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השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ב

מ"בע) 2005(שטיסל קייטרינג . 1:ותמערערה
מ"בע) 2005(קונטי שירותי אירוח ב. 2

מדר. ד י"כ עו"י ב"שתיהן ע

נגד

פקיד שומה גוש דן:המשיב
גבאי-ד יעל ארביב"כ עו"י ב"ע

)אזרחי(מפרקליטות מחוז תל אביב 

החלטה

המשיבות בבקשה (להורות למערערות ) המבקש בבקשה זו(מטעם המשיב בפניי בקשה .1

לו יידחו , להפקיד בקופת בית המשפט ערובה הולמת לתשלום הוצאות המשיב) זו

, תוך המועד שייקצב להן לעשות כן, הערעורים כנגדו וייפסקו לטובתו הוצאות משפט

כן מבוקש לחייב את כמו. אחרת יידחו הערעורים על הסף וללא צורך בהחלטה נוספת

.המערערות בהוצאות בגין בקשה זו

חוק: להלן(1999-ט"התשנ, החברותבחוקא353סעיףעלהןמבוססתהבקשה.2

: להלן(1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרבתקנות519תקנהעלוהן) החברות

).הדיןסדרתקנות

:להלן(מ "בע) 2005(בעניינה של חברת שטיסל קייטרינג 53364-02-16מ "ערעור ע.3

ופסילת ספריה לשנת 2008-2012עוסק בשומה בצו שהוצאה לה לשנים ) שטיסל

, )נוסח חדש(ב לפקודת מס הכנסה 145בשל אי רישום תקבול לפי סעיף 2012

). הפקודה: להלן(1961-א"התשכ

המערערת הינה חברת קייטרינג אשר בשנות המס הרלוונטיות שיווקה אוכל לשני 

היא , מ"חברת שרותי אירוח בקונטי בע, אחד מהם צד קשור, ועיםאולמות איר

.)שרותי אירוח בקונטי: להלן(53335-02-16מ "המערערת  בערעור ע

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/53364-02-16.pdf
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עיקר המחלוקת בערעור שטיסל הוא על כימות שיעור תצרוכת החומר המשמש 

אינו ) 52%(המשיב קבע כי אחוז צריכת החומרים שדווח על ידי שטיסל . אותה בעסק

תוך 34%ביר ובהסתמך על חוות דעת כלכלית ובדיקת נתוני העסק העמידו על ס

קביעת תוספת הכנסה כמתחייב מגילום עלות החומרים המוצהרת לפי השיעור 

.המוקטן

).22/11/2016נכון ליום (ח "מיליון ש4.5-סכום המס על פי השומה עומד על כ

. 2012-ו2010מערערת לשנים ערעור שרותי אירוח בקונטי עניינו בפסילת ספרי ה.4

ב לפקודה 145נפסלו עקב אי רישום תקבול לפי סעיף 2012ספרי המערערת לשנת 

לפקודה בשל אי פירוט בספר ההזמנות ) ג(130נפסלו לפי סעיף 2010וספריה לשנת 

) ב(33יושמה הוראת סעיף , לאור הפסילה. של הטובין שהוזמנו על ידי לקוחותיה

כמו כן . ח"ש119,425יזוז הפסדים עסקיים מועברים בסך לפקודה ולא הותר ק

.ח"ש29,400הוספה תוספת מחזור בשומה בגובה התקבול שלא נרשם בסך של 

מ "ע–יצוין כי הדיון בשני הערעורים דנן מתנהל במאוחד עם שני ערעורים נוספים .5

ת שעניינם תוספ, זהבה שכטר53368-02-16מ "ע-אברהם שטיסל ו53339-02-16

הבקשה דנן להפקדת ערובה אינה , עם זאת. הכנסה במישור בעלי המניות והמנהלים

שטיסל , מתייחסת לערעורים מטעם היחידים אלא רק לערעורים מטעם החברות

.  ושרותי אירוח בקונטי

הצדדיםטענות

משנתהחלהכנסהלמסשנתייםדוחותהגישהלאשטיסלהמערערת, המשיבלטענת.6

מחודש0עלעומדמ"למעשלההמדווחהעסקאותמחזור, כןוכמ. ואילך2014

על. מ"למעדוחותמגישהאינהזהממועדוהחל2014אפריללסוףועד2014פברואר

למדזאתמכל. 31.12.2013ביוםנסגרמ"במעשלההעוסקתיק, המחשברישומיפי

לאכןכמו.עסקיתפעילותכללהואיןוהוצאותהכנסותאיןלשטיסלכיהמשיב

. נכסיםשמהעלרשומים

פעילותהאתהפסיקההיאכי, המשיבטועןבקונטיאירוחשרותיהמערערתבעניין

2012לשנתהיההכנסהלמסשהגישההאחרוןח"הדו. 31.12.2013ביוםהעסקית

לשנים0דוחותהגישה, מ"מעלמרשמיבהתאם. דוחותמגישהאינה2013ומשנת
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שאין, מכאן. מוסףערךלמסדוחותמגישהאינה12.2015חודשמוהחל2014-2015

.בבעלותהנכסיםכלאיןהמשיבשלהמחשבלרישומיובהתאםעסקיתפעילותכללה

כלואיןונכסיםעסקיתפעילותנעדרותשהןבכךמודותהמערערותכיטועןהמשיב

.זהבענייןמחלוקת

בידיואין" ביותרקלושים"הםלהתקבלהערעוריםסיכוייכיהמשיבטועןעוד

.המשיבשומותאתלסתורעליהןהמוטלהנטלאתלהריםהמערערות

הוצאותלהבטחתערובהבהפקדתהמערערותאתלחייבהמשיבמבקשאלובנסיבות

. ערעורןיידחהאם, המשפט

אתומפרט" וראויהולם"סכוםעללהעמידהישכיהמשיבטועןהערובהגובהבעניין

.לגובה הערובההפסיקהיחסותהתי

.המשיבנציגשלתומךתצהירוצירףרבותבאסמכתאותטענותיואתביססהמשיב

טובסיכוילהןישכיטוענותהןלבקשההמערערותמטעםשהוגשהקצרהבתגובה.7

שלאמבקשותהןזאתלאור. מבוססותאינןהמשיבשומותוכיבערעוריםלזכות

. המערערותנציגימטעםתצהירצורףלאלתגובה. לבקשהלהיעתר

הנורמטיביתהמסגרת

; )27.7.2016(מוסףערךמס' נמ"בעסקיוריטיאןיו2598-04-16מ "ע(קודמותבהחלטות

מ "ע; )20.12.2016(חולוןש"פ' נמ"בעטקסטילושיווקייבואאפוקסי48629-08-15מ "ע

אתפרטתי)) 27.10.2016(חקירותמ"ומעהמכסאגף' נמ"בעגולדאביוב49874-08-15

הוצאותלתשלוםהולמתערובהבהפקדתמסבערעורמערערתחברהלחיובהמשפטיהבסיס

אתאביא, התמונהשלמותלמען, אךהדבריםעלכאןלחזוררואהאיני. המשיבשלהמשפט

.עיקריהם

לתשלוםערובההמצאתסוגייתאתמסדירההדיןסדרלתקנות) א(519תקנה.8

לצוות, הדברלונראהאם, רשאיהרשםאוהמשפטבית"כיקובעתוהיאההוצאות

."נתבעשלהוצאותיוכללתשלוםערובהליתןתובעעל

שלהוצאותיותשלוםאתולהבטיחסרקתביעותלמנועהיא519תקנהשלתכליתה

;)3.10.2004(ליסטר' נליסטר7543/04א"רע(נגדוהתביעהתידחהבאםהנתבע

)). 14.11.13(כלליתבריאותשירותי' נסעלוקאבושרה5738/13א"רע
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ביתלתקנות) א(9תקנהלאורמסבערעוריחלההדיןסדרלתקנות) א(519תקנה

בענייניערעוריםתקנות: להלן(1978-ט"תשל, )הכנסהמסבענייניערעורים(משפט

האזרחיהדיןסדרתתקנוהוראותמרביתאתמסערעורעלהמחילה)הכנסהמס

.519תקנהאתובכללן

א בחוק החברות 353מוצאים אנו את סעיף , לתקנות סדר הדין519במקביל לתקנה .9

:שזו לשונו

אשר , הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ"

לבקשת , רשאי בית המשפט, אחריות בעלי המניות בה מוגבלת

מספקת לתשלום הוצאות להורות כי החברה תיתן ערובה, הנתבע

ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן , הנתבע אם זכה בדין

אלא אם כן סבר כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב , הערובה

החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש 

."ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין

כלליםכמחילההמשפטביתבפסיקתפורשהותהחברלחוקא353סעיףהוראת.10

. ערובהבמתןתובעתחברהשללחיובההקשורבכלמיוחדים

לפיהקיימתשהייתהלחזקההינה' מיוחדיםכללים'בהכוונהכינדמה"כינקבע

לחזקההרציונל. להוצאותערובה, בקשהלפי, להפקידחייבתמוגבלבעירבוןחברה

כדיהחברהשלהמשפטיתהאישיותמאחוריותהסתתרשלמניעתההינוזו

(לנתבעיםשנגרמוהוצאותבתשלוםמלשאתלהימנע א"רע-בגרוניסהשופט' כב" 

) 6פסקה, )13.7.2008(זיסר) מוטי(מרדכי' נמ"בעמלונותאואזיסנאות07/10905

).אואזיסנאות: להלן(

המשפטבביתנהנדומסערעוריעלהחברותלחוקא353סעיףשלתחולתושאלת.11

). 27.12.2015(שבעבארמ"מעמנהל' נמ"בעורדאל'ג5013/15א"רעבענייןהעליון

לחוקא353סעיףאתלהחילעקרוניתמניעהאיןכי, קבעסולברגהשופט' כב

לקבועמבלי: "אמרוכך, בהחלתורבוהיגיוןטעםישואף, מסערעוריעלגםהחברות

טעםישכיסבורני, לחוקא353סעיףהוראתשלתחולתהלהיקףבאשרמסמרות

נוספיםהליכיםעלגםכמו(מסערעוריעלזוהוראההחלתבעצםרבוהיגיוןטוב
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ניטשתלאזובנקודהכיודומה) מנהליתרשותהחלטתשלתקיפהשעניינם

).13פסקה("המחוזייםהמשפטבבתיהשוניםהמותביםביןמחלוקת

519תקנהלעומתהחברותלחוקא353סעיףתחולתביןהראויהיחסבשאלת.12

קבע, מערערתחברהמטעםערובההפקדתבשאלתמסערעוריעלהדיןסדרלתקנות

א353סעיףשלהיותונוכחהיוםכינראההדבריםפניעל"כימלצרהשופט' כב

519תקנהלעומתומאוחרספציפיחוקהמהווה, ראשיתחקיקהמדברחלקלחוק

סעיףכילקבועשישהרי, יותרומוקדמתמשנהחקיקתבגדרשהיא, א"לתקסד

חברהשלבעניינהאמוריםשהדבריםככל, א"לתקסד519תקנהעל' גובר'א353

(תובעת מ"בעהפועליםבנק' נמ"בעממוחשבתהנדסהנ.ל10376/07א"רע" 

).ממוחשבתהנדסה: להלן) (11פסקה, )11.2.2009(

א353סעיףתנאיפיעלתיבחןערובהלהפקידהמערערותחובתשבחינת, אפוא, יוצא

.להחלתובפסיקהשהותוווהכלליםהחברותלחוק

יורהלאהמשפטביתבהתקיימןאשרחלופותשתיקובעהחברותלחוקא353סעיף.13

:  ערובההפקדתעל

, אם החברה התובעת הוכיחה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע.א

.ןאם יזכה בדי

אם בית המשפט סבור כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה .ב

.אף אם שוכנע כי לא תוכל לשלם את הוצאות המשפט, בהפקדת ערובה

לזכותהמערערותסיכויילסוגייתמתייחסאינוהחברותלחוקא353סעיף, לכאורה.14

כי, בתממוחשהנדסהבענייןקבעהעליוןהמשפטבית, זאתעםיחד. בערעורן

ככל, ערובהבהפקדתהחברהאתלחייבשלאהמשפטלביתהניתנתהרשותבמסגרת

שארבתוךההליךסיכוייאתגםלבחוןניתן, זהחיובמצדיקותאינןהענייןשנסיבות

(הענייןנסיבות" התובעתבחיובהעיקריתשהמטרה, משוםזאת). 12פסקה, שם" 

כךנתבעלהוצאותתשלוםהבטיחולסרקתביעותלמנועהיאערובהבהפקדת

.זולתכליתרלוונטיתההליךסיכויישבחינת

ביתעלהחברותלחוקא353סעיףהוראתביישוםכי, למדיםנמצאנולעילהאמורמן.15

הבדיקהשלבזהו. החברהשלהכלכלימצבהאת, וראשונהבראש, לשקולהמשפט

כיהוכיחהלאהחברהכיעייקבאםוגםזהבשלבתיעצרלאהבדיקהאולם. הראשון

ולבחוןהשנילשלבלהמשיךהמשפטביתעל, המשפטהוצאותאתלשלםתוכל
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נאות(בערובההחברהחיובאתלהצדיקכדיהענייןבנסיבותישהאםבמסגרתו

).13פסקה, ממוחשבתהנדסה; 6פסקה, אואזיס

: כגוןבוןבחשלהביאהמשפטביתשעלשוניםשיקוליםישנםהשניהבדיקהבשלב.16

ערובהלשלםהחברהשחיובההנחהאת; הצדדיםשלהנוגדותהחוקתיותהזכויות

א353שבסעיף" כןאםאלא"מהמיליםנלמד(החריגהואוהפטורהכללאתמייצג

להראותהתובעתהחברהכתפיעלרובץשהנטלהעובדהאת, היינו, )החברותלחוק

סיכויישאלתאת; ערובהבהפקדתאותהלחייבמוצדקלאשבגינןהנסיבותמהן

החברהאתלחייבמוצדקלאשבגינןהנסיבותבחינתבמסגרתהנבחנתההליך

.ההליךבנקיטתשל הנתבע הלבתוםמידתואתבערובה

להוצאותערובהלהפקידהחברהשעלבמסקנההשניהבדיקהשלבמשנסתיים.17

הערובהוסוגבהגואתלבחוןישבמסגרתוהשלישיהבדיקהשלבמגיע, הנתבע

הרלוונטייםהשיקוליםכלאתהיאאףושתאזןמידתיתשתהיהולדאוגהנדרשת

.לעילשהוזכרו

ברקעהניצבותהחוקתיותהזכויותאתעיננולנגדנשיםהבדיקהמשלביאחדבכל

תשלום(ׁהתובעתשלהן, הקנייןוזכותלערכאותהתובעתשלהגישהזכות: הדברים

הראויהמשקלאתלתתנצטרךאלוולזכויות, )משפטהוצאות(הנתבעשלוהןׁ)מס

. הכולליםהאינטרסיםבאיזון

הענייןבנסיבותהכרעה

. רעבכיהכלכלימצבןכימלאבפהמודותהמערערות.18

"כךלבקשההקצרהבתגובתומצייןהמערערותכ"ב , דןגושש"פהוא, המשיב: 

. בבקשתומופיעותשהןכפי, יקבתהעובדותכלאתידעהשומותאתהוציאבטרם

). לתגובה' אסעיף(" מהןלהיפרעניתןלאוכיל"הנלחברותנכסיםאיןכיידעהוא

לשלםאפשרותכלהמערערותעםשאין, בעצמהמודההמשיבה"אמרובהמשך

העיקריתהמניותשבעלתגםיצוין. בהןנכסיםכלנותרוולאמאחרכלשהוסכום

המניותבעלואילולאומילביטוחהמוסדמטעם100%כהנהינה1' מסבמערערת

" החייםבןואינו, לעולמומכברזההלך, שטיסלאליעזר, 2' מסבמערערתהעיקרי

). לתגובה' גסעיף(
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עסקיתפעילותללאחברותבהיותן, המערערותכיראותלההצליחהמשיב, כןכיהנה

, ערעוריםהמשפט בהוצאותאתלשלםמאודיתקשו, שמןעלהרשומיםנכסיםוללא

. יידחושככל

בהוצאותלשאתיצליחוכילהוכיחעליהןהמוטלבנטלעמדולאהמערערות, מנגד

שלןבקשתגם). לבקשההמערערותלתגובתתומךתצהירצורףלאאף(המשפט

, הערובההפקדתאיאתהמצדיקהכנסיבה, הכלכליןבמצבלהתחשבתוהמערער

נהתעמודכיצדהערובהבתשלוםלעמודותיכולןאינאםשכן, לרועץןלהעומדת

?המשיבשלהמשפטהוצאותבתשלום

נקבע,)5.2.1990(מ"בעמתכתמפעלינילי' נמ"בעתעשיותאויקל544/89א"רע-ב

שהיא, תובעתשבה, ערובהללאתובענההגשתיפהבעיןרואההמחוקקאין"כי

שלההמשפטיתהאישיותמאחורי, ביכולכ, מסתתרת, כספיתיכולתחסרתחברה

).6פסקה" (הוצאותמתשלוםלהימנעכדי

גבוהיםאינםכי, מסמרותלקבועמבלי, היאדעתיהערעוריםסיכויימבחינת.19

המשפטביתהצביע, 26.10.2016ביוםשהתקייםמשפטקדםדיוןבמסגרת. במיוחד

כךועלבערעוריםענותיהןטלהוכחתבדרכןהמערערותבפניהניצבותנגףהאבניעל

אמרהמערערותכ"ב. המשפטביתידיעלשנשאלולשאלותמספקמענהניתןשלא

שורות2עמוד' פרוט" (פשוטלאשהתיקהמשפטביתעםמסכיםאני"כיבהגינותו

). 1-5עמודים11.7.2016מיוםדיון' פרוטוכן15-16

רישוםאיבגיןלפקודהב145יףסעמכוחהמערערותספריפסילתשבסוגיית, אוסיף

להוגםהתיישנותטענתהמשיבמעורר) הערעוריםבשניהמתעוררתסוגיה(תקבול

.הענייןנסיבותבכללהראויהמשקלאתלתתצריך

אתכליללפטורמצדיקותאינןהענייןנסיבותכיסבורהאני, זאתכללאור.20

שנוישאינו, הקשהכליהכלמצבןנוכחבעיקרוזאתערובהמהפקדתהמערערות

הוצאותיוישולמולאכיהמשיבשלחששו, על רקע זה. סיכויי הערעוריםו, במחלוקת

. הוא חשש מוצדק ויש להטות לו אוזן, בדינויזכהוכאשראםהמשפטיות

עדהמשפטייםההליכיםבניהולידועלמושקערבמאמץכי, רבבצדק, מצייןהמשיב

הפקדתשלבדרך, מראשהוצאותיואתלהבטיחויראהולכן מן דיןפסקלמתן

. לטיפולוהממתיניםאחריםתיקיםחשבוןעלולשוואמאמצויהיהשלאכדי, ערובה

הערובהגובה
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חיובןאתהמצדיקההחזקהאתלחלוטיןסתרולאהמערערותכימשקבעתי.21

ותרהנ, בערובהלחייבןצודקבלתיזהיהיהכיבפנייהוכחומשלאערובהבהפקדת

.בה יישאוהערובהגובהשאלתעדייןפתוחה

הרלוונטייםהשיקוליםכלאתבחשבוןלהביאישהערובהוגובהסוגבשאלתגם.22

. הצדדיםשלהחוקתיותהזכויותואתלעילשפורטו

שלהגישהלזכותבקביעת סכום הערובה ביטוילתתלנכוןמוצאתאניבמיוחד

,הקשההכלכליבמצבןבהתחשב,בהמודלעיוכלושהןכךלערכאותהמערערות

. משפטבביתיומןלשלילתלהביאכדיבהטלתהשיהיהומבלי

"אחרבמקוםשציינתיוכפי גובהבקביעתהמשפטביתשלשיקוליובמערכת: 

. הרלבנטייםהשיקוליםכללאתותאזןמידתיתתהאכילדאוגעליושומה, הערבות

שלאמנתעלהמערערתעליתרמהכבדתולהימנעזהירותלגלותהמשפטביתעל

שללזכותומשקללתתהמשפטביתעל, מנגד. המשפטבביתיומהאתממנהלמנוע

ומבלייעילבאופןהמשפטבביתעניינואתלנהל, הערעורלהליךשנגרר, המשיב

מ"ע("לטיפולוהממתיניםנוספיםתיקיםחשבוןעללריקומאמציםזמןלהשחית

, )27.7.2016(יםבתאזורימשרדמוסףערךמס' נמ"בעסקיוריטיאןיו2598-04-26

).18פסקה

עםיחד. בהשנקבעוהערובהסכומיענייןבהמשיבבבקשתשפורטהלפסיקהערהאני.23

היקף, במחלוקתהשנויהמססכום, האמוריםהשיקוליםכלבאיזון, זאת

, )כלכליתביקורתעלתהמבוססובשומותשעסקינןבכךבהתחשב(הצפויההתדיינות

סכום , דומהמשפטית-עובדתיתוקיימת תשתית אוחדבערעוריםשהדיוןהעובדה

) אל מול סיכויי הערעור(ההוצאות המשפטיות שנהוג לפסוק בערעור מהסוג הנדון 

מחליטהאני, לערכאותלגישההמערערתשלהחוקתיתהזכותחשיבותנוכחובעיקר

. המערערותמןאחתלכלח"ש12,000שלךסעלהערובהשיעוראתלהעמיד

דברשלסיכומו

והמערערותמתקבלתהמשיבהמשפט של הוצאותלהבטחתערובהלהפקדתהבקשה.24

, המשיבלטובתצמודהבנקאיתבערבותאובמזומן, המשפטביתבקופתיפקידו

.1.2.2017ליוםעדוזאת-אחתכל-ח"ש12,000שלסכום

.נוספתבהחלטהצורךללאהערעוריםויימחק, ורכאמהסכוםיופקדלא
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. ח"ש5,000שלבסךכוללותמשפטבהוצאותזובקשהבגיןיחויבוהמערערות.25

.בהעדר הצדדים, 2016דצמבר 26, ז"ו כסלו תשע"כ,  היוםנהנית


