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24.01.17מיוםבקשה לאישור תובענה ייצוגית בעקבות

סעיףהוראתשלפירושהעלסבההמבקששהגישהייצוגיתהתובענהלאישורהבקשה.1

(חדשנוסח[הכנסהמסלפקודת)א)(5)(ד(91 ששילמוהמסאתכיגורסהמבקש). הפקודה: גםלהלן] 

הפרשיבתוספתלהםלהשיבישמסשנתבמהלךמקרקעיןושבחהוןרווחבגיןביתרנישומים

.בפועלההשבהלמועדועדמסשנתאותהבתוךהתשלוםממועדוריביתהצמדה

ביוםהמשיבהשהגישהחלקיתחדילההודעתבעקבותבתיקחלקידין-פסקנתתי07.12.17ביום

:המבקשפי-עלהקבוצההגדרתזו, שםשציינתיכפי. 24.04.17

ידםעלששולםשבחומסהוןרווחמסלהחזרזכאיםהיואשרהנישומיםכל[...]

: להלן] (חדשנוסח[הכנסהמסלפקודת) א)(5)(ד(91סעיףלהוראותבהתאםביתר

עללהםשהושבההחזרלסכוםשנוספווהריביתההצמדההפרשיואשר“) הפקודה„

אםבין(המסשנתבמהלךההוןרווחמסתשלוםממועדשלאחושבוהמשיבהידי

מסניכוישלבדרךאםוביןשבחומסהוןרווחמסמקדמתשלעצמיבתשלום

, ההוןרווחמסמקדמותידםעלשולמושבמהלכההמסשנתמתוםאלא), במקור

) 2(השנתייםבמהלךוהכל, לפקודה) א)(5)(ד(91סעיףלהוראותבניגודוזאת

.[...]הייצוגיתהתובענהלאישורזובקשההגשתלמועדשקדמו

ארבעהלפיקבוצות-תתלארבעהקבוצהאתלחלקהמשיבהביקשההאישורלבקשתבתשובה

במקורונוכהששולםיתרמסהחזרעלוהריביתההצמדההפרשימחושביםהראשוןבמצב. מצבים

:להלן(נאמנותבקרןיחידהבמכירתאובבורסהלמסחרהרשוםערךניירממכירתהוןרווחבגין

סכומהאשרממקדמהשנובעמסהחזרעלההפרשיםמחושביםהשניבמצב). בבורסהערךנייר

ואינובבורסהערךניירשאינו(הוןרווחבגיןבמישריןהנישוםוששילםהנדרשהמסמסכוםגבוה

ששולמהעודפתממקדמההנובעמסהחזרעלההפרשיםמחושביםהשלישיבמצב). מקרקעיןשבח

שנוכהמסהחזרעלההפרשיםמחושביםהרביעיבמצב. מקרקעיןבשבחשמקורוהוןרווחבגין

רקנוגעתשבקשתוטועןהמבקשברם. בבורסהערךניירשאינוהוןרווחבגיןביתרוששולםבמקור

: כדיןפועלתהמשיבה, לשיטתו, זהבמצב. השנילמצבולאהמשיבהשתיארהמהמצביםלשלושה

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/54231-01-17-2.pdf
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שולםשבומהמועדהוןרווחמסהחזריעלוהריביתההצמדההפרשיאתלנישומיםמשיבההיא

המשיבההודיעהשעליההחדילה. לפקודה)א)(5)(ד(91סעיףשמורהכפי, המסשנתבתוךבפועלהמס

במצבאךעוסקתדנןההחלטה. לשניהםנגעהחלקיהדין-ופסק, הרביעיולמצבהשלישילמצבנגעה

בתוךהתשלוםמיוםוהריביתההצמדההפרשיאתמשלמתאינההמשיבהכזהבמקרה. הראשון

המבקשכךועל, במקורשנוכההתשלוםשנתאחריהעוקבתהשנהמראשיתרקאלא, המסשנת

.מלין

לוהניבוהעסקאות. בבורסהערךבניירותעסקאותהמבקשעשה2015המסשנתבמהלך.2

הפסדוכן2015בשנתהוןהפסדהיהלמבקש. מסשנתאותהבמהלךבמקורמסלונוכהשממנורווח

לווהושבהתחשבנותנערכהשהגיש2015לשנתהשנתיהדוחבעקבות. 2014המסמשנתשהועברהון

מתוםחושבוההחזרעלההצמדהוהפרשיהריבית. עסקאותבאותןההוןרווחבגיןששילםעודףמס

ריביתמהשבתנמנעהגםהמשיבהכיטועןהמבקש. במקורשנוכה, המסתשלוםמיוםולאהמסשנת

ניירותבתיקלושהיווהפסדרווחעסקאותבגיןששילםהוןרווחמסהחזרעלוהצמדהוהפרשי

במקורנוכהאשרהוןרווחמסשלהשבהשחייבמה, 2015בשנתמ"בעהפועליםבבנקשניהלהערך

.נומינליהיהשהושבהסכום. 2015במהלךפעמיםכמה

לשערךישכיטענתואתמשתיתהמבקששעליו, הכנסהמסלפקודת)א)(5)(ד(91סעיף.3

:קובע, ההחזרליוםועדבמקורהמסניכוימיוםההחזראתולהצמיד

חייבשהואהמססכוםאתאו) 2(או) 1(בפסקאותכאמורמקדמההנישוםשילם

שהגישח"הדופיעלבוחייבשהואהסכוםעליתרמקרקעיןמיסויחוקלפיבו

הפרשיבתוספת) ב(א159סעיףהוראותפיעלהיתרהלותוחזר, 131סעיףלפי

ליוםועדהתשלוםמיוםלתקופה) א(א159בסעיףכמשמעותםוריביתהצמדה

[.]ההחזר

)במקוראינןזהדין-בפסקההדגשות(

בפסקתכאמורהחזרעליחולולא160וסעיף) ד(-ו) ג(א159סעיףהוראות„)ב)(5)(ד(91סעיףולפי

דברלכלמקדמההואבבורסהערךניירבגיןבמקורשנוכההוןרווחמסהמבקשלדעת.“)א(משנה

.ועניין

לפעולישרובפי-שעלמסכימההיא. הכנסהמספקודתשלהוראותיהאתאחרתמפרשתהמשיבה

במכירתשהופקהוןרווחמסמקדמתבגיןיתרמסמשיביםכאשרלפקודה)5)(ד(91בסעיףכאמור

בגיןבמקורמסמנוכהכאשרעסקינן)1)(ד(91בסעיףכמשמעותה“מקדמה„שבכךעלחולקתאבל, נכס

סעיףהוראתסמךעל(טוענתהיא, מצבבאותו. בבורסהערךניירבמכירתשהופקהוןרווח

או, דוחבעקבותמסבהחזרשדן, לפקודהא159בסעיףכאמורהכסףאתלהחזירעליה), )א)(ג2)(ד(91

מיוםאוהמסשנתמסוףההצמדההפרשיואתהריביתאתלחשבמצוויםאלוסעיפים. 160בסעיף
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ההוגנתהדרךאינההייצוגיתהתובענהכיטוענתהמשיבהכךעלנוסף. המאוחרלפי, התשלום

.לרשותפנייהלבקשתולהקדיםהחובהאחרמילאלאהמבקשוכיבמחלוקתלהכרעהוהיעילה

, הראשוןבמצבחללפקודה)א)(5)(ד(91סעיףאםהיאבענייננועליהלהשיבשישהמשפטיתהשאלה

.במקורושנוכהבבורסהערךניירממכירתהוןרווחבגיןששולםיתרמסהחזרעלהיינו

בחינתאגבהחוקבלשוןבהתחשביפורשו, חקיקהדברככל, המסחוקיכינפסקכבר.4

]; 27.04.2014, ש"בארפורסם[35פסקה, שומהפקיד' נתעשיותתופאפ3721/12א"ע(תכליתו

פקיד4526/14א"בע]). 1985[75, 70)2(לטד"פ, רחובותשומהפקיד' נחצורקיבוץ165/82א"ע

שללשונואתהמשפטביתבדק), 09.05.2016, ש"בארפורסם(29פסקה, רז' נירושליםשומה

[...] „:והדגישהחקיקהלתכליתפנהמכריעהאחתמשמעותללשוןאיןכישמצאולאחר, החוק

אשרהמסדינישלמהותיתבפרשנותדוגלתזהמשפטביתשלבפסיקתוכיוםהנוהגתהגישה

חברהאינטרבילדינג1527/97א"ע: ראו(הרלוונטיתהמסחקיקתשלהכלכליתלתכליתמכוונת

שומהפקיד' נקלס900/01א"ע); 1999(713–709, 699) 1(נגד"פ, 1א"תשומהפקיד' נמ"בעלבנין

מסמנהל' נמ"בעופיתוחהשקעות. ל.מ4271/00א"ע); 2003(760–759, 750) 3(נזד"פ, 4אביב-תל

דינישלהתכליתיתלפרשנותיסודכלל. “[...]))2003(960–959, 953) 2(נזד"פ, מקרקעיןשבח

:לכןקודםשניםשנישאובדבריםנמצאהמיסים

תקבע, מסחוקשל) המיוחדותאוהרגילות(הלשוניותהמשמעויותמגווןמבין

תיקבעזותכלית. המסחוקביסודהמונחתהתכליתפיעלהמשפטיתהמשמעות

אלהמקורותכאשר. השיטהשלהיסודוערכי, שלוההיסטוריה, החוקלשוןפיעל

שאמורמיעםהמקלבאופןהחוקיתפרש, סופיתתכליתגיבושמאפשריםאינם

.במסלשאת

שללזכרועיוןבערבהרצאה[“ המסיםדיניפרשנות„ברקאהרן(
])1997[441, 425כחמשפטים] 02.04.1997, ל"זיורןאהרן' פרופ

. תכליתןאתוגםהרלוונטיותהחוקהוראותשלשפתןאתגםאפואלבחוןיש

:נקבעלפקודה)1)(ד(91בסעיף.5

בטופסדוח, המכירהמיוםימים30בתוך, השומהלפקידהמוכריגיש, נכסנמכר

המסוחישובלושהיהההוןהפסדאוההוןרווחחישובאתשיפרט, המנהלשקבע

.זהסעיףלפיהרווחעלהחלהמסבסכוםמקדמהוישלם, כאמורבמכירההחל

בסעיףהקבועלפילפעולהשומהפקידרשאי, לפקודה)1)(ד(91סעיףפי-עלדוחמגישאינונישוםאם

–ה"התשס), 147' מס(הכנסהמספקודתלתיקוןבחוקנקבע) 2(-ו) 1(פסקאותשלנוסחן. )2)(ד(91

אתאליוולצרףמביצועהיוםשלושיםבתוךעסקהעשייתעלדוחלהגישהחובה. 766ח"ס, 2005

דברי(1963–ג"התשכ), ורכישהשבח(מקרקעיןמיסויחוקפי-עלהמוטלתלחובהדומההמקדמה
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“נכס„). 946, 914ח"ה, 2005–ה"התשס], 147' מס[הכנסהמספקודתלתיקוןחוקלהצעתההסבר

לפקודה88בסעיףמוגדר

אוראויותהנאהטובתאוזכותכלוכן, מיטלטליןוביןמקרקעיןבין, רכושכל[...]

–למעט, לישראלמחוץשהםוביןבישראלשהםביןוהכל, מוחזקות

אוהאישילשימושוידיועלהמוחזקיםיחידשלמיטלטלין)1(

;בוהתלוייםאדם-בנישלאומשפחתובנישלהאישילשימושם

;עסקימלאי)2(

המשמשים–שביושרוביןשבדיןבין–במקרקעיןחזקהזכות)3(

;ריווחאוהשתכרותלשםולאמגוריםלצרכי

, מקרקעיןמיסויבחוקכהגדרתןבאיגודוזכויותבמקרקעיןזכויות)4(

הפטוראילולאמוטללהיותעשוישהיהאושבחמסמוטלמכירתםשעל

[.]האמורהחוקלפי

ניירות)א)(5)(ד(91בסעיףהקבועמהכללמוציא)א)(ג2)(ד(91סעיףאך, זולהגדרהנכנסיםערךניירות

:לאמורקובע)א)(ג2)(ד(91סעיף. שיפורטכפי, במקורמסמנוכהממכירתםהרווחשבגיןבבורסהערך

למסחרהרשוםערךניירבמכירתהוןרווחעליחולולאזהקטןסעיףהוראות

סעיףלפיההוןמרווחמסנוכההמכירהבמועדאם, יחידהבמכירתאובבורסה

164.

סעיףבפתחהמודגשבביטויהמחוקקהתכווןְלמהבשאלההצדדיםביןדעותחילוקיהתגלעווהיֵּנה

המבקשהאחרהצדומן, כולו) ד(קטןלסעיףמכווןהואכיגורסתהמשיבההאחדהצדמן. )ג2)(ד(91

המשנהוסעיפישבוהמשנהסעיפיכלעל)ד(91לסעיףולאבלבד)ג2)(ד(91לסעיףמכווןהואכיטוען

“ קטןסעיף„שלהוראותיוכיקובעת)ג2)(ד(91בסעיף)א(פסקה, המבקשלשיטת, כן-על. שבהם

מרווחמסנוכההמכירהבמועדאםבבורסהערךניירממכירתהוןרווחעלחלותאינן) ג(–)ב)(ג2(

לפקודה)א)(ג2)(ד(91שבסעיףההחרגה, המבקשלהשקפתכלומר. לפקודה164סעיףפי-עלההון

-ו) ב(המשנהשבפסקאותההוראותעלאךחלהוהיא, בורואהשהמשיבהמזויותרהרבהמצומצמת

“זהקטןסעיףהוראות„בצירוףכיעימהוהצדק, המשיבהעמדתמקובלתעליי. )2ג)(ד(91לסעיף) ג(

נוקטשהמחוקק“פסקה„ו“קטןסעיף„המונחים). ד(קטןסעיףלהוראותהכוונה)א)(ג2)(ד(91שבסעיף

שילם„נכתב)א)(5)(ד(91בסעיף. רבהבזהירותאותםלקרואוישלבלבללעיתיםעשוייםבפקודה

סעיפיםעלמצביעהזושהוראהכךעלחולקאין. “[...])2(או) 1(פסקאותבכאמורמקדמההנישום

פסקאות„למפנההמחוקק)ב2)(ד(91בסעיףגםכך. בספרהמסומנת“פסקה„שלראותוניתן, )2(–)1)(ד(91

לסעיפימתכווןהוא“קטןסעיף„בביטוימשתמשהחוקכאשרזאתלעומת. )ד(91לסעיף–“)א(2-ו) 2(

התבטאכאשר) ד(קטןסעיףלהוראותהפנהשהמחוקקהמסקנה. באותיותהמסומניםמשנה
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לתיקוןלחוק)4(20סעיףלמקראגםמתחזקת)א)(ג2)(ד(91בסעיף“זהקטןסעיףהוראות„במילים

, “)ד(קטןסעיף„אותומכנההמחוקקלפקודה)ד(91סעיףכשמתוקן). 147' מס(הכנסהמספקודת

.“פסקאות„הלשוןאתנוקטהוא) ד(קטןלסעיף) 2(-ו) 1(פסקאותאתמתקןהואכאשרואילו

אתלהחריגהיאהכוונהלפקודה)א)(ג2)(ד(91בסעיףאשר“זהקטןסעיףהוראות„שבמיליםמכאן

בבורסהערךמניירותמופקכשהרווחלכך-ֵאי. שלוהמשנהסעיפיכלעל), ד(קטןשבסעיףההוראות

שלפיה, )5)(ד(91שבסעיףהכלליתההוראהחלהאיןלפקודה164סעיףלפיבמקורמנוכהוהמס

ועדהתשלוםיוםמוריביתהצמדההפרשישלבהחזרְיזכהנכסיםמכירתרווחיעלמקדמהתשלום

נוכהחויבשבווהמסבבורסהערךניירותממכירתהוןרווחלושצמחנישוםזומסיבה. ההחזרליום

שסעיףמשום, זאת. )1)(ד(91סעיףכהוראתמקדמהבתשלוםאודוחבהגשתחייבאיננו–במקור

ומסעיף, “[...]) 2(או) 1(בפסקאותכאמורמקדמה[...]„הנישוםשילםאםחללשונופי-על)5)(ד(91

שנוכהבבורסהערךניירממכירתהוןרווחבגיןמשולמתאינהכזאתמקדמהכיעולה)א)(ג2)(ד(91

כיצדשמכתיביםהםלפקודה160אוא159סעיפיםשורריםהאלהכשהתנאים. במקורמסממנו

שנתתום: יותרהמאוחרמהתאריךוהריביתההצמדההפרשיאתלחשבישולפיהם, המסיוחזר

.התשלוםיוםאוהמס

מצווה)ג(א159סעיף. “ח"דובעקבותיתרמסהחזר„כותרתוהכנסהמסלפקודתא159סעיף

:כדלהלן

ועד, המאוחרלפי, התשלוםמיוםאוהמסשנתשמתוםבתקופהיתרהלגביההחזר

תקופתלושישמילגבי; וריביתהצמדההפרשיבתוספתייעשה, ההחזרליום

. המסשנתתוםבמקוםהמיוחדתהשומהתקופתתוםזהלעניןיבוא, מיוחדתשומה

,)א(160סעיףולפי, “שומהבעקבותיתרמסהחזרת„מוכתר160סעיף

בין–פלוניתמסלשנתמסשילםאדםכי, השומהפקידשלדעתולהנחתהוכח

שנהלאותהח"והדו, בוחייבשהואהסכוםעליתר–אחרתבדרךוביןניכוידרך

מיוםשנהתוך, זכאיאדםאותויהא, אחריהשניםששמתוםיאוחרלאהוגש

המסשנתתוםלאחרשנתייםתוךאוהיתרהסכוםנקבעשבההשומהשנערכה

הפרשיבתוספתהיתרתשלוםלושיוחזר, יותרהמאוחרלפיהכל, המסשולםשבה

ח"הדוהוגששלגביההמסשנתמתום) א(א159בסעיףכמשמעותםוריביתהצמדה

.ההחזרליוםועד, המאוחרלפי, התשלוםמיוםאו

יושבנכסיםמכירתבגיןביתרששולםהוןרווחמסמקדמתשלהחזרכינלמדכהעדהמצטברמן

אםואולם, התשלוםמיוםוריביתהצמדהלהפרשיזכאייהאוהנישום, לפקודה)5)(ד(91סעיףלפי

160או159סעיפיםמכוחיושבהוא, בבורסההערךניירבמכירתההוןרווחכשהופקעודהמסנוכה

, התשלוםמיוםאוהמסשנתמסוףמחושביםההפרשיםאלהסעיפיםפי-על. הענייןלפי, לפקודה

.החוקתכליתעםגםאחתבכפיפהדרזהפירושכינראהלהלן. לעילכמבואר
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המלצותלגבשועדהמונתה2002בפברואר. החקיקהשלתולדותיהעלעמדההמשיבה.6

-רואהישבשבראשה, הוועדההגישהשנהאותהביוני. ישראלשלהישירהמיסויבמערכתלרפורמה

בשיטתתיעשההמסגביית[...]„כיהציעההיאהשארבין. המלצותיהאת', רבינוביץיאירהחשבון

, הגבייההליךאתלייעל[...]„כדי, “הערךניירותתיקמנוהלאצלוהברוקרי"עבמקורניכוי

המס„. “[...]ערךבניירותמפעילותהכנסתולגבישנתידוחלהגישהחובהאתמהאזרחולמנוע

,המליצה, “סופייהיהבמקורשינוכה

המסעלמרוכזאישורלנישוםימציאהברוקר. דוחבהגשתיחויבלאוהנישום[...]

יוכל, קוזזשלאהפסדשלבמקרהאוביתרמסגבייתשלובמקרה, במקורשנוכה

.אישוראותועלבהסתמךמסהחזרולקבלמקוצרדוחלהגישהנישום

הכנסהמסצובוטל2002בשלהי. שהונהגההנרחבתברפורמהביטוילידיבאוהוועדההמלצות

, מתמורהניכוי(הכנסהמסתקנותהותקנו, 1981–ב"התשמ), מניותבמכירתהוןרווחעלממספטור(

, עתידיתבעסקהאונאמנותבקרןיחידהבמכירת, ערךניירבמכירתהוןמרווחאומתשלום

לתיקוןחוקנחקקבקיץעוד). 390, 374ת"קראו(ועוד), במקורניכויתקנות: להלן(2002–ג"התשס

, “חייב„מחייבותבמקורניכויתקנות. 530ח"ס, 2002–ב"התשס), 132' מס(הכנסהמספקודת

מסלנכותבבורסהערךניירותבמכירתתמורהיחידשהואלמוכרהמשלם, “כספימוסד„זהובכלל

להתעוררעלולהיההדבריםמטבע. לעילכמוסברהוועדהעמדהזושבהוראהההיגיוןעל. במקור

לתיקוןחוקלהצעתההסברבדברי. התיקוןאלמלאעסקאותומאותעשרותעלדוחותלמלאהצורך

כינכתב, 805, 770ח"ה, 2002–ב"התשס), 132' מסתיקון(הכנסהמספקודת

חשבוןעלמקדמותבתשלוםהדנים, 91בסעיף) ז(עד) ד(קטניםסעיפיםהוראת

לגבינמוכיםמסשיעוריובקביעתהנישוםבקשתלפיהשבחבפריסת, הוןרווח

במכירתהוןרווחלגבייחולולא, 1961עד1948שביןבשניםשנרכשונכסים

סעיףהוראתתחולבמקורמסנוכהלאאםואולםבבורסהנסחריםערךניירות

).ד(91

סעיףהוראתתחוללא–בבורסהערךניירותבמכירתשהופקמהרווחבמקורמסנוכהאםמשמע

.לפקודה)ד(91

מדילדווחנדרשאינואשר(לחייבמורה) 2011בשנתשתוקנה(במקורניכוילתקנות9תקנהכיום

11בתקנה. מסשנתבאותהבבורסהערךניירותממכירתהפסדיואתההוןרווחבחישובלקזז) שנה

אלהתקנותלפיהמסניכויכי, בכתבלהתיררשאיהשומהפקיד„: נקבעבמקורניכוילתקנות

בתקנותהאמוריםהשיעוריםלפיהמסמניכויעודףלהתהוותשעלול, סבורהיהאם, יוקטן

אתמופרזיהיהבמקורלושינוכההמסשיעורכיצופהאשרלנישוםמקנההתקנהלמעשה. “אלה

שפיראאלכס(מוקטןבשיעורלזכותולפחותאו, במקורמהניכויאותולפטורמראשלבקשהזכות

,במקורניכוילתקנות13תקנהלפי]). 2012, שנייהמהדורה[581ההוןשוקמיסוי
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שבועבתוך, בוהמפורטיםהפרטיםכלאת0801בטופסמוכרכללגביימלאחייב

מסוכםכשהוא, 0866טופסעםיחדהשומהלפקידהטופסאתויגישהתשלוםמיום

ששילםותשלומיםתמורהלגבי, שנהכלשלבמרס31מיוםיאוחרלאפרטיולכל

את, זהותוומספרהמוכרשםאתיפרטכאמורבטפסים; הקודמתהמסבשנת

יום, המקוריהמחיראת, האינפלציוניוהסכוםהריאליהרווח, ההפסדים, הרווח

, שביצעההפסדיםוקיזוזשהופחתוההוצאותאת, שנקבעוהמכירהויוםהרכישה

מהתמורהאומהתשלוםמסניכהאםביןוהכל, שניכההמסוסכוםהמסשיעוראת

.לאואםובין

שמכרוהנישומיםאתלשחררנועדולפקודה)א)(ג2)(ד(91בסעיףשניתנוההוראותכימתבקשזהמכל

בסעיףשנקבעהזוכדוגמתמחובהבמקורמסבגינםנוכהמכירתםבזמןאשרבבורסהערךניירות

ולשלםוניירניירכלשלממכירתויוםשלושיםבתוךהשומהלפקידדוחלהגיש, לפקודה)1)(ד(91

.מקדמה

מהצדמדועלהביןאפשר, )1)(ד(91סעיףלפיהעסקהעלולדווחמקדמהלשלםחובהחלהואיןהואיל

לפיהחזרלקבלבזכותהנישוםאתהראשוןבמצבלזכותשלאהמחוקקבחרהמשוואהשלהשני

מיוםתחושבעודפותמקדמותעלוהריביתההצמדההפרשישתוספתכעיקרוןהקובע, )5)(ד(91סעיף

, )5)(ד(91סעיףובכללו, זהשסעיףעולהומתכליתולחוק)ד(91סעיףמלשון. ההחזרליוםועדהתשלום

יהיואלו. במקורמסמרווחיהםונוכהבבורסהערךניירותממכירתשהרוויחונישומיםעלחלאיננו

על)1)(ד(91סעיףחללּו. לפקודה)א(160או)ג(א159שבסעיףהכלליההסדרמכוחמסלהחזרזכאים

עללדווחהחובהגםעליומוטלתהייתה, במקורהמסמרווחיוונוכהבבורסהערךניירשמכרנישום

ולשלםהפסדואוההוןרווחשלתחשיבלדיווחלצרף, ימיםחודשבתוךמניותמכירתשלעסקהכל

ערךניירותממכירתשהופקוהוןלרווחיבאשרשונההסדרקבעהמחוקקאבל. בהתאםמקדמה

.במקורמסכשנוכהבבורסה

לפקודה)6)(ד(91סעיףעללהסתמךהמבקששלניסיונואתדוחהאניהגעתישאליההתוצאהנוכח

.טענותיולתמיכת

רווחעלחלהאינהלפקודה)ד(91בסעיףהקבועהנכסמכירתעלהדיווחחובתכיההשקפה.7

164סעיףלפיההוןמרווחבמקורמסנוכההמכירהבמועדאם, בבורסהערךניירבמכירתהון

מסנוכהלאאם)ב)(ג2)(ד(91סעיףלפי). 828, 751, 567, 117' עמ, שפירא(בספרותגםמופיעה, לפקודה

31-בההוןרווחעלדוחלהגישנדרשהוא, לפקודה131סעיףלפישנתידוחלהגישהמוכרועלבמקור

עםההוןרווחעלהחלהמסבסכוםמקדמהולשלם, זאתבמקוםהמסשנתשלביולי31-ובבינואר

- חציבדיווחהחייביםהנישומיםכי) 118–117' עמ(מצייןשפיראהמלומד). שנתי-חציהדוחהגשת

ניירותמכרוואשרלפקודה131סעיףלפישנתידוחבהגשתהחייביםתאגידיםאויחידיםהםשנתי

תאגידיםאויחידיםוכן, במקורמסשנוכהבליזריםבורסהעמיליאובנקיםבאמצעותערך
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ניירותושמכרוההוןבשוקרווחיםבגיןבמקורמסמניכויפטוריםאשרשנתידוחבהגשתהחייבים

: לפקודה147לתיקוןלהצעהההסברדברימספקיםלכךתימוכין. במקורמסשנוכהבלאערך

למסחרהרשומיםערךניירותלעניןמסולתשלוםלדיווחמיוחדהסדרייקבע

אתלרכזראויבהםהמסחרוהיקפיאלהנכסיםשלטיבםבשלשכן, בבורסה

המסניכוילעניןשנקבעולהסדריםבדומה, בשנהמועדיםלשניוהתשלוםהדיווח

.בבורסהלמסחרהרשומיםערךניירותבמכירתהוןמרווח

המיליםבמקוםולדעתו, לפקודה)ב)(ג2)(ד(91לסעיףברישהשנפלהסופרטעותעלעומדגםשפירא

בפסקתכאמורהמסנוכהלא„להיכתבצריךהיה“[...])1(משנהבפסקתכאמורהמסנוכהלא„

ששם), 947' עמ(147לתיקוןבהצעהנמצאלמסקנתוחיזוק). 569ש"ה, 117' עמ(“[...])א(משנה

.הטעותהנראהככלומכאן, )1()ג2)(ד(91כסעיף)א()ג2)(ד(91סעיףסומן

במכירתהקשורותהוצאותלהוציאעשויהנישוםכי) 577' עמ(בספרוומצייןשפיראמוסיףואולם

המסחבותבחישוב[...]„אםכי, במקורהמסניכויבעתבחשבוןתובאנהלאאשרנסחרותמניות

הקיזוזכללי, במקורמסלניכוינוגעשהדברשככלכךעלביקורתמותחהואאלהבנסיבות. “הסופית

:לתפיסתו, לכן. הרגיליםהקיזוזלכלליבהשוואהמצומצמים

רווחיוובגיןבכללהחייבתהכנסתובגיןבֶיֶתרמסלשלםעשויהנישום[...]

הראוימןלאאםלשקֹולשומה, כאלובנסיבות. בפרטנסחרותמניותממכירת

-עלהמסלרשויות) מלכתחילהכןלעשותחובהשאיןבהנחה(שנתיח"דולהגיש

המסשהחזר, עקאדא. כאמורהחייבתההכנסהשלמדויקחישובשיבוצעמנת

ובהחלטראויהאינהזותוצאה. המס-שנתמתוםרקוריביתהצמדההפרשייישא

.המחוקקמצדמחדשעיוןדורשת

)שם(

ראו(ההחזרעלהחליםההסדריםשהם, לפקודה160-ו)ג(א159לסעיפיםמפנהשפיראהעמודבשולי

אתכיטועןהמבקש]). 2013, רביעיתמהדורה[83–82]ועיקריםיסודות[הכנסהמסנמדראהרןעוד

הצמדההפרשיבצירוףשנגבוהעודפיםהסכומיםאתלהשיבישהראשוןבמצבגםשלפיה, גרסתו

השניבמצב)א)(5)(ד(91לסעיףנשמעתשהמשיבהמפנידווקאלקבליש, התשלוםמיוםוריבית

תאומץלאאם. כדיןפעלהלאבהםכישהסכימה, והרביעיהשלישיבמצביםמדרכהוששינתה

בעיני. הוןרווחימסהוא, מסאותובגבייתנישומיםביןאסורההפליהתיווצר, מזהירהוא, גרסתו

אותוששילםהמסהחזרעלוההצמדההריביתהפרשיבחישוביחידהשיטהלנקוטישהמבקש

שמוסכםהעובדהאתלגייסמבקשהואלעזרתו. שלוההוןנכסימכללשהפיקהרווחיםבגיןנישום

ההחזריישא, בבורסהערךניירשאינונכסממכירתשהופקהוןרווחמסהחזרבגיןכיהמשיבהעל

ההוראהאתמחדשלבחוןישאםהשאלה. העודףהמסתשלוםממועדוריביתהצמדההפרשי

שאלההיא, שפיראהמלומדשסבורכפי, המסשנתמתוםרקהצמדההפרשייישאהמסשהחזר
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וכיהיגיוןבוישכי, שבחוקההסדרזהוכישוכנעתיכאמורשכן, בהלדוןהמקוםאינוזהשתיק

.בחקיקההונהגהההבחנה

שהחלטהבענייןהתביעהשתתקבלסבירהאפשרותקיימתכישוכנעתילאדלעילמהטעמים.8

הוכחהשלאכך, כדיןשלאהתעשרההמשיבהכילשכנעהשכיללאהמבקשדנןבמקרה. בועוסקתזו

בתנאיםלדוןהצורךמתייתרזולמסקנתילבבשים. במשפטולאעושרעשייתשלהעילהלכאורה

טרחתשכרלמשיבהישלםהמבקש. המשיבהשהעלתהאחרותבטענותאוייצוגיתתובענהלאישור

.מהיוםיום21בתוך40,000₪סךעלדין- עורך

).2018ביולי 10כ"ז תמוז תשע"ח (היום,בלשכתיניתן

הצדדים ישלחו העתק ליועץ המשפטי לממשלה.לצדדים. הדין -תשגר את פסקהמזכירות

שושנה אלמגור, שופטת


