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 כבוד השופטת יעל ייטב  פני ב

 

  תמערערה
  

 י.א. הנדסה חברה לעבודות בניה ופיתוח בע"מ

  
  נגד

 

  מע"מ באר שבע משיבה
  

  
 החלטה

 

  1 

 2  מבוא

 3בקשה לחייב את המערערת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיב, ככל שהערעור  .1

 4לחוק א 353ידחה וככל שייפסקו לטובת המשיב הוצאות משפט, בהתא� לסעי� 

 5 519 לתקנה בהתא� ולחלופי�), "החברות חוק": להל�( 1999	ט"התשנ, החברות

 6 בקשה וכ�); "הדי# סדר תקנות: "להל�( 1984	ד"התשמ, האזרחי הדי# סדר לתקנות

 7  .  האמורה הערובה תופקד שלא ככל ידחה הערעור כי להורות

 8המערערת, חברה לביצוע שיפוצי� ופיתוח בתחו� הבניה, הגישה ערעור על החלטת  .2

 9, בגי� ניכוי חשבוניות שהוצאו שלא + 1,085,268המשיב לחייבה בכפל מס בסכו� של 

 10חוק מס ער% " ,(להל� 1975 	מוס&, התשל"ולחוק מס ער% ) 1(א50כדי�, כאמור בסעי� 

 11 . + 241,989"), וכ� על חיובה בתשלו� קנס בגי� אי ניהול ספרי� כדי� בסכו� של מוס&

 12לטענת המערערת, בקצירת האומר, החשבוניות שאות� קיזזה הוצאו כדי�, ולחילופי�,  .3

 13ברות לא היה ידוע לה שהחשבוניות הוצאו שלא כדי�, שכ� מדובר בחשבוניות של ח

 14פעילות ולא של חברות למראית עי�, חברות שיש לה� תיק במשרדי מע"מ ובמשרדי מס 

 15הכנסה. המערערת הוסיפה וטענה כי היא ביצעה את מלוא הבדיקות שיש באפשרותה 

 16לבצע, ובכל מקרה מוטל על המשיב הנטל לבסס את החלטתו המבכרת הטלת כפל מס 

 17 ל. ופסילת ספרי� על פני נקיטת הלי� שומה רגי

 18המשיב טע� מנגד כי החשבוניות שקוזזו בידי המערערת הוצאו שלא כדי�, על ידי מי  .4

 19שלא היה רשאי להוציא�, מבלי שהמערערת הוכיחה בפני מנהל מע"מ כי היא ועובדיה 

 20לא ידעו על כ� שמדובר בחשבוניות שהוצאו שלא כדי�. המשיב הפנה לחקירות שער�, 

 21ערערת אשר הודה לכאורה בפניו ברכישת בי� היתר הפנה לחקירתו של מנהל המ

 22 החשבוניות שהוצאו שלא כדי�.   

ashapira
http://www.CapiTax.co.il/Attachments/34406-02-18.pdf
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5. � 1 את ולחייב לבקשה להיעתר שיש מצאתי הצדדי� בטענות עיו� לאחר כי ואציי� אקדי

 2 .ערובה בהפקדת המערערת

 3 החוקית המסגרת

 4  – קובע החברות לחוק א353 סעי� .6

 5 המניות בעלי אחריות אשר, חו( חברת או חברה ידי על תביעה משפט לבית הוגשה"

 6 ערובה תית# החברה כי להורות, הנתבע לבקשת, המשפט בית רשאי, מוגבלת בה

 7 עד ההליכי* את לעכב הוא ורשאי, בדי# יזכה א* הנתבע הוצאות לתשלו* מספקת

 8 החברה חיוב את מצדיקות אינ# העני# נסיבות כי סבר כ# א* אלא, הערובה שתינת#

 9 הוצאות את לשל* ביכולתה יש כי הוכיחה החברה א* או בערובה החו( חברת או

 10  ".בדי# יזכה א* הנתבע

 11 חברה שהיא, תובעת חיוב הוא בסעי� שנקבע הכלל, הפסוקה בהלכה שבואר כפי .7

 12 ככל, הנתבע של הוצאותיו להבטחת ערובה להפקיד, מוגבלת מניותיה בעלי שאחריות

 13, זיסר' נ מ"בע מלונות אואזיס נאות 10905/07 א"רע זה לעניי� ראו( יתבקש שהדבר

)� 14 והובלות לפיתוח נוריס' נ טוביה באר אזורית מועצה 857/11 א"רע); 13.7.2008 מיו

 15 טריניטי 4890/16 א"רע"); טוביה באר פרשת" ,להל�, 23.05.2011 מיו�( ,מ"בע

 16 אור 7496/15 א"ורע); 22.8.16 מיו�( מ"בע מוכרת הוצאה' נ מ"בע מחשוב מערכות

 17 ,להל�, 14.2.16 מיו�( מ"בע אביב תל הירקו# צפו#' נ מ"בע הקטנה אביב בתל בנמל

 18 המשפטית האישיות תשמש שמא החשש את להפיג נועד זה כלל")). בנמל אור פרשת"

 19 תדחה שהתביעה ככל, המשפט הוצאות מתשלו� להימנע ככלי התובעת של הנפרדת

 20 טכנולוגי מכו# הטכניו# 7221/16 א"רע ג� ראו( הנתבע לטובת הוצאות שיפסקו וככל

�מילגרו רלס'צ'  נ' ואח לישראל )� 21 "). הטכניו# פרשת" ,להל�, 13.9.17 מיו

 22 התובעת את לפטור הסמכות, הסעי� הוראות פי על, המשפט לבית מסורה זאת ע� יחד .8

 23 את המצדיקות מיוחדות נסיבות של בהתקיימ�: משניי� באחד ערובה מהפקדת

 24 לעמוד יכולתה את התובעת הוכיחה שבה� בנסיבות או; בהפקדה מהחיוב ההימנעות

� 25 הנטל. הנתבע בהוצאות תחויב היאככל שו תידחה שהתביעה ככל, ההוצאות בתשלו

 26 פטור המאפשר החריג את אלא, הכלל את להחיל שאי� המשפט בית את לשכנע

 27 ")). טוביה באר פרשת"ב  למשל ראו( התובעת על מוטל ערובה הפקדתמ
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 1 רבות פעמי� נדונה המס ערעורי על החברות לחוק א353 סעי� של תחולתו שאלת .9

 2 נדונה היתר בי�. מס בערעורי ג� חל הסעי� כי המשפט בתי ידי על והוכרע, בעבר

 3 מנהל' נ מ"בע ורדאל'ג 5013/15 א"ברע העליו� המשפט בבית א353 סעי� של תחולתו

 4 יש" כי עניי� באותו קבע סולברג' נ השופט' כב). 27.12.2015 מיו�( שבע באר מ"מע

 5 נוספי* הליכי* על ג* כמו( מס ערעורי על זו הוראה החלת בעצ* רב והיגיו# טוב טע*

 6 ג� הסעי� הוראות להחלת הטע�)". מנהלית רשות החלטת של תקיפה שעניינ*

 7 ג� מתקיימי� ערובההפקדת ב חברה לחיוב טעמי� שאות� בכ� נעו2 מס בערעורי

 8 . המס פקיד החלטת על רוערעב

 9 – קובעת הדי� סדר לתקנות) א(519 תקנה כי אציי� לדרוש מעבר .10

 10 ערובה לית# תובע על לצוות, הדבר לו נראה א*, רשאי הרש* או המשפט בית" 

 11 ". נתבע של הוצאותיו כל לתשלו*

 12 ולהבטיח סרק תביעות למנוע היא התקנה של תכליתה הפסוקה בהלכה שנקבע כפי .11

 13 דומה איזו� עורכת והיא, תידחה שתביעתו ככל הנתבע של הוצאותיו תשלו� את

 14 הנתבע של זכותו לעומת לערכאות הגישה זכות: השוני� האינטרסי� בי�), אחר באופ�(

 15 סרק תביעות למניעת הציבורי האינטרס ג� כמו, כיס בחסרו� מההלי� לצאת שלא

 16 וכ�) 25.2.18 מיו�( 'ואח הנכסי* כונס פרו* גדעו# נגד רחי'צ כורש 5897/16 א"ע ראו(

 17 חברה( LAUDERBAIE YACHTS LTD  4128/17 א"רע ג� וראו; בו המוזכרי� הדי� פסקי

 18 לעניי� הטכניו# ופרשת טוביה באר פרשת וכ�), 29.6.17 מיו�( 'ואח טאוב' נ ואח) זרה

 19 ). הדי� הוראות שתי בי� היחס

 20 האמור לאור מס בערעורי חלה הדי� סדר לתקנות) א(519 תקנה כי בקצרה אציי� עוד .12

 21 1978	ט"התשל), הכנסה מס בענייני ערעורי*( משפט בית לתקנות) א(9 בתקנה

 22 תקנות את מס ערעורי על המחילה, ")הכנסה מס בענייני ערעורי* תקנות: "להל�(

 23 . הדי� סדר לתקנות 519 תקנה את ג�, היתר בי�, הדי� סדר

  24 

 25  והכרעה דיו#

 26 מוטל שלפיו מהכלל לחרוג בענייננו מקו� שאי� מצאתי והתגובה הבקשה בחינת לאחר .13

 27 כאמור, ערובה להפקיד, מוגבלת מניותיה בעלי שאחריות חברה שהיא, המערערת על

 28 בידי עלה לא שכ�, המשיב של הוצאותיו הבטחת לש�, החברות לחוק א353 בסעי�
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 1 הפקדתפטור מ המצדיק מהחריגי� חריג בענייננו מתקיי� כי להראות המערערת

 2 . הערובה

 3 את תמכה לא היא ואול�, אית� הכלכלי מצבה כי בתגובתה אמנ� טענה המערערת .14

 4 ולא, הכלכלי מצבה בדבר מלאה תמונה המציגי� מסמכי� הגישה לא, בתצהיר טענתה

 5 כי המערערת הודתה בתגובתה. בטענתה לתמיכה כלשהי עובדתית תשתית הניחה

 6 הפעילות חוסר את ותלתה, ממוש� פעילות חוסר בשל נסגר המשיב אצל תיקה

 7 לא המערערת. אחרונהב הפעילות לחידוש טוענת שהיא תו�, המניות בעל של במחלתו

 8 תשלו� את המבטיחי� אמצעי� או נכסי� לה אי� שלפיה� המשיב טענות את הכחישה

 9 כל הציגה לא אפוא המערערת. כלשה� כלכליי� משאבי� על הצביעה ולא, ההוצאות

 10, ככל ההוצאות בתשלו� לשאת לה המאפשרת הכלכלית יכולתה על המעידות ראיות

 11 .שיפסקו

 12 מהפקדת הימנעות להצדיק כדי בה� שיש אחרי� טעמי� על ג� הצביעה לא המערערת .15

 13 .  הערובה

 14 הערעור שסיכוי לקבוע נית� כי סבורה אינני, זהמקדמי  בשלב, הערעור לסיכויי אשר .16

 15 טיב נוכח וזאת, הערובה מהפקדת פטור להצדיק, לבד�, בה� שיש במידה, גבוהי� כה

 16 והראיות, הפסוקה ההלכה מכוח המערערת עלבענייננו  המוטל הנטל, המחלוקת

 17 בחקירתו המערערת מנהל של לכאורה הודעתו לרבות, השומה שבבסיס המנהליות

 18 '. פיקטיביות' חשבוניות רכישת על המשיב בפני

 19 כדי, ערובה בהפקדת המערערת את לחייב שיש כאמור מצאתי האמורות בנסיבות .17

 20 שהמערערת וככל ידחה שהערעור ככל, המשיב של הוצאותיו תשלו� את להבטיח

 21 .בהוצאותיו תחויב

 22 סיכויי, במחלוקת השנוי המס סכו� את לשקול יש וטיב� הערובות גובה בקביעת .18

 23. בהוצאות הצפוי החיוב היק�ג� את  יוצא וכפועל, הצפוי ההתדיינויות היק�, התביעה

 24 של בסכו� ערובה בהפקדת המערערת את לחייב שיש מצאתי אלו שיקולי� יסוד על

 25 מבעלי אחד כל לחייב שיש מצאתי כ� כמו. בנקאית בערבות או במזומ�, + 50,000

 26 .+ 060,00 של בסכו�' ג צד ערבות בהפקדת המערערת של מניותיה
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 1 ימחק, האמורה התקופה בתו% יופקדו שלא וככל, ימי* 30 בתו% יופקדו הערבויות .19

 2 .הערעור

  3 

  4 

  5 

  6 

 7  , בהעדר הצדדי�.2018מאי  30, סיוו� תשע"ח ט"זהיו�,  נהנית

       8 

                 9 
  10 




