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 פסק די�

  

 הכנסה מס לפקודת' א158 סעי! הוראות פי על מערער), """"המערערהמערערהמערערהמערער"""": להל�( גור ב� יעקב מר

 תקווה פתח שומה פקיד שהוציא שומה על), """"הפקודההפקודההפקודההפקודה"""": להל�( 1961 'א"התשכ], חדש נוסח[

  . 2007 '2006 המס שנות בגי�), """"המשיבהמשיבהמשיבהמשיב"""": להל�(

 לפקודה) 5(9 סעי! לפי ממס לפטור הזכאות גבולות לשאלת מהתשובה תיגזר בערעור ההכרעה

 .ממשכורת הכנסה בגי�

  

        ::::להכרעהלהכרעהלהכרעהלהכרעה    הצריכותהצריכותהצריכותהצריכות    והעובדותוהעובדותוהעובדותוהעובדות    הרקעהרקעהרקעהרקע

: להל�( גור ב� אורית' לגב נשוי המערער. בהשכלתו חשבו� רואה הינו המערער .1

" מ"בע תקשורת מרלז" חברת במניות 100% של בשיעור בעקיפי� המחזיקה), """"אוריתאוריתאוריתאורית""""

 אורית). """"אמבהאמבהאמבהאמבה""""( מ"בע השקעות אמבה" בחברת המחזיקה ג� והיא), """"מרלזמרלזמרלזמרלז"""": להל�(

 נגיעה כל אי� לאורית כי העיד והמערער, בנקאיי� משיקולי� החברות במניות מחזיקה

 .החברות של העסקית לפעילות
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 החל 2005 אפריל מחודש החל. באמבה, 2001 משנת החל, כשכיר עבד המערער

  .במרלז ג� שכיר כעובד לשמש המערער

, המערער של דירקטורי� ומשכר מקצועי מייעו/ ה� ומרלז אמבה של הכנסותיה�

, המערער של כנהג שימש אשר, נוס! ועובד המערער. מדיבידנד החברות ומהכנסות

  .במרלז וה� באמבה ה� היחידי� העובדי� היו

 של בשיעור רפואית נכות לו נקבעו בגינה ממארת במחלה המערער חלה 2006 בשנת .2

). """"הנכותהנכותהנכותהנכות    תקופתתקופתתקופתתקופת"""": להל�( 30.9.07 ליו� ועד 1.4.06 מיו�, חודשי� 18 של לתקופה 100%

 .31.7.06 ביו� הנכות קביעת בדבר האישור את קיבל המערער

 היה המערער, בסעי! הקבוע למנגנו� ובהתא�, לפקודה) 5(9 סעי! להוראות בהתא�

 של לתקרה עד 2006 המס בשנת. אישית מיגיעה הכנסותיו על ממס לפטור זכאי

  .2 507,600 של לתקרה עד 2007 המס ובשנת, 2 510,000

  ::::שהוצאושהוצאושהוצאושהוצאו    השומותהשומותהשומותהשומות

 :כדלקמ�, הכנסותיו על המערער דיווח, לערעור הרלוונטיות המס בשנות .3

  2006200620062006        2007200720072007        

    כוללתכוללתכוללתכוללת    הכנסההכנסההכנסההכנסה

        ממשכורתממשכורתממשכורתממשכורת

505,250  512,680  

    הכנסההכנסההכנסההכנסה    ''''מתוכהמתוכהמתוכהמתוכה

    לפילפילפילפי    ממסממסממסממס    פטורהפטורהפטורהפטורה

        לפקודהלפקודהלפקודהלפקודה) ) ) ) 5555((((9999    סעי!סעי!סעי!סעי!

382,500  380,700  

  

 עמדה מאמבה והכנסתו, 2 431,000 על עמדה ממרלז המערער של הכנסתו, 2006 בשנת

  .2 74,250 על

  .ממרלז התקבלה המערערת של משכורתו כל 2007 בשנת
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 קבע לכ3 ובהתא�, אישית מיגיעה לא ה� המערער מהכנסות חלק כי קבע המשיב .4

 הפטורה המערער של הכנסתו כי, לפקודה) ב(152 סעי! לפי סמכותו מכוח, המשיב

 . 2007 לשנת 2 238,998 'ו, 2006 לשנת 2 260,896 של ס3 על עומדת ממס

  .הערעור מכא�

 ::::המערערהמערערהמערערהמערער    טענותטענותטענותטענות

 מיגיעה הכנסה אינה ממרלז ממשכורתו חלק כי בקביעתו המשיב שגה כי טע� המערער .5

 מיגיעתו ה�, מאמבה וה� ממרלז ה�, ממשכורת הכנסתו כל כי טע� המערער. אישית

) 5(9 בסעי! הקבוע לפטור זכאית ממשכורת הכנסתו כל כ� על. האישי עמלו ומפי

 .לפקודה

 הנובעות הכנסות הינ�) מדיבידנד הכנסותיה� למעט( ואמבה מרלז של הכנסותיה� .6

 שהמערער ייעו/ משכר ה� 'אלו בחברות עבודתו של בלעדי תוצר וה� האישית מיגיעתו

 כל הייתה שלא הרי 'המערער של האישית יגיעתו אלמלא. דירקטורי� משכר וה� קיבל

 זולת, נוספי� עובדי� אי� ואמבה למרלז). מדיבידנד הכנסה למעט( אלו בחברות הכנסה

 .האישי ונהגו המערער

 נכותו. המס נטל את הנכי� ציבור על להקל, היתר בי�, הינו לפקודה) 5(9 סעי! תכלית .7

 המערער נדרש מחלתו ובשל, חלה בה הסרט� מחלת בעקבות נקבעה המערער של

 . הרפואי הטיפול בשל רבות כספיות להוצאות

 ה� ואמבה מרלז של הכנסותיה� כל כמעט כי העובדה ובשל, המערער של צרכיו בשל .8

 זקוק היה שהמערער שבזמ� הרי, המערער של הבלעדית עבודתו של ישיר תוצר

 משכה, הערעור עליה� המס בשנות. צרכיו לפי משכורת למשו3 זכאי היה הוא, לכספי�

 להגדיל מבקש היה המערער אילו. כדי� במס חייב היה אשר, מאמבה דיבידנד אורית

 לכספי� שנזקק וללא אמיתי צור3 כל ללא, ממס הפטור ניצול לש� רק משכורתו את

 בנוס!, דיבידנד נמש3 כי העובדה. הדיבידנד במשיכת צור3 היה שלא הרי, אלו

 .למחייתו בכספי� המערער של האמיתי הצור3 על מעידה, המערער של רתוולמשכ

 ישיבתו ועבור הייעו/ בגי� שכרו את אישי באופ� מקבל היה אילו כי טע� המערער .9

 שלא הרי", ארנק חברות" כמעי� ששימשו ואמבה מרלז באמצעות ולא, בדירקטוריוני�
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 הכנסות מש3 המערער כי העובדה. אישית מיגיעה בהכנסה מדובר כי מחלוקת כל היתה

 כדי בזה אי� 'ובאמבה במרלז התקבלו שההכנסות לאחר רק משכורת של דר3 על אלו

 .ההכנסות אופי את לשנות

 מיגיעתו נבעו הכנסותיה� אשר, בחברות צבורי� ברווחי� מדובר כי טע� המערער .10

 כל אי� כי טע� המערער. לפקודה) 5(9 בסעי! הקבוע לפטור הוא זכאי ולכ�, האישית

 שמדובר ובלבד, שירותיו את מעניק הוא באמצעותו הפורמאלי המשפטי למבנה נפקות

 .האישית ביגיעתו

 לראות נית� כי, המשיב ער3 אותה המערער משכורות טבלת סמ3 על, טע� המערער .11

 60% 'כ של בשיעור משמעותי גידול חל) הנכות תקופת טר�( 2005 '2004 השני� שבי�

 2005 '2004 לשני� לאמבה הוצאו אשר בשומות. החברות 2'מ המערער של במשכורתו

. עבודה שכר בעבור הינה למערער שולמה אשר שהמשכורת כ3 על המשיב חלק לא

 ממרלז המערער של החודשית משכורתו עמדה 2005 דצמבר 'אפריל בחודשי�, בנוס!

 משכורתו עמדה, הנכות תקופת טר�, 2006 מר/ 'ינואר בחודשי�. 2 10,000 של ס3 על

 לתקופת עובר 147% של גידול, 2 24,730 של ס3 על ממרלז המערער של החודשית

 המערער של משכורתו עמדה, הנכות תקופת בתו3, 2006 מאי 'אפריל בחודשי�. הנכות

 לאחר. הנכות לתקופת עובר למשכורתו השווה משכורת, 2 24,730 של ס3 על ממרלז

 על המערער של משכורתו לעמוד המשיכה, 2007 אוקטובר בחודש, הנכות תקופת תו�

 .הנכות תקופת בתו3, לכ� קוד� החודשי� בתשעה שהייתה כפי, 2 46,300 של ס3

 משכורתו בי� ההפרש '"העוד! הסכו�" את חישב כאשר טעה המשיב כי טע� המערער .12

. הנכות בתקופת משכורתו לבי�, הנכות בתקופת שלא מרלז מחברת המערער של

 בחר המשיב. המערער של האישיות סיבותיו בשל שנבע, סביר, מינורי בגידול מדובר

 להתייחס ובחר, ואמבה ממרלז ממשכורת המערער הכנסות מכלל בחישובו להתעל�

 מש3 לא 2006 יוני שבחודש מכ3 התעל� המשיב, בנוס!. בלבד ממרלז להכנסתו

 ממה נמוכה הנכות בתקופת הממוצעת החודשית משכורתו ולפיכ3, משכורת המערער

 .המשיב שטע�

 נבע במשכורתו הגידול לפיה המשיב טענות את לדחות המשפט מבית ביקש המערער .13

 .הנכות בשל לו שנית� ממס הפטור בשל ורק א3
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 ::::המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    טענותטענותטענותטענות

 של בשיעור נכות קביעת בדבר אישור המערער קיבל בו בחודש בדיוק כי טע� המשיב .14

 המערער חזר, הנכות תקופת תו� לאחר קצר זמ�. משכורתו ניכר באופ� עלתה 100%

 .נמוכה משכורת להרוויח

 חישובי תו3 בשכרו משמעותית הגדלה הייתה לא כי וטע� במספרי�" משחק" המערער .15

 גבוהה הכנסה הייתה למערער. עצמ� בעד מדברי� המספרי� א3", ממוצעת משכורת"

 הנכות שלפני לתקופה בהשוואה, הנכות בתקופת ממשכורתו משמעותית באופ�

 .הנכות תקופת ואחריי

 ואת דוחותיה את לבדוק היה יכול לא השומה שפקיד כ3 דוחות הגישה לא מרלז .16

 .החברה לפעילות ביחס המערער של ההכנסות סבירות

 הוא כי כתב ש� השומה לפקיד מכתב שלח המערער, 2006 בשנת הנכות תקופת בתו3 .17

 אפשרות לו אי� הקרובה בתקופה ולכ�, בטיפולי� טרוד והוא ממארת במחלה לקה

 עבודה בשגרת היה לא כי עצמו על מעיד המערער, אומרת זאת. השומה בנושא לטפל

 .הנכות בתקופת

 הנכות בתקופת דווקא העסקתו בתנאי כלשהו אמיתי שינוי חל כי הוכיח לא המערער .18

 .הנכות ואחריי שלפני לתקופות בהשוואה

 היא הנכות בתקופת למשכורתו הנטענת שהתוספת הוכיח לא המערער כי טע� המשיב .19

 בהכנסה מדובר שמא או, דירקטור/ כיוע/ בעבודתו משכורת בשל מהכנסה דווקא

 בתקופות שהצטברו במניות ואשתו המערער מהחזקת או מדיבידנד הנובעת אחרת

 .ממס לפטור זכאי היה לא בה�, אחרות

        ::::והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�

 לפי הנית� ממס הפטור של גבולותיו מה� בסוגיה מתמקדת הצדדי� בי� המחלוקת .20

 :  לפיו, לפקודה) 5(9 סעי!

        פטורי� ממספטורי� ממספטורי� ממספטורי� ממס

) (א) הכנסה מיגיעת� האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו ) (א) הכנסה מיגיעת� האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו ) (א) הכנסה מיגיעת� האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו ) (א) הכנסה מיגיעת� האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו 5555"("("("(
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לפחות מחמת שלקה באיברי� שוני� לפחות מחמת שלקה באיברי� שוני� לפחות מחמת שלקה באיברי� שוני� לפחות מחמת שלקה באיברי� שוני�     90909090%%%%, או נכות של , או נכות של , או נכות של , או נכות של 100100100100%%%%נכות של נכות של נכות של נכות של 

והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי� והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי� והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי� והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי� 

        לפחות, כמפורט להל�:לפחות, כמפורט להל�:לפחות, כמפורט להל�:לפחות, כמפורט להל�:    100100100100%%%%השוני� שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של השוני� שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של השוני� שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של השוני� שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 

הכנסה עד הכנסה עד הכנסה עד הכנסה עד     ––––ימי� או יותר ימי� או יותר ימי� או יותר ימי� או יותר     365365365365) נקבעה נכות כאמור לתקופה של ) נקבעה נכות כאמור לתקופה של ) נקבעה נכות כאמור לתקופה של ) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 1111((((

        שקלי� חדשי�;שקלי� חדשי�;שקלי� חדשי�;שקלי� חדשי�;    501,500501,500501,500501,500לסכו� של לסכו� של לסכו� של לסכו� של 

הכנסה הכנסה הכנסה הכנסה     ––––ימי� ימי� ימי� ימי�     364364364364ימי� לבי� ימי� לבי� ימי� לבי� ימי� לבי�     185185185185כאמור לתקופה שבי� כאמור לתקופה שבי� כאמור לתקופה שבי� כאמור לתקופה שבי� ) נקבעה נכות ) נקבעה נכות ) נקבעה נכות ) נקבעה נכות 2222((((

        שקלי� חדשי�;"שקלי� חדשי�;"שקלי� חדשי�;"שקלי� חדשי�;"    60,12060,12060,12060,120עד לסכו� של עד לסכו� של עד לסכו� של עד לסכו� של 

        ––––לעני� זה לעני� זה לעני� זה לעני� זה         

(א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקי� שלהל� תחול (א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקי� שלהל� תחול (א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקי� שלהל� תחול (א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקי� שלהל� תחול 

        הקביעה האמורה:הקביעה האמורה:הקביעה האמורה:הקביעה האמורה:

        [נוסח משולב];[נוסח משולב];[נוסח משולב];[נוסח משולב];    1959195919591959'''') חוק הנכי� (תגמולי� ושיקו�), תשי"ט) חוק הנכי� (תגמולי� ושיקו�), תשי"ט) חוק הנכי� (תגמולי� ושיקו�), תשי"ט) חוק הנכי� (תגמולי� ושיקו�), תשי"ט1111((((        

        ;;;;1954195419541954''''תשי"דתשי"דתשי"דתשי"דחוק נכי המלחמה בנאצי�, חוק נכי המלחמה בנאצי�, חוק נכי המלחמה בנאצי�, חוק נכי המלחמה בנאצי�,         ))))2222((((

        ;;;;1957195719571957''''חוק נכי רדיפות הנאצי�, תשי"זחוק נכי רדיפות הנאצי�, תשי"זחוק נכי רדיפות הנאצי�, תשי"זחוק נכי רדיפות הנאצי�, תשי"ז        ))))3333((((

        ;;;;1970197019701970''''חוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה, תש"לחוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה, תש"לחוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה, תש"לחוק התגמולי� לנפגעי פעולות איבה, תש"ל        ))))4444((((

        (בוטל);(בוטל);(בוטל);(בוטל);        ))))5555((((

לחוק הביטוח הלאומי [נוסח לחוק הביטוח הלאומי [נוסח לחוק הביטוח הלאומי [נוסח לחוק הביטוח הלאומי [נוסח     2222ופרק ט'ופרק ט'ופרק ט'ופרק ט'    2222פרק ג', פרק ו'פרק ג', פרק ו'פרק ג', פרק ו'פרק ג', פרק ו'        ))))6666((((

        ;;;;1968196819681968''''משולב], תשכ"חמשולב], תשכ"חמשולב], תשכ"חמשולב], תשכ"ח

        ;;;;1994199419941994''''חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"דחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"דחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"דחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד        ))))7777((((

        

 עידוד, המחוקק של סוציאלית מדיניות: ממס טורפ למת� מרכזיות סיבות שלוש ישנ� .21

 הורחבו הדברי�. הנישו� של המיוחד ומעמדו, מסויימת וחברתית כלכלית פעילות

' ' ' ' ננננ    שמואלשמואלשמואלשמואל    עוזעוזעוזעוז    ב�ב�ב�ב�    4107/094107/094107/094107/09    אאאא""""עעעעב) אז כתוארו( רובינשטיי�' א השופט' כב של בדבריו

 :כי אמר ש�), 10.8.11, בנבו פורס�(    חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד

, , , , ))))5555((((9999    בסעי!בסעי!בסעי!בסעי!    כאמורכאמורכאמורכאמור    לעיורלעיורלעיורלעיור    אואואואו    לנכהלנכהלנכהלנכה    המוקנההמוקנההמוקנההמוקנה    הפטורהפטורהפטורהפטור    בבסיסבבסיסבבסיסבבסיס    כיכיכיכי, , , , דומהדומהדומהדומה""""

    א3א3א3א3, , , , החברתיהחברתיהחברתיהחברתי    הטע�הטע�הטע�הטע�    וראשונהוראשונהוראשונהוראשונה    בראשבראשבראשבראש, , , , יחדיחדיחדיחד    ג�ג�ג�ג�    הטעמי�הטעמי�הטעמי�הטעמי�    שלושתשלושתשלושתשלושת    מצויי�מצויי�מצויי�מצויי�

    מוגבלויותמוגבלויותמוגבלויותמוגבלויות    בעליבעליבעליבעלי    אנשי�אנשי�אנשי�אנשי�    ולשבחולשבחולשבחולשבח    לעודדלעודדלעודדלעודד    א3א3א3א3    ישישישיש    כיכיכיכי    בריבריבריברי. . . . והייחודוהייחודוהייחודוהייחוד    העידודהעידודהעידודהעידוד    ג�ג�ג�ג�

    אתאתאתאת    בקבעובקבעובקבעובקבעו    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק    עשהעשהעשהעשה    ויפהויפהויפהויפה, , , , מוגבלות�מוגבלות�מוגבלות�מוגבלות�    חר!חר!חר!חר!    העבודההעבודההעבודההעבודה    בשוקבשוקבשוקבשוק    הפועלי�הפועלי�הפועלי�הפועלי�

http://www.nevo.co.il/law/74276/9.5
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    בנישומי�בנישומי�בנישומי�בנישומי�    לתמו3לתמו3לתמו3לתמו3    המבקשתהמבקשתהמבקשתהמבקשת    חברתיתחברתיתחברתיתחברתית    מדיניותמדיניותמדיניותמדיניות    עלעלעלעל    מושתתמושתתמושתתמושתת    הפטורהפטורהפטורהפטור. . . . הפטורהפטורהפטורהפטור

    להמשי3להמשי3להמשי3להמשי3    לה�לה�לה�לה�    ולסייעולסייעולסייעולסייע, , , , הכנסת�הכנסת�הכנסת�הכנסת�    כושרכושרכושרכושר    אתאתאתאת    הדברי�הדברי�הדברי�הדברי�    פניפניפניפני    עלעלעלעל    שאיבדושאיבדושאיבדושאיבדו

    הההה""""עמעמעמעמ; ; ; ; 196196196196), ), ), ), 1969196919691969    4444' ' ' ' מהמהמהמה((((    דיני מיסי�דיני מיסי�דיני מיסי�דיני מיסי�    נאמ�נאמ�נאמ�נאמ�' ' ' ' ויויויוי    ויתקו�ויתקו�ויתקו�ויתקו�' ' ' ' אאאא    ראוראוראוראו((((    בפעילותבפעילותבפעילותבפעילות

, , , , היתרהיתרהיתרהיתר    בי�בי�בי�בי�). ). ). ). [פורס� בנבו][פורס� בנבו][פורס� בנבו][פורס� בנבו]    קורנבלו� נ' פקיד שומה עכוקורנבלו� נ' פקיד שומה עכוקורנבלו� נ' פקיד שומה עכוקורנבלו� נ' פקיד שומה עכו    278/01278/01278/01278/01) ) ) ) חיפהחיפהחיפהחיפה((((

    בהוצאותבהוצאותבהוצאותבהוצאות    עמידת�עמידת�עמידת�עמידת�    נוכחנוכחנוכחנוכח, , , , המסהמסהמסהמס    נטלנטלנטלנטל    אתאתאתאת    עליה�עליה�עליה�עליה�    להקללהקללהקללהקל    זוזוזוזו    הוראההוראההוראההוראה    מבקשתמבקשתמבקשתמבקשת

    העבודההעבודההעבודההעבודה    בשוקבשוקבשוקבשוק    להשתלבלהשתלבלהשתלבלהשתלב    לה�לה�לה�לה�    לאפשרלאפשרלאפשרלאפשר    כדיכדיכדיכדי    וזאתוזאתוזאתוזאת, , , , מחלת�מחלת�מחלת�מחלת�    עקבעקבעקבעקב    שונותשונותשונותשונות

    כושרכושרכושרכושר    אתאתאתאת    שאיבדושאיבדושאיבדושאיבדו    מימימימי    אתאתאתאת    לתמר/לתמר/לתמר/לתמר/    איפואאיפואאיפואאיפוא    ביקשביקשביקשביקש    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק). ). ). ). 342342342342, , , , רפאלרפאלרפאלרפאל((((

: : : : שלה�שלה�שלה�שלה�    לטובת�לטובת�לטובת�לטובת�    וה�וה�וה�וה�    החברההחברההחברההחברה    לטובתלטובתלטובתלטובת    ה�ה�ה�ה�, , , , חייה�חייה�חייה�חייה�    אתאתאתאת    לשק�לשק�לשק�לשק�    הכנסת�הכנסת�הכנסת�הכנסת�

    מבוא לתורת המיסי�מבוא לתורת המיסי�מבוא לתורת המיסי�מבוא לתורת המיסי�    אדרעיאדרעיאדרעיאדרעי' ' ' ' ממממ' ' ' ' יייי((((    העצמיהעצמיהעצמיהעצמי    הער3הער3הער3הער3    ותחושתותחושתותחושתותחושת    שיקומ�שיקומ�שיקומ�שיקומ�

        ))."))."))."))."אדרעיאדרעיאדרעיאדרעי    להל�להל�להל�להל�((((    200200200200; ; ; ; 165165165165' ' ' ' עמעמעמעמ) ) ) ) טטטט""""תשסתשסתשסתשס((((

 בהתא� מכ3 הנובע והפטור הלאומי הביטוח חוק מכח שנקבעה בנכות הכיר המשיב .22

 המחלוקת, כ� על. אישית מיגיעה כנובע הסכו� כל את ראה לא א3, לפקודה) 5(9 לסעי!

 האישית מיגיעתו הנובע הפטור בהיק! אלא, לפטור הזכאות בעצ� אינה הצדדי� בי�

 בי� המחלוקת לב למעשה והיא, המשפט בית מתמודד איתה השאלה. המערער של

 אותו שהעסיקו החברות ידי על המערער של משכורתו הגדלת פשר מה היא, הצדדי�

 ביגיעתו שמקור� בכספי� מדובר הא�. אשתו, אורית של המלאה בבעלותה והיו

 כדי המשכורת של מלאכותית בהגדלה מדובר שמא או, כטענתו המערער של האישית

 לנצל נית� הא� לשאלה להידרש יש. כדי� שלא מופחת מס ולשל� מהפטור ליהנות

 צריכה האישית היגיעה שמא או, בחברה הצבורי� כספי� למשו3 כדי ממס הפטור את

 .  דווקא הנכות בתקופת להיות

 בעניי� וההכרעה, מטושטש הוא ממס התחמקות לבי� לגיטימי מס תכנו� בי� הגבול .23

    יואביואביואביואב' ' ' ' ננננ    גדולי�גדולי�גדולי�גדולי�    למפעלי�למפעלי�למפעלי�למפעלי�    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד    3415/973415/973415/973415/97    אאאא""""עעעעב. וכלל כלל פשוטה אינה

 :מלאכותית עיסקה לגביי נאמר 915915915915) ) ) ) 5555((((    זזזז""""ננננ    דדדד""""פפפפ', ', ', ', ושותושותושותושות    רובינשטיי�רובינשטיי�רובינשטיי�רובינשטיי�

, , , , רוברוברוברוב    פיפיפיפי    עלעלעלעל. . . . חוקיתחוקיתחוקיתחוקית    בלתיבלתיבלתיבלתי    עיסקהעיסקהעיסקהעיסקה    משמעותהמשמעותהמשמעותהמשמעותה    אי�אי�אי�אי�    מלאכותיתמלאכותיתמלאכותיתמלאכותית    עיסקהעיסקהעיסקהעיסקה""""

    בהבהבהבה    רואהרואהרואהרואה    המחוקקהמחוקקהמחוקקהמחוקק, , , , מסויימי�מסויימי�מסויימי�מסויימי�    מטעמי�מטעמי�מטעמי�מטעמי�    א3א3א3א3, , , , חוקיתחוקיתחוקיתחוקית    בעיסקהבעיסקהבעיסקהבעיסקה    מדוברמדוברמדוברמדובר

    חוקיחוקיחוקיחוקי    בי�בי�בי�בי�, , , , אפואאפואאפואאפוא, , , , איננואיננואיננואיננו    המתחהמתחהמתחהמתח. . . . הפיסקאליהפיסקאליהפיסקאליהפיסקאלי    בהקשרבהקשרבהקשרבהקשר    לגיטימיתלגיטימיתלגיטימיתלגיטימית    בלתיבלתיבלתיבלתי    עיסקהעיסקהעיסקהעיסקה

; ; ; ; המסהמסהמסהמס    דינידינידינידיני    מבחינתמבחינתמבחינתמבחינת    לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    לבלתילבלתילבלתילבלתי    לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    בי�בי�בי�בי�    הואהואהואהוא    המתחהמתחהמתחהמתח; ; ; ; חוקיחוקיחוקיחוקי    לבלתילבלתילבלתילבלתי

    עיסקהעיסקהעיסקהעיסקה    לבי�לבי�לבי�לבי�    לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    באופ�באופ�באופ�באופ�    מסמסמסמס    שמפחיתהשמפחיתהשמפחיתהשמפחיתה    עיסקהעיסקהעיסקהעיסקה    בי�בי�בי�בי�    הואהואהואהוא    המתחהמתחהמתחהמתח

    בי�בי�בי�בי�    הגבולהגבולהגבולהגבול    קוקוקוקו    בקביעתבקביעתבקביעתבקביעת    היאהיאהיאהיא    הדילמההדילמההדילמההדילמה. . . . לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    בלתיבלתיבלתיבלתי    באופ�באופ�באופ�באופ�    מסמסמסמס    שמפחיתהשמפחיתהשמפחיתהשמפחיתה

http://www.nevo.co.il/case/2113588
http://www.nevo.co.il/case/2113588
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    קוקוקוקו    אתאתאתאת    לקבועלקבועלקבועלקבוע    הואהואהואהוא    הרצו�הרצו�הרצו�הרצו�. . . . לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    בלתיבלתיבלתיבלתי    מסמסמסמס    לתכנו�לתכנו�לתכנו�לתכנו�    לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    מסמסמסמס    תכנו�תכנו�תכנו�תכנו�

    לגיטימילגיטימילגיטימילגיטימי    ניצולניצולניצולניצול    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    המסהמסהמסהמס    אתאתאתאת    לתכנ�לתכנ�לתכנ�לתכנ�    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    שלשלשלשל    זכותוזכותוזכותוזכותו    בי�בי�בי�בי�    ולאז�ולאז�ולאז�ולאז�    הגבולהגבולהגבולהגבול

    מערכתמערכתמערכתמערכת    ובקיו�ובקיו�ובקיו�ובקיו�    מסמסמסמס    בגבייתבגבייתבגבייתבגביית    הציבוריהציבוריהציבוריהציבורי    האינטרסהאינטרסהאינטרסהאינטרס    ובי�ובי�ובי�ובי�, , , , השוני�השוני�השוני�השוני�    המסהמסהמסהמס    דינידינידינידיני    שלשלשלשל

    מטבעמטבעמטבעמטבע. . . . הואהואהואהוא    וקשהוקשהוקשהוקשה    עדי�עדי�עדי�עדי�    זהזהזהזה    איזו�איזו�איזו�איזו�    כיכיכיכי, , , , הואהואהואהוא    מוב�מוב�מוב�מוב�    א3א3א3א3... ... ... ... ושוויוניתושוויוניתושוויוניתושוויונית    צודקתצודקתצודקתצודקת    מסמסמסמס

        ."."."."הנסיבותהנסיבותהנסיבותהנסיבות    כללכללכללכלל    פיפיפיפי    עלעלעלעל    למקרהלמקרהלמקרהלמקרה    ממקרהממקרהממקרהממקרה    נעשהנעשהנעשהנעשה    זהזהזהזה    איזו�איזו�איזו�איזו�, , , , הדברי�הדברי�הדברי�הדברי�

 של הציבורי האינטרס על לשמור יש, מס תכנו� לבצע הנישו� של זכותו שלצד, מכא�

  .לגיטימית שאינה מס עסקת אפשרות מת� ללא, ושוויוני אמיתי מס גביית

 אבל, בשכר הגידול שיעור על חלוקי� הצדדי�. נכותו בתקופת צמח המערער של שכרו .24

 הסבר מצרי3 זה וגידול, המערער של נכותו בתקופת משמעותי בגידול מדובר כי ברור

  .משכנע

, חודשי� 18 של לתקופה 100% של בשיעור רפואית נכות למערער נקבעה, לעיל כאמור .25

 ביו� הנכות קביעת בדבר האישור את קיבל המערער. 30.9.07 ליו� ועד 1.4.06 מיו�

31.7.06. 

 טר� מערערה של שכרו בי� הפרשי� ברור באופ� המראה מפורטת טבלה ציר! המשיב .26

). 4/ מש( הנכות תקופת לאחר שכרו לבי�, הנכות בתקופת שכרו לבי�, הנכות תקופת

 :כדלהל� הוא מערערה של שכרו כי לראות נית� בטבלה

 .לחודש 2 14,61314,61314,61314,613 של ס3 '2005 מר/ ועד 2005 מינואר  .א

 .לחודש 2 24,61324,61324,61324,613 של ס3 '2005 דצמבר ועד 2005 מאפריל  .ב

 .לחודש 2    39,58039,58039,58039,580 של ס3 '2006 מר/ ועד 2006 מינואר  .ג

. לחודש 2 39,58039,58039,58039,580 של ס3 '2006 מאי ועד 2006 מאפריל. . . . הנכותהנכותהנכותהנכות    תקופתתקופתתקופתתקופת    תחילתתחילתתחילתתחילת  .ד

 א3, 1.4.06 ביו� החלה המשיב של נכותו תקופת כי להזכיר חשוב זה בהקשר

 באישור מדובר כי טע� המערער. 31.7.06 מתארי3 הינו כ3 על לו  המודיע  המכתב

 המערער. לכ� קוד� חודשי� לאומי מביטוח האישור את קיבל הוא וכי, פורמאלי

 אישור שקיבל כמי לראותו יש ולכ� זו טענה להוכחת שהיא כל אסמכתא ציר! לא
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 חדה עלייה חלה זה ומחודש '2006 ביולי, לפקודה) 5(9 סעי! לפי, ממס לפטור

 .בשכרו

 .שכר כלל קיבל לא המערער 2006 יוני בחודש  .ה

 .לחודש 2 63,50063,50063,50063,500 של ס3 '2006 דצמבר ועד 2006 מיולי  .ו

 ....הנכותהנכותהנכותהנכות    תקופתתקופתתקופתתקופת    סיו�סיו�סיו�סיו�. לחודש 2 46,30046,30046,30046,300 של ס3 '2007 ספטמבר ועד 2007 מינואר  .ז

 חודש עוד קיבל המערער כי לראות נית�( לחודש 2    46,30046,30046,30046,300 של ס3 '2007 באוקטובר  .ח

 ).בשכרו צניחה יש מכ� לאחר ומייד 'הנכות בתקופת כמו גבוה שכר אחד

 .לחודש 2    24,84024,84024,84024,840 של ס3 '2007 דצמבר ועד 2007 מנובמבר  .ט

 .לחודש 2 13,48013,48013,48013,480 של ס3 '2008 דצמבר ועד 2008 מינואר  .י

, לחודש 2 24,730: 2006 בשנת המערער של שכרו כי קבע הוא, הוציא שהמשיב בצו

 .לחודש 2 24,840: 2007 בשנת המערער של ושכרו

 נתגלה, לעניינינו הדומה במקרה, 579579579579) ) ) ) 3333((((    מדמדמדמד    דדדד""""פפפפ, , , , שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    עודהעודהעודהעודה    833/87833/87833/87833/87    אאאא""""עעעעב .27

 שכרו לבי�, נכותו בשל ממס פטור קביעת לפני הנישו� של שכרו בי� 3 פי של פער

 על הדעת את מניח הסבר לתת הנישו� עזבו� הצליח משלא. ממס הפטור קבלת לאחר

 לבי� הנישו� של שכרו בי� הקשר נותק כי המשפט בית קבע, השכר בגידול הפער

 נבע שכרו כל כי ההוכחה בנטל עמד לא הנישו� עזבו� כי ונקבע, האישית יגיעתו

 .האישית מיגיעתו

) 26.1.09, בנבו פורס�(    חיפהחיפהחיפהחיפה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    שמואלשמואלשמואלשמואל    עוזעוזעוזעוז    ב�ב�ב�ב�    724/05724/05724/05724/05) ) ) ) חיפהחיפהחיפהחיפה    מחוזימחוזימחוזימחוזי((((    ממממ""""עעעעב

 נימוק שהובא מבלי), בחברה פעילותו צמצו� א! על( הועלה הנישו� של שכרו כי נקבע

  .מס לתכנו� פרט, הדעת את המניח

 לפקיד המערער שלח אותו מהמכתב שמשתק! כפי, המערער של הרפואי מצבו תיאור .28

 : המערער כי הוא), 22/ מש( 25.5.06 ביו� השומה
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    לרבותלרבותלרבותלרבות    שוני�שוני�שוני�שוני�    בטיפולי�בטיפולי�בטיפולי�בטיפולי�    טרודטרודטרודטרוד    והואוהואוהואוהוא    ממארתממארתממארתממארת    במחלהבמחלהבמחלהבמחלה    לאחרונהלאחרונהלאחרונהלאחרונה    לקהלקהלקהלקה"

    אפשרותאפשרותאפשרותאפשרות    לולולולו    מותירמותירמותירמותיר    שאינושאינושאינושאינו    באופ�באופ�באופ�באופ�    ביותרביותרביותרביותר    קשי�קשי�קשי�קשי�    כימותרפיי�כימותרפיי�כימותרפיי�כימותרפיי�    טיפולי�טיפולי�טיפולי�טיפולי�

  " ....שבנדו�שבנדו�שבנדו�שבנדו�    בנושאבנושאבנושאבנושא    לטפללטפללטפללטפל    הקרובההקרובההקרובההקרובה    בתקופהבתקופהבתקופהבתקופה

  . מוגבלת בלתי לתקופה בשומות הדיו� את לדחות המערער ביקש לכ�

  : כי המערער אמר בעדותו

    חציחציחציחצי    במש3במש3במש3במש3    עברתיעברתיעברתיעברתי    מכ�מכ�מכ�מכ�    ולאחרולאחרולאחרולאחר    ונותחתיונותחתיונותחתיונותחתי    בסרט�בסרט�בסרט�בסרט�    חליתיחליתיחליתיחליתי    2006200620062006    בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת"

  ". השנההשנההשנההשנה    סו!סו!סו!סו!    לקראתלקראתלקראתלקראת    שהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו    כימותרפיי�כימותרפיי�כימותרפיי�כימותרפיי�    טיפולי�טיפולי�טיפולי�טיפולי�    שנהשנהשנהשנה

  :כי אמר ובהמש3

    שהיושהיושהיושהיו    צרכי�צרכי�צרכי�צרכי�    היוהיוהיוהיו, , , , מישורי�מישורי�מישורי�מישורי�    במספרבמספרבמספרבמספר    היוהיוהיוהיו    שה�שה�שה�שה�    רפואיי�רפואיי�רפואיי�רפואיי�    צרכי�צרכי�צרכי�צרכי�    לילילילי    היוהיוהיוהיו""""

    חחחח""""בביבביבביבבי    לללל""""בחובחובחובחו    לבדיקותלבדיקותלבדיקותלבדיקות    התייעצויותהתייעצויותהתייעצויותהתייעצויות    שלשלשלשל    הפנייההפנייההפנייההפנייה: : : : האבחנההאבחנההאבחנההאבחנה    שלשלשלשל    במישורבמישורבמישורבמישור

    צרכי�צרכי�צרכי�צרכי�    מכ�מכ�מכ�מכ�    ולאחרולאחרולאחרולאחר    בסרט�בסרט�בסרט�בסרט�    לטיפוללטיפוללטיפוללטיפול    בעול�בעול�בעול�בעול�    מהידועי�מהידועי�מהידועי�מהידועי�    חחחח""""ביביביבי    שזהשזהשזהשזה    יורקיורקיורקיורק    בניובניובניובניו

        ."."."."שוטפי�שוטפי�שוטפי�שוטפי�

 כי וסביר, פשוטי� לא לטיפולי� נזקק הוא כי עולה המערער של ומעדותו מהמכתב

 ברור, אלו בנסיבות. בכלל א�, פחות ולעבוד מעבודתו תדיר להיעדר כ3 עקב נאל/ הוא

 .הנכות בתקופת דווקא אישית יגיעה בשל נעשתה המשכורת הגדלת כי הוכח לא כי

 תוצר ושתהיה, אישית מיגיעה תנבע ההכנסה כי ברור באופ� דורש לפקודה) 5(9 סעי! .29

    אאאא""""בעבעבעבע ברק' א) אז כתוארו( השופט של דבריו זה לעניי� ויפי�. המערער של עבודה של

 :223) 2( ו"ל ד"פ, , , , השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    אידראידראידראידר    631/79

, , , , דהיינודהיינודהיינודהיינו. . . . משלומשלומשלומשלו    אישיתאישיתאישיתאישית    יגיעהיגיעהיגיעהיגיעה    להראותלהראותלהראותלהראות    הנישו�הנישו�הנישו�הנישו�    צרי3צרי3צרי3צרי3    מהפטורמהפטורמהפטורמהפטור    ליהנותליהנותליהנותליהנות    כדיכדיכדיכדי""""

        ."."."."בהכנסותבהכנסותבהכנסותבהכנסות    לצמיחהלצמיחהלצמיחהלצמיחה    שהביאהשהביאהשהביאהשהביאה, , , , ממשממשממשממש    שלשלשלשל    אינדיווידואליתאינדיווידואליתאינדיווידואליתאינדיווידואלית    פעילותפעילותפעילותפעילות

, ממס לפטור זכאי היה בה תקופה, נכותו תקופת בעת דווקא גדל המערער של שכרו .30

 מדובר אי� כי נהיר. המשכורת העלאת של הפעולה מלאכותיות על המעידה עובדה

 לצמיחה שהביאה המערער של אישית ומיגיעה אינדיווידואלית מפעולה בהכנסה

 ככל. אורית שבשליטת מהחברה בתשלו� מדובר. הנכות בתקופת דווקא בהכנסות
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 מעידה הנכות בתקופת דווקא כמשכורת משיכת�, במרלז שנצברו בכספי� שמדובר

 .הפעולה מלאכותיות על

 הכנסותיה לגבי נתוני� כל מסר לא הוא א! והמערער דוחות הגישה לא מרלז כי, ויודגש .31

 ואת מרלז דוחות את לבדוק היה יכול לא השומה פקיד. הנכות בתקופת מרלז של

 ישנה 2004 משנת החל, ועוד זאת. מרלז פעילות לעומת המערער של במשכורתו העליה

 20 '14 שורות 25 בעמוד( עצמו המערער שהעיד כפי, אמבה של בהכנסות ירידה

  ):30.4.2013 מיו� הדיו� לפרוטוקול

    שלשלשלשל    אליה�אליה�אליה�אליה�    שהתייחסתשהתייחסתשהתייחסתשהתייחסת    ולנתוני�ולנתוני�ולנתוני�ולנתוני�    של3של3של3של3    הראשיתהראשיתהראשיתהראשית    לעדותלעדותלעדותלעדות    בהתא�בהתא�בהתא�בהתא�. . . . שששש""""

    החלהחלהחלהחל    אמבהאמבהאמבהאמבה    שלשלשלשל    בהכנסותבהכנסותבהכנסותבהכנסות    ירידהירידהירידהירידה    שיששיששיששיש    רואהרואהרואהרואה    אניאניאניאני    אמבהאמבהאמבהאמבה    חברתחברתחברתחברת    שלשלשלשל    הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות

    מפנהמפנהמפנהמפנה? ? ? ? נכו�נכו�נכו�נכו�    בהפסדבהפסדבהפסדבהפסד    הייתההייתההייתההייתה    אמבהאמבהאמבהאמבה    החברההחברההחברההחברה    2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת. . . . ואיל3ואיל3ואיל3ואיל3    2004200420042004    משנתמשנתמשנתמשנת

    והעדתוהעדתוהעדתוהעדת 2007200720072007, , , , 2006200620062006, , , , 2005200520052005    ,,,,2004200420042004    לשני�לשני�לשני�לשני�    אמבהאמבהאמבהאמבה    חברתחברתחברתחברת    שלשלשלשל    השומההשומההשומההשומה    לנימוקילנימוקילנימוקילנימוקי

    שלשלשלשל    בהכנסותבהכנסותבהכנסותבהכנסות    משמעותיתמשמעותיתמשמעותיתמשמעותית    ירידהירידהירידהירידה    שיששיששיששיש    רואהרואהרואהרואה    אניאניאניאני. . . . הראשיתהראשיתהראשיתהראשית    בעדות3בעדות3בעדות3בעדות3    כ3כ3כ3כ3    עלעלעלעל

        ????נכו�נכו�נכו�נכו�, , , , השני�השני�השני�השני�    במהל3במהל3במהל3במהל3    מייעו/מייעו/מייעו/מייעו/    אמבהאמבהאמבהאמבה    חברתחברתחברתחברת

 במהל3 מייעו/ אמבה חברת של בהכנסות משמעותית ירידה שיש נכו�. ת

 משנת אפס עד לרדת ממשי3 היה זה הלאה ממשיכה היית וא� השני�

2011".  

 בהכנסות הירידה למרות, במשכורתו עלייה יש כיצד הסביר ולא הוכיח לא המערער

 'הפו3 להיות צרי3 הדבר, לכאורה. הנכות אישור את קיבל כאשר בדיוק, אמבה של

. יותר נמו3 שכר למשו3 צרי3 היה המערער, החברה של בהכנסות ירידה יש כאשר

 של בהכנסות ג� ירידה יש שכנראה ומכא�, מרלז של דוחותיה את ציר! לא המערער

 בהכנסות עלייה על להראות כדי, מרלז דוחות את חוש! המערער היה אחרת, מרלז

 .בגרסתו לתמו3 וכדי, החברה

 לתקופת שקדמו בשני� ידו על שנעשה למה מעבר אישית יגיעה הוכיח לא המערער

 המערער נכותו בתקופת כי נראה 'ולהיפ3. הנכות תקופת לאחר ביגיעתו ושוני, הנכות

 .    גדל שכרו זאת כל למרות א3, ירדו החברות הכנסות, רגיל משהיה פחות עבד

. בשכרו לגידול הביאה האישית שיגיעתו הוכיח לא המערער כי עולה לעיל האמור מכל .32

 הצדקה היתה לא כי נראה. למערער שנית� ממס הפטור של מלאכותי בניצול מדובר
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, ירדה החברות הכנסת שכ�, הנכות בתקופת המערער של משכורתו להגדלת כלכלית

 .עלה שכרו זאת ולעומת, מחלתו בשל כ� ג� ירד המערער של עבודתו והיק! פעילותו

 מקבילה עליה להראות הנישו� על, דווקא הנכות בתקופת שכר עליית להצדיק מנת על .33

 הצבורי� כספי� למשיכת הזדמנות אינה הנכות תקופת, דהיינו. האישית ביגיעה

 בתקופת המערער של משכורתו תהגדל דנ� בעניי�. מס מתשלו� להתחמק כדי בחברה

 כספי� למשו3 עבורו הזדמנות הייתה אלא, אישית מיגיעה עתבנו אינה, הנכות

 .ממס בפטור בחברה הצבורי�

 בתקופת המערער של במשכורתו שהתוספת למסקנה הגעתי בפני שעמדו מהראיות .34

 לא המערער בה�, אחרות בתקופות עבודתו עבור שהצטברו מכספי� מגיעה, הנכות

 אינו המערער אלו כספי� בגי�. לפקודה) 5(9 סעי! לפי הכנסותיו עבור לפטור זכאי היה

 .ממס מפטור הנותיל זכאי

 הנכות תקופת לפני המערער של שכרו גובה בי� ההפרש כי בצדק המשיב קבע, כ� על .35

 סעי! לפי לפטור זכאי אינו ההפרש כ� ועל, אישית מיגיעה עבודה הכנסת אינו 'ואחריה

 .לפקודה) 5(9

 על תעמוד המשיב שהוציא והשומה, המערער של לערעור להיעתר בידי אי�, דבר סו! .36

 .כנה

 בשיעור די� עור3 טרחת ושכר משפט הוצאות למשיב ישל� המערער. אפוא נדחה הערעור

  .בפועל לתשלומו ועד מהיו� חוקית ריבית וישא למדד צמוד יהיה זה סכו�. 2 25,000 של

 .1.5.16 לפני לא א3 הדי� פסק את לפרס� נית�

  

  

  

  , בהעדר הצדדי�.2016אפריל  20, י"ב ניס� תשע"ונית� היו�,  

                



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  ב� גור נ' פקיד שומה פתח תקווה 11	01	40548 ע"מ
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