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החלטה

.מותבלפסילתבקשהבפני

בגיןתשומותמסכפל, היתרבין, המערערעללהשיתהמשיבבהחלטתזהערעורשלעניינו

אביביעופרמרלמערערשהוציאחשבוניות57-בהכלולהתשומותמסשלכדיןשלאניכוי

").אביבי: "להלן(

אביבישלבעניינוזהמותבידיעלשניתןקודםדיןפסקעלמבוססתמותבלפסילתהבקשה

.הערעורמושאהחשבוניותאתלמערערשהוציא

ממשיחשששלקיומו, האחד: נימוקיםשניעלמבוססתהמותבלפסלותהמערערשתבק

. אביבישלבעניינושניתןהדיןפסקבעקבותקדומהדעהבשלהמשפטבניהולפניםלמשוא

.הצדקפניבמראיתלפגיעההחשש, השני

ביתכיהמשיבמבקש, כןכמו. לדחותההמשפטמביתומבקשלבקשהמתנגדהמשיב

- ו7.3.2018, קרוביםלתאריכיםהקבועים(במועדםההוכחותדיוניקיוםעליורהטהמשפ

11.3.2018.(

.להלןיפורטונימוקיי. להידחותדינהכימסקנהלכללהגעתי, הבקשהאתששקלתילאחר

השופטת  ירדנה סרוסיכב' פני ל

ברק אלימלךמערער
ע"י ב"כ עוה"ד עדי ניב ו/או ישראל סלבין

נגד

משיב
רשות המיסים

ע"י ב"כ עו"ד ערן פיירשטיין
מפרקליטות מחוז ת"א (פיסקאלית)

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/23602-06-17.pdf
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עובדתירקע

כפלעליולהטילהמשיבהחלטתעלערעורהודעתהמערערהגיש11.6.2017בתאריך.1

כילטענתומצאשהמשיבלאחרזאת, מוסףערךמסלחוק) 1א(50יףסעלפימס

.כדיןשלאשהוצאומסחשבוניות57פיעלתשומותמסביודעיןניכההמערער

.ח"ש820,503שלסכוםעלעומדהמסכפל

". שירותים. א.א"העוסקשםתחתשפעלמאביביהמערערקיבלהמסחשבוניותאת.2

לאחרמ"מעלחוק) א(50סעיףלפיתשומותמסכפלאביביעופרעלהשיתהמשיב

השיתבמקביל. בגינןשירותשסיפקמבליהמסחשבוניותאתהפיץאביביכישמצא

חשבוניותפיעלכדיןשלאהתשומותמסניכויבגיןמסכפלהמערערעלגםהמשיב

77מתוךחשבוניות57בגיןתשומותמסכפלהוטלהמערערעלכייצוין. אלה

. אביביעלעסקאותמסכפלהוטלבגינןחשבוניות

ערךמס' נאביביעופר22990-04-16מ"עבמסגרתהמשיבהחלטתעלערעראביבי.3

זהמותבידיעלאביביבענייןהדיןפסקניתן27.12.2017בתאריך;3אביבתלמוסף

").אביביבענייןהדיןפסק: "להלן(

כיהמסקנהמןמנוסאין, אלהבנסיבות"כינקבעאביביבענייןהדיןבפסק.4

שלאידועלהוצאו, לברקשירותיםא.אשםעלהמערערידיעלשהוצאוהחשבוניות

, לעילמהאמוריוצאכפועל"כינקבעוכן) אביביבענייןהדיןלפסק28פסקה" (כדין

א.אשםעל, לברקהמערערשהוציאהחשבוניות, לפיההמשיבעמדתאתלקבליש

" אמיתיתעסקהבבסיסןעמדהלאשכןכדיןשלאשהוצאוחשבוניותהן, יםשירות

).אביביבענייןהדיןלפסק39פסקה(

בהגינותראיותיואתלבחוןזהמותבעליקשואלהקביעותכיטועןהמערער.5

לפסולהמותבעלולכןבמשפטפניםלמשואהחששאתמשעוררמה, המתבקשת

.בדיןמלשבתעצמו

הוהכרעדיון

כללי
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לאשופט"כיקובע1984-ד"התשמ], משולבנוסח[המשפטבתילחוק) א(א77סעיף.6

כדיבהןשישנסיבותקיימותכי, דיןבעללבקשתאומיזמתו, מצאאםבדיןישב

".המשפטבניהולפניםלמשואממשיחששליצור

"משמעותיתבתשתיתלבססהשישבקשההיאשופטלפסלותבקשה.7 , חשדות: 

לשמשיכוליםאינם, לאמירתםמעברעובדתיבסיסהנעדרים, והשערותתחושות

)).18.12.2008(גלנעמי' נגיליגאלד"עו10064/08א"ע" (פסלותלטענתבסיס

שלקיומההוא" פניםלמשואהממשיהחשש"אתלבחוןישבאמצעותוהמבחן.8

שמן"היאזהמבחןשלמשמעותו". סבירחשש"מלהבדיל" ממשיתאפשרות"

שאכן, מסתברתמאודאפשרותשקיימתלהתרשםהכרחיהחיצוניותהנסיבות

(הדרושהבאובייקטיביותהדיןבעלישלדינםאתלשפוטמהשופטנבצר ש"ב" 

)).1975(375) 2(כטד"פ, ישראלמדינת' נידיד48/75

ממשיחששמבססותאביבידיןבפסקההכרעותכילהראותהמערערעל, כלומר

סעידאחיםאולמיחברת3639/16א"ע,וראו(דנןבהליךפניםלמשואיביאובייקט

)).17.05.2016(מ"בע2001דאודומסעדותאולמות' נמ"בעדאהוד-אל

מוכרעתאינה, אובייקטיביבאופןולהחליטלדוןמהשופטנבצראם, השאלה, ודוקו.9

בעיניהדבריםיפנמראיתלפילאאף, הדיןבעלשלהסובייקטיביתהתרשמותולפי

דעתושיקולולפיאובייקטיביותמידהאמותלפימוכרעתהיא. הרחבהציבור

ץ"בג(הפסלותבשאלתהמחליטהמשפטביתשלהאובייקטיביתוהערכתוהמקצועי

החקירהועדתראש-ויושבהעליוןהמשפטביתנשיא' נגלברטאמנון2148/94

לפסק9פסקה, 573) 3(מחד"פ, גרשממאירהשופט, בחברוןהטבחאירועלבדיקת

)). 1994(זמיר' יהשופט' כבשלדינו

אחרבהליךאצלושהתגבשה, המשפטנושאבענייןדעהלשופטשישהעובדה, ועוד.10

.פסלותעילתלהקיםבהאין, אחריםצדדיםבין

להליךהרלוונטית", קדומהדעה"לשופטישכילהראותצריךשופטפסלותלשם

במהלךתשתנההשופטשלדעתוכיממשיסיכויאיןכילהראותלכךוסףובנ, הנדון

פתוח"הואואין" נעולה"השופטשלדעתוכילומריהיהניתןאזרק. המשפט

. בדיןמלשבתפסלותואתשמצדיקבאופן", ולשינוילשכנוע

בסיסעלנעשואביבישלבעניינוההכרעותכאשרבמיוחדנכוניםאלהדברים.11

כאשרהליךבאותוהדיןבעליידיעלהמותבבפנישהועמדווהראיותיםהטיעונ
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להציגהדלתבפניהםשפתוחהאלא, אחריםדיןבבעלישמדובררקלא, דנןבהליך

. מטעמםבראיותולבססהגרסתםאת

שביתלאחר, הערעורמערכאתהמשפטלביתדיןפסקמוחזרכאשרגם, כידוע.12

עובדתייםבממצאיםהכרעותוהכריעהראיותכלתאשמע, הסוגיותבכלדןהמשפט

המוחזרבתיקגםידוןמותבשאותומניעהאיןכיהואהכלל, העדיםובמהימנות

מוטורסיוניון7088/15א"ע(הערעורערכאתידיעלאחרתנקבעאםאלא, אליו

)). 6.9.2007(◌ׁ פלוני' נפלוני4186/07א"ע); 15.11.2015(רובין' נמ"בע

ועלאחריםצדדיםבין, אחרבתיקניתנוהמשפטביתהכרעותכאשר, וחומרקל

.שונהומשפטיתעובדתיתתשתיתבסיס

פנימראיתמחמתולו, בתיקמלדוןעצמולפסולהמשפטביתעלכיגםטועןהמערער.13

. הדברים

שופטלפסולמקוםאיןגם, פניםלמשואממשיחששאיןאם, ידועיםוהדברים, ככלל

למשכנתאותדיסקונטבנק' נסלעאמנון3345/17א"ע, ראו(הצדקפנימראיתבשל

). 20.06.2017(מ"בע

חופשיאינושופט; כןלעשותהחובהגםהיאבמשפטלשבתהזכות, דברשלבסופו.14

ממשיחששעלשמצביעיםאובייקטיבייםנתוניםסמךעלאלאעצמואתלפסול

בהגינותפוגעתבמשפטמהדיוןשופטשלראויהבלתיהשתחררות. פניםלמשוא

שומהפקיד3712/02א"ע(דיןעיוותאחריהלגרורועלולההציבורבאמון, המשפט

)).2002(185) 4(נוד"פ7' פס, מקוב) דוד(דן' נ4אביבתל

ניכרבשיהויהוגשההבקשה

ותעדתצהיריהגישהמשיב. 27.12.2017בתאריךפורסםאביביבענייןהדיןפסק.15

תצהיריאתלהגישאמורהיההמערערואילו31.12.2017בתאריךמטעמוראשית

מתאריךהמשפטביתהחלטתראו(7.2.2018בתאריךמטעמוראשיתעדות

22.11.2017.(

המועדלדחיית, המשיבבהסכמת, המערערמטעםבקשההוגשה5.2.2018בתאריך.16

). לבקשה2סעיף(המערערכ"בשלאישיותנסיבותבשלמטעמוהתצהיריםלהגשת

.14.2.2018לתאריךעדהמערערתצהיריהגשתדחייתעלהורההמשפטבית
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במעמדתזכורתדיוןלקיוםדחופהבבקשההמערערכוחבאיפנו11.2.2018בתאריך.17

ישאשרהמבקששלבערעורומהותייםלהיבטיםהקשוריםטעמים"בשלהצדדים

". אתרעלהמשפטביתכבודבפנילהביאם

.18.2.2018לתאריךנקבעוהדיוןלבקשהנעתרהמשפטבית

המותבלפסלותבקשהלהגישהמערערבכוונתכילראשונהנודעהדיוןבמסגרתרק

.אביביבענייןהדיןבפסקשנקבעוהקביעותלאור

לתאריכיםמכברזהשנקבעו, בערעורההוכחותמועדימדחייתלהימנעמנתעל.18

. 22.2.2018מתאריךיאוחרלאתוגשהפסלותבקשתכינקבע, 11.3.2018-ו7.3.2018

ישפסלותטענתכיקובעת1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרלתקנותב471תקנה.19

.הפסלותעילתעלהדיןלבעלשנודעלאחרהראשונהבהזדמנותלטעון

קשההבבהגשת) וחציחודששלאף(קצרבשיהוידיכי, אחתלא, פסקוהמשפטבתי.20

אשר, סודינשקבגדראיננהפסלותטענת"כינקבעכן. לדחותהכדישופטלפסילת

מועדשיבואעד, פסלותשלעילהשלקיומהדברשגורסמיבאמתחתושומראותו

)).  3.7.1991(יהודהשלמהבןעמוס' נישראלמדינת2113/91פ"ע" (להעלאתהנוח

, אביביבענייןהדיןפסקפרסוםלאחרמידהפסלותטענתאתהמערערהעלהמשלא.21

לשיהוינימוקכלהציגלאהמערערכאשרבפרטכך, עליהשוויתרכמילראותויש

.הדיןפסקמתןממועדכחודשייםכעבוררקשהוגשההבקשהבהגשת

, ההוכחותלמועדיבסמיכותלראשונההועלתההפסלותשטענתאלא, זאתרקלא.22

מלהעלותנמנעאף המערערכאשר, המערערמטעםראשיתעדותתצהיריהגשתערב

מועדלדחייתהבקשהבמסגרת, האחת: לושהיוהזדמנויותבשתיהפסלותטענתאת

. דחוףדיוןלקיוםהבקשהבמסגרת, והשנייהמטעמוראשיתעדותתצהיריהגשת

בנק' נמ"בערמותבטון7158/97א"ע(השיהויאתלהעציםכדיישאלהבנסיבות

)). 13.1.1998(מ"בעהמאוחדיהמזרח

ענייןשללגופוגםכימוצאתאני, זאתעם. הבקשהאתלדחותכדילעילבאמורדי.23

.לקבלהמקוםאין

פניםלמשואממשיחששבדברהמערערטענת

כשלעצמומקיםאינוצדדיםאותםביןקודםבהליךעמדההבעתשעצם, היאההלכה.24

)). 21.10.2002(פלוני' נפלוני8168/02א"ע(פניםלמשואממשיחשש
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ביןהתקיים, פסילהלבקשתהבסיסאתהמהווה, הקודםההליךכאשרוחומרקל

.הנדוןבהליךהנדונהמזושונהומשפטיתראייתיתתשתיתבסיסועלשוניםצדדים

מושאהחשבוניותבבסיסעמדהלאלפיהן, אביביבענייןהדיןבפסקההכרעות.25

כלניתןלאלפיהאביביעופרשלגרסתובסיסעלנקבעו, תאמיתיעסקההערעור

שנערךבשימוע, חקירותיובכלאביביחזרזוגרסהעל. החשבוניותבגיןידועלשירות

סיפקלאכיואישרחזרכאשרהמשפטבביתהנגדיתבחקירתווגםהמשיבאצללו

כיאביבישלבעניינוהדיןבפסקנקבעאלההודעותבסיסעל. למערערעובדים

.אמיתיתעסקהמשקפותאינןלמערערשהוציאהחשבוניות

שבמהותושירותמתןמשקפותהחשבוניותלפיה, אביבישלהמאוחרתטענתוגם

הסברניתןשלאמשוםוגם, הוכחהלאכללהיאשכן, נדחתה", משפטיתחסות"הוא

.המוקדמתהגרסהלביןבינהלסתירהמספק

פועלהןאביביבענייןזהמותבשלוהמשפטיותעובדתיותההמסקנות, כןכיהנה.26

טענותיוכאשר, ענייןבאותובפניושעמדווהראיותהמשפטייםהטיעוניםשליוצא

.מקרהבאותולבחינהעמדולאכללהמערערשלוהמשפטיותהעובדתיות

מהםשנגזרוהמשפטיותוהמסקנותהעובדתייםהממצאיםכילומרניתןשלא, מכאן

.לכאורהראיהמהוויםלאאףהם, דנןבהליךראיהמהוויםאביבינייןבע

. גרסתואתולהציגמטעמוהראיותאתלהביאכאןהמערערבפנישפתוחהכמובן

לבחוןפתוחהתהיהזהמותבשלדעתוכילצייןלמותר, זאתיעשהשהמערערככל

.נקייהבדעההדבריםאת

לפסלותעילהבכךאיןכינקבעפרשהתהבאושוניםנאשמיםשלשפיטהבסוגיית.27

הואכך, בצוותאאחדיםנאשמיםשלבמשפטיהםלדוןיכולשהשופטכפי: "שופט

עומדהואשאותןהמסקנותלביןהאחדהנאשםלגביהכרעתוביןלהבחיןמסוגלגם

163) 1(מד"פ, ישראלמדינת' נם'אלדגיצחק25/86פ"ע" (אחרנאשםלגבילהסיק

295) 1(מגד"פ, ישראלמדינת' נמ"בעתעשיותלבחברת42/89פ"עראוכןו) 1986(

).304, שופטפסלותדינימרזליגאל), 1989(

ביתשלדעתובבקשה לפיהן המערעריו של טענותאתלדחותיש, זאתכללאור.28

להוציאיוכללאהנכבדהמשפטבית"ש", מכורמשחק"בשמדובר", ננעלה"המשפט

שלושממצאיו" חשבוניותלאותןהנוגעותהקביעותאתהסותרדיןפסקידותחת

באשראופןבשוםלסתירהניתניםאינם"אביביבענייןהדיןבפסקהמשפטבית

".ההתקשרותלמתווה
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) 21.2.2018בתאריך(שהגישראשיתעדותתצהיריכיבבקשההדגישהמערער.29

מרלביןהמבקשביןאמיתיתעסקיתהתקשרותעלועולםעםקבלמעידים"

ואיןבפניופתוחההדלת. זאתויוכיחהמערעריתכבד, אדרבא, כךאכןאם", אביבי

.   המשפטבביתהמלאיומואתלולאפשרשלאכוונהשום

וכילענייננורלוונטיתבבקשתוהמערערפרטאותההפסיקהכימצאתילאכיאציין.30

.ממסקנתיולשנותבטענתולתמוךבהיש

הצדקפניבמראיתהפגיעהבדברערהמערטענת

.הצדקפניבמראיתהפגיעהבדברהמערערבטענתממשמצאתילאאף.31

פניבמראיתפגיעהשמתקיימתסבורהאיננילעילשהסברתימהטעמים, ראשית

.המשפטבביתיומואתלקבלהאפשרותהמערערבפניפתוחהשכאמורכיוןהצדק

בטעמיםנעוצהאינההפסלותסוגיתלבחינתדההמיאמת, לעילצויןשכברכפי, שנית

. פניםלמשואממשיחשששלבקיומואלאהצדקפניבמראיתפגיעהשל

, להוותעשויהאלאשופטלפסלותעצמאיתכעילהמוכרתאינה" הצדקפנימראית"

.פניםלמשואממשיחששמתעוררכאשרחיזוקאך, הענייןבנסיבות

בשלשופטלפסולמקוםגםאין, פניםלמשואטיביאובייקחששאיןכאשר, ממילא.32

ביטוימתןידיעלשופטלפסולראויבהןהנדירותהנסיבות. הצדקפנימראית

נשענתהפסילהעילת. זהמקרהבנסיבותמתקיימיםאינם, הצדקפנילמראית

. ממשיאובייקטיביביסוסעלמעיקרה

הסובייקטיביהחריגבדברהמשיבטענת

. הבקשהלדחייתנוסףנימוקבתגובתויןמציהמשיב.33

, כדיןשלאשהוצאוחשבוניותשלהפצהבגיןהמוטלהמסכפלדומהאין, לטענתו

כבעניינו, כאמורחשבוניותשלניכויבגיןהמוטלהמסלכפל, אביביעופרשלכבעניינו

לאימודעותוהעדרשלההגנהלולעמודעשויה, למערערהנוגעבכל. המערערשל

").הסובייקטיביהחריג: "להלן(החשבוניותקינותת

איןממילא, דנןההליךעללהשליךכדיאביביבענייןבהכרעותהיהאםשאף, מכאן

ההגנהלועומדתכילהוכיחרשאיהמערערשכןפסוקסוףלהוותכדיאלהבהכרעות

' נמ"בעמתכותשיווקז.ר.ל.א.מ4069/03א"עוראו" (הסובייקטיביהחריג"מתוקף

)).23.2.2005(מ"ומעמכסמנהל
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77בבסיסאמיתיתעסקהעמדהלאלפיה, אביביבענייןהדיןבפסקההכרעה, כאמור.34

, לכאורהלאאף, ראיהמשמשתלא, שירותים. א.אשםעלשהוצאוהחשבוניות

.דנןבהליך

כיולהוכיחטענותיובצדקתלשכנעהמשפטביתשלדלתולרווחהפתוחהלמערער

שלהנכוניםהצדדיםאתמשקפותהןוכיאמיתיתעסקהמייצגותחשבוניותה

. העסקה

יכולולאידעלאשהוא, היינו", הסובייקטיביהחריג"שלההגנהגםעומדתלמערער

מנתעלהסביריםהאמצעיםבכלנקטהואוכיהחשבוניותתקינותאיעללדעתהיה

שותףהיהלאכילשכנעיצליחםארקלותעמודזוהגנה. כשירותןאתלוודא

.מ"מערשויותאתלהונותכדיאביביעםלקנוניה

דברסוף

.נדחיתהבקשה.35

.ח"ש8000שלבסכוםהמשיבבהוצאותיישאהמערער.36

ניהולאופןבענייןשניתנוההחלטותגםוכךכנםעליוותרוההוכחותמועדי.37

.ההוכחות

עליהםכי18.2.2018מתאריךהדיוןבמסגרתלצדדיםהבהירהמשפטביתכייצוין

.תידחההפסילהובקשתהיה, וכסדרןבמועדןההוכחותלשמיעתלהיערך

, בהעדר הצדדים.2018מרץ 04היום,  י"ז אדר תשע"ח, נהנית
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