
  
  בית המשפט המחוזי מרכז 

    

  פקיד שומה כפר סבא'  ולדמן נ28115-02-11מ "ע
  

  : תיק חיצוני
   

 11 מתוך 1

  
  

  ר אחיקם סטולר"השופט  ד' כב בפני 

 
 

 מערערים 
  
 ר אמיר ולדמן"ד

                                                               

  עורכי דין', ד אורן בירן ממשרד שנהב ושות"י  עו"                                                            ע

                                                         
  

  נגד
 
  

 משיבים 
  

  פקיד שומה כפר סבא
    
  ) אזרחי(א "וינשטיין מרקליטות מחוז ת. ד א"כ  עו"י ב"ע  
    
    
    
    
    

 החלטה
  1 

  2 

 3 להורות זה משפט בית מתבקש במסגרתה, מסמכים לגילוי צו ליתן המערער בקשת בפני

 4 אחרים נישומים עם שבוצעו, הסכמים לרבות, מסמכים המבקש של לעיונו להעביר למשיב

 5 ללא) ,LLC""""": להלן(  Limited Liability Companyמסוג תאגידים שונות בנסיבות, "הושקפו "ובהם

 6 מאחורי שעמדו הפרמטרים את לפרט המשיב התבקש כן. הנישומים שמות בגילוי צורך

 7  . אלו הסכמים

 8 א"התשכ, )חדש נוסח (הכנסה מס לפקודת 1א64 בסעיף מוגדרת" שקופה חברה "– להבהיר

 9, המס שיעור, המס חישוב לצורך כי, לציין חשוב לענייננו). הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    פקודתפקודתפקודתפקודת: להלן (1961

 10 השקופה החברה של והפסדיה החייבת הכנסתה תיחשב, ממס ופטורים הפסדים קיזוז

 11        .מניותיה בעלי של הפסדם או כהכנסתם
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 2        לענייןלענייןלענייןלעניין    הרלוונטייםהרלוונטייםהרלוונטייםהרלוונטיים    הפרטיםהפרטיםהפרטיםהפרטים    להלןלהלןלהלןלהלן

 3 בישראל מאוגדת חברה, מ"בע מדיקל סינרון בחברת כשכיר עבד, ישראל תושב, המערער

 4  . 30.4.2006 ליום ועד 1.2.2002 שמיום בתקופה) סינרוןסינרוןסינרוןסינרון: להלן(

 5 טנסור "בשם ב"בארה LLC, חוץ תושבי, אחרים עם יחד, המערער הקים 26.8.1999 ביום

 6  . 43.9% הינו בטנסור המערער של חלקו). טנסורטנסורטנסורטנסור: להלן " (LLC טכנולוגיות

 7 למשיב שנמסרו רישום מסמכי לפי. 19.4.2000 ביום ב"בארה שנרשם פטנט פיתחה טנסור

 8  . 15.12.1999 ביום כבר הפטנט לרישום מקדימה בקשה הוגשה

 9 למתן בתמורה בפטנט שימוש זכות לסינרון ניתנה במסגרתו, הסכם נחתם לסינרון טנסור בין

 10 בפטנט בלעדי שימוש רישיון לסינרון העניקה טנסור, ההסכם פי על. לטנסור תמלוגים

 11  . שנה 30 של מצטברת לתקופה

 12 בגין תשלומים לטנסור סינרון שילמה שבערעור המס שנות כל ולאורך 2005 המס משנת החל

 13 ברווחיה חלקו את משך הוא כי המערער הודיע המשיב במשרדי שהתקיימו בדיונים. הפטנט

 14  .הנדונות המס בשנות טנסור של

 15". שקופה יישות"כ טנסור על דיווח הוא שבערעור המס לשנות המערער שהגיש בדוחות

 16 במס חלקו את ובראשונה בראש: כדלהלן מס זיכויי סוגי שני המערער תבע, לכך בנוסף

 17 וטנסור המערער ידי על ששולם הזר המס את תבע וכן בטנסור חלקו פי על במקור שנוכה

 18  .מהפטנט התקבולים בגין ב"בארה המס לרשויות

 19 ההכנסה על דווח ב"בארה המס לרשויות והמערער טנסור ידי על שהוגשו המס בדוחות

 20  .הונית כהכנסה מסינרון

 21 החזר תביעת לעניין שקופה כחברה בטנסור לראות יש כי, המערער טוען הערעור במסגרת

 22 המערער של זכויותיו פי על לטנסור סינרון שהעבירה מהתשלומים שנוכה המס בגין המס

 23 הוניים כתקבולים סינרון שהעבירה התקבולים את לסווג יש כי, המשיב טוען כן. בטנסור
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 1 על מס החזר מתן תוך, ואילך 2006 לשנת 20%-ו 2005 לשנת 25% של בשיעור במס החייבים

 2  . מסינרון המיסים בהוצאת) 15% של בשיעור (במקור שנוכה המס

 3 מבחינת נחשבת היא וכי שקופה חברה בטנסור לראות אין כי, הערעור במסגרת טוען המשיב

 4 לא כי, טוען המשיב, לפיכך. הכנסה מס לפקודת 1 בסעיף כהגדרתו" אדם בני חבר "תאגידית

 5 ידו על למוצהר בניגוד וזאת למערער טנסור של והפסדיה רווחיה, הכנסותיה את לייחס ניתן

 6 המערער שקיבל התשלומים את לסווג יש כי, טוען המשיב, לעיל האמור לאור. בדוחותיו

 7  . דיבידנד כהכנסת, מטנסור

 8            המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות

 9 שבמסגרתה הפסוקה בהלכה מעוגנת במסמכים לעיין המבקש של זכותו, המערער לטענת

 10 הטיעון מזכות בעיקר נגזרת, במסמכים לעיין הפרט של זכותו כי, העליון המשפט בית קבע

 11  . בשקיפות לפעול המנהלית הרשות ומחובת

 12 לדיון עולה" ההשקפה "סוגיית בו, הראשון המקרה זה אין כי המערער טוען דבריו בראשית

 13 רשות של לטיפולה שהובאו אחרים במקרים. הנישומים ציבור ובין המיסים רשות בין

 14 חברות של החזקות מכירת לצורך LLC" השקיפו", עצמו המשיב של לטיפולו ואף, המיסים

 15  .זר מס בזיכוי טיפול של בהקשר כלל דובר שלא הגם, LLC– בידי מוחזקות

 16 המחוזי המשפט בית של בהחלטתו מעוגנת המערער של זכותו כי וטוען מוסיף המערער

 17 בסיס ועל בעבר המס רשות עמדת הייתה מה הסבר לקבל זכאי נישום כי, נאמר שבגדרה

 18 פרטים לקבל, לטענתו, המערער זכאי כן. עמדה אותה עוגנה המס דיני של פרשנות איזו

 19 אותה באה לא אם אף. הפרשנות או העמדה לשינוי ההסבר ומהו, כיום הרשות עמדת בדבר

 20  .מנהלית החלטה של שינויה על החלות להלכות הכפופה" מנהלית החלטה "בגדר עמדה

 21 שהתבקש פרט כי לטעון המשיב יכול לא, המסמכים גילוי בהליך כי, המערער מציין עוד

 22 טענותיו את למצות למערער לאפשר מנת על. שבמחלוקת לסוגיה רלוונטי אינו, גילויו

 23 על, זו לבקשה ברישא המבוקש את לפרט למשיב להורות מתבקש המשפט בית, המשפטיות
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 1, שבכותרת בתיקים שהופעלה כפי המשיב של המשפטית גישתו האם לבחון יהיה שניתן מנת

 2  .אחרים נישומים של בתיקים בהשגה בהחלטות או בשומות המס רשויות ידי על יושמה

 3 את לחייב יש לפיה בהחלטה גם מעוגנת דומים תיקים על מידע לקבל המערער של זכותו

 4 בחיסיון לפגוע ומבלי, הגילוי חובת מכוח - המשפט לבית הנתונים כלל את להציג המשיב

 5 את מליישם הרשות נמנעת מדוע המנהלי במשפט העיקרון דרך על ולהבהיר - קיים שזה ככל

 6   . המערערים על הנטען ההסדר

 7 התקבלו שבתיקיהם הנישומים של המזהים פרטיהם את לדעת מבקש אינו עי מציין המערער

 8 ה"עמ מעניין דנן מקרה שונה בכך. בפרטיותם פגיעה משום זו בבקשה שאין מכאן, ההחלטות

 9) זיסרזיסרזיסרזיסר    ענייןענייןענייןעניין: להלן) (2007 אוגוסט (4/כא מיסים, גגגג""""פשמפשמפשמפשמ' ' ' ' ננננ    מרדכימרדכימרדכימרדכי    זיסרזיסרזיסרזיסר 1139/03) יפו-אביב-תל(

 10  .  ספציפי נישום של בתיק פשרה הסדר חשיפת התבקשה ובו

 11            המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות

 12 בכל המערער של חיובו תוך להידחות – המסמכים גילוי בקשת דין כי היא המשיב עמדת

 13  .המשיב הוצאות

 14 כלל, כאלו שקיימים ככל, מבוקש שגילויים, המסמכים כי המשיב מבהיר ובראשונה בראש

 15  .לגלותם דין פי על עילה אין כן ועל, הערעור נשוא הצווים בהוצאת המשיב את שימשו לא

 16 לגלותם מנוע והמשיב, דין פי על חסויים הינם המבוקשים המסמכים כי המשיב טען, כן כמו

 17  . למערער

 18 לא המערער. המסמכים של לגילוים עניינית עילה קיימת לא כי, המשיב וטען הוסיף עוד

 19 תוך בצווים שומות לקביעת ביחס, לכאורית לאפליה טענה כל בהשגה הדיון בשלב העלה

 20 למערער להתיר מקום אין הפסוקה ההלכה פי על". אטומה "כישות טנסור לחברת התייחסות

 21 כאשר, ההשגה בשלב זכרם בא שלא עובדתיים לטיעונים הערעור במסגרת חזית להרחיב

 22 ערכאה מהווה ואינו, המדוכה על" נובו דה "יושב אינו הכנסה מס בערעור הדן המשפט בית

 23 במתן השומה פקיד של דעתו שיקול בבחינת מתמקד אלא, המס לרשות" אלטרנטיבית"
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 1 ההחלטה מתן טרם השומה פקיד בפני שעמד החומר לאור, הערעור נשוא בהשגה ההחלטה

 2  . בהשגה

 3 שלא מאחר, המבוקשים המסמכים של בדיקה לערוך ניתן לא מעשית מבחינה כי, נטען כן

 4 חברת של הכנסה השקפת "לעניין דווקא שהתייחסו ההסדרים כלל את ולשחזר לאתר ניתן

LLC."  5 

 6            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיוןדיוןדיוןדיון

 7 23.10.12 ביום זה בעניין בפני דיון שהתקיים ולאחר הצדדים טענות את שבחנתי לאחר

 8  ;זאת מסקנתי אנמק להלן. המערער של בקשתו את לדחות יש כי למסקנה הגעתי

 9    אחריםאחריםאחריםאחרים    במקריםבמקריםבמקריםבמקרים "כי) 2 סעיף (המערער טוען מסמכים לגילוי לבקשה המצורף בתצהירו

 10    לצורךלצורךלצורךלצורך     LLC    השקיפוהשקיפוהשקיפוהשקיפו, , , , עצמועצמועצמועצמו    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    לטיפולולטיפולולטיפולולטיפולו    ואףואףואףואף    המיסיםהמיסיםהמיסיםהמיסים    רשותרשותרשותרשות    שלשלשלשל    לטיפולהלטיפולהלטיפולהלטיפולה    שהובאושהובאושהובאושהובאו

 11    כללכללכללכלל    דוברדוברדוברדובר    שלאשלאשלאשלא    הגםהגםהגםהגם    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    וצרכיםוצרכיםוצרכיםוצרכים     LLC הההה    בידיבידיבידיבידי    מוחזקותמוחזקותמוחזקותמוחזקות    חברותחברותחברותחברות    שלשלשלשל    החזקותהחזקותהחזקותהחזקות    מכירתמכירתמכירתמכירת

 12 טוען המערער". ". ". ". החורגהחורגהחורגהחורג    זרזרזרזר    מסמסמסמס    זיכויזיכויזיכויזיכוי    מנגנוןמנגנוןמנגנוןמנגנון    שלשלשלשל    הרחבההרחבההרחבההרחבה    אואואואו    זרזרזרזר    מסמסמסמס    בזיכויבזיכויבזיכויבזיכוי    טיפולטיפולטיפולטיפול    שלשלשלשל    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר

 13 סוגיית בו, הראשון המקרה זה אין לפיהן לכאורה ראיות ישנן ולפיה וסתמית כללית טענה

 14 בעלמא טענה היא זו טענה. הנישומים ציבור לבין המיסים רשות בין לדיון עולה ההשקפה

 15 על הצביע ולא ציין לא המערער. בלבד השמועה על ומסתמכת בראיות נתמכת שאיננה כיוון

 16 מבאי זה מידע קיבל כי אמירה מלבד, בגרסתו התומך באופן המשיב נהג בהם דומים מקרים

 17  . כוחו

 18    בפניבפניבפניבפני    להעלותהלהעלותהלהעלותהלהעלותה    שניתןשניתןשניתןשניתן    ככלככלככלככל, , , , אפליהאפליהאפליהאפליה    טענתטענתטענתטענת "כי דומה בעניין ציין ארנון בנימין השופט' כב חברי

 19    לכאוריתלכאוריתלכאוריתלכאורית    עובדתיתעובדתיתעובדתיתעובדתית    בתשתיתבתשתיתבתשתיתבתשתית    נתמכתנתמכתנתמכתנתמכת    שתהאשתהאשתהאשתהא    צריכהצריכהצריכהצריכה, , , , מקרקעיןמקרקעיןמקרקעיןמקרקעין    מיסוימיסוימיסוימיסוי    בנושאבנושאבנושאבנושא    הדנההדנההדנההדנה    זוזוזוזו    וועדהוועדהוועדהוועדה

 20 ארנון בנימין השופט' כב בראשות הערר ועדת להחלטת 12 -ו 11 סעיפים ראו(" " " " לביסוסהלביסוסהלביסוסהלביסוסה

 21 ניתן, בנבו פורסם, נתניהנתניהנתניהנתניה    מקרקעיןמקרקעיןמקרקעיןמקרקעין    שבחשבחשבחשבח    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    יהושעיהושעיהושעיהושע רחל 7060-11-11  ע"ו בעניין

 22 שאינו מידע השגת שתכליתו" דייג מסע "ב שמדובר אלא זאת אין, בענייננו). 3.9.12 ביום

 23 מכלי שאינו מידע על מבוסס אשר תצהיר כי, לציין למותר לא. המערער בידי כיום מצוי

 24 בלא, השמועה מפי עדות הינו, שלישי מצד המצהיר שקיבל מידע על מבוסס ואשר, ראשון

 25  . ראייתי משקל כל לו אין כן ועל ראיה ראשית כל
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 1 בדבר, זו לטענה ראייתית תשתית הטוען מצד נדרשת, אפליה טענת נטענת כאשר, אכן

 2 כך. בעלמא אפליה לטענה ישעה לא המשפט בית ככלל. אחרים לנישומים ביחס אפלייתו

 3   :אלטוביה' מ השופט' כב חברי זה בעניין קובע

 4    ולוולוולוולו    עובדתיתעובדתיתעובדתיתעובדתית    תשתיתתשתיתתשתיתתשתית    יציגיציגיציגיציג    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    כיכיכיכי    יהאיהאיהאיהא    הראשוניהראשוניהראשוניהראשוני    התנאיהתנאיהתנאיהתנאי    כךכךכךכך    משאמרנומשאמרנומשאמרנומשאמרנו""""

 5    עליהםעליהםעליהםעליהם    להנמקותלהנמקותלהנמקותלהנמקות    בניגודבניגודבניגודבניגוד    כיכיכיכי, , , , קונקרטיקונקרטיקונקרטיקונקרטי    בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח    לאלאלאלא, , , , מידעמידעמידעמידע    בידובידובידובידו    מצוימצוימצוימצוי    כיכיכיכי    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

 6    מוגשתמוגשתמוגשתמוגשת    הבקשההבקשההבקשההבקשה    אםאםאםאם    ההשגהההשגהההשגהההשגה    שלבשלבשלבשלב    קודםקודםקודםקודם    השומההשומההשומההשומה    אואואואו ( ( ( (הערעורהערעורהערעורהערעור    נשואנשואנשואנשוא    הצוהצוהצוהצו    מבוססמבוססמבוססמבוסס

 7    בכךבכךבכךבכך    שיששיששיששיש    מספקתמספקתמספקתמספקת    במידהבמידהבמידהבמידה    זההזההזההזהה    אואואואו    זההזההזההזהה    מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקת    הוסדרההוסדרההוסדרההוסדרה, , , , ))))השומתיהשומתיהשומתיהשומתי    ההליךההליךההליךההליך    במהלךבמהלךבמהלךבמהלך

 8    להשליךלהשליךלהשליךלהשליך    כדיכדיכדיכדי    בובובובו    שיששיששיששיש    כזהכזהכזהכזה    באופןבאופןבאופןבאופן, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    לביןלביןלביןלבין    שבינושבינושבינושבינו    המחלוקתהמחלוקתהמחלוקתהמחלוקת    עלעלעלעל    השלכההשלכההשלכההשלכה

 9    לאלאלאלא    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית. . . . לולולולו    שהוצאשהוצאשהוצאשהוצא    הצוהצוהצוהצו    נשעןנשעןנשעןנשען    עליהםעליהםעליהםעליהם    מיסוייםמיסוייםמיסוייםמיסויים    הפרשנייםהפרשנייםהפרשנייםהפרשניים    העקרונותהעקרונותהעקרונותהעקרונות    עלעלעלעל

 10        ........בעלמהבעלמהבעלמהבעלמה    אפליהאפליהאפליהאפליה    טענתטענתטענתטענת    עלעלעלעל    המבוססתהמבוססתהמבוססתהמבוססת    גלויגלויגלויגלוי    לבקשתלבקשתלבקשתלבקשת    ישעהישעהישעהישעה

 11    טענתטענתטענתטענת    לדברלדברלדברלדבר    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה    ראייתיתראייתיתראייתיתראייתית    תשתיתתשתיתתשתיתתשתית    ולוולוולוולו, , , , המבקשתהמבקשתהמבקשתהמבקשת    הניחההניחההניחההניחה    לאלאלאלא, , , , דנןדנןדנןדנן    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה............

 12    אואואואו    זהיםזהיםזהיםזהים    עסקיםעסקיםעסקיםעסקים    המנהליםהמנהליםהמנהליםהמנהלים    אחריםאחריםאחריםאחרים    לנישומיםלנישומיםלנישומיםלנישומים    ביחסביחסביחסביחס, , , , כלפיהכלפיהכלפיהכלפיה    הננקטתהננקטתהננקטתהננקטת    אפליהאפליהאפליהאפליה

 13    לביטוללביטוללביטוללביטול    תביאתביאתביאתביא    המבוקשהמבוקשהמבוקשהמבוקש    המידעהמידעהמידעהמידע    חשיפתחשיפתחשיפתחשיפת    כיכיכיכי    הוכיחההוכיחההוכיחההוכיחה    לאלאלאלא    ואףואףואףואף    לעסקהלעסקהלעסקהלעסקה    דומיםדומיםדומיםדומים

 14        ." ." ." ." השומההשומההשומההשומה

 15 מיסים ,,,,נתניהנתניהנתניהנתניה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    אבנראבנראבנראבנר    עמרםעמרםעמרםעמרם, 1166/03 ה"עמ + 5926/04 א"בש ראו(

 16  ). אבנראבנראבנראבנר    ענייןענייןענייןעניין: להלן, 167' עמ,27-ה) 2004 אוקטובר (5/יח

 17 המשיב בהם אחרים מקרים בדבר מידע – כוחו באי דיוק ליתר או המערער בידי שהיה ככל

 18 ייבדק שהמידע מנת על המשיב לידי המידע את ימסרו כי היה מוטב – LLC חברת השקיף

 19 המשיב כנגד מלטעון המערער מנוע זה הכרחי מידע נמסר משלא. ומדוקדק סדור באופן

 20  . זה בעניין

 21 אין, כן על אשר. הצו בהוצאת המשיב את שימשו לא המבוקשים המסמכים, ועוד זאת

 22 אין ולמשיב, קיימים שהם ככל, המבוקשים המסמכים את לקבל דין פי על זכות למערער

 23. הערעור נשוא הצו את עליהם ביסס ולא עליהם נסמך לא שהמשיב מאחר לגלותם חובה

 24        ::::העליוןהעליוןהעליוןהעליון    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט        ביתביתביתבית    מפימפימפימפי    בהלכהבהלכהבהלכהבהלכה    הותוותההותוותההותוותההותוותה, , , , במסמכיםבמסמכיםבמסמכיםבמסמכים    נישוםנישוםנישוםנישום    שלשלשלשל העיון זכות



  
  בית המשפט המחוזי מרכז 

    

  פקיד שומה כפר סבא'  ולדמן נ28115-02-11מ "ע
  

  : תיק חיצוני
   

 11 מתוך 7

 1    המנהליתהמנהליתהמנהליתהמנהלית    הרשותהרשותהרשותהרשות    בידיבידיבידיבידי    המוחזקיםהמוחזקיםהמוחזקיםהמוחזקים, , , , במסמכיםבמסמכיםבמסמכיםבמסמכים    לעייןלעייןלעייןלעיין    הפרטהפרטהפרטהפרט    שלשלשלשל    זכותוזכותוזכותוזכותו""""

 2    שלשלשלשל    היסודהיסודהיסודהיסוד    ממושכלותממושכלותממושכלותממושכלות    היאהיאהיאהיא    ,,,,בעניינובעניינובעניינובעניינו    להחלטהלהחלטהלהחלטהלהחלטה    אותהאותהאותהאותה    שימשושימשושימשושימשו    ואשרואשרואשרואשר

 3    מזכותמזכותמזכותמזכות    בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר    הנגזרתהנגזרתהנגזרתהנגזרת, , , , """"הפרטיתהפרטיתהפרטיתהפרטית    העיוןהעיוןהעיוןהעיון    זכותזכותזכותזכות " " " "זוהיזוהיזוהיזוהי. . . . הדמוקרטיהדמוקרטיהדמוקרטיהדמוקרטי    המשטרהמשטרהמשטרהמשטר

 4    - - - - 875875875875' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ, , , , שםשםשםשם, , , , זמירזמירזמירזמיר    ראוראוראוראו ( ( ( (בשקיפותבשקיפותבשקיפותבשקיפות    לפעוללפעוללפעוללפעול    המינהלהמינהלהמינהלהמינהל    ומחובתומחובתומחובתומחובת    הטיעוןהטיעוןהטיעוןהטיעון

 5    ידיידיידיידי- - - - עלעלעלעל    שנתקבלושנתקבלושנתקבלושנתקבלו    מסמכיםמסמכיםמסמכיםמסמכים    כיכיכיכי, , , , הואהואהואהוא    הפסיקההפסיקההפסיקההפסיקה    מןמןמןמן    העולההעולההעולההעולה    הכללהכללהכללהכלל"""", , , , אכןאכןאכןאכן). ). ). ). 886886886886

 6    צריכיםצריכיםצריכיםצריכים, , , , דיןדיןדיןדין    פיפיפיפי    עלעלעלעל    להלהלהלה    שהוענקהשהוענקהשהוענקהשהוענקה    בסמכותבסמכותבסמכותבסמכות    שימוששימוששימוששימוש    כדיכדיכדיכדי    תוךתוךתוךתוך    ציבוריתציבוריתציבוריתציבורית    רשותרשותרשותרשות

 7    4999499949994999/95/95/95/95    אאאא""""רערערערע" (" (" (" (בדברבדברבדברבדבר    הנוגעהנוגעהנוגעהנוגע    הצדהצדהצדהצד    בפניבפניבפניבפני    ופתוחיםופתוחיםופתוחיםופתוחים    גלוייםגלוייםגלוייםגלויים    להיותלהיותלהיותלהיות

ALBERICI INTERNATIONAL  8; ; ; ; 44444444, , , , 39393939) ) ) ) 1111((((ננננ    דדדד""""פפפפ, , , , ישראלישראלישראלישראל    מדינתמדינתמדינתמדינת' ' ' ' ננננ 

 9    מבקשמבקשמבקשמבקש    בדברבדברבדברבדבר    הנוגעהנוגעהנוגעהנוגע    כאשרכאשרכאשרכאשר    כךכךכךכך    בוודאיבוודאיבוודאיבוודאי    ").ALBERICI    פרשתפרשתפרשתפרשת " " " "- - - -     להלןלהלןלהלןלהלן

 10    השומההשומההשומההשומה    ועדתועדתועדתועדת' ' ' ' ננננ    פיטלפיטלפיטלפיטל    337337337337/66/66/66/66    ץץץץ""""בגבגבגבג ( ( ( (בעניינובעניינובעניינובעניינו    המינהלהמינהלהמינהלהמינהל    החלטתהחלטתהחלטתהחלטת    עלעלעלעל    לערערלערערלערערלערער

 11")). ")). ")). ")). פיטלפיטלפיטלפיטל    פרשתפרשתפרשתפרשת " " " "- - - -     להלןלהלןלהלןלהלן ( ( ( (69696969) ) ) ) 1111((((כאכאכאכא    דדדד""""פפפפ, , , , חולוןחולוןחולוןחולון    עירייתעירייתעירייתעיריית    שלידשלידשלידשליד    העירוניתהעירוניתהעירוניתהעירונית

 12    ידיעהידיעהידיעהידיעה    רקרקרקרק    ....החלטההחלטההחלטההחלטה    לאותהלאותהלאותהלאותה    הבסיסהבסיסהבסיסהבסיס    אתאתאתאת    לדעתלדעתלדעתלדעת    הפרטהפרטהפרטהפרט    שלשלשלשל    זכותוזכותוזכותוזכותו, , , , כזהכזהכזהכזה    במצבבמצבבמצבבמצב

 13 רעא" (" (" (" (וממוקדתוממוקדתוממוקדתוממוקדת    ענייניתענייניתענייניתעניינית    תהאתהאתהאתהא    הרשותהרשותהרשותהרשות    החלטתהחלטתהחלטתהחלטת    עלעלעלעל    שהשגתושהשגתושהשגתושהשגתו, , , , תבטיחתבטיחתבטיחתבטיח    כזוכזוכזוכזו

 14  בנבו פורסם מוסף ערך מס מנהל' נ ירושלים אבן אספקת. ד.נ.ד 291/99

 15  .)ד.נ.ד הלכת: להלן 14/4/2004

 16   :כי עניין באותו נאמר וכן

 17    תחתתחתתחתתחת    גםגםגםגם    נכנסתנכנסתנכנסתנכנסת    לעניינולעניינולעניינולעניינו    הנוגעיםהנוגעיםהנוגעיםהנוגעים    רשותרשותרשותרשות    במסמכיבמסמכיבמסמכיבמסמכי    הפרטהפרטהפרטהפרט    שלשלשלשל    העיוןהעיוןהעיוןהעיון    זכותזכותזכותזכות""""

 18, , , , הואהואהואהוא    הכללהכללהכללהכלל, , , , אכןאכןאכןאכן. . . . המינהלהמינהלהמינהלהמינהל    שבידישבידישבידישבידי    למידעלמידעלמידעלמידע    לגישהלגישהלגישהלגישה    הכלליתהכלליתהכלליתהכללית    הזכותהזכותהזכותהזכות    שלשלשלשל    כנפיהכנפיהכנפיהכנפיה

 19    כפיכפיכפיכפי" (" (" (" (ציבוריתציבוריתציבוריתציבורית    מרשותמרשותמרשותמרשות    מידעמידעמידעמידע    לקבללקבללקבללקבל    הזכותהזכותהזכותהזכות    תושבתושבתושבתושב    אואואואו    ישראליישראליישראליישראלי    אזרחאזרחאזרחאזרח    לכללכללכללכל""""שששש

 20    רשויותרשויותרשויותרשויות    ידיידיידיידי- - - - עלעלעלעל    נאסףנאסףנאסףנאסף    המידעהמידעהמידעהמידע). ). ). ). המידעהמידעהמידעהמידע    חופשחופשחופשחופש    לחוקלחוקלחוקלחוק    1111    סעיףסעיףסעיףסעיף    כיוםכיוםכיוםכיום    שמצהירשמצהירשמצהירשמצהיר

 21    לכןלכןלכןלכן. . . . ותושביהותושביהותושביהותושביה    המדינההמדינההמדינההמדינה    אזרחיאזרחיאזרחיאזרחי    עבורעבורעבורעבור    בנאמנותבנאמנותבנאמנותבנאמנות    אצלןאצלןאצלןאצלן    ומוחזקומוחזקומוחזקומוחזק    השלטוןהשלטוןהשלטוןהשלטון

 22    אמוראמוראמוראמור    השלטוןהשלטוןהשלטוןהשלטון    מרשויותמרשויותמרשויותמרשויות    רשותרשותרשותרשות    בידיבידיבידיבידי    שמוחזקשמוחזקשמוחזקשמוחזק    מידעמידעמידעמידע    שכלשכלשכלשכל, , , , היאהיאהיאהיא    ההנחהההנחהההנחהההנחה

 23        )). ס.א – שלי ההדגשות – שם (""""הפרטהפרטהפרטהפרט    שלשלשלשל    לעיונולעיונולעיונולעיונו    נגישנגישנגישנגיש    להיותלהיותלהיותלהיות

 24 לאתר מעשית יכולת כל אין המסים לרשות לפיה, המשיב טענת את מקבל אני, כן על יתר

 25 שכן, "LLC חברת של הכנסה השקפת "שעניינם שומה הסכמי דווקא המיסים רשות במחשבי

 26 חופש חוק, אכן. פרטני באופן בהסכם ולשומות, כללי באופן לשומות נושאים לפי אפיון אין
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 1, המידע מסירת מחובת הרשות את פוטר)  1)(ב(9 ובסעיף) 1(8 בסעיף 1998 -ח"התשנ, המידע

 2  .סבירה בלתי הכבדה משום בכך יש כאשר

 3  : כדלקמן זה בעניין אלטוביה השופט' כב חברי של קביעתו חשובה זה לעניין

 4    שאיןשאיןשאיןשאין    זהזהזהזה    במובןבמובןבמובןבמובן    הרשותהרשותהרשותהרשות    מולמולמולמול    נחיתותנחיתותנחיתותנחיתות    בעמדתבעמדתבעמדתבעמדת    מצוימצוימצוימצוי    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    אמנםאמנםאמנםאמנם""""

 5    מנוגדמנוגדמנוגדמנוגד    שהואשהואשהואשהוא    שנערךשנערךשנערךשנערך    קונקרטיקונקרטיקונקרטיקונקרטי    הסדרהסדרהסדרהסדר    עלעלעלעל    כללכללכללכלל    בדרךבדרךבדרךבדרך    להצביעלהצביעלהצביעלהצביע    יכוליכוליכוליכול    הואהואהואהוא

 6    כלכלכלכל    אתאתאתאת    לסרוקלסרוקלסרוקלסרוק    הרשותהרשותהרשותהרשות    עלעלעלעל    חובהחובהחובהחובה    הטלתהטלתהטלתהטלת, , , , מאידךמאידךמאידךמאידך. . . . לולולולו    שהוצאהשהוצאהשהוצאהשהוצאה    לשומהלשומהלשומהלשומה

 7    הינההינההינההינה" " " " חורגיםחורגיםחורגיםחורגים " " " "הסדריםהסדריםהסדריםהסדרים    נעשונעשונעשונעשו    אםאםאםאם    לבחוןלבחוןלבחוןלבחון    מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעל    הנישומיםהנישומיםהנישומיםהנישומים    תיקיתיקיתיקיתיקי

 8    מעבודתהמעבודתהמעבודתהמעבודתה    המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    אתאתאתאת    לשתקלשתקלשתקלשתק    ועלולהועלולהועלולהועלולה    ישימהישימהישימהישימה    שאינהשאינהשאינהשאינה    מכבידהמכבידהמכבידהמכבידה    מטלהמטלהמטלהמטלה

 9    מידעמידעמידעמידע    ממסירתממסירתממסירתממסירת    הרשותהרשותהרשותהרשות    אתאתאתאת    ופטרופטרופטרופטר    זהזהזהזה    בקושיבקושיבקושיבקושי    הכירהכירהכירהכיר    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק. . . . השוטפתהשוטפתהשוטפתהשוטפת

 10    הטלתהטלתהטלתהטלת    משוםמשוםמשוםמשום    אואואואו    באיתורובאיתורובאיתורובאיתורו    המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    עלעלעלעל    יתירהיתירהיתירהיתירה    הכבדההכבדההכבדההכבדה    משוםמשוםמשוםמשום    בובובובו    שיששיששיששיש

 11 ראה(    האזרחהאזרחהאזרחהאזרח    עלעלעלעל    ובעקיפיןובעקיפיןובעקיפיןובעקיפין    הרשותהרשותהרשותהרשות    עלעלעלעל    סבירהסבירהסבירהסבירה    בלתיבלתיבלתיבלתי    כלכליתכלכליתכלכליתכלכלית    מעמסהמעמסהמעמסהמעמסה

 12  ).אבנר עניין ראו)." (המידע חופש לחוק) 1)(ב(9ו) 1(8 סעיפים למשל

 13 של למכלול מתייחסים, וטבעם טיבם פי על, שומה הסכמי, לפיה המשיב בטענת ממש אף יש

 14 אליהן ההסכמות של אחת מקשה מהווים אלו והסכמים, להם הצדדים בין שנדונו סוגיות

 15 משא של פרי הינן אלו הסכמות. השומה הסכמי נשוא סוגיות אותן לכל ביחס הצדדים הגיעו

 16 ניסיון, כן על. הצדדים מן אחד כל ידי על, מסוימות בנקודות ויתורים נעשו במסגרתו, ומתן

 17 בנסיבות, LLC של הכנסה השקפת של בסוגיה ויתור אי או לוויתור ביחס מסקנה להסיק

 18 בכל השומה הסכמי ופרטי לנבכי ירידה יחייב כזה שומה הסכם שקיים ככל, לענייננו זהות

 19 נישומים של בשומותיהם קיימות והיו אפשר אשר, נוספות לסוגיות ומתייחס הקשור

 20  .דין פי על המשיב  על המוטלת החיסיון בחובת פגיעה תהא בכך. אחרים

 21 מחמת אחר נישום של שומה פרטי מלחשוף מנוע השומה פקיד כי, קובעת הפסוקה ההלכה

 22  :וחיסיון סודיות

 23    בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת    שהואשהואשהואשהוא    מידעמידעמידעמידע    כלכלכלכל    אואואואו    והמסוהמסוהמסוהמס    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    עםעםעםעם    בקשרבקשרבקשרבקשר    מידעמידעמידעמידע    כלכלכלכל    מסירתמסירתמסירתמסירת""""

 24    שלשלשלשל    הפרההפרההפרההפרה    תהווהתהווהתהווהתהווה, , , , המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    מאתמאתמאתמאת    מסחרימסחרימסחרימסחרי    סודסודסודסוד    אואואואו    עסקיעסקיעסקיעסקי    אואואואו    אישיאישיאישיאישי    מידעמידעמידעמידע

 25    להצגתלהצגתלהצגתלהצגת    מעברמעברמעברמעבר. . . . עבירהעבירהעבירהעבירה    ואףואףואףואף, , , , האחרהאחרהאחרהאחר    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    שלשלשלשל    החיסיוןהחיסיוןהחיסיוןהחיסיון    הוראותהוראותהוראותהוראות
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 1    נישוםנישוםנישוםנישום    כלפיכלפיכלפיכלפי    ביןביןביןבין, , , , פרשניותפרשניותפרשניותפרשניות    השלכותהשלכותהשלכותהשלכות    להםלהםלהםלהם    שיששיששיששיש    ופרמטריםופרמטריםופרמטריםופרמטרים    שיקוליםשיקוליםשיקוליםשיקולים

 2    לחסיוןלחסיוןלחסיוןלחסיון    וזכותוזכותוזכותוזכות    לפרטיותלפרטיותלפרטיותלפרטיות    הזכותהזכותהזכותהזכות    תגברתגברתגברתגבר, , , , נישומיםנישומיםנישומיםנישומים    שלשלשלשל    לציבורלציבורלציבורלציבור    וביןוביןוביןובין    מסויםמסויםמסויםמסוים

 3   )זיסרזיסרזיסרזיסר    ענייןענייןענייןעניין: ראו ( ."."."."המידעהמידעהמידעהמידע

 4, הכנסותיו על לדווח הנישום הנעת הינה הכנסה מס בפקודת החיסיון הוראת של תכליתה

 5 המס רשות של מלאכתה זו בדרך. נזק לו ויגרום ייחשף שימסור המידע כי לחשוש מבלי

 6 נוגע לחיסיון הסייגים אחד. מוגבל בלתי אינו זה חיסיון. יותר קלה הופכת אמת מס בגביית

 7  :בעניינו שהוצאה השומה בבסיס העומד, נישום בפני מידע לחשיפת

 8    כללכללכללכלל    שחלשחלשחלשחל    היאהיאהיאהיא    המוצאהמוצאהמוצאהמוצא    הנחתהנחתהנחתהנחת, , , , מנהליתמנהליתמנהליתמנהלית    רשותרשותרשותרשות    המסהמסהמסהמס    רשותרשותרשותרשות    בהיותבהיותבהיותבהיות " " " "

 9    ששימשששימשששימשששימש    החומרהחומרהחומרהחומר    אתאתאתאת    לנישוםלנישוםלנישוםלנישום    לגלותלגלותלגלותלגלות    החובההחובההחובההחובה    מוטלתמוטלתמוטלתמוטלת    המנהלהמנהלהמנהלהמנהל    עלעלעלעל: : : : הגילויהגילויהגילויהגילוי

 10    שלשלשלשל    העיקריתהעיקריתהעיקריתהעיקרית    תכליתותכליתותכליתותכליתו... ... ... ... בהשגהבהשגהבהשגהבהשגה    החלטההחלטההחלטההחלטה    שתינתןשתינתןשתינתןשתינתן    טרםטרםטרםטרם, , , , בעניינובעניינובעניינובעניינו    להחלטהלהחלטהלהחלטהלהחלטה

 11    זכותוזכותוזכותוזכותו. . . . לפרטיותלפרטיותלפרטיותלפרטיות    זכותוזכותוזכותוזכותו    ועלועלועלועל    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    עלעלעלעל    הגנההגנההגנההגנה    היאהיאהיאהיא    המסהמסהמסהמס    בדיניבדיניבדיניבדיני    החיסיוןהחיסיוןהחיסיוןהחיסיון

 12    המסהמסהמסהמס    רשויותרשויותרשויותרשויות    אצלאצלאצלאצל    אודותיואודותיואודותיואודותיו    שנאצרשנאצרשנאצרשנאצר    הרבהרבהרבהרב    שהמידעשהמידעשהמידעשהמידע, , , , לדעתלדעתלדעתלדעת    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    שלשלשלשל

 13    סודיותסודיותסודיותסודיות    מצדיקהמצדיקהמצדיקהמצדיקה    אינהאינהאינהאינה    זוזוזוזו    תכליתתכליתתכליתתכלית, , , , מטבעהמטבעהמטבעהמטבעה. . . . בלבדבלבדבלבדבלבד    השומההשומההשומההשומה    לצרכילצרכילצרכילצרכי    ישמשישמשישמשישמש

 14    החיסיוןהחיסיוןהחיסיוןהחיסיון    תכליותתכליותתכליותתכליות    ביןביןביןבין    סתירהסתירהסתירהסתירה    איןאיןאיןאין    המקריםהמקריםהמקריםהמקרים    ברובברובברובברוב... ... ... ... עצמועצמועצמועצמו    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    כלפיכלפיכלפיכלפי

 15. . . . דדדד....ננננ....דדדד 291/99 א"רע(..." ..." ..." ..." לולולולו    הנוגעהנוגעהנוגעהנוגע    בחומרבחומרבחומרבחומר    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    שלשלשלשל    העיוןהעיוןהעיוןהעיון    זכותזכותזכותזכות    לביןלביןלביןלבין

 16 236, 221) 4(נח ד"פ, מוסףמוסףמוסףמוסף    ערךערךערךערך    מסמסמסמס    מנהלמנהלמנהלמנהל' ' ' ' ננננ    ירושליםירושליםירושליםירושלים    אבןאבןאבןאבן    אספקתאספקתאספקתאספקת

 17  .)).ד.נ.ד עניין: להלן) (2004(

 18 פורסם (דןדןדןדן    גושגושגושגוש    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ניסיםניסיםניסיםניסים    יניביניביניביניב 302/09 א"רע  בעניין העליון המשפט בית החלטת

 19 חובת מפני נסוגה העיון זכות כי, מפורשות קובעת) יניביניביניביניב    הלכתהלכתהלכתהלכת: להלן, 5.8.09 ביום ניתן, בנבו

 20  :בחוק הקבועה החיסיון

 21    היאהיאהיאהיא    במשפטבמשפטבמשפטבמשפט    בהםבהםבהםבהם    והעיוןוהעיוןוהעיוןוהעיון    מסמכיםמסמכיםמסמכיםמסמכים    גילויגילויגילויגילוי    לענייןלענייןלענייןלעניין    העקרוניתהעקרוניתהעקרוניתהעקרונית    המוצאהמוצאהמוצאהמוצא    נקודתנקודתנקודתנקודת""""

 22    עםעםעםעם. . . . האמתהאמתהאמתהאמת    חשיפתחשיפתחשיפתחשיפת    עומדתעומדתעומדתעומדת    השיפוטיהשיפוטיהשיפוטיהשיפוטי        ההליךההליךההליךההליך    ביסודביסודביסודביסוד    שכןשכןשכןשכן, , , , מירבימירבימירבימירבי    גילויגילויגילויגילוי

 23, , , , חיסיוןחיסיוןחיסיוןחיסיון    טענותטענותטענותטענות    עומדותעומדותעומדותעומדות    וכנגדהוכנגדהוכנגדהוכנגדה, , , , מוגבלתמוגבלתמוגבלתמוגבלת    בלתיבלתיבלתיבלתי    אינהאינהאינהאינה    לעיוןלעיוןלעיוןלעיון    הזכותהזכותהזכותהזכות, , , , זאתזאתזאתזאת

 24, אזרחי דין בסדר סוגיות, גורן אורי (בהןבהןבהןבהן    מכיריםמכיריםמכיריםמכירים    והפסיקהוהפסיקהוהפסיקהוהפסיקה    שהדיןשהדיןשהדיןשהדין

 25  ). 194' בעמ, 2007-ז"תשס, תשיעית מהדורה
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 1 על לדווח הנישום הנעת הינה הכנסה מס בפקודת החיסיון הוראת של תכליתה כאמור 

 2 אחד. מוגבל בלתי אינו זה חיסיון, ברם. ייחשף שימסור המידע כי לחשוש מבלי, הכנסותיו

 3. בעניינו שהוצאה השומה בבסיס העומד, נישום בפני מידע לחשיפת נוגע לחיסיון הסייגים

 4 של השומה בעריכת המשיב את שימשו המבוקשים המסמכים אם ההלכה לפי כי יצוין

 5 יוצגו הנתונים אם גם, החיסיון של בגדרו הם נותרים- לאו אם; לחסותם מקום אין המערער

 6  :שם בעילום

 7    כללכללכללכלל    שחלשחלשחלשחל    היאהיאהיאהיא    המוצאהמוצאהמוצאהמוצא    הנחתהנחתהנחתהנחת, , , , מנהליתמנהליתמנהליתמנהלית    רשותרשותרשותרשות    המסהמסהמסהמס    רשותרשותרשותרשות    בהיותבהיותבהיותבהיות " " " "

 8    ששימשששימשששימשששימש    החומרהחומרהחומרהחומר    אתאתאתאת    לנישוםלנישוםלנישוםלנישום    לגלותלגלותלגלותלגלות    החובההחובההחובההחובה    מוטלתמוטלתמוטלתמוטלת    המנהלהמנהלהמנהלהמנהל    עלעלעלעל: : : : הגילויהגילויהגילויהגילוי

 9    שלשלשלשל    העיקריתהעיקריתהעיקריתהעיקרית    תכליתותכליתותכליתותכליתו... ... ... ... בהשגהבהשגהבהשגהבהשגה    החלטההחלטההחלטההחלטה    שתינתןשתינתןשתינתןשתינתן    טרםטרםטרםטרם, , , , בעניינובעניינובעניינובעניינו    להחלטהלהחלטהלהחלטהלהחלטה

 10    זכותוזכותוזכותוזכותו. . . . לפרטיותלפרטיותלפרטיותלפרטיות    זכותוזכותוזכותוזכותו    ועלועלועלועל    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    עלעלעלעל    הגנההגנההגנההגנה    היאהיאהיאהיא    המסהמסהמסהמס    בדיניבדיניבדיניבדיני    החיסיוןהחיסיוןהחיסיוןהחיסיון

 11    המסהמסהמסהמס    רשויותרשויותרשויותרשויות    אצלאצלאצלאצל    אודותיואודותיואודותיואודותיו    שנאצרשנאצרשנאצרשנאצר    הרבהרבהרבהרב    שהמידעשהמידעשהמידעשהמידע, , , , לדעתלדעתלדעתלדעת    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    שלשלשלשל

 12    סודיותסודיותסודיותסודיות    מצדיקהמצדיקהמצדיקהמצדיקה    אינהאינהאינהאינה    זוזוזוזו    תכליתתכליתתכליתתכלית, , , , מטבעהמטבעהמטבעהמטבעה. . . . בלבדבלבדבלבדבלבד    השומההשומההשומההשומה    לצרכילצרכילצרכילצרכי    ישמשישמשישמשישמש

 13    החיסיוןהחיסיוןהחיסיוןהחיסיון    תכליותתכליותתכליותתכליות    ביןביןביןבין    סתירהסתירהסתירהסתירה    איןאיןאיןאין    המקריםהמקריםהמקריםהמקרים    ברובברובברובברוב... ... ... ... עצמועצמועצמועצמו    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    כלפיכלפיכלפיכלפי

 14    ).).).).דדדד....ננננ....דדדד    הלכתהלכתהלכתהלכת..." (..." (..." (..." (לולולולו    הנוגעהנוגעהנוגעהנוגע    בחומרבחומרבחומרבחומר    הנישוםהנישוםהנישוםהנישום    שלשלשלשל    העיוןהעיוןהעיוןהעיון    זכותזכותזכותזכות    לביןלביןלביןלבין

 15 את להציג המבקש של דרישתו לקבל מקום גם אין הפסוקה להלכה בהתאם

 16  : שם בעילום הנתונים

 17    החובההחובההחובההחובה    ליתרותליתרותליתרותליתרות    הנוגעיםהנוגעיםהנוגעיםהנוגעים    מסמכיםמסמכיםמסמכיםמסמכים    לגילוילגילוילגילוילגילוי    המערערהמערערהמערערהמערער    עותרעותרעותרעותר, , , , דנןדנןדנןדנן    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה

 18. . . . החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    הכספייםהכספייםהכספייםהכספיים    דוחותיהדוחותיהדוחותיהדוחותיה    ולגילויולגילויולגילויולגילוי    הוטלהוטלהוטלהוטל    בקלאבבקלאבבקלאבבקלאב    המניותהמניותהמניותהמניות    בעליבעליבעליבעלי    שלשלשלשל

 19    שלשלשלשל    השומההשומההשומההשומה    בעריכתבעריכתבעריכתבעריכת    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    אתאתאתאת    שימשושימשושימשושימשו    המבוקשיםהמבוקשיםהמבוקשיםהמבוקשים    המסמכיםהמסמכיםהמסמכיםהמסמכים    אםאםאםאם

 20    שלשלשלשל    בגדרובגדרובגדרובגדרו    הםהםהםהם    נותריםנותריםנותריםנותרים- - - -     לאולאולאולאו    אםאםאםאם; ; ; ; לחסותםלחסותםלחסותםלחסותם    מקוםמקוםמקוםמקום    איןאיןאיןאין    אכןאכןאכןאכן    המערערהמערערהמערערהמערער

 21    להציגלהציגלהציגלהציג, , , , המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל" " " " פרקטיתפרקטיתפרקטיתפרקטית""""הההה    הצעתוהצעתוהצעתוהצעתו    פיפיפיפי    עלעלעלעל    יערכויערכויערכויערכו    אםאםאםאם    גםגםגםגם, , , , החיסיוןהחיסיוןהחיסיוןהחיסיון

 22            ).יניב הלכת(." ." ." ." שםשםשםשם    בעילוםבעילוםבעילוםבעילום    נתוניםנתוניםנתוניםנתונים

 23 דומים או זהים אחרים למקרים ראיה ראשית ולו הציג לא שהמערער כיוון, כן כי הנה

 24 גילוי לדרוש הזכאות כי מפורשות קובע הדין בו ומקום מבקש הוא גילוים שאת, למקרהו

 25 החלטתו בקבלת המשיב את שימשו ואשר למערער הנוגעים למסמכים רק נוגעת מסמכים

 26 לאתרם הניסיון אשר דומים מקרים לאתר יכול ואינו יודע אינו המשיב בו מקום וכן; בהשגה



  
  בית המשפט המחוזי מרכז 

    

  פקיד שומה כפר סבא'  ולדמן נ28115-02-11מ "ע
  

  : תיק חיצוני
   

 11 מתוך 11

 1 הבקשה דין - כי מסקנה לכלל באתי, המידע חיסיון של משיקולים וכן; המשיב על יכביד

 2  . להידחות – מסמכים לגילוי

  3 

 4 וישא למדד צמוד יהיה זה סכום ₪ 4,000 של בשיעור המשיב של ד"עו ט"בשכ ישא המבקש

 5  . בפועל המלא לתשלומו ועד מהיום חוקית ריבית

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

  15 

 16  .בהעדר הצדדים, 2013 ינואר 16, ג"שבט תשע' ה, ניתנה היום

  17 

 18 
  19 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/28115-02-11.pdf


