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החלטה

השומהנימוקיאתהמפרשתההודעהןלתיקו) בבקשההמבקש(המשיבמטעםבקשהבפניי

הקבועהמססכוםהפחתתתוךהמסחישובלתיקוןובהתאמהשהוגשה מטעמו בערעור

טענותבהסתמך על שורה של לבקשהמתנגדת) בבקשההמשיבה(המערערת. שבצובשומה

, להלןשיפורטובנסיבות, האםלהחליטאנינדרשת. לבקשהתגובתהבמסגרתפרטהאותן

.לאואם, המבוקשהתיקוןמשיבליאושר

מבוא

והידועה2.8.1993ביוםידהעלנרכשהאשרבחדרהקרקעשלבעליםהינההמערערת.1

)."המקרקעין": להלן(28חלקה10046כגוש

מ"בע) 1998(אנרגיהדורחברתעםבהסכםהמערערתהתקשרה19.6.1994ביום

.דלקתחנתקמתהלצורךשנים20שללתקופההמקרקעיןהחכרתלשם

דולר520,000שלבסכוםבפועלתמורההמקרקעיןהחכרתעבורקיבלההמערערת

עתידייםתשלומיםלהלשלםהחוכרשלהתחייבותוכן) "בפועלהתשלום": להלן(

: להלן(שנים20למשךלמדדצמודים, חודשמידי, דולר10,500שלבסכום

). "העתידייםהתשלומים"

שלומיםתלקבלזכאיתהייתההמערערת, הצדדיםביןההתקשרותחוזהלפי

לפיאולם) בתחנהדלקהתומכירפדיון(מסוימיםתנאיםבהתקיים, נוספיםעתידיים

השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ל

מ"אירד תדלוקים בע:המערערת
משרד עורכי דין–' כ ממשרד זיו שרון ושות"י ב"ע

נגד

3פקיד שומה תל אביב :המשיב
ד יפעת גול שושן"י עו"ע

)אזרחי(מפרקליטות מחוז תל אביב 

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/45043-10-15-2.pdf
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להשולמולאנוספיםשלומיםותהתקיימולאאלותנאיםהמערערתהודעת

.)6שורה 8' עמ11.7.2016דיון מיום פרוטוקול(

מסשומתלהוהוצאהחדרהמקרקעיןמיסויללמנההעסקהעלדיווחההמערערת.2

שומתפיעלבמסהחיובהיקףבדברהצדדיםביןמחלוקתנתגלעהזובנקודה. שבח

במסחויבו, שמא, אובפועלהתשלוםעלרקהשבחבמסהחיובחל האם–השבחמס

. העתידייםהתשלומיםגםשבח

, עצמההשבחמסתשומאתלהלספקהמשיבמחדלילאורכי, טוענתהמערערת

שאיןבאופןשבחבמסחויבוכברהעתידייםשלומיםהתהאםלדעתממנהנבצר

המשיב טוען כי . זהערעורנשואהשומותבמסגרתנוספתפעםאותםלמסות

מ המלמד כי "התשלומים העתידיים לא מוסו במס שבח ולראיה צירף פלט שע

להודעה המפרשת את 5סעיף(חויב רק התשלום בפועל שומת מס השבחבמסגרת 

).נימוקי השומה

בסמוך למועד חתימת הסכם החכירה פנתה למשיב בבקשה ,המערערתתלטענ

וזאת לצורך מיסוי העסקה לפי ,לחוק מיסוי מקרקעין50להחיל עליה את סעיף 

להודעה 5סעיף (אולם המשיב ונציבות מס הכנסה סרבו לבקשה ,פקודת מס הכנסה

. )רעורת את נימוקי העשהמפר

כהכנסההעתידייםשלומיםהתעל, החכירהשנותלאורך,למשיבדיווחההמערערת.3

.פטורה

כי דמי החכירה המשיב קיבל את עמדתהבשנות המס הקודמות , המערערתלטענת.4

ושומות , לאור מיסוי העסקה בשומת מס השבח, "הכנסה פטורה"הם בגדר 

).המפרשת את נימוקי הערעורלהודעה 17-19סעיפים (התקבלו כמוצהר מערערתה

הוגשהצועל. 2010-2012המסלשנותשבצוהשומהאתלמערערתהוציאהמשיב.5

נימוקיאתהמפרשתהודעההגישהצדדיםמןאחדוכלזובקשהנשואהערעור

.מטעמוהערעור/השומה

כאשר, בשומההמופיעות, סוגיותבשלושמתמקדתהצדדיםביןהעולההמחלוקת.6

. שבפנייהבקשהנשואלבדה והיאשבהםהעיקריתהיאהעתידייםומיםשלהתמיסוי

העתידייםשלומיםהתשסכוםמאחרכינטעןהמשיבמטעםשהוגשוהשומהבנימוקי.7

) 6(2סעיףלפיבמסלחייבויש, מוסהלאומעולם, השבחמסבשומתנכלללא

סכוםאתלמסותישכינטעןלחילופין).  ממקרקעיןשבפירותהכנסה(לפקודה
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ולחילופי) ריביתהכנסת(לפקודה) 4(2סעיףלפיכהכנסההעתידייםשלומיםהת

).מעסקהכנסה(לפקודה) 1(2סעיףלפיכהכנסהחילופין

ניתנה החלטתי הדוחה את בקשת המערערת לקבלת הערעור על 22.9.2016ביום .8

.הסף

בבקשההצדדיםטענות

)המבקש(המשיבטענות

ובהתחשב בנסיבות , משפטקדםישיבתבמסגרתהמשפטביתהערותבעקבות.9

לכללוהגיעשבחבמסהחכירהעסקתמיסויאתובחןשבהמשיב, הכוללות שלפנינו

מוסו במסגרתהשכן לא, בחסרהוצאההיאוכיזובשומהנפלהטעותכימסקנה

.)למעט מרכיב הריבית(העתידייםשלומיםהת

נימוקיאתהמפרשתההודעהאתלתקןבקשמהוא ,משעמד המשיב על טעותו, כעת

המימון הגלומות הכנסותמיסויתהאבערעורהעיקריתשהטענהבאופןהשומה

כטענההצגתהחלף, לפקודה) 4(2סעיףלפיריביתכהכנסת, העתידייםבתשלומים

. לטענה העיקרית לפיה יש למסות את מלוא התשלומים העתידייםחלופית

עלרקשיחולכךבשומההמסחישובאתלתקןלופשרלאהמשיבמבקש, במקביל

במקוםוזאת)  המימוניהרכיב: להלן(העתידייםבתשלומיםהרכיב המימוני הגלום

.אלהשלומיםתמלואשלבמסחיוב

: להלן(1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרלתקנות92תקנהעלהבקשה נסמכת.10

משפטביתלתקנות) א(9התקנמכוחמסבערעוריהחלה) "הדיןסדרתקנות"

). "הכנסהמסתקנות": להלן(1978-ט"התשל, )הכנסהמסבענייניערעורים(

מסבערעורידיןלבעלילהתירהמשפטביתאתמסמיכההדיןסדרלתקנות92תקנה

המשפטשביתכדי, עתבכל,הערעורנימוקיאת אוהשומהנימוקיאתלתקןהכנסה

.הדיןבעליביןבמחלוקתהשנויותהשאלותאמתבשהןבשאלותלהכריעיוכל

שלצמצוםרקאלא, משפטיתאועובדתית, חדשהטענההעלאתהבבקשאין.11

פיעלהמסאתהמפחיתבאופןהעתידייםשלומיםהתמיסויבענייןהמחלוקת

. השומה
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) 4(2סעיףמכוחכהכנסההעתידייםשלומיםמהתההכנסותסיווגבענייןהפלוגתא.12

וגם, השומהשלביבכלמטעמוהופיעהוהיאולם לא נזנחה על ידי המשיב מעלפקודה

בנימוקיהצגתהחלףבערעורהעיקריתהטענהתהאזופלוגתאכימבוקשו, בערעור

.חלופיתכטענההמקורייםהשומה

ענייןשכןהדיוניותבזכויותיהלפגועכדי אוהמערערתאתלהפתיעכדיבבקשהאין.13

ביןנדון, לפקודה) 4(2סעיףלפיריביתכהכנסתהמימוניהרכיבמיסוישל, זה

טיוטותביניהםהוחלפוואף', בבשלבוהן' אבשלבהן, השומהבשלביהצדדים

. הרכיב המימוניכימותבענייןפשרהלצורךתחשיבים

המאשר, גרטיהילה' גב, המשיבנציגתשלתצהירהמשיבצרף, לטענתובתמיכה

של' אבשלב25.3.2014מיוםהדיוןפרוטוקולאתצירףוכן) 12-13סעיף(אלועובדות

מכיווןאולם8.9.2015ביוםשהתקייםהדיוןפרוטוקולאתגםצירףהמשיב(השומה

). בולכתובמתייחסתאינניקריאבלתיהינוש

היאשהטעותהרי, המקורייםהשומהנימוקיבנוסחטעותשנפלהייקבעאםאף.14

מלואעלבמסהמערערתאתלחייבישלפיההמשפטיתהטענהשליישומהבאופן

ובכל, בהםהגלוםהמימוניהרכיבעלרקבמסחיובהבמקום, העתידייםשלומיםהת

הנהוגה בשיטת היחסיתהבטלותתורתלאורהשומהאתלאייןכדיבהאיןמקרה

. משפטינו

באופןהערעורךבמהלמסוימותטענותלזנוחרשאיהואכיוטועןמוסיףהמשיב.15

מביתולבקש, הרכיב המימונילענייןהחלופיתטענתורקבמחלוקתשתישאר

המאשרחלקידיןפסקתןיוילפקודה156סעיףלפיסמכותואתיפעילכיהמשפט

.השומההפחתתאת

כיוטועןהקיימתהמחלוקתלצמצוםהמערערתהתנגדותעלתמיההמעלההמשיב.16

וזאת, המימוניהרכיבעלאףמסלשלםולא" הקופהלבכ"לזכותלנסותכוונתה

השבחמסבשומתנכללושלאהעתידייםםשלומיהתקרןשלמיסוילאיבנוסף

.  ח"שמיליון20-כשלנכבדסכוםעלוהעומדים

המערערתטענות

שכן היאפירוטהעדרבשללהידחותהבקשהדיןכי, סףכטענת, טוענתהמערערת.17

להידועיםלאכאשרהמשיבטענותעםולהתמודדענייןשללגופולהגיביכולהאינה

. ותחשיביההחדשההשומהפרטי
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בשלבחדשהשומהלעשייתהיתרמתןמשמעותהלבקשההיענות, מכךיתירה.18

קודםעל שומה חדשה זו המשיבשלדעתושיקולשהופעלמבלי, הערעורשלמתקדם

להוראותבניגודגםזהיהיהרשבערעוהמסמשנותובחלק, הערעורלהליכי

.לפי הפקודהההתיישנות

שבההלבתוםחוסרמפאתגםהסףעלהבקשהאתלדחותישכיטוענתהמערערת.19

בצד, בלבדהמימוניהרכיבאתהממסהחלופיתשומהלהוציאהיהיכולהמשיבשכן

בחרהמשיב, בפועל. העתידייםשלומיםהתמלואאתהממסההעיקריתהשומה

לעמודביכולתותפגעהחלופיתהשומהכי, כנראה, מחשש" הקופהכלעלתללכ"

, העיקריתהשומהעלמוותרהואכימשהודיע, כעת. העיקריתהשומהמאחורי

.השומהבהליכילרעהושימושלבתוםחוסרמהווהחדשהשומהלהוציאניסיונו

בשל טענותתבכבתיקוןהבקשהשלעניינהאיןכיהמערערתטוענתהענייןלגוף.20

שומהידותחתלהוציאהמשיבנו שלבניסיואלא, כפי שמנסה המשיב להציג, טעות

הפקודההוראותשלעקיפהתוךוזאת" י השומהנימוקתיקון"שלבמסווהחדשה

.בההקבועיםוההליכים

המססכוםשלוחישובכימותצרףלשלאלמחדלוסבירהצדקהציגלאהמשיב.21

הוצאתוטרםהשומהבירורובשלבמלכתחילה, לשאתרערתהמעעליהאבוהחדש

בהליכיהחדשההשומהעםלהתמודדהאפשרותאתמהמערערתמנעזהמחדל. הצו

לראשונהחדשותעובדתיותטענותעם, הערעורבשלב, להתמודדשעליהכךהשומה

.להתיראיןוזאת

המיסויחלופתכיהמשיבהודה, השומהבשלביוגם, בערעורהשומהנימוקיבמסגרת.22

כהכנסתהעתידייםשלומיםהתסכוםמלואמיסויהיאעיניולנגדשעמדההיחידה

11בסעיףהטענהניסוחאופןעלמצביעההמערערת(לפקודה) 4(2סעיףמכוחריבית

וויתר, זוטענהעלביוזמתוהמשיבמשוויתר). השומהנימוקיאתהמפרשתלהודעה

חדשהשומהלייצרבניסיוןעוסקתבקשתוולכן, המקוריתהשומהעלגםממילא

.  אסורהחזיתהרחבתתוךוזאת" חדשנימוק"שלבמסווה

הןזאתלראותוניתןהמימוניהרכיבמיסוילטענתהתייחסהלאמעולםהמערערת.23

הערעורנימוקיאתהמפרשתבהודעהוהן) 26-27סעיפים (מטעמהשהוגשהבהשגה

אינההמשיבידיעלכעתהמבוקשתהחדשההשומה, אתזלאור. )96-101סעיפים (

.מהיסודבשינויהאלאהמחלוקתבצמצוםעוסקת



יפו- בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2017ינואר 18

3פקיד שומה תל אביב - מס הכנסה ' מ נ"דלוקים בעאירד ת45043-10-15מ"ע

18מתוך6עמוד

הייחודימהמתווההמשיבמתעלםהדיןסדרלתקנות92תקנהעלבקשתובביסוס.24

הזמןחלוףלאור. לפקודה147סעיףשהואמסשומתלתיקוןהמחוקקקבעאותו

טענתבשלהמקוריתהשומהאתלתקןתןנילא, זהסעיףפיעלהשומהלתיקון

.הסףעללהידחותהבקשהדיןזהמטעםוגםהתיישנות

בענייןהצדדיםביןשהועברהפשרהלצורכיתכתובתעלהמשיבלטענתהנוגעבכל.25

הצוויםהוצאתלאחרנערכההתכתובתשכןלולהועילבהשאיןהריהמימוניהרכיב

.הערעורבירורתחילתולאחר

במעשהאלא" משפטיתטענהביישוםטעות"בלאוגם" חישובטעות"בוברהמדאין.26

הרכיבאתרקולאהעתידייםהתקבוליםמלואאתלמסותשנועדשל המשיב מכוון

הבקשהבהגשתהשיהוי, זהרקעעל. השבחמסבשומתהחסרלאור, שבהםהמימוני

, המערערתשלןוהטיעוהשימועבזכותהברורהוהפגיעה) משפטקדםישיבתלאחר(

.לבקשהלהיעתראין מקום

ובכלהנדוןלהליךרלוונטיתאינהלפקודה156סעיףיישוםבענייןהמשיבטענת.27

.ובמשורהחריגיםבמקריםיהיהבוהשימושכיבפסיקהנקבעמקרה

. לולהועילכדיבהיהיהלא, הדיןסדרלתקנות92תקנהעלהמשיבהסתמכותגם.28

העילהמבוססתשעליהןמאלושונותלגביהשהראיות, שהחדבעילהמדוברכאשר

המשיבשלמודעתבחירהלאחר" שיפוריםמקצה"במדוברוכאשרהמקורית

לבקשותהמשפטבתינעתרים,על מלוא התשלומים העתידייםהשומהבהוצאת

.  מצמצםבאופןהטענותכתבילתיקון

ובמאמציםותבהוצאבהתחשבריאליותהוצאותפסיקתמבקשתהמערערת.29

.המשיבכעתמוותרשעליה, השומהבתקיפתידהעלשהושקעו

והכרעהדיון

בערעורגםהחלה, הדיןסדרלתקנות92תקנהשלכנפיהתחתחוסהשבפנייהבקשה.30

:לשונהוזו, הכנסהמסלתקנות) א(9תקנהמכוחמס

אחדלכללהתיר, עתבכל, רשאיהרשםאוהמשפטבית"

בדרךטענותיוכתביאתלתקןאולשנותהדיןמבעלי

, הצורךלפיייעשהכזהתיקוןוכל, צודקיםהנראיםובתנאים
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באמתשהןבשאלותלהכריעיוכלהמשפטשביתכדי

...".הדיןבעליביןבמחלוקתהשנויותהשאלות

: עיקרייםלשלושהטענותכתביבתיקוןהנוהגתהשיקוליםמערכתאתלחלקנהוג.31

ממשיתזיקהבעלתאמיתיתטענהלהעלותהתיקוןאתבקשהמהדיןבעלאינטרס

שמירתתוךלצורךשלאתורחבלאהמשפטשיריעתהמשיבאינטרס; לפלוגתא

ככליעיללניצולהשאיפהובמסגרתוציבורי-המערכתיהשיקול; הדיוניותזכויותיו

.שיפוטיזמןשלהאפשר

תמידלהםיחבורמובןוכ92תקנהלפיבבקשהינחונוכישצריךהשיקוליםאלו

.שלפנייהבקשהאתאבחןאלושיקוליםבסיסעל. ישרושכלמדודדעתשיקול

המשפטביתשלסמכותוכימלמדתלתקנות סדר הדין 92תקנהשלהרחבהלשונה.32

להפעילהרשאיהמשפטוביתבצידהרחבדעתששיקולסמכותהינהלתקנהבהתאם

". דקיםצוהנראיםובתנאיםבדרך"ו" עתבכל"

מקלהגישההינהתיקוןלבקשותביחסהמשפטביתבפסיקתהנהוגההגישהגם.33

' מהנשיאקבע)10.5.1992(פלדבויזוהר' נאגמוןצבי3092/90א"עבעניין. וגמישה

: כישמגר

, ביותרליברליתהיאדאבכגוןידינועלהנקוטההגישה"

ביעההתכתבשבהםבמקריםאףתיקוניםאיפשרוולפיה

תביעהכתבתיקוןאפשרוכן... עילההקיםלאכללהמקורי

".הערעורבשלבואפילוהדיוניםשלמתקדמיםבשלבים

האמיתיתהפלוגתאהעמדת, השיקוליםשניביןביחסכיפסקוכברהמשפטבתי.34

ידתהא, מאידך, התיקוןעקבהשנילצדהנגרמתהדיוניתוהטרחה, מחד, לדיון

פסיקתידיעלהנפגעהצדאתלפצותניתןשתמידמשום, העליונהעלהראשוןהשיקול

' ילנשיאהמשנהשלכדבריה" העיקראתיכשיללאשהטפל"כדיו, לטובתוהוצאות

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

חזקההיאתיתהאמילפלוגתאהמבוקשהתיקוןשלשהזיקהככל, אחרותמילים

להכריעמנתעלהטענותכתביתיקוןאתלאפשרהמשפטביתיטהכך, יותרואמיצה

.הדיןבעליביןשבמחלוקתהאמיתית בשאלה

וחומרמקלחליםשהםהריאזרחיבערעורוישימיםנכוניםלעילשהדבריםככל.35

. מסבערעורשאתוביתר
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המחוזיהמשפטביתיושב, מסרבערעובדונו"כימכברזהפסקהעליוןהמשפטבית

עליושמוטלתאלא, רגילאזרחיכבערעורדיןבעלישניביןבסכסוךכמכריערקלא

(אמתשומתתהאשהשומהלוודאחובה טכנולוגיותרובומטיקס1830/14א"רע" 

)).2.4.2015(גדוליםלמפעליםשומהפקיד' נמ"בע

מנתעל, טענותיוכתבאתלתקןמבקשצד לערעור מסכימתבררשאם, מכאן

יש , במחלוקתהשנויהבאמתשהיאהשאלהאתהמשפטביתלהכרעתלהעמיד

יושבהמשפטבית. שכנגדבצדהפגיעהלשאלתליברליתהתייחסותתוךלהיעתר לו

שבטעותמדומהבפלוגתאולאהצדדיםשביןהאמיתיתבפלוגתאלפסוקכדילדין

.הדיוניםשולחןעלעלתה

במסגרת כילוודאיש, הפסיקהרות הגישה הליברלית שננקטה על ידי למ, זאתעם.36

' אהשופטכדברי(הצדדיםבין" הוגןמשחק"הכלליגם נשמריםהשיקולים השונים 

ערוציטלטל' נמ"בעמערכותפלייס- מרקט3385/08א"רעבענייןרובינשטיין

). )מרקט פלייסעניין : להלן()25.9.2008(מ"בעתקשוב

מבקשמצדשיהויושללבתוםשלשיקוליםגםבחשבוןלהביאיש, אתזלאור

מטעמיםמוגשתטענותכתבלתיקוןבקשהכינוכחהמשפטביתואםהתיקון

.יורה על דחייתההוא מניפולטיבייםאוטקטיים

עלהועמדהשמלכתחילה,התביעהסכוםלהגדלתבקשההוגשהפלייסמרקטבעניין

שביתלאחרוזאת, ח"שמיליוןשללסך, אגרהתשלוםעמימטח"ש400,000שלסך

לנכוןמצאלאהמשפטבית. המבקשתשללטובתההאחריותבשאלתהכריעהמשפט

הנראיםובתנאיםבדרך"שלהתנאימתקייםשאיןמהטעםלבקשהלהיעתר

תוךהתיקוןבקשתאתבחןהמשפטבית. הדיןסדרלתקנות92שבתקנה" צודקים

.בהםעמדהלאהמבקשתכיוקבעהדיוניתההגינותכללילעדגששימת

להתירניתןכיקובעתהדיןסדרלתקנות92שתקנהאףעלכי, הדגישההפסיקה.37

שבקשתככל. טענותכתבתיקוןיתאפשרשלבבכלשלאהרי, "עתבכל"תיקון

. לדחותההמשפטביתנטייתתהאכךההליךשליותרמאוחרבשלבמוגשתהתיקון

צוקרדוד' נמ"בעולהשקעותלבנייןחברהובניוצוקרדוד7192/14א"רעבעניין

הואהדיןסדרלתקנות92תקנהשלביישומהמרכזישיקולכינקבע) 1.1.2015(

עניין : להלן()15פסקה" (המשפטיההליךשלהזמןצירפניעלהבקשההגשתמועד"

. )דוד צוקר
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. אגרהלצורכימלכתחילהשהופחת, התביעהוםסכשלבתיקוןדוברמקרהבאותו

התקיימובטרםאךהסתייםהמשפטקדםששלבלאחראמנםהוגשההבקשה

הוצאותבתשלוםהתובעחיובתוךהתיקוןאתאישרהמשפטבית. הוכחותישיבות

שםהתיקוןבקשת"כיבקובעופלייסמרקטמענייןהמקרהאתואבחןהנתבעים

והוכרעהשנדונהלאחר, ההליךשלמאודמאוחרבשלבגשההו] ס.י, פלייסמרקט[

לאאךהמשפטקדםשלבהסתייםאמנםדנןבמקרהואילו, האחריותשאלת

).18פסקה" (הוכחותדיוניעדייןהתקיימו

-המערכתיהשיקולעםאחדבקנהעולההבקשההגשתבמועדהמתמקדזהשיקול

. המשפטביתשלזמנושלאפשרהככליעיללניצולהשאיפהובמסגרתוציבורי

כללבדרךגורמתאינההמשפטקדםשלבהסתייםבטרםהמוגשתלתיקוןבקשה

האחריםהמתדייניםשלבאינטרסיםפוגעתאינהומשכךההליךבניהוללעיכובים

.השיפוטיהזמןשלליהיעבניצולשמיעת תיקיהם ואינה פוגעת להממתינים

לתקנות 92תקנהבמסגרתהמשפטלביתהמוקנההדעתשיקולכיולומרלסכםניתן.38

גםבוחניםהמשפטבתי, זאתעם. ליברליבאופןומיושםרחבהואסדר הדין 

הפוטנציאליתהפגיעהאתוכמובןושיהוילבתום, דיוניתהגינותשלשיקולים

.לטובתוהוצאותבפסיקתעליהלפצותניתןשלאככל, שכנגדהצדשלבהגנתו

כתבלתיקוןבקשהבמסגרתשוקליםהמשפטשבתישיקוליםהבכללבהתחשב.39

? שבפניילבקשהלהיעתרונכוןראויהאם, לתקנות סדר הדין92תקנהלפיטענות

.שיש להשיב לשאלה זו בחיובהיאדעתי

מבחןשמבחינתכךהמקדמייםההליכיםהסתיימובטרםהוגשההבקשה, ראשית.40

(המשפטיההליךשלהזמןציר" הבקשההגשתבמועדרואהאיני) צוקרודדעניין" 

המתדייניםציבורשלהראוייםובאינטרסיםההליךשלהיעילבניהולפגיעהמשום

. תיקיהםלשמיעתהמחכים

ולאורהראשונההמשפטקדםישיבתבתום, 11.7.2016מיוםבהחלטתיכיאציין

בקשהכללהגישהזכותשמורהלצדדים"כיקבעתי, מעלהשהערעורהמורכבות

מקדמיאופיבעלותבקשותשתיוהגישהזוזכותהניצלההמערערת, ואכן". מקדמית

לקביעתבקשה, והשנייה6.9.2016מיוםהסףעלהערעורלקבלתבקשההאחת, ברור

.18.9.2016מיוםהשכנוענטלולהעברתראיותהבאתסדרי

עניין (הבקשההגשתבהמשיבמטעםמניפולטיביאוטקטישיקולמזההאינני, שנית.41

. )מרקט פלייס
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בידויעלהכיסבר, זהערעורנשוא, הצוהוצאתבעתכיהמשיבטענתעליינאמנה

התשלומיםמלואאתלמסותניתןלפיהטענתובצדקתהמשפטביתאתלשכנע

לידילהביאורצונושבחבמסמיסויםאירקעעלוזאת, שבפירותכהכנסההעתידיים

. לפיה לא ימוסו כללתוצאהלמנועכדי, סההכנבמסמיסויים

והחליטהדבריםאתשובבחןהמשיב,המשפטקדםישיבתבסמוך לאחר, ברם

התשלומיםמלואאתלמסותישכיטענתועלוויתורתוך, המחלוקתאתלצמצם

. בהםהגלוםהמימוניהרכיבעלרקוהעמדתה, העתידיים

שנותרההאמיתיתהשאלהאתהמשפטביתלהכרעתלהביא:מטרת הבקשה ברורה.42

לאחר, העתידייםבתשלומיםהגלוםהמימוניהרכיבמיסוי, היינו, במחלוקת

. אלהתשלומיםמלואאתלמסותישכיטענתועלוויתרשהמשיב

אתהדיוניםלשולחןלהביאמנתעלהמבוקשהתיקוןאתלמשיבלאפשריש, משכך

.רלוונטיתולבלתילתיאורטיתפכהשהשאלהולאשבמחלוקתהאמיתיתהשאלה

המצמצםבאופןהערעורבהליךנימוקיואתלתקןהיאהמשיבבקשת–להדגישויש.43

ניהוליעילותשיקולימבחינתו, זאתלאור. המסחבותאתוהמקטיןהמחלוקתאת

שארשלמערכתי-הציבוריוהאינטרסיקרשיפוטיזמןשלמיטביניצול, ההליך

.זהמסוגבקשותעלרךלביש, המתדיינים

.אדון בהן להלן. רבותטענותובפיההמערערת מתעקשת כי אין להיעתר לבקשה.44

אתהמפרשתההודעהלתיקוןהבקשהכי, היאהמערערתשלהעיקריתטענתה.45

המהווה, הערעורבשלבחדשהשומהלעריכתמסווהאלאאינההשומהנימוקי

.להתירהאיןולכןהשומההתיישנותלכלליבניגודוהעומדתאסורהחזיתהרחבת

כביכול, המשיבידיעלהבקשהשהצגתבטענתההמערערתצודקתכי , מידייאמר.46

לטענה) 4(2לפיכהכנסההעתידייםהתקבוליםסיווגטענתהפיכת"במדובר

השומהנימוקיבתיקוןהטענהוהבהרתפירוטבאמצעות, חלופיתמטענה, העיקרית

,)לבקשה33סעיף" (בלבדנוסחבשלהשומהכלאתלאייןיןא"וכי" החישובותיקון

. לאמתחוטאת

מלמד, השומהנימוקיאתהמפרשתלהודעה11בסעיףשהחלופיתהטענהבנוסחעיון

אתרקולא, העתידייםהתשלומיםמלואאתבמסגרתהלמסותביקשהמשיבכי

. העיקריתבטענהכמובדיוק, המימוניהרכיב
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סיווג, היינו, ההכנסהוסיווגהחיובבמקורהשוניבמובןרק" ופיתחל"היאהטענה

הטענהלפי, לפקודה) 4(2סעיףלפיריביתכהכנסתהעתידייםהתשלומיםמלוא 

הטענהלפי, לפקודה)6(2סעיףלפישכירותכהכנסתסיווגםלעומת, החלופית

מסות אתהטענה היא שיש ל, והחלופיתהעיקרית, הטענותבשתיאולם. העיקרית

.העתידייםהתשלומיםמלוא

מלואאתלמסותהמשיבביקשחלופיתהטענהבמסגרתגםכייש לומרזאתלאור

. המימוניהרכיבאתרקולאהעתידייםהתקבולים

מצד : עולה כי המשיב נקט לשון כפולההחלופיתהטענהאציין כי מנוסח בהערת אגב 

ית השנתית הגלומה בדמי החכירה הריבית הריאל"ען כי יש למסות רק את טאחד 

יש לחייב את "אך מצד שני טען כי " לפקודה) 4(2ששולמו וחייבת במס מכוח סעיף 

ת נוסח זה אינו תורם להבנ". התקבולים העתידיים כהכנסת ריבית ריאלית שנתית

אך נראה כי כוונת המשיב בטענה החלופית הייתה למסות את מלוא הטענה

במסמוסולאהעתידייםהתקבולים"כייצייןשמדועתאחר, התשלומים העתידיים

?"העסקהבמועדשבח

טענההפיכתשל, להציגהמשיבשמנסהכפי, פשוטהבקשהבפנינואין, זאתכללאור

הפיכתהטרם, החלופיתהטענהאתלשנותבקשהלפנינו. עיקריתלטענהחלופית

. העתידייםהתשלומיםלואמעלולאהמימוניהרכיבעלרקשתחולבאופן, לעיקרית

משמעותו, המימוניהרכיבעלרקשתחולבאופן, החלופיתהטענהצמצוםהאם.47

וכלליההתיישנותלכלליבניגודהעומדבאופןחדשהשומהעריכתהיאהמעשית

? הפקודהלפיחזיתשינוי

. בחיובאינהזולשאלההתשובה, לעמדתי

" חדשהשומה"יוצרתאינה , ערתהמערמטענותחלקקבלתתוך, השומההפחתת

. לפקודה147סעיףלפי" שבצוהשומהפתיחת"מצריכההיאכימשוכנעתואינני

לאפשרמנתעלהכרחיתלפקודה147סעיףלפיהצופתיחתכילטענהמקוםגםאין

. טרם קביעת שומה חדשההטיעוןזכותאתלמערערת

חששקייםבומקוםטענותיואתיעלהשמלנישוםלאפשרנועדההטיעוןזכות, כידוע

.  המערערתעםהמקלהשומהבהפחתתמדוברבענייננוואילובזכויותיולפגיעה

אלאהשומהאתהמגדיל) א(קטןסעיףלפיצויינתןלא"כיקובעלפקודה147סעיף

(טענותיולהשמיעסבירההזדמנותלנישוםשניתנהלאחר ) הוספהההדגשה" 

.השומהשלבהגדלהולאבהקטנהמדובר, כאמור, ובענייננו
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בדברטענתואת, מלכתחילה, לתמוךהמשיבעלהיהכיהמערערתצודקתהאם.48

כדיעולהכןמלעשותהימנעותווכיחלופיתשומהבעריכתהמימוניהרכיבמיסוי

?לבבתוםשלאדנןהבקשההגשת

. בחיובאינהזולשאלההתשובהגם, לדעתי

לאחר ישיבת נעשההמימוניהרכיבעלרקוהחלתההחלופיתהטענהצמצום, ראשית

. בנסיבות העניין שלפנינו, קדם המשפט ולאחר שעמד המשיב על טעותו

לשומהבמקביל, חלופיתשומההוצאתאיכישוכנעתי, לעילציינתישכברכפי

כוונההייתהלמשיבשכןמניפולטיבייםאוטקטייםממניעיםהיהלא, עיקרית

התקבוליםמלואאתהכנסהבמסלמסות, השומהשלביכללאורך, ברורה

את שינההמשיב. השבחמסבשומתבמסחויבולאהםשלטענתולאחר, העתידיים

מראשחלופיתשומהלערוךמהמשיבלצפותאפשראי. הערעורבמסגרתרקדעתו

. ערעורמסגרת הבשיתעורראפשריתרחישלכל

, לבדוהמימוניהרכיבמיסויבדבר, המצומצמתההטענהייתהאפילו, מכךיתירה

עלהיהכימשוכנעתאינני, המקורייםהשומהבנימוקיכטענה חלופית מראשנטענת

וניתן להסתפק בתחשיב המפרט את אופן בגינה"חלופיתשומה"להוציאהמשיב

. כימות הרכיב המימוני

הטענהכאשרננובענייכמובפרט, חלופיתשומהמצריכהחלופיתטענהכללא

המימוןמרכיבחילוץ(בתוכהמרכיבמהווה, העיקריתהטענהבתוךגלומההחלופית

.עובדתימסדאותועלנשענותושתיהן) העתידייםהתקבוליםמתוך

עניין : להלן()22.7.204(דןגוששומהפקיד' נגרינברג1204/02ה"עמבעניין

לא"כיאלטוביה' מהשופטקבע, בהיההמערערתמשליכהבוהנאמרשעל)גרינברג

למערערהוצגהמשלא"ובהמשך"  חלופיתשומהמולידהחלופיתטענהכל

שטענותמקום, החלופיותמהטענותהעולותמסחבויותשלקונקרטיתאלטרנטיבה

". ...ושונותנפרדותשומותמצריכותאכןכאלו

על, כיאצייןעתהכבראךךבהמשאשובעוד, דנןמהמקרהולאבחונו,גרינברגלעניין

הטענותפירוטבדברלצורךאלטוביה השופטכיווןענייןאותו בכי, נראהפניו

הטענהבגיןחלופיתשומהלהוצאתדווקאולאוהחישוביותותוצאותיהןהחלופיות

הכנסהמסחוזר, חלופיותשומותבענייןהמיסיםרשותעמדתגםוראו(החלופית

). 8.9.2005מיום5/2005' מס
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)  והמצומצמת(החדשהבטענתוהתומכתחלופיתשומהבהעדר, כיהמערערתטענת

שללמיסויהבסיסעודאין, העיקריתהשומהעלוויתורורקעועל, המשיבשל

. אבסורדיתלתוצאהלהובילעלולהוהיאהגיוניתאינה-המערערת

המערערטענתאתלקבלישכי, ערעורבמסגרת, השתכנעשהמשיבלדוגמאנניח

אתלהתיריהיהניתןלאכיהדעתעליעלההאם. שדרשהוצאהבניכוילוולהתיר

שומהיוצרתהטענהשקבלתמהטעםרקבערעורהמחלוקתאתולצמצםההוצאה

מלכתחילהחלופיתשומההוצאהשלאמהטעםאו, לעריכתההזמןשחלףחדשה

חוסראתהממחישותנוספותתדוגמאולתת, כמובן, וניתן? כזהאפשרילתרחיש

. המערערתשבטענתההיגיון

שומותלהוצאת" הקלאסייםהמקרים", מסמרותלקבועומבלי, הצורךמןלמעלה

אתלולייחסשישהנישוםזהותלגביטענותלמשיבכאשר, לדעתי, הםחלופיות

המסשנתכאשראו)נפרדיםלנישומיםנפרדותשומותלהוציאיששאז(ההכנסה

נפרדותשומותלהוציאיששאז(במחלוקתשנויהההכנסהאתאליהלייחסישש

נעשהבמסהחיובכאשרחלופיתשומהצורך בהוצאתישאםספק. )שונותמסלשנות

.מסשנתבאותהונישוםלאותואחתשומהבמסגרת

כשומהכמוההנישוםעםהמקלהשומהשהפחתת, קביעהכיאוסיףזהבהקשר.49

גםעלולה, שבפקודהההתיישנותולכללימחודשתטיעוןזכותלמתןהכפופהחדשה

נישומיםשללטענותהיעתרותמפניהמסרשויותאתולהרתיעמצנןלאפקטלגרום

1586/13א"רע(צדקעשייתשלהציבורילאינטרסלחטואובכךמוצדקותשנמצאות

). )איצקובסקיעניין: להלן()2.5.2013(רחובותשומהפקיד' נאיצקובסקיאולג

יסודעל, השארבין, הואהמבוקשהתיקוןכאשרתוקףמשנהמקבליםהדברים

. הערעורהליךבפתחהמשפטביתשאמרדברים

היאמשקלבתטענה, הדיוניותבזכויותיהלפגועכדיבבקשהישכיהמערערתטענת.50

. ממשהבאיןכימצאתי, אוזניאתלהשכריתילאחראולם, אוזןלהלהטותויש

מבליבערעורהמשיבשלחדשותמטענותמופתעתלהיותשלאהזכותלמערערת, אכן

חדשותטענותעםלהתמודדהאפשרותאתלמערערתלתתיש. כראוילהןשנערכה

הדעתשיקולאתולהעמיד, שלביהםכלעל, השומההליכימסגרתבתוךהמשיבשל

במסגרתשיפוטיתביקורתתחת,המערערתטענותאתודחהשבחןלאחר, המשיבשל

. ערעור
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שומהפקידבמשרדמפקחת, גרטיהילה' גבשלתצהירהאתלבקשהצירףהמשיב

"כךלתצהיר19בסעיףשמצהירה, 3א"ת העתידייםהתקבוליםמיסוינושא: 

. 'בבשלבוהן' אבשלבהן, השומהבשלביהצדדיםביןנדוןמריביתכהכנסות

, כך. ידיעלבמפורשעלההנושאלהםשותפההייתיאניש' אשלבדיוניבמסגרת

. מפורשבאופןהסוגיהעלתה', אשלב'דיוניבמסגרת25.3.2014מיוםדיוןבמסגרת

' אשלב'שומתעלהמערערתי"עשהוגשההשגהבכתבאףמוזכרתהסוגיה

". להשהוצאה

הסוגיה', בבשל'דיוניבמסגרת, ועודזאת: "לתצהיר13בסעיףהדבריםובהמשך

וממסמכים' בשלב'בשטיפלהמפקחעםשערכתימבדיקה, בנוסף. בדיוןנותרה

תוטיוטהוחלפואףכי) ס.י–במקורהניסוחטעות(עולההמשיבבתיקראיתי

המימוניהרכיבבגיןבמסהמערערתחיובעלהמבוססיםפשרהלצורךתחשיבים

סגןבנוכחות8.9.2015ביוםשהתקייםבדיוןאף. העתידייםמהתקבוליםבחלק

עלבמסהמערערתחיובסוגייתנדונהשוב, הצוויםהוצאתלאחר, השומהפקיד

". העתידייםהתקבוליםמתוךהריביתרכיב

כמתחייב, העובדתיותבטענותיההתומךתצהירהגישהלאהמערערתכי, יצוין

. זה אומר דרשניומחדל , מסבערעוריגםהחלה,הדיןסדרלתקנות) ג(241מתקנה

' גבשלבתצהירהשהובאהכפי, המשיבשלהעובדתיתגרסתועליינאמנה, לאור זאת

ואין, השומהשלביבשני, הדיוניםשולחןעלהיההמימוניהרכיבמיסוילפיה, גרטי

.הדיוניותבזכויותיהפגיעהאולמערערתהפתעהמשוםבערעורהטענהבהעלאת

כפי, החלופיתהטענהעלרקנסוביםהשומהדיוניהיולו–הדבריםאתואדייק

כהכנסתהעתידייםשלומיםהתמלואמיסוי, היינו, השומהבנימוקיכתובהשהיא

.שונההייתהומסקנתייתכן, לפקודה) 4(2סעיףלפיריבית

מתוךהמימוןמרכיבחילוץשל, המשפטיתהקונסטרוקציהכימתבררהיהאם

על שולחן מעולםהייתהלא, ריביתכהכנסתלבדווומיסויהעתידייםשלומיםהת

להתמודדנאותההזדמנותהייתהלאולמערערתהדיונים במסגרת שלבי השומה

פגיעהמהווההערעורבשלבלראשונההטענההעלאתכיהמערערתעםהצדק, תהיא

. הדיוניתבזכויותיה

.כזהאינוהדבריםמצבאולם

פרוטוקולאתגםהמשיבצירף, לעילכמצוטט, גרטי' גבשלבתצהירהאמורהלבדמ

מדוברכיטענתי"כיבמפורשנכתבובו25.3.2014מיוםהשומהשל' אבשלבהדיון
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ועסקהחכירהעסקת. נפרדותעסקאות2- כבעסקהלראותשישכך, בתשלומים

ל"הנהסכומיםלמסותישכןועלהמימוןעסקתעלמעידיםהתשלומים. מימונית

(מימוןכהכנסת הסכומיםביןלפערנפרדתהתייחסותישהפרוטוקולובהמשך" 

).  חות"בדוהמדווחותהחכירההכנסותלעומתהשבחמסבשומתשמוסו

בהליכיהצדדיםביןנדוןגםנדוןהמימוניהרכיבמיסויכי, הרואותנויעינ, כןכיהנה

תחשיביםתווטטיהוחלפו"כיללמודניתןאףל"הנלתצהיר19מסעיף. השומה

בחלקהמימוניהרכיבבגיןבמסהמערערתחיובעלהמבוססיםפשרהלצורך

המשיבשלהמשפטיתבטענהדיוןשהתקייםרקלא,היינו, "העתידייםמהתקבולים

תחשיביםטיוטותהוחלפוףאאלאחכירהעסקתבתוךמימוןעסקתשלקיומהבדבר

מול,פחות או יותר, ידעהשהמערערתךכ, זהמימונירכיבשלסכומוכימותלעניין

. זוטענהשלבגדרהמתמודדתהיאמססכומיאלו

בתצהירהנתמכת, המשיבשלהעובדתיתגרסתואני מקבלת את, לאור כל זאת

, זובקשהנשוא, החלופיתהטענהצמצוםכיקובעתו, השומתיהדיוןובפרוטוקול

המערערתשלטענתהאתלדחותישולפיכך, ותחשיביתעיונית, השומהבשלבינידון

.   הדיוניתבזכויותיההפגיעהבדבר

לאחרנעשתההמימוניהרכיבתחשיבשהצגתהעובדהכי, אצייןהדבריםבשולי

עלשנאמרוהדבריםעלימקובלים. התוצאהאתלשנותכדיבהאין, הצוויםהוצאת

הדיוןלאחרדשהחעובדההנישוםידיעלוהוצגההיה: אלטוביה' מהשופטידי

דעתשקולשהופעלהריהצואתלתקןשלאהשומהלפקידוגרמהנבחנהוזובהשגה

השומהפקידשלנוהגומשוםכך. המשפטביתידיעלשיבחןוהואכאמורנוסף

האחרוןשלעמדתובצדקתולשכנעומלנסותהנישוםאתלחסוםשלאסמכותומכוח

הנישומיםביןהסדריםמושגיםכישבשגרההואענייןשהרי, הצוהוצאתאחריגם

1177/03ה"עמ(לפקודה) ב(152סעיףפיעלהצומתןלאחרגםהשומהופקידי

.)22.04.04(יפו- אביבתלשומהפקיד' נגיארזניק

לסייעכדיבואיןאולם, גרינברגבענייןהדיןפסקעלבטיעוניהמסתמכתהמערערת.51

.לה

, השומהנימוקיאתהמפרשתההודעהבמסגרת, יףלהוסהמשיבביקשמקרהבאותו

אתגםהמערערידיעלהמניותמכירתבגיןלתמורהלהוסיףישלפיהחלופיתטענה

עלהנהוגהסיכוןפרמייתשלשוויהאתוכןהמערערשקיבלהאופציהשלהשוקשווי

תמורהלפיהמניותמכירתבגיןהמערערחיובהייתההדבריםמשמעות. האופציה
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לפי (דולר200,000שלתמורהבמקום) לאחר תיקון השומה(דולר400,000-כשל

.)השומה המקורית

השומהשלמשמעותיתהגדלהעלדובר, מענייננובשונה,גרינברגבעניין,כלומר

השומהבשלבינדונהלאהחלופיתהטענהכי, עובדתיכממצא, קבעהמשפטומשבית

מנוסהיהלא, מהטענההעולההחדשההמסחבותשלתחשיבכללמערערהוצגולא

. המשיבשלהשומהנימוקיאתהמפרשתמההודעההחלופיתהטענהממחיקת

נדונההוכח כי שטענהבגיןהשומהשלהקטנהלעומת זאת במקרה דנן מדובר על

.חישוביתוהןקונספטואליתהן, השומהבשלבי

פירוטדנןלבקשהמצרףהיהםאהמשיבעושההיהטובכיהמערערתצודקת, אמת.52

שלומיםהתשלההיווןמרכיבשיעורלרבותחישובוודרכיהמימוניהרכיבגובהשל

לאייןכדיזהבמחדלאיןאולם. רלוונטייםפרטיםב"וכיוהריביתשיעור, העתידיים

בבקשההמשפטביתלהכרעתלחכותיהיהנכוןכיסברהמשיבכינראה. הבקשהאת

.יופרטי חישובבטרם יציג את

יגרמו לביטול השומה עד כדי , המשיבבהתנהגותשנפלו מחדלאולא כל פגם, כידוע

. כללמיסויאישלצאהתו

בתחוםהמשפטביתבפסיקתהיטבשהשתרשה,היחסיתהבטלותדוקטרינת

המנהליהמעשהשלביטולופניעלהפגםמורה לנו כי תינתן העדפה לריפוי, המנהלי

לפגמיםמהותייםפגמיםביןהבחנההיתרוביןכמכלולההליךעלותהסתכלתוך"

)).17.11.2014(נתניהמקרקעיןמיסוימנהל' נשלמי3178/12א"ע" (שוליים

מסקנתיולאור, בשומההמסחבותהקטנתהיאהבקשהשתוצאתבעובדהבהתחשב

וכן, עותילפחות לא באופן משמ, המערערתשלהדיוניותזכויותיהנפגעולאכי

ידיעלהפגםאתלרפאניתןכיסבורהאני, היחסיתהבטלותדוקטרינתעלבהסתמך

הנגזרתהמסחבותשלהתחשיבאת,תוך זמן קצוב, לצרףלמשיבהוראהמתן

סיפקלמערערתולתתזהלתחשיבונימוקיוהסבריושלפירוטתוךהמימונימהרכיב

. ונימוקיםהסבריםוללכמטעמהחלופיתחשיבלהציגמנתעלראוי

כי ניתן להגיע לתוצאה זהה גם על ידי הפעלת סמכותו של בית בבקשהטועןהמשיב.53

"לפקודת מס הכנסה הקובע כי156המשפט מכוח סעיף  , יאשרהמשפטבית: 

שיראהכפיאחרבאופןבערעוריפסוקאוהשומהאתיבטלאויגדיל, יפחית

.השומההפחתתעללהורותומכוחו..." לנכון
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למעט, מסוימותטענותזנחכיהערעורבמהלךלהודיערשאיהוא,המשיבלטענת 

, סמכותואתיפעילהמשפטביתכיולבקש, המימוניהרכיבלענייןהחלופיתהטענה

. בלבדהמימוניהרכיבענייןלפסיקתואתוייתן, ל"הנלפקודה156סעיףמכוח

זובבקשהבדיוןהמתעוררתהשאלהשהריזובטענהפורתאדקלאשהמשיבאלא

טענהרק את הבמחלוקתולהותירמסוימותטענותלזנוחהמשיברשאיהאם,איה

יש מקום להתייחס , בחיובהיאזולשאלההתשובהאםרק. הריביתלענייןהחלופית

ואולם אם התשובה לשאלה זו בחיוב (לפקודה156סעיףיישוםבדבר אופןתולטענ

.  )לפקודה156קק לסעיף ות על תיקון כתב הטענות מבלי להיזממילא ניתן להור

לוהמאפשריםדיונייםכליםהמשפטביתבידיכיעם המשיב אנימסכימה, עם זאת

191תקנהלפיחלקידיןפסקמתן, למשל, בענייננוכמולסיטואציותלהידרש

אונסההכמסלתקנות) א(9תקנהמכוחמסבערעורגםהחלההדיןסדרלתקנות

, איצקובסקיעניין ("הודיהעלהודעה"שעניינההדיןסדרלתקנות102תקנהיישום

לפקודה 156תוך יישום סעיף ,בתום המשפט,ניתן להגיע לתוצאה הרצויה. )פסקה י

.ומתן פסק דין המקטין את השומה

. לטובתההוצאותלפסיקתהמערערתלבקשתאתייחס,חתימהלקראת.54

היא נאלצה , עד להחלטת המשיב לוותר על השומה העיקריתכי,טוענתהמערערת

לרבות, השומהמולבהתמודדותמשאביםלהשקיעומשפטייםיועציםלהעסיק

היא זכאית , אם תתקבל הבקשה, לאור זאת.משפטביתוישיבותמקדמיותבקשות

. לפסיקת הוצאות על נזקיה

, המשיב להפחתת השומהולו הייתה המערערת נענית לבקשת,רגילדבריםבמצב

קבלת. העיקריההליךלתוצאותקשרללא,הייתה זכאית לפסיקת הוצאותיתכן ו

היערכות. נוספיםמשאביםוהשקעתתהמערערמצדהיערכותמחייבתאכןבקשהה

האיזוןגםמושגבכך. שנגרמונזקיםבגין כפיצוי אףויתכןהוצאותבפסיקתמזכהזו

כיהמערערתאינטרסלביןנימוקיואתלתקןהמשיבלבקשתהיעתרותביןהראוי

.כךעקבלהשנגרמוהנזקיםעלתפוצה

. שונה המצב, הנדוןבמקרה, ברם

שלא להיעתר לבקשה להפחתת מערערתעל התעקשותה הדווקנית של הלתמוהניתן

השומה לאחר שהוכח כי קיימה דיונים עם המשיב בעניין זה ואף הוחלפו ביניהם 

, "בכל הקופה"הרושם המתקבל הוא שהמערערת רוצה לזכות . יביםטיוטות תחש

.שלא בצדק
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חללאולכןהמקדמייםההליכיםסיוםבטרםהוגשההבקשה, הסברתישכברכפי

, המחלוקתוצמצוםהמסשומתהפחתתהיאהבקשהתכלית, ההליךבניהולעיכוב

כללינפגעוכיעתיהשתכנולאהמערערתמבחינתחדשאומפתיעבתיקוןהמדובראין

אינה מוצדקת המערערתהתעקשותזהדבריםבמצב. הצדדיםביןההוגןהמשחק

.זההליךבגיןבהוצאותאותהמזכהאינהולכן

דברסוף

שלומנומקמפורטתחשיב1.3.2017ליוםעדלהגישלמשיבומורההבקשהאתמקבלתאני

.המימונימהרכיבהנגזרהמס

.15.4.2017ליוםעדמטעמהמתוקניםערעורינימוקתגישהמערערת

.   9.30בשעה8.5.2017יוםתתקיים בנוספתמשפטקדםישיבת

.בהעדר הצדדים, 2017ינואר 18, ז"טבת תשע' כ,  היוםנהנית


