמערערתשלוהקטןהשוליחלקהבדברבטענה

17ידהעלשניתןהשירותיםהיקףבדברכלשהונתוןהציגהלאהמערערת, מקוםמכל
18שקיבלהמהתשלומיםחלקאיזהלקבועניתןלאאףולפיכך" מעלות"לבקשר

19.שירותשלזהלמרכיבלייחסניתןהמערערת

20ידהעלשניתןהשירותכיטענתהאתהוכיחהלאהמערערתכיעולההמקובץמכל.85
21. ישראללתושבשירותמתןמשוםאףבוהיהלאהגיאורגילבנק

22בחובוטומןזהסעיף. לחוק)5)(א(30סעיףשלתכליתולאוראףמתחדדתזומסקנתי.86
23. חוץלתושבשירותלמתןעסקאותבגיןאפסבשיעורמסבדמותמשמעותיתהקלה

24שירותיםבמתןזריםעסקיםמוללהתחרותישראליםלעוסקיםלסייעהיאמטרתו
25צפוישממילאמשירותיםלהבדיל, זאת. לישראלקשוריםשאינםוחוץלתושבי
26דווקאיפנההחוץשתושבבכךרבותאכלואין, ישראלתושבעוסקידיעלשיינתנו

27.  חוץלתושבולאאליו

28: טביסיבענייןהמשפטביתידיעלנאמרוזוברוחדברים.87

29)5)(א(30סעיףשבבסיסההטבהתכליתשמבחינת, לזכורעלינו"
30הישראליהעוסקעללהקלנועדהאפסשיעורהענקת, לחוק

31זהיםשירותיםנותנימולבתחרותסיכוייואתלהגדיללוולאפשר
32השוקבהכרתמובהקיתרוןשלובעוסקמדוברכאשר. העולםמכל
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1אםספק, החוץתושבידיעלשרותיונשכרוולכן, הישראלי
2. ההטבהמתןאתהמצדיקהאמיתיתבינלאומיתתחרותמתקיימת

3בתחברתשהואישראליבעוסק, כבענייננו, מדוברכאשרוחומרקל
4".השירותמזמין, החוץתושבידיעלבמלואההנשלטת

5)הדיןלפסק31פסקה(

6עלמעידהאינההגיאורגיהבנקידיעלהמערערתשלשירותיהשכירות, בענייננו.88
7שישהמובנההיתרוןרקעעלנעשההדבר. חוץתושבמולתחרותבאיזוהצלחה

8לאמור, זרפוטנציאלימתחרהכלפניעלהמקומיבשוק, ישראלכתושבת, למערערת
9הן", השפה"אתהבנתהגםכמו, בוהפועליםהגורמיםעםוהיכרותהבשוקקשריה
10. בישראל" העסקיתהשפה"ובראשונהבראשאך, העבריתהשפה

11סעיףהוראותחלותבעניינהולפיהחלופיתטענההמערערתטענה, ההליךפתיחתעם.89
12תינתןאפסבשיעורמסבדמותהטבהכיקובעזהסעיף. מוסףערךמסחוקל)7)(א(30

13הואהעיקריעיסוקושמקוםעוסקבידילארץבחוץשירותמתן"שלבנסיבות
14. זוחלופיתטענהזנחהכידומהסיכומיהבמסגרתואולם". בישראל

15לטענתהעיגוןהמערערתתמצאלאזהבסעיףאףכיאעיר, הזהירותולמען, זאתעם.90
16) לחוק בעוסק ישראלי, שלרוב 7(א)(30עניינו של סעיף . במסלהקלההיאזכאיתכי

17נותן שירותיו בישראל, ואולם בנסיבות מסוימות נתן שירות בחו"ל, ותכליתו לעודד 
18י שירותים בחו"ל עוסקים ישראלים, שברגיל פועלים בישראל, להתחרות בנותנ

19כאשר מתן השירות נעשה מחוץ לישראל.

20), ונמצא כי 5(א)(30בפסיקה הובעה עמדה לפיה משחל על עוסק הסייג שבסעיף .91
(ראו 7(א)(30השירותים ניתנו גם לתושבי ישראל בישראל, אין להחיל את סעיף   (21

22א. גמיש שירותי כ"א בע"מ נ' מע"מ 1506/08"מ (מחוזי ב"ש) ע; אמריקה ישראל
23)). ואולם גם אם אניח כי כאשר מדובר בעוסק ישראלי שיש לו שני 2.8.2012(אשדוד

24הן בישראל והן בחו"ל, וניתן יהיה, לפחות באופן תאורטי, להחיל –מגזרי פעילות 
25ם על ידו מחוץ ) לחוק רק לגבי השירותים הניתני7(א)(30את ההטבה שבסעיף 
26), עדיין לא יהיה בכך כדי לסייע למערערת. 54בפסקה טביסילישראל (השוו: עניין 

27זאת מכיוון שבענייננו, כמובהר, לא הוכח כי לקוחות קיבלו ממנה שירות מחוץ 
28לישראל.
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1המערערת צירפה לתצהיר שהוגש מטעמה מכתב שאינו נושא תאריך, החתום על ידי .92
2רערת מפנה לקוחות מכל רחבי העולם, ובו מנויות מספר הבנק ובו מצוין כי המע

3מדינות, בהן: ארה"ב, אנגליה, אוסטרליה, גרמניה, רומניה, צרפת, הונגריה ובלגיה 
4(נספח י"א לתצהיר בנרף).

5כמובהר לעיל, המערערת לא זימנה לעדות את נציג הבנק החתום על מכתב זה, או כל 
6נציג אחר מטעם הבנק שיבהיר מה היקף פועלה של המערערת במדינות זרות אלו, 
7ואף לא הציגה כל עדות של איש קשר מקומי מחו"ל, ולא גיבתה טענותיה בעניין זה 

8בראיות נוספות. 

9שמעניקה המערערת מחוץ לישראל לא הובהר, וממילא, הנה כי כן, היקף השירותים .93
10בהתחשב בנטל המוטל על המערערת להוכיח את טענתה, התוצאה היא שהמערערת 

11) לחוק. 7(א)(30לא ביססה כדבעי אף את זכאותה ליהנות מהקלת המס לפי סעיף 

12דברסוף.ד

13פס" הגעתי למסקנה כי אין לקבל את טענת המערערת כי זכאית היא לשיעור מס "א.94
14לחוק מס ערך מוסף. )7(א)(30סעיף או )5(א)(30סעיף על יסוד 

15נדחה.,אפוא,הערעור

16יום 30ש"ח, שישולמו בתוך 30,000המערערת תישא בהוצאות המשיב בסכום של .95
17מהיום, שאם לא כן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומם 

18בפועל.

19
20

21, בהעדר הצדדים.2017יולי 30, ז' אב תשע"זניתן היום,  
22

23
24
25
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