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 החלטה

  

  .הס� על הערעור לקבלת המערערת בקשת בפני

            הרקעהרקעהרקעהרקע        ....אאאא

 תושבת, פרטית חברה הנה, ")")")")המערערתהמערערתהמערערתהמערערת""""    :להל�( 520044355. פ.ח מ"בע ישראל מקסו�  .1

בי�  נסחרו  המערערת של מניותיה. 1992 בשנת פעילותה את החלה אשר, ישראל

 .מ"בע אביב בתל ער$ לניירות בבורסה 1999#2005 שני"ה

 מבוססות ומערכות תוכנה של ומכירה שיווק, ייצור, בפיתוח עוסקת המערערת  .2

 פיזיולוגי" אותות, סרטי", תמונות( מידע לניהול מקי� פתרו� המעניקות תוכנה  

 .הקרדיולוגיות במחלקות הימודינמי ולניטור) טקסטואלי ומידע  

 Medcon את הברית בארצות המערערת הקימה, 2000 מרס חודש במהל$  .3

Telemedicine Technology Inc .ארצות תושבת, המלאה בבעלותה בת בחברת מדובר 

 של שיווקית זרוע לשמש נועדה אשר"), בבבב""""בארהבארהבארהבארה    הבתהבתהבתהבת    חברתחברתחברתחברת: "להל�( הברית

 שירותי ומת� המערערת מוצרי התקנת בתחומי לפעול וכ�, אמריקה בצפו� המערערת

 המערערת בי� להסכ" בהתא". אמריקה בצפו� המערערת ללקוחות ושירות תמיכה

ashapira
Typewritten Text

ashapira
Typewritten Text
http://www.CapiTax.co.il/Attachments/46602-05-14.pdf
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 של הבלעדית השיווק סמכות הוענקה ב"בארה הבת לחברה, ב"בארה הבת לחברת

 . אמריקה בצפו� המערערת מוצרי

 הפצה הסכ" על ב"בארה הבת וחברת המערערת חתמו 2001 בינואר 1 ביו"  .4

 לרכוש אקסקלוסיבית זכות, ב"בארה הבת לחברת הוענקה בו"), ההפצהההפצהההפצהההפצה    הסכ"הסכ"הסכ"הסכ"("  

 בהתא"( אמריקה צפו� במדינות בלעדי באופ� ולשווק" המערערת מוצרי את  

 ).ההפצה בהסכ" זה מונח להגדרת  

 בחברה מדובר. Medcon UK, בבריטניה בת חברה המערערת הקימה 2003 שנת בסו�  .5

 של שיווקית זרוע לשמש נועדה אשר, המערערת של מלאה בבעלות אנגליה תושבת

 שירותי ומת� המערערת מוצרי התקנת בתחומי לפעול וכ�, באירופה המערערת

 .באירופה המערערת ללקוחות ושירות תמיכה

 ברחבי שונות במדינות השוני" מוצריה את המערערת שיווקה השני" במהל$  .6

 בהתא", שלישיי" צדדי" שהנ" מפיצי" ידי#על או הבת חברות ידי#על העול"  

 .ההפצה להסכמי  

7.  Mckesson Information Solutions Sweden AB ")זרה חברה הינה"), שוודיהשוודיהשוודיהשוודיה    מקסו�מקסו�מקסו�מקסו� 

 . שוודיה תושבת  

 ידי על ובעקיפי� במישרי� המוחזקות", מקסו� קבוצת"מ חלק הינה שוודיה מקסו�  .8

Mckesson Corporation ,אשר"), קורפורייש�קורפורייש�קורפורייש�קורפורייש�    מקסו�מקסו�מקסו�מקסו�(" ב"ארה תושבת זרה חברה 

 ). New York Stock Exchange( יורק#ניו בבורסת למסחר רשומות מניותיה

 רשת מפעילה והיא ב"בארה הגדולה התרופות מפיצת הנה קורפורייש� מקסו�  .9

 ב"בארה הקמעונאיי" המרקחת מבתי אחוז כתשעי" המקשרת אלקטרונית  

 וניהוליות כלכליות, רפואיות עסקות ניהול לש" אחרי" עסקיי" לשותפי"  

 שלה בת חברות ידי#ועל במישרי� ומשווקת מפיצה קורפורייש� מקסו� .לרוקחי"  

 מוצרי"") מקסו�מקסו�מקסו�מקסו�    קבוצתקבוצתקבוצתקבוצת:"להל� יקרא שלה הבת וחברות קורפורייש� מקסו�(  

 ניהול וכלי, רפואי מידע מערכות, שוטפי" טיפול ומוצרי תרופות כגו� רפואיי"  

 .עלויות צמצו" שייעוד"  
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 המערערת של המניות הו� מלוא את שוודיה מקסו� רכשה, 2005 באוגוסט 15 ביו"  .10

", הרכישההרכישההרכישההרכישה    הסכ"הסכ"הסכ"הסכ""#ו" הרכישההרכישההרכישההרכישה(" ב"ארה דולר מיליו� 105 #כ של לס$ בתמורה  

 בבורסה ממסחר נמחקו המערערת ומניות הפכי משולש מיזוג במסגרת) בהתאמה  

 .אביב בתל ער$ לניירות  

 חברת נכסי את McKesson Information Solutions LLC רכשה, 2005 דצמבר בחודש  .11

 .המערערת ידי על מרצו� פורקה הבת חברת יותר ומאוחר ב"בארה הבת  

 מיוחדת מס שנת למערערת, 2006 באפריל 1 מיו" והחל מהרכישה כתוצאה  .12

 השנה של במר- 31 ביו" וסיומה מסוימת שנה של באפריל 1 ביו" שתחילתה  

 . העוקבת  

 מקסו�   של הטכנולוגית החטיבה בתו$ יחידה מהווה המערערת, הרכישה ממועד החל  .13

 .קורפורייש�

14.  Mckesson Information Solutions Holding Limited התאגדה אשר, זרה חברה הינה 

 ").טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות    מקסו�מקסו�מקסו�מקסו�(" ברמודה תושבת והינה באירלנד  

:הסכמי" שני על טכנולוגיות ומקסו� המערערת חתמו 2006 באפריל 1 ביו"  .15
1
  

 : : : : זיכיו�זיכיו�זיכיו�זיכיו�    הסכ"הסכ"הסכ"הסכ"    # # # #     האחדהאחדהאחדהאחד    ההסכ"ההסכ"ההסכ"ההסכ"

 בלתי נכסי" לניצול זכות קיבלה טכנולוגיות מקסו�, הזיכיו� להסכ" בהתא"  .16

 צפו�: מוגדרות בטריטוריות, זה למועד עד המערערת ידי#על שפותחו, מוחשיי"  

 . זילנד#וניו אוסטרליה, הולנד, צרפת, בריטניה, אמריקה  

 מקסו� הכנסות בסיס על יחושבו אשר, לתמלוגי" המערערת זכאית, בתמורה  .17

 . נלווי" משירותי" והכנסות וחומרה תוכנה מוצרי, רישיונות ממכירת טכנולוגיות  

 שיעור  , תלוי בלתי שלישי צד ידי#על למערערת שנער$, העברה מחירי לחקר בהתא"  .18

 . 6% הנו, 2006#2010 לשני" שנקבע, התמלוגי"

 . שני" 5 מידי יעודכ� התמלוגי" ששיעור נקבע הזיכיו� בהסכ"  .19

                                                 
 .�Limited McKesson Financial Holdingsשמה הנוכחי   1
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 שלישי צד ידי#על למערערת שנער$, נוס� שוק לחקר ובהתא" כאמור שני" 5 בחלו�  .20

 1 מיו" החל, 1% של בשיעור תמלוגי" נקבעו), המערערת לטענת( תלוי בלתי

 .2011 באפריל

 למעט העול" אזורי ביתר הבלעדית השיווק זכות בעלת נותרה המערערת  .21

 ומכירה שיווק פעולות ביצעה וא� הזיכיו� בהסכ" המוגדרות בטריטוריות  

 .הצווי" נשוא התקופה במש$ זה לזיכיו� בהתא" מוצלחות  

 : : : : ופיתוחופיתוחופיתוחופיתוח    מחקרמחקרמחקרמחקר    שרותישרותישרותישרותי    ––––    השניהשניהשניהשני    ההסכ"ההסכ"ההסכ"ההסכ"

 המחקר בתחו" מאמצי" לשת� הצדדי" הסכימו ופיתוח מחקר שירותי בהסכ"  .22

 מוצרי ועיצוב מפיתוח שינבעו, והזכויות הסיכוני", העלויות חלוקת תו$ והפיתוח  

 בי� שיוסכמו נוספי" ובתחומי" קרדיולוגי מידע וניהול ההדמיה בתחו" תוכנה  

 . הצדדי"  

 ההטבות מס$ הצפוי היחסי לחלק" בהתא" נקבעה בעלויות הצדדי" השתתפות  .23

 מחדש   ייבח� שנה בכל כאשר, הצדדי" ידי על שיפותחו מהנכסי" הצפויות הכלכליות

 . כאמור החלוקה יחס

 ואילו מההוצאות 90% #ב תישא טכנולוגיות מקסו� כי נקבע הראשונה בחלוקה  .24

 . מהעלויות 10% #ב תישא המערערת  

 בעת תלוי בלתי שלישי צד  ידי#על למערערת שנער$, שוק חקר על בהתבסס, כ� כמו  .25

 ופיתוח המחקר שירותי בשל כי נקבע, והפיתוח המחקר שירותי הסכ" עריכת

 5% של בס$ לתמורה המערערת זכאית תהיה, טכנולוגיות למקסו� המערערת שתספק

 ).cost+5%( העלות על תוספת

 זכאית   אינה המערערת, ופיתוח מחקר שירותי הסכ" תנאי פי#ועל, זה למודל בהתא"  .26

 מקסו� של אופציות הקצאת בגי� החשבונאית ההוצאה בגי� נוספת לתמורה

 .המערערת לעובדי קורפורייש�

 המחושבות העודפות ההוצאות את מס לצורכי כהוצאה דורשת המערערת, כ� כמו  .27

 יחדיו ייקראו והפיתוח המחקר שירותי והסכ" הזיכיו� הסכ". (בשנה שנה מידי לה  

  ").חברתיי"חברתיי"חברתיי"חברתיי"# # # # הבי�הבי�הבי�הבי�    ההסכמי"ההסכמי"ההסכמי"ההסכמי""  
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 הדומה עסקי מודל על מבוססי" חברתיי"#הבי� שההסכמי" טוענת המערערת  .28

 צדדי"   שני בי� א� העסקי בעול" המקובל, cost sharing  למודל הכלכליי" במאפייניו

     . קשורי" לא

 המערערת כי, נטע� בה" הצווי" את למערערת המשיב הוציא 2014 במר- 21 ביו"  .29

 שהיו הרוחני הקניי� נכסי את המערערת מכרה במסגרתו", עסקי מודל שינוי" ביצעה

"). ההו�ההו�ההו�ההו�    רווחרווחרווחרווח("    הו� רווח במס לפיכ$  וחייבת") IP: "ג" להל�( בבעלותה

 למערערת שולמה לא בפועל כי העובדה ובשל מכירה מאותה וכתוצאה, בנוס�

 שניתנה הלוואה כדי� תיאורטיות מימו� הכנסות א� למערערת המשיב זק�,  תמורה

  . . ריבית כנגד שלא ידה על

 הוצאות תיאו" בגי� נוספי" מס בסכומי המערערת את חייב המשיב, כ� כמו  .30

 . שונות  

     הצדדי"הצדדי"הצדדי"הצדדי"    טענותטענותטענותטענות

   ::::טענותטענותטענותטענות    מספרמספרמספרמספר    טוענתטוענתטוענתטוענת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת  ....גגגג

         ;עסקי מודל שינוי לקביעת נורמטיבי מקור היעדר. 1  

  ; סמכות בהעדר נעשו בצווי" המשיב שער$ המשנה התאמות. 2  

  ;       פגומות שומותה. 3  

  . החלופית לשומה עובדתי יסוד היעדר. 4  

  

            נורמטיבינורמטיבינורמטיבינורמטיבי    מקורמקורמקורמקור    היעדרהיעדרהיעדרהיעדר    בדברבדברבדברבדבר    הטענההטענההטענההטענה        ....דדדד

 אגב לפיה הקביעה על מבוססי" המשיב שהוציא שהצווי" טוענתטוענתטוענתטוענת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת        .1

 את מכרה היא, 2006 באפריל 1 ביו" המערערת שחתמה חברתיי"#הבי� ההסכמי"

 א85 סעי� על מבוססי" שהצווי" טוענת המערערת. קשורה לחברה שלה IP #ה נכסי

 בנובמבר 29 ביו" הינו לפקודה' א85 סעי� הוראות של לתוק� כניסת� מועד.  לפקודה

 כשמונה נחתמו, הערעור נושאי חברתיי"#הבי� שההסכמי" העובדה נוכח 2006
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 מחירי ותקנות לפקודה' א85 סעי� הוראות עליה" חלות לא, זה מועד לפני חודשי"

              . העברה

 88 סעי� על אלא לפקודה א85 סעי� על מתבססת אינה שלו שהשומה טוע�טוע�טוע�טוע�    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב        .2

 . לפקודה

 אינה לפקודה 88 סעי� על המשיב של זו נטענת שהסתמכות     השיבההשיבההשיבההשיבה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת        .3

 שהציגו ממה   שונה באופ� עסקה לסווג מבקש השומה פקיד כאשר, שכ�. אפשרית

 :בלבד הבאי" המסלולי" שני כ$ לצור$ בפניו פתוחי", לעסקה הצדדי" וביקשו

. החוזי" דיני # שלנו המקרה ובנסיבות, הכללי הדי� מסלול הוא הראשו�הראשו�הראשו�הראשו�    המסלולהמסלולהמסלולהמסלול        

 הסכמי" הינ" חברתיי"#הבי� ההסכמי" הא" היא השאלה, זה למסלול בהתא"  

 .#1973ג"התשל), כללי חלק( החוזי" לחוק 13 סעי� פי על עי� למראית  

 תכנונית#האנטי הנורמה מסלול הוא, זהה היא בענייננו שמשמעותו, השניהשניהשניהשני    המסלולהמסלולהמסלולהמסלול        

 להתעל" סמכות למשיב מקנה אשר, לפקודה 86 בסעי� הקבועה, המס בדיני  

 עילת מתקיימת הא", והיא – שאלה מעוררת # ומאיד$, מסוימות מעסקאות  

 נטל את הרי" השומה פקיד והא" זה בסעי� הקבועות העילות מבי� התערבות  

 .זה סעי� לפי הנדרש והמיוחד המוגבר ההוכחה  

 עסקת של סיווגהסיווגהסיווגהסיווגה    אתאתאתאת    לשנותלשנותלשנותלשנות סמכות כל למשיב אי� המערערת טוענת, מקרה בכל  .4

 .  לפקודה 88 סעי� מכוח בענייננו המערערת שעשתה הספציפית התמלוגי"  

 של היות" בדבר שהיא טענה כל העלה לא מעול" שהמשיב   המערערת טוענת עוד  .5

 מקור לפקודה 86 סעי� היות בדבר או, עי� למראית חוזי" חברתיי"#הבי� ההסכמי"

 . המערערת שעשתה התמלוגי" עסקת של סיווגה את לשנות לסמכותו

 העובדתית גרסתה את דוחה  הוא לפיה, המשיב תגובת שמשמעות טוענת המערערת  .6

 טע� לא המשיב המערערת של לשיטתה. מלאכותית עסקה שלפנינו, המערערת של

 לכתפי הנטל העברת משמעותה כזו שטענה משו" מלאכותית בעיסקה שמדובר

 מלאכותית עסקה טענת היא המשיב טענת שמהות, המערערת סבורה לכ�. המשיב

  .  למשיב ההוכחה נטל את להעביר יש זה ומטע"
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   בצווי"בצווי"בצווי"בצווי"    משנהמשנהמשנהמשנה    התאמותהתאמותהתאמותהתאמות    לבצעלבצעלבצעלבצע    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    שלשלשלשל    סמכותסמכותסמכותסמכות    היעדרהיעדרהיעדרהיעדר    בדברבדברבדברבדבר    הטענההטענההטענההטענה  ....הההה

 מודל שינוי ביצעה שהמערערת, המשיב טענת תתקבל א" שג" טוענתטוענתטוענתטוענת המערערתהמערערתהמערערתהמערערת  .1

 רעיונית ריבית בשל   מס חיוב המערערת על להטיל סמכות למשיב שאי� הרי, עסקי

 לביצוע הסמכות שחוסר היא הטענה. IP – ה נכסי של הרעיוני המכירה לאירוע מעבר

, כ� על יתר. לבצע� בפקודה סמכות שאי� מאחר הדי� מעיקר הינו משנה התאמות

 לעומת לרעה אותה מפלה המשיב, עליה משנה התאמות שבהטלת המערערת טוענת

 המודל את למסות שיש עצמו המשיב ידי#על נקבע שלגביה", אחרי" נישומי"

 . משנה בהתאמות חיוב ללא שלה" העיסקי

 את לשו" סמכות למשיב אי� לפיה המערערת טענת את לקבל שאי� טוע�טוע�טוע�טוע�    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב  .2

  ). """"משניתמשניתמשניתמשנית    התאמההתאמההתאמההתאמה("("("(" קשורה חברה ידי על למערערת שולמה שלא המכירה תמורת  

 לחברות המערערת של נכסי" הועברו לפיה עמדתו שתתקבל ככל כי קבע המשיב  .3

 שנוצר החוב על הריבית את למסות יש, בגינ" התמורה ששולמה מבלי קשורות  

  .  שולמו שלא הסכומי" בגי�  

 סכומי את למסות סמכות למשיב אי� לפיה, המערערת שטענת טוע� המשיב  .4

 כ�. בלבד הפורמלי במישור טענה היא בפקודה מקור העדר מחמת, ל"הנ הריבית  

, הערעור נימוקי את המפרשת ההודעה ובמסגרת הבקשה שבמסגרת המשיב טוע�  

 בגי� הריבית למיסוי מיסויית או כלכלית הצדקה אי� לפיה טענה כל הועלתה לא  

 שנטע� כל. החברה בספרי חובה כיתרת הרשו" חוב כל שממוסה כפי, האמור החוב  

 שיש הוא, הנוכחית בבקשה לאמור בנוס�, הערעור נימוקי את המפרשת בהודעה  

 .ההכנסה את אחרת לכמת  

 היעדר טענת שכ�, מקדמית בקשה במסגרת זו בסוגיה לדו� אי� המשיב לעמדת  .5

 כל ואי� לגופו בערעור דיו� הדורשת העיקרית הטענה הינה) המקור( הסמכות  

 מסכי" המשיב. לגופו בתיק הדיו� טר" יידו� זה שנושא כ$, הדיו� מפיצול תועלת  

 ראיות שיישמעו לאחר בה לדו� שיש סבור א$, משפטית בשאלה שמדובר  

 .הקשורות החברות  לבי� שבינה היחסי" מערכת לעניי� המערערת  

, מקדמית כטענה בטענה עתה כבר לדו� יש כי יקבע המשפט שבית ככל, לחילופי�  .6

 באשר. די� פי על למשיב המוקנית לסמכות בהתא" הוצאה השומה כי המשיב טע�  



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  מקסו� ישראל  בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא 14	05	46602 ע"מ
  

                                                                    
     תיק חיצוני: 

   

8  
 18מתו

 לסמכות בהתא" מוסתה הריבית, א85 סעי� של לתוק� לכניסתו שעד לתקופה  

 מהלוואה רעיונית הכנסה למסות יש כי הקובע לפקודה) י(3 סעי� לפי המשיב  

   . ריבית ללא שניתנה  

 לנוסח לפנות יש, לפקודה א85 סעי� של לתוק� כניסתו שלאחר לתקופה באשר  .7

 עסקה של המיסוי והשוואת, השוק למחיר בהתא" מס שחיוב קובע אשר, הסעי�  

 צדדי" שבי� זהה לעסקה מיוחדי" יחסי" הצדדי" בי� מתקיימי" שבה בינלאומית  

 אי�, שכ�. שנוצר חוב בגי� הרעיונית הריבית בגי� חיוב א� מחייבת, קשורי" שאינ"  

 הנכס בגי� שיל" לא הרוכש בה, קשורי" לא צדדי" בי� עסקה של במקרה כי ספק  

 ודמי הכס� של ערכו לשמירת ריבית משולמת הייתה, שני" מספר במש$ הנרכש  

 לא מסחרית בעסקה כי המערערת הנחת, מאיד$. החוב לפירעו� עד בו השימוש  

 בגי� שנוצר והחוב, הממכר שהועבר לאחר א�, רבות שני" במש$ התמורה תשול"  

 אחד בקנה עולה אינה, ועד לעול" הנומינלי בערכו ייוותר, שולמה שלא התמורה  

      .אבסורד בגדר והינה, עסקאות לעריכת המקובלות הדרכי" ע"  

 ביקש א85 סעי� חקיקת לאחר א� לפיה המערערת שעמדת המשיב טוע� עוד  .8

 שמוכרת חברה לעומת קשור לצד נכס מוכרת אשר חברה לטובה להפלות המחוקק  

 שהיא, תכליתו ע" וה� הסעי� לשו� ע" ה� מתיישבת אינה, קשור שאינו לצד נכס  

   .אלו מקרי" בשני המיסויי הטיפול את להשוות  

 ההתאמה לפיה� המערערת של טענותיה את לדחות שיש המשיב טוע� עוד  .9

 וכל מכל לדחותה ויש נכונה אינה זו טענה. לרעה הפלייתה תו$ נעשתה המשנית  

 ולו עובדתית תשתית כל הוצגה שלא עובדתית בטענה שמדובר מהטע" א�  

 . בה לתמיכה, מינימלית  

            השיבההשיבההשיבההשיבה    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת

 הפורמלי במישור נדרש רעיוני מס אירוע לביצוע הסמכות מקור כי המשיב טענת  .10

 לקיו"   הדרישה. המדינה של אורג� מפי שתעלה ראוי שלא, סתמית טענה היא, בלבד

 אלא  , צורניות על או פורמליסטיקה על עמידה בבחינת אינה מפורש סמכות מקור

 שראוי   משפטית נורמטיבית דרישה כלומר, משפטית מהות שעניינה בדרישה המדובר

 .לבררה ודרוש
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 התאמות לביצוע הסמכות היעדר טענת לפיה, המשיב של השנייה טענתו ג"  .11

. לעמוד יכולה אינה, לגופו בערעור דיו� המצריכה עיקרית טענה היא המשנה  

 יש כי טע� אול", גרידא משפטית בסוגיה המדובר כי, המשיב הסכי", בתגובתו  

 . כולו ההלי$ של עובדתי בירור שייער$ לאחר בה לדו�  

 על ישפיע כולו ההלי$ של עובדתי שבירור סבור הוא מדוע הסביר לא המשיב  .12

 מקור של) קיומו היעדר או( קיומו בדבר העקרונית המשפטית בשאלה ההכרעה

 על רעיוני מס אירוע" המהוות המשנה התאמות את לבצע בפקודה מפורש סמכות

 של הגיונ" לפי ג" כאשר. אי� לכ$ סביר הסבר שהרי, בכדי ולא", רעיוני מס אירוע

 צור$   כל שאי� ברור, בלבד משפטית בשאלה מדובר הצדדי" הסכמת לפי וג" דברי"

 .בה להכריע כדי עובדתי בבירור

 שבית ככל לפיה, המשיב של החלופית טענתו את ג" לדחות יש דומה באופ�  .13

 התאמות לביצוע הסמכות היעדר בטענת לדו� מקו" יש כי יסבור המשפט  

 המוקנית לסמכות בהתא" בוצעו המשנה התאמות אז כי, מקדמית כטענה המשנה  

 . בדי� לו  

 ולמיסוי המשנה התאמות לביצוע הסמכות מקור כי, המשיב טוע� זה בהקשר  .14

 העסקי המודל שינוי ביצוע מועד הוא( 1/4/2006 שמיו" לתקופה באשר הריבית  

 הוא), לפקודה א85 סעי� לתוק� נכנס בו המועד הוא( 1/11/2006 ליו" ועד) הנטע�  

 הריבית ולמיסוי המשנה התאמות לביצוע הסמכות מקור וכי, לפקודה) י(3 סעי�  

 .לפקודה א85 סעי� הוא, 1/4/2011 ליו" ועד 1/11/2006 שמיו" לתקופה באשר  

 הסמכה כל כוללי" אינ", לפקודה א85 סעי� וה� לפקודה) י(3 סעי� ה�, עקא דא  .15

 . מכוח" משנה התאמות לבצע למשיב שהיא  

 כמפורט. לעמוד יכולה אינה האפליה לטענת המשיב של הסתמית תגובתו ג"  .16

 שפרסמה" מיידי דיווח"מ, המערערת מטע" הערעור נימוקי את המפרשת בהודעה

 בנוגע המיסי" רשות ע" הגיעה אליו שומה הסדר בדבר .Vizrt Ltd הציבורית החברה

 ש" הצדדי" בי� המחלוקת כי, עולה 2006#2009 לשני" לה שהוצאו ולצווי" לשומות

 בדומה, הו� כרווח תמלוגי" הכנסות וסיווג עסקי מבנה שינוי בסוגיית עסקה

 היה, אצלו מצוי שהמידע כמי, המשיב כי, אפוא, היה הראוי מ�. בענייננו למחלוקת
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 טענת של בירורה לצור$ הדרושה במידה, זה שומה הסדר אודות ולו נתוני" מפרט

 בידיי #המידע בידיי בבחינת( הסתמית בדחייתה מסתפק ולא, בענייננו האפליה

 ). הכוח

 סמכות היעדר בדבר המקדמית לטענה המשיב מצד הול" מענה היעדר ומחמת, כ� על

 את לקבל המשפט בית התבקש, השוני" רבדיה על, המשנה התאמות לביצוע

, ולחילופי�  , המשנה התאמות לביצוע סמכות העדר מחמת) ג"( הס� על הערעור

  .הס� על ובצווי" שבשומות המשנה התאמות את לבטל

        

            פגומותפגומותפגומותפגומות    שומותשומותשומותשומות    בדברבדברבדברבדבר    הטענההטענההטענההטענה        ....וווו

 ומלוא, מהותית והנמקה תימוכי� כל ללא הוצאו שהשומות טוענתטוענתטוענתטוענת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת        .1

 אגב רקרקרקרק מלא באופ� לה הוצגה המשיב התבסס עליה והמקצועית המשפטית התשתית

 חויבה בה הרעיונית הריבית חיובי ג". השומות דיו� בשלבי ולא הצווי" הוצאת

 תימוכי� בכל לוו לא המשנה התאמות עקב, השוני" הדיו� בשלבי, המערערת

. השוני" השומה בשלבי המס חיובי בשונות קיצוני ביטוי לידי שבא דבר – מקצועיי"

 מעבר שחורג, הצו לבי�' א שלב שומות בי� סביר לא בפער מדובר המערערת לטענת

 התנהלות על מעיד זה פער כי לומר נית�). 10%#25%( בפסיקה שנקבע הסביר לפער

  '.  א שלב שומות במסגרת המשיב של עניינית לא

 נית� שלא וודאי, מקדמית כטענה נדונה להיות ראויה אינה זו שטענה טוע�טוע�טוע�טוע�    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב  .2

 נערכו הצדדי" בי�. המערערת מטע" מינימלית עובדתית תשתית בהיעדר בה לדו�

 וטענת, השומה לרכיבי בקשר שונות טענות לובנו במסגרת� אשר, רבות פגישות

 ה�, השומה דיוני במסגרת. ראויה אינה סתמיות בשומות המדובר כי עתה המערערת

 הזדמנות לה וניתנה המשיב נימוקי המערערת בפני הוצגו' ב בשלב וה�' א בשלב

 אי, אלה בנסיבות. השומה מרכיבי רכיב לכל הסברי" ולבקש טענות להעלות מלאה

 בכ$ ודי ראויה אינה השומה דיוני במהל$ להתנהלות בקשר המערערת נציגי העדת

 .הבקשה את לדחות כדי
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 של מהתכלית מתעלמת היא שכ�, להידחות דינה הבקשה לגו� א� כי, המשיב טוע� כ�  .3

 אפשרות   מת� הינה זו שהפרדה התכלית. שלבי" לשני השומתי הדיו� הפרדת

 מנת על וזאת   בעניי� דעתו גיבש שטר" מי בפני' ב בשלב טענותיו להשמיע לנישו"

  '. א בשלב שנקבע במס החיוב את יפחית שהוא

 ולשורש הצווי" של לשורש" יורדי"   אלו  פרוצדורליי" שפגמי"  השיבה המערערת  .4

 שהוצאו והצווי" השומות את להבי� כנישומה המערערת של הבסיסיות זכויותיה  

 בהחלט ראויי", שלה" השוני" השלבי" בי� סבירי" הבלתי הפערי" ואת לה  

 .לקבל" מנת על לגופו בערעור לדו� צור$ כל ואי� מקדמי באופ� להישמע  

, וחמורי"   רבי" כה ה", בצווי" וה� בשומות ה�, שנפלו הפרוצדוראליי" הפגמי"  .5

 נית� לא כי עד, כנישומה המערערת של הבסיסיות זכויותיה של לשורש� ויורדי"

 . כלשהו חלקי ביטול באמצעות הפגמי" את ולתק� היחסית הבטלות תורת את לייש"

 השומות די� כי לקבוע יש לעיל זה בפרק האמור לאור המערערת של לטעמה  .6

 ולקבל, לדי� בניגוד, מנומקות ובלתי סתמיות שומות היות� בשל הס� על להתבטל  

 .זה מטע" ג" הס� על הערעור את  

        החלופיתהחלופיתהחלופיתהחלופית    לשומהלשומהלשומהלשומה    עובדתיעובדתיעובדתיעובדתי    יסודיסודיסודיסוד    היעדרהיעדרהיעדרהיעדר    בדברבדברבדברבדבר    הטענההטענההטענההטענה        ....זזזז

 ולפיה ההטענה על נסמכת המשיב של החלופית ששומתו טוענתטוענתטוענתטוענת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת        .1

 כל ללא וזאת מסוימות במדינות מוצריה את לשווק הזכות על ויתרה המערערת  

 .הול" פיצוי  

 במסמכי" שהוצג כפי, שכ�. עובדתיעובדתיעובדתיעובדתי יסוד כל משוללת זו שטענה טוענת המערערת  .2

    בשנתבשנתבשנתבשנת    עודעודעודעוד הוענקה אמריקה בצפו� המערערת מוצרי לשיווק הזכות, למשיב שהוגשו

 אינה שכלל זכות על לוותר יכולה אינה המערערת ומשכ$ ב"בארה הבת לחברת 2001200120012001

 מאוחר ופורקה 2005 בשנת כבר נכסיה את מכרה ב"בארה הבת חברת. ברשותה

 מוצריה להפצת הזכות בעבר העבירה כבר המערערת בו דברי" במצב, לפיכ$. יותר

 נוס� מס אירוע לה לייצר– חלופית בשומה א� – נית� לא, מסוימות בטריטוריות

 .הולמת עובדתית תשתית בהיעדר, רעיוני
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 העת הגיעה טר" כי, הראשונה. כפולה לטעות נתפסה שהמערערת טוע�טוע�טוע�טוע�    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב        ....3333

 עובדתית תשתית הצגת אי על המתבססות טענות ולפיכ$ במשפט ראיות להציג  

 הצגת בהיעדר כי, השנייה. מקדמית טענה במסגרת ולא ההלי$ בסו� מקומ�  

 המשיב כ"לב האפשרות מת� לרבות( הבקשה במסגרת עובדתית תשתית  

 בקשר טענות להעלות יכולה היא אי�), המערערת עדי את נגדית בחקירה לחקור  

 תשתית, ולכאורי סמלי באופ� ולו, הוכיחה לא היא שכ�, עובדתית לתשתית  

 השומה להוצאת הרלוונטיות העובדות על ללמד נית� ממנה אשר כלשהי עובדתית  

 עובדתית תשתית אי� כי לפיה המערערת טענת על חולק המשיב. החלופית  

 הראיות הבאת שלב במסגרת בהרחבה ידו על יוצגו והדברי", השומה להוצאת  

       .בערעור  

            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�        ....חחחח

  .   לעיל שמנויות עיקריות סיבות מארבע הס� על הערעור לקבלת עותרת המערערת  

 איזה מכח: בשאלה חלוקי" שהצדדי" מסתבר – נורמטיבי מקור היעדר בדבר הטענה  .2

' א85 סעי� מכח הוצאו הצווי", המערערת לשיטת. הצווי" הוצאו בפקודה סעי�

 כי המשיב טוע� בו המועד, דהיינו, לשומה הרלוונטי במועד בתוק� היה שלא לפקודה

  לשומה הנורמטיבי המקור  ולפיה המשיב לטענת אשר. IP#ה נכסי של המכירה נערכה

 88 סעי� את לראשונה איזכר המשיב כי המערערת טוענת, לפקודה 88 סעי� הוא

 לעשות נית� לא שממילא ג" מה, השומה נימוקי את המפרשת בהודעה לפקודה

 לטענת. המשיב שעשה כפי התמלוגי" עסקת של סיווגהסיווגהסיווגהסיווגה לש" 88 בסעי�  שימוש

 האמור וכי, לפקודה 86 סעי� פי על ורק א$ למשיב נתונה לכ$ סמכות, המערערת

  כי מלמד המערערת שהציגה העובדתי הבסיס על חולק הוא  ולפיו המשיב בתגובת

, לפקודה 86 בסעי� במפורש לנקוב מבלי מלאכותית לעיסקה טוע� המשיב למעשה

  . כתפיו אל השכנוע נטל את מעביר זה בסעי� שימוש כי העובדה לאור וזאת

  ?מקדמית בקשה במסגרת להתברר ראויה זו מחלוקת הא"

 ולפיכ$, עובדתי בבירור כרוכה זו מחלוקת, ראשית. בשלילה לכ$ להשיב יש לדעתי

 נורמטיבי מקור קיי" הא" השאלה,  שנית. ראיות לשמוע בלא בה להכריע נית� לא
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 מקו" ואי� זה הלי$ של ביסודו העומדת היא, מקור אותו הוא ומה השומה להוצאת

 .  מקדמית כטענה בו לדו�

 זו טענה א� – בצווי" משנה התאמות לבצע המשיב של סמכות היעדר בדבר הטענה  .4

 משולבת משפטית בשאלה המדובר. מקדמית בקשה במסגרת להתברר ראויה אינה

 ריבית בשל מס חיוב המערערת על להטיל המשיב מוסמ$ הא"; עובדתית בשאלה

 שלגביה" אחרי" נישומי" לעומת מפלה באופ� המשיב בה נהג הא" וכ�, רעיונית

  . משנה בהתאמות חיוב ללא העסקי המודל את למסות שיש המשיב ידי על נקבע

 ע" .Vizrt Ltd הציבורית החברה הגיעה אליו שומה להסדר נוגעת זו אחרונה טענה  .5

 בי� המחלוקת.  2006#2009 לשני" לה שהוצאו ולצווי" לשומות בנוגע המיסי" רשות

, הו� כרווח תמלוגי" הכנסות וסיווג עסקי מבנה שינוי בסוגיית עסקה ש" הצדדי"

 הטעונה עובדתית בשאלה, וכאמור, אפוא המדובר. בענייננו למחלוקת בדומה

  . הכרעה

 כל ללא הוצאו שהשומות היא הטענה עיקר – פגומות שומות בדבר הטענה  .6

 התבסס עליה והמקצועית המשפטית התשתית ומלוא, מהותית והנמקה תימוכי�  

. השומות דיו� בשלבי ולא הצווי" הוצאת אגב רקרקרקרק מלא באופ� הוצגה המשיב  

  . מובהקת עובדתית בשאלה אפוא המדובר  

 שהביא מה השומה בדיוני המשיב של עניינית לא להתנהלות המערערת טוענת ג" כ$  .7

 זה לעניי�'. ב בשלב לשומה' א בשלב השומה בי�) המערערת לטענת( גדול להפרש

 תשתית ללא בשומות הנטע� הפג" בטענת לדו� נית� שלא המשיב טענת לי נראית

 כטענה להתברר ראויה לא הטענה זה מטע" ג".  ראיות שמיעת המחייבת עובדתית

  . מקדמית

 היא המערערת טענת עיקר – החלופית לשומה עובדתי יסוד היעדר בדבר הטענה  .8

 הזכות   על ויתרה המערערת לפיה הטענה על נסמכת המשיב של החלופית ששומתו

 טוענת המערערת. הול" פיצוי כל ללא וזאת מסוימות במדינות מוצריה את לשווק

 אמריקה בצפו� המערערת מוצרי לשיווק הזכות. עובדתי יסוד כל משוללת זו שטענה

 לוותר יכולה   אינה המערערת ומשכ$ ב"בארה הבת לחברת 2001200120012001    בשנתבשנתבשנתבשנת    עודעודעודעוד הוענקה
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 זה מטע" ג". ברורה עובדתית בשאלה אפוא המדובר. ברשותה אינה שכלל זכות על

  .  מקדמית כטענה בטענה לדו� אי�

 יכולות אלה ששאלות מצבי" באות" מקדמיות בשאלות להכריע מקו" יש  # # # #     לסיכו"לסיכו"לסיכו"לסיכו"  .9

 השלובות משפטיות בשאלות מדובר כאשר. בתיק המחלוקות את ולסיי" להכריע

 הניסיו�. אחת בכפיפה השאלות בכל לדו� היא היעילה הדר$ עובדתיות בשאלות

 לדיו� העלתה המערערת. בתיק הטיפול מש$ את מארי$ דווקא הדיו� שפיצול מלמד

 ע" יחד. דברי" של לשורש" היורדות משקל וכבדות משמעותיות משפטיות שאלות

. להכריע המשפט בית צרי$ שבה� עובדתיות בשאלות משולבות אלה שאלות זאת

 בכ$ שיהיה שככל כמוב�. מקדמיות כטענות הללו בשאלות להכריע ראיתי לא לפיכ$

 שנית ושתעלה העדויות שמיעת במהל$ אליה� יחסישתת המערערת על חזקה, צור$

  . בתיק סיכומיה במסגרת הללו השאלות את

    מקרי"מקרי"מקרי"מקרי"    ה"ה"ה"ה"    הס�הס�הס�הס�    עלעלעלעל    הערעורהערעורהערעורהערעור    לקבלתלקבלתלקבלתלקבלת    בקשהבקשהבקשהבקשה    להגישלהגישלהגישלהגיש    מקו"מקו"מקו"מקו"    ישישישיש    שבה"שבה"שבה"שבה"    המקרי"המקרי"המקרי"המקרי"        ....10101010

    אואואואו, , , , בשומהבשומהבשומהבשומה    כלכלכלכל    לעינילעינילעינילעיני    וגלויהוגלויהוגלויהוגלויה    ברורהברורהברורהברורה    טעותטעותטעותטעות    פניופניופניופניו    עלעלעלעל    ישישישיש    שבושבושבושבו    מצבמצבמצבמצב    כדוגמתכדוגמתכדוגמתכדוגמת, , , , , , , , מצומצי"מצומצי"מצומצי"מצומצי"

    בשמיעתבשמיעתבשמיעתבשמיעת    כרו$כרו$כרו$כרו$    אינואינואינואינו    כללכללכללכלל    ובדר$ובדר$ובדר$ובדר$    ההלי$ההלי$ההלי$ההלי$    לקידו"לקידו"לקידו"לקידו"    יועיליועיליועיליועיל    המקדמיתהמקדמיתהמקדמיתהמקדמית    הטענההטענההטענההטענה    בירורבירורבירורבירור    כאשרכאשרכאשרכאשר

    בראיותבראיותבראיותבראיות    מדוברמדוברמדוברמדובר    ושאי�ושאי�ושאי�ושאי�    קצרקצרקצרקצר    עובדתיעובדתיעובדתיעובדתי    בבירורבבירורבבירורבבירור    שמדוברשמדוברשמדוברשמדובר    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    ––––    כ�כ�כ�כ�    וא"וא"וא"וא"    אואואואו, , , , ראיותראיותראיותראיות

    ההלי$ההלי$ההלי$ההלי$    אתאתאתאת    מסרבלמסרבלמסרבלמסרבל    א$א$א$א$    המקדמיהמקדמיהמקדמיהמקדמי    שהבירורשהבירורשהבירורשהבירור    כ$כ$כ$כ$, , , , גופוגופוגופוגופו    ההלי$ההלי$ההלי$ההלי$    לצור$לצור$לצור$לצור$    לשומע�לשומע�לשומע�לשומע�    ישישישיש    שממילאשממילאשממילאשממילא

    לשאלותלשאלותלשאלותלשאלות    נוגעתנוגעתנוגעתנוגעת    המקדמיתהמקדמיתהמקדמיתהמקדמית    הטענההטענההטענההטענה    שבה"שבה"שבה"שבה"    במקרי"במקרי"במקרי"במקרי"    הדי�הדי�הדי�הדי�    הואהואהואהוא. . . . דברדברדברדבר    לולולולו    תור"תור"תור"תור"    ואינוואינוואינוואינו

    מהצדדי"מהצדדי"מהצדדי"מהצדדי"    מימימימי    עלעלעלעל    השאלההשאלההשאלההשאלה    כגו�כגו�כגו�כגו�, , , , ההלי$ההלי$ההלי$ההלי$    פתיחתפתיחתפתיחתפתיחת    בטר"בטר"בטר"בטר"    מלברר�מלברר�מלברר�מלברר�    מנוסמנוסמנוסמנוס    שאי�שאי�שאי�שאי�    די�די�די�די�    שבסדרישבסדרישבסדרישבסדרי

    הנוגעתהנוגעתהנוגעתהנוגעת    המערערתהמערערתהמערערתהמערערת    שמעלהשמעלהשמעלהשמעלה    החילופיתהחילופיתהחילופיתהחילופית    הטענההטענההטענההטענה    שלשלשלשל    דינהדינהדינהדינה    הואהואהואהוא    כ$כ$כ$כ$    ראיותראיותראיותראיות    בהבאתבהבאתבהבאתבהבאת    לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח

        . . . . בהמש$בהמש$בהמש$בהמש$    אדו�אדו�אדו�אדו�    אכ�אכ�אכ�אכ�    שבהשבהשבהשבה, , , , ההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה    בנטליבנטליבנטליבנטלי    להיפו$להיפו$להיפו$להיפו$

    היאהיאהיאהיא    אלאאלאאלאאלא    עובדתיעובדתיעובדתיעובדתי    בבירורבבירורבבירורבבירור    כרוכהכרוכהכרוכהכרוכה    אינהאינהאינהאינה    המקדמיתהמקדמיתהמקדמיתהמקדמית    הטענההטענההטענההטענה    כאשרכאשרכאשרכאשר    א�א�א�א�    כיכיכיכי    אוסי�אוסי�אוסי�אוסי�    עודעודעודעוד

    התשתיתהתשתיתהתשתיתהתשתית    בדברבדברבדברבדבר    להסכמהלהסכמהלהסכמהלהסכמה    הגיעוהגיעוהגיעוהגיעו    שהצדדי"שהצדדי"שהצדדי"שהצדדי"    אואואואו, , , , בלבדבלבדבלבדבלבד    משפטיתמשפטיתמשפטיתמשפטית    שאלהשאלהשאלהשאלה    מעלהמעלהמעלהמעלה

    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    שביתשביתשביתשבית    היאהיאהיאהיא    הנאותההנאותההנאותההנאותה    הדר$הדר$הדר$הדר$    שכ�שכ�שכ�שכ�    מקדמיתמקדמיתמקדמיתמקדמית    בקשהבקשהבקשהבקשה    להגשתלהגשתלהגשתלהגשת    מקו"מקו"מקו"מקו"    אי�אי�אי�אי�, , , , העובדתיתהעובדתיתהעובדתיתהעובדתית

    הוראההוראההוראההוראה    וכלוכלוכלוכל    יוגשויוגשויוגשויוגשו    ה"ה"ה"ה"    שבושבושבושבו    האופ�האופ�האופ�האופ�    קביעתקביעתקביעתקביעת    תו$תו$תו$תו$, , , , סיכומי"סיכומי"סיכומי"סיכומי"    הגשתהגשתהגשתהגשת    עלעלעלעל    זהזהזהזה    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה    יורהיורהיורהיורה

    דר$דר$דר$דר$    אתאתאתאת    ומכתיבומכתיבומכתיבומכתיב    ההלי$ההלי$ההלי$ההלי$    אתאתאתאת    מכוו�מכוו�מכוו�מכוו�    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    זהזהזהזה    באופ�באופ�באופ�באופ�    ....לכ$לכ$לכ$לכ$    בקשרבקשרבקשרבקשר    אחרתאחרתאחרתאחרת

, , , , בתיקבתיקבתיקבתיק    הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול    אתאתאתאת    מקדמותמקדמותמקדמותמקדמות    שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�    בסוגיותבסוגיותבסוגיותבסוגיות    לעסוקלעסוקלעסוקלעסוק    כגיגיתכגיגיתכגיגיתכגיגית    הרהרהרהר    נכפהנכפהנכפהנכפה    ולאולאולאולא    התנהלותוהתנהלותוהתנהלותוהתנהלותו

        .    .    .    .    אחרי"אחרי"אחרי"אחרי"    תיקי"תיקי"תיקי"תיקי"    חשבו�חשבו�חשבו�חשבו�    עלעלעלעל    רברברברב    שיפוטישיפוטישיפוטישיפוטי    זמ�זמ�זמ�זמ�    וגוזלותוגוזלותוגוזלותוגוזלות
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    המקדמיותהמקדמיותהמקדמיותהמקדמיות    הבקשותהבקשותהבקשותהבקשות    מסוגמסוגמסוגמסוג    היאהיאהיאהיא    הס�הס�הס�הס�    עלעלעלעל    הערעורהערעורהערעורהערעור    לקבלתלקבלתלקבלתלקבלת    דנ�דנ�דנ�דנ�    הבקשההבקשההבקשההבקשה    כיכיכיכי    נראהנראהנראהנראה    פניופניופניופניו    עלעלעלעל

    בטענותבטענותבטענותבטענות    לדו�לדו�לדו�לדו�    ראויראויראויראוי    שבה"שבה"שבה"שבה"    המקרי"המקרי"המקרי"המקרי"    שלשלשלשל    מצומצמתמצומצמתמצומצמתמצומצמת    קטגוריהקטגוריהקטגוריהקטגוריה    באותהבאותהבאותהבאותה    נופלותנופלותנופלותנופלות    שאינ�שאינ�שאינ�שאינ�

    לייעללייעללייעללייעל    כדיכדיכדיכדי    בהבהבהבה    היההיההיההיה    שלאשלאשלאשלא    רקרקרקרק    לאלאלאלא    זוזוזוזו    בקשהבקשהבקשהבקשה. . . . גופוגופוגופוגופו    ההלי$ההלי$ההלי$ההלי$    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    לברר�לברר�לברר�לברר�    ולאולאולאולא    מקדמיותמקדמיותמקדמיותמקדמיות

 דיו� ראו(.  .  .  .  צור$צור$צור$צור$    שו"שו"שו"שו"    ללאללאללאללא    ולהאריכוולהאריכוולהאריכוולהאריכו    לסרבלולסרבלולסרבלולסרבלו, , , , עליועליועליועליו    להקשותלהקשותלהקשותלהקשות    ––––    להפ$להפ$להפ$להפ$    אלאאלאאלאאלא, , , , ההלי$ההלי$ההלי$ההלי$    אתאתאתאת

בתיק  וינשטיי�. א השופטת' כב של בהחלטתה הס� על ערעור קבלת בסוגיית נרחב

 במיסי" פורס" 27/1/15 מיו" חדרהחדרהחדרהחדרה    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד    נגדנגדנגדנגד    הרצוגהרצוגהרצוגהרצוג    תומרתומרתומרתומר 14#01#29769ע"מ 

  ) 2015 אפריל 2/כט

        . . . . נדחיתנדחיתנדחיתנדחית    הס�הס�הס�הס�    עלעלעלעל    הערעורהערעורהערעורהערעור    לקבלתלקבלתלקבלתלקבלת    שהבקשהשהבקשהשהבקשהשהבקשה    היאהיאהיאהיא    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה

        

        

        

        

        

            הנטלהנטלהנטלהנטל    העברתהעברתהעברתהעברת        ....טטטט

 את ולהעביר בתיק הראיה נטלי את להפו$, המערערת של החלופית לבקשה באשר  .1

 המערערת טענה הראשונית בבקשה. המשיב כתפי אל זה בערעור ההוכחה נטל  

  :הלשו� בזו חלופית טענה לפקודה 86 לסעי� בקשר  

המשיב לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו בהתא�  –"לחילופי� 

 1961 	 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א 86להוראות סעי" 

�חברתיי� של המערערת נתמכו 	 הבי� ("הפקודה"). שכ�, ההסכמי

בחקר מחירי העברה, שנער, על ידי צד ג' בלתי תלוי. שומות המשיב 

ידי 	בשלב א' והצווי� התעלמו כליל מעבודת מחירי העברה שנערכה על

דבר העומד בניגוד לפקודה ולתקנות מחירי העברה  –המערערת 

(ראו ה")". ("תקנות מחירי העבר 2005 –(קביעת תנאי שוק), התשס"ז 

  לבקשה) 8סעי# 
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 לפקודה 88 סעי�  על השומה את ביסס כי לבקשה בתגובתו הבהיר שהמשיב לאחר  .2

 בתשובתה המערערת טענה, לפקודה' א85 סעי� על המערערת שסברה כפי ולא

 הוא כי, התגובה במסגרת, מפורש באופ� טע� משיבשה העובדה שנוכח, בהרחבה

 לכ�. מלאכותית לעסקה לטעו� עליו היה, המערערת של העובדתית גרסתה על חולק

 וככל הס� על זה בעניי� הערעור יתקבל שלא ככל כי, לחילופי�, המערערת טענה

 לעסקה ולטעו� לפקודה 86 סעי� על להסתמ$ למשיב יאפשר המשפט שבית

 החל, הראיה נטלי בדבר החריג את בענייננו לייש" המערערת מבקשת, מלאכותית

 הראיה נטלי את ולהפו$, הפסיקה שקבעה כפי מלאכותית לעסקה לטענות ביחס

 מאחר הראיה נטל היפו$ נתבקש לא, הבקשה שבמסגרת מסבירה המערערת. בתיק

 לסעי� שהיא התייחסות כל כללו לא, הבקשה התייחסה אליה", והצווי" והשומות

 ע" רק. הצדדי" בי� מוסכ" עובדתי בסיס העדר על מפורשת אמירה או/ו לפקודה 86

, כאמור מוסכ" עובדתי בסיס אי� כי במסגרתה המפורש והציו�, התגובה הגשת

  . המתבקש הראיה נטל היפו$, זה מטע" ורק, משכ$. הדברי" למערערת התחוורו

, השומה נימוקי את המפרשת בהודעה המשיב טע�, עסקי מבנה שינוי לעניי�  . 3

מוחשיי"  הבלתי הנכסי" בעלת שהייתה, המערערת, העסקי המבנה שינוי שבמסגרת

וככזו נשאה בכל הסיכוני" והסיכויי" הנובעי" מה", חדלה להיות כזו, והפכה 

לנותנת שירותי מחקר ופיתוח. לטענת המשיב המערערת העבירה את הסיכוני" 

והסיכויי" הנובעי" מ� הנכסי", בעיקר הבלתי מוחשיי" שלה, לחברת הא" ו/או 

חברות השולטות במערערת במישרי� ו/או בעקיפי�  לחברות בקבוצת מקסו�, שהינ�

    לאחר רכישת מניותיה.

ששווי� משק�, רובו ככולו, את שווי  המערערת מניות דנ� שבמקרה טע� המשיב  .4

הנכסי" הבלתי מוחשיי" במערערת, נמכרו לידי חברות בקבוצת מקסו� בתמורה 

המשקפת את שווי שוק נכסי המערערת נטו. לאחר מכירת המניות האמורה, שינתה 

המערערת את דר$ פעילותה והעבירה, הלכה למעשה, פונקציות, נכסי" וסיכוני" 

ערת לחברת הא" ו/או לחברות קשורות בקבוצת מקסו� מחו- לישראל, מהמער

בהעברה שיש לראות בה כעסקת מכירה של הנכסי" המועברי", החייבת במס רוח 

  הו�. 
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 הנכו� באופ� הוצגו לא ולפיכ$ קשורי" צדדי" בי� נעשו אלו עסקאות כי טע� המשיב  .5

 הסכ" של לשונו א� על כי טע� המשיב. קשורי" שאינ" צדדי" בי� נעשה שהיה כפי

 להסכ" להתייחס יש, תמלוגי" בעסקת המדובר כי לכאורה עולה ממנו, הרישיו�

 המשיב. האמיתי הכלכלי לתוכנה בהתא" העסקה את ולבחו� בהסתייגות האמור

 סעיפי" ראו( תמלוגי" כעסקת ולא מכירה כעסקת העסקה את לראות יש כי סבור

  ). השומה נימוקי את המפרשת להודעה 14#16

בבקשתו להעברת הנטל מסתמ$ ב"כ המערערת בי� היתר על החלטות מותב זה בע"מ   . 6

פאול פנסטר ואח' נ' פקיד פאול פנסטר ואח' נ' פקיד פאול פנסטר ואח' נ' פקיד פאול פנסטר ואח' נ' פקיד  43145#02#12+ ע"מ  43099#02#12+ ע"מ  43058#02#12

 ההחלטה בעניי�ההחלטה בעניי�ההחלטה בעניי�ההחלטה בעניי�(להל�: " 27/10/2013, מיו" 1, מיסי" או� ליי�, עמ' שומה פתח תקווהשומה פתח תקווהשומה פתח תקווהשומה פתח תקווה

"), בו ער$ בית המשפט אבחנה בי� מקרה שבו פקיד השומה "מסווג מחדש" פנסטרפנסטרפנסטרפנסטר

את העסקה, לבי� מקרה שבו הוא טוע� לעסקה מלאכותית כאשר רק במקרה האחרו� 

 עובר נטל הראיה לכתפי פקיד השומה. 

  

לתשובת המשיב  לבקשה ולפיה הוא חולק על טענתה  7לטענת  המערערת מסעי�   .7

הינו מוסכ", עולה כי המשיב חולק על גרסתה העובדתית של כי הבסיס העובדתי  

לפקודה  86המערערת, ולפיכ$ מדובר למעשה בטענה לעסקה מלאכותית לפי סעי� 

  שהמשיב נמנע לקרוא לה בשמה  רק כדי להתחמק מהתוצאה שהיא העברת הנטל

  לתשובה לתגובה).  #20 19(ראו סעי� 

עניי� זה. ראשית,  המדובר באמירה כללית של אי� בידי לקבל את טענות המערערת ל  . 8

המשיב ולפיה הצגת מכלול הטיעוני" כאילו המדובר בטענות משפטיות גרידא אינה 

נכונה ויש בי� הצדדי" מחלוקות עובדתיות המשתרעות על כל הנימוקי" לקבלת 

הערעור על הס�. אי� אמירה זו של המשיב מלמדת מה שהמערערת מבקשת ללמוד 

יה המשיב טוע� להתערבות בעובדות, מה שמוביל למסקנה שטענתו ממנה, ולפ

לפקודת  86האמיתית היא שנעשתה עסקה מלאכותית, כמשמעות היגד זה בסעי� 

  מס הכנסה ע" כל המשתמע מכ$ לרבות היפו$ הנטל.  

שנית, נראה שהמערערת אינה מיישמת נכונה את ההבחנה שער$ בית המשפט בעניי�   

חדש ובי� עסקה מלאכותית. במקרה שלפנינו, המעלה סוגיה של פסטנר בי� סיווג מ

שינוי מבנה עסקי,  המשיב אינו קובע כי לצור$ מס יש להתעל" מהמצב העובדתי 

לאור זאת שמטרתו היא הפחתת מס, אלא כי המצב העובדתי, כפי שהוצג על ידי 
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באופ� המערערת, אינו משק� את המצב האמיתי לאשורו, וכי יש להביט על העסקה 

אחר. המדובר לפיכ$ בטענה לסיווג מחדש ולא בטענה לעסקה מלאכותית 

  לפקודה, ולפיכ$ אי� מקו" להורות על העברת הנטל.  86כמשמעותה בסעי� 

  התוצאה היא שג" הבקשה להעברת הנטל נדחית. 

5  15,000המערערת תשל" למשיב הוצאות הבקשה ושכר טרחת עו"ד בשיעור של 

  למדד וישא ריבית חוקית מהיו" ועד לתשלומו המלא בפועל.   סכו" זה יהיה צמוד

  

  , בהעדר הצדדי'.2015מאי  10, כ"א אייר תשע"ההיו',  נהנית

       

                 
  




