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החלטה

מבוא

נימוקי–להלן(השומהנימוקיאתהמפרשתודעהההלתיקוןהמשיבמטעםבקשהבפניי

). בערעורהשומה

משרדהמפעילה, המערערתרשאיתהאם, השאלהבבירור, אגוזבקליפת, זהערעורשלעניינו

רכישתבגיןפחתהוצאותלנכות, פטנטיםורישוםהרוחניהקנייןבתחוםהמתמחהדיןעורכי

חובבהוצאתהכרהבענייןשאלהעולהכן. הןלהנלוותההוצאותובגיןערךיקריציורים

.המערערתשלאבוד

הוצאותכי, האחד. חדשיםשומהנימוקישניבערעורהשומהלנימוקילהוסיףמבקשהמשיב

הכרוכותהוצאותאינן, להןהנלוותוההוצאות, המערערתידיעלאומנותחפצירכישת

מספקודתפיעלבניכוימותרותנןאיכןועלהמערערתשלהכנסתההפקתבהליךושלובות

חפצירכישתכי, השני). הכנסהמספקודת–להלן(1961-א"התשכ), חדשנוסח(הכנסה

או מלאכותיתפעולהאועסקההינה, המערערתבמסגרת, פחתהוצאותודרישתהאומנות

.נאותהבלתימסהפחתתהיאהעיקריותממטרותיהשאחת

ככל, בערעורהראיותהבאתנטללסוגייתגםלהתייחסטהמשפביתידיעלהתבקשהמשיב

. המלאכותיותטענתהוספתלאורוזאת, יאושרהמבוקששהתיקון

השופטת  ירדנה סרוסיכב' פני ל

ד"ר שלמה כהן ושות' עורכי דיןהמערערת:
ע"י ב"כ עו"ד ג'ק בלנגה ועו"ד יוסי רומנו

נגד

3פקיד שומה תל אביב המשיב:
ע"י ב"כ עו"ד ניר וילנר

מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/29087-12-15.pdf
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ניכויבענייןלמחלוקתרקונוגעתחלופיתטענההיאהמלאכותיותטענתכיטועןהמשיב

להכרההנוגעתנוספתמחלוקתקיימתזומחלוקתמלבד. האומנותחפציבגיןההוצאות

, הפסיקהלפי". מחברוהמוציא"היאהמערערתלפיוהרגילהכללחלשלגביהאבודבחוב

הראיותהבאתנטל, המלאכותיותטענתמלבד, הצדדיםביןנוספותמחלוקותמשקיימות

. המערערתכתפיעלמונחיהיההסוגיותבמכלול

ככל, רערתהמעלעמדת. עימהוטעמיההשומהנימוקילתיקוןלבקשהמתנגדתהמערערת

טענתלביסוסראיותיובהבאתלפתוחהמשיבעל, לבקשהלהיעתריחליטהמשפטשבית

. המלאכותיות

.הראיותהבאתנטלובסוגייתהשומהנימוקילתיקוןבבקשהלהחליט, אפוא, אנינדרשת

הצדדיםטענות

)בבקשההמבקש(המשיבטענות

מנתעלרקנדרשיקוןהת. בערעורהמריבהחזיתאתלהרחיבכדיבבקשהאין.1

המפרשתבהודעהשפורטהכפי, המשיבשלהמשפטיתעמדתואתולחדדלהבהיר

, לההנלוותוההוצאות, האומנותחפצירכישתבהוצאותלהכיראיןלפיה, המקורית

.המערערתידיעל

אינה, הכנסהבייצורמשמשותאינןהאומנותחפצירכישתבגיןההוצאותכי, הטענה.2

ממילא. הכנסהמסלפקודת21וסעיף) 8(17סעיףמהוראתנגזרתאלאחדשהטענה

כרוכההיותהשלהסףבמבחןעמדהשההוצאהלאחררקפחתבהוצאתלהכירניתן

. ההכנסההפקתבהליךושלובה

עלהייתהשהיאמשוםהמערערתאתלהפתיעכדיהטענהבהעלאתאיןבנוסף, 

.השומהדיונישולחן

צוינושכברמהעובדותנגזרתוהיאחדשהאינהלאכותיותמבענייןהטענהגם.3

המערערתידיעלהאומנותחפצילרכישתשעובר, היינו, המקוריתהמפרשתבהודעה

אומנותחפצילרכוש, כהןשלמהר"דד"עו, המערערתשלהיחידהמניותבעלנהג

.הפרטימאוספוכחלקהאישיבמישור
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קדםבישיבתכבר. הוכחותמועדיבעונקובטרםההליךבראשיתמוגשתהבקשה.4

נימוקילתיקוןבקשהלהגישלולהתירהמשיבביקש12.12.2016מיוםהמשפט

.הדיוןאתולעכבלסרבלכדיבבקשהאיןולכןבערעורהשומה

התרתבענייןלמחלוקתביחסהמשיבעמדתאתומחדדמבהירהמבוקשהתיקון.5

המשפטלביתהמסייעבאופןרתהמערעידיעלהאומנותחפצירכישתהוצאת

.הצדדיםביןבמחלוקתהשנויותהאמיתיותבשאלותלהכריע

המערערתשלהדיוניותאוהמהותיותבזכויותיהלפגועכדיהמבוקשבתיקוןאין.6

שמצויותועובדותטענותולהבהירלחדדרקאלאלחדשאולהפתיעכדיבוואין

. המקוריתהמפרשתבהודעהצוינוושגםהמערערתבידיעת

. משפטייםטיעוניםעלבעיקרהמבוססתשהיאמכיווןבתצהירנתמכתאינההבקשה.7

המשפטביתבפנימצויותשהןהרי, הנוספותהטענותשבבסיסלעובדותבאשר

.בתצהירצורךאיןולכןהמקוריתהמפרשתבהודעהומופיעות

טענתבגםהמערערתעליוטלהראיותהבאתנטל, תאושרשהבקשהבהנחה.8

הוצאותהתרתאיבענייןלטענהרקהנוגעתחלופיתבטענהמדובר. המלאכותיות

בחובהכרהבענייןנוספתטענהלמשיבקיימתזוטענהמלבד. האומנותחפצירכישת

מחלוקותכוללהערעורכאשר, בתחוםהמנחהלפסיקהובהתאם, זאתלאור. אבוד

כתפיעלויוטלכסדרונותרותהראיהבאתסדר, מלאכותיותטענתמלבדנוספות

רכישתלנסיבותבאשרוהידיעותהנתוניםמלואלמערערת, לכךמעבר. המערערת

.הראיותבהבאתתפתחשהיאהראוימןולכןידהעלהאומנותיצירות

המערערתטענות

התיקוןאתלהתיראיןולכןאסורהחזיתהרחבתמהוויםהמתוקניםהשומהנימוקי.9

.המבוקש

שלקיומםללאחדשצועריכת, למעשההלכה, מהוויםהמתוקניםהשומהנימוקי.10

.הכנסהמספקודתלפיההתיישנותלדיניובניגודהנדרשיםהשומההליכי
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המועלותחדשותומשפטיותעובדתיותטענותישהמתוקניםהשומהבנימוקי.11

בזכויותיהפוגעותובכך, השומהבשלבישנדונומבלי, הערעורבשלבלראשונה

.המערערתשלהמהותיות

לדחותישזהמטעםוגםבשומההמסתוצאתאתלשנותכדיהמבוקשבתיקוןאין.12

.הבקשהאת

בידיאיןולכןהמלאכותיותטענתשלוהמשפטיהעובדתיהבסיסאתפרטלאהמשיב.13

.זוטענהלבחוןהכליםאתהמשפטבית

הדיוןשלהכובדמרכזאת, לבבתוםשלא, להסיטנועדההמלאכותיותטענתהעלאת.14

. האומנותחפציבגיןפחתהתרתאישהיאשבערעורהעיקריתמהטענה

לביסוסהראיותבהבאתלפתוחהמשיבהעלכילקבועיש, הבקשהשתאושרככל.15

.המלאכותיותטענתשלומשפטיעובדתי

" חלופיתטענה"כהגדרתהאתתואםאנוהמלאכותיותטענתשלהסגולימשקלה.16

כילקבועישכןעלאשר. ההוצאההתרתבסוגיתהדיוןאתתייתרטענההקבלתשכן

בהבאתלפתוחעליוולכןהמשיבשלהעיקריתהטענההיאהמלאכותיותטענת

.להוכחתההראיות

והכרעהדיון

בערעורהשומהנימוקילתיקוןהבקשה

הדיןסדרלתקנות92תקנהחלהמסבערעורהשומהנימוקילתיקוןבקשהעל.17

מכוחהכנסהמסבערעוריהחלה), הדיןסדרתקנות–להלן(1984-ד"התשמ, זרחיהא

.1978-ט"התשל) הכנסהמסבענייניערעורים(משפטביתלתקנות) א(9תקנה

:התקנהלשוןזו

אולשנותהדיןמבעליאחדלכללהתיר, עתבכל, רשאיהרשםאוהמשפטבית"

לפיייעשהכזהתיקוןוכל, צודקיםיםהנראובתנאיםבדרךטענותיוכתביאתלתקן
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השנויותהשאלותבאמתשהןבשאלותלהכריעיוכלהמשפטשביתכדי, הצורך

".]...[הדיןבעליביןבמחלוקת

טענותכתבלתיקוןבקשהעלבהחלטההמשפטביתאתהמנחיםהשיקוליםעל.18

פקיד–נסההכמס' נמ"בעתדלוקיםאירד45043-10-15מ"עבענייןעמדתיבערעור

הגישה, כיאומרבקצרה. הדבריםעללחזורצורךואין) 18.1.2017(3אביבתלשומה

מקלהגישההינה, טענותכתבילתיקוןלבקשותביחסהמשפטביתבפסיקתהנהוגה

שלהרחבהלשונהגם. ))10.5.1992(פלדבויזוהר' נאגמוןצבי3092/90א"ע(וגמישה

טענותכתביבתיקוןהמשפטביתשלסמכותוכימעידההדיןסדרלתקנות92תקנה

" עתבכל"להפעילהרשאיהמשפטוביתבצידהרחבדעתששיקולסמכותהיא

".צודקיםהנראיםובתנאיםבדרך"ו

האמיתיתהפלוגתאהעמדת, השיקוליםשניביןביחסכיפסקוכברהמשפטבתי.19

ידתהא, מאידך, התיקוןבותבעקהשנילצדהנגרמתהדיוניתוהטרחה, מחד, לדיון

פסיקתידיעלהנפגעהצדאתלפצותניתןשתמידמשוםהעליונהעלהראשוןהשיקול

בענייןפורתבןהשופתכדברי" (העיקראתיכשיללאהטפל"שוכדילטובתוהוצאות

.))12.6.1985(מ"בעתעשיותרבינטקס' נאלבומנחם330/85א"רע

חזקההיאהאמיתיתלפלוגתאהמבוקשהתיקוןלששהזיקהככל, אחרותמילים

להכריעמנתעלהטענותכתביתיקוןאתלאפשרהמשפטביתיטהכך, יותרואמיצה

. הצדדיםביןשבמחלוקתהאמיתיתבשאלה

מכריערקלאהמשפטביתבמסגרתומסבערעורשאתביתרנכוניםאלודברים

1830/14א"רע(אמתשומתהיאהמסשומתכימוודאאלאדיןבעלישניביןבסכסוך

)).2.4.2015(גדוליםלמפעליםשומהפקיד' נמ"בעטכנולוגיותרובומטיקס

להכרעתלהעמידמנתעל, טענותיוכתבאתלתקןמבקשמסלערעורצדשאם, מכאן

.לולהיעתרתהיההנטייה, במחלוקתהשנויהבאמתשהיאהשאלהאתהמשפטבית

מאושרהתיקוןאין, טענותכתבלתיקוןבפסיקההנקוטההליברליתהגישהלמרות.20

כלליגםנשמריםהשוניםהשיקוליםבמסגרתכילוודאוישאוטומטיבאופן

3385/08א"רעבענייןרובינשטייןהשופטכדברי(הצדדיםבין" ההוגןמשחק"ה

)).25.9.2008(מ"בעתקשובערוציטלטל' נמ"בעמערכותפלייס-מרקט
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. התיקוןמבקשמצדשיהויושללבתוםשלשיקוליםבחשבוןלהביאיש, לפיכך

הגשתמועדאתבחשבוןלהביאוישטענותכתבתיקוןיתאפשרשלבבכללא, בנוסף

(השיפוטיההליךשלהזמןצירפניעל"הבקשה ובניוצוקרדוד7192/14א"רע" 

)).1.1.2015(צוקרדוד' נמ"בעולהשקעותלבנייןחברה

סדרלתקנות92תקנהבמסגרתרחבדעתשיקולהמשפטלבית, דבריםשלסיכומם.21

שלשיקוליםגםלבחוןיש, זאתעם. ליברליבאופןליישםישזהדעתושיקולהדין

בהגנתוהפוטנציאליתהפגיעהואתהמבקשהצדשלושיהוילבתום, דיוניתהגינות

.השניהצדשל

המשיבלבקשתלהיעתרישכילמסקנהמובילבענייננודלעילהשיקוליםיישום.22

.ידועלכמבוקשבערעורהשומהנימוקיאתלתקןלוולאפשר

בראשיתהוגשההבקשה", השיפוטיההליךשלהזמןציר"שלהשיקולמבחינת.23

מיוםהשנייההמשפטקדםבישיבתכבר. הוכחותמועדינקבעוובטרםההליך

להגישבכוונתוכיהמשיבכ"בודיעה, המקדמייםההליכיםתמוובטרם, 12.12.2016

כדיבבקשהאיןזהבמובן. השומהנימוקיאתהמפרשתההודעהלתיקוןבקשה

הזמןשלהיעילבניצוללפגועכדיבהואיןמשמעותיבאופןההליךאתולעכבלסרבל

בהגשתהמשיבמצדטקטיאומניפולטיביטעםמוצאתאיני, כןכמו. השיפוטי

.הבקשה

ביתבפנילהכרעההאמיתיתהפלוגתאהעמדתשהואהעיקריקולהשימבחינת.24

מצויותהשומהלנימוקילהוסיףהמשיבמבקשאותןהטענותששתיהרי, המשפט

ידיעלהאומנותחפצירכישתהפחת בגין הוצאותהתרתבסוגייתהמחלוקתבליבת

.ואמיצהחזקההאמיתיתלפלוגתאזיקתןולכןהמערערת

לא, המערערתשלוהמהותיותהדיוניותבזכיותיההפגיעהשלהשיקולמבחינתגם.25

אתהמצדיקובאופןמשמעותיבאופןלאוודאי, המערערתזכויותנפגעוכימצאתי

.הבקשהדחיית

הוצאותלפיהטענההמתוקניםהשומהלנימוקי2.3בסעיףלהוסיףמבקשהמשיב.26

הפקתבתהליךשלובותוהכרוכותהוצאותאינןהאומנותחפציבגיןשנדרשוהפחת

. בניכוימותרותאינןכןועלהמערערתשלהתהכנס
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כביכול, המשיבידיעלהדבריםהצגת. דיוקםעלדבריםלהעמידישכימידייאמר

הטענותוכיהמקורייםהשומהבנימוקיידועלשנטענוטענותבחידודרקמדובר

. מדויקתאינה, המקוריותמתוךנגזרותהנוספות

איןולכן" פחתברנכס"אינםאומנותחפציכיהייתההמשיבשלהמקוריתטענתו

הוצאותלפיההחדשהלטענהשקולהאינהזוטענה. בגינםפחתבהוצאותלהכיר

לאוגם,המערערתשלהכנסתהבייצורהכרוכותהוצאותאינןהאומנותחפצירכישת

היהניתןהשומהקינימואתלתקןהמשיבמבקשהיהלולא. ממנהנגזרתבהכרח

הוצאותאםהמקדמיתבשאלהולאהפחתבסוגיתהיאבערעורהמחלוקתכי,להניח

כל, כיהמשיבשלהנחתו. המערערתשלהכנסתההפקתלהליךנדרשותהרכישה

גםמחלוקתעלמלמדתהחל הפחתושיעורפחתברהנכסהיותבשאלתמחלוקת

. לסמוךמהעללהאין, ההוצאהתלהתרהמבחןהתקיימותבדברהמקדמיתבשאלה

, יוצא. בהכרחהשנייהאתאחריהגוררתהאחתשאיןנפרדותשאלותבשתימדובר

טענתו אתולהבהירלחדדרקולאחדשהטענהלהוסיףמבקששהמשיב, כךאם

לטענתונוסףנימוקהיאהחדשההטענה, אמנם. המקורייםהשומהנימוקישב

חפצירכישתבגיןלמערערתפחתבהוצאותהכירלאיןלפיההמשיבשלמקוריתה

.המקורייםהשומהבנימוקיהופיעשלאחדשבנימוקמדוברעדייןאך, האומנות

השולחןעללשיםמנתעלל"הנהטענהבהוספתחשיבותישכימוצאתאני, זאתעם.27

הוצאותבסוגיתבערעורהמחלוקתכי, ולהבהירהצדדיםשביןותאהפלוגתכלאת

ומה" פחתברנכס"הםאומנותחפציהאם, בשאלהרקאינההאומנותחפצירכישת

חפצירכישתהוצאותהאםהיינו,,המקדמיתבשאלהגםאלא, בגינםהפחתשיעור

. התהכנסהפקתבהליךושלובותהכרוכותהוצאותהןעל ידי המערערת אומנות

הוצאתהאם, היאבערעורבמחלוקתהשנויההאמיתיתהשאלה, אחרותמילים

ואםהמערערתשלהכנסתההפקתלהליךנדרשתהאומנותחפצירכישתבגיןהפחת

זוושאלה, עליהםהחלהפחתשיעורומהפחתברנכסהינםהאומנותחפציהאם, כן

כראוילהציגהלמשיבלאפשרישולכןזהבערעורבהלהכריעשישהשאלההיא

.מטעמוהשומהבנימוקי
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אישורבעקבות, המערערתשלוהדיוניותהמהותיותתיהבזכויוהפגיעהשאלת.28

זכויותכימוצאתאינניאך, ראשבהלהקלואיןחשובההיא, המבוקשהתיקון

. נפגעותהמערערת

ההליכיםתמובטרםעודהבקשהאתלהגישכוונתועלהודיעהמשיב, ראשית

אינההמערערת, ועיקרשנית. למערערתדיןעינוינגרםלאולכןבערעורהמקדמיים

הליכיבשלבהדיוניםשולחןעלעלתהזוטענהשכןהנוספתהטענהמהעלאתמופתעת

לייצורשמשולאהפחתשהוצאותבגישההמשיבכינכוןאלידעהוהמערערתהשומה

, 27.8.2015מיום' בשלבשומותדיוןלפרוטוקולמפנהאני. המערערתשלהכנסתה

שנדרשוהפחתבהוצאותלהכירניתןלא[...] "נכתבובו, המערערתכ"בחתוםעליו

כיווןהן) שקליםמיליוניבשוויציורים(בחברהשנרכשוהאומנותיצירותבגין

ברנכסאינן, לפקודה21בסעיףכנדרשהכנסתוייצורלצורכיהמשמשנכסשאינן

תמוגזמבהוצאהמדוברממילאוכןלפקודה21סעיףמכוחהפחתתקנותלפיפחת

הוסברואשרדברים). לפקודה30סעיף(ההכנסהייצורצרכילפיהדרושעלהעולה

."הקודםבדיוןבפניובפרוטרוט

לנימוקי2.3שבסעיףהטענהאתלהוסיףלמשיבמאשרתשאניהואהיוצאהפועל

. המתוקניםהשומה

נותהאומחפצירכישתלפיהטענההשומהלנימוקי2.4בסעיףלהוסיףמבקשהמשיב.29

אועסקההיא, הענייןבנסיבות, הפחתהוצאותודרישתהמערערתתיקבמסגרת

נאותהבלתימסהפחתתהיאהעיקריותממטרותיהאחתאו שמלאכותיתפעולה

נאותההבלתיהמסהפחתת. להתירהאיןולכן), הכנסהמסלפקודת86סעיף(

הכנסתהשלהפחתהתוךמערערתהבמסגרתהפחתהוצאותבדרישתמתבטאת

כפי, מניותיהבעלידיעלהפרטיבמישורהאומנותחפצירכישתחלףוזאתהחייבת

. המערערתידיעלהאומנותחפצילרכישתעוברלעשותשנהג

, זאתעם. הערעורבשלברקבמפורשנטענההמלאכותיותטענתכיהמערערתצודקת.30

המערערתשלתםבידיעמצויותבבסיסהשהעובדותבעיקרהמשפטיתבטענהמדובר

השומהבנימוקי, ועקיףמרומזאםגם, ביטוילהוניתןהיחידמניותיהובעל

המערערתידיעלהציוריםלרכישתעוברכי1.4בסעיףהמשיבצייןשם, המקוריים

. הפרטימאוספוכחלקערךיקריציוריםלרכושהיחידמניותיהובעלמנהלהנהג
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טענתאתיעלההמשיבאםלמערערתלעווייגרםכירואהאיני, זאתלאור

הוספתהגםמתירהאניולכןהשומהבנימוקיומסודרמפורשבאופןהמלאכותיות

בניהעופרגני1124/03א"ע(המתוקניםהשומהלנימוקי2.4שבסעיףזוטענהשל

שושן' נשושן271/75א"ע); 24.1.2005(1אביבתלשומהפקיד' נמ"בעוהשקעות

)29.12.1975 .((

נימוקיאתהמפרשתההודעהאתלתקןלמשיבמתירהאני, דבריםשלסיכומם.31

הןהנוספותשהטענותהעובדהלאור. לבקשתושצורףלנוסחבהתאםהשומה

ביתשבפניומהמסמכיםמהבקשהעולותשבבסיסןוהעובדותבעיקרןמשפטיות

.המשיבמטעםבתצהירצורךלא היה , המשפט

הראיותהבאתנטל

בהיותההמערערתעלמוטל, השכנוענטלגםכמו, בערעורהראיותהבאתנטל, ועכיד.32

רכישתלנסיבותבאשרוהידיעותהנתוניםבעלתשהיאומשום" מחברוהמוציא"

תובעתהמערערתכאשרתוקףמשנהמקבליםאלודברים. ידהעלהאומנותחפצי

אתלהפחיתכדיבהםששיהכנסהמסלפקודת21-ו) 8(17סעיףלפיבהוצאותהכרה

מס' נמ"בעוהסביבהמטרסדורףבוני. א.קחברת9734/05א"ע(במסחבותה

)).22.7.2007(3ירושליםשומהפקיד, הכנסה

היאהמערערתידיעלהאומנותחפצירכישתכיטועןהמשיבכאשר, ברם.33

עלכיחולהולהראותהנטלעליומוטל, לפקודת מס הכנסה)86(לפי סעיף מלאכותית

מכפיאחרבאופןאליהלהתייחסנכוןומדועמלאכותיתהיאזורכישהמהשום

הטעם). חדשהעסקהאותהומהי(תחתיהחדשהעסקהלבנותנכוןומדועשהוצגה

רכישת(המערערתשביצעהמפעולות, מסלצורכי, מתעלםהמשיבשכאשר, הואלכך

להצדיקכדיבושיהיהראשונייראייתמערךעללהתבססחייבהוא), האומנותחפצי

לבוא, לענייןביותרהטובותהראיותשבידיה, המערערתתוכלאזרק. זוהתעלמות

ולהפריךפעולותיהאועסקאותיהבבסיסשעמדוהמסחרייםהשיקוליםעלולהצביע

' נמ"בעתקשובשרותיסגנון2965/08א"ע(המשיבשלהמלאכותיותטענתאת

)).21.6.2011(תקוה-פתחשומהפקיד
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טענותמיניאחתרקהיאהמלאכותיותטענתכאשרהדיןיהאמה, השאלהנשאלת.34

המשיביישאאזגםהאם? העיקריתטענתואינההיאכאשרובפרטהמשיבשמעלה

?המלאכותיותטענתבגיןהראיותהבאתבנטל

שלהעיקריתטענתואינההמלאכותיותטענתכאשרכי, בבירורעולהמהפסיקה.35

בהתאםהמערערת תפתח בהבאת ראיותיה בגין כלל הסוגיות שבמחלוקת, המשיב

".מחברוהמוציא"שלהרגיללכלל

בכךדי"כינקבע) 25.10.1990(1אביבתלשומהפקיד' נזוכוביצקי2840/90א"רע-ב

כדיראיותיהבהבאתלהתחילהמבקשתעלשלעניינהאחתעובדהאפילושקיימת

". הדיוןלפיצולמקוםואיןהמחוזיהמשפטביתמסקנתאתלהצדיק

) 4.8.2005(טבריהמ"מעמנהל' נמ"בעדבוריה) 1994(מיםמובילי4483/02א"רע-ב

אףזהבמצב. שאוחדוערעוריםבשני, כאמור, מדוברבענייננו, ועודזאת"כינקבע

היהירשא, הנישוםעלמוטל) השומהערעור(מהםבאחדרקהראיההבאתנטלאם

הנושאיםלכלבאשרהראיותבהבאתלהתחיללנישוםלהורותקמאמשפטבית

).9פסקה" (המאוחדבערעורשעלו

חיפהמ"ומעקניהמס, המכסמנהל' נמ"בעמצבריםוולקן8722/03א"רע-ב

הראיההבאתשנטלבכךדיכיסברקמאמשפטבית, כאמור"כינקבע) 30.8.2004(

. כולובערעורהראיותבהבאתתפתחשזוכדיאחתלוקתבמחהמבקשתעלמוטל

להתערבמקוםמצאתילאהענייןובנסיבות] ...[בפסיקהתימוכיןישזולעמדה

.)4פסקה("קמאמשפטביתשלבקביעתו

כינקבע) 19.11.2002(4אביבתלשומהפקיד' נ' ואחעופרנר'קרז1169/00ה"עמ-ב

מקוםתופסתהמלאכותיותטענתהייתהאילו, קרי, ןכאילולאגם, מזויתירה..."

כדי, ל"הנהעובדתיתהטענההעלאתבעצםהיהדי, שבערעורהטענותביןמרכזי

מהלכתכמתחייב, המערעריםכתפיעלמונחשיהיהצריךזהבענייןשהנטללקבוע

.)8פסקה" (זוכוביצקי

- ומ"בעלביטוחחברה" וןצי' "נמ"בע" גרר"מכוניותקבוצת272/68א"עגםוראו

שומהפקיד' נ' ואחאורןמנחם20435-01-11מ"ע); 6.10.1968(מ"בעי"א" הסנה"

פקיד' נמ"בעיעקובסוןצמל34660-02-15מ"ע;5פסקה), 23.8.2015(סבא-כפר
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' נסניוריוסףמאיר55647-07-14מ"ע; 32פסקה), 27.8.2015(תקווה-פתחשומה

.43פסקה), 28.6.2015(מ"מעלמנה–המיסיםרשות

חפצירכישתבגיןשנדרשוהפחתשהוצאות, האחת. בערעורטענותשתילמשיב.36

אתבניכוילמערערתלהתירשאין, השנייה. בניכויהמותרותהוצאותאינןהאומנות

. האבודהחובהוצאת

רכישתבגיןהפחתהוצאותכי, עיקריתכטענה, המשיבטועןהפחתטענתבמסגרת

שלההכנסההפקתבתהליךושלובותהכרוכותהוצאותאינןהאומנותחפצי

ורק) המתוקניםהשומהלנימוקי2.3סעיף(בניכוימותרותאינןזהומטעםהמערערת

פעולההיאהמערערתידיעלהאומנותחפצירכישתכי, המשיבטועןחלופיתכטענה

).המתוקניםהשומהלנימוקי2.4סעיף(מלאכותית

רקהיאהמלאכותיותשטענת, נוספותמחלוקותהצדדיםביןומשקיימות, כךלפי

הראיההבאתנטלכילקבועיש, המשיבשלהעיקריתטענתואינהואף, מהןאחת

מהפסיקהכמתחייב, המערערתכתפיעלמונחשיהיהצריךבערעורהסוגיותבמכלול

טענתבגיןשכנועהבנטלשיישאהואהמשיב, זאתעם. בתחוםהברורהוההלכה

.הטענהתידחה, זהבנטליעמודלאשאםכךהמלאכותיות

ה רכישהלנסיבותהקשוריםוהנתוניםשהפרטיםהעובדהעםמתיישבתגםזותוצאה

, שלההיחידהמניותבעלידיעלכןולפני, המערערתידיעלהאומנותחפציבוהשימוש

מןולכן, המשיבלעומתליהםאביחסראייתייתרוןלהישולכןבידיעתהמצויים

.להפריכםראיותלהביאלמשיבותאפשרראשונהאותםתציגשהיאהראוי

. הדעתאתעליהלתתשישנוספתטענה, זהבהקשר, מעלההמערערת.37

אתתואמיםאינםהמלאכותיותטענתשלומורכבותההסגולימשקלה, לטעמה

" עיקרית"בטענהמדובר, יתמהותמבחינה". חלופית"כטענההמשיבידיעלהצגתה

להתרתההמבחןהתקיימותבשאלתתחילהיידוןהמשפטשביתסבירזהאיןשכן

פעולההיאהאומנותחפצירכישתאםבשאלהידוןמכןלאחרורקהפחתהוצאתשל

התרתבסוגיתהדיוןאתממילאתייתרהמלאכותיותטענתקבלת. מלאכותית

נטלכיולקבועראשונהבהלדוןיש, ענייניתהמבחינ, ולכןחתהפוניכויההוצאה

.המשיבעליוטלבגינההראיותהבאת
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, להתערבלנכוןרואהאיני. לדחותהישכיהחלטתי, הטענהעלדעתישנתתילאחר

טענתאתלטעוןלנכוןמצאהמשיב. המשיבשלהטיעוןבסדר, הענייןבנסיבות

כיהמשיבעלחזקה. כןלעשותוזכותומשניתכטענההפחתבסוגיתהמלאכותיות

לאעודכל. הראיותבחומרומבוססתיותר" חזקה"מטענותיוטענהאיזויודעהוא

בוהטיעוןבסדרלהתערברואהאינימצדוטקטיאומניפולטיביטעםלזהותניתן

. המשיבבחר

המלאכותיותבטענתלפתוחהיהנכון, אובייקטיביתמבחינה, כיהמערערתטענת

הרי. מובנתאינה, המשיבטענותבשארהדיוןאתלייתרעשויהבהשההכרעהמשום

חפצילרכישתההוצאותלפיההפחתבסוגייתהמשיבשלהעיקריתבטענתודיוןגם

לייתרעשויה, המערערתשלהכנסתההפקתבהליךהשלובותהוצאותאינןהאומנות

רואהאינניזאתלאור).הפחתשיעורבשאלתוגם(המלאכותיותבשאלתהדיוןאת

בוהטיעוןסדרפניעל, המערערתגישתלפי " האובייקטיבי"הטיעוןסדראתלהעדיף

טענתסביבמתרכזותאינןבערעורהמשיבשלטענותיושעיקרגםמה. המשיבבחר

ראוהשוואהולשם(הראיותבהבאתשיפתחזהשהואהמצדיקבאופןהמלאכותיות

שומהפקיד' נמ"בעבינלאומיתתובלה) קרגופליינג.(סי.אף56940-07-12מ"ע

).  27פסקה), 25.4.2013(רמלה

לענייןגם, הראיותבהבאתלפתוחהמערערתשעלהואלעילמהאמורהיוצאהפועל.38

.המשיבעלמוטלזוטענהבגיןהשכנוענטל, ברם". המלאכותיות"טענת

המשפטיתהזכותבעלהומי, המשפטיתוהשאלהיתכןכי, אצייןהדבריםבשולי.39

סיווג"שלשאלההיא, שלההיחידהמניותבעלאוהמערערת, האומנותבחפצי

המשיב. המערערתעלמוטלהראיהנטלשממילאכך", מלאכותיות"שלולא", מחדש

נאותההבלתיהמסהפחתת"כיהמתוקניםהשומהלנימוקי2.4בסעיףמציין

חלףהחייבתהכנסתהשלהפחתהתוךבמערערתהפחתהוצאותבדרישתמתבטאת

מסמרותקובעתאינניאולם". היחידשלהפרטיבמישורהאומנותחפצירכישת

. לעילהגעתיאליההתוצאהלאורזהבעניין

הייתהולו, רגילדבריםבמצב. לטובתההוצאותפסיקתמבקשתהמערערת.40

יתכן, השומהינימוקאתהמפרשתההודעהלתיקוןהמשיבלבקשתנעניתהמערערת

הבקשהקבלת. העיקריההליךלתוצאותקשרללא, הוצאותלפסיקתזכאיתוהייתה
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עםבהתמודדותמשאביםוהשקעתהמערערתמצדמסוימתהיערכותמחייבת

הראויהאיזוןיושגגםבכך. כךעלתפוצהכיוראויהערעורבשלבהנוספותהטענות

להסכיםשלאהמערערתשלותההתעקשאולם. הדיןבעלישלהאינטרסיםבין

סיוםבטרםהוגשההבקשה, כאמור. הענייןבנסיבותמוצדקתאינההמשיבלבקשת

מפתיעבתיקוןהמדובראין, ההליךבניהולעיכובחללאולכןהמקדמייםההליכים

בעיקרהמשפטיתבטענהמדוברהמלאכותיותטענתובענייןהמערערתמבחינת

כללינפגעוכיהשתכנעתילאגם. המשפטביתבפנימצויותשבבסיסהשהעובדות

מוצדקתאינההמערערתהתעקשותזהדבריםבמצב. הצדדיםביןההוגןהמשחק

.זההליךבגיןבהוצאותאותהמזכהאינהולכן

דברסוף

. במלואהמתקבלתהבקשה

.המקורייםהשומהנימוקיבמקוםיבואו, לבקשההמצורפים, המתוקניםהשומהנימוקי

.  15.4.2017ליוםעדמתוקניםערעורנימוקיתגישהמערערת

.שבמחלוקתהסוגיותבכלהראיותבהבאתתפתחהמערערת

.להוצאותצואין, הענייןבנסיבות

. 9.00בשעה8.5.2017ביוםמשפטקדםישיבת

, בהעדר הצדדים.2017מרץ 19היום,  כ"א אדר תשע"ז, נהנית
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