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ד''ר אחיקם סטולרשופטהכבודבפני 

קייטיאיסי בע"מהמערערת:

ע"י ב"כ עו"ד גיטליץ שאול ועו"ד דניאל א.ח כהן

נגד

פקיד שומה נתניההמשיב:

דוד מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)-בןע"י ב"כ עו"ד יונתן 

פסק דין

(מ"בעקייטיאיסי"לחברתהשפיטהמיטבלפישהוצאהשומהעלערעורבפניי : להלן" 

"להלן(נתניהשומהפקידידיעל"), המערערת" כאשר. 2006המסלשנתביחס"), המשיב: 

: הןזהבערעורבמחלוקתהשנויותהשאלות

?התיישנההשומההאם)א

המניותבעלי(למוכריםתחרות-איבגיןהוצאותלנכותלמערערתלהתירהאם)ב

?  2006המסבשנת, 800,000₪שלבסךהמערערתדרשהאותן) במערערתהקודמים

400,000₪בסךועומדותתלויותתביעותבגיןהוצאותלמערערתלהתירהאם)ג

?2006המסבשנתהמערערתדרשהאותן

לענייןהצריכותהעובדות

שוניםפרויקטיםומלווהותוכנהחומרהפיתוחשירותיבמתןעוסקתהמערערת.1

ומר") ישי: "להלן(קוקובקהישימרבמניותיההחזיקו, 2006לשנתעד. ההייטקבתחום

. המניותמהון50%-בהחזיקמהםאחדכל"), אלי: "להלן(ל"זקרןאלי

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/23512-03-11.pdf
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וזומ"בעישראלקונטרולאודיטלחברתמניותיהםאתואליישימכרו, 2007בשנת.2

: להלן(המניותמהון75%שלבשיעורהמחזיקה, במערערתהשליטהבעלתהפכה

25%שלבשיעורהמחזיק, במערערתמניותבעלנותרישי"); הרוכשת"או" אודיט"

, 10/מש–29.6.2007ומיום2.4.2007מיוםאליעםהמכירההסכמי' ר(המניותמהון

, 13/מש, 12/מש–20.11.2007ומיום30.3.2007מיוםישיעםהמכירההסכמי; 11/מש

"). המכירההסכמי: "ביחדלהלן

להכירדרשהבמסגרתו, 2006המסלשנתח"דוהמערערתהגישה, 26.12.2007ביום.3

תלויותתביעותבגיןבהוצאהלהכירוכן, 800,000₪שלבגובהתחרותאיבגיןבהוצאה

ביאורים, 4/מש-2006המסלשנתהמערערתח"דו' ר(400,000₪שלבגובהועומדות

תחרותאיכנגדכספים, 2006שנתבמהלך, ואלילישישולמו, לשיטתה). ח"לדו7,8

לאור, ועומדותתלויותלתביעותכספיםהופרשו, וכןהמכירהלהסכמיכמקדמה

. המערערתכנגדידועלפיצוייםתביעתתוגשכיוהערכהאלישלמחלתו

כיטען, תחרותאיבגין תולהפרשבקשר. חלקיהשניעלהבקשהאתדחההמשיב.4

איכנגדשולמו2006בשנתואלילישיששולמוהכספיםשהוכיחהלאהמערערת

2007בשנתשנחתמוהמכירהלהסכמי2006משנתההוצאותאתלקשראיןכי; תחרות

; בדיעבדזהסיווגלשנותניתןולאכדיבידנדיםתחילהסווגוושההוצאות

שקמההוכיחהלאהמערערתכיהמשיב טען, ועומדותתלויותתביעותלהפרשתבקשר

בענייןכלשהובתשלוםשנשאהאו2006המסבשנתתביעותבגיןכספיתהתחייבותלה

.זה

ההליךניהול

ד"עוידיעל, בירושליםהמחוזיהמשפטלביתהמערערתידיעלהוגשההערעורהודעת.5

בביתלהתבררהתיקהועבר, הצדדיםבהסכמת. המערערתשלכוחהבא, דעון'גמרואן

. בפנייונדון, מרכזהמחוזיהמשפט

מסירתאישורביניהם, במסמכיםועיוןלגילויצוהמערערתביקשה18.10.2011ביום.6

עםבקשר, 2005-2007מהשניםואליישישלהאישיותשומותיהם; למערערתהשומה

. בידיוהמצוייםהמסמכיםבדברהמשיבשלותצהירבמחלוקתהמצוייםהכספים

עלששלמוהסכומיםכלאתלהלהשיבלמשיבלהורותהמערערתביקשה, במקביל

.ביתרידה
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בשל, ערובהלהפקידלמערערתלהורותבקשההמשיבהגיש, 1.11.2011ביום, מנגד.7

. שמהעלנכסיםאוהכנסותוהעדרעסקיתפעילותחוסר

. ועמדתםהצדדיםבקשותהתבררובמהלכומשפטקדםהתקיים8.11.2011ביום.8

בידהמצוייםהנדרשיםהאישוריםכלאתולהעבירלהיפגשלצדדיםלאפשרהוחלט

למסמכיםאשר. דיבידנדחלוקתבדבר, לכאורהבידושישפרוטוקוללרבות, המשיב

אישורקבלתלאחררקתעשההעברתםכינקבע, וישיאליהמניותלבעליהנוגעים

ראשימסמפקח–קנדלרמרשלהצהרתונרשמהעוד. לדיןבהתאםיורשיהםאומהם

, הסכימוהצדדים. 2007המסשנתבגין86,000₪שלסכוםלמערערתהושבכי, במשיב

. 15,000₪שלבסכוםערובהתופקדזההחזרשמתוך

אותהלפטורוביקשהההסכמותמןהמערערתבהחזרה, מכןלאחרכשבועיים.9

להפקידלחברההוריתי, 27.11.2012ביום, הצדדיםבטענותעיוןלאחר. ערובהמהפקדת

. 15,000₪שלבסכוםערובה

המועדבחלוףמועדלהארכתבקשהוהגישהבמועדהערובהאתהפקידהלאהמערערת.10

, המשיבתגובתולאוראלובנסיבות. בתיקההוכחותדיוןלפניספוריםימים, המחייב

). 19.12.2012מיוםהדיןפסק' ר(הערעורנמחק

חזרוהתיקלבקשהנעתרהמשפטבית. הערעורמחיקתאתלבטלביקשההמערערת.11

ותשלוםערובהלהפקדתבכפוף, להוכחותונקבעהדיוניםלרשימת27.2.2013ביום

. הוצאות

ידיעלתיוצגוהיאלייצגהחדלדעון'גמרואןד"עוכיהמערערתהודיעה3.3.2014ביום.12

שלנוספיםמחדליםולאחר, 16.3.2015ביוםשהתקייםבדיון. מנחםמתןד"עו

עליהלהטיללנכוןומצאבהליךהמערערתהתנהלותאתהמשפטביתפרט, המערערת

.   משמעותיותהוצאות
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והכרעהדיון

". הראיהעליו"ולכן" מחברוכמוציא"נחשבאשר, התובעעלרובץהשכנוענטל.13

, 1978-ט"תשל), הכנסהמסבענייניערעורים(משפטביתלתקנות) ב(9לסעיףבהתאם

, זהבענייןהשכנוענטל, מכאן. תובעכדיןהמערעריםשלדינם, מסבערעורכשמדובר

עליאן' נאר'נג296/11א"ברעעמית' יהשופט' כבדברי: השוו(המערערתעלמוטל

. המשיבכתפיעלוהטלתוהשכנוענטללהיפוךטענהלאהמערערת)). 23.2.2012(

מטעם"); אלקובי: "להלן(אלקובייוסףמר, שלההכספיםמנהלהעיד, המערערתמטעם.14

"). קנדלר: "להלן(קנדלרליביומר, ראשימסמפקחהעיד, המשיב

עדויותאתששמעתיולאחרהצדדיםוסיכומיבמוצגים, הטענותבכתבישעיינתילאחר.15

. להלןשיפורטכפי, להידחותהערעורדיןכיסבוראני, הצדדים

ההתיישנותטענת–השומההנפקתמועד(א) 

המערערתטענות

וחלפההואיל, השומהעלהתיישנותחלהכי, מקדמיתכטענהטענההמערערת.16

2006המסלשנתח"שהדובעוד. ומסירתהשומההוצאתלשםבדיןשנקבעההתקופה

ביוםרקהמערערתכ"באצלהתקבלהשומהמןעותק, 24.12.2007ביוםהוגש

המשיבידיעלהוצאההשומה, משכך. שניםמשלושיותרלאחר, דהיינו, 15.2.2011

בשומהמשתמששהמשיב, סבורההמערערת. לבטלהוישולפסיקהלדיןבניגוד

, עניינייםטעמיםנעדרתהשומההוצאתכיוכןמ"במולושיסייעלחץכאמצעישהוצאה

. אצלוהמוחזקיםכספיםלעכבבמטרהוהכל

לטענההתייחס, ומשכךזומקדמיתלטענההיטבמודעהיההמשיבהמערערתלשיטת.17

: להלן(קנדלרליביומרהמשיבאצלראשימפקחמטעמוהעדשלהראשיתבחקירהזו

לרשימתףצירהמשיב. שונותותגובותדיןביכתבי/הדיוניםלאורךוהן") קנדלרמר"

טענההמערערת. הלכאוריהמסירהמועדאת" להוכיח"נועדאשר16' משאתהמוצגים

למסירהראיהראשיתולו), המשיבשלהמוצגיםלתיק102עמוד'ר(16' במשאיןכי

מבלי(פקסדףמציג16' במשעיון. להתקבלהערעורדיןזהמטעםולוכןעלכדין

קנדלרמר. כדיןבמסירהמדוברשאיןהרימקרהובכל) התקבלאכןשהפקסלכךהוכחה

האוטומטיבאישורדיולטענתו) לפרוטוקול33' עמראה(ההתיישנותטענתבדברנחקר
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אינהזוטענההמערערתשללטעמה–כדיןמסירהלהקיםבכדיהפקסממכשירשיוצא

.  הדיןהוראותעםאחדבקנהעומדת

נקבעה26/12/2010ביוםכיהמשיבטעןהערעורנימוקיאתהמפרשתלהודעה14' בסע.18

שהכיןהמוצגיםתיקובכלבהוכחות–רשוםבדוארוהןבפקסהןונשלחהבצושומה

.  רשוםדוארשלמסירהאישוראיןהמשיב

לטענת. למערערתהגעתווידואאוקבלתואישורנושאאינושצורףהפקסאישור.19

לעמודכשלומשזההמשיבעלמוטלתהשומההמצאתלהוכיחהחובההמערערת

במלואהתתקבלההתיישנותבדברהמערערתשלהטענהכיהואשהדיןהרי, זובחובה

.הערעורגםומכאן

יותרלאחרלמערערתהגיעההשומהקרי, 24.12.2007ביוםהוגש2006לשנתהדוח.20

, המערערתלטענתכך, לפיכך. זהבענייןהדוחהוגשבההשנהמתוםשניםמשלוש

עברהשכן, לבטלהישומשכךולפסיקהלדיןבניגודהשומהאתהוציאההמשיב

היטבידעהמשיב. למסירתהאו/והשומהלהוצאתובפסיקהבדיןשנקבעההתקופה

ושלחכדיןממסירהתחילהבכוונתלהתעלםבחרואולםכדיןלמסירההכתובתאת

בלבדזולא. המערערתכ"בשלונשנותחוזרותבקשותלאחרורקבדיעבדהשומהאת

הזההמקדמיהטעםמןשגםמכאןבחוקהקבועהמועדלאחרנשלחהשהשומהאלא

המסירהותקינותמסירהלגביהמשיבטענת.  הערעורולקבלהשומהאתלבטליש

מסירהאישורצרףלאאךהמערערתכתובתאתדכןעכיטעןוהמשיבבעברכברהועלו

.  רשוםדוארשל

המשיבטענות

חלפובטרם, 26.10.2010ביוםבפקסלמערערתונשלחההונפקההשומהכיטעןהמשיב.21

, לגרסתו). 4/מש' ר, 26.12.2007(השומהבמשרדיח"הדוקבלתמיוםשניםשלוש

אותההמערערתכוחבאי, מנחםד"ועומרואןד"לעובפקסזהבמועדנשלחההשומה

. המערערתכחבאישלהפקסלמספרהפקסמשלוחעלאישורהציגהמשיב. תקופה

.  המערערתלבקשת, שובהשומהנשלחה, 2011ינוארחודשבסוף
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ההתיישנותבשאלתוהכרעהדיון

ייחשבוהשומהפקידשלפעולותאילובשאלהמתמקדתהצדדיםביןהמחלוקת.22

? השומהשלאוטומטיאישורומונעותההתיישנותמרוץאתהעוצרותכפעולות

:אוהלתביעה, הרלוונטיתבתקופה,לפקודה) 2)(א(145סעיףשללשונו.23

נמסרשבההמסשנתמתוםשניםשלושתוך, רשאיהשומהפקיד"

המסשנתמתוםשניםארבעבתוך–המנהלובאישור, ח"הדולו

:מאלהאחתולעשותאותולבדוק, כאמור

;העצמיתהשומהאתלאשר)א(

את, אדםשלהכנסתוסכוםאתשפיטתומיטבלפילקבוע)ב(

ואתדיןכלפיעלממנההמותריםוהפטוריםהקיזוזים, הניכויים

ח"שהדולהניחסביריםטעמיםלוישאם, בוחייבשהואהמס

בהתאםשתיעשהיכולזומשנהפסקתלפישומה; נכוןאינו

;"הנישוםעםשנערךלהסכם

, נוספתבשנהההתיישנותתקופתאתלהאריךניתןהמסיםרשותמנהלבאישור, ככתוב.24

.   2011שנתלסוףעדובענייננו

השומהשפקידבאופןהסעיףתוקן, 2015בשנתשנעשה,211שבתיקוןלצייןהראוימן

מהחלופותבאחתלנקוטח"הדולונמסרשבההמסשנתמתוםשניםארבעתוך, רשאי

לפקידח"הדונמסרשבההמסשנתמתוםשנים4לנקבעהההתיישנותתקופת. דלעיל

. לענייננורלוונטיאינוהתיקון. השומה

' נהשומהפקיד568/78א"בעשנקבעה, בירהלכתהייתהשנהגהההלכהשניםבמשך.25

בובמועדנפסקההתיישנותמרוץכינקבעשם), 1979(735) 3(לגד"פ, מ"בעביריצחק

. שפיטתומיטבלפישומהוערךהנישוםשלהעצמיתהשומהאתפסלהשומהפקיד

לאחרגםהחלטתועללנישוםלהודיעיכולהשומהפקידכיבירבהלכתהובהרעוד

.הקובעהמועדחלוף

שומהפקיד5954/04א"בעשנקבע, סמיבהלכתההלכהשונתה, שניםמספרלפני.26

הפרשנותכלליאתתואמתאינהבירהלכתכינקבעשם), 22.4.2007(סמי' נ1ירושלים
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חוסרצמצוםהיאבפקודהההתיישנותסעיפיתכליתוכי, כיוםהנהוגיםהתכליתי

יסתייםלהתיישנותהזמניםמרוץכינקבעכןעל. הנישומיםשלהמשפטיתהוודאות

.הנישוםלידיעתמועברתהשומהפקידהחלטתכאשררק

העליוןהמשפטביתעמד), 10.12.2014(נאמן' נ3אביבתלשומהפקיד3929/13א"בע.27

אילמנועכדיברוריםלהיותצריכיםהזמניםוכי, הזמןלמסגרתהנוגעיםהכלליםעל

להיותצריכיםאינםהכלליםכינפסק, נאמןבעניין. עובדתיותמחלוקותוריבויודאות

הארכתלענייןהקבועהמועדכינפסקולכן, השניהצדשלהפעולהבשיתוףתלויים

בוהמועדולא, הנישוםאלהשומהמפקידההחלטהנשלחהבוהמועדהואהמועד

.ההחלטהאתהנישוםקיבל

וייסינקו805/14א"בע, נאמןבענייןשנקבעההלכהעלהמשפטביתחזר, לאחרונה.28

כבודאומרשם) 13.10.2015, בנבופורסם(חולוןשומהפקיד' נמ"בע1996אחזקות

:כיובראן'ג' סהשופט

סעיפיתכלית, זהמשפטביתפסיקתפיעל, דבריםשלסיכומם"

ביחסהנישוםאצלודאותליצורהיאבפקודהההתיישנות

מנתעלכיהיאההלכה. ומוגדרתקבועהזמניםבמסגרת, לשומתו

להוציאסמכותואתבמועדשהפעילכמיהשומהפקידאתשיראו

לשלוחעליו, עליהבהשגהלהכריעאושפיטתומיטבלפישומה

אשרושומה, הקובעהמועדחלףבטרםהסופיתהחלטתואת

."בטלהתהאהקובעהמועדלאחרנשלחה

:ובהמשך

, ענייןבאותו. נאמןבענייןהדיןמפסקגםנלמדיםהדברים"

הפעילכאילוייחשבהשומהפקידבוהמועדכינקבע, כאמור

קבלתהמועדולא, הנישוםאלההודעהמשלוחמועדהואסמכותו

לפישומהלנישוםמוציאהשומהפקידבומקוםכינפסק. אצלו

לידיונמסרתהשומהאך, במועדאותהלוושולחשפיטתומיטב

כשומההשומהתיחשב-הקובעהמועדלאחרהנישוםשל

לפי, לעילהמתוארהכללאתתואמתזוקביעה. במועדשהוצאה

שכן, הזמניםמרוץלקטיעתרלבנטיתאינההנישוםשלידיעותיו
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רקלראשונהעליהלומדהנישוםאםאףתקפהתהאהשומה

.הקובעהמועדלאחר, לידיוהגיעהכאשר

, זהאתזהמשלימיםונאמןאוןדורבענייןהדיןפסקי, למעשה

נקטעבוהמועדייקבעלפיוהיחידהמשתנהכילמדיםאנוומהם

להוציאהשומהפקידשלסמכותולהפעלתההתיישנותמרוץ

בוהמועדהוא, בהשגהלהכריעאושפיטתומיטבלפישומה

עלהנישוםלידיעתקשרללא, סמכותואתהשומהפקידהפעיל

."הסמכותהפעלת

פקידהחלטתאתהמערערתקיבלהבוהמועדמשנהזהאיןכי, לעילמהאמוריוצא.29

שהוא, סמכותואתהשומהפקידהפעילבוהתאריךהואהקובעהתאריךאלא, השומה

.26.12.2010הוא,למערערתהפקסאתהשומהפקידשלחבוהתאריךלמעשה

הדרכיםאתהגבילולאהמשפטבתי. הפקסבאמצעותצולשלוחמניעהאין.30

בתיראודיןפסקישלבשורה, אדרבא. לנישוםהצואתלשלוחניתןשבאמצעותם

א"בש(שבפקודההזמניםמרוץאתהקוטעכמעשה, בפקסהשומהבמשלוחהמשפט

אביטן506/07ה"עמ; 3א"תשומהפקיד' נ' ואחמנחםמרוז1021/07ה"עמ+ 13876/08

46520-01-11מ"ע; ס"כש"פ' נמ"בעסיוןעמירם1092/05מ"ע; ירושליםש"פ' נשלמה

).     ת"פש"פ' נמ"בעהשקעותאמבה

, העליוןהמשפטבביתלאשרורזכתהאף, בפקסהשומהמשלוחהמאפשרת, זוגישה.31

בבנייןלשומרשליחבאמצעותוכן, פקסבאמצעותהשומהנשלחהל"הננאמןבעניין

מרוץ"אתשקטעכמעשהבפקסבמשלוחהכירהעליוןהמשפטבית. הנישוםשלמגוריו

לאייןמאפשרבפקסמשלוחכי, לחיוב, צייןואף, לפקודה)ג(152בסעיףהקבוע" הזמנים

לענייןעודראו. (הנישוםבידיקבלתהלמועדהשומהמשלוחמועדביןהזמניםפעראת

מ"בעבורנשטיןר"דהשופט' כבחברישלדינופסקפקסבאמצעותשומההמצאת

))13/2/17(נתניהשומהפקיד' נרוזלמןזיו45155-09-15) מרכז(

ליביומרהמשיבנציגראשיתבחקירההעידההוכחותבדיון, הפרטהאלהכללמן.32

מר. 15:53בשעה26.12.2010בתאריךבפקסהשומהאתלמערערתשלחכיקנדלר

הוגשואף), עמודים4כ"סה(הנימוקיםעםיחדבעצמוהשומהאתשלחכיצייןקנדלר

הפקסלמספרנשלחהפקסלראותשניתןכפי.102מעמוד16/משהפקסאישורהעתק
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המערערתמייצגשלהפקסמספרשזהולראותניתןהערעורבנימוקי. 02-6234154

:11משורה33עמודהוכחותפרוטוקול' ר. דעון'ג

מפנהאני. ת, המערערתשלההתיישנותלטענתתתייחס. ש"

–לשהשומהחושבאניכךלראותניתן102בעמוד. 102לעמוד

כלשלוצילומים, 26.12.10בתאריךוכדיןכדתהוצאה2006

המייצגלמשרדבפקסנשלחוהשומהשלהרלוונטייםהעמודים

ד"עוהמייצגשלשמו. הפקסשלקיי.האואתלנוויש15:53בשעה

איזהלייחסמנסהאניאםמתנצלואניטובמביןאניאם. דעון'ג

שנמצאמסמךשבאותולבשימו, למערערתפסולדברשהוא

שלהכתובתאתרקלאכמקובללמעלהבצדמופיע102בעמוד

4שנשלחוגםמופיעאלא, והשעההתאריךאתרקלא, הפקס

. עמודים

106–ו105, 104, 103עמודיםראהמבחינתנוהאלהעמודים4

אותםצירפנושאנועמודיםהםעמודיםארבעהמתוךשניים: הם

לגבייתהנימוקיםפירוטשנקראמסמךוזה104, 103בעמודים

בשפהמכניםשאנומה. השומהלטופסיתוספת, השומה

שלמשלוחמאותונוספיםעמודיםשני. השומהנימוקיהיומיומית

105בעמודיםש"לביהמשצירפנובחומרביטוימקבליםעמודים4

שלהתקציר, עמודים2כוללתשהיאעצמההשומהוהם106–ו

. 106בעמודהמסוחישובעצמהוהשומה105בעמודהשומה

שעלהמייצגשלמשרדמאותופנייהמקבליםימיםחודשכעבור

קיבלושלאחושבאנילחילופיןאוהשומהאתקיבלולאהםפיה

שלחתיאני. ת? הזההפקסאתשלחמי. ש. השומהחישובאת

" זיכרונילמיטב מטעםהמוצגיםלכרךהןקנדלרמרהפניות(. 

).המשיב

מראתשאלהלאהמערערת, המערערתידיעלקנדלרמרשלהנגדיתחקירתובמהלך.33

לא, זהלענייןגםשעדותוהמתבקשתהמסקנהומכאן, ההתיישנותלענייןקנדלר

.נסתרה
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טענתלענייןדברשהעידההיחידהעדבאמצעותטענהלאלמעשההמערערת.34

הפקסנשלחאליואשרדעון'גד"עואתלעדותמלזמןנמנעההמערערת. ההתיישנות

.  לחובתהלזקוףישזועובדה, המשיבטענתאתשיפריךמנתעל, צרופותיועל

עלהנטלעבר, משלוחאישורובידיובפקסהשומהאתששלחטעןשהמשיבמקום.35

עלזאתלעשותיכולההיתההמערערת. אליההגיעלאשהפקסלהראותהמערערת

. לעדותלהביאושלאבחרההמערערת. הפקסנשלחאליודעון'גד"עושלהעדתודרך

העדהושמעאילוכיהנחהיוצרתרלבנטיעדשלהבאתואיכיהיאמושרשתהלכה.36

הדיןבעלשלהחששהינההבאתולאיהסיבהוכיהיריבבגרסתלתמוךכדיבכךהיה

.שכנגדלחקירהומחשיפתומעדותו

-אישכןלחובתוהדברנזקף, מטעמועדיםמלהעידנמנעאשרצדכיהואהכלל, משכך.37

בעלוכיבגודבריםישכי, החשדאת, הטבעמדרך, מעוררתרלוואנטיעדשלהבאתו

465/88א"עראו(שכנגדלחקירהומחשיפתומעדותוחושש, מהבאתושנמנע, הדין

). 4651' מהד"פמתתיהוסלימהנגדמ"בעולסחרלמימוןהבנק

הומצאהשהשומהעובדתיכממצאלקבועוניתןנסתרהלאקנדלמרשלשעדותוהיאהתוצאה

שלדינהלפיכך. התיישנהלאהשומהולכןההתיישנותתקופתחלוףלפניבפקסלמערערת

. להידחותהמערערתשטענהההתיישנותטענת

הקודמיםהמניותבעלי(למוכריםתחרות-איבגיןהוצאותלנכותלמערערתלהתירהאם(ב) 

?  2006המסבשנת, 800,000₪שלבסךהמערערתדרשהאותן) במערערת

טענות המערערת

. תחרותאיעבורח"שמיליון1.2מעל2006בשנתמהחברהמשכווישי ל"זקרןאלי.38

. הםשלתקבוליםהלמיסויהקשורותראיותמלהציגנמנעהמשיבזאתלמרות

אותהאתמפרהואעתלועומדתלאסודיותטענתמאחוריהמשיבהסתתרות

ראיות בדבר להציגהיהיכולהמשיב. להגישםלוהיהשנוחמסמכיםוהגישהסודיות

.   עמדתונגדפועלהדברכןעשהומשלאשל אלי ז"ל וישיתקבוליהםוי סימ
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דוחאתהופכים, תחרותאיעבורניתנו2006-בתקבוליםכיהמערערתטענתקבלת.39

חלוקתשעניינוהפרוטוקול. דיבידנדלחלקהיהניתןלאומשכךרווחללאלדוח2006

המערערתאוהמשפטלביתאותוממציאלאהואאךהמשיבבידינמצאהדיבידנד

לשנתהמערערתדוח. מצטברבסיסעלדוחותיהמגישההיאכיהמערערתטענהעוד.40

הסתמכהוהמערערתלמערערתהמסלהחזירבחרטרםהמשיבי"עהיטבנבחן2006

ולאמ"במועמדתו" שפר"לבכדירקהשומהאתהוציאהמשיב.אלותקבוליםעל

.  אצלוהמוחזקיםכספיםלעכבבמטרהוהכולעניינייםמנימוקים

קיבלוהמניותבעלישהכספיםכיטענההיא' אבשלבבדיוןכברכיטענההמערערת.41

.  המערערתבדוחותשדווחכפיתחרותאיעבורמשיכותאלאדבידנדיםאינם

המשיבאך, וישיאליאצלההכנסותלסיווגהמשיבעמדתאתלקבלביקשההמערערת

.  אלהמסמכיםלהלתתסרב

ביתרששולםמסלהחזרחוזרתבקשהאףהערעורבנימוקילראותביקשההמערערת.42

(חדשנוסח[הכנסהמסלפקודת' א159סעיףפ"עוזאתבמקורכניכוי : להלן] 

.")הפקודה"

בקשה, 2007בשנתכאמורשהוגש, 2006לשנתח"דו–המערערתי"עהדוחהגשתמאז.43

הניכויכספיאתלמערערתהשיבלאהמשיב. ביתרששולםהמסהחזרהמערערת

.   דיבידנדעבורכמקדמהבטעותששולם,במקור

החלטהשישאלא, דיבידנדחלוקתלגבידירקטוריוןהחלטתשאיןטענההמערערת.44

" המותרתהחלוקה"בכללילעמודיכלהלאכללהמערערת, מכךיתירה. בענייןהפוכה

..   החברותחוקפ"עדיבידנדלחלוקת

נכונהאינה2005דוחבסיסעל2006-בכבררווחיםלמשוךהיהניתןכיהמשיבטענת.45

בפועל. הבעליםמשיכותבמועד2006בשנתמוכןהיהלאכלל2005דוחשהריבעליל

הייתהלאכללכייצויןעוד. דיבידנדכמשיכתולאבעליםכהלוואתהמשיכותנרשמו

מקדמותששלםח"הרושלבטעותמדובראלאדיבידנדחלוקתלגביהחלטהאוישיבה

.לעניןבתקנותעמידהאובענייןהחלטהכלללא

מניותכבעלת") אודיט: "להלן(מ"בעישראלקונטרולאודיטחברתכיהמשיבטענת.46

הזכותהחברותחוקפ"עכייודגש. בעלילנכונהאינהבעניןלהחליטרשאיתהיתהלא



לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

קייטיאיסי בע"מ נ' מדינת ישראל ואח'23512-03-11ע"מ

תיק חיצוני: 

27מתוך 12

בידימצויזהכוחכיוברורהמערערתשלהינהדיבידנדחלוקתלגביהחלטהלקבל

לאלפיה) המוכריםדעתעלהיתהשההחלטההגם(החלטהקבלהאשראודיטחברת

במשיכותלראותישאלא, פירעוןיכולתובהיעדררווחיםבהיעדרדיבידנדלחלקניתן

.   בלבדהנוחותלשם.תחרותאיתשלוםחשבוןעלכמשיכות

בחינתלאחרלפיו, שהושגבינייםסיכוםולאור2006-בהחלהמכירהלגבימ"המו.47

למשוךהמניותבעליהחלו, קרהשאכןכפי, 2007-בסופיהסכםייחתםנוספתביצועים

שלובסופודיבידנדמקדמותהלהשילםהקודםח"הרושלטעותבשל. 2006-בכספים

רווחהיהשלאהפשוטההעובדהלאורדיבידנד" חלק"למקוםהיהולאאיןיום

.לחלוקה

המוכריםבפועלומשכוקבלואותוהסכום-2006תקבוליעבוררקפירותיחישוב.48

אינההמערערתנטו564,889₪שלסך–תחרותלאיההפרשהכדיהגיע2006בשנת

המשיכותכיהסכימוהמוכריםכיבכתבבהסכםביטויאףשקבלהמההסכמהבהחוזרת

ובכתבבדיעבדוהןלמשיכותקודםפ"בעהןהיתהההסכמה, תחרותאיעבורהםשלהם

.המשיכותלאחר

שהמערערתהריההוניהחישובלגישתנלךבאם-2006תקבוליעבוררקהוניחישוב.49

25שלשולימסולפיבלבד2006בשנת–תחרותאיעבור564,889₪שלנטושילמה

שללסךנגיע) אחוז10(העובדיםשלפאסיביותהכנסותבגיןל"ובמוכריםאחוז

המשיבלשיטתיחולהמסאםאף2007בשנתהנוספיםהתשלומיםלאור–869,060₪

.2006-בכברבהוצאהלהכירישכןועל2007-בלמוכריםשולםהואהריהמערערתעל

הוגדרואשרנוספיםתשלומיםמהמערערתהמוכריםקבלו2007בשנת-2007תקבולי.50

למר224,532שלוסךקרןלמר330,000₪שלסך–תחרותאיעבורכתשלומים

שכבראלועלהנוספים, המערערתבהוצאותלהכירניתןהאםהיאהמחלוקת.קוקבקה

מקובליםחשבונאותכלליי"עפ.2006לשנתמצטברבסיסעלולשייכם,קודםהוצאו

ודאי2006במאזןביטוילהםלתתיש2007בתחילת"  נחתמו"שבפועלעסקאותאף

לשייכםישמהותיתמבחינהעתוודאי" המהותיהאירוע"קרותלאחרהוגשזהעת

סוכם, מקרהבכלעת, מחויביםאףהדברים.2006-שולמואףוחלקםנוצרובהלשנה

חשבוןעליהיומשיכותיהםכי, 2006בשנתכבר,למערערתהמוכריםביןמ"המובמהלך
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איהסכםאתהפרישיכיהעובדהנוכחתוקףמשנהמקבלתזוטענה.תחרותאי

בההצדדיםביןשהתנהלהבתביעהבחקירותיוכאמורמתחרהחברהוהקיםהתחרות

.  הפסידהוא

, למערערתמהותיתכהלעסקה2006בדוחביטוינתנהעתתקיןבאופןנהגההמערערת.51

.2007במרץוסיומה2006-בשתחילתה

שכן, קריטיתהינה2007-ברקלהכירישההוצאותכלאתכיהמשיבעמדתמשמעות.52

2007-ל2006-מההוצאההעברתומשמעותרווחיםלמערערתצפוייםהיולא2007-ב

הוצאותבשלהפסדעםתיוותר2007-ובמסבתשלומיתישאהמערערת2006-בכיהינה

רלוונטייםאינםשליטהובעלימניותבעלילגביהמשיבטענתכל. 2006-בכברשהוצאו

יצויןופה(לשעברמניותבבעלימדוברכיהעובדהלאורוהןההסכםאופילאורהן-

שמועלישעדייןשרשמיתהגםכללמניותבעלאינוכיטועןעצמוקוקבקהמרכי

). מניות

חשבוןעל, 2006בשנתמהמערערתכספיםמשכווישיאלי-טענות המערערת לסיכום.53

. 2007בשנתשנחתמוהמכירההסכמילפי, תחרותאיבגיןלהםשמגיעיםהכספים

פהבעלהוסכםבמסגרתו2006בשנתעודהחלהמניותלמכירתומתןהמשא, לגרסתה

היאכי, מדגישההמערערת. תחרותאיחשבוןעלהכספיםשלמוקדמתמשיכהעל

יש, 2007בשנתנחתמההמניותמכרעסקתאםגם, ולכןמצטברבסיסעלמדווחת

, ממנההנגזריםהתשלומיםותחילתהיווצרותהמועדבשל2006במאזןביטוילהלתת

.רטרואקטיביבאופן

המשיבטענות 

חתימתעם2007בשנתנוצרה, תחרותאידמיואלילישילשלםהחוזיתההתחייבות.54

אף, לחילופין. 2006בשנתהכנסהבייצורהוצאותאותםאתלראותואיןהמכרהסכמי

שלבהוצאהמדוברשלאהרי, בכללאו2006בשנתתחרותאיבגיןסכומיםשולמואם

. המכירהלהסכמיצדאיננהשהיאכיוון, המערערת

ההוצאותעיתוילגבימכוונתמניפולציהלבצעמנסההמערערתהמשיבשללטעמו.55

בעליניהולתחת, 2006בשנת. מסיםמתשלוםלחמוקמנתעל, דורשתהיאאותן

לעומת. חברותבמסחייבתהחברהובגינם, בחברהרווחיםהיו, המקורייםהמניות
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. רווחיםלצבורהצליחהלאהחברה, הרוכשתניהולתחת, ואילך2007בשנתזאת

אצלהמסנטללהפחתתתוביללא2007בשנתההוצאותדרישת, אלוסיבותבנ

בסכומים, 2006המסלשנת2007שנתשלההוצאותהקדמת, זאתלעומת. המערערת

ממסולהימנעות, 2006בשנתמסלצרכיהמערערתרווחילאיפוסתוביל, שנדרשו

לפיכך. 2006-לההוצאותהקדמתאתמאפשרלאשהדין, עקאדא. 2006בשנתחברות

, מאיןישחדשותעובדותלהמציא, המציאותאתלשנותלמעשהדורשתהמערערת

תוךבחוסרמבוצעתזומניפולציה. למשיבדיווחיהאתרטרואקטיביבאופןלשנותואף

.וכלמכלאותהלדחותוישלב

תחרותאיבגיןההוצאותניכויהתרתשלבשאלהוהכרעהדיון

המשפטביתשלדינובפסקלאחרונהניתנה, תחרותאיהוצאותלענייןמנחההלכה.56

ענין": להלן, 10/8/2016('ואחברנעיוסףנגד' ואחס"כפש"פ5083/13א"בעהעליון

); "ברנע

בהליךנעשהמסלצרכיתחרותאיתשלומיסיווגכי, עמיתהשופט' כבקבעברנעבעניין.57

:הבאבאופן, שלבידו

לבחוןישבמסגרתו, עובדתיבירורלערוךישהראשוןבשלב"

בכסות, למשל, ולא, אותנטיתתחרותאיבתנייתמדוברהאמנם

ישכךלשם. מוגדלפרישהלמענקבמסווהאועבודהלשכר

ניתןהיתרובין, הצדדיםשלהאמתיותכוונותיהםאחרלהתחקות

), שישנםככל(ביניהםשנכרתוקודמיםבהסכמיםלהסתייע

בפרמטרים), שישנםככל(אחריםעובדיםמולשנכרתובהסכמים

ועוד, במעבידולהתחרותהעובדשלאמתיתיכולתעלהמעידים

)."9-7' עמ, בייןאצלגםראו(

...

נמצאההתחרותאיותנייתהראשוןהשלבאתהנישוםצלחאם"

נבחנתבו, מיסויי-המשפטילמגרשהבחינהעוברת, אותנטית

כהכנסהאוהוניתכהכנסה, התקבולאתלסווגישכיצדהשאלה

."פירותית
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במסגרתשולמו, ואלילישי2006בשנתששולמוהכספיםהאםהשאלהעולה, בענייננו.58

להסכמי, 2006בשנתששולמוכספיםאתלשייךניתןהאם, דהיינו, תחרותאיתניית

. תחרותאיבגיןכהוצאהסיווגםתחת, 2007בשנתשנחתמוהמכירה

טענותשלשורהלהוכיחהמערערתעל, תחרותאיבגיןהוצאותבניכוילדרושמנתעל.59

ומרקרןמרשלמצדםתחרותמפנימוחשיחששקייםלמערערתכיעובדתיות

, 2006בשנתהתשלומיםאתביצעההמערערתכי) ; ל"הנברנעענייןראו(קוקובקה

א"ע(הקייםעללשמירהשנועדופירותיותבהוצאותמדוברכי;  אחרתבשנהולא

).6/4/1971(חיפהעוףנגדחיפהשומהפקיד346/70

לאהמערערת. אלומטענותאחתלאאףהוכיחהלאעליהשהנטלכמיהמערערת.60

רלבנטייםעדיםלזמןשלאבחרההיא, טענותיהאתלבססהיכולהראיהכלהציגה

.  מטעמהומהותיים

המערערתבטענותפנימיתסתירהלעיתיםשישבסיכומיוהמשיבדבריעלימקובלים.61

בגיןלהוצאותהמערערתטענהבתחילה".  בעלילהחורים"המשיבידיעלשכונהמה

תחרותאיבגיןשהוצאותלפתעגרסההסיכומיםבמסגרת, 800,000₪בגובהתחרותאי

להכירהציעהלחילופין). לסיכומים7.1סעיףר' (" ₪מיליון1.2מעל"עלעומדות

-ו15סעיפיםר' (הדיבידנדמתשלוםהנובעהמסמגילוםהמתקבליםשוניםבסכומים

כדיבויש, משמעותייםכהבסכומיםההבדליםכאשר, הגרסאותשינוי).  לסיכומים16

רשאיתלאהמערערת, אופןבכל. בכללותןהמערערתטענותבאמינותגדולספקלהטיל

' ורהסיכומיםבשלבמועלותהןכאשרוחומרקל, סותרותעובדתיותטענותלהעלות

. לייןאוןמסים,4א"תש"פ' נ' ואחהלמן47255-01-14א"לע11פסקהזהלענין

האם ניתן להתיר הוצאת אי תחרות בניכוי?

נוסח[הכנסהמסלפקודת17סעיףבהוראתלעמודעליה, בניכויהוצאהשתותרכדי.62

: לפיה"), הפקודה: "להלן] (חדש

הניכויאםזולת, ינוכואדםשלהחייבתהכנסתובירורלשם"

כולןשיצאווהוצאותיציאות-31סעיףפיעלהותרלאאוהוגבל

..." בלבדכךולשםהמסבשנתהכנסתובייצור
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או, לפקודה32סעיףלפיבניכוינאסרהלאהוצאהשאותהלוודאישלכךבנוסף.63

והסכוםהכמותעלעולהלאההוצאהכיוכן, לפקודה31סעיףמכוחשהותקנוהתקנות

.לפקודה30בסעיףשנקבעלמבחןבהתאם

לצאתעליה, הכנסהכנגדכהוצאהתותרשהוצאהמנתעל, לפקודה17סעיףלשוןלפי.64

" מסשנת"מגדיר, ההגדרותסעיף, לפקודה1סעיף. ההוצאהנדרשהשבההמסבשנת

31-בומסתיימיםבינואר1-בהמתחיליםרצופיםחודשיםעשרשניםשלכתקופה

.לדצמבר

שתחילתה, רצופיםחדשיםעשרשניםשלתקופה-" מסשנת" ..

השומהתקופת–מיוחדתשומהתקופתנקבעהואם, בינואר1-ב

."כאמורשנקבעה

שנתכלבובאופן, ייצורהלצורךשהוצאולהוצאותההכנסהאתלהקביל, היאהמטרה.65

: הבאיםהדבריםזהלענייןיפים. שומהלצרכינפרדתיחידההיאמס

מסשנתכלהחוקפי-שעל, העיקרוןמונחל"הנהפסיקהביסוד"

לשוםהמסשלטונותעלכן-ועלשומהלצרכינפרדתיחידההיא

בחשבוןלהביאמבלימסוימתבשנהאדםשלהכנסתואת

הדרךוכי, שנהלאותהשקדמובשניםשחלוטעויותאושיבושים

פתיחת-היאקודמותבשניםוטעויותשיבושיםלתיקוןהנכונה

א"ע' ר(." לכךמוסמכיםהמסששלטונותבמידה, מחדשהשומות

)). 28.7.77, (מ"בענפטחברתפז' נחיפהשומהפקיד161/77

להוצאותההכנסההקבלתשעניינוההקבלהעיקרוןעומדההוצאותניכויהתרתבבסיס.66

שומהפקיד' נמ"בעוהשקעותבניהעופרגני1124/03א"עראו(ייצורהלצורךשהוצאו

ראובן110/96ה"עמגםוראו))." "עופרגניעניין": להלן(8012), 1(2005על-תק, 1א"ת

:לייןאוןמסים, א"תש"פ' נשליטנר

התקיימםעםרקאשר, המצטבריםהתנאיםאיפואהםארבעה"

(הםאלה. כאמורבהוצאהלהכירניתן הוצאהזושתהא) א: 

(הנישוםידיעלבפועלשהוצאה (כולהשיצאה) ב.  בייצור) ג. 

)  הוספההדגשה." (המסבשנת) ד. (בלבדכךולשםההכנסה
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המסבשנתלצאתעליה, הכנסהכנגדכהוצאהתותרשהוצאהמנתשעלאפואעולה.67

.ההוצאהנדרשהשבה

הסכמיחתימתעם. 2007בשנתרקונוצרהקמהלהוצאהההתחייבות, דנןבמקרה.68

(2007בשנתכולםשנחתמוהמכירה ההוצאה, כלומר). 13/מש–10/משמוצגים'ר, 

התחייבותנוצרהכיהוכחלאגםוממילא, ההוצאהנדרשתבההמסבשנתאינהכלל

סיכומיםהיולפיההמערערתטענתאתלדחותיש. הרלוונטיתהמסבשנתלהוצאה

המסבשנתכברההוצאהאתלנכותלהלאפשרשישומכאן, 2006שנתכברהבנותאו

. זומהותיתטענהולהוכיחלתמוךמנתעלראיהכלהציגהלאהמערערת. 2006

מנהלבעדותוהסתפקהמניותבעלאףמטעמהלעדותלזמןטרחהלאאףהמערערת

. שלההכספים

בשנתרק, בכללאם, נצמחהזוהוצאהלתשלוםההתחייבותהחוזיתהמבטמנקודת.69

.  המכירההסכמיעלהחתימהעם, 2007המס

, 2007בשנתרקכיוהוכיחהמשיבטרח, המערערתעלמוטלהשכנועשנטללמרות.70

בהוצאה2006המסבשנתלהכירשאיןמכאן. המכירההסכמילקראתומתןהמשאהחל

6מעמוד2/משראוזהלעניין. 2007בשנתשנכרתוהמכרהסכמיבגיןתחרותאיבגין

אליופנתה2007שנתבראשיתרקכיהמצהירקוקובקהמרשלתצהיר, המשיבלמוצגי

. הרוכשת

תביעה19.12.07ביוםהגיש, המערערתשלמקורימניותבעלהיהאשר, ל"זקרןאלי.71

לכרך52עמוד8/משר' (המכירההסכמיבגיןסעדיםלמספרעתרבההמערערתנגד

שנתבמהלךרקכיהתביעהבכתבמצייןל"זקרןמרגם, קוקובקהמרכמו). המוצגים

לכרך54עמוד, התביעהלכתב16, 13סעיפיםר' (ומתןהמשאלהתנהלהחל2007

). המוצגים

מנתעל,הסכםטיוטתאוהסכם, התכתבות–בכתבמסמךהביאהלאהמערערת .72

בשנתהסגירהבשלבהיהוכבר, 2007בשנתמומשרקשההסכםטענתהאתלהוכיח

.  להידחותהתחרותאיבגיןלהוצאהביחסטענתהשדיןומכאן, 2006המס

הקודמיםהמניותלבעליהרוכשת–אודיטשביןהמניותמכרהסכמי
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תחרות-איתנייתישנה, 30-32בסעיפים,לאליאודיטביןהמניותמכירתבהסכם.73

):  10/מש' ר(כךהצדדיםמסכימים, לתמורהביחס. אחתשנהשתחולתה

בסעיףכאמורהקונההתחייבותוכנגדהמניותמכירתכנגד. 13"

1,000,000שלסךמהחברהאומהקונהיקבלהמוכר, התחרותאי

")" התמורה"להלן(לכךבקשרמסכלגילוםלאחרנטו₪

..

סךכיהקונהועלהמוכרעלבזאתמוסכםספקהסרלמען. 16"

וכלהמניותעבורתשלוםהינוהתמורהמתוךנטו200,000₪של

המוכרהתחייבותעבורהינונטו800,000₪כ"סההתשלוםשאר

ניתוקבגיןלמוכרהמגיעיםתשלומיםעבוראו/ותחרות–לאי

בספריהמוכרשליתרותסגירתעבוראו/ומעבידעובדיחסי

"בפועלהקונהי"עהכנסהלמסשידווחכפיוהכולהחברה

..

אתהמיסיםלרשותולשלםלהסדירהקונהמתחייבבנוסף. 29"

עלשיחולוביןהחברהעלשיחולבין, העסקהבגיןהמסמלוא

העברתמיוםימים180תוךוזאת, מניותיומכירתבגיןהמוכר

..."המניות

):11/מש' ר(כךהצדדיםמסכימים, 29.6.2007מיוםלאליהרוכשתביןהמכירהבהסכם.74

תשלוםבגיןשנפרע400,000₪שלסךעלשיקקיבלאלי. 2"

"המקוריההסכםפ"עראשון

מניותיוכלבעבורוהסופיתהאחרונההיתרהכיבזאתמוסכם. 3

כאמורהתחרותאילענייןאליהתחייבותכנגדאו/ואלישל

.600,000₪שלסךהינההמקוריבהסכם

...
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שלסךכיהקונהועלהמוכרעלבזאתמוסכםספקהסרלמען. 5

וכלהמניותעבורתשלוםהינוהתמורהמתוךנטו₪אלף200

עבוראו/ותחרותלאיהמוכרהתחייבותעבורהינוהתשלוםשאר

או/ומעבידעובדיחסיניתוקבגיןלמוכרהמגיעיםהתשלומים

שידווחכפיוהכולהחברהבספריהמוכרשליתרותסגירתעבור

"המקוריבהסכםכאמורהכול, בפועלהמוכרי"עהכנסהלמס

-איתנייתישנה, 27-30בסעיפים,30.3.2007מיוםלישיאודיטביןהמכירהבהסכם.75

):  12/מש' ר(כךהצדדיםמסכימים, לתמורהביחס. אחתלשנהשתחולתהתחרות

בסעיףכאמורהקונההתחייבותוכנגדהמניותמכירתכנגד. 13"

700,000₪שלסךמהחברהאומהקונהיקבלהמוכר, התחרותאי

")"התמורה"להלן(נטו

...

כלעלבלעדיתאחראיםהחברהאו/והקונה, ספקהסרלמען. 14"

ובגיןזההסכםבעקבותהמוכרשיקבלהתמורהבגיןמסתשלום

זההסכםחתימתליוםעדחברהכעובדשקיבלתמורהכל

בהםהמסתשלומיאתלגיטימיתבצורהלמזערמנתעל, מהחברה

הקונהעםפעולהלשתףמתחייבהמוכר. הקונהאוהחברהישאו

כנספחב"המצכוחייפויעלחתימהלרבותהחברהעםאו/ו

מסמךכללהמציאעליויהיהכילמוכרידועכייובהר–זהלהסכם

ועדבחברההעסקתותחילתמיוםהמוכרשלמסלענייניהקשור

המוכרלביןהחברהביןמוסכםספקהסרלמען, 2007שנתכולל

מניותכבעלביןכעובדביןמהחברהקיבלשהמוכרתשלוםכלכי

חשבוןעלהינוהמיסיםוגילוםבנטואותוקיבלכאילוייחשב

"החברה

...

סךכיהקונהועלהמוכרעלבזאתמוסכםספקהסרלמען. 15"

וכלמניותעבורתשלוםהינוהתמורהמתוךנטו₪אלף200של

עבוראו/ותחרותלאיהמוכרהתחייבותעבורהינוהתשלוםשאר
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עבוראו/ומעבידעובדיחסיניתוקבגיןלמוכרהמגיעיםתשלומים

למסשידווחכפיוהכולהחברהבספריהמוכרשליתרותסגירת

"בפועלהמוכרי"עהכנסה

):13/מש' ר(כךהצדדיםמסכימים, 20.11.2007מיוםלישיהרוכשתביןהמכירהבהסכם.76

.שנפרע₪אלף280שלסךקיבלישי. 4"

..

כברשהועברוישישלממניותיואחוז25תמורתכיסוכם. 7

296,800₪ועודנטו200,000₪שללסךזכאיישיאודיטלבעלות

. תחרותאיעבורנטו

216,800עודיקבלישי280,000₪קיבלכברשישיהעובדהלאור. 8

:..."כלהלןתשלומיםבשלושה, תחרותאיעבור–נטו₪אלף

שלאהתחייבותםכנגדתמורהיקבלוהםכיואליישיעםהוסכםאכן, כןכיהנה.77

ששולמושהכספיםלהוכיחכדידיבכךשישסבוראינני, זאתעם. בחברהלהתחרות

. תחרותאיכנגדתמורהאכןהם2006בשנתהמערערתידיעלוישילאלי

בדבראזכורכלבהםאיןאך, 2007מרץחודשלאחרנחתמו, המכירההסכמיארבעת.78

עלאובכללבגינםהתמורהחשבוןעל, 2006שנתבמהלךוישילאליששולמוכספים

להמשכיותכלשהואזכורבהסכמיםאין, כןכמו. בפרטתחרותאיבגיןתמורהחשבון

וודאי. המערערתשטוענתכפי, ואלילישיאודיטביןלכאורהשנערךפהבעלהסכםשל

צריךהדבר, להיחתםשצפוי" עתידי"הסכםחשבוןעלכלשהיתמורהשולמהשאם

המכירהבהסכמייוזכר, שאתוביתר, המכירההסכמילחתימתקודםולהיחתםלהירשם

. יוםשלבסופושנחתמו

אך, 800,000₪שלבסכוםתחרותאיהוצאותניכוידרשההמערערתכי, נראהעוד.79

, נוסףהתאמהחוסר, בלבד564,000₪-כשלסכוםהמערערתמקופתנמשך, בפועל

.לרועץלמערערתהעומד

עמוד4/מש' ר(2006המסלשנתהכספיח"לדו7ביאורעללהסתמךביקשההמערערת.80

: כינרשםשם) 19
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המניותבעליסיכמו2006בשנת, החברהדיןעורךדעתחוותלפי"

מומשההסכם. תחרותאיבגיןפיצויכולל, החברהמכירתעל

תחרותאיעבורמהתשלום50%מהווהההפרשה, 2007בשנת

בגיןההכנסההמניותבעלילהצהרתבהתאם. המניותבעלימצד

בסךהפרשהבוצעה, 2006בשנתאישיבדוחתדווחתחרותאי

800,000₪"

מאשרלכאורהבו, אהרונוףשימר, החשבוןמרואהמכתבהציגההמערערת, כןכמו.81

:כךהמניותבעלישלהחובהיתרותכיהחשבוןרואה

שלהסופיתחתימתועם2007שנתבמהלךלהסגראמורות"

נספח' ר("החברהמניותמכירתבמסגרת, תחרותאיעלההסכם

). הערעורלעיקרי' ד

מלהעידנמנעה, התבססהעליההדיןעורךדעתחוותאתמלהציגנמנעההמערערת.82

נמנעהואף, 2006לשנתהכספיח"בדונרשמושדבריוהחברהשלהדיןעורךאת

. בפניועמדואשרהדבריםעלשיעידמנתעל, שיאהרונוף, החשבוןרואהאתמלהעיד

שניסמךעלהמערערתטענתאתלקבלאיןמההסכמיםהעולותהרבותהתהיותלאור.83

הצליחהלאשהמערערתהיאהתוצאה. בעדותנתמכיםכשאינם, בלבדאלומסמכים

, המניותובעליאודיטאםשגם, היאהמשמעות. גרסתהאתלהוכיחהנטלאתלהרים

בשנתהמכירההסכמישלהסופיתחתימתםועד2006שנתמאזומתןמשאניהלו

הם2006בשנתהמניותבעליידיעלשנמשכושהכספיםהוכיחהלאהמערערת, 2007

. המכירהלהסכמיכלשהווקשוריםתחרותאיחשבוןעל

באופן, בחברהלהתחרותממשיאינטרסוישילאלישיששוכנעתילא, מכךיתרה.84

, במערערתמשמעותימניותבעלנותרישי. תחרותאיבגיןהוצאותתשלוםהמצדיק

בחברהלהתחרותשירצהבעינייסבירשלאכךמניותיהמהון25%שלבשיעורהמחזיק

מכירתבמועדמחלתוהתפרצותעלידע, ל"זואלי, מבעליהכאחדמשמששהוא

עסקיתלהתחרותשלווהתמריץהיכולתשפוטנציאללהניחשניתןכך, המניות

שלפעילותההפסקתעלהצדדיםביןמחלוקתאין, ועודזאת. גבוהאינובמערערת

.המניותלמכירתבמקבילממש, 2007בשנתהמערערת
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איבגיןהכספיםהנטעםפיעל, וישילאליאודיטביןנחתמוהמכירהשהסכמיבעוד.85

ג"פשמנגדהשקעותאמות12214-12-09ה"עמ(ר'. המערערתידיעלשולמותחרות

)1.10.2013( :

לביןורווחיותאגידביןמסבעניינילהפרידשישהואידועכלל"

מעשיתשמבחינהמינהנפקאאיןזהכללולצרכי, התאגידחברי

לפעמיםפועלההפרדהעקרון. ביניהםזהותקיימתוכלכלית

חברהלכל...... המסשלטונותלטובתולפעמיםהנישוםלטובת

; מניותיהבעלישלמאישיותםהנבדלת, משלהמשפטיתאישיות

והמסמניותיהלבעליולאלהשייכיםהחברהשלועסקיהרכושה

." מניותיהבעליעלולאעליהחלרווחיהעםהקשור

במהלךוישילאליששולמוהכספיםכילשכנעניהצליחהלאהמערערתהיאהתוצאה.86

.  תחרותאיעבורשולמו, 2006שנת

השומהלפקידדיווחיהאתלשנותרשאיתהמערערתהאם

המערערת, 2006בשנת" תחרותאי"תשלומיביצועבדברטענותיהאתלבססבכדי.87

לבעלישהעבירהתשלוםסיווגהבוהאופןאתרטרואקטיביבאופןלשנותדורשת

. 2006בשנתהמניות

564,889-כשלכוללבסכוםדיבידנדחלוקתעללמשיבהמערערתדיווחה2006בשנת.88

1/משמוצג' ר. למשיבלידיאותווהעבירהמכךהנובעהמסאתבמקורניכתהואף, ₪

חלוקתעללמשיבדיווחההמערערתכיעולהממנהמוסדיתרשומההמהווה–

המערערתטוענת, חדשהשליטהבעלתשלניהולהתחת, 2007בשנת, זאתעם. דיבידנד

בגיןמתשלוםחלקלמעשההואכדיבידנדידה-עלודווחשסווגהתשלוםכיבדיעבד

רשאיתהמערערתהאםהיאהשאלה. היוצאיםהמניותבעלילטובת" תחרות-אי"

.בדיעבדהעסקהסיווגאתלשנות

, גםמה. שלוהכספייםבדוחותהרישוםלאופןמחויבהנישוםכי, היאפסוקההלכה.89

מ"ע:  למשל' ר. (אמתבזמןהנישוםעמדתאתמלמדהכספייםבדוחותהרישוםשעצם

מיסים, אביבתלקניהומסמ"מעמנהל' נמ"בעעוסקיםאיחודאופקים54886-09-11

' נמ"בעלביטוחחברהכלל36620-12-09מ"ע;  345' עמ, 33-ה) 2014פברואר(1/כח

ה"עמ; 282עמוד, 28-ה) 2013אפריל(2/כזמיסים, גדוליםלמפעליםשומהפקיד
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, 23-ה) 2009אפריל(2/כגמיסים, דןגושש"פ' נמ"בעפלייססטרידינג. ש.ע1276/01

). 1969(242, 240בא"פד, ג"פשמ' נמ"בעובניופרומין. ל868/68ה"עמ; 220עמוד

. 2006במהלךדיביבנדחלוקתעללמשיבדיווחההמערערתכיעולה1/ממש, בענייננו.90

.   זהלדיווחמחויבתהמערערת

' ר. למשיבדווחהאשר, הדיבידנדרישוםפעולתאתלבטלרשאיתאינההמערערת.91

בו, 7' עמ, יא"פד, ירושליםהשומהפקיד' נברונשטייןיחזקאל357/77א"עזהלענין

לזכותושנרשםזיכוילפידיבידנדבגיןימוסההמניותבעלכיהעליוןהמשפטביתקבע

ש"עגם' ור. האמורמהרישוםבהמשךבהחזרהשהחברהלמרות, החברהבספרי

אוגוסט(4/יאמסים, גבעתייםמ"מעמנהל' נמ"בעישראלבנימסעיחברת, 1449/96

: 248בעמוד29-ה' עמ) 1977

באופןלשנות, המערערתרשאיתהאם, השאלהכעתנשאלת"

עלובהסתמך, ובמאזניהבספריההרישומיםאתרטרואקטיבי

ממנההמגיעהמסאתלשלםמחובתהולהמלטלנסותזהשינוי

שומותהוצאתבעתשהיהכפי, ובמאזניהבספריההרישוםלאור

בספריהרישום. לחלוטיןשליליתלכךהתשובה. העסקאות

, העסקאותשומותהוצאתבעתשהיהכפי, המערערתובמאזני

כהלוואתניתנוציוןבניעמותתי"עלהשניתנוהספריםכיקרי

, זהרישוםומכחהמערערתאתמחייבאשרהואהוא, בעלים

" ...רעיוניתריביתבגיןמוסףערךמסבתשלוםהמערערתחוייבה

קוקובקהומרקרןלמרשהועברותשלומיםכיהיאהמערערתטענתעיקרכאמור, .92

לכאורהזכאיםהיולהם, התחרותאיתשלומיחשבוןעלכמקדמההועברו, 2006בשנת

.2007שנתשלהמכירההסכמימכוחקוקובקהומרקרןמר

אףטוענתהמערערת. זוטענהלהוכחתממשיתראיהכללהציגטרחהלאהמערערת.93

). לטענתהכך(בטעותדיבידנדחלוקתעל2006בשנתדיווחמטעמההחשבוןרואהכי

. כלשהועובדתיביסוסללאנטענתהמערערתטענותשארכמוהדיבידנדחלוקתטענת

עקרונישהואדבר. טעותועליעידאשרהחשבוןרואהאתמלזמןנמנעההמערערת

הייתהלאמעידהיהשאילוהנותנתהיאהעידלאהחשבוןשרואההעובדהועצם

. למערערתמסייעתעדותו



לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

קייטיאיסי בע"מ נ' מדינת ישראל ואח'23512-03-11ע"מ

תיק חיצוני: 

27מתוך 24

.לאחורהגלגלאתלהחזירניתןלא, הפסוקהלהלכהבהתאם, לעילשכאמור, גםמה.94

6מעמוד2/משראו. המשיבידיעלשהוצגולעובדותבסתירהעומדתאףזוטענה.95

2006בשנתלושולםאשרהסכוםכיהמצהירקוקובקהמרשלתצהיר, המשיבלמוצגי

להסכםקשוראינוזהסכוםוכיבמערערתמניותבעלהיותובשלדיבידנדבעבורהוא

גםחתומהעליהקוקובקהישימרשלבהצהרתו, 18/במשגם. 2007משנתהמכירה

: 18בסעיףבמפורשמצוין, המערערת

שולמה) במקורכך(דוידנדבגיןבעליםמשיכתעלכימצהירהנני"

. "בענייןבתקנותכאמורלמסמקדמהבגינה

ניכוייםואתהמכירהבטרם, 2006בשנתהמערערתשלהדיווחיםאתתואמתזוהצהרה.96

לטענהזכראין, 30/3/2007מתאריךבהצהרה). 1/מש(ידהעלבוצעואשרבמקורהמס

איןכילצייןמיותרלא, 2007משנתההסכםחשבוןעלשולם2006בשנתהדיבידנדכי

. המוכריםבידיכברנמצאיםאשרכספיםעבוריהיהעתידיהסכםכי, כלכליהיגיוןשום

עליוהתצהיראתלסתורמנתעללעדותקוקובקהמראתלזמןטרחהלאהמערערת

.המשיבהסתמך

מהחברהנמשכואשרהסכומיםכילטענהזכראיןעצמםהמכירהבהסכמיאףכאמור.97

.2007משנתהמכירהלהסכםכלשהיאבדרךקשורים2006שנתבמהלךכדיבידנד

אי"כהוצאתהנדרשיםהסכומיםאתתואםלאהדיבידנדתשלומיגובה, זואףזלא.98

סכום, 800,000₪בגובה" תחרותאי"הוצאותניכוידרשהשהמערערתבעוד". תחרות

הנובעהמסשלגילוםנערוךאםגם. בלבד564,000₪-כעלעומדהדיבידנד

800,000שללסךנגיעלא), המערערתלסיכומי16-ו15סעיפיםראה(מהתשלומים

. ח"ש

לחלקמקוםהיהלאשלטענתהמאחר, הדיבידנדמיסויעצםעלמלינההמערערת.99

.  החברותדינילפידיבידנד

לפי" אסורהחלוקה"נעשתהאםאף, דיבידנדחלוקתעללחולעשוימסכיקובעהדין.100

א"ע' ר, ההלכהאתהולמותאינןזהלעניןהמערערתשטענותמכאן. החברותדיני

: אונלייןמסים, 3ירושליםש"פ' נ' ואחלוישמואל4254/13
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-דיבידנדלחלקהיהאסורלמערערתכישהעובדהאלא"... 

חלוקתומנגנוןההלוואההסכםנוכח-מימוני-החוזיבמישור

נעשתהלאכזאתחלוקהכימשמיעהאינה-שנקבעהרווחים

, והשווראו(היאגםבמסחייבתאסורהחלוקה, ממילא. בפועל

פרל8500/10א"ע: החברותדינילפיאסורהלחלוקה, וחומרמקל

מדובראםגם) ("10.9.2012(37פסקה, ירושלים1שומהפקיד' נ

עללהשפיעכדיבכךאין, החברותלדיניבהתאםאסורהבחלוקה

ולאהחלוקהבוצעהשבומקוםהנישומיםשלהמסחבות

ירושליםהשומהפקיד' נברונשטיין357/77א"ע"); בוטלה

)12.4.1978") מהעובדהלהיבנותיכולהמערערשאיןובודאי) 

נהגהלא, דיוידנדאלאאינודברשלשבעצומומהשלזושבחלוקה

"")).החברותחוקדקדוקילפיהחברה

פקידנגדותעשיותלפיתוחחברהגיל9670/05א"עעללהתבססמבקשתהמערערת.101

המשפטביתדןמקרהבאותו. מענייננואיננוזהדיןשפסקאלא), 11.6.2008(א"תשומה

אתלחברהלהחזירחויבוהמניותשבעלילאחר, דיבידנדבגיןששולםמסבהשבת

שנבעופרטניחריגבמקרההיהשהמדובר, גםמה. כדיבידנדלהםשחולקוהכספים

הדיבידנדחלוקתכיקבעפירוקשלהמשפטביתכאשר, רמייהשלספציפיותמנסיבות

השיבולאהמניותבעליהנדוןבמקרה, גםמה. בענייננוכןשאיןמה, כדיןשלאהיתה

מסכומיםהנובעהמסבתשלוםחייביםוהם, ממנהשקיבלוהסכומיםאתלמערערת

היתההתקבולומהותבמידהלהשתנותהיהעשויהמסשיעורכיאם(מקרהבכלאלו

).שונה

תשלוםסיווגאופןאתבדיעבדלשנותרשאיתאינההמערערתכיעולההמקובץמן.102

כיהוכיחהלאהמערערתבענייננוכאשר, גםמה. המניותלבעלישחילקההדיבידנד

ביקשהבההמסבשנתבונשאהאשר, כטענתה, תחרותאיעבורבתשלוםהמדובר

.  ההוצאהאתלהוציא

ועומדותתלויותתביעותבגיןהוצאות(ג) 

בשל, לתביעותהפרשהבגין2006בשנתבמקורמסלנכותישכיהטענהמערערת.103

בגיןפיצוייםלקבלתויעתורהמערערתאתיתבעשאלי, עתאותה, הגבוהההסבירות

אך, הביטוחכספיעםבקשרמגעיםהתנהלוביטוחלחברתאליבין, לגרסתה. מחלתו
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אתלהפסידעלולהיה, מחלתועלשגילהלפניקצרזמןביטוחואתשביטלמכיוון

.  המערערתלכיסלפנותמכךוכתוצאההביטוחיהכיסוי

כהפרשהבהוצאהלהכירהמצדיקה2006שנתבמהלךתביעהנוהלהלאכיעןטהמשיב.104

תשלומיםלחברהבניכוילהתירניתןלא, לפקודה) ב(18סעיףהוראתולפילתביעות

.בפועלששולמוללאשליטהלבעלששילמה

ועומדותתלויותתביעותבגיןהוצאותדיון והכרעה בעניין 

: הלשוןבזוקובעת, לפקודה) ב(18סעיףהוראת.105

או, ריביתאוהצמדההפרשי, ניהולדמי, עבודההכנסת) ב"(

יותרלאשלבשליטתםשהיאחברהשמשלמת, אחריםתשלומים

שהואמחבריהלאחד76בסעיףכמשמעותהאדםבנימחמישה

בשנת17סעיףלפיניכוים-) 9(32בסעיףכמשמעותושליטהבעל

כללשהואאומסשנתבאותהלושולמואםיותרמסויימתמס

לפינוכהעליהםוהמסמסשנתלאותההכנסותיועלח"בדואותם

תוםלאחרחדשיםמשלושהיאוחרלאממשכורתהניכוייםתקנות

לפקידוהועבר, העניןלפי, המיוחדתהשומהתקופתאוהמסשנת

וריביתהצמדההפרשיבתוספתהניכוימיוםימים7בתוךהשומה

.הניכוימועדועדהמיוחדתהשומהתקופתאוהמסשנתמתום

בהשליטהלבעלשילמהכילהוכיחהמערערתעל, לפקודה) ב(18סעיףהוראתלפי.106

האישיח"בדונכללהזושהכנסהלהוכיחאו, שנהבאותהבפועלתביעותבגיןתשלום

. השליטהבעלשל

סיכוי"עלמדוברכיעולה, 8בביאור, 2006המסלשנתהמערערתשלהכספיח"בדומעיון.107

המערערתשלהשנתיח"בדומעיון);19עמוד4/מש' ר" (בתשלוםתחויבהחברהכיסביר

שלמעשהכך, ועומדותתלויותתביעותבגיןהפרשהכלאיןכיעולה, 2007המסלשנת

' ר(דבריוםשלבסופושילמהלאהחברה" בתשלוםתחויבשהחברהסבירסיכוי"-מ

). 10' ש32' עמ' פרו

. ועמדותתלויותתביעותבגיןהנדרשתבהוצאהלהכיראיןכןעלאשר
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דברסוף

.אפואנדחההערעור

צמודיהיהזהסכום25,000₪שלבשיעורוהוצאותד"עוטרחתשכרלמשיבתשלםהמערערת

.  בפועלהמלאלתשלומוועדמהיוםחוקיתריביתוישאלמדד

, בהעדר הצדדים.2017אוגוסט 08, ט"ז אב תשע"זניתן היום,  

16/8/17ניתן לפרסם פסק דין זה אך לא לפני 

המזכירות תשלח העתק פסק דין זה לצדדים 


