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1
ירדנה סרוסישופטתכב' הפני ל

יצחק קצבמערער
חיים מזרחיע"י ב"כ עו"ד

נגד

פקיד שומה גוש דןמשיב
לירון ארציע"י ב"כ עו"ד

פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)
2
3

פסק דין
4

5דברפתח

6הוסיףבהן2009-2012לשניםלמערערהמשיבשקבעבצובשומהזהערעורשלעניינו
7. מוסבריםבלתיהוןהפרשיהמוצהרתולהכנסת

8סךעלעמדההוןהפרשישומתעלבהתבססהמסשנותמארבעאחתלכלההכנסהתוספת
9).הוןהפרשישומת: להלן(ח"ש477,406שלסךעלהכולובסך, ח"ש119,351.5של

10שלעסקונתוניעלהמבוססכלכלילתחשיבבהתאםחלופיתשומהגםהוציאהמשיב
11ערךבמסגרתהכלכליתדעתבחוותנתמכהזושומה). הכלכליתהשומה: להלן(המערער

12. המערערשללזהדומיםמאפייניםבעליעסקיםשלביקורתהמשיב

13לפיח"ש502,233שלסךעלעמדההשומהשנותבכלההכנסהתוספת, הכלכליתהשומהלפי
14דיווחילפי10.5%שלממוצעגולמירווחשיעורלעומת(26%שלבשיעורממוצעגולמירווח

15).המערער

16)העיקריתהשומה(הוןהפרשישומת

17עובדתירקע

18.גןברמתדגיםלממכרחנותבעלהואהמערער.1

19, 31.12.2012-ו31.12.2008כיםלתאריהוןהצהרותשתיהמערערהגיש2013בשנת.2
20).המשיבלתצהיר1נספח(המשיבדרישתלפי

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/50921-01-15.pdf
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1הצהרותעלבהתבסס31.12.2008-31.12.2012לתקופההוןהשוואתערךהמשיב.3
2הסברלהםניתןשלאח"ש477,406שלבסכוםהוןהפרשיומצאהמערערשלההון

3להודעה' אנספח; ח"ש509,326עלשעמדהמקוריהסכוםתיקוןלאחר(דעתולהנחת
4).המשיבלתצהיר5נספח, השומהנימוקיאתהמפרשת

5יוחסשנהלכלכאשר, המערערשלהמדווחתלהכנסתוהתווספואלההוןהפרשי
6. שווהחלק

7נציגערךשכלכליתחשיבבסיסעלשנערכה, החלופיתהשומהפיעלגם, כאמור
8הכנסהלמערערלהוסיףיש, המיסיםברשותהכלכליתהמחלקהעםבתאוםהמשיב
9שיעורבסיסעלחושבזהסכום. ידועלשדווחלסכוםמעברח"ש502,233שלבסכום

10.26%שלגולמירווח

11רכוש"בסעיףכללהוא31.12.2008לתאריךהמערערשהגישההוןבהצהרת.4
138,00012שלמזומןסכום) 58שדה" (בנקיםוחשבונותמזומנים/פרטייםוהתחייבויות

13כחלקזהבסכוםהכירלאהמשיב. בירושהדירהממכירתקיבלשלטענתוח"ש
14. ראיותהעדרבשלההוןמהצהרת

15בסעיףח"ש57,000שלסכוםהמערערכלל31.12.2012לתאריךההוןתבהצהר
(פרטייםהתחייבויות" 16הלוואהח"ש27,000שלמסכוםלטענתוהמורכב) 83שדה" 

17ידיעלהוכרלאזהסכוםגם. מבתוהלוואהח"ש30,000שלומסכוםמאחותו
18.ראיותהעדרבשל, 2012לשנתההוןמהצהרתכחלקהמשיב

19" לפירעוןשטרות"כללהמערער31.12.2012-ו31.12.208לתאריכיםההוןבהצהרות
(וזכאיםספקים/בעסקהתחייבויות"בסעיף 20-וח"ש20,000שלבסכומים) 26שדה" 
21מהצהרתכחלקהמערערשלזובהתחייבותהכירלאהמשיב. בהתאמה, ח"ש70,000

22.ראיותהעדרבשל, ההון

23:כדלקמןהיאהמשיבשערךההוןהשוואת, יוצאכפועל.5
24. 515,052–31.12.2008לתאריךהון
516,553.25–31.12.2012לתאריךהון
26.ח"ש1,501–ההוןהצהרותשתיביןבהוןגידולסך

27:כדלקמןהמערערשלהשימושיםאתקבעהמשיב.6
28. 15,735–לאומילביטוחתשלום
29).140,000עלשעמדהמקוריהסכוםתיקוןלאחר(108,247–משכנתאריביתתשלום

30:כדלקמןהמערערשלהמקורותאתקבעהמשיב.7
105,673.31–מוצהרותהכנסות
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1הוצאותלפני, המערערשלמוסבריםהבלתיההוןהפרשישסך, הואהיוצאהפועל.8
2.ח"ש19,810שלסכוםעלעמד, מחיה

3-43מחיהללוחותבהתאםח"ש457,596שלסכוםעלנקבעומשוערותמחיההוצאות
4.                     ח"ש477,406שלסכוםעלעמדומוסבריםבלתיההוןהפרשיכ"שסהכך

5נערכו, המערערשלהסבריואתקיבללאשהמשיבהעובדהולאור, זהבסיסעל.9
6הבלתיההוןמהפרשישווהחלקשנהלכלנזקףבמסגרתןמסשומותלמערער

7.מוסברים
8לאחר,  ברם. ח"ש127,332שלבסךהכנסהפתתוסשנהלכליוחסה, תחילה, כייוער

9הפרשיבשלההכנסהזקיפת, המערערלטובת, משכנתאריביתהוצאתסכוםתיקון
10.שבשומההמסמשנותאחתלכלח"ש119,351.5שלסכוםעלעמדהההון

11השנתיתמההכנסהתמשמעותיגבוהיםהשומהמשנותשנהלכלשנזקפוההוןהפרשי.10
12. ערהמערידיעלשדווחה
13:כדלקמןזעומיםבסכומיםמעסקוחייבתהכנסהעלדיווחהמערער

2009–26,813.14
2010–23,348.15
2011–23,622.16
2012–31,890.17

18.ח"ש119,351.5שלסךעלכאמורעומדתהמסמשנותאחתלכלההכנסהתוספת.11

19הצדדיםטענות

20בתמציתהמשיבטענות

21לאהמערער. בטענותיושתתמוךאחרתתעדו, שלולעדותופרט, הביאלאהמערער.12
22המערערמהסבריניכרחלק. בטענותיולתמיכהאובייקטיביותחיצוניותראיותהציג

23המבוססתשומהערךהמשיב, מנגד. המשפטבביתהדיוןבמסגרתלראשונההובאו
24העסקנתוניעלהמבוססתכלכליתדעתבחוותאותהגיבה, המערערשלנתוניועל

25.מקלאופןבאותהוערך

26שטרות, במזומןכספיםנכללוהמערערשלההוןבהצהרות, העיקריתהשומהלעניין.13
27הטענותלאימותמספקותראיותהוצגולאאולם, משפחהמקרוביהלוואות, לפירעון
28.הסכומיםואימות

29משתתפתהיאוכיאחתגגקורתתחתחייםוגרושתוהואכיהמערערטענתגם
30.הוכחהלא, הביתבכלכלת
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1שלכוללסךשבערעורהמסשנותבארבעהמערערשללהכנסתוהוסף, לכךאי
2לכלח"ש119,351.5שלסך, דהיינו, שווהחלקיוחסשנהלכלכאשר, ח"ש477,406

3מסלפקודת) 1(2סעיףלפימעסקכהכנסהסווגהזוהכנסה. מסהמשנותאחת
4בניהולחייבשהיהמיעלהחללפקודהב191בסעיףהקבועלשיעורובהתאםהכנסה
5.ניהלםולאחשבונותפנקסי

20146שנתבסוףהמערערשלבעסקוכלכלית ביקורתנערכה, החלופיתהשומהלעניין.14
7פיעלהרכישהועלות, בביקורתשנצפוכפי, הדגיםשלמכירהמחיריבסיסועל

8הכנסותחשב אתלישכינקבע, מתאיםפחתשיעורקביעתותוך, קניהחשבוניות
9.ח"ש502,233שלהכנסהתוספת, דהיינו, 26%שלרווח גולמי שיעורלפיהמערער

10בתמציתהמערערטענות

11, 2008לשנתההוןהצהרתאת2013בשנתלהגיששנדרשהעובדהכיטועןהמערער.15
12התומכותראיותולהציגהמידעאתלאסוףעליושהקשהבאופןראייתינזקלוגרמה

13ניתןשלאלכךוהביאהסבירותבחוסרלוקההמשיבדרישת, לטענתו. בטענותיו
14. ההוןהצהרותעללהסתמך

15המיוחדמהמצבלהתעלםבחרהמשיבכיטועןהמערער, העיקריתהשומהלעניין.16
16התעלםגםהמשיב. הקיומיבנטלונושאתעמומתגוררתגרושתולפיו, שבמשפחתו

17משטרותהתעלםוכןומאחותומבנותיושקיבלהלוואותבדמותכלכלימסיוע
18.לספקיושנתןלפירעוןעתידיים

19אשר3-4מחיהטבלאותפיעלהמחיההוצאותאתקבעהמשיבכיהמערערטועןעוד.17
20.  ההוןהפרשיבחישובשגויהלתוצאהמביאותוהוצאותיואתותמייצגןאינ

21מדגםבסיסעלתחשיבערךהמשיבכיטועןהמערער, החלופיתהשומהלעניין.18
22השומהמשנותבלבדחלקייםבפרמטריםשמתחשבמייצגולאטחיש, מצומצם

23ממנולהקישניתןלאכןועליותרמאוחרתשנהעלברובוומבוססהרלוונטיות
24בפחתהתחשבלאשהמשיבכךעלמליןהמערער, בנוסף. לשומההרלוונטיותלשנים

25.להפסדיםשגרמוובגניבותללקוחותיושנתןבהנחות, הדגיםשל
26.ההכרעהבגוףאתייחס, פירוטביתר, הצדדיםלטענות

27והכרעהדיון

28הוןהפרשיעלהמבוססתבשומהההוכחהנטל

29הסבריםלספקהנישוםנדרש, לכאורההוןגידולמשהוכחכיהיאמושרשתהלכה.19
30פקיד' נחייםבןדוד562/08א"ע(וראיותמסמכיםבאמצעותוזאתההוןלגידול
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1- תלושמהפקיד' נדןאולשטיין1176/02) א"ת(ה"מע); 16.11.2011(אשקלוןשומה
2)).אולשטייןעניין: להלן) (10.7.2005(4יפו-אביב

3, הראיותהבאתנטלבמישורוהןהשכנוענטלבמישורהןהנישוםעלמוטלתזוחובה.20
4הואלכךהטעם. קביליםבלתינמצאולאהנישוםשלהחשבונותפנקסיאםאףוזאת

5ניתןשלאשאלה, דהיינו", פנקסיתלבר"שאלההיאההוןולגידשלקיומוששאלת
6' נדגןיצחק43471-02-12מ"ע(הנישוםשלפנקסיומתוךלההתשובהאתלמצוא

(28.8.2015(סבאכפרשומהפקיד 7נידאל746/05) חיפה(מ"ע); דגןעניין: להלן) 
8בהפרשייםהאמורהסכומים): "20.08.2009(12פסקה, חיפהשומהפקיד' נחדאד
9מהפנקסיםשהשתקפהמהפעילותשצמחכרווחאוכהכנסהמעולםהוצגולאההון

10להיותצריכים, הנדרשיםההסבריםגםכמו, ההוןהפרששלקיומוולכן, עצמם
11הנישוםשלבידיעתושהןעובדותפיעל, בפנקסיםלרישומיםמחוץמוכחים

12"). עצמו

13ההוכחהבעצםדי, בהוןגידולנמצאהוןהצהרותשתיביןכאשרכי, למדיםנמצאנו.21
14גידולשלמקורואתלהסבירלנישוםהנטלאתלהעבירכדיההוןגידולשלהלכאורית

15כמובןוזאת), 1984(389יב ד"פ, חיפההשומהפקיד' נשפיראיהושע2/81א"ע(זה
16אתובמיומנותבזהירותוחישבראויבאופןהשומהאתערךהשומהשפקידבהנחה

17. בהוןידולהג

18שהגישההוןמהצהרותהעולהבהונולגידולהסברלתתהנישוםעל, זהחלקלסיכום.22
19הנישוםבידיעלהילאאם. לושיוחסוהאחרים" השימושים"והמחיהומהוצאות

20הואההוןגידולשלמקורוכילהניחהשומהפקידרשאי, הדעתאתמניחהסברלתת
21).17פסקהדגןעניין(בהתאםשומהלוולערוךמדווחותהלאבהכנסותיו

22במזומןכספים

23בהצהרתהמופיעח"ש138,000שלמזומןסכוםביטלשהמשיבכךעלקובלהמערער.23
24שתיביןההוןהפרשיאתלהקטיןכדיבוהיהשלשיטתו31.12.2008לתאריךההון

25.ההצהרות

26.המערערשלזוטענהלקבלמצאתילא.24

27כתוצאהבמזומןבידונותרח"ש138,000לשסכוםכיהמערערטענת, ראשית.25
28הוצגולא. ראייתיביסוסשוםללאבעלמאנטענה, בירושהשקיבלדירהממכירת

29.ב"וכיונמכרהכסףבכמה, נמכרהמתי, שנמכרההדירהפרטי

30הדירה("ירושהדירתשלהמכירהמתמורתשנותרובכספיםשמדוברהטענה, שנית.26
31נסיבותברורותשלאלעובדהמעבר. ההיגיוןשורתעםמתיישבתאינה") ברקבבני
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1הסברניתןלאעודכל, מחייבהישרוהשכלאחים4ישלמערערהרי, הדירההורשת
2הסברסיפקלאהמערער. האחיםכלביןתתחלקהדירהמכירתתמורתכי, אחר
3. הדירהמכירתתמורתממלואהיחיד הנהנההואמדוע

4שגם, המערערשלעסקומתקייםבהדגיםממכרלהחנותלגבי, השוואהלשםרק
5נעשיתכיהמערערהעיד), המערערלתצהיר14סעיף(מהאבבירושההתקבלההיא

6עבורלהםהמגיעיםהשכירותדמיגובה לגביאחיולביןבינוכספיתהתחשבנותבגינה
7).23-28שורות8' עמ10.9.2017מתאריךדיוןפרוטוקול(בחנותבבעלותחלקם

8מתאריךהמערערשלידובכתבמסמךצורףהמשיבלתצהיר1לנספח, לישיתש.27
9שלסכוםבידושנותרלכךשהובילהההשתלשלותאתמסבירהואבו16.11.2013

10אין, המבוקשאתהמניח, זהשהסבראלא. ברקבבניהדירהממכירתח"ש138,000
11המערערשלמגוריםהדירתרכישתשווי, שהםמבוססיםנתוניםשנימלבד. ממשבו

870,00012(זודירהלרכישתשנטלהמשכנתאוסכום) ח"ש1,270,000(תקווהבפתח
13שליצירתופריהםח"ש138,000שלוהסכוםח"ש470,000שלהסכום), ח"ש

14רכישתאתמימןכי, שלולאמירהמעבר, הוכיחלאהמערער. מזהיותרולאהמערער
15מכירתמכספיקיבלשכביכולח"ש470,000לשסכוםבאמצעותתקווהבפתחהדירה
16כפי. ח"ש138,000שלהסכוםבידונותרכיהוכיחשלאומכאן, ברקבבניהדירה
"זהבהקשרהמשיבנציגשאמר 17אותושמואזשהסתדרמתמטיחישובסתםזה: 

18). 1-2שורות42' עמ" (שםלהיותצריךשלאחושבואני

19לממןמנתעלח"ש138,000שלסכוםבצדשמרכיהסבירהמערער, רביעית.28
20. תקווהבפתחהדירהעלהמשכנתאתשלומיאתבאמצעותו

"הסברוהיהזה 21לקחתיאזשליההוצאותאתלשלםקשהשיהיהידעתיכי, כן: 
22לאשאני, קשהכלכלילמצבאקלעאנישאם, לפזראוכלשאנייותרגדולההלוואה

23וכלהכסףאתלעצמישמרתי... אשלםואניהזהמהכסףאקחאניאז, לשלםאוכל
24הייתהזו, בהוצאותעומדהייתישלאבגלללבנקכסףלהפקידחייבהייתיחודש

25). 11-16שורות22' עמ" (המטרה
26, המשכנתאתשלומילמימוןיועדממילאזהסכוםאם. הדעתאתמניחאינוזההסבר
27אתלהקטיןמנתעלבפתח תקווההדירהמימון רכישתלמלכתחילהשימשלאמדוע
28כאשרמשכנתאעלריביתבתשלוםישהיגיוןאיזה, מזהוחוץ? המשכנתאגובה

29?המערערבידימצויכברלתשלוםהסכום

30עדותועםאחדבקנהעולהאינה, המעטהבלשוןהתמוהה, המערערגרסת, חמישית.29
31. שהגישההוןהצהרותועםהמשפטבבית

138,00032שלמהסכוםבחלקהשתמשכיהמערעראישרהנגדיתחקירתובמסגרת
200833שנתבסוף: ש: "2008בשנתכברהמשכנתאתשלומיאתלפרועמנתעלח"ש
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1סכומיםזוכרלא. השתמשתיקטןבחלק:ת? מהסכוםבחלקהשתמשת
2סכום31.12.2008לתאריךההוןבהצהרתאולם) 13-14שורות24' עמ" (...מדוייקים

3).58שדה(ברשותוהמצוימזומןםכסכובמלואוידועלדווחזה

4. הראיותעםמתיישבתאינהאףהמערערגרסת, שישית.30
5לתאריךשלוההוןלהצהרתשצורף,המערערשלהמשכנתאהחזרבתדפיסעיון

6סכוםהמשכנתאחשבוןעלהוחזר2008ספטמברמחודשהחלכימעלה,31.12.2008
7. ח"ש19,632של

8אתלפרועמנתעלח"ש138,000שלבסכוםהשתמשכיטעןהמערער, כאמור
9אתכללבהההוןהצהרתעםמתיישבתאינהזוטענהאולםהמשכנתאתשלומי
10מכירתמועד(2008אפרילמחודשהחלשימושכלבונעשהלאכאילובמלואוהסכום

11. שנהאותה סוףלועד) ברקבבנית הירושהדיר

200812בשנתמזומןאת הלהוכיחייתיראקושימולעמדכיטועןהמערער, ועודזאת.31
13. 2013מרץבחודשרק31.12.2008לתאריךההוןהצהרתאתדרשהמשיבשכן

14להוכיחבעיהפהישצודקאתה..., "טביבמר, המשיבנציגעדותעלנסמךהמערער
15). 10-11שורות42' עמ" (מזומן

16.המערערשלזוטענהלקבלמצאתילא.32
17לפיסמכותופיעלמועדלכלבהתייחסהוןהצהרותרושמלדמנועאינוהשומהפקיד
18.הכנסהמסלפקודת135סעיף

19המצוימידעהמידע הנוגע למכירת דירת הירושה ולתמורה שהתקבלה בגינה הוא 
20למערערהיהכיהתרשמתיולאהיחיד,יורש, הטוען שהוא ההמערערשלבידיעתו

21.ממועד המכירהשניםחמשבתתקופהל חלוף שהטעםמןלאלפחות, ובהשגתקושי
22לאוכיהמשיבאצלקשבתלאוזןזכולאהמערערשלהסבריוכיהתרשמתילאאף

23מ"ע(הדרישהשל" רטרואקטיביות"הלמרותהנתוניםאתלהמציאבידוסיפקהיה
11-1224פסקאות , רמלהשומהפקיד' נאלעולסעיד57704-02-14) מרכזמחוזי(
)7.1.2015.((25

26מהצהרתח"ש138,000שלמזומןסכוםהמשיבביטלבדיןכיעולהלעילמהאמור.33
27. 31.12.2008לתאריךהמערערשלההון

28ההצהרותשתישביןההוןהפרשיאתלהקטיןכדיזהבסכוםיהיהלא, יוצאכפועל
29. ההון

30הדעתאתמלהניחרחוקיםהסבריו, כלשהיראיהשלבבדלגרסתותמךלאהמערער
31.שהוצגוולראיותלעדותובסתירהעומדתאףוגרסתו

32
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1

2לפירעוןשטרות

3ח"ש70,000-וח"ש20,000שלסכומים" ביטל"שהמשיבכךעלקובלהמערער.34
4כחובות, בהתאמה, 31.12.2012-ו31.12.2008לתאריכיםההוןבהצהרותכללאותם

5). 26שדה(לספקים
6המשיבידיעלבוטלוולולא" לפירעוןשטרות"המערערלטענתמהוויםאלהסכומים

7אתבהוסיפוזוהפחתה" ביטל"כאמורהמשיב. הונואתלהפחיתכדיבהםהיה
8.המערערשל" שימושים"להסכומים

9.המערערשלזוטענהלקבלניתןלא.35
10וכיצדהכספיםהוצאוצורךלאיזההצורךדיהבהירלאהמערער, המשיבבקשתחרף

11. חושבו
12, אשראימהםמקבלהוא, מהספקיםדגיםרוכשהואכאשרכיבעלמאטעןהמערער

2513' עמ(להיפרעושעתידיםלספקיםשנתןדחוייםקים'צהםלפירעוןהשטרותוכי
14). 1-4שורות

15להשתכנעקשהולכן, המשפטביתבפניהוצגולאלפירעוןשהשטרותרקלא
16שלהאמיתייםהסכומיםמהםיודעאינוכימודהבעצמוהמערער, הטענהבאמיתות

"בלבדבהערכהושמדוברקים'הצ 17שטרותעלמדבראתהשלךההוןבהצהרת. ש: 
"ובהמשך). 18-21שורות24' עמ("?לפירעוןשטרותזהמה. ת... לפירעון 18על. ש: 

19, לפירעוןשטרותשקלאלף70-ושקלאלף20ההוןבהצהרתקבעתמהבסיס
(...חובותאהכנרלישהיהמהזה...שליהערכהזה. ת? זהמישלהערכה 2520' עמ" 
21לצד" הערכה"המילהאתהמערערהוסיף, שהגישההוןבהצהרותגם). 7-10שורות

22).26שדה(הנ"להסכומים

23הבלתיההוןמהפרשייפחיתשהמשיבמנתעלכיבפסיקהאחתלאנקבעכבר.36
24, החובותאודותאסמכתאותלהמציאהנישוםעלשומה, ההתחייבויותאתמוסברים

25ביתשלוכלשונו, כפרטייםאוכעסקייםוסיווגםסכומם, היווצרותםדמועלרבות
26: אולשטייןבענייןהמשפט

27מסמכיםלהביאההשגהבשלבמכןלאחרואףלדווחהמערערעלכיהואנהיר"
28הוצאהתיקיהוכחתואףספקיםמוללהתחייבויותבנוגעטענותיואתהמאששים

29מועד, עצמםהחובותלהוכחתסמכתאותואאישוריםולהוכיחלהציגעליו. לפועל
30הנטעניםהחובותשלומהותםוטיבםהחובבעליזהות, החובקרןסכום, היווצרותם

31".פרטייםשמאאוהםעסקייםהאם–
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1הוכיחלאהמערערוכאמור, לספקיםבתשלומיםמדובראכןאם, הצורךמןלמעלה.37
2המערערשלהחייבתוהכנסתחישובלצורךבחשבוןנלקחושהםלהניחניתן, זאת

3).   ח"ש105,673שלבסכום(ההוןמגידולחלקהסבירהשכבר
4שילםשלכאורההכספים, דהיינו, האמור" השימוש"כימניחההמערערטענת

5ברי, כךאכןאם. ההוןבגידולנכללשכבררכיבבאיזהבהכרחמשתקפים, לספקים
6האמוריםחובותיוכיהוכיחאלהמערעראולם. מההוןאלהסכומיםלהפחיתנכוןכי

7השטרותפיעלהפירעוןסכומיאתוכנגדלהעמידשישבאופןההוןבגידולמשתקפים
8.בהתאםההוןאתולהפחית

9):29פסקה(הבאיםהדבריםאתכשאמרדגןבענייןבורנשטיןהשופט' כבכךעלעמד
10הנטענותההתחייבויותאודותאסמכתאותלספקהנישוםשלחובתוכילינראה"

11להכרהבסיסיתנאיכי, ברי. קיומןעצםהוכחתלשםרקלאהיאידועל
12. וקיימותשרירותאכןהןכייוכיחהנישוםכיהוא, מההוןולהפחתתןבהתחייבויות

13או(שהנכסוהואנוסףחשובפן, אסמכתאותלספקזולחובה, זאתעםיחד
14באחדאו(המוצהרבהוןמשתקףהואאףההתחייבותנוצרהבגינו) השימוש

15אסמכתאות. התחייבותאותהלהפחיתראויולפיכך), לנישוםשיוחסוהשימושים
16ולרקעהיווצרותולמועדאלא, החובלעצםרקלאשתתייחסנהלפיכךצריךאלה

17אונכסקייםחובאותוכנגדכיללמודניתןשממנואחרמידעכלוכן, היווצרותו
18להוסיפומקוםאיןולפיכךהאחרים" ימושיםהש"מכחלקבחשבוןנלקחכברשהוא

19).במקורההדגשה" (בשנית

20הסברלתתגםכמו, התחייבויותיואתלהוכיחהנישוםעלהנטל, לעילשנאמרכפי.38
21לאאם, ביותרהטובהידעבעלהואהמערער. בועמדלאוהמערער, בהונולגידול

22תיזקףמכךוהימנעותו, התחייבויותיובענייןומידעהסבריםלספקמנתעל, הבלעדי
23.לחובתו

24מקרוביםהלוואות

25ח"ש57,000שלסכום31.12.2012לתאריךשלוההוןבהצהרתכללהמערער.39
27,00026שלסכוםקיבל, לטענתו). 83שדה(משפחהלקרובישלופרטיתכהתחייבות

27.מבתוכהלוואהח"ש30,000שלוסכוםמאחותוכהלוואהח"ש
28.הנבחנתלתקופהשלוההוןאתלהפחיתכדיאלהםבסכומיישהמערערלטענת
29.ההוןבהצהרתאלהסכומים" ביטל"המשיב

30.המשיבעםדעתיזהבענייןגם.40

31, להראותעליוהמערערשלההוןאתיפחיתואלהשסכומיםמנתשעלבכךאתחיל.41
32הלוואותבאותןהשימוששתוצאת, דהיינו, הוןבלגידולתרמוהםכי, כלקודם
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1ניתןיהיהאזרק. המערערשלבהונולגידולכלשהובאופןתרמהפחההמשמקרובי
2, גידוללאותוכהסבר, המערערשלהפרטיתההתחייבותאתבהוןהגידולכנגדלהציב

3כלפישלועסקיותלהתחייבויותהמערערטענתבענייןלעיללניתוחבדומהוזאת
4).לעיל37סעיף(הדגיםספקי

5בראיהמהקרוביםההלוואותבדברטענתואתתמךאלהמערער, לעיללאמורמעבר.42
6המערעראחות(לדחותהכדיבכךודיגרסתואמיתותעלשמלמדתאובייקטיבית

7משוםנשמעהלאעדותהאולםההוכחותדיוןבשלבהמשפטביתבאולםנכחהאמנם
8שורות8' עמ, 24-32שורות7' עמ(המשיבהתנגדותעקבומטעמהתצהירהוגשלאש

1-5( .(9

10נטלההאחות) המשיבלתצהיר3נספח, בנקתדפיס(שהוצגוהראיותלפי, מכךיתירה.43
11להיכלליכלהזוהלוואהאיךברורשלאכך2013מאיבחודשרקההלוואהאת

2012.12שנתלסוףהמערערשלההוןבהצהרת
13כספיאתנתנההאחותכיללמדכדיהאחותידיעלהלוואהבנטילתאין, ממילא

14.למערערהההלווא

15נוחיותר: "אחותומקיבלשההלוואהאתהשיבכיהנגדיתבחקירתוהעידהמערער.44
16). 9-13שורות21' עמ" (מזמןלאזהאתהחזרתי, חזרתיכןאבלהחזרתילאלהגידלי

17כיהטענה, מקוםמכל. הנטעןהחובאתשהשיבאסמכתאכלהציגלאהמערעראולם
18נימוקיאתהמפרשתבהודעהבאלאשזכרהחדשהטענההיאההלוואהאתהחזיר

19. ביותרמועטיםומשקלהשערכהכבושהעדותכדיןודינההערעור

20אףחליםהדברים, המערערשלמבתולכאורהשניתנהההלוואהבדברהטענהלעניין.45
21. שאתביתר

22מבתוההלוואהאתקיבלכיטעןהואהמערערשהגישראשיתעדותבתצהיר, ראשית
23שלסכוםהעברתעלהמעידתדפיסצורףהמשיבלתצהיראולם) תצהירל13סעיף(

24בתאריךהמערערשלהבנקלחשבוןהגרושהשלהבנקמחשבוןח"ש30,000
25). המשיבלתצהיר3נספח(28.12.2009

26מדוברכילראשונההסבירהואהמשפטבביתהמערערשלהנגדיתבחקירהרק
"לחשבונוועברוהואלההבתעבורגרושתושחסכהבכספים 27נופרשלחיסכוןזה: 
28).18-19שורות17' עמ" (...שלילבנקגרושתידרךאליישהועבר

29הכספיםוהעברתיתכן(המערערבגרסתשתומךבתדפיסדברשוםשאיןלכךמעבר
30עםאחדבקנהעולהאינואףהדבר), גרושתולביןבינוכספיתהתקזזותעלמלמדת
31שעזרוהעשרהבנותמבנותיוסיועקיבלהואלפיההמערערשלהראשונהגרסתו

32, הערעורלנימוקי) ט(6סעיף(מזדמנותבעבודותשהרוויחומכספיםהביתבכלכלת
33). המערערלתצהיר9סעיף
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1מקרוביההלוואותבדברטענתואתלתמוךהמערערבידיעלהלא, זאתכללאור.46
2אתלהעמידכדיהמערערשלבעדותודיואיןממשיתאובייקטיביתבראיההמשפחה
3.זוטענהלאישושהדרושההראייתיתהתשתית

4גרושתואתלעדותהביאשלאהעובדהאתהמערערלחובתלזקוףמבקשהמשיב
5הלוואהטענתלביסוסכיבפסיקהנקבעכבראולם), המשיבלסיכומי37סעיף(ובתו

6קרוביומפילאואף, עצמוהנישוםמפיהבאותבעדויותדיאיןמקרובמתנהאו
7יעקב9541/04א"ע(אליוקירבתםבשלהאמתבהטייתחשודיםאלהשכן, וחבריו

8)). 29.6.2008(3א"תומשהפקיד' נשרפיאן
9בדברטענותיו. ממששלראיותעלטיעוניואתלבססהמערערעלהיה, זאתלאור

10אלזוותמיכה, אובייקטיביתלתמיכהנזקקוומבתומאחותושקיבלהלוואות
11.הובאה

12. מוקשיתטענההיאהקטינותמבנותיוכספיתעזרהקיבלכיהמערערטענתגם.47
13בשנות15-17בנותהיושלטענתו, הבנותהרוויחוכסףכמהלהשיבידעלאהמערער

14בדיוקשליהבנותאתשואללאאני: "השיבהנגדיתבחקירתוכךעלכשנשאלו, המס
15שליהבנותאתשאלתילאפעםאף, להכאשאלותשואללאאני. הרוויחוהןכמה
16).9-10שורות12' עמ" (הרוויחוהןכמה

17כיסויסיפורלהוותאלאנועדהלאמקרוביםההלוואהטענתכינראה, לסיכום.48
18סכומיאתהמשיב" ביטל"שבדין, מכאן. בהוןהגידולאתלהקטיןמנתעלבדיעבד

2012.19לשנתההוןבהצהרתההלוואות

20מחיההוצאות

21הדירהשכרברכי

22היותו: והמשפחתייםהאישייםנתוניופיעלמחיההוצאותלמערערייחסהמשיב.49
23. שבבעלותובדירהעמוהמתגורריםילדיםלארבעהואבגרוש

24הוצאה"לפי מחיהההוצאותאת ולהתאים הקל עם המערער כאשר משיבה
25).152,064למספר הנפשות במשק הבית (ולא בהתאם) 117,492(" ממוצעתלמשפחה

26המחיההוצאותחישובלצורךהמשיבהשתמשבהםהמחיהלוחותעלחולקהמערער.50
27שעמדההכנסתולגובההלוחותאתלהתאיםהמשיבעלהיהכיוטוען) 3-4(לוחות 

28). המערערלסיכומי7סעיף(ח"ש105,673שלכוללסכוםעלהשומהשנותבכל
29, לחילופין, או5-6מחיהוחותבללהשתמשהמשיבעלהיהכיהמערערטועןעוד

30שלכפולמחישובלהימנעכדיוזאת3-4מלוחותהדירהשכרמרכיבאתלהפחית
31שכברהמשכנתאקרןיתרתבדמות, אחתפעם): המערערלרעת(הדירהשכררכיב
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1לטענתוהכלולהדירהשכררכיבבדמות, שנייהופעםההוןבהצהרותביטויקיבלה
2).המערערלסיכומי8סעיף(3-4מחיהבלוחות

3.לקבלהאיןכילמסקנההגעתיהמערערשלזולטענהדעתישנתתילאחר.51

4המגוריםדירתרכישתבגין(המשכנתאקרןיתרתתשלוםכיהמערערצודק, אכן.52
5. ההוןבהצהרותביטויקיבל) תקוהבפתח

6שלבסךהמשכנתאקרןיתרתסכוםנכלל31.12.2008לתאריךההוןבהצהרת
7המשכנתאקרןיתרתסכוםנכלל31.12.2012לתאריךההוןובהצהרתח"ש790,498

8תקופתבמהלךירדההמשכנתאקרןיתרת, אומרהווה. ח"ש666,665שלבסך
9כסכוםההוןבהצהרותביטויקיבלזהוסכוםח"ש123,833שלבסכוםההוןהשוואת

10.הסברהטעון
11שכרשלרכיבלוהמיוחסותמחיההבהוצאותלכלולמקוםאיןכיהמערערצודקלכן

12.שהגישההוןבהצהרותנכללוכברהמשכנתאקרןתשלומישכןדירה
13שלרכיבכולליםלושיוחסוהמחיההוצאותכילשכנעהצליחלאהמערער, זאתעם

14.בכפללחובתונזקףזהרכיבכיטענתואתלדחותישולכןדירהשכר

15הוצאותכיוהדגישוחזרהמערערכ"בדייעלארוכותזהבענייןנחקרהמשיבנציג.53
16):1-12שורות43' עמ, 27-32שורות42' עמ(3-4בלוחותכלולותאינןדירהשכר

"טביבמר, עד" 17כלולותאינןדירהושכרהצמדההפרשי, ריביתהוצאות, נכון: 
18.נקודה, המחיהבטבלאות

19.אמת, נכון: מזרחיד"עו
20.כלולותאינן: טביבמר, עד
21.אמת: רחימזד"עו
22.אותןלהוסיףישולכן: טביבמר, עד
23.ריביתההוצאותאתהוספתוגם4, 3בלוחותגםהשתמשתאתהאבל: מזרחיד"עו
24כלולותאינןדירהושכרהצמדההפרשי, ריביתהוצאות, מקריאאני: טביבמר, עד"

25"....נקודה, המחיהבטבלאות
26:ובהמשך

27ריביתהוצאותשםלהוסיףצריךהיה2-ו1אתלוקחהייתיאםגם: טביבמר, עד"
28.הצמדהוהפרשי

29.סליחה, שכתובמהלאזה, לא: מזרחיד"עו
30.כלולותאינן, דירהשכר, הצמדההפרשי, ריביתהוצאות, תקרא: טביבמר, עד"

31.נכון: מזרחיד"עו
32.נקודה: טביבמר, עד
33."נכון: מזרחיד"עו
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1. דירהשכרשלמרכיבכולליםלושיוחסוהמחיההוצאותכיהוכיחלאהמערער.54
2הכותרתאתהנושאמסמךהיאבטענתולתמיכההמערערשהמציאהיחידההראיה

(מחיההוצאותבטבלאותלשימושהסבר" 3הטבלאותכיבמפורשנכתבשבו) 1/מע" 
4נכתב5-6ללוחותבאשר". דירהושכרהצמדההפרשי, ריביתהוצאות"כוללותאינן

5ושהיו) ל"הנהנושאיםבכל(הספציפיותההוצאותאתעליהןלהוסיףיש"כיבמסמך
6)".שאומתולאחר(מחיהרמתבטופס, הצהרתופיעלהמסויםלנישום

7משלא. בטענותיולתמיכהראיותלהביאועליוהמערערעלמוטלההוכחהנטל, כידוע
8.לולסייעהכליםאתהמשפטלביתאין, זאתעשה
19/מע-בהאמורועםהמשיבנציגשלמשמעיתחדהעדותועםשנותרנוכךאםיוצא
10איןולכןמחיההוצאותבמסגרתדירהשכרהוצאותלמערעריוחסולאכיעולהמהם
11.בכפלזהמרכיבבגיןחויבכיטענתואתלקבל

12ארבעשללתקופהח"ש457,596שלבסכוםמחיההוצאותיוחסולמערער, ועודזאת.55
13כיסהזהסכוםכילהלוםקשה. לחודשח"ש9,500- כשלסכום, הווה אומר,שנים
14העובדהאתבחשבוןכשלוקחים2009-2012בשניםגןרמתבעירדירהשכר

15מתחדדיםהדברים. שולחנועלהסמוכיםקטיניםילדיםארבעהפרנסשהמערער
16לפירעוןמהכנסתוחלקלפנותהמערערעלשהיההעובדהאתבחשבוןלוקחיםכאשר

17לבנומצווהברטיולשמימןהעובדהאת,)ההוןהצהרותלפי(שנטלהלוואותשל
201618בשנתחדשרכברכשאת העובדה שו) 1-7שורות15' עמ(2013בשנתל"בחו

19). 8-15שורות13' עמ(

20מחיההוצאותלולייחסמקוםהיהכיהמערערטענתאתלקבלמצאתילא, כןכמו.56
21: מצטבריםטעמיםמכמהזאת,5-6לוחותלפי

22קונקרטיותמחיההוצאותשלפירוטהכוללמחיהרמתטופסמילאלאהמערער
23) 99מודלסוזוקי(רכבמחזיקהואכיהצהירהמערערכמו כן, ; 5-6ללוחותכנדרש

24). לתצהירו10סעיף(ל"לחוונסע
25לערוךהמשיבנציגבקשתעםפעולהשיתףלאהמערער, נסתרהשלא, המשיבלטענת
26, קיימאבנימוצריםשלקיומם, מתכולתהלהתרשםמנתעלוריםהמגבדירתביקור
27). 3-11שורות9' עמ(כלליבאופןהחייםורמת

28הוצאותאתלולייחסמקוםהיהלאולכןואסמכתאותנתוניםהמציאלאהמערער
29. ביותרהנמוכותהמחיה

30להסתמךרשאיהיההשומהפקיד, מדויקיםונתוניםתשתיתהמערערהעמידמשלא.57
31ה"עמ,ראו(חידושאיןובכך, מחייתוהוצאותחישובלצורךסטטיסטיותטבלאותעל

32); 02.10.2005(3יפו-אביב-תלשומהפקיד' נאליפלח1196/03) יפו-אביבתלמחוזי(
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1מ"ע); 24.01.1996(ירושליםשומהפקיד' ננקימאיר59/95) ירושליםמחוזי(ה"עמ
2)).  12.01.2010(שומהפקיד' נאשרלולמי1276-05) יפו-אביבתלמחוזי(

3המשכנתאעלהריביתרכיב

4תשלומיבגיןהמערערששילםהריביתרכיבהואבמחלוקתהמצויאחרעניין.58
5.תקוהבפתחמגוריודירתלרכישתשנטלהמשכנתא

6שטעון" שימוש"משוםהמשכנתאעלהריביתבתשלוםלראותישכיקבעהמשיב
7. הסבר

8לושיוחסו3-4לוחותלפיהמחיהבהוצאותכלולכברהריביתרכיבכיטועןהמערער
9. נוספתפעםזהרכיבלכלולאיןולכן

10.הריביתסכוםחישובאופןכנגדטועןאינוהמערערכייובהר

11.זהבענייןגםהמשיבעםהצדק.59

12נימוקיאתהמפרשתבהודעהלא,הריביתרכיבעלחלקלאשהמערערבכךאתחיל.60
13בדיוןלראשונהנולדהזוטענה. מטעמוראשיתעדותתצהירבמסגרתולאהערעור

14מרכיבכוללות3-4מחיהלוחותאםהשאלהאודותהמשיבנציגנחקרעתההוכחות
15.לאואם, ריבית

16.הטענהאתלדחותכדיבכךדי

17לושיוחסוהמחיההוצאותכיהמוכיחהראיהכלהביאלאהמערער, הענייןלגוףאף.61
18. המשכנתאתשלומיעלריביתרכיבכוללות
19כיהנגדיתבחקירתווהדגישחזרהמשיבנציג. ההיפךעולההמשיבמעדות, אדרבא

4320' עמ, 27-33שורות42' עמ(ריביתכוללותאינןלמערערשייחסהמחיההוצאות
21).1-15שורות

22דיוןבמהלךהמערערידיעלשהוצג, המחיההוצאותבלוחותלשימושבהסברעיוןגם
23כלולותאינןדירהושכרהצמדההפרשי, ריביתהוצאות"כימעלה), 1/מע(ההוכחות
24". בטבלאות

25תשלומיעלהריביתברכיבלראותיש, המערערמצדאחרתהוכחהובהעדר, מכאן
3-26לוחות לפיהמחיהבהוצאותנכללמשלא, הסברהטעון" שימוש"משוםהמשכנתא

4 .27
28תשלומיעלהריביתרכיבאתכוללותהמחיהותהוצאלפיה, המערערטענתכייצוין

29אם: הקודמתטענתואתסותרתשהיאהטעםמןגםמסתברתאינה, המשכנתא
30ןבהלכלולההיגיוןמה, דירהשכרשל רכיבכוללותהמחיההוצאותהמערערלטענת

31משלםשהמערעראובשכירותגרשהמערעראו? משכנתאעלריביתשל רכיב
32.בעלותושבדירהעלמשכנתא
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1. מקלבאופןנעשהכילצייןשיש, הריביתרכיבחישובאופןאתבתצהירופרטהמשיב.62
2הריביתסכוםחישובאופןכנגדהמערערשלטענהובהעדר, פניועלסבירזהחישוב

3המשכנתאתשלומיעלהריביתבסכוםלהתערבמצאתילא, משלותחשיבהצגתאו
4). המשיבלתצהיר21בסעיףהחישובאופןראו(לושיוחס

5לאחר(ח"ש108,247שלסךעלעמדהריביתרכיב, המשיבשערךהחישובלפי
6במסגרתוהופחתתוקן, ח"ש140,000שלסךעל, בצושנקבעהמקורישהסכום

7).המשיבביוזמת, ראשיתעדותתצהיר
8המשכנתאעלהריביתרכיבבגיןהסברהטעוןהוןהפרשצודק המשיב כי , יוצאכפועל

9.ח"ש108,247שלסךעלעמד
10המערערשלגרושתוהכנסות

11עובדהב, המחיההוצאותגובהבקביעת, להתחשבהמשיבעלהיהכיטועןהמערער.63
12.המשפחהשלהמחיהבהוצאותומשתתפתאחתגגקורתתחתעמוחיהשגרושתו

13שלסכוםהשומהבתקופתוהשתכרהניקיוןבעבודותעובדתגרושתו, המערערלטענת
14.ח"ש200,000-כ

15אלוראיותהובאולא. תימוכיןכלניתןלאהמערערשלזהלטיעוןכיטועןהמשיב.64
16. גרושתומממנתהוצאותאוחשבונות

17שגרושתיצריךשאניחשבתילאאני. ...ת"כיהנגדיתבחקירתוהודההמערעראף
18ולשמורמשפטלביתאגיעשאניחשבתילא, משלמתשהיאמסמכיםליתביא

19).27-29שורות10' עמ" (שילמהשהיאמכיםמס
20המערערעדותהואבפנינושנותרוכלגרושתואתלעדותהביאלאשהמערער, גםמה

21.עצמו
22מנתעל,המערערשלבדירתולבקרביקשכאשרהמשיב טוען כי , בכךדילאאם

2623סעיף(המערערמצדבסירובנתקל, בדירההגרושהמגוריבדברטענתואתלאמת
24).המשיבלתצהיר

25ש"ח,200,000(גרושתושלהכנסותיהגובהבדבר המערערטענתעוד טוען המשיב כי, 
26גובתהולאבעלמאנטענהזוטענהגם. הוכחהלאכלל), המערערלתצהיר8סעיף

27.המערערעדותמלבד,נוספתבעדותאובאסמכתאות
28מקוםהיהלאולכןהמערערשללגרושתושומהכהערנלאבנוסף, לטענת המשיב, 

29.הכנסותיהלגובהתייחסלה

30.המשיבטענותעםדעתי.65
31הואכיטענתו. הוכחהבלאתתקבלנהטענותיוכילצפותרשאיאינוהמערער
32כבדהוכחהנטלעמהנושאתולכןפניהעלסבירהאינהבדירהיחדחייםוגרושתו
33, בדירהעמוחיהגרושתוכיהוכיחלאהמערער. זהבנטלעמדלאהמערער. מהרגיל
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1ביתבפנינפרשהלאאף. המחיההוצאותבמימוןמשתתפתהיאכיהוכיחלאובפרט
2. בתקופת השומההכלכליתויכולתההכנסותיהגובהתמונתהמשפט

3אתלהגדילהמשיבאתמחייבתהייתההאישהבהכנסותהתחשבות, מכךיתירה
4היוההוןהפרשיגםכישסבירכך,בהתאמה,המשפחתיהתאשלהמחיההוצאות

5. עולים
6לקחתהמערערשללטענותיולהתייחסצריךהייתיאם: "המשיבנציגשהעידכפי

7המשפחהבניאתלקחתגםצריךהייתיאזמשפחתובנישלההכנסותאתבחשבון
8, גדליםהיוההוןהפרשי, תעשהשלאחישובובכל"–וכן" ההוןמהצהרתכחלק

9אתגםישהשניבצד', וכוהאלהההכנסותאתלוקחאתהאםגםאומרתזאת
10' עמ, 31-33שורות43' עמ" (גדליםהיוההוןהפרשיאז, נפשות5-להמחיההוצאות

11).4-6שורות44

12הילדיםקצבאותאתבחשבוןהביאלאהמשיבכילראשונההמערערטעןבסיכומים.66
13). ו14סעיף(ח"ש51,654שלסךעלהעומדותוגרושתושקיבלה2009-2012לשנים

14זהוהואחזקתוהבאלהבשניםהיושהילדיםבדעההמשיבאםכיטועןהמערער
15בהםולהתחשבהילדיםבקצבאותלהכירעליוהיה, שלהםהמחיהבהוצאותשנשא
16.ההוןהפרשיחישובלצורך

17. הטענהאתלקבלאין.67
18רערלמעשולמולאהילדיםקצבאות, הערעורבנימוקיעלתהלאשהטענהרקלא

19. צמחו לושנההוןהפרשיאתלהסביריכוליםאינםהםולכןלגרושתואלא
20לאומיבטוח

21תשלוםבהוצאותההוןהשוואתבתקופתנשאהמערער, המשיבלרישומיבהתאם.68
22צורףלאומיביטוחהוצאותתדפיסהעתק(ח"ש15,735שלבסכוםלאומיביטוח
23).המשיבלתצהיר4כנספח

24בלבדח"ש14,207שללסךמסתכמיםלאומילביטוחיםהתשלומכיטעןהמערער
25בניגודעומדתוהיא, לטענתואסמכתאכלצירףלאאך), הערעורלנימוקיב6סעיף(

26.  המשיבלתצהירשצורףלתדפיס
27שללשימושיםיתווסףח"ש15,735שלסכוםבדין קבע המשיב כי , יוצאכפועל

28.הסברהטעוניםהמערער
29

30סיכום

31בתוספתו) ח"ש1,501(המערערשלההוןבהצהרותשנמצאההוןולבגידבהתחשב.69
32המשכנתאתשלומיעלהריביתשלהמתוקןהרכיב), ח"ש15,735(לאומיביטוחרכיב

33שלהמוצהרתהכנסתוובניכוי) ח"ש457,596(מחיההוצאות), ח"ש108,247(
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1שלסךעלעומדהסברהטעוןההוןהפרשיסכוםכינמצא) ח"ש105,673(המערער
2.ח"ש477,406

3.ל"הנההוןהפרשיסכוםאתלהסבירהמערערבידיעלהלא

4) 1(2סעיףלפימעסקכהכנסהההוןהפרשיאתלמערערלייחסיש, זאתלאור.70
5המסמשנותאחתלכלשוויםבחלקיםתיוחסזוהכנסה. הכנסהמסלפקודת

6.שבערעור

7ב191סעיףבהוראתקבועיםההמרבייםהמסבשיעוריחיובוכנגדקובלהמערער.71
8. מקוםאיןזולטרוניהאולם,לפקודה
9דיווחלאכללשעליהם, ההוןגידולמקורותבהוכחתעמדלאהמערערכימשנקבע

10לאמדווחותהלאהעסקיותההכנסותבגיןכיקבעכאשרהמשיבצדק, אמתבזמן
11פקיד' ניוסףסולטן522-07ה"עמ(עליותהמוטלהחובהכפיספריםהמערערניהל

12פקיד' ניוסףסולטן2388/13א"ע-באושראשר) 20.12.2012(1ירושליםשומה
13)). 18.12.2014(ירושליםשומה
14.יסודהבדין, פנקסיםניהולאיבשלהמערערעלהחליםהמסשיעורישהגדלת, מכאן

15)החלופיתהשומה(הכלכליתהשומה

16הכלכליתלשומההוןהפרשישומתביןהיחס

477,40617שלבסכוםהוןהפרשיעלהמבוססתראשיתשומהלמערערערךשיבהמ.72
18תוספתלמערערנקבעהלפיהכלכליתחשיבעלהמבוססתחלופיתשומהוכןח"ש

19.ח"ש502,233שלבסכוםהכנסה
20השומהמשאושרהחלופיתשומהעלשיפוטיתלביקורתלהידרשמקוםאין, ככלל

21- אביבתלמחוזי(ה"עמ, למשל, ראו(זובנקודהוןהדיאתלעצורהיהוניתןהעיקרית
22)).31.05.2004(סבא-כפרשומהפקיד' נדודכדורי1168/01) יפו

23נוסףנדבך, מהותיתמבחינה, מהווההמשיבשהוציא" החלופית"השומה, זאתעם.73
24. מדווחותבלתיעסקיותהכנסותהמסבשנותהיולמערערכיגרסתולהוכחת

25, להבנוסףאלאהעיקריתהשומהבמקוםבאהלא" החלופית"השומה, זהבמובן
26הוןהפרשימשומתהמתקבלותהתוצאותלבדיקתנוסףמבחןמעיןמהווהוהיא

27.נוסףבסיסלהלהעמידונועדה
28בהוןלגידולההסברכימניחה, הוןהפרשיעלהמבוססת, העיקריתשהשומהבעוד

29השומהבאה, המערערשלמדווחותבלתיבהכנסותנעוץהמחייהולהוצאות
30הרווחושיעורהעסקנתונישלכלכליתבבדיקהזומסקנהומבססת" החלופית"

31.מדווחותבלתיהכנסותלמערערהיואכןכילאשרשנועדהבדיקה, הגולמי
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1בסופו, שכןהשומותשתיפיעלבתוצאותמוחלטתבזהותהכרחאיןכי, מידייאמר.74
2עלנערכותאלאמדוייקתחשבונותהנהלתעלמבוססותאינןהשומותשתי, דברשל
3לוחותעל, סטטיסטייםנתוניםועלוהערכהאומדןעלומבוססותהשפיטהמיטבפי

4ד"פ, מיוחדתלגבייהשומהפקיד' נעיווןאפרים647/79א"ע(מדגמיםועלמחייה
5)). 1981(645) 4(לה

6דעתבחוותהנתמך, המערערשלהעסקנתוניעלהמבוססכלכליתחשיבערךהמשיב
7יש כילמסקנהוהגיע, אחריםדומיםבעסקיםהגולמיהרווחשיעורעלכלכלית
8. ח"ש502,233שלבסךהשומהבשנותמדווחותלאהכנסותתוספתלמערערלייחס 
9הוןהפרשיבגיןהשומהלסבירותנוסףמבחןמעיןמהווההכלכליתהשומה, כאמור

10אני מוצאת לנכון לקיים בה לכן , ובתוצאותיהמוךלתונועדהש"ח,477,406שלבסך
11, על מנת לבסס באמצעותה את השומה העיקרית, גם מההיבט דיון, כמפורט להלן

12. הכלכלי

13השומהקביעתואופןעובדתירקע

14המשיב קבע למערער שומה חלופית לשנות המס שבערעור המבוססת על תחשיב .75
15רשות המיסים. כלכלי שנערך בהתייעצות עם המחלקה הכלכלית ב

16המשיב הגיש בנוסף חוות דעת מומחה שנערכה על ידי הכלכלן מר ציון שלומי (להלן: 
17לתצהיר המשיב).10) (נספח הכלכלן

18לא צורפה חוות דעת כלכלית או תחשיב כלכלי מטעם המערער.

19, ביקורת זו נערכה 2014נציג המשיב ערך ביקורת בעסקו של המערער בסוף שנת .76
20. 22.12.2014-ו20.11.2014בשני תאריכים 

21לעמדת המשיב ביקורת זו העלתה כי שיעור הרווח הגולמי בעסקו של המערער עמד 
22ש"ח.502,233בממוצע, מה שהוביל לתוספת הכנסה חייבת בסכום של 26%על 

23למען דיוק הדברים, המשיב טען כי שיעור הרווח הגולמי הנכון בעסקו של המערער .77
24דהיינו, שהיה אמור להוביל לתוספת הכנסה גבוהה יותר, , מה 29%צריך לעמוד על 

25ש"ח. 633,625סכום של 
26לתצהירו) כי נפלה טעות בחישוב העלות המופחתת 39-41המשיב הסביר (בסעיפים 

27של דג הסלמון שכן הפחת חושב על ידו בטעות פעמיים באופן שהגדיל את העלות 
28ן. והקטין בהתאמה את שיעור הרווח ממכירת דגי הסלמו

29, 32%לפי החישוב הנכון, הרווח הגולמי בגין דגי הסלמון היה צריך לעמוד על 
30), הרווח 20%ובהתחשב באחוז הקניות של דגי סלמון מסך הקניות של המערער (

31. 6.39%הגולמי המשוקלל של דגי הסלמון היה צריך לעמוד על 
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1יין שיעור בכל זאת, המשיב בחר להקל עם המערער ולא תיקן את השומה בצו בענ
3.23%2הרווח הגולמי המשוקלל בגין דגי הסלמון והותירו על השיעור הנמוך של 

3). 6.39%(במקום 
4של נקבע על דרך ההקלה בשיעור על פי הצולאור זאת, שיעור הרווח הגולמי הכולל 

5. )29%(במקום 26%

6, שיעור הרווח הגולמי 2009-2012לפי דוחות המס שהגיש המערער לשנות המס .78
12%7ועל 2011בשנת 11%, על 2010בשנת 9%, על 2009בשנת 10%סקו עמד על בע

8.10.5%, ובממוצע על שיעור של 2012בשנת 
9, וגם זאת על 26%המשיב טוען כי יש להעמיד את שיעור הרווח הגולמי על כאמור, 

10דרך ההקלה.

11של חישוב הרווח הגולמי בעסקו של המערער נערך על בסיס מחירי מכירה ורכישה .79
12הדגים, לאחר שהמשיב בדק איזה אחוז מ"סל הקניות" של המערער מהווה כל סוג 

13דג, ובהתחשב בשיעורי הפחת החלים על הדגים שנדגמו. 

14המשיב התבסס על מחירי המכירה שהוצגו לצד הדגים בוויטרינה בעסק ועל מחירי .80
15הרכישה שתועדו בקלסר תיעוד חוץ (חשבוניות רכישה מספקי הדגים), וזאת 
16במסגרת ביקורות שערך נציג המשיב (המפקח ארז טביב) בעסק בתאריכים 

17. 22.12.2014-ו20.11.2014
18תמחור זה, תוך לקיחה בחשבון של אחוזי הפחת של הדגים, הוחל אחורנית לשנים 

2009-2012.19

20כאן המקום לציין, כי מלכתחילה נערך המדגם על בסיס מחירי המכירה של הדגים .81
21(כפי שנצפו בוויטרינה) ומחירי הרכישה של הדגים 2014נת במועד הביקורת בש

22לפי חשבוניות הרכישה מהספקים. 2011יוני - בחודשים מאי
23משהסביר הכלכלן לנציג המשיב כי לא ניתן לערוך את החישוב בהתבסס על מחירי 
24מכירה ורכישה של דגים הנלקחים משנות מס שונות, נערכה ביקורת נוספת של 

25בהתאם 2014רכישה של הדגים שהובאו בחשבון היו לשנת המפקח ומחירי ה
26שורות 49, עמ' 13-17שורות 47למחירים שתועדו בתיק תיעוד חוץ לאותה שנה (עמ' 

1-4.(27

28נציג המשיב הבהיר כי לגבי שני סוגי דגים, בס ומלרוזה, נאספו הנתונים באופן שונה .82
29לתצהיר המשיב): 35-36מהדרך שתוארה לעיל (סעיפים 

30בי דג בס, מחירי המכירה והרכישה נקבעו על בסיס מחירי העבר, היינו, לפי לג
31לתצהיר המשיב, עמ' 35(סעיף 2011הנתונים שבתיק תיעוד חוץ של המערער לשנת 

32).16-17שורות 49
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1, מחירי המכירה והרכישה נקבעו על בסיס מחיר המכירה שהוצג לרוזהלגבי דג מ
2יר הרכישה שצוין בתיק תיעוד חוץ של מערער ועל בסיס מח2014בוויטרינה בשנת 

3לתצהיר המשיב). 36(סעיף 2011יוני של שנת -לחודשים מאי

4המשיב ערך בדיקה מדגמית של התפלגות נתוני הרכישה של הדגים השונים בהסתמך .83
5. 2011על חשבוניות מחודשים מאי ויוני בשנת 

6של כל סוג דג מסך כל נתון זה שימש את המשיב על מנת לקבוע את הרכב המכירות
2009-7המכירות וזאת לצורך חישוב תרומתו של כל דג לרווח הגולמי הכולל בשנים 

8).המשיבלתצהיר7; נספח 23-25שורות 48(עמ' 2012

9את אחוז הפחת שיש להפחית מעלות רכישת הדגים קבע נציג המשיב בהתייעצות עם .84
10הכלכלן. 

11דלקמן: סלמון נורבגי, פחת בשיעור של שיעורי הפחת נקבעו בהתאם לסוג הדג, כ
12(סעיפים 6%; שאר סוגי הדגים, פחת בשיעור של 8%; קרפיון, פחת בשיעור של 20%

13לתצהיר המשיב). 38-44
14טרם ניקויו, :אחוז הפחת של דג הסלמון נקבע בביקורת שערך נציג המשיב בעסק

15וי של הראש, הזנב ק"ג ואילו לאחר ניק7.5נשקל הדג על ידי המערער לפי משקל של 
16לתצהיר 38(סעיף 20%ק"ג, היינו, פחת בשיעור של 6והבטן עמד משקל הדג על 

17לתצהיר המשיב). 8המשיב, נספח 
18אחוז הפחת של הקרפיון נקבע בהסתמך על שיחה שערך נציג המשיב עם ספק 

19לתצהיר המשיב). מתיעוד השיחה עולה כי 8(נספח 2014הקרפיונים בדצמבר 
20, שכן הם מסופקים חיים ולעיתים 10%אחוז תמותה גבוה, בשיעור של לקרפיונים

21אינם מסתגלים למים שבחנות הדגים. לפי הספק, ניתן למכור שליש מהקרפיונים 
22שמתו בחצי מחיר, שליש מהם ברבע מחיר ואת השליש הנותר יש לזרוק לפח. שקלול 

23פחת של הקרפיונים נתונים אלה הוביל את המשיב לקבוע כי יש להעמיד את שיעור ה
24, וגם זאת על דרך ההקלה (הסבר מפורט על דרך החישוב בסעיפים 8%על שיעור של 

25לתצהיר המשיב). 41-42

26על בסיס האמור לעיל הועמד שיעור הרווח הגולמי בעסקו של המערער על שיעור של .85
27ונוספה למחזור המוצהר תוספת הכנסה כדלקמן:26%

28; 2011ש"ח לשנת 119,498; 2010ש"ח לשנת138,032; 2009ש"ח לשנת 115,322
29ש"ח.502,233–. סה"כ תוספת מחזור למחזור המוצהר 2012ש"ח לשנת 129,381

30גונן), -כב' השופטת מיכל אגמון–כמו כן, בהמלצת בית המשפט (המותב הקודם .86
1331-הוגשה חוות דעת מומחה מטעם הכלכלן, המפרטת את אחוז הרווח הגולמי ב

32ענת המשיב הם בעלי מאפיינים דומים לאלו שבעסקו של המערער. עסקים, שלט
33חוות הדעת מתייחסת גם לשיעור הפחת בגין סוגי הדגים השונים הנמכרים בעסקו 
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1עסקים מצביעים 13הממצאים שהועלו בבדיקה של של המערער. לפי חוות הדעת "
2לחוות הדעת). 9" (סעיף על כך שהשומה שהוצאה למערער סבירה בהחלט

3דיון והכרעה 

4לפי ההלכה הפסוקה, והדברים ידועים, אין די בתדריך כלכלי לביסוס שומה לפי .87
4185, 405) 3פ"ד מג(מנהל מס ערך מוסף נ' פתאל, 645/86(ע"א מיטב השפיטה

6)). על המשיב לבסס את השומה על נתונים ישירים הלקוחים מעסקו של 1989(
7ועל פיהם לקבוע את הכנסתו החייבת. הנישום והרלוונטיים לשנות השומה שבדיון 

8המשיב נדרש להוציא את השומה באופן מיומן ומקצועי, תוך שהוא מבצע בדיקה 
9וחקירה בנתוני העסק, ואינו מסתפק בהשוואה לעסקים אחרים. 

10שומה הנבנית על פי נתוני העסק הספציפי עדיפה על פני שומה המבוססת על עסקים 
11חרותי, יכולים להיות הבדלים אינדיבידואליים ...במשק קפיטליסטי ת":דומים

12גדולים בתוצאות העסקיות בין עסק לעסק. בין היתר בשים לב, לכשרון העסקי 
13וכישוריו המקצועיים של בעלי עסקים שונים. בתנאי המקום והזמן ובנקודת 
14הפתיחה (למשל מבחינת קיומו או אי קיומו של הון חוזר ובמידת ההזקקות למימון 

(מחוזי חיפה) ם כל העלויות הכרוכות בכך)...חיצוני ע (עמ"ה  15מוסקוביץ 40/94" 
16).18.08.1998(שלמה נ' פקיד שומה חיפה

17וכן:
18אין במציאות עסקים זהים וקורה כי אף אם כל הנתונים האובייקטיביים שווים, "

19יתכן שבעל עסק פלוני ירוויח ובעל עסק אלמוני יפסיד, וגם כאשר שניהם מרווחים, 
(ע"א הנמנע שהרווחים לא יהיה שווים אצל שניהםלא מן 20ממן נ' פ"ש 535/81" 

21).)ממן(להלן: עניין )1985(764, 757) 1, פד"י ל"ט (טבריה

22למשיב סמכות להוציא שומה לפי מיטב השפיטה המבוססת על תחשיב כלכלי כאשר.88
23ר דוחות הנישום אינם משקפים תוצאה עסקית סבירה מבחינת הרווח הגולמי המוצה

24כל בר דעת יודע שספרים בהם, וזאת גם כאשר פנקסי הנישום לא נפסלו שהרי "
25עניין " (יכולים להיות תקינים מבחינת צורת ניהולם, ובכל זאת כוזבים בתוצאותיהם

26.)761עמ' ממן

27בענייננו קיימות נסיבות מצטברות המצדיקות הוצאת שומה לפי מיטב השפיטה .89
28ה. בעילה של תוצאה עסקית בלתי סביר

29בפתח הדברים אציין, כי אין חובה על המשיב לבסס שומה לפי מיטב השפיטה על .90
30מידע מדעי מדויק ודי בכך שיראה כי השומה עומדת במבחני סבירות והגיון 

31פסקה רצון נ' פקיד שומה נתניה, 4230/00מקובלים המניחים את הדעת (ראו, ע"א 
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1ף ח'אלד נ' פקיד שומה חדרהסעאבנה יוס497/03); עמ"ה (מחוזי חיפה) 2003(6
)14.08.2007 .((2

3ראשית, בל נשכח שנמצאו הפרשי הון בהשוואת הצהרות ההון שהגיש המערער. .91
4משלא סיפק המערער הסבר מניח את הדעת להפרשי הון אלה, היה רשאי המשיב 
5להניח שהמערער לא מדווח על מלוא הכנסותיו. המשיב תמך הנחה זו בתחשיב 

6, גבוה מהמוצהר על ידואכן כי הרווח הגולמי בעסקו של המערער ממנו עולה כלכלי 
7. המערער לא דיווח על מלוא הכנסותיומלמד כי מה ש

8. ותסביראינןהמערער ההכנסות שדווחו על ידישנית, המשיב היה רשאי לקבוע כי 
9ש"ח לשנה 25,000-המערער הצהיר על הכנסות שנתיות ממוצעות בסכומים של כ

10נס ארבעה ילדים קטינים הסמוכים על שולחנו. גם לפי חוות דעת כאשר הוא מפר
11המומחה שהציג המשיב הרווח הגולמי בעסקו של המערער אינו סביר ביחס לרווח 

12הגולמי בעסקים דומים אחרים. 
13ש"ח ליום וכי הוא גורר חובות ישנים 100-שלישית, המערער טען כי הרוויח פחות מ

14ו מוקשית, שהרי אין דרכם של אנשים לנהל עסקים ). טענה ז28-32שורות 36(עמ' 
15מפסידים לאורך תקופה ממושכת. 

16משמצאתי כי ניתן היה להוציא שומה על בסיס תחשיב כלכלי בעילה של תוצאה .92
17עסקית בלתי סבירה, נותר לבחון את סבירותו של התחשיב שערך המשיב והאם ניתן 

18רך המשיב אינו חף מטעויות. לבסס עליו את השומה. כפי שנראה להלן, התחשיב שע

19על שנות המס שבשומה 2014המשיב טוען כי אין פסול ביישום הממצאים של שנת .93
20", כמובן שיש הפרשים), וזאת על אף שקיימים "הפרשים" בין השנים ("2009-2012(

21).13שורה 47עדות המפקח, עמ' 
22דומה לשיטת המשיב, המערער דיווח בכל שנות השומה על אחוז רווח גולמי

23) ומכאן, שעל פי דיווחי המערער עצמם, אין הבדל בין שנות השומה 10%(בסביבות 
)2009-2012) 24), שכן העסק פעל במתכונת דומה במשך השנים 2014) לשנת הביקורת 

25). לכן, אין פסול בכך שהמשיב החיל את נתוני שנת הביקורת על 1-2שורות 65(עמ' 
26השנים שבמחלוקת.

27טוען כי המשיב ערך מדגם מצומצם, שטחי ולא מייצג לעומת זאת, המערער .94
28לשנות מסקנותממנוהסיק שמתחשב בפרמטרים חלקיים בלבד ולכן לא ניתן ל

29השומה. המערער מביא לתמיכה בטענתו את הפסיקה בעניין ע"מ (מחוזי ירושלים) 
30ע"א -ו) 11.12.2014(סעדי אבו מיאלה נ' מנהל מס ערך מוסף ירושלים58712-01-13

31ח 18) (סעיף 1987(411) 3מא(פ"ד , סופר אחים בן דוד נ' מנהל המכס והבלו300/85
32לסיכומים). 
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1חלו שינויים באופיו של העסק ולכן לא ניתן ללמוד מהנתונים כיהמערערטועןעוד
2על שנות המס שבמחלוקת. למשל, רוב הדגים שנרכשו בשנות 2014שנאספו בשנת 

3שנרכשו כדגים חיים. בדגים אלה היה שיעור גבוה המס שבמחלוקת היו דגי קרפיון 
4- 20%פחת של שיעור של תמותה ושל פחת שהמשיב לא התחשב בו (המערער טוען ל

5דגי קרפיון כבר לא נמכרו 2014). לעומת זאת, בשנת 16-25שורות 26, עמ' 80%
6, 24-25שורות 25(עמ' באותה שנה כדגים חיים, עובדה שהקטינה את שיעור הפחת 

7). 4-7שורות 27עמ'
8שיטת האריזה של הדגים השתנתה באופן שהקשה על גניבות של 2014כמו כן, בשנת 
9) ובנוסף, נתקבלו יותר הזמנות טלפוניות בעקבות 22-29שורות 29ספקים (עמ' 

10). 22-27שורות 31עבודות הרכבת הקלה והעדר נגישות של לקוחות לחנות (עמ' 
11, שנת הביקורת, לעומת שנות המס 2014ק בשנת לאור ההבדלים בין התנהלות העס

12הנדונות, המערער טוען כי לא ניתן להסתמך על שנת הביקורת כבסיס לקביעת הרווח 
13הגולמי של העסק בשנות השומה הנדונות.

14אכן, הצדק עם המערער כי, חתירה לגביית מס אמת מחייבת כי חישוב השומה .95
15הרלוונטיות.בשנות המס יתבסס על הנתונים הישירים של פעילות העסק 

16מתוך חתירה לגביית מס אמת עדיף היה כי הנתונים לגבי הפעילות העסקית של 
17יהוו את הבסיס לחישוב ההכנסה החייבת הם ש2009-2012המערער בשנות המס 

18שנים. השלו באותן 
19(שומת עם זאת, היות שהשומה החלופית מהווה אך שומה תומכת לשומה העיקרית

20בשל העובדה שהמשיב ערך את רק אותה בלתי סבירה לא מצאתי , הפרשי ההון)
21מסקנות לגבי הםוהסיק מ2014המדגם לפי נתוני המכירה והרכישה של דגים בשנת 

22' נרפאלקלוד3013/96) ירושליםמחוזי(ה"עמ(2009-2012שנות המס הנדונות 
23.))22.12.1999(ירושליםשומהפקיד–ישראלמדינת

24המערער, הרווח הגולמי שלו בכל שנות השומה עמד בממוצע על לפי הדיווחים של.96
25ולא השתנה באופן משמעותי כך שניתן להניח, בהעדר הסבר אחר 10.5%שיעור של 

26אינו רחוק באופן משמעותי מהרווח2014מטעם המערער, כי גם הרווח הגולמי בשנת 
27).1-5שורות 69בשנות השומה (עמ' הגולמי

28מכירהציין כי בכל הנוגע לדג הבס, המשיב הסתמך על מחירי עם זאת, אני מוצאת ל.97
29, המתועדים בתיק תיעוד חוץ של המערער. ביחס לדג זה 2011ורכישה של שנת 

30המשיב לא הסתמך על מחירי המכירה שנלקחו מהוויטרינה בעסק במועד הביקורת 
31. 2014בשנת 

32, ולא ברור 2011ת יש בכך ללמד כי למשיב הייתה גישה לנתוני מכירות הדגים בשנ
33מדוע לא עשה בהם שימוש גם ביחס לשאר הדגים שבמדגם, על מנת שהשומה תשקף 
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1את הרווחים האמיתיים שהופקו בשנות המס שבמחלוקת. המשיב לא הציג הסבר 
2מדוע היה מנוע מעשות כן. 

3משום שהמערער 2014זאת ועוד, המשיב טוען כי היה רשאי להסתמך על נתוני שנת .98
4, 2009-מסתכלים על הדוחות שלו מח על רווח גולמי זהה בשנות השומה: "וויעצמו ד

5אחוז, זה בעצם משדר לנו שהעסק כרגיל 10, הוא מדווח בסביבות 2012, 2011, 2010
6).1-2שורות 65" (עמ' כל השנים האלה

7לפי עמדת המשיב, אף אם תתקבל טענת המערער כי חלה עלייה בנתוני מכירת 
8, מהטעמים שפורטו לעיל, יש לקבוע כי חלה עלייה בהתאמה גם 2014הדגים בשנת 

9בנתוני רכישת הדגים, שכן הרווח הגולמי נותר זהה. 
10טענה זו של המשיב מעוררת קושי. 

11העובדה שלא חל שינוי ברווח הגולמי במהלך שנות השומה אינה מלמדת בהכרח כי 
12ו זו, למשל, על ידי . היה על המשיב לבסס את טענת2014רווח זה נותר גם בשנת 

13, דבר שיכול היה לעשות ללא קושי. 2014הצגת דיווחי המערער לשנת 
14כפועל יוצא, טענת המשיב כי העסק לא שינה את מתכונת רווחיו לאורך שנות 
15השומה ועד מועד הביקורת, נותרה לא מבוססת (וראו עדות המערער כי חל שיפור 

16חשבון שלי היום קצת יותר מאוזן ...ה"–בתוצאות העסקיות לאחר שנות השומה 
17)). 25-26שורות 13" (עמ' מהשנים הקודמות, קצת יותר מאוזן

18גם אם הייתי מניחה שהרווח הגולמי בשנת הביקורת היה בשיעור דומה לרווח .99
19מלרוזה המשיב עשה שעטנז נתונים כאשר ההמדווח בשנות השומה, בכל הנוגע לדג 
20על נתוני הרכישה של אך , מחד גיסא, 2014התבסס על נתוני המכירה של הדג משנת

21, מאידך גיסא.2011הדג משנת 
22מלרוזה הנציג המשיב אישר בעדותו כי קבע את אחוז הרווח הגולמי ביחס לדג 

23וזאת על אף 2011ומחירי הרכישה משנת 2014בהסתמך על מחירי המכירה משנת 
24תי מחירי מכירה לקחשהכלכלן אמר לו במפורש שלא לערוך את השומה בדרך זו: "

25של היום עם מחירי עבר אז הכלכלן תיקן אותי, אמר גשו לחנות ותקבל ממנו נכון 
26, יש מחירי רכישה להיום והרווח הגולמי הוא נכון להיום, מכאן 2014להיום לשנת 

27).14-17שורות 47" (עמ' אני משליח על העבר, זאת הפרקטיקה

28ן הסתמך בקביעת מחירי הרכישה בנוסף לכך, המשיב לא צרף את החשבוניות עליה.100
29. המשיב אף לא הציג את מחירי המכירה של הדגים כפי 2014של הדגים בשנת 

30שהופיעו בוויטרינה בחנות המערער לטענתו. המשיב לא הציג רישום או חישוב חלופי 
31המסביר כיצד קבע את מחירי הרכישה של הדגים בשנה זו, עובדה המקשה על אימות 

32הנתונים. 



יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב 
2018אפריל 10

קצב נ' פקיד שומה גוש דן50921-01-15ע"מ

29מתוך 25

1י היה שהמשיב יציג את התמונה המלאה ולא יצפה כי תחשיבו המבוסס על מן הראו
182יתקבל כ"כזה ראה וקדש" (ראו סעיף 2014מחירי הרכישה של הדגים בשנת 

3לסיכומי המערער). 

4בכל הנוגע לחוות הדעת של המשיב, שהובאה בתמיכה לתחשיב הכלכלי, לא מצאתי .101
5לדעת באיזה אופן הם דומים לעסקו בה הסבר על טיב העסקים המבוקרים ולא ניתן

6של המערער, מבחינת גודלם, כמות העובדים, מיקומם הגיאוגרפי וכיו"ב. אף אם 
7אניח כי חוות הדעת מבוססת על ביקורות שנעשו בעסקים דומים לעסקו של המערער,  

8בשנים מאוחרות לשנות השומה הנדונות הביקורות נעשושלא ניתן להתעלם מכך
9בערעור. 

10מילים עד כמה חשובה אמינותה של הביקורת ועד כמה נדרש בצורך להכביר אין .102
11המשיב לעשותה ְּבׂשֹום ֵׂשֶכל ובדקדוק. אין הצדקה לטעויות בשומת המשיב, לא לרעת 
12הנישום ולא לטובתו. אמון הציבור ברשויות המס מחייב את המשיב להקפיד הקפדה 

13על התעכבם ואין צורך ליתירה בביסוס שומותיו והחלטותיו. הדברים ברורי
14ההשפעה, לעיתים הדרמטית, שיש להחלטות המשיב על חייהם של נישומים. 

15פנקסי לפי ההלכה הפסוקה, בעריכת שומה לפי מיטב השפיטה, בנסיבות בהן.103
16, צריך פקיד השומה לנקוט משנה זהירות לצורך ביסוס הנישום אינם נפסלים

17בות אלה נדרשת חקירה מעמיקה החלטתו כי הכנסת הנישום אינה סבירה; בנסי
18דניאל 8945/06ע"א ,בנתוני העסק, בין האובייקטיביים ובין הסובייקטיביים (ראו

19סופר 300/85); ע"א 16.03.2010(מנהל מע"מ באר שבע-בוסקילה נ' מדינת ישראל 
20); עמ"ה (מחוזי באר שבע) 1987(411) 3, מא(אחים בן דוד נ' מנהל המכס והבלו

21עמ"ה (מחוזי באר שבע) );6.08.2007(יס בע"מ נ' פקיד שומה אשקלוןמורב523/01
22)ׂ◌).26.07.1998(לנולד בע"מ נ' פקיד שומה21/94

23השומה החלופית נועדה לתמוך בשומה זאת, יש לזכור כי בענייננו כל על אף .104
24העיקרית ולבסס את מסקנותיה על פי מבחן נוסף. המשיב לא התיימר לערוך שומה 

25לאחר שמצא כי בידי המערער הפרשי הון אומדנאשומה על דרך המדויקת, אלא
26בלתי מוסברים.

27המשיב יורדים הכלכלי של לא מצאתי כי הפגמים שנמצאו בתחשיב לאור זאת, 
28יש מקום לתת אולם,לשורש השומה העיקרית ומשנים באופן מהותי מתוצאתה

29לפגמים אלה ביטוי הולם בפסיקת ההוצאות בהליך. 

30המשיב, לא מצאתי כיהכלכלי של למרות הפגמים שנפלו בתחשיב ול דבר,בסיכומו ש.105
31. השומה העיקריתה שלהוא בלתי סביר באופן שאינו יכול להוות תמיכה בתוצא

32אסביר. 
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1נלקחו משנה המאוחרת לשנות של הדגים למרות שמחירי הרכישה והמכירה .א
2הנתונים נלקחו מתוך עסקו של המערער עצמו. המס הנדונות, 

3כלכליתדעתחוותהציגולאהמשיבלתחשיבחלופיתחשיבהציגלאמערערה
4הראייתיויתרונובידיעתומצוילעסקוהנוגעשהמידעבעובדהבהתחשב. מטעמו

5אתהמאשריםנתוניםלהציגהמערערהיהיכול, מאליוברורהמשיבפניעל
6שלאבאופןהשומהשבשנותמזהשונההיה2014בשנתהגולמיהרווחכיטענתו

7היהאילוכימלמדהמערערשלמחדלו. הכלכליבתחשיבעליולהסתמךהיהניתן
8א"ע, השוו(מהצגתםנמנעולכן, לרעתופועליםהיוהם, הנתוניםאתמציג

9קבלנותשרוןזאב3886/12א"ע); 1980(760, 736) 1(להד"פ, לוי' נשרון548/78
10)). 26.8.2014(34פסקה, מ"מעמנהל' נמ"בעועפרבנין

11נתוני סל הנתונים על פיהם חושבה התפלגות המכירות של הדגים נלקחו מ. ב
12לפי זה, אחוז , שנכללת בין שנות המס שמחלוקת. 2011שנת הקניות של 

13בלבד, מה שתומך במסקנה, שאף אם 12%פיונים מתוך סל הקניות היווה הקר
14שבשומה (לעומת שנת היו שינויים בנתוני המכירה של דגי קרפיון בשנות המס 

15זניח שאין בו להשפיע באופן מהותי על השומה.יחסית ), מדובר בשוני 2014
16מייצגיםאינם2011שנתביוני-מאיחודשיםכיסברשהמערערככל, כאןגם

17המשפטביתבפנילהציגרשאיהיההוא, בעסקוהסחורההתפלגותאתנכונה
18הקרפיוןדגילמכירתלייחסמקוםהיהכיטענתואתלבססמנתעל, שונהאחוז
19תמותהבשליותרגדולפחתובהתאם, סך מכירותיומתוךיותרגבוהאחוז

20.  עצמועללהליןאלאלוואיןזאתעשהלאהמערער. של דגים אלהוקלקול

21ורכישהמכירהנתוניבסיסעלבוצעהתחשיב, שנדגמוהדגיםשלרובםרובלגבי.ג
22) 2014(המכירהנתוניהוצלבוהמלרוזהדגלגבירק. 2014שנת, שנהאותהשל

23איןולכןהמערערשלהקניותמסל2%רקמהווהזהדגאולם) 2011(והרכישה
24. השומהתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעבו

25שנתשל יוני-מאיחשבוניותשלהנתוניםלפינקבעוהדגיםשלהקניותאחוזי. ד
26דבר, המכירותכלמסךדגסוגכלשלהמכירותלהרכבהנוגעשבכלכך2011

27נתוניםעלהתחשיבאתהמשיבביסס, המשוקללהגולמיהרווחעלגםשהשפיע
28.לשומההרלוונטיותמהשנים

29העמידהמשיב, למשל. שנפלוהפגמיםאתמקזזתהמקלהצדעלהתחשיבעריכת.ה
30שלטענתו היה צריך לקבוע את למרות26%שלשיעורעלהגולמיהרווחאחוזאת

31המשיבשלמומחההדעתמחוותגםעולהוכך29%של הרווח הגולמי בשיעור 
32. אחריםדומיםעסקיםשבחנה
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83%1שלבסיסעלנערךשהמדגםהעובדהאתהמערערלחובתזקףלאהמשיב.ו
17%2שלבשיעורשוניםדגיםשכן) המשוקללהרווחאתלהגדילהיהשאמורמה(

3. במדגםהשתתפולאכלל 

4לצורך חישוב הפחת, המשיב לא לקח בחשבון את הפחת , כיוטועןמוסיףהמערער.106
5שנגרם כתוצאה מקלקול הדגים עקב הפסקות חשמל ואורך חיי מדף קצרים (חמישה 

6ז). בנוסף, המשיב לא לקח בחשבון את 18ימים בדגים טריים) (סיכומי המערער סעיף 
7ההנחות שנהג לתת הגניבות שהיו בעסק, הן של ספקים והן של לקוחות, וגם לא את 

8ללקוחות השונים. 

9לאולכןטענותיולביסוסלרפואהאחתראיהלאאףהביאלאשהמערער, עקאדא.107
10.לולסייעניתן

11אחתתלונהולוהציגלאאךדגיםשלחוזרות ונשנות מגניבותסבלכיטועןהמערער
12).10שורה31' עמ(למשטרהשהגיש

13המציאלאאולםב"וכיוקלקול, תמותהללבגדגיםלהשמידנאלץכיטועןהמערער
14כשאתה...): "1/מש(כנדרשמלאיהשמדתטופסמילאלאכיאישרותיעודלכך

15. ת? הושמדמלאיכמהמלאיהשמדתפרוטוקולממלאאתהבחנותמלאימשמיד
16).29-32שורות28' עמ" (...צריךשאניידעתילא

17לעדותומעבראולםללקוחותשנתןבהנחותלהתחשבמקוםהיהכיטועןהמערער
18המחירלעומתמופחתתשלוםעלקבלה, למשל, חיצוניתראיהשוםהציגלאבעניין
19).5-9שורות33' עמ(בוויטרינההמוצג

20אולםהחמצןמכונותשללקלקולשגרמובעסקחשמלהפסקותהיוכיטועןהמערער
21).1-4שורות34' עמ(בראיותטענה זותמךלא
22אתמשקפיםאינם2014בשנתהדגיםשלהמכירהמחיריכיערהמערסברלו

23הנחותלתתשנהגהעובדהאתבחשבוןלוקחיםואינםהשומהבשנותהמחירים
24עסקכיאניחאםגם. הנחותעלהמעידותקבלותלהציגרשאיהיה, ללקוחותיו

25אחתקבלהלאאףהציגלאהמערער, הנחותבולתתשנהוגמהסוגהואהמערער
26לשומההרלוונטיותבשניםלא, בוויטרינהשהוצגמהמחירהנחהמתןעלידההמע
27. 2014בשנתלאוגם

20%28שלפחתשיעורקבעהמשיב, הסלמוןלדגשנקבעהפחתלשיעורהנוגעבכל.108
29). לתצהיר המשיב8נספח, המשיבלתצהיר38סעיף(בלבדאחתבדיקהעלבהתבסס

30החתוכיםסלמוןדגיעלהפחתשיעור,המשיבשהגישהכלכליתהדעתחוותלפי
31עלעומד" פרוסות"כהחתוכיםסלמוןדגיולגבי37%שלשיעורעלעומד" פילה"כ

32. 20%שלשיעור
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1מןהן, השומהתוצאותעלמהותיבאופןלהשפיעכדייש בנתון זהכימצאתילא
2מןוהןפרוסותלסלמוןפילהסלמוןביןהמכירותהתפלגותמההובררשלאהטעם
3הדגיםלשאר6%שלבשיעורפחתבמתןהמערערעםהקלממילאשהמשיבהטעם
4הדעתלחוות8סעיףוראו(וניקויחיתוךשלפחתבגינםקייםכיהוכחשלאלמרות

5הדגמשקלעלמשלםשהלקוחמכיווןוניקויחיתוךפחתאיןהדגיםלמרבית, לפיו
6פילהסלמוןדגשלהמכירהמחיריבפנהוצגלא, ממילא). וניקויחיתוךלפניברוטו

7.  השומהתוצאתעלמוגברפחתשלההשפעהמהברורשלאכך

8המבוססתמומחהדעתבחוותהגולמיהרווחשיעורבענייןקביעתואתתמךהמשיב.109
9נציגתשהצהירהכפי. המערערשללזהדומיםמאפייניםבעליבעסקיםביקורתעל

"ההוכחותבדיוןשנכחה, המשיב 10לעסקמאודדומיםבאזוריםנערכוקורותהבי, 
11). 24-25שורות69' עמ" (הספציפי

12סעיף" (בהחלטסביר"הואבשומהשנקבעהגולמיהרווחכיהיאהדעתחוותמסקנת
13).הדעתלחוות12

14דעתחוותפניעלעדיףעצמוהעסקנתוניעלהמבוססכלכליתחשיבכיחולקאין
15עסקים, כידוע. אחריםבעסקיםביקורתעלהמבוססיםכלכליתדריךאוכלכלית

16פרמטריםקיימיםשכן, שונהרווחלשורתלהגיעעשוייםדומיםמאפייניםבעלי
17שלהעסקיותהתוצאותעלהמשפיעים, ואובייקטיביםסובייקטיביים, רבים

18עלותמסקנהסקתלצורך, אחדבעסקגולמירווחעלההסתמכות, לכן. העסקים
19.רבהבזהירותלהיעשותצריכה, אחרבעסקהגולמיהרווח

20ולבססלתמוךנועדהאלאעצמהבפניעומדתאינההכלכליתהדעתחוות, בענייננו
21אכןוהיא, עצמוהעסקלנתוניבנוגעהמשיבשערךמהתחשיבהעולותהמסקנותאת

22. אלהבמסקנותתומכת

23: זהחלקלסיכום.110
24.המערערשלסקוענתוניפיעלשנערךמדגםעלמבוססהכלכליהתחשיב

25שבמחלוקתהמסלשנותהמאוחרתשנהשלנתוניםפיעלנערךשהתחשיבפיעלאף
26בידיעתמצוייםהיועסקועלהרלוונטייםהנתוניםמלוא, פגמיםבושנפלופיעלואף

27יכולהיה, המשיבתחשיבאתבאמצעותםלהפריךהיהניתןכיסברולו, המערער
28תחשיבלהציגשלאבחרהמערער. ממנוזאתמנעלאאחדואףשימושבהםלעשות
29.המשיבממצאיאתלסתורבידועלהכן לא ולמטעמו כלכליתדעתחוותאוחלופי

30בראיותהחלופיתהמשיבשומתכנגדטענותיואתלהוכיחהצליחלאהמערער
31. שלועדותומלבד, חיצוניות
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1לצורךהמשיבשערךהכלכליהתחשיבכיבדעהאני, לעילהאמורמכליוצאכפועל
2בשומהלתמוךמנתעלומספקסבירהואהמערערשלבעסקוהגולמיהרווחקביעת

3.     הוןהפרשיעלהמבוססתהעיקרית

4סוף דבר

5ש"ח 477,406אני קובעת כי תוספת ההכנסה שיש לזקוף למערער תעמוד על סך של .111
6לכלי. ש"ח לפי התחשיב הכ502,233לפי שומת הפרשי הון ולא על סך של 

7) לפקודת מס הכנסה ותיוחס באופן 1(2הכנסה זו תיחשב כהכנסה מעסק לפי סעיף 
8ב לפקודה.191שווה לכל אחת משנות המס מושא הערעור. בנוסף תחול הוראת סעיף 

9, כמפורט לעיל, לא מטעם המשיבתחשיב הכלכלישומה ובלאור הפגמים שנפלו ב.112
10ראיתי לפסוק לו הוצאות משפטיות.
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19, בהעדר הצדדים.2018אפריל 10תן היום,  כ"ה ניסן תשע"ח, ני
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