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:להכרעההצריכותוהעובדותהרקע

גורבןאורית' הגבידיעל100%שלבשיעורהמוחזקתפרטיתחברההינההמערערת.1

בןיעקבמרידיעלהניתן, מקצועיייעוץבמתןעוסקתהמערערת). "אורית": להלן(

הייעוץעבורמשכרהכנסותישלמערערת. אוריתשלזוגהבן, )"קובי": להלן(גור

ישנםלמערערת. שונותבחברותכדירקטורקובישלומהכנסותיו, קובינותןאותו

המסבשנות, בנוסף. האישיכנהגומשמשאשרנוסףועובדעצמוקובי-עובדיםשני

.מדיבידנדהכנסהלההניבושראהשקעותלמערערתהיו, לתובענההרלוונטיות

שלבשיעוררפואיתנכותלונקבעובגינה, ממארתבמחלהקוביחלה2006בשנת.2

.30.9.07ליוםועד1.4.06מיום, חודשים18שללתקופה100%

:המסלשלטונותהדיווחים

ביוםהמשיבלהשהוציאבצושומהבעקבות, ערעורהודעתהגישההמערערת.3

כלעלחלקההמערערת. לפקודה' א158סעיףהוראותפיעלוצאההאשר, 5.1.2011

.הערעוראתהגישהכןועל, שבשומההמססכום

הסכומיםאתהמסלשנותהמערערתשללהכנסההמשיבהוסיף, השומהבמסגרת.4

2006לשנת; 485,732₪שלסך2005לשנת; 1,774,150₪שלסך2004לשנת: הבאים

.334,193₪שלסך2007לשנת; 100,151₪שלסך

:השונותבסוגיותוהכרעהדיון

?התיישנה2004המסלשנתהשומההאם.א

:המערערתטענות

. 2004המסבשנתהכנסותיהעלהשנתיהדוחאת2005בשנתהגישההמערערת.5

אתלאשר31.12.2008ליוםעדרשאיהיההמשיב, לפקודה) 2)(א(145לסעיףבהתאם
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נקבעעוד. השפיטהמיטבלפישומתהאתלקבועאו, רערתהמעשלהעצמיתשומתה

(א(145סעיףשלבסיפא להאריךניתןהמסיםרשותמנהלשבאישור, ל"הנ) 2) 

ליוםעדקרי, )"ההתיישנותתקופתהארכת": להלן(נוספתבשנהזותקופה

31.12.2009.

היא, ההרגילההתיישנותתקופתתוםלאחר, 12.1.2009ביום, המערערתלטענת.6

מרהמקצועיהרפרנטשלממכתבוהעתק, זיגדוןח"רו, דאזמייצגהבאמצעותקיבלה

והארכתהחריגהפעלתבדבר, )15.12.2008התאריךאתנשאהמכתב(קיסרמשה

.2009שנתלסוףעדההתיישנותתקופת

שכןלהתבטלההתיישנותמועדהארכתבדברההחלטהשלדינהכיטוענתהמערערת.7

היאהטענה. בטלה-2004לשנתהמשיבשהוציאהשומהכןועל, כדיןשלאהנעשתזו

ההתיישנותתקופתתוםלפניסבירזמןלבצעישההתיישנותתקופתהארכתשאת

ביוםלמערערתנמסרהההתיישנותתקופתהארכתבדברההחלטה. הרגילה

המועדכיטוענתהמערערת. הרגילהההתיישנותתקופתסיוםלאחרקרי, 12.1.2009

, קרי. ההחלטההתקבלהבוהמועדולא, ההחלטהנמסרהבוהמועדהואהרלוונטי

ביוםכברהרי, ההתיישנותתקופתהארכתבדברהודעהלמערערתנמסרהמשלא

הציפייהבעיקרוןפגיעהמהווהזהוצעד, 2004המסלשנתהשומההתיישנה1.1.2009

א"עעלמסתמכתהמערערת. שומההסופיותובעיקרוןהמערערתשלובוודאות

, רונןהוצאת-במיסיםפורסם(סמימשה' נ1ירושליםשומהפקיד5954/04

22.4.2007.(

שהודעהקובע, "הודעותהמצאת"שעניינולפקודה238סעיףכיטוענתהמערערת.8

אתהמשיבשלח, זאתחרף. רשוםבדואראליותישלחאואדםשללידיותומצא

תרשומתלערוךומבליהפקסקבלתאתלוודאמבליוזאתהפקסבאמצעותההחלטה

אינוכברזגדוןח"רוכילדעתנוכחהיההוא, כןלעשותטורחהיההמשיבלו. בנדון

.המערערתאתמייצג

, ההתיישנותתקופתלהארכתההחלטהשהתקבלהבכךדיאיןכיטוענתהמערערת.9

שלההחלטההובאהלאמש. ההחלטהאתהמערערתלידיעתלהביאישאלא

.זהבתאריךלסופיתהפכההשומה, 31.12.2008ליוםעדהמערערת
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בסעיףהקבועה, ההתיישנותתקופתלהארכתהסמכותשאתהמערעתטוענתעוד.10

רקזוסמכותלהחילויש, ובמשורהחריגותבנסיבותלהחיליש, לפקודה) 2)(א(145

. ושימועטיעוןזכותלאחר

בהתאםוזאתהחלטתואתלנמקהחובהחלההמשיבעל,המערערתשללטעמה.11

עלהמפקח' נ' יג'אחגעבדחאלד143/56צ"בבגהפסוקהולהלכהתקיןמנהללכללי

היוואשרלנימוקיםבאשרתיעודכלהציגלאהמשיב. 372, 370א"יד"פ, התעבורה

תנאיהינהההנמקה. שרירותיתבהחלטהמדוברכיעולהפניוועל, להחלטהבסיס

המשיבשלסירובו. מנהליתרשותשלהחלטתהעליעילהשיפוטיתלביקורתהכרחי

תקופתהארכתביסודנימוקיםעמדולאכימהסיבהנבעהנימוקיםבהצגת

.ההתיישנות

כינודעלמערערת. 24.11.2008ביוםהשומהפקידאצללדיוןהוזמנההמערערת.12

זהטיעון. זהלדיוןהתייצבהלאהיאגםולכן, לדיוןלהתייצבמתכווןאינוהמשיב

יכוללאהמשיבשכן, ההתיישנותתקופתלהארכתהמשיבשלנימוקלהיותיכולאינו

.לאאו, לדיוןהתייצבההמערערתאםלדעתהיה

, השומהבנימוקי. 2004המסלשנתבצושומהלמערערתנקבעה5.1.2011ביום.13

לפקודה) ב(א158לסעיףבניגוד, זוהלהחלטבאשרנימוקשוםקיבלהלאהמערערת

.הנמקהחובתהקובעת

לתוםבסמוךכיזולת, ענייניטעםכלללאשהתקבלהשרירותיתבהחלטהמדובר.14

.בתיקטיפללאהואכינזכרהמשיבההתיישנותמועד

המערערתאתלזמןהמשיבעלהיה, ההחלטהקבלתטרםכיטוענתהמערערת.15

.המנהליבהליךהגינותהמבטאתדרישה. הטבעיקהצדמכלליאחדשזה, לשימוע

:המשיבטענות

למערערתנמסרהשומההארכתמכתב. במועדהוארכההשומהכיטועןהמשיב.16

.ההתיישנותתקופתחלוףובטרםבמועד

.  בפקסההארכהמכתבשלהמסירהאתלבצעניתןלאכיקובעתאינההפקודה.17
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ביוםרקההתיישנותתקופתאתלהאריךההחלטהעללהנודעכיהמערערתטענת.18

.נבוןח"רושלמהעדותשעולהכפי, נכונהאינה12.1.09

כמייצגעתבאותהרשוםשהיה, זיגדוןח"רואתלעדותמלהביאנמנעההמערערת.19

. המערערתשל

שלהמחלהבשל, בההטיפולאתלהקפיאוביקשהלמשיבשפנתהזוהיאהמערערת.20

.המערערתבקשתבשל, בענייןהטיפולאתלהקפיאהחליטהשומהפקידסגן. קובי

הגבלתללאבתיקהטיפולאתלדחותהמערערתבקשתבשלבוצעההשומההארכת.21

.זמן

:ההתיישנותבשאלתוהכרעהדיון

לצורךהקבועהמועדמהו, העקרוניתבשאלהמתמקדתהצדדיםביןהמחלוקת.22

הודעתאתהשומהפקידשלחשבוהתאריךהאם. ההתיישנותתקופתהארכת

פקידשלפעולותאילו? הנישוםאצלהצוהתקבלשבוהתאריךשמאאו, ההארכה

אוטומטיאישורומונעותההתיישנותמרוץאתהעוצרותכפעולותייחשבוהשומה

שלההתיישנותתקופתבהארכתכשורהפעלהמשיבהאם, דנןובמקרה? השומהשל

?מכברזההתיישנואלווחותדשמאאו, 2004לשנתהשומהדוחות

:הואהרלוונטיתבתקופהלפקודה) 2)(א(145סעיףשללשונו.23

תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו , פקיד השומה רשאי"

, בתוך ארבע שנים מתום שנת המס כאמור–ובאישור המנהל , ח"הדו

:לבדוק אותו ולעשות אחת מאלה

;לאשר את השומה העצמית)א(

, את הניכויים, ע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו של אדםלקבו)ב(

הקיזוזים והפטורים המותרים ממנה על פי כל דין ואת המס שהוא 

שומה ; ח אינו נכון"אם יש לו טעמים סבירים להניח שהדו, חייב בו

לפי פסקת משנה זו יכול שתיעשה בהתאם להסכם שנערך עם 

";הנישום
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בשנהההתיישנותתקופתאתלהאריךניתןמסיםהרשותמנהלבאישור, ככתוב.24

השומהפקידשלברצונואם, זהסעיףלפי. 2009שנתלסוףעדובעניינינו, נוספת

השלישיתהשנהלסיוםעדזאתלעשותעליו, ההתיישנותתקופתאתלהאריך

. המועדאתלהאריךיוכללאאחרת, המסיםרשותמנהלובאישור, השומהלהוצאת

' נהשומהפקיד568/78א"עבשנקבעה, בירהלכתהייתהשנהגהההלכהםשניבמשך.25

בובמועדנפסקההתיישנותמרוץכינקבעשם) 1979(735) 3(לגד"פ, מ"בעביריצחק

. שפיטתומיטבלפישומהוערךהנישוםשלהעצמיתהשומהאתפסלהשומהפקיד

לאחרגםהחלטתועלשוםלנילהודיעיכולהשומהפקידכיבירבהלכתהובהרעוד

.הקובעהמועדחלוף

שומהפקיד5954/04א"עבשנקבע, סמיבהלכתההלכהשונתה, שניםמספרלפני

אתתואמתאינהבירהלכתכינקבעשם, )22.4.2007, בנבופורסם(סמי' נ1ירושלים

היאבפקודהההתיישנותסעיפיתכליתוכי, כיוםהנהוגיםהתכליתיהפרשנותכללי

הזמניםמרוץכינקבעכןעל. הנישומיםשלהמשפטיתהוודאותחוסרצמצום

.הנישוםלידיעתמועברתהשומהפקידהחלטתכאשררקיסתייםלהתיישנות

ביתעמד, )10.12.2014, בנבופורסם(נאמן' נ3אביבתלשומהפקיד3929/13א"עב

להיותצריכיםניםהזמוכי, הזמןלמסגרתהנוגעיםהכלליםעלהעליוןהמשפט

כינפסק, נאמןבעניין. עובדתיותמחלוקותוריבויודאותאילמנועכדיברורים

כינפסקולכן, השניהצדשלהפעולהבשיתוףתלוייםלהיותצריכיםאינםהכללים

השומהמפקידההחלטהנשלחהבוהמועדהואהמועדהארכתלענייןהקבועהמועד

.ההחלטהאתהנישוםבלקיבוהמועדולא, הנישוםאל

וייסינקו805/14א"עב, נאמןבענייןשנקבעההלכהעלהמשפטביתחזר, לאחרונה

כבודאומרשם) 13.10.2015, בנבופורסם(חולוןשומהפקיד' נמ"בע1996אחזקות

:כיובראן'ג' סהשופט

סעיפיתכלית, זהמשפטביתפסיקתפיעל, דבריםשלסיכומם"

, לשומתוביחסהנישוםאצלודאותליצורהיאקודהבפההתיישנות

אתשיראומנתעלכיהיאההלכה. ומוגדרתקבועהזמניםבמסגרת

לפישומהלהוציאסמכותואתבמועדשהפעילכמיהשומהפקיד

החלטתואתלשלוחעליו, עליהבהשגהלהכריעאושפיטתומיטב



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה פתח תקווה' מ נ"אמבה השקעות בע40520-01-11מ"ע

:   תיק חיצוני

29מתוך 7

המועדלאחרנשלחהאשרושומה, הקובעהמועדחלףבטרםהסופית

."בטלהתהאהקובע

:ובהמשך

, כאמור, ענייןבאותו. נאמןבענייןהדיןמפסקגםנלמדיםהדברים"

הואסמכותוהפעילכאילוייחשבהשומהפקידבוהמועדכינקבע

כינפסק. אצלוקבלתהמועדולא, הנישוםאלההודעהמשלוחמועד

ושולחשפיטתוטבמילפישומהלנישוםמוציאהשומהפקידבומקום

המועדלאחרהנישוםשללידיונמסרתהשומהאך, במועדאותהלו

אתתואמתזוקביעה. במועדשהוצאהכשומההשומהתיחשב- הקובע

לקטיעתרלבנטיתאינההנישוםשלידיעותיולפי, לעילהמתוארהכלל

עליהלומדהנישוםאםאףתקפהתהאהשומהשכן, הזמניםמרוץ

.הקובעהמועדלאחר, לידיוהגיעהכאשררקלראשונה

ומהם, זהאתזהמשלימיםונאמןאוןדורבענייןהדיןפסקי, למעשה

מרוץנקטעבוהמועדייקבעלפיוהיחידהמשתנהכילמדיםאנו

לפישומהלהוציאהשומהפקידשלסמכותולהפעלתההתיישנות

השומהפקידהפעילבוהמועדהוא, בהשגהלהכריעאושפיטתומיטב

."הסמכותהפעלתעלהנישוםלידיעתקשרללא, סמכותואת

פקידהחלטתאתהמערערתקיבלהבוהמועדמשנהזהאיןכי, לעילמהאמוריוצא.26

, סמכותואתהשומהפקידהפעילבוהתאריךהואהקובעהתאריךאלא, השומה

.2.200815.1, למערערתהפקסאתהשומהפקידשלחבוהתאריךלמעשהשהוא

כיעולההמערערתי"עלעדותשהובא, נבוןח"רושלבעדותו, זאתכלאףעל.27

מהעדותשעולהוכפי. 12.1.2009ליוםקודםעודהמועדהארכתעלידעההמערערת

):18.5.2014מיוםהדיוןלפרוטוקול70' עמ(

פקידאצלהתקבלאשר13.1.09מיוםמכתבךאתבפניךמציגה. ש"

בפקסלךהומצאוהמועדהארכותכיטועןאתהבו, 21.1.09- בהשומה

?המכתבזה, 12.1.09ביום

.כן. ת
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.17/ משוסומןהתקבל, להגישואבקש. ש

של, השומהשלמועדהארכותשהיוידעתכבראתה12.1- ב, כלומר

?נכוןהאם, התקופה

.מהנישוםידעתי, כןלפניידעתי. ת

?זהאתלךאמרהנישוםמתי. ש

לסוףדצמבראמצעבין, זהעללושנודעאחריקצרזמןלדעתי.ת

."2008דצמבר

אתשייצגזיגדוןח"לרוהשומההארכתעלההודעהאתשלחהמשיב, ועודזאת.28

השומההארכתבזמןכיהמערערתטענתאתמקבלאיני. תקופהבאותההמערערת

, המועדהארכתלמועדנכון, בהמשירישומילפי. זגדוןח"רוולא, אותוייצגנבוןח"רו

שומה. אליונשלחהההארכההודעתכןועל, זגדוןח"רוהיההמערערתשלהמייצג

לביתלהוכיחהחובהועליה, המייצגהחלפתעלהמשיבאתליידעהמערערתעל

פעלהמשיב, כןעשתהמשלא. הייצוגהחלפתבדברהמשיבאתעדכנהכימשפט

כמייצגהמשיבאצלרשוםשהיהזגדוןח"לרוהההארכמכתבאתכששלחכשורה

-לעדותזגדוןח"רואתהביאהלאשהמערערתהעובדהכילצייןמיותר. המערערת

.לרעתהפועלת

באמצעותלהעשותיכולהההתיישנותמועדהארכתהודעתמשלוח, כןעלאשר.29

גועלפכדיהדוארבאמצעותנשלחהלאשההודעהבעובדהאיןכןועל, פקסמשלוח

המשיבשלעמדתועליימקובלת, כןעליתר. המשיבהחליטשעליההמועדבהארכת

שנוהלההחקירהובשל, קובישלהבריאותימצבובעקבותנעשתההמועדהארכתכי

.המיסיםרשותבפרשייתקוביכנגד

שפקידבאופןהסעיףתוקן, 2015בשנתשנעשה,211שבתיקוןלצייןהראוימן.30

באחתלנקוטח"הדולונמסרשבההמסשנתמתוםשניםארבעוךת, רשאיהשומה

נמסרשבההמסשנתמתוםשנים4לנקבעהההתיישנותתקופת. דלעילמהחלופות

. השומהלפקידח"הדו

ושלא, המועדלהארכתהנימוקיםלהניתנושלאכךעלהמערערתלטענותבאשר.31

מקבלאני, המועדהארכתנילפונימוקיהעמדתהאתלהשמיעהאפשרותלהניתנה

. זהבנושאהמשיבעמדתאת
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בתיקהדיוןאתלדחותבבקשה, 25.5.06ביום, למשיבשפנתהזוהיאהמערערת

המשיבאצלבחיובהתקבלהזוובקשה, קובישלמחלתובשלמוגבלתבלתילתקופה

קובישלמצבועלבעדכוןלמשיבבשניתפנתהלאהמערערת.אנושיותמסיבות

לטפלהחלההמערערתכיהטענהאתמקבלאיננילכן. בתיקשובלדוןבבקשהו

מבקשתנבעההארכהובקשתבטיפולהאיחור, הענייןבנסיבות. באיחורבשומה

.המשיבכתפיעלמוטלתזהלאיחורהאחריותלפיכך, המערערתומהתנהגות

אוישוםלנמוקדמתהודעהחובתאין, לפקודה) 2)(א(145סעיףללשוןבהתאם.32

טעמיםשלדרישהלגביהואיןאישורשלבסמכותמדובר. עמומוקדמתהתייעצות

.כלשהושימועהליךאומיוחדים

שהתקופהככלטיעוןזכותלמערערקיימתכיקובעאינו3/2009הכנסהמסחוזרגם

בענייננוחללאזהחוזר, הצדדיםשהדגישווכפי(אחריהולאהתקופהבתוךמוארכת

: כינקבעבחוזר). הארכההחלטתקבלתלאחרפורסםהואשכן

עודההתיישנותתקופתאתלהאריךיש, השומהסופיותעקרוןבשל"

תוםלאחרהמנהלאישור. הרגילהההתיישנותתקופההסתיימהבטרם

עריכתלאחר, חריגיםבמקריםרקייעשההרגילהההתיישנותתקופת

לענייניםל"הסמנכשלובאישורוכוחובאאוהנישוםבנוכחותשימוע

." מקצועיים

אתתואמתהשומההארכתכיעולהעוד. במועדנעשתההשומההארכתבעניינו

עדהשומהלביסוסחיונימידעבאיסוףאובייקטיביקושישלקיומו–לחוזר2.1סעיף

.הרגילהההתיישנותתקופתלתום

, וכאמור(הארכהעלההחלטהקבלתבזמןבתוקףהיה3/2009חוזראםגם, כןעל

הארכתעלוהחלטתוכשורהפעלהשומהפקידכינראה, )בתוקףהיהלאהוא

. כדיןונעשתהצודקתהינההתקופה

שהדיוןלאחר(המערערתעםלדיוןנוסףמועדלקבועניסיונותיוכיהראההמשיב.33

.יישנותההתתקופתאתהאריךהואולכן, בתוהועלו) התקייםלאשנקבעהראשון

מיוםהדיוןלפרוטוקול92' עמ(כיהעיד, אביבתלשומהבפקידרכז, כהןציון

24.6.2014:(
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אמבהלחברתזימוןהוצאתי16.11.08- ובהתיקאתקיבלתיאני: ...ת"

ח"ולרוזיגדוןח"לרוהעתקיםכמובןשלחתי, 24.11.08ליוםלדיון

זיגדוןח"רו. האישיקבתיגורבןאתלמעשהייצגשהואלבבברמיכאל

ביוםוגםלדיוןהגיעלאמהמייצגיםאחדאף24.11–ב. אמבהאתייצג

ניסיתימכןלאחראך, הסיבהאתזוכרלאואניהגעתילאגםהזה

15.12–ב. זיגדוןח"רואתתפסתיולאלדיוןהגיעולאהםמדועלברר

היא, יוןלדהגיעולאהםמדועזיגדוןח"רושלהפקידהעםדיברתי

. בלבדלידיעהשזהחשבושהםטענה

?זיגדוןח"רואתלהשיגשלךהניסיונותלגביתפרט: ש

ניסיונותמספרליהיו15.12.08עד24.11.08- מהדיוןלמחרתיום: ת

הבנתי15.12.08–בורקאותותפסתילאאבלזיגדוןח"רואתלהשיג

הודעהזיגדוןח"לרוהשארתי. ח"בביהיהזיגדוןח"שרומהפקידה

..."מענהשוםקיבלתיולאאליישיחזור

):24.6.2014מיוםהדיוןלפרוטוקול102בעמוד(ובהמשך

ואתאמבהחברתאתזימנתי16.11.08ביום: כדלקמןהןהעובדות"

שאניבגללהןדיוןהתקייםלא24.11.08- ב. 24.11.08ליוםגורבןקובי

. הגיעולאהםשבגללוהןבמשרדהייתילא

לאשהםיודעאתהאיךבמשרדהייתלאאתהאם, ש"ביהמלשאלת

15.12.08ליוםועדח"רואתלהשיגניסיתי25.11.08- ב, משיבאני, היו

הופיעולאמדועאותהושאלתיהפקידהעםשיחהקיימתיכברבו

מצייןאני. בלבדלידיעהשזהחשבהשהיאבפנייטענהוהיאלדיון

הצלחתילא15.12.08- השיחהועד25.11.08הדיוןשלתקופההשבין

. ח"בביהיהשהואליהובהרלימים. זיגדוןח"רואתלהשיג

אתלהםהוצאנו15.12.08- ב. הפקידהדברילפיהיולאשהםיודעאני

. ההתיישנותתקופתהארכת

וביקשתימאחרנוסףלדיוןמועדהיהלא. נוסףלדיוןזימוןהיהלא

אבלחדשמועדלתאםמנתעלאליייחזורזיגדוןח"שרושיחהבאותה

. נוספתשיחהעשיתישבו7.1.09עדאלייחזרלאהוא
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לזמןנוסףלניסיוןבמקבילההתיישנותתקופתלהארכתפעלנואנחנו

."לדיון

פרשיית, זמןהגבלתללאבתיקהטיפוללדחייתהמערערתבקשת, אלהנסיבותבשל

הוארכה, ההתיישנותמועדחלוףטרם, לדיוןמועדלקבועהצלחהואי, יםהמסרשות

.נוספתלשנההתקופה

שומהבפקידמקצועירפרנטהיהההתיישנותתקופתהארכתשבזמן, קיסרמשהמר.34

78עמוד(כיהעיד, ההתיישנותתקופתשלבהארכותהיתרביןשעסקאביבתל

):18.5.2014מיוםהדיוןלפרוטוקול

לגביתקופהבאותהשלךהעבודהצורתהייתהמהש"לביהמפרט. ש"

?שומותהארכתאישוראופן

באותהחוזרנכתבלאעודכיבמחלקהנוהגשהואאיזהלנוהיה. ת

הייתי, אוקטוברבסוףמשהוהיינו, עושיםשהיינומהאבל, תקופה

כלאתמראשלהכיןיתחילושכברלהםאומר, הרכזיםואללסגןפונה

הםכאשר, התיישנותתקופתהארכתלעשותרוציםשהםהתיקים

שצריךחושביםהםלמההסיבהאתתיקלכללילהכיןלמעשהצריכים

. להאריך

?בודקהייתמה. ש

שהיאסיבהישואםענייניתהצדקהישאםבודקיםהיינובגדול. ת

השומהפקידאםבודקיםהיינובגדול. שטויותעללאשזהמהותית

נזכרהואהסוףלפניחודשואזהתיקאתוהזניחהתרשלמקרהאותוב

הארכהאותהידיעלעצמואתלהציל, עצמואתלחפשמנסהוהואבו

מיניבכלמהםנמנעוהטיפולטיפולשהתחילומקרהבאמתשזהאו

."היהשלנוהמוטובגדולזה. מיוחדותסיבות

:ובהמשך

?פיספציבאופןהזהבמקרההיהמה. ש"

זוכרכךכללאאני. מיוחדדברפההיהכלקודם, פהשהיהמה. ת

לכלחריגהיהשזהמיוחדמשהופההיהאבל, פרטיםפרטיבדיוק

ובשונההמיסיםרשותבפרשתמעורבתהייתהפההסגנית. המקרים
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שאורנהזוכראניפה, פהמעורבכ"בדשהסגןשאמרתיהמקריםמכל

לאאני, תשמעליאמרהבמפורשהיא, שהייתההסגניתשהיאבכר

, המפקחועםהרכזיםעםלבדאתהזה, בכללזהעםלהתעסקרוצה

אמרהשהיאשיחהלאותהמעבר. לחלוטיןמעורבתהייתהלאהיאבזה

לאואנימעורבתלהיותיכולהלאאנילמהמביןאתה, תשמעלי

ציוןעםתיישבמקרהבאותו. זהעלדיברנולאלזהמעבר, פהמעורבת

אצליושבהייתיכ"בדשבנוהלבגללהחריגהיהזה, החדרבתוךאצלו

שהואזוכרואנימקרהבאותוכהןציוןעםישבתי. שומהפקידהסגן

בקשהבגלל, חולההיהוהנישוםבתיקטיפולשהתחילהסביר, ליאמר

פרשתשלהסיפוראתהיהזהואחריבתיקהטיפולאתהפסיקושלו

ניסוואז, מיוחדותנסיבותפההיו, נלקחהתיקואזיסיםהמרשות

והתרשמתיהצליחוולאטלפוניםהמייצגעם, הנישוםעםקשרליצור

טיפולהתחילשבאמת, ניסיוןבאמתשהיה, מיוחדותנסיבותהיושפה

וכןלהאריךצריךשכןמקריםאותםשזההתרשמתימקרהבאותוולכן

."בתיקעניינידיוןפהלעשותהזדמנותפהלתתצריך

:17.3.09ביוםקיסרמשהמרשלחאותומהמכתבשעולהכפי.35

, 2004המסלשנתלדוחותההתיישנותתקופתאתלהאריךהחלטתי"

הטיפולהחל2006בשנתשכברהעובדהעלהיתרביןהתבססה

לדיוןזומןהנישוםואף, 2004המסלשנתהדוחותלגביהשומתי

בקשתובשלוזאת, הוקפאבתיקהטיפולאך, השומהפקידבמשרדי

".הבריאותימצבובגיןהשומתיהטיפולאתלדחות

מוסמךהיהאשר, קיסרמשהמר–כדיןהמנהלאישורהתקבלבענייננוכי, חולקאין

פיעלהמועדאתלהאריךההחלטהאתקיבלאשרהוא, הרלוונטיתבתקופהכדין

.לפקודה) 2)(א(145סעיף

הארכההחלטתקבלתטרםשימועמתןובאיההחלטהקבלתבהליךפגמיםהיולוגם.36

ספקכינראה, )שכאלהפגמיםלהוכיחהצליחההמערערתאםמסופקניזהובמקרה(

הינהכיוםהנהוגהההלכה. בלבדזהמטעםהארכההחלטתאתלבטלניתןאם

הבטלותינתדוקטראתהחליפהאשר, זודוקטרינה. היחסיתהבטלותדוקטורינת
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ולאההליךריפויהיאשמגמתןרבותסמכויותהמשפטלביתמקנה, המוחלטת

מ"מעמנהל' נפרידמןאביבה15415-01-13מ"בעהחלטתיזהלענייןוראה. (בטלותו

)).3.4.2013, בנבופורסם(

הסיבותאתידעההיאכינראה, ההנמקההעדרבדברהמערערתלטענותבאשר.37

כפי, השומהלביטוללגרוםכדיבכךאיןמקרהובכל, השומהלהארכתשהביאו

' נשלמייגאל3178/12) העליוןש"ביהמ(א"בעדנציגר' יהשופטשלמדבריושעולה

):17.11.2014, בנבופורסם(נתניהמקרקעיןמיסוימנהל

לנוכח תורת הבטלות היחסית שהשתרשה היטב בפסיקתו של בית "

במיוחד במקרים בהם הפגם שנפל , הליהמנמשפט זה בתחום המשפט

דפנה : ראו[בהחלטת הרשות המנהלית נוגע לפגיעה בזכות הטיעון 

נראה , )]ארז- ברק: להלן) (2010(804-802כרך ב משפט מינהליארז- ברק

תורת . כי מסקנתו הנטענת של המערער הינה מרחיקת לכת ושגויה

של גמישות הבטלות היחסית מעניקה לבית המשפט מידה לא מבוטלת

בבואו לקבוע מהי התוצאה המחויבת במקרה הקונקרטי מקיומו של 

ובין , תוך הסתכלות על ההליך כמכלול, פגם מסוים בהליך המנהלי

, זאת ועוד. היתר תוך הבחנה בין פגמים מהותיים לפגמים שוליים

השכל הישר מוביל למסקנה כי גם אם נפל פגם פרוצדוראלי מסוים 

מקום להחמיר יתר על המידה עם הרשות המנהלית הרי שאין , בהליך

: ראו[אם התברר כי התקיים בהמשך תחליף סביר שריפא את הפגם 

]".839-837' ארז בעמ- ברק

בסמכות, כדיןנעשתהההתיישנותתקופתהארכתכי, עולהלעילהאמורמכל.38

. זהלענייןהמשיבעמדתאתלקבלאלאליואין, ובמועד

.לפקודה) ג(18סעיףילפהוצאותייחוס.ב

:המערערתטענות

חליםאשרמדיבידנדהכנסותלההיו, הרלוונטיותהמסבשנותכיטענההמערערת.39

הקבועההנוסחהאתהחילהמשיבכיטענההמערערת. מועדפיםמסשיעוריעליהן
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עמדהבהןוהמימוןוכלליותההנהלההוצאותאתלייחסישבה(לפקודה) ג(18בסעיף

מבלישרירותיבאופן) מדיבידנדהכנסותיהכנגדגםהכנסותיהבהשגתהמערערת

יישוםפניעלאמתמסגבייתלהעדיףישלפיהלהלכהובסתירה, זוקביעתושנימק

.הנוסחהשלשרירותי

הכנסותיהעםישירבקשרקשורותהוציאהאותןההוצאותכיטענההמערערת.40

. מדיבידנדהכנסותיהבהשגתכללשימשוולאזוהכנסהבהשגתכולןשימשו, מייעוץ

להוצאה. משרדיציודבגיןפחתהוצאותכוללוכלליותהנהלההוצאותסעיף, לדוגמא

.מדיבידנדהמערערתלהכנסת, עקיףולו, קשרכלאיןזו

בהסכםהמושכר, מבנהבעלותמחברותהתקבלהדיבידנדכיהמערערתטענהעוד.41

חברתידיעלמתבצעהחברותניהול. מבנהכלבאחדשוכרעםטווחארוךשכירות

הוצאות, כןעל. ההחלטותקבלתבתהליךמעורבותכללמערערתאיןבהניהול

החברותשלניהולןבגיןהוצאהכלכוללותאינןהמערערתשלוכלליותההנהלה

כללהאין, בחברותהמערערתשלהחזקתהשיעורלאור. הדיבידנדאתקיבלהממנה

בחברותהמערערתשלהשקעתה, בנוסף. אלובחברותהדיבידנדחלוקתעלהשפעה

הוצאותכללמערערתנגרמולאולפיכךכלשהןהלוואותבקבלתכרוכההייתהלא

להכנסתלייחסאיןהמימוןהוצאותאתשגםומכאן, ל"הנהשקעותיהבגיןמימון

.מדיבידנדהמערערת

בעוד, מייעוץלהכנסותיההוצאותיהכללאתוייחסהספציפיייחוסביצעההמערערת.42

וההנהלההמימוןהוצאותכללאתייחסאלאספציפיייחוסביצעלאהמשיב

אלומהכנסותאחתכלשלליחסבהתאם(הכנסותיהלכללהמערערתשלוכלליות

.מדיבידנדלהכנסותוהןמייעוץלהכנסותהןקרי, )הכנסותיהלכלל

. מדיבידנדהכנסתהבהפקתששימשההוצאהלכלההיהלאכיהמערערתטענהעוד.43

). 6/מע(שצורפוומהמסמכיםלבבברח"רוושלקובישלמהעדויותעולהאףהאמור

הוצאהכללמערערתהיהולא, אופייהלפיפאסיביתהכנסההינהמדיבידנדהכנסה

ייחוסבענייןהמשיבקביעתאתלבטלישכיהמערערתטענהכןועל, זוהכנסהבגין

.הוצאותה

:המשיבטענות
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שללתקופה(ניהולהסכםההוכחותבדיוןלראשונההציגההמערערתכיטעןהמשיב.44

והכלליותההנהלההוצאותכיללמודביקשהממנו) 31.5.08ליוםועד1.6.06מיום

אףעל. המערערתידיעלשהוחזקוהחברותשלבניהולהוצאהכלכוללותאינן

קיבל, והכלליותההנהלההוצאותלגבייזהמהסכםלמודלניתןלאהמשיבשלטענת

. 2007המסולשנת, 2006שנתשלהשנילחציהמערערתשלהייחוסאופןאתהמשיב

2005, 2004לשניםמתייחסואינוהאמורהלתקופהרקמתייחסהניהולהסכם, אולם

בהוצאותנשאהשהמערערתהיאהמשמעותולכן, 2006שנתשלהראשוןולחצי

, הוןהשקעותעידודחוקחוקלפיממסהפטורותהחברותשלוהכלליותהנהלה

.בלבדזותקופהלגביי, )"העידודחוק": להלן(1959- ט"התשי

לא, הבנותחברותלביןבינהייעוץהסכםהציגהלאהמערערתכיטועןהמשיב.45

ההנהלההוצאותשלפירוטהראתהלא, ההוצאהלביןההכנסהביןקשרכלהוכיחה

.אלההוצאותשימשולמהראיהראשיתולוהביאהולאוהכלליות

שלאלכךראיהכלהביאהלאהמערערתכיהעובדהבשלכיהמשיבטועןלבסוף.46

התקופהלגביהעידודחוקלפיהפטורותהחברותעםבקשרבהוצאותנשאה

. לפקודה) ג(18לסעיףבהתאםייחוסלבצעיש, 2006ליוניהקודמת

:ההוצאותייחוסבשאלתוהכרעהוןדי

:לפקודה) ג(18לסעיףבהתאם.47

כללה הכנסתו של אדם הכנסה שלגביה נקבע שיעור מס מיוחד או "

ההוצאות שבהן עמד , )הכנסה מועדפת- להלן (שהיא פטורה ממס 

17אותו אדם לשם השגת ההכנסה המועדפת יותרו לניכוי לפי סעיף 

ינוכה כנגד , בוע את ההוצאות כאמורלא ניתן לק; רק כנגד הכנסה זו

ההכנסה המועדפת חלק יחסי מן ההוצאות שבהן עמד בייצור כלל 

אך רשאי שר האוצר ; כיחס ההכנסה המועדפת לכלל הכנסתו, הכנסתו

להורות על אופן חלוקה אחר של ההוצאות אם ראה לעשות כן לפי 

."הנסיבות

בהתאםהראשונההחלופה. ותחלופשתיביטוילידיבאותלפקודה) ג(18בסעיף.48

שהוצאהההוצאהשלספציפיייחוסלערוךישתחילהכיקובעת, הסעיףשללרישא
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וקובעתהסעיףשלבסיפאכתובההשנייהוהחלופה. המועדפתההכנסההשגתלצורך

להכנסהלייחסיש-מועדפתלהכנסהמסוימתהוצאהלייחסניתןלאבומקוםכי

.ההכנסותבכללהמועדפתההכנסהשלהיחסיכחלקההבהוצאיחסיחלקהמועדפת

, ספציפיתלהכנסהספציפיתהוצאהלייחסישראשית, הסעיףהוראותפיעל, ודוק

הוצאהוכך, זוהוצאהיצאהשבגינההכנסהאותהכנגדההוצאהאתלייחסיש, קרי

לאהדבראםרק. זוהכנסהכנגדורקאךתנוכהמועדפתהכנסהבהשגתששימשה

בהתאםוזאת, הנישוםשלהכנסותיולכללהוצאהייחוסלערוךשניבשלביש-ניתן

.בסעיףהקבועהלנוסחה

מדיבידנדהכנסותישלמערערת, הרגילהמסבשיעורהרגילותהכנסותיהמלבד.49

חוקלפימאושרממפעלשמקורןמשום, 15%של, יותרנמוךמסבשיעורהחייבות

.   העידוד

שלהשנילחציהמערערתשלהייחוסאופןאתקיבלבסיכומיויבהמש, לעילכאמור.50

שונהבאופןלייחסצריךכי, לטענתו, לוהוכחלאאך, 2007המסולשנת, 2006שנת

.2006שנתשלהראשוןולחצי2005, 2004המסלשנות) ג(18סעיףלפיההוצאותאת

שלהייחוסופןאאתקיבלהמשיב. זהבענייןהמשיבשלעמדתועליימקובלת.51

גםניהולהסכםמציגההייתההמערערתואם, הניהולהסכםהצגתלאחרהמערערת

היההמשיבכיסביר, )שכזההסכםשישככל(הערעורנושאותהמסשנותלשאר

עלהיה, טענתהאתלהוכיחמנתעל. המסשנותלשארגםהייחוסאופןאתמקבל

. 2006-2007המסלשנותשעשתהפיכ, בטענתהשיתמכוראיותלהמציאהמערערת

שהייתהכפי, תומכיםאובייקטיבייםבממצאיםטענותיהאתהוכיחהלאהמערערת

ולערוך) ג(18בסעיףהשנייההחלופהאתלהחילאלאמנוסאיןולכן, לעשותצריכה

. בסעיףהקבועהלנוסחהבהתאם, המערערתהוצאותלכללהוצאהייחוס

המשיבקביעתאתכנהעלומשאיר, המערערתטענתאתדוחהאני, כןעלאשר.52

.ההוצאותייחוסלגביי

".בהוצאותהשתתפות"הוצאותניכוי.ג
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:המערערתטענות

70,000שלבסךהוצאהבניכוילהלהכירסרבהמשיב2005בשנתכיטענההמערערת.53

מ"בענכסיםח.א.ס.מ: לחברה, קוביבאמצעות, אמבהכיטוענתהמערערת. ₪

. ן"נדלבמיזםהשקעהלצורך, בולקינדחייםמרבבעלותחברה, )"ח.א.ס.מ": הלןל(

בשל. תיווךדמילשלםנדרשה. ח.א.ס.מאך, לפועליצאהלאההשקעה, לבסוף

תשלםאמבהכיקבעאשרבוררמינוהצדדים, .ח.א.ס.למאמבהביןמחלוקת

לאלטענתושכןיכויבנזוהוצאהלהתירסרבהמשיב. 70,000₪שלסך. ח.א.ס.למ

.הכנסהלייצורבהוצאהמדוברכיהוכח

ממתןנבעומרלזשלהכנסותיהכלכמעט. מרלזבחברתלעבודקוביהחל2005בשנת.54

משכורתואתקיבלקובי2007בשנת. כדירקטורומהכנסותיו, קובישלמקצועיייעוץ

היושלאמבהבזמןוב, בלבדמרלזמחברת-במרלזעבודתוובגיןבאמבהעבודתובגין

זכאיקוביהיה2007בשנת, לכן. 307,230₪שלבגובהקובישלמייעוץהכנסות

באופן, למרלזאמבהביןהתחשבנותנערכה, כןעל. באמבהעבודתועבורלשכר

אמבהרשמה, לכן. מרלזידיעלששולםקובישלעבודתובשכרהשתתפהשאמבה

עבורלקובישילמההיאשלבסוףסכוםה, 216,000₪שלבסךהוצאהבספריה

בגיןהינהזוהוצאהכיטענהאמבה. בניכויזוהוצאהלהתירסירבהמשיב. עבודתו

פעילותוללאשכן, אמבהשלהכנסתהבייצורכולהושימשה, קובישלעבודתושכר

להתרתבתנאיםעומדתוהיא, מייעוץהכנסהכללמערערתהיתהלאקובישל

.לפקודהרישא17בסעיףהקבועיםבניכויהוצאות

:המשיבטענות

תשלוםבגין70,000₪שלסךעלחשבוניתההוכחותבדיוןלראשונההציגהאמבה.55

הכירהמשיב, כךבעקבות. בולקינדחייםמראתוהעידו. ח.א.ס.מעםהתיווךעבור

.זובהוצאה

תיעודשוםהציגהלאהמערערתכיטעןהמשיב-המערערתטענותלשארבאשר.56

הביאהולאלנכותרוצההיאאותהההוצאהמהותאתשיבהירומסמכיםהביאהולא

להביאבמתכווןנמנעהאמבהכיעולהמכך. בגרסתהשיתמוךמרלזמטעםנציג

שמאששיםמסמכיםהוצגושלאהעובדה, זואףזולא. לבקשתהרלוונטייםמסמכים

תומךשתוכנםאו, כאמורכיםמסמשאיןאו: משנייםאחתנותנת, הטענהאת

.   המשיבבעמדת
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לאאמבהכיטעןהמשיב, מרלזידיעלקובישלהמשכורתלתשלוםהנוגעבכל.57

אףאמבה. למרלזהנטעןהסכוםאתששילמההטענהלאימותכלשהותיעודהמציאה

כיהוכחלאכן. אלוקשריםהםומהמרלזעםעסקייםקשריםלהישכיהוכיחהלא

איןהצדדיםבין. למרלזקובישלמשכורתובתשלוםלשאתהתחייבותהייתהלאמבה

נתנהלאאמבה. בהוצאותלהשתתפותחוזהאויעוץהסכםאוחתוםעבודהחוזה

לא, והבהרותפירוטשיתןממרלזנציגלהעידהביאהלא, הדעתאתמניחיםהסברים

בתשלוםענתהלטנשאהאשר, מרלזלביןבינהעסקיהתקשרותחוזההציגה

שלהתחייבותהיתהאכןכילדעתניתןלא, אלובנסיבות. גורבןשלהמשכורת

הייתהכיהוכיחהלאאמבה, משכך. ממרלזקובישלהשכרבעלותלהשתתףאמבה

לאאמבה. מרלזי"עשולםאשרקובישלהשכרבעלותלהשתתףמצדההתחייבות

לאאמבה. בפרטהנטעןובסכוםבכלל2007לשנתקובישללשכרחבותההוכיחה

הכירלאהמשיבולכן, מרלזשלההוצאותלביןשלהההכנסותביןקשרהראתה

.  זובהוצאה

לאהואולכן, 2007לשנתהשומהלפקידדוחהגישהלאמרלזכיהמשיבטעןעוד.58

היולמרלזהאםלבדוק, ממרלזקובישלהמשכורתסבירותאתלבחוןיכולהיה

ומההופקוהןעסקיתפעילותמאיזה, מרלזשלההכנסותמהותאת, עוץמייהכנסות

.מקורן

":בהוצאותהשתתפות"הוצאותניכויבשאלתוהכרעהדיון

, בתיווךתשלוםהשתתפותבגין70,000₪-השלבהוצאההכירשהמשיבלאחר.59

באמצעותרקששולם, אמבהי"עקובישלבשכרוהשתתפותשלבסוגיהלדוןנשאר

.רלזמ

לאמבה. קובישלבשכרולהשתתףלאמבהומתירהערעוראתמקבלאני, זובסוגיה.60

הכנסותלאמבההיוכןפיעלואף, האישיונהגוקוביזולתנוספיםעובדיםהיולא

לאלאמבה, זובשנהקובישלעבודתולולא. קובישנתןמייעוץ307,230₪שלבגובה

דיי) מדיבידנדשאינם(2007בשנתהכנסותוהישלאמבההעובדהעצם. הכנסותהיו

. אלוהכנסותעבורעבדקוביכילהעידכדיבכך

שלשכרושיעורבדברלמרלזאמבהביןשנערכהההתחשבנותאתלהתיריש, כןעל.61

היולאזובשנהכיחולקאין, קובישלעבודתולולא, שכן. 216,000₪שלבסךקובי
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זאת. קובישלעבודתוובשלעקבנבעואמבהסותהכנכיוברור, הכנסותלאמבה

זהולכן, לאמבהייצרשהואמההכנסותנמוךהיה2007בשנתקובישלשכרו, ועוד

שלבשכרולהשתתףלאמבהולהתיר, החברותביןההתחשבנותאתלהתירטבעיאך

.2007שנתעבורקובי

.ל"לחונסיעההוצאות.ד

:המערערתטענות

לטענותיההפנתהאלא, ל"לחונסיעההוצאותלנושאסיכומיםבטענהלאהמערערת.62

, הערעורנימוקיאתהמפרשתבהודעהשטענהוכפיהעדיםבחקירותשעלוכפי

:כדלקמן

ן"נדלהשקעותבגיןייעוץהעניקהוהיא, זרותחברותבמספראחזקותלמערערת

נדרשאתזובשל, לישראלמחוץהשקעותמספרבחנההיא, השניםבמהלך. ל"בחו

כיטענההמערערת. נוסףמקצועאישבליוויאףלעיתים, ל"לחולנסיעותקובי

עומדיםהנסיעההוצאותוכי, הכנסתהביצירתשימשול"לחוהנסיעההוצאות

. בניכויאלוהוצאותלהתירישולפיכךלפקודהרישא17בסעיףהקבועיםבתנאים

.עסקיוהכרחצורךאםכימותרותאינןל"לחונסיעות, הנוכחיבעידן

בסופוכאשרוגם, השקעותלבחוןכדיהיול"לחוהנסיעותכיהמערערתטענהעוד.63

בניכוילהתיריש, הוןנכסכלהניבולאוהנסיעותהפועלאלהדבריצאלאיוםשל

המשפטביתידיעלשנקבעהגלילותפילהלכתבהתאםוזאתשוטפתכהוצאה

.העליון

לפיבניכוימותרותשאינןל"לחוהנסיעההוצאותאתכי, רתהמערעטענהלחילופין.64

הניתןהוןכהפסדלסווגיש, גלילותפילהלכתבהתאםאו, לפקודהרישא17סעיף

המסיםרשותעל, לפסיקהבהתאםכיטענההמערערת. ההשקעהלעלותלקיזוז

.כללהניכויהתרתאישלהקשהמהתוצאהלהימנעלשאוף

:המשיבטענות

שללפתחהרובץההוכחהנטל, בהוצאותהכרהאישעניינובערעורכיטעןשיבהמ.65

היושםוהשהייהל"לחוהנסיעותכיהוכיחהלאהמערערת, זאתאףעל. המערערת



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה פתח תקווה' מ נ"אמבה השקעות בע40520-01-11מ"ע

:   תיק חיצוני

29מתוך 20

הקשר, הנסיעותמהותאתהוכיחהלא, )בתקנותכנדרש(הכנסתהלייצורהכרחיים

.הכנסתהייצורלצורךהנסיעותונחיצותלעסקיה

הנסיעותלגבייתיעודכלאומסמכיםממנונדרשלאכיקובישלטענותיואףעל.66

אשרותיעודמסמכים, פעםאחרפעם, ביקשהואכיהינההמשיבטענת, ל"לחו

. עתידיותהשקעותשלבחינהלצורךבנסיעותמדוברכיהמערערתבטענותיתמוך

הנסיעותבמסגרתביצעהאושרכשהכלשהיהשקעהעלהצביעהלאהמערערת

כימדגישהמשיב. ל"בחובנכסיםהשקעהלגביחוזהשוםהציגהולא, ל"לחו

. ל"לחוקובישלנסיעותיוסיבותלהוכחתראיהשלבדלולוהביאהלאהמערערת

הציגהלאאך, יעדיםשלמאודרחבלמגווןל"לחונסיעההוצאותדרשההמערערת

להשקיעשביקשולחברותייעץישקובטענתהאתהמאששייעוץחוזההמשיבבפני

מה, קוביליווהאותוהפרויקטמהונסיעהכלבגיןפרטהלאהמערערת. ל"בחו

המסמך. כןלעשותשנתבקשהאףעל, בגינונרשמההכנסהואיזושניתןהייעוץ

, מ"מעלפני25,000₪שלבסךחשבוניתהואהמערערתהציגהאותוהיחיד

עלגם. 2006-בבקפריסיןלפרויקטבקשררתהמערעשנתנהלייעוץשמתייחסת

לנסועצריךהיהשקובירלוונטיתנסיעההוצגהלא, ייעוץחוזההוצגלאזוקבלה

.הייעוץבגלללקפריסין

היהכי, לטענותיההוכחותאומסמךשוםהציגהלאהמערערתכיהמשיבטעןעוד.67

משמעותיותהינןקובישלטענת, החברהשלבהשקעותלטיפולל"לחובנסיעותצורך

רלוונטייםמסמכיםהגשתאי. ל"בחולפרויקטיםולייעוץ, שקליםמיליונישלבהיקף

המשיב. במשיבתומכיםהיומוגשיםהיואילוכיאוכאלומסמכיםאיןכימעידה

מדוברמקרהבכל, עתידיותהשקעותלצורךבהוצאותמדובראםכיוטעןהוסיף

.ההוכחהבנטלעמדהלאוהמערערת, עסקיותטרוםאוהוניותבהוצאות

:ל"לחוהנסיעההוצאותבשאלתוהכרעהדיון

רקנעשיםואינם, לפעמיםעסקיהכרחואף, צורךהםל"לחונסיעותכיחולקאין.68

יצירתלשםנעשותהןכאשר, אלובהוצאותלהכירניתןוכי, ומותרותבילוילשם

ההכרהלאפשרותהמקורשהוא, ודהלפקרישא17בסעיףלכתובבהתאם, הכנסה

:בהוצאותלהכרההתנאיםאתקובעוהוא, בהוצאות
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זולת אם הניכוי הוגבל או , לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו"

יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו , 31לא הותר על פי סעיף 

"בשנת המס ולשם כך בלבד

ולאההוצאהכלכאשר, קרי. הכנסהבייצורלןכושיצאוהוצאותלנכותמתירהסעיף

כדי. בניכוימוכרתתהיההיא-הכנסהייצורלשםהנישוםי"עהוצאה, מקצתהרק

110/96ה"עמ: בשאוזכרובתנאיםלעמודעליה, ההוצאהאתלנכותמותרשיהיה

):7.6.99, בנבופורסם(2א"תש"פ' נשליטנר) א"תמחוזי(

ניתןהתקיימםעםרקאשר, המצטבריםםהתנאיאיפואהםארבעה"

שהוצאההוצאהזושתהא) א: (הםאלה. כאמורהוצאהבניכוילהתיר

(הנישוםידיעלבפועל כךולשםההכנסהבייצור) ג(כולהשיצאה) ב. 

". המסבשנת) ד(בלבד

: הבאיםבסכומיםל"לחוקובישלנסיעותיועבורהוצאותלנכותדרשההמערערת.69

שלסך-2006בשנת; 112,670₪שלסך-2005בשנת; 70,345₪שלסך-2004בשנת

.78,174₪שלסך-2007ובשנת; 21,473₪

נסיעותהיו2007-במהנסיעותשחלקייתכןכיבעדותוהודהאףקובי, מכךיתרה.70

):30.4.2013מיוםהדיוןלפרוטוקול27' עמ(ל"לחופרטיות

?ל"לחופרטיותנסיעותלךהיו2007עד2006השניםבמהלךהאם. ש"

.ייתכן. ת

?אליהןאותילהפנותיכולאתה. ש

בטיפוליםהייתיהשנהסוףעדכיליהיולא2006-שבמניחאני. ת

שאולימניחאני2007-ב. ליהיושלאנותנתהדעתאזכימותרפיים

."ושםפהנסיעהליהייתה

יצירתלביןל"לחוקובישלנסיעותיוביןקשרהוכיחההמערערתכיהשתכנעתילא.71

אסמכתאשוםצירפהלאהמערערתכיהמשיבשלעמדתועליומקובלת. הכנסות

בושישאחרנתוןכלאוהנסיעותנחיצות, לעסקיההקשר, הנסיעותמהותלגביי
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או, )פעמיםמספרלכךהתבקשהשהמערערתאףעלוזאת(הכנסהיצירתעללהעיד

.זובהוצאהלהכיריוכלשהמשיבכדי, הכנסהליצירתתניסיונועללפחות

.ערבותמימושבגיןהפסד.ה

:המערערתטענות

בהודעהשטענהוכפיהעדיםבחקירותשעלוכפיטענותיהעלחזרההמערערת.72

:כדלקמן, הערעורנימוקיאתהמפרשת

זרועשהיוותה, קשורהחברהידיעלשנלקחהבנקאיתלהלוואהערבההמערערת

המערערתנדרשהכךובשללקשייםנקלעההקשורההחברה. המערערתשלוכהאר

מהווההערבותפירעוןפעילותהאופיבשלכיטענההמערערת. הערבותאתלפרוע

.לפקודהרישא17סעיףלפיבניכויהמותרתשוטפתהוצאה

ולפיכך2004המסבשנתחלזההפסדלהנוצרבגינוהמסאירועכיטענההמערערת.73

הערבותמימושכיהמערערתטענהלחילופין. זובשנהכברלקיזוזניתןזההפסד

. לפקודה92סעיףלהוראותבהתאםלקיזוזהניתןהוןהפסדמהווה

:המשיבטענות

ממימושהפסד"בגיןשוטפתהוצאה2004המסבשנתמהכנסתהניכתההמערערת.74

הואבביאורהצורךכיטעןשיבהמ.ביאורכלללא, 1,543,341₪שלבסכום" ערבות

הערבותמהבגין, ניתןהואלמי, התשלוםתאריך, הערבותמהותאתלהביןמנתעל

.למערערתהכנסהייצורלביןהערבותביןהקשרומה

החומר, בעדותוקובילטענת. הערבותכתבאתהציגהלאהמערערתכיטעןהמשיב.75

". המסיםרשותפרשיית"בשםהשהתפרסמבפרשייהנגדושהתנהלהבחקירהנלקח

מניעהכללמערערתהייתהלא-הפועליםלבנקהקשורבחומרשמדוברככל, אולם

שלאכלשהוחומרנלקחשאכןככל, המסמכיםשלשיחזורולבקשהבנקאללפנות

המוכיחבנקאיתיעודכלהציגהלאהמערערת. זאתעשתהלאהמערערתאך, הושב

.כןלעשותשהתבקשהאףעל, שולםשבאמתלככ, ומתי, שולםהסכוםכי

פרטיםשצוינומבלי, כלשהילחברהשניתנהבערבותמדובר, המערערתלטענת.76

ניתנההערבות. באוזבקיסטאןכלשהןהשקעותלההיואשר, החברהעלמזהים
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הבנקמימשנפרעולאוכשאלההפועליםמבנקחברהאותהי"עשנלקחולהלוואות

ניסתהכיהוכיחהלאהמערערתכיטעןהמשיב. מערערתהשנתנההערבותאת

המערערת, למעשה. בתשלומושנשאהככל, ל"הנהסכוםאתלהשיבמנתעללפעול

על, במסמכיםתיעודכלוללאאובייקטיביותבעובדותתמיכהכלללא, גרסההציגה

.   תומכיםמסמכיםלהביאמניעהכלהייתהלאשכאמוראף

ולא(2008-ל2005ביןערבותבגיןכלשהוסכוםנפרע, הנראהלככ, כיטעןהמשיב.77

ההוצאהאתלדרושסיבהכלהייתהשלאומכאן, )המערערתכטענת2004בשנת

ובשנת, רווחעלדווחההיאזושבשנהמשוםזאתעשתהוהיא, 2004בשנתדווקא

.בהפסדהייתהממילאהיא2005

בגיןבהפסדנשאהאכןכיהוכיחהלאתמשהמערערהמשיבטוען, האמורכללאור.78

מימושבגיןההפסד. זובשנהבהפסדלהכירמקוםאין, 2004בשנתהערבותמימוש

כנגדקיזוזבראינולפקודה92' סי"עפאשר, הוניהפסד-כמסווגהיההערבות

. הוןרווחכנגדרקאלאמעסקהכנסה

:ערבותמימושבגיןההפסדבשאלתוהכרעהדיון

להוכיחהצליחהלאשהמערערתמאחר, עליימקובלתהמשיבגרסת, זובסוגיהםג.79

ביקששהואללמודניתןמהןלאסמכתאותבסיכומיוהפנההמשיב. טענותיהאת

. נענולאאלובקשותכיונראה, הערבותעלנוספיםפרטיםלהציגמהמערערת

מה, ערבהלהרההחבעלפרטיםסיפקהלא, הערבותהסכםאתהציגהלאהמערערת

.הערבותסכוםאתלהשיבכדיפעלהוכיצד, עימהיחסיהטיב

:נשאל) 20.3.14מיוםדיוןלפרוטוקול58' עמ(בעדותוקובי.80

?2004בשנתדווקאההוצאהאתדרשהאמבה' חבלמה. ש"

.2004-בזהאתדרשהבנקכי. ת

?2004- בשולמההערבותהאם. ש

הבנקעםהסכםהיהדברשלובסופו2004-בזהאתדרשהבנק. לא. ת

.מכןלאחרשולםוזה

?שולםלאזה2004בשנת, כלומר. ש

שאתמהלפי15.1.2005-ממשולםלהיותהתחילזה. שלאמניחאני. ת

.לימציגה



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה פתח תקווה' מ נ"אמבה השקעות בע40520-01-11מ"ע

:   תיק חיצוני

29מתוך 24

?הצגתהבנקעםההסכםאת. ש

."לא. ת

אתיאההוצלאהיא2004בשנתכימודההמערערתשלנציגכי, עולהמהכתוב

.המערערתשלזוטענהלקבלבידיאיןכןועל, ההוצאה

.אבודיםחובותבגיןהוצאות.ו

:המערערתטענות

עלחזרהאלא, אבודיםחובותהוצאותלנושאבסיכומיםטענהלאהמערערת.81

נימוקיאתהמפרשתבהודעהשטענהוכפיהעדיםבחקירותשעלוכפיטענותיה

:כדלקמן, הערעור

נקלע' גצד. 'גלצדח"ש50,000בסךהלוואההמערערתהעניקהותהפעילבמסגרת

בתנאיםהעומדאבודבחובמדוברכיטענההמערערת. הרגלאתופשטלקשיים

מדוברכי, המערערתטענה, לחילופין. לפקודה) 4(17-ורישא17בסעיפיםהקבועים

.לפקודה92סעיףלהוראותבהתאםלקיזוזהניתןהוןבהפסד

:המשיבענותט

לפיהבטענתההתומךתיעודכלהציגהלאהמערערתזובסוגיהגםכיטעןהמשיב.82

מהותאתהוכיחהלאוממילאמסמךכלהציגהלאהמערערת. אבודחובלהנוצר

, סכומיהםאת, היווצרותםתאריךאת, המערערתשלבהכנסההכללתםאת, החובות

נקטהכיהוכיחהלאוכן) 4(17' סי"עפ" אבודים"להחובותהפכומסשנתבאיזו

.  להידחותזוטענהדיןכןועל, לגבייתםצעדים

:אבודיםחובותבגיןהוצאותבשאלתוהכרעהדיון

לחובתיעודברשותהאיןכיהמערערתטענה, המשיבאצלשנערךהדיוןבפרוטוקול.83

החובתאלהחייבתהייתהביטחוןצוותחברת, לטענתה. 50,000₪בסךהאבוד

חוזההציגהלא, טענותיהלהוכחתאסמכתאכלהציגהלאהמערערת, אולם. האמור

ולכןשלוותיקהלקוחההייתהביטחוןצוות, קובילטענת(ביטחוןצוותעםהלוואה

לא, החובנוצרמתישיוכיחתיעודכלהביאהלא, )הלוואההסכםאיתהערךלא
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לקשייםנכנסהביטחוןצוותבועדהמועלהצביעהלא, לחובבטחונותהראתה

צוותכנגדתביעהלהגישלאהחליטכיבעדותואמרקובי. פעילותהאתוהפסיקה

יהיוהחובבגבייתהכרוכותהמשפטיותההוצאותכילמסקנהשהגיעלאחרביטחון

.אפסייםהםהגבייהוסיכויי, משמעותייםבסכומים

:יחידהעדותעלמדבר1971-א"תשל, ]חדשנוסח[הראיותלפקודת54סעיף.84

פסק בית משפט במשפט אזרחי באחד המקרים שלהלן על פי עדות "

יפרט בהחלטתו , והעדות אינה הודיית בעל דין, יחידה שאין לה סיוע

: ואלה המקרים; מה הניע אותו להסתפק בעדות זו

; 14העדות היא של קטין למטה מגיל )1(

אחיו או , הורו, ילדו, זוגו- בןהעדות היא של בעל דין או של )2(

; אחותו של בעל דין

העדות היא של אדם המעונין בתוצאות המשפט לטובת בעל הדין )3(

; שקרא אותו להעיד

; חולה נפש או נעדר, קטין, התובענה היא נגד עזבון)4(

."פירוט כאמור, לדעת בית המשפט, נסיבות אחרות שבהן דרוש)5(

המשפטביתואם, דיןבעלשליחידהעדותעלמדובר, יםהאבודהחובותבשאלת

. זובעדותלהסתפקאותוהביאמהבהחלטתולפרטהואצריך, שכזועדותמקבל

, העדותמלבד. קובישלזובעדותלהסתפקאפשרותכלראיתילא, זהבעניין, אולם

כןלוע, בעדותהלתמוךכדיעליהלהסתמךשניתןאסמכתאכלהציגהלאהמערערת

. זועדותלקבלניתןכיצדרואהאיני

כךבשלאבודיםחובותבגיןההוצאותבשאלתהמשיבעמדתאתמקבלאני

.זובשאלהגםהערעוראתלקבלבידיואין, הנטלאתהרימהלאשהמערערת

.מקצועיייעוץהוצאות.ז

:המערערתטענות
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כפיטענותיהעלהחזראלא, מקצועיייעוץלנושאבסיכומיםטענהלאהמערערת.85

:כדלקמן, הערעורנימוקיאתהמפרשתבהודעהשטענהוכפיהעדיםבחקירותשעלו

שלובסיועובתיווכוניתןזהייעוץ. טייבהלעירייתמקצועיייעוץהעניקההמערערת.86

הטרחהשכרכיהוסכם' גצדאותולביןהמערערתביןלהבנותבהתאםכאשר', גצד

זווהיאלמערערתשולםהטרחהשכר. ביניהםיחולקהעירייהידיעלשישולם

כנגדהמערערתשלבספריההוצאהנרשמהכךבשל. 'גצדשלחלקואתששילמה

שלהכנסתהבייצורשימשואלוהוצאותכיטענההמערערת. שהוצגהחשבונית

17בסעיףכאמורבניכויהוצאותלהתרתהקבועיםבתנאיםועומדותהמערערת

.לפקודהרישא

באמצעותהמוחזקותל"בחון"בנדלהשקעותבבעלותהישכיהמערערתטענהעוד

בתיווךהעוסקתסכסוןאנגלוחברתשלשירותיהאתשכרההמערערת. זרותחברות

אלוהוצאותכיטענההמערערת. מהשקעותיהאחתעםבקשר, ל"ובחובארץן"נדל

הוצאותלהתרתהקבועיםבתנאיםעומדותאלווהוצאות, הכנסתהבייצורשימשו

לסווגישכיהמערערתתטעןלחילופין. לפקודהרישא17בסעיףכאמורבניכוי

.לפקודה92סעיףלהוראותבהתאםלקיזוזהניתןהוןכהפסדאלוהוצאות

:המשיבטענות

בסוגיותכמו, שוב. 98,153₪בסךמקצועיייעוץהוצאותהמערערתדרשה2005-ב.87

גרסהמוסרתהיאכאשרהוצאותלמעשהלהיוכרוכייקשהבהמערערת, האחרות

להגידיודעתאינההמערערתזהשבמקרה, תיעודכלוללאתומכיםמסמכיםכלללא

כילהוכיחבנטלעמדהלאהמערערת. המקצועיהייעוץהוצאותאתשילמההיאלמי

.  17סעיףפיעלבניכויזוהוצאהלהתיראיןולכןהכנסתהבייצורהוצאואלוהוצאות

:מקצועיייעוץהוצאותבשאלתוהכרעהדיון

מסמךכלהציגהלאהמערערתשלטענתומשום, הכירלאהמשיבאלובהוצאותגם.88

, )109' בעמ(ם'אלגאבישימרבעדותושאמרכפי. אלולהוצאותבקשרתיעודאו

:ערתהמערשלההוצאותניכויבקשותלכללשקשורמהבכלעלייהמקובלתעדות

שאלהכלאבלהקודמותמהפעמיםתשובותייעלקצתחוזראניאולי"

שאיןבתשובהנענתהואחרותכאלההוצאותהתרתלגבישנשאלה



לוד- בית המשפט המחוזי מרכז

פקיד שומה פתח תקווה' מ נ"אמבה השקעות בע40520-01-11מ"ע

:   תיק חיצוני

29מתוך 27

מתירהשומהפקידכאשרהמקצועיהייעוץלגבי. בנושאמסמכים

: כגוןהביאשהנישוםמסמכיםעללהתבססצריךהואייעוץהוצאות

נעשהשלאדברהמערערתשלנסתהלהכקשרהוכחת, ייעוץחוזה

."זהבתיק

לתוכניתבנוגעטייבהלעירייתנתןשהואהייעוץבמסגרתכיאמר, בעדותוקובי.89

זההעבודהאתלקובישהביאמי. חודשיםמספרבמשךכסףקיבלהוא, לעירהבראה

. לושילםקוביכאשר, הייעוץמשכרחלקכךעבורשקיבל, מסויםאדם

56-57' עמ(תשובותיוהיוואלו, המקצועיהייעוץהוצאותעלקירתובחאלשנקובי

):20.3.2014מיוםהדיוןלפרוטוקול

המערערת"כתבת, אמבהשלהערעורלנימוקי55לסעיףמפנה. ש"

". 'גצדשלובתיווכובסיועושניתןטייבהלעירייתייעוץהעניקה

כן. ת

'?גצדזהמיידעתהערעורנימוקיאתכשכתבת. ש

. ידעתי. ת

?הערעורבנימוקישלוהשםאתכתבתלאלמהאז. ש

תרציאתאםאוירצהש"ביהמאםאבל. חשובשזהחשבתילאכי. ת

טייבהעירייתראשאתגםהבאהלישיבהלעדותלהביאאשמחאני

אתלישהשיגאחדאותואתוגם) טייבהעירייתראשאזשהיהמיאת(

. אותםלהביאבעיהשוםליאין, לותישילמובגינההעבודה

?השירותמתןבגיןטייבהלעירייתשיצאהחשבוניתלךיש. ש

. בוודאי. ת

?טייבהלעירייתלטענתךשנתתהייעוץבגיןלךהיוהוצאותאילו. ש

. העבודהאתלישהשיגלמיתשלוםלישהייתההיחידהההוצאה. ת

תיווךדמיבגיןתשלוםשלבהוצאהלהשיכירומבקשתאמבה' חב. ש

מציגלאוכשאתה, שלוהשםאתלנואומרלאאפילושאתהלאדם

חוזה

הדיוןסוףעדאולי. בראשליעלהעכשיוזה, יוסיזהשלוהשם. ת

. משפחתושםאתאזכור
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שבכללזהלגבי, ההתקשרותלגבימסמךשוםמציגלאכשאתה. ש

שוםלךאין? לוששילמתעתלדיכולהשומהפקידאיךאז, לושילמת

.מסמך

לתתשנתבקשתיאינפורמציהשכל, פעםעודחוזראני, ראשוןדבר. ת

פקידאיךסעיףכלועלדברכלעלולהגידהיוםלבואעכשיו. נתתי

שאניוככלנשאלתיאניאם. גדולהחוכמהלאזה? לדעתיכולהשומה

שלהזההנושאעללענותמאודקלליוהיההכלעלעניתינשאלתי

.אחדדברזה. קלממש, טייבה

ומקבלעבודהלימביאאדםשבןכזהמסוגבהתקשרותאני, שנידבר

מישהואם. הסכםשוםצריךלאאנילישהביאמהעבודהאחוזים

, לושאשלםעלייסומךלאהואאם, הסכםצריךהואזההסכםצריך

המשפחהשםאתרגעכזוכרלאואנייוסילוקוראים. לושילמתיאבל

."בהמשךאזכרואולי

ניכוילהשיותרכדיהעסקהעלמספקיםפרטיםמסרהלאהמערערת, כןאם.90

פניעלהמשיבטענותאתלהעדיףראיתיזובסוגיהוגם, המקצועיהייעוץהוצאות

. המערערתטענות

:דברסוף

הסוגיהלגביירקמתקבלוהוא, הנדונותמהסוגיות6-בנדחהשהערעורהיאהתוצאה.91

ששולםקובישלשכרובהוצאותלהשתתףלאמבההמתיר, בהוצאותהשתתפותשל

70,000₪שלבסךבהוצאההמשפטניהולבעתהכירהמשיבכןכמו. מרלזידיעל

.הדיןפסקבסעיפישפורטכפיוהכלתיווךכדמישניתנו

צולעשותמקוםראיתילאנדחהוחלקוהתקבלהערעורשלשחלקוהעובדהנוכח.92

. דינועורךטרחתובשכרבהוצאותיוישאצדכל. להוצאות

.15/5/16ניתן לפרסם את פסק הדין אך לא לפני 

.בהעדר הצדדים, 2016מאי 05, ו"ז ניסן תשע"כ, ניתן היום
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