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ולסקי'ומיכל רצנגה דגןד"כ עו"י ב"ע

)אזרחי(מפרקליטות מחוז תל אביב 
2
3

פסק דין
4
5

6בניסיוןבגאורגיהבנקעבורבישראללקוחותוגיוסוראיתשלשירותיםמספקתהמערערת
7החייבתכעסקהמהבנקשקיבלההעמלותעלדיווחההמערערת. בבנקחשבוןלפתוחלשכנעם

8במסחייבותהמערערתשלעסקאותיהכיבדעההמשיב. אפסבשיעורמוסףערךבמס
9ח"ש640,106שלבסך1/2012-6/2014לתקופהעסקאותשומתלההוציאולכןמלאבשיעור

10). קרן(

11הוציאולכןכדיןשלאנוכוהמשיבשלעמדתאירוחהוצאותבגיןתשומותניכתההמערערת
12). קרן(ח"ש8,480שלבסך3/2011-12/2011לתקופהתשומותשומתלה

13.שבפנייהערעורומכאןנדחוהמערערתהשגות

14בתמציתהעובדות

15מניותיהבכלהמחזיקTBC BANKשלבתכחברת11.1.2011ביוםהוקמההמערערת.1

16)."הבנק": להלן(בגאורגיהומושבו

17שיווקיתנציגותמהווההיאכיצוין31.12.2012ליוםהמערערתשלהכספייםבדוחות.2
18פוטנציאליםללקוחותהבנקחשיפת, האחד: פעילותמגזרישנילהושישהבנקשל

19תוךבגאורגיהלהשקיעייניםהמעונגופיםעםפעולהשיתופיביצוע, השני. ישראלים
20לדוחות1ביאור(גופיםאותםלרשותהמערערתשלוהקשריםהניסיון, הידעהעמדת

21שיווקשירותימספקתהמערערתכיצויןעוד). המשיבלתצהיר4נספח, הכספיים
22).9ביאור, שם(מכירותוקידום

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/28788-11-15.pdf
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1.הראשוןהפעילותממגזרנובעות, זהערעורנשוא, המערערתהכנסות

2הפוטנציאליםהלקוחותעםפגישותמקיימים) במספרארבעה(המערערתעובדי.3
3מוסרתהמערערתהראשונהבפגישה: פגישותשלושנערכותכללבדרך. בישראל

4בפגישה. ב"וכיוריביות, הפיקדונותאפשרויותעלופרטיםכלליבאופןהבנקעלמידע

5בפגישה. הלקוחותלשאלותומענהנוספיםהסבריםנותנתהמערערתהשנייה
6חשבוןפתיחתמסמכיעלשמעונייניםהלקוחותאתמחתימההמערערתהשלישית

7.  בגאורגיהלבנקהמסמכיםאתושולחת

8: להלן(27.12.2013מיוםהבנקלביןהמערערתביןההתקשרותלהסכם3.1בסעיף.4

certain services in Israel "9"לבנקתספקהמערערתכיצוין) "ההתקשרותהסכם"

assisting them in opening the10"-ו"attracting potential clients"ובמיוחד

banks account")11).המערערתלתצהיר' אנספח

12רווח7%בתוספתהוצאותהחזרבסיסעלמחושבותמהבנקהמערערתהכנסות.5

)cost+7% .(13שלבשיעורכללבדרך, השנהבסוףבונוסמשולםהמערערתלעובדי

14.שתייםאואחתמשכורת

15.11.201115ביוםאביבבתל" מסה"במסעדתלקוחות66-לאירועערכההמערערת.6
16. ח"ש8,480שלבסכום, אירוחהוצאותבשל, תשומותמסניכוידרשהבגינו

17המערערתטענות

18) 5)(א(30סעיףלפיאפסבשיעורמוסףערךבמסמהבנקהכנסותיהאתלחייביש.7
19בשיעוריהיההמסכיהקובע) "החוק": להלן(1975-ו"להתש, מוסףערךמסלחוק
20". חוץלתושבשירותמתן"עלאפס

21נתנהאםוגם, חוץתושבשהינו, בלבדלבנקשירותיםנותנתשהיאטוענתהמערערת
22הניתןלשירותונלוויםזניחיםאלהששירותיםהריבישראלישראללתושבישירותים

23. אפסמסשיעורינםבגממנהלשלולואיןלבנקידיהעל

24: פירוטביתרהמערערתשלטענותיה, להלן

25הינםהניתניםהשירותים. חוץתושבשהינולבנקורקאךשירותיםנותנתהמערערת.8
26שלשבסופובמטרהבישראלפוטנציאליםלקוחותלביןהבנקביןעסקיקשרליצירת

27.בבנקחשבוןיפתחולקוחותאותםיום
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1לומסייעתולכןלגאורגיהמחוץהבנקשלחידההיהנציגההינההמערערת.9
2המערערתשירותי, זאתלאור. 'וכואפריקהדרום, באירופהלקוחותעםבהתקשרות

3. לישראלמחוץוהןמישראלהןניתנים

4רקאלאחיברהשהמערערתחדשמידעאינוהפוטנציאליםללקוחותהנמסרהמידע.10
5.הבנקשלהאינטרנטבאתרבמלואוהמופיעמידעשלותרגוםעריכה

6ביניהםישירבאופןנעשיתהפוטנציאליםהלקוחותלביןהבנקביןההתקשרותכל.11
7במסמכיכלשהופרטלשנותסמכותאיןלמערערת. המערערתשלמעורבותכלוללא

8.הבנקידיעלשהוכנוההתקשרות

9הפוטנציאליםהלקוחותמולהבנקבשםומתןמשאלנהלסמכותאיןלמערערת.12
10המידעהעברתעם. הלקוחותובהחתמתמסמכיםבהעברתבסיועמתמצהדהותפקי

11.המערערתשלתפקידהמסתיים, בנקחשבוןפתיחתמסמכיעלוהחתמתםללקוחות

12המערערתעובדיעםפגישתםבעקבות, בנקחשבונותשפתחוהלקוחותמרבית.13
13כנספחהמצורףהבנקמטעםמסמך(חוץאזרחיהינם, 2011-2014המסשנותבמהלך

14). המערערתלתצהיר' ב

15שלההתקשרותבהיקףתלויהואינהקבועההינהלמערערתהמשולמתהתמורה.14
16שיקוללפילבונוסיםזכאיםהמערערתעובדי. הבנקעםהפוטנציאליםהלקוחות

17.פעילותםלתוצאותקשרוללאהבנקשלהבלעדידעתו

18שכלכךreverse charge vatבגאורגיהעקיףמסהמערערתבגיןמשלםהבנק.15

19.מסלכפליגרוםהמערערתעלשיושתנוסףמסתשלום

20סעיףמכוחאפסבשיעורמסלהטבתזכאיתהיאכיהמערערתטוענת, לחילופין.16
21עלאפסשיעורמעניקזהסעיף. לארץבחוץהניתניםשירותיהבגיןלחוק) 7)(א(30

22". בישראלאהוהעיקריעיסוקושמקוםעוסקבידילארץבחוץשירותמתן"

23ולכןלגאורגיהמחוץהבנקשלהיחידההנציגותאתמהווההיאהמערערתלטענת
24אתלייחסיש, לפיכך. חוץלתושבישירותיםשםומעניקיםל"לחונוסעיםעובדיה

25הישראליםהאזרחיםביןליחסבהתאם, ל"בחוידהעלהניתניםהשירותים
26ולהעניק, )המערערתלתצהיר'בנספח(בבנקחשבונותשפתחוהזריםלאזרחים
27.אפסבשיעורמ"מעהטבתאלהשירותיםבגיןלהכנסות
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1העובד, שלהכדוגמתבעסקכיטוענתהמערערת, אירוחעלתשומותמסניכויבעניין.17
2בתשומותמדובראלאאירוחבשלבתשומותהמדובראין, פלוסהקוסטבשיטת

3שבתקנההמגבלהלמרותבניכוימותרותהינןולפיכךלבנקמכירתןלצורךהנרכשות
4הניכויאתהמגבילה) מ"מעתקנות: להלן(1976-ו"התשל, מוסףערךמסלתקנות16

5.לישראלמחוץאדםלאירוח

6המשיבטענות

7שהםבישראלישראללתושביגם, הבנקעלנוסף, שירותיםנותנתהמערערת.18
8) 5)(א(30בסעיףשהסייגחל, זאתלאור. ידהעלוהמגויסיםהמאותריםהלקוחות

9מתןהואההסכםנושאכאשרחוץלתושבכניתןשירותיראולא", לפיולחוק
10התמורהולכן, "בישראלישראללתושבגם, החוץתושבעלנוסף, בפועלהשירות

11המסלהטבתזכאיתואינהמלאמסבשיעורחייבתהמערערתבידיהמתקבלת
12.אפסבשיעור

13גםומהותיממשי, ישירבאופןלהגשיםנועדוהמערערתידיעלהניתניםהשירותים.19
14והנאהתועלתבמישריןלהפיקהעתידיםבישראלישראלתושבישלהאינטרסיםאת

15.בגאורגיההבנקבחשבונותלהםהמוצעותהריביתמתשואותממשיים

16יצואעסקאותלעודדשנועדה, אפסבשיעורמ"מעשלההטבהתכליתמתקיימתלא.20
17מחוץאחריםשירותיםנותנימולהמתחרההישראלילעוסקתמריץמתןתוך

18הבנת, הישראליהשוקהכרתשלמובהקיםיתרונותשלמערערתמשוםזאת. לישראל
19.בינלאומיתתחרותעםמתמודדתאינהולכןב"וכיוהשפה

20שכןלחוק) 7)(א(30סעיףלפיאףאפסבשיעורהמסלהטבתזכאיתאינההמערערת.21
21, בכללאם, לישראלמחוץידהעלהניתניםהשירותיםףהיקמהלהוכיחהשכילהלא

22.הדרושהמענהאתנותןלאהמערערתלתצהירשצורף' בונספח

23ולאמהבנקהמערערתשקיבלההתמורהמתוךחולץמ"המעמרכיב, ספקהסרלמען.22
24.עליההוסף

25מסלניכוימיוחדהסדרקובעתמ"מעלתקנות16תקנה, התשומותמסלעניין.23
26אםגםוזאתלישראלמחוץאדםשללאירוחורקאךהמוגבלאירוחלבשתשומות
27לאגםולכן, טוענתלאהמערערת. בוולשימושהעסקלצורכינועדהההוצאה
28.בניכויהותרלאהתשומותמסולכןל"מחואורחיםשלהיההאירוחכי, הוכיחה
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1והכרעהדיון

2לחוק) 5)(א(30סעיף–אפסבשיעורלמסהמערערתזכאות

3לתושבשירותלמתןבעסקהאפסמסשיעורשלהטבהקובעלחוק) 5)(א(30סעיף.24
4, בפועלהשרותמתןהואההסכםנושאכאשר"ההטבהלמתןסייגקובעהסעיף. חוץ

5". בישראלישראללתושבגם, החוץתושבעלנוסף

6, חוץתושב, לבנקהמערערתידיעלשירותיםמתןהיאשבפנייהסיטואציהכיאזכיר
7, היאלהתמודדישעמההשאלה. בישראלישראלתושבילקוחותואיתורגיוסלצורך

8הטבתשלילתמצדיקה, בישראלישראלתושבילמען, המערערתשלהעשייההאם
9? מהבנקמקבלתשהיאהעמלהעלאפסשיעורשלהמס

10שהעוסקרקלאשכן, ניכרתהיאלחוק) 5)(א(30סעיףלפיהניתנתההטבהכיאציין.25
11בוהתשומותמסאתלנכותרשאישהואאלאעסקאותיועלאפסבשיעורבמסמחויב

12נהנהזולהטבההזכאיעוסק). לחוק41-ו) ב(30סעיפים(עסקאותאותןבגיןנשא

13ידועלששולםהתשומותמסשלהחזרמקבל, גיסאמחד: עולמותמשנילמעשה
14. הלאהאלהתשומותבמכירתמ"מעמשלםלא, גיסאומאידךלספקים

1.6.201415בחקירתו ברשות המיסים ביום , מר שבל, כך אמר מנהל המערערת
16אין לנו שום קשר לישראל אין ... מ זה כדי לקבל החזרים"הסיבה שיש תיק המע"

17מ ובגלל זה אנחנו "בגלל זה יש לנו תיק במע. לנו הכנסות מישראל רק הוצאות
18א5נספח ]" (ס.י–" למיםולא מש"ל "צ[מ ולא משלים"מקבלים החזרים במע

19).31-34שורות 2דף , לתצהיר המשיב

20לחוק23' מסבתיקוןנוספו..." גםהחוץתושבעלנוסף"...שבסעיףהמיליםארבעת.26
21- ב"התשס, )23' מסתיקון(מוסףערךמסחוק(1.7.2002ביוםלתוקףנכנסאשר
2002.(22

23כניתןשירותיראולא"יההלחוק) 5)(א(30סעיףשלנוסחו, 23' מסלתיקוןעובר
24ישראללתושבבפועלהשירותמתןהואההסכםנושאכאשרחוץלתושב

25...".בישראל

41/9626א"ע(קסוטובענייןשניתנההפסיקהרקעעלהסעיףלתיקוןנדרשהמחוקק
27). )18.3.1999(מ"מעמנהל' נמ"בעביטוחסוכנויותקסוטו
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1לחוק) 5)(א(30סעיףשלחקיקתותכליתכי, העליוןהמשפטביתקבעענייןבאותו
2עם. חוץלתושבשירותמתןשלבעסקאותמסלהטילולאהיצואאתלעודדהיא
3מלאכותיותעסקאותשלוביצועהסעיףשללרעהניצוללמנועביקשהמחוקק, זאת

4אתסייגולכןחוץלתושבשירותמתןשלבאצטלאישראללתושבשירותמתןשל
5. ישראללתושבבפועלניתןהשירותבהםםמקריבאותםההטבה

6אין. חוץתושבהואהעיקריהשירותמקבל"כיהעליוןהמשפטביתקבעענייןבאותו
7, ישראללתושבבפועלכניתןהשירותאתיראולא, לפיכך. פיקציהזוואיןכסותזו

8" משנישירותמקבלבולראותשישאוהשירותמןנהנהישראלתושבאםגם
9).15פסקה(

10דילחוק23' מסתיקוןלאחר. החוקתוקןקסוטובענייןהדיןפסקבעקבות, כאמור
11כדי, החוץלתושבהניתןלשירותבנוסף, בישראלישראללתושבשירותשניתןבכך

12העיקריהשירותמקבלמיהולקביעהלהידרשצורךעודאין. ההטבהמתןאתלשלול
13הואבישראלישראללתושבשניתןהשירותאםגםשכן, המשניהשירותמקבלומיהו

1081/0514ש"ע(תישללהמסוהטבתיחולבסעיףשהסייגכדיבכךדי" משנישירות"
15א"ע; )7.9.2006(א"תמ"מע' נמ"בעפרסום. ג.יאינטרנשיונלוידאו) א"תמחוזי(

16; )27.4.2009(א"תמ"מעמנהל' נמ"בעפרסום. ג.יאינטרנשיונלוידאו8726/06
17)).24.10.2012(אשדודמ"מעמנהל' נמ"בעאדםכוחשירותיגמיש. א7142/10א"ע

18הדיןפסקבעקבות"כינכתב23' מסתיקוןשלהחוקלהצעתההסברבדברי, ואכן
19חוץלתושבהניתניםמשירותיםהעיקריהנהנהבקביעתקושינוצר]ס.י–קסוטו[

20". עסקהאותהבשלישראלולתושב

21העיקריהנהנהבקביעתהכרוךמהקושילהימנע, אפוא, הייתהוקהחתיקוןמטרת
22תישללעדיין, המשניהנהנההואישראלתושבאםולקבוע כי גםהמשניוהנהנה

23.אפסמסשיעורהטבתהשירותמנותן

24אשריהא, ישראללתושבהניתןשירותשכללקבועכדילעילבאמוראין, זאתעם
25ישראללתושבשניתןהשירותאםכי, לכלברי. ההטבהאתלסייגכדיבויש, יהא
26המסהטבתאתלמנועכדיבויהיהלא, ב"וכיומשמעותילא, אגבי, זניחשירותהוא

27שהיאההטבהבתכליתלפגועלאכדיוזאתהחוץלתושבשירותיואתהמעניקלעוסק
28.מישראליצואשירותיעידוד

29עודלא. חדשהלשאלהנדרשיםואנלחוק23' מסתיקוןשלאחר, ניתן לסכם ולומר.27
30ידיעלשנעשוהפעולותהאםאלא, המשניוהנהנההעיקריהנהנהשלזהותםשאלת
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23מתוך 7

1לכךשהתשובהככל. לאואם, "שירות"מהוותבישראלישראלתושביעבורהעוסק
2כדיבוישוהאםשניתןהשירותהואמהותיכמהעדלקבוענצטרךבחיובתהיה

3. ההטבהשלילתאת, ההטבהשבבסיסלהרציונמבחינת, להצדיק

4בענייןהמקיפהדעתובחוותקירשהשופטשלדבריו, זהבהקשר, עליימקובלים
5קאמפישראלאמריקה37473-05-12מ"ע-בלחוק) 5)(א(30סעיףהוראתיישום
6עניין": להלן) (17.3.2016(א"תמ"מעמנהל' נמ"בע) אי. סי. אי. איי(' אנג'אקסצ

7–) "לישראאמריקה

8התושבעבורשנעשהמההאםבשאלהעוסקיםעתהאולם"
9איננהלטובתוהעשייהשמאאו' שירות'מהווהכללהישראלי

10אמנם. שירותלהוותכדי) המשיבכדברי(' וישירהממשית'
11הקושיאך23תיקוןבעקבותהועתקהסוגיהשלהכובדמרכז

12).38פסקה" (נעלםבהכרחלאוביישוםבאבחנה

13...".מכרשאינההזולתלמעןבתמורהעשיהכל"כ" שירות"מגדירלחוק1סעיף.28

14עלבמישריןלעוסקתשולםשזוהכרחאין, בהגדרה" התמורה"יסודלענייןכייובהר
15". שירות"ישראללתושבשניתןלקבועכדיישראלתושבידי

16ולהמגיעההתמורהואתישראלתושבלמעןמסוימותפעולותעושההעוסקאם
17תושבלושמשלםבתמורהגילומהידיעללדוגמה, החוץמתושבמקבלהואכךבעבור
18".שירות"המונחשבהגדרתהתמורהיסודשהתקייםהרי, שרותיועבורהחוץ

19האםלשאולישעדיין,  "שירות"המונחשלהמילוליתההגדרהמתקיימתאםגםאך.29
20ישראללתושבהניתןירותהשכאשראפסשיעורשלההטבהאתלשלולוראוינכון
21. אותויזםשהואאשר, החוץלתושבמלכתחילהשניתןהשירותשליוצאפועלהינו

22לביןבינהואיןהבנקמולשירותיםהסכםעלחתומההיאכי, טוענתהמערערת
23עלשנעשוהפעולות. שירותיםלמתןהסכםכלישראלתושביהפוטנציאליםהלקוחות

24השירותאתלפועלולהוציאלהגשיםכדיאלאנועדואלישראלתושביעבורידה
25ואין להן ערך , בישראלישראלתושבילקוחותעבורולגייס, היינו, לבנקידהעלהניתן

26הגשמתאגב,אין הצדקה לשלילת ההטבה אם, לטענתה. כלכלי העומד בפני עצמו
27.ישראללתושביגםשירותיםנותנתהיא, הבנקלביןבינהההתקשרותהסכםמטרת

28תיקונולפניהחוקנוסחלפינדוןהיהשבפנייהמקרהלוממשזובטענהוהיהיתכן
29ומיהו"העיקרי"השירותמקבלמיהולקביעהנזקקיםהיינולו. לחוק23' מסבתיקון
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23מתוך 8

1מקוםוהיהיתכן, החוקתיקוןלפניבעברשהיהכפי, "המשני"השירותמקבל
2שלמרכולתואתלשווקהואהמערערתשלהעיקריתפקידהכיהטענהלהשמעת

3שלבידםלסייעדווקאולאובישראללקוחותעבורוולמצוא, החוץתושב, הבנק
4. בבנקחשבוןלפתוחבישראלהלקוחות

5לקביעהנפקותאין, לחוק23' מסתיקוןשלאחרבעידן, הוסברשכברכפי, אולם
6ישתושביימצאאםגם. כךשאכןייקבעאפילו, הוא מקבל השירות העיקרישהבנק
7לסייעכדיבכךיהיהלא, הענייןבנסיבותהמשניהשירותימקבלאלאםאינישראל

8.ההטבהאתלקבללמערערת

9או" הגזע"הואלבנקהמערערתביןההתקשרותהסכםשאפילו נסכים, זאת ועוד.30
10מנהל' נמ"בעפינץגלמן3196/01א"עבענייןחיותהשופטתכדברי" (המרכזיהציר"

11זהאין, ישראללתושבישניתנוהשירותיםנובעיםשממנו)) 2.2.2004(מ"ומעהמכס
12, לבנקהמערערתשבין" ההסכםנושא"אינםבישראלשניתנושהשירותיםאומר

13השירותמתןהואההסכםנושאכאשר("...לחוק) 5)(א(30סעיףהוראתפיעלכנדרש
14..."). שראלביישראללתושבגם, החוץתושבעלנוסף, בפועל

15לבנקהמערערתביןההתקשרותשמטרתמלמדההתקשרותהסכםשלבנוסחועיון
16בבנקחשבוןלפתוחלשכנעםכדיבישראלישראללתושבישירותלתתהייתה

The Service Provider shall provide TBC Bank with certain17"–בגאורגיה

services in Israel in particular…assisting them in opening the banks18

account (including deposit account) in TBC Bank…" )19להסכם3.1סעיף

20). המערערתלתצהיר' אנספח, ההתקשרות

21השירות. בישראלישראללתושביבפועלהשירותמתןהוא" ההסכםנושא", משמע
22ישראלבילתושהניתןהשירות, ולמעשההלכה, בעצםהואהחוץתושבלבנקהניתן

23כניתן "השירות ייחשב . להפרדהניתניםובלתי-הםחד-אלהשירותים. בישראל
24. בישראלישראללתושבירק אם וכאשר יינתן " לתושב חוץ

25שיעורהענקת, לחוק) 5)(א(30סעיףשבבסיסההטבהתכליתשמבחינת, לזכורעלינו.31
26מולבתחרותיכוייוסאתלהגדיללוולאפשרהישראליהעוסקעללהקלנועדהאפס
27בהכרתמובהקיתרוןשלובעוסקמדוברכאשר. העולםמכלזהיםשירותיםנותני

28תחרותמתקיימתאםספק, החוץתושבידיעלשרותיונשכרוולכן, הישראליהשוק
29, כבענייננו, מדוברכאשרוחומרקל. ההטבהמתןאתהמצדיקהאמיתיתבינלאומית
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23מתוך 9

1מזמין, החוץתושבידיעלבמלואהנשלטתהבתחברתשהואישראליבעוסק
2.השירות

3תושבלמעןעוסקשלעשייהמתי, שיורונוסממניםאחרלתורהניסיוןבמסגרת.32
4הסייגהחלתלצורך, "בישראלישראללתושבשירותמתן"בגדרתבואישראל

5, היינו, הבסיסלעסקתגדולמשקללתתישכילינראה, לחוק) 5)(א(30שבסעיף
6הגשמתהשלצורך, החוץתושבלביןהעוסקביןההתקשרותעסקתלשלמהותה

7תושבהשאלה לרוב תתעורר כאשר שמשוםזאת. ישראללתושבהשירותיםניתנים
8כך, עבורםבמישריןישלםוגםבישראלהניתניםהשירותיםאתויזוםיזמיןהחוץ

9.בידינויסייעולא, המשלםוזהותהשירותויוזםמזמיןזהותשלשאינדיקציות

10ישראללתושביחוץמתושבשירותיםמתןהיאהבסיסשעסקתקבעייאם, ככלל
11נותן, החוץתושבשלבשליחותוהפועל, העוסקשגםלקבועישכי אז , בישראל

12תושבשלהארוכהידואלאאינוהעוסק. בישראלישראלתושבילאותםשירותים
13גםאותםנותןממילא, ישראלבישראללתושבישירותיםנותןהחוץתושבואםהחוץ

14.העוסק

15אונכסהמוכרעוסק"כיהקובעלחוק17סעיףאתניישםאםגםנגיעזההלתוצאה
16העוסקאתרואים, העוסקשלבשמוהפועל, שלוחבאמצעותלקונהשירותנותן

17שירותבמתןוהשולחהשלוחשלפועלם, היינו, "...לקונההשירותכנותןאוכמוכר
18.הואחד-לקונה

19ביןמפגשכללאכיישראלאמריקהבענייןקירשהשופטשלעמדתועליימקובלת.33
20יגרוםבישראלישראלתושבילבין, חוץתושבשלבשליחותוהפועל, ישראליעוסק

21מכנסהישראליהעוסקכאשר, לדוגמא. לחוק) 5)(א(30שבסעיףהסייגלהחלת
22תושבשלשירותאומוצרשלמכירותקידוםמטרתושכללמפגשבישראללקוחות

23כילגביולומרואיןמכירהולמאמצילשכנועמושאהואהפוטנציאליהלקוח"- החוץ
24).50פסקה, שם" (כךבשלשירותמקבלהוא

25והאם, שהוכחוהעובדותלאור, בענייננוהמצטיירתהתמונהמה,היאהשאלה
26גםאובלבדהחוץשבתואתלשרתנועדוהמערערתלביןישראלתושביביןהמפגשים

27אתשוללשאינובאופןוטפלזניחהואהאם, שירותניתןואםבישראלהתושביםאת
28.ההטבה

29הסייגחלשאם, עליומלמדלחוק) 5)(א(30סעיףשלנוסחוכי, לצייןהמקוםכאן.34
30לחלוטיןאפסמסשלההטבהתישלל, )בישראלישראללתושבשירותמתן(בוהקבוע
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23מתוך 10

1לתושבהניתןהשירותבין, התמורהאתלייחסמאפשראינוהסעיף.כללתינתןולא
2בגין לתמורהתיוחס ההטבהבאופן ש, ישראללתושבהניתןהשירותלביןהחוץ

3זהושירות, בישראלישראללתושבשירותניתןאם, הסעיףלפי. חוץלתושבשירותה
4זהו. כללההטבהןתינתולא" חוץלתושבכניתןשירותיראולא", נלווהאוטפלאינו
5אתמייצגהואאםבעינייוספק" לבןאושחור"שללתוצאההמביאבינאריכלל

6אינני (מלאכותיותאופיקציהשלבנסיבותעסקינןאיןכאשרהראויההתוצאה
7לתושבי מתכוונת למצבים בהם השירות לתושב החוץ הוא בעצם מתן השירות 

8.)בישראלישראל 

9) "לארץבחוץשירותמתן("לחוק) 7)(א(30סעיףמכוחההטבהםיישו, זאתלעומת
10אך, בישראלשניתןהשירותלביןלישראלמחוץשניתןהשירותביןפיצולמאפשר

11. המערערתשלהחלופיתטענתהבמסגרת, הדבריםבהמשךאדרשלכך

12ישראללתושביחוץתושבעל ידי שירותמתןשלבמקרה, כיולומרלסכםניתן.35
13שיעורשלההטבהתינתן, ישראליעוסקשהינושלוחאוסוכןעותבאמצ, בישראל

14וכטפלכזניחייחשבבישראלהשירותבהםבמקריםרקלחוק) 5)(א(30סעיףלפיאפס
15.החוץלתושבהשירותמתןאתבעצמומהווהאינוהואוכאשר

16) 5)(א(30לסעיףהקשורותנוספותחוקהוראותשתיאזכירהתמונהשלמותלמען.36
17לחוק) 5)(א(30סעיףלעניין"כיהקובעתמ"מעלתקנות) א(א12תקנה, האחת. לחוק

18אינהזותקנה..." (בישראלהמצוינכסלגבישניתןשירותעלאפסשיעוריחוללא
19) לישראלמחוץמצוייםהבנקחשבונותכימחלוקתאיןשכןלענייננורלוונטית
20לאלחוק) 5)(א(30סעיףענייןל"כיהקובעתמ"מעלתקנות) ג(א12תקנה, והשנייה

21שירותמתןהואההסכםנושאכאשרחוץלתושבשניתןשירותעלאפסשיעוריחול
22". ...בישראלשהותובעתאחרחוץלתושב

23.  בהמשךאדרשבענייננוהחלהמ"מעלתקנות) ג(א12לתקנה

24הענייןבנסיבותיישום

25. לחוק) 5)(א(30סעיףלפיאפסמסלשיעורזכאיתכיטוענתהמערערת.37

26כלל. המערערתכתפיעלמוטלאפסשיעורלהוכחתוהשכנועההוכחהנטלכייובהר
27מתקיימיםכילהוכיחהנטלעליו, ממסלפטוראולהקלההטועןשעוסקהואידוע

28. ל.ל.מ' נירושליםש"פ852/86א"ע(המסלהקלתאותוהמזכיםהתנאיםבעניינו
29המערערת, להלן, שנראהכפי. ))17.5.1989(מ"בעאלקטרונייםנתוניםעיבודחיפה
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23מתוך 11

1התנאיםהתקיימוכילהוכיחהשכילהולאעליההמוטלהשכנועבנטלעמדהלא
2.אפסמסבשיעוראותההמזכים

3הלקוחותמולידהעלהנעשותהפעולותאתלסיכומיה50בסעיףמפרטתהמערערת.38
4אתרשללעבריתתרגום,חסותומתןהתעניינותכנסיעריכת: בישראלהישראליים

5וסיועישראליםפוטנציאליםלקוחותעםפגישותקיום, החוץתושבשלהאינטרנט
6.חשבוןלפתיחתהבנקעםהתקשרותטפסיעלישראליםלקוחותבהחתמת

7במסגרתןניתןואם, "מכירותקידום"במסתכמותפעולותיהכיטוענתהמערערת
8.ושוליזניחשהואריה, בישראללקוחותבהחתמתסיועשלשירות

9בעריכתמסתכמותהיובישראלפעולותיהכלאםכי, המערערתעםמסכימהאני.39
10מטעםוהכנסמסהמסעדת, דןבמלוןשנערכואלוכדוגמת(התעניינותומפגשיכנסים
11. ההטבהאתממנהלשלולכדיבכךהיהשלאכנראה, )סיגרמגזין

12ידיעלתורגמהאםאף, סיםכנבאותםהבנקפעילותאודותמצגתהצגתגם
13פעילותשכןבמיוחדלשנותבההיהלא, העבריתלשפההגאורגיתמהשפההמערערת

14קידוםבמהותהוהיאאינדיבידואליללקוח" שירותמתן"כדימגיעהאינהכזו
15לפיההטבהאתנצמצם, אחרתנאמראם. בישראלהחוץתושבשלמרכולתומכירות

16.הכוונההייתהלכךולאהחוקיםמספרביטולהיכדעדלחוק) 5)(א(30סעיף

17, 7.9.2016מיוםהדיוןבפרוטוקול, בפניישהוצגהראיותבחומרשעיינתילאחראולם.40
18לכללהגעתי, )המערערתמטעםהתשובהסיכומילרבות(ובסיכומיםבתצהירים

19להטבתזכאיתשהיאלהוכיחעליההמוטלבנטלעמדהלאהמערערתכי, מסקנה
20. לחוק) 5)(א(30סעיףמכוחאפסיעורבשהמס

21ניתןולאבישראלישראללתושבישירותנותנתשהמערערת, אפוא, היאמסקנתי
22הואבישראלשהשירותמשוםלבנקידהעלהניתןלשירותכנלווהאוכזניחלראותו

23.ביניהםההתקשרותהסכםלפי, לבנקלתתהתחייבהאותוהשירותבעצם

24המערערתביןההתקשרותהסכםהוראות, אפוא, תהאלןלהבדיוןהמוצאנקודת.41
25המערערתשלפעולותיהאתלבדוקישלחוק) 5)(א(30סעיףלפישכןהבנקלבין

26". ההסכםנושא"לפיבישראל
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23מתוך 12

1-ו"attract"במיליםמתוארהמערערתשלתפקידה, )3.1סעיף(ההסכםהוראותלפי

"assist" ,2שירותמתןשלתפקידעלללמדבכךיש". לסייע, לשכנע, למשוך", היינו

3. זניחטכניבתפקידולאומהותיותממשיותבפעולותהמלווה

4ולא, "סיוע"ו" שכנוע"שלממשיותפעולותלבצעהבנקכלפיהתחייבההמערערת
5מיטבאתלהשקיעבישראלפוטנציאליםלקוחותלשכנעאחרתתוכלהכיצד. בכדי

6דעתםוהנחתממששלמאמציםלכךנדרשים? גאורגיהבמדינתבנקבחשבוןממונם
7. זובהשקעההכרוכים, הסיכוניםמולאל, הסיכוייםבדברלקוחותאותםשל

8הבנקלביןבינהשנערךההסכםאתצירפהלאשהמערערתהעובדהכי, המשיבצודק
9שתחולבאופןלחובתהפועל, העסקאותשומתתקופתלרובהרלוונטי, 2011משנת

10לרעתהלפעולכדיבוהיה, 2011משנתההסכםצורףאילו, לפיהיתהפסיקתהחזקה
11)).14.11.1990(מ"בע' חבטלקאר' נמ"בע) עצמיתנהיגה(קופל55/89א"ע(

12אתלצרףהתבקשהלאכיבטענתהואיןהמערערתשללחובתהייזקףזהמחדל
13הוראותעלבטענותיהמסתמכתהמערערתכאשר. הכשלאתלרפאכדיההסכם

14ההסכםאתכראיהלהגישמחויבתהיא, הבנקלביןשבינהההתקשרותסכםה
15.לכךשנדרשהמבליאף, השומהלתקופתהרלוונטי

16שלושבממוצענערכותכישכנגדבחקירההעיד, שבלדורוןמר, המערערתמנהל.42
17עלולהחתמהשאלותעללמענה, מידעלמסירתהפוטנציאליהלקוחעםפגישות
18). 9-13שורות9'עמ' פרוטו(טפסים

19, אחרתבדרךגםלהשיגהלקוחיכולאותומידעבמסירתשמדוברטוענתהמערערת
20ממנהמקבלשהלקוחלומראיןולכן, הבנקשלהאינטרנטאתרבאמצעותכגון

21".  שירות"

22. לכךמסכימהאינני

23להניחכדיוזאת, עצמוהבנקעלהואללקוחהנמסרהמידעעיקרכיהעידשבלמר
24המידעעלהעידוכך, בגאורגיהכספםהשקעתאתהבוחניםהלקוחותשלדעתםאת

25איך, מנוהלזהאיך, כספייםחות"דועל, עצמוהבנקעליותרזה"ללקוחותשנמסר
26החברתמילהםלהסביר...יציבשזה, עצמובבנק, במדינהביטחוןיותרלהםלתת

27הסטנדרטיםבכלמדיםעוהםאיך, שלהםהביקורתאתעושיםהםאיך, ביקורת
(זהוכלנזילותיחסי, הוןניהוללגביהבינלאומיים 28). 11-16שורות12' עמ' פרוטו" 

29ויחסיההוןניהול, הבנקחות"דועלנתוניםלקבלמצליחהיההלקוחכילהלוםקשה
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23מתוך 13

1שצריך" פאסיבי"בלקוחכשמדוברבפרט. המערערתשלוהסברסיועללאנזילות
2הצגת, לכן. בבנקהחשבוןפתיחתבכדאיותאותוולשכנעבשירותאותולעניין

3אותו, הפיקדונותותנאיהריביתאחוזשלמידעבמסירתרקמדוברכאילוהדברים
4.מדויקתולאפשטניתהיא, חלופיותבדרכיםלקבלהיהניתן

5חשיבותישהרי, לכלומפורסםזמיןמידעבמסירתרקעסקינןאםגם, ועודזאת.43
6בפרט. עליוהסבריםמתןוכמובןהצגתואופן, מסירתונוחות, ללקוחהנגשתולאופן
7ועליהבבנקחשבוןלפתוחהלקוחאתלשכנעהיאהמערערתשלשמשימתהמשום
8לאאחרת, עבורואותוולפשטבאינטרנטהבנקבאתרשנמצאבמידעאותולעניין
9תמיד", בלשמר, המערערתמנהלשאמרכפי. בותצליחולאכראויתפקידהתעשה

(המידעעללךומסבירמביןמישהוכשישקליותר 10) 24-25שורות12' עמ' פרוטו" 
11שורות6' עמ, שם..." (נכונהיותרבצורהזהאתמגישיםפשוטאנחנו"אחרובמקום

(חשבוןעללחתוםבעצםאותםולשכנעמידעלהםלמסור"וכן) 27-28 1012' עמ, שם" 

13). 25שורה

14טרםולהסבריםהלקוחותלשאלותמענהלמתןכתובתהיאכי, מודההמערערת.44
15לאפשרהיאהפגישותשלושמטרת, לדבריה. הבנקחשבוןפתיחתעלההחלטה

16נוספתלפגישהולחזור" ביתשיעורי"לעשות, הראשוניהמידעקבלתלאחר, ללקוח
17. שאלותעלמענהמתןלצורךהמערערתעם

18זהאין. שרותיהאתהבנקשכרכךולשםהמערערתשלהעיקריתפקידהזהו, בעיניי
19הסבריםלקבלמבליבגאורגיהבבנקכספואתלשיםיסכיםישראלישלקוחסביר

20הוקמהכךלשםבדיוק. כספובהשקעתוהסיכוניםהסיכוייםעלוהדוקיםברורים
21כנותנתהמערערתאתלראותיש, לכן. בישראלשלההמוסףהערךוזההמערערת

22. תפקידהעיקרוהואמהותיאםכיזניחאינוזהושירותבישראלללקוחות" שירות"

23שכנגדבחקירהשנשאלהשאלהעל –בחיוב–השיב, שבלמר, המערערתמנהל
24מעביריםאתם, החוזהעלהחתימהלפני, החוקיםעלשאלהללקוחישאם, עכשיו"

25, ללקוחאותהמוסריםאתםתשובהשמתקבלתולאחרהגאורגילבנקהשאלהאת

26).22-25שורות7' עמ' פרוטו" (התהליךזה

27מנהלהעיד, מציעשהבנקהריביתשיעוראתלשפרהמבקשללקוחלסיועבאשר
28שורות10' עמ, שם(המנהלתעםישירקשרביצירתלולסייעיכולהואכי, המערערת

29פתיחתטרם, בבנקמנהלתעםישירקשרליצורמצליחהיההלקוחאםספק). 21-22
30. המערערתשלסיועללא, וןהחשב
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23מתוך 14

1מצורפיםמהאתרתדפיסים(העבריתלשפהשתורגםהמערערתשלהאינטרנטבאתר
2-הביתבדף" לגאורגיהשלךהשער"המיליםתחתכתוב) המשיבלתצהיר6כנספח

3שלשמותיהםמופיעים" קשרצור"בדף". לשירותךלעמודונשמחקשרעימנוצור"
4ובצדוהמשרדמנהלת, יונגמןועדיתדירקטור, פיצחדזהשלי, דירקטור, שבלדורון

5דוארכתובתוכןניידטלפוןמספרהכולליםההתקשרותפרטימופיעיםשםכלשל
6תוךבישראלללקוחותשירותיהאתמעמידהשהמערערת, אפוא, עולה. אלקטרוני

7.ונוחמזמין, אישייחסמתן

8לקוחותבהחתמתסיוענותנתהיאכי) לסיכומים50.4סעיף(מודהגםהמערערת.45
9ובלתיזניחשירות"במדוברשלטענתהאלאחשבוןפתיחתטפסיעלישראלים

10. להסכיםיכולהאיננילכךגם". ממשי

11בלקוחמדוברכיובבירורלקוחותבאיתורמתמצההיההמערערתשלתפקידהלו
12. הדבריםפניאינםאלואולם. בטענתהצדקוהיהיתכן, פיקציותלמניעת, אמיתי

13כימוודאתשהמערערתלאחר, כישכנגדבחקירההעיד, שבלמר, המערערתמנהל
14אנחנו"אלאבכךמסתפקתלאהיא, "אדםבני"נמצאיםהלקוחותשמותמאחורי
15. לגיאורגיהלטוסבמקוםהמסמכיםעלבארץפהלחתוםהאופציהאתלהםנותנים

16–במקורהנוסח[לקוחותבשביללויעיבשבילקליותר, אתעושיםאנחנובעצםאז
17). 11-13שורות7' עמ' פרוטו" (]ס"י

18עללהחתימומנתעל, עצמוללקוחהגעהגםכולליםהמערערתשנותנתהשירותים
19משלוחגםכוללזהמענה. הסופיתהחתימהטרםשאלותעלמענהמתןוכן, הטפסים

20' פרוטו(ליעדםעתםהגאחרומעקבהחתימהטפסישליחתוכמובןלגאורגיהשאלות

221דף, המשיבלתצהירא5נספח, המיסיםברשותבחקירתושבלמרעדות; 7' עמ
22).9-18שורות

23שלמהתחוםבאאני, כלראשית"כיעצמועלהעיד, שבלמר, המערערתמנהל
24וגםבארץפההמוןעבדתי, ראשונהפעםהיהלא, לפנישניםהרבהההשקעות

1025כברליישאני, מנהלפהאהיהשאנישרצוותמהסיבאחדהיהזהאזל"בחו
26). 6-8שורות6' עמ' פרוטו." (..בזהניסיוןשנים

27, וזניחותטכניותהינןבישראלפעולותיהכיהמערערתשלבטענותיהממשהיהלו
28? השקעותהבתחוםניסיוןעתירמנהלשלהברוכיםלשירותיונזקקהמדוע
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23מתוך 15

1כיללמדבכךוישהישראליםמהלקוחותמורהתמקבלתאינהכימציינתהמערערת.46
2התמורה לה היא זכאית מהבנק אינה תלויה , כמו כן". שירות"להםנותנתאינה

3.בשיעור תושבי ישראל הפותחים חשבונות בבנק

COST+ ,4שלבמתכונתשירותיהעבורמהבנקתמורהמקבלתהיא, המערערתלעמדת

5היא, ההתקשרותלהסכם4.1סעיףלפי. 7%שלמרווחבתוספתעלויותהחזר, היינו
6נוספתלעמלהזכאיתואינהדולר122,000שלבסכוםקבועהרבעוניתלעמלהזכאית

7כל, כןכמו. הבנקעםהפוטנציאליםהלקוחותשלהתקשרותםבהיקףהתלויה
8שתיעדשלבשיעורשנתילבונוסזכאותהולבנקהשירותיםממתןנובעתהכנסתה

9פתיחתהיקףשלולאהבנקשלהתגמולמדיניותשליוצאפועלהיאמשכורות
10.בבנקהחשבונות

11מהלקוחותישירהתמורהמקבלתלאשהמערערתהעובדה, קודםשציינתיכפי
12גםלהינתןיכולהתמורה. שירותיםלהםנותנתלאשהיאמוכיחהאינההישראלים

13רקעעללהביןיששירותיהעבורהמערערתתגמולאופןאת. אחרידיעלאובעקיפין
14הסבירהלאשהמערערתגםמה. הבנקשלהמלאהבשליטתו" בתחברת"היותה

15ולכןלעובדיההשנתייםהבונוסיםניתנופיהעלהבנקשלתגמולמדיניותאותהמהי
16עללמערערתניתנושהם, הישרוהשכלההיגיוןשורתלפי, להסיקאלאליאין

17להסכם3.1סעיף(בישראלהלקוחותגיוס,היינו, עליהשהוטלהבמשימההצלחתה
18).   ההתקשרות

19להסכםצדשאינה, למשל. נוספותאינדיקציותעלטענתהאתלבססמנסההמערערת.47
20שאינה; בנקחשבוןלפתוחלבסוףשהחליטוהלקוחותלביןהבנקביןההתקשרות

21וקלעסרישיוןבעלתשאינה; הבנקעםההתקשרותתנאיעלומתןמשאלנהלרשאית
22. בנקאייםשירותיםלמתןהיתרבעלתואינההשקעותיעוץבתחום

23צירוףכגון, מהימנותבראיותנתמכוולאבעלמאנטענואלושטענותהעובדהמלבד
24לדעתיבכךאין, לוצדאינההמערערתכיהמעידלבנקהלקוחביןההתקשרותהסכם

25ישראללתושביערערתהמשנתנהבשירותיםדי, לעילקבעתישכברכפי. לשנותכדי
26.ההטבהשלילתאתלהצדיקכדיבישראל

27סוגישלושהמגייסתהיאלפיהטענההמערערתהוסיפהבהשגההדיוןבמהלך.48
28לקוחות; זריםבנקחשבונותעםישראליםלקוחות; ל"בחוזריםלקוחות: לקוחות

29. ישראליםבנקחשבונותעםישראלים
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Paata1(הבנקל"למנכהמשנהידיעלחתום, 20.10.2015מיוםמכתבצרפההמערערת

Gadzadze( ,2נמוךהיהישראלאזרחיעבורשנפתחוהבנקחשבונותשיעורכיהמאשר

3בשניםהמערערתשלמשירותיהיוצאכפועל, שנפתחוהחשבונותשלהכוללמהסך
4שמרביתמכךללמודמבקשתהמערערת). המערערתלתצהיר' בנספח(2011-2014

5.חוץתושביהיונפגשהאיתםהלקוחות

6הלקוחותנתוניאתוהוסיפהלסיכומיה11בסעיףאלונתוניםעלחזרההמערערת
7.ישראלאזרחישאינם

8:להלןאפרטאותםהיבטיםוכמהבכמהפגומהזוטענהמוצאתאני

9הוגששלאאדםחתום, המערערתלתצהיר' בנספח, המסמךעלכיהמשיבצודק.א
10המסמךאתלקבלאיןולכןנחקרולאלעדותבאהולאהוא, מטעמותצהיר
11.במשפטכראיה

12.המערערתבטענתהתומךדברוחצידברמהמסמךללמודאיןהענייןלגוףגם.ב

13סעיףלפיהרלוונטישהמבחןבעודהלקוחותשל" אזרחות"למתייחסהמסמך.ג
14לאאזרח"כמנהשנומייתכן, לכן". תושבות"המבחןהואלחוק) 5)(א(30

15המערערת. זרדרכוןעםבבנקחשבוןשפתח" ישראלתושב"בעצםהוא" ישראלי
16המבוססיםמוניציפאלייםחשבונותמרשמיידיעלמאומתיםהנתוניםכימציינת

17ידהעלהוכחלאזהנתוןכיהמשיבצודקאולםהלקוחשלהמגוריםכתובתעל
18.אסורהחזיתהרחבתמהווהואףמעולם

19להםשניתנואלולכלולאבבנקחשבונותתחושפללקוחותרקמתייחסהמסמך.ד
20המערערתשקיבלההעמלהכיאזכיר. אחרתבחרואךהמערערתידיעלשירותים

21ולאידהעלשניתנוהשירותיםבגיןלרבותבישראלעבודתהשלביכלבגיןהיא
22יוםשלשבסופורביםלקוחותעםנפגשהואכיהעידגםהמערערתמנהל. צלחו

23הדבריםמשמעות). 19-20שורות17' עמ' פרוטו(חשבוןפתיחתעלחותמיםלא
24שלהשירותיםמכלולאתמשקפיםאינם' בשבנספחבמסמךשהנתוניםהיא

25.בישראלהמערערת

26השירותאתקיבלוישראלאזרחישאינםהלקוחותכיהוכיחהלאהמערערת.ה
27הםםאגםהרי, בישראלהשירותאתקיבלואלולקוחותאם. לישראלמחוץ

28) 5)(א(30סעיףלפיההטבהכיהקובעתלתקנותא12תקנהתחול, חוץתושבי
29. בישראלשהותובעתחוץלתושבהניתןשירותעלתחוללאלחוק
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1השירותיםאתנתנההיאכילהוכיחעליההמוטלבנטלעמדהלאהמערערת
2. אלושירותיםשלהיקפםאתובמיוחדלישראלמחוץ

3הייתההמערערתשלהתחייבותה, השירותיםלהסכם3.1סעיףלפיכיאזכיר
4לישראלמחוץשירותיםנתנהכיטוענתהיאואם" בישראל"השירותיםאתלתת
5. היהאכןכךכי, מהימנותאובייקטיביות ובראיות, ולהוכיחלהתכבדעליה

6לענייןולאל"בחוהשירותיםעצםלענייןלא, זהבנטלעמדהלאהמערערת
7. היקפם

8גבוההיההישראליםהאזרחיםשיעור2011-2012בשנים, עצמוהמסמךפילגם.ו
9.ישראליםהלאהאזרחיםמשיעור

10, 30%-כשלשיעורסביבנעישראליתאזרחותבעליהחותמיםשיעור, מקרהבכל.ז
11.וטפלזניחבשיעורמדוברשאיןכך

12ידהעלשניתנוהשירותיםבגיןהיאמהבנקהמערערתשקיבלההעמלה.ח
13כי, טענתהנכונהשאפילוכך, )השירותיםלהסכם4.1-ו3.1סעיפים" (אלישר"ב

14מחוץניתנואילושירותיםואפילוישראליםלאלאזרחיםשירותיםידהעלניתנו
15. זובעמלהמגולמתאינהבגינםהתמורה, לישראל

16מרכולתואתלמכורהמבקשחוץתושבשלטהורמקרהאינושבפניישהמקרהאציין.49
17לאהבנקחשבוןפתיחת. ישראליעוסקשלבשירותיםכךלשםוניעזראלבישר

18הלקוחותשלהאינטרסיםאתגםאלאהבנקשלהאינטרסיםאתרקמשרתת
19שירותיאתהזמינולאאף אם והשירותאתיזמולאהםאםאף, הישראלים
20: זהבהקשר, המשיבמטעםהמצהיר, רוטמרשלדבריועלימקובלים. המערערת

21הנמוכההריבית, ככהנגידבואאזהישראלישלהצרכיםאתלזהותצריךאניםא"
22לושישישראלישכלחושבאני, הבנקשמציעוהריביתהאחרונותהשניםבמהלך

23לוומציגמישהובאואםשלוהפיקדונותעלגדולהיותרקצתריביתלקבלאינטרס
24שלךהאינטרס, משותףושלנואינטרסשלךהאינטרס, תשמע, לוואומרהבנקאת
25, כן. אצלנופיקדוןבעלשתהיהזהשלנוואינטרסשלךבנקהחשבוןאתלהגדילזה
(החברהושלהבנקושלהישראלישלמשותפיםאינטרסיםזה 3526' עמ' פרוטו" 

27). 20-25שורות

28לחוק) 7)(א(30סעיף–אפסבשיעורלמסהמערערתזכאות
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1בידילארץבחוץשירותמתן"באפסמסשיעוריחולכיקובעלחוק) 7)(א(30סעיף.50
2". בישראלהואהעיקריעיסוקושמקוםעוסק

3בנסיבותשנתן, בישראלשירותיםנותןכללשבדרך, ישראליבעוסקהסעיףשלעניינו
4ההטבהלקבלתמהסעיףהעולהברורתנאי. לישראלמחוץהשירותאתמסוימות

5.ל"בחוכולוונצרךניתןשהשירותהוא

6להתחרות, בישראלפועליםשברגיל, ישראליםעוסקיםלעודדהיאהסעיףליתתכ
7.לישראלמחוץהשירותאתנותניםהםכאשרל"בחושירותיםבנותני

8נקבע)2.8.2012(אשדודמ"מע' נמ"בעא"כשירותיגמיש. א1506/08) ש"ב(מ"בע.51
9שמדובררורבממילאלחוק) 5)(א(30שבסעיףהסייגחלמסויםשירותעלאםכי

10השירותבמתןהעוסקלחוק) 7)(א(30סעיףיחוללאולכןבישראלשניתןבשירות
11. לישראלמחוץ

12כיוקבעלחוק) 7)(א(30סעיףתחולתאתהמשפטביתדחהישראלאמריקהבעניין.52
13המדריכיםליציאתהקודמיםהגיוסשלביבארגוןהתמצההמערערתשלתפקידה

14המערערתשלשירותיהאתוצרכובישראלהיוריכיםהמדהגיוסשלביבכל. ל"לחו
15נדחתהזאתלאור. ל"בחושירותיהאתנתנהכילטענתהבסיסאיןולכןבישראל
16.לחוק) 7)(א(30סעיףלפילהטבהזכאיתהיאכיהטענה

17אשדודמ"מעמנהל' נ' ואחעוסקיםאיחודאופקים54886-09-11מ"בע.53
18אינוהמערערתתפקיד"כיהמשפטביתקבע) "םאופקיעניין": להלן) (21.10.2013(

19אתמלווהשהואהעידהמערערותמנהלכאמורשכן, ל"בחושירותלמתןמוגבל
20ישלפיההמערערותבטענתממשאין, לכן. בישראלשהותםבעתהמבטחותנציגי

21).10סעיף" (מ"מעלחוק) 7)(א(30סעיףאתלהחיל

22בכלכילומראין, לטעמי. אופקיםבענייןשפטהמביתקביעתעםבעיןעיןרואהאינני.54
23יש, בישראלהשירותמתןבעקבות, לחוק) 5)(א(30שבסעיףהסייגחלבומקרה

24. לחוק) 7)(א(30סעיףלפיההטבהתחולשלא, וביהמינה, להסיק

25בישראלהאחד, פעילותמגזרישנילושישישראליבעוסקמדוברכאשר, כלליבאופן
26מחוץידועלהניתניםהשירותיםלגבי, כימניעהכלאיןאללישרמחוץוהשני

27מתיבשאלהמסמרותקובעתאינני. לחוק) 7)(א(30סעיףלפיההטבהתחול,לישראל
28השירותיםביןהייחוסיבוצעכיצדובשאלה" לישראלמחוץ"כניתןשירותנראה
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1בערעורךלכנדרשתאיננישכןמצואלעתאשאיראלובשאלותהדיוןאת. השונים
2. זה

3לפילאההטבהתחוללא, בישראלהעוסקידיעלהניתניםהשירותיםלגבי,עם זאת
124-4מ"תמענייןענייננושונהבכך. לחוק) 7)(א(30סעיףלפיולאלחוק) 5)(א(30סעיף

5המערערתהרחיבהעליו, )21.6.2010(מ"ומעהמכסאגף' נ' ואחיהושעגווילי08
6.לולהידרשצורךהרואואיני, בסיכומיה

7הענייןבנסיבותיישום

8לחוק) 7)(א(30סעיףלפילהטבהזכאיתהיאלפיהחלופיתטענהטוענתהמערערת.55
9. לישראלמחוץידהעלהניתניםהשירותיםבגין

10נוסעיםעובדיה, לגאורגיהמחוץהבנקשלהיחידההנציגותשהיאמאחר, לטענתה
11. בבנקחשבונותפותחיםיוםשלשבסופוזריםאזרחיםופוגשיםל"לחו

12אתלייחסומציעהמטעמהלתצהיר' בכנספחשצורףלמסמךמפנההמערערת
13האזרחיםביןהיחסלפיל ובישראל "בחוידהעלהניתניםהשירותים

14לדבריהשכןבבנקחשבונותשפתחוהאזרחים הישראלים לכלל האזרחים/זריםה
15השווההעסקאותליחסיותראופחותזההשיעורםכיהגיוניתהנחהלהניחניתן"

16שפתחוהלקוחותכלליחסלביןחשבוןשפתחוהישראליםהאזרחיםביןליחס
17).המערערתמטעםלסיכומים91סעיף" (חשבון

18.  להידחותודינהזולטענהבסיסשאין, חוששני.56

19חזיתהרחבתומהווהבסיכומיהלראשונההמערערתידיעלנטענהזוטענה, ראשית.57
20.כדבעיאותהלהוכיחהמערערתבידיהיהלאגםממילא. האסור

21לפנינואיןשכן, כאלהשהיוככל, ל"לחונסיעותיהנסיבותאתהוכיחהלאהמערערת.58
22) 3שורה20' עמ, 28שורה19' עמ' פרוטו(זהבענייןהמערערתמנהלעדותאתאלא
23השירותיםהותממההובררלאכןכמו. אובייקטיביותבראיותנתמכתאינהוהיא

24לאשכןלמערערתתסייעלא' בשבנספחלמסמךההפניה. ניתנוולמישםשניתנו
25תקנהוראו(לישראלמחוץניתנוהזריםלאזרחיםשניתנושהשירותיםידהעלהוכח

26לא"השיבל"בחוהשירותיםהיקףעלהמערערתמנהלכשנשאל). לתקנות) ג(א12
27).10ורהש20' עמ' פרוטו" (בדיוקלהגידיכול
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1בנקחשבוןשפתחוהזריםהאזרחיםשיעורכי, לסיכומיה91בסעיף, המערערתהנחת
2היגיוןלביןבינהואיןלסמוךמהעללהאין, לישראלמחוץהעסקאותשיעורעלמעיד
3יש, הטענההוכחהמשלא. להוכיחושישעובדתיבענייןמדובר. כלוםולאישרושכל

4.לדחותה

5מחוץניתנוהזריםלאזרחיםהשירותיםכי, המערערתטענתאתאקבלאפילו.59
6אינה, ההתקשרותהסכםפיעללפחות, להששולמההעמלהכילזכוריש, לישראל

7פיםסעי(בישראלשירותיםמתןעבורניתנההעמלה, ההסכםלפי. אלושירותיםבגין
8טלמו,בהסכםלכתובבניגודטוענתהמערערתאם). ההתקשרותלהסכם4.1-ו3.1

9. בכךעמדהלאהיאוזאתלהוכיחמוגברנטלעליה

10להעניקואיןלישראלמחוץלשירותים, חלקהאו, העמלהאתלייחסאין, זאתלאור
11.  לחוק) 7)(א(30סעיףמכוחההטבהאתלמערערת

12אתלמערערתלהעניקנכוןהיההמשיבכיהעיד, המשיבמטעםהמצהיר, רוטמר.60
13עמדהבהןהתשומותאתמוכיחההייתהאילולחוק) 7)(א(30סעיףמכוחההטבה

"רוטמרלדברי. לישראלמחוץללקוחותהשירותיםבמתן 14כלאתבקשתיאני: 
15גיוסלצורךלךשהיוההוצאותוכלל"בחולקוחותגיוסלצורךלךשהיוההוצאות

16, נעשהשאנחנומה, ל"בחושגויסולקוחותשזהנראהאנחנוואםישראליםלקוחות
(אפסמסבשיעוריהיהאותםלגייסכדילךשהיהפלוסוסטהק 3417' עמ' פרוטו" 

18). 6-9שורות

19התשומותשיעורעלהנתוניםאתסיפקהולאהמשיבלהצעתנענתהלאהמערערת
20בהנחהוהסתפקה) אפסלשיעורזכאיתהייתהמתוכם7%שלמרווחשעל(הזרות
21להאיןלכן. בנקחשבוןשפתחוהזריםהאזרחיםלשיעורזההזהשיעורכיעלומה

22.עצמהעללהליןאלא

23מסכפלעלהמערערתטענת

24עקיףמסמשולם, הבנקידיעללההמשולמתהעמלהבגיןכיטוענתהמערערת.61

25כפלמהווההמערערתעלמ"מעהטלתולכןReverse Charge Vatבשםבגאורגיה

26רישוםמספרשםלויהיהשמבלי, בגאורגיהשירותיםהנותןחוץתושב, לטענתה. מס
27.בגאורגיהמסנובגילשלםיש, קבעומוסדמסלצורכי

28שלביסוסכלללאבעלמאונטענההמערערתידיעלהוכחהלאמעולםזוטענהגם.62
29.להידחותודינהלהלהידרשניתןלאולכןבטענההתומכותוהראיותהזרהדין



יפו- בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2017ינואר 29

מ  אזורי  גבעתי"ממונה  מע' מ נ"גאורגיה בע- טיביסי אינווסט 28788-11-15מ"ע

23מתוך 21

1הוטלשאכןבהנחה, המסלששמוכיאציין,מסמרותלקבועומבלי, מוסגרבמאמר.63
2, ההפוכהבסיטואציה, בישראלהמוטללמסבמהותודומההואכיעליומעיד, ושולם

3כיקובעתזותקנה. )חשבונית עצמית שמוציא הקונה(מ"מעלתקנותד6תקנהלפי
4חובתתחול, חוץתושבהואהשירותנותןאווהמוכר, בישראלעסקהנעשתה"

5לעניין. העסקהבשלחשבוניתהקונהשלברשותואםזולת, הקונהעלהמסתשלום
6".המחויביםבשינויים) ד(ג6תקנההוראותיחולוזה

7שכן(עצמיתחשבוניתבהוצאתמחויב) הבנק תושב החוץ בענייננו(הקונה, משמע
8התשומותמסעלמזדכההואאך) המערערת בענייננו, חוץתושבהואהשירותיםנותן

9, אמיתימסבכפלברמדושאיןכךבההגלום

10התשומותשומת

11לאור) קרן(ח"ש8,480שלבסכוםתשומותמסשומתלמערערתהוציאהמשיב.64
12אורחים66שלאירוחבגיןזהבסכוםתשומותמסבניכוידרשהשהמערערתהעובדה

13.מ"מעלתקנות16בתקנהלקבועבניגודוזאתאביב-בתל" מסה"במסעדת

14הוצאותבשלתשומותמסלניכויניתןיהאלא"קובעתמ"מעלתקנות16תקנה.65
15".לארץמחוץאדםלאירוחהוצאותעלתשומותמסלניכויפרט, אירוח

16בשלתשומותמסלנכותאיןלפיומיוחדהסדרקובעת16תקנה, המשיבלטענת.66
17שההוצאהבהנחהגםוזאתל"מחואדםשלבאירוחמדובראםאלאאירוחהוצאות
18הוכיחהולאטענהלאהמערערת, המשיבלעמדת. בולשימושוהעסקלצורכיהוצאה

19.התשומותמס לניכויזכאיתאינהולכןל"מחואנשיםשלבאירוחמדוברכי

20והיאהחוץתושבלבנקספציפיבאופןנמכרותתשומותיהכלכיטוענתהמערערת.67
21שללעסקאותיהתשומותיהביןערכיהחדהקשרלאור". צינור"אךמשמשת

22, פלוסהקוסטבשיטתהעובד, המערערתכדוגמתעוסקאצלכילקבועישהמערערת
23מכירתןלצורךהנרכשותבתשומותמדובראלאאירוחבשלבתשומותמדובראין

24.מ"מעלתקנות16תקנהידיעלמוגבלותואינןבניכוימותרותהןולפיכך

25התשומותמסאתבוחייבשהואמהמסלנכותזכאיעוסק"כיקובעלחוק38סעיף.68
26...".כדיןלושהוצאהמסבחשבוניתהכלול

27בעסקהלשימושהןאםאלאתשומותעלמסלנכותאין"כיקובעלחוק41סעיף
28".במסהחייבת
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1זהחוקלענייןדינו, אפסבשיעורמסעליושחלמי"כיקובעלחוק) ב(30סעיף
2".במסחייבכדיןפיועלוהתקנות

3שכן האירוחתשומתאתלבנקמכרהלפיה, המערערתטענתאתאקבלאםגם.69
4שיטתלפיהמחושבמהבנקמקבלתשהיאהרבעוניבתקציבכלולהזותשומה

5. להלסייעבכךיהיהלא, "פלוסקוסט"ה

6שבחוקהרגילותלמגבלותכפופההתשומהלניכויהמערערתשלהעקרוניתזכאותה
7רקיינתןהניכויפיהללתקנות16תקנהשמציבההמיוחדלהסדרובפרטובתקנות

8. ל"מחואדםשלאירוחבגין

9. ל"מחואורחיםשלהיה" מסה"במסעדתשהאירוחהוכיחהלאהמערערת

10מכירתעלחשבוניתהעדרבגלללאלמערערתהוצאההתשומותששומת, מכאן.70
11שלאמשוםאלאעסקאותיהעלאפסבשיעורחיובהבגלללאוגםלבנקהתשומה
12לדרישהבהתאם,ל"מחואורחיםשלאירוחבגיןההייתשהתשומההוכיחה

13' פרוטו, וראו עדות המצהיר מטעם המשיב(. מ"מעלתקנות16שבתקנההספציפית
14.אשר על כן אני קובעת כי שומת התשומות הוצאה כדין).18-19שורות 29' עמ

15דברסוף

16.נדחההערעור

17ה יצבור הצמדה וריבית סכום ז.ח"ש25,000שלבסכוםהמשיבבהוצאותשאיתהמערערת
18.ימים מהיום30אם לא ישולם תוך 

19
20
21

22.בהעדר הצדדים, 2017ינואר 29, ז"שבט תשע' ב,  ניתן היום
23

24
25
26
27
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