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 פסק די�

  

 שייחס להכנסה נוגעת הראשונה: עיקריות סוגיות בשלוש המשיב שומת על ערעור בפני

 וזאת, בניכוי הותרו שלא החברה של הוצאותיה בגובה, בחברה מניות בעל, למערער המשיב

 הו� לרווח נוגעת השנייה; מהחברה המערער שביצע במשיכות המדובר כי הטענה יסוד על

 יש אכ� כי ובהנחה, השלישית; חברה אותה של מניותיה מכירת בגי� למערער המשיב שייחס

 הכנסות אות� כל את המשיב ייחס בדי� הא� לשאלה נוגעת, כאמור ורווחי� הכנסות לייחס

� מחצית בעל, כאמור, בהיותו, בלבד מחצית� לו לייחס עליו היה שמא או למערער ורווחי

  . בלבד המניות

        

        ::::הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    וטענותוטענותוטענותוטענות        הראשונההראשונההראשונההראשונה    לסוגיהלסוגיהלסוגיהלסוגיה    הרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות        ....אאאא

" נטפוס" חברת ממניות במחצית החזיק, הרלוונטית בתקופה ישראל תושב, המערער  .1

  ). """"נטפוסנטפוסנטפוסנטפוס""""    אואואואו" " " " החברההחברההחברההחברה: "להל�( מ"בע

 בגי� ( 1,136,880 בס% הוצאות החברה ניכתה 2004 לשנת החברה י"ע שהוגש ח"בדו  .2

). """"2004200420042004    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות"""": להל�( באנגליה קשורה חברה ידי על עבורה בוצעו הנטע� שלפי עבודות

 בסי� תוכנה פיתוח כהוצאות דוח באותו שהוגדרו הוצאות החברה ניכתה, 2006 לשנת ח"בדו

  ). """"2006200620062006    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות"""": להל�( ( 1,229,315 בס% וזאת

3.  � תואמו 2010, ו 2006 בשני� המשיב ובי� החברה בי� שנערכו שומה להסכמי בהתא

 מההסכ� כעולה. החברה של להכנסותיה הוספו ההוצאות שסכומי באופ� ל"הנ ההוצאות

ashapira
Typewritten Text
http://www.CapiTax.co.il/Attachments/6569-07-10.pdf
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 לנכות לחברה המשיב אישר) 2003,ו 2002 המס לשנות בהתייחס( 2006 בשנת שנער% השומה

 הוצאות ישולמו לא 2007 לשנת עד שא� ובלבד 2004 עד 2002 השני� במהל% 2004 הוצאות

 לשנות בהתייחס( 2010 בשנת שנער% השומה מהסכ� כעולה. ההוצאה תותר לא, בפועל אלו

 הוצאות וה� 2004 הוצאות ה� תואמו) שבערעור המס שנות ג� ה� – 2007,ו 2006, 2004 המס

2006 .  

 מבלי המניות בעלי כרטיס זיכוי כנגד נרשמו האמורות ההוצאות, המשיב י"ע הנטע� לפי

 להתיר� ולא לתאמ� יש כי שנקבע מאחר. להוצאת� כלשה� מאמתות אסמכתאות שהוצגו

 לפיכ% ושראוי המערער שביצע במשיכות המדובר כי לומר יש א/ ממילא, בחברה בניכוי

  . להכנסתו להוסיפ�

4.  � האמור החשבונאי הרישו� כי, היא שטענתו הרי, המשיב של דעתו לסו/ ירדתי א

. החברה בספרי שנרשמו ההוצאות את בפועל שהוציאו ה� המניות בעלי ולפיו מצג ייצר

 המצב את להשיב" מקו� היה ממילא, לחברה אלו הוצאות להתיר אי� כי שנקבע משעה

 ממנה שמשכו הסכומי� את לחברה חייבי� שעדיי� כמי המניות בבעלי ולראות" לקדמותו

� המניות בבעלי לראות שיש רק לא, המשיב לגישת כי נראה, כ� על יתר. יד� על הוחזרו וטר

 ולסווג� שלה� כמשיכות בה� לראות שיש אלא, לחברה ל"הנ הסכומי� את שחייבי� כמי

  .   בחברה כהוצאה נדרשו ה� שבו במועד, כמשכורת

 אצל כהוצאה בה� להכיר אי� א� ג�, לדידו. המערער מלי� המשיב של זו גישה על  . 5

 לא המשיב שהרי. בגינ� הכנסה למערער לייחס אי� עדיי�, השומה בהסכמי כאמור החברה

 הנובעת התוצאה זו כי רק אלא, ידו על בפועל נמשכו ה� כי, טע� לא א/ ולמעשה, הוכיח

� מאחר, כ� על יתר. המערער בכרטיס כזיכוי דהיינו, החברה בספרי החשבונאי מהרישו

 וה� החברה של ה�" כפולה להענשה" מקו� אי�, החברה אצל בניכוי הותרו לא שההוצאות

  .המערער של

 החברה של לשומותיה במקור� מתייחסות 2004 הוצאות כי המערער טוע�, בנוס/  . 6

� לאחר" התגלגלו"ו 2006 משנת השומה בהסכ� שנדונו המס שנות אלו – 2003,ו 2002 בשני

 רשאי אינו לפיכ% והמשיב התיישנה 2002 שומת והרי –2010 משנת השומה להסכ� מכ�

  . שנה לאותה בהתייחס בהוצאה ההכרה מאי הנובעת הכנסה כל למערער לייחס

        ::::הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    וטענותוטענותוטענותוטענות    השנייההשנייההשנייההשנייה    לסוגיהלסוגיהלסוגיהלסוגיה    הרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות. . . . בבבב

7 .  �' הגב גרושתו היא, בחברה השנייה המניות בעלת ע� יחד המערער מכר 19.4.07 ביו

  . הו� רווח על דווח ולא בחברה מניותיו את, וסרמ� סטו



  
  לוד-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  וסרמ� נ' פקיד שומה כפר סבא 6569�07�10 ע"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

3  
 12מתו

 כי עולה' ג כנספח הערעור לנימוקי צור/ אשר המכירה מהסכ�, המשיב לטענת.     8

 ה� כולל זה סכו� כאשר) להסכ� 3.5,ו 3.1 סעיפי�' ר( ( 687,942 בס% הו� רווח נוצר למערער

 אשר ( 637,942 של ס% דהיינו. בספריה כרשו� לחברה המניות בעלי של החוב יתרת את

� שהקוני� ( אל/ 50 של נוס/ סכו� וה�, המוכרי� ידי על תוחזר לא להסכ� בהתא

  .למוכרי� במזומ� לשל� התחייבו

 מהקוני� כלשהו סכו� קיבל לא הוא שהרי" תיאורטי רווח"ב המדובר, המערער לטענת.    9

 זה סכו� כי הסכ� באותו שנאמר הרי, ( אל/ 50 של לס% הנוגע ובכל, ריווח כל הפיק ולא

 ממנה ולקבל בחברה מועסקי� להיות המשיכו המוכרי�" (המוכרי� ממשכורת יקוזז"

 בכפל לחייב� ואי� משכורת אותה בגי� המס את שילמו כבר המוכרי� כי משמע). משכורת

  . מס

            הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    וטענותוטענותוטענותוטענות    השלישיתהשלישיתהשלישיתהשלישית    לסוגיהלסוגיהלסוגיהלסוגיה    הרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיותהרלוונטיות    העובדותהעובדותהעובדותהעובדות. ג

 המניות של השנייה המחצית כאשר החברה מניות במחצית החזיק המערער, כאמור  .10

 .2007 בשנת התגרשו הזוג בני. וסרמ� סטו' הגב, לשעבר זוגתו בת בידי הוחזקה

 2004 הוצאות סכומי בגי� במס לחייב מקו� היה א� ג� כי המערער, אפוא, טוע�  .11

 מחצית בגי� אלא לחייבו אי�, החברה ממניות מחצית בעל שבהיותו הרי, 2006 והוצאות

� .השנייה המניות לבעלת לייחס יש היתרה את ואילו, הנדוני� מהסכומי

 טוע� זה בעניי� א/. החברה מניות ממכירת ההו� לרווח הנוגע בכל הדי� הוא  .12

 המכירה את לחייב מקו� יש א� שג� הרי, בלבד המניות מחצית בעל בהיותו כי, המערער

 הגירושי� שבהסכ� ג� מה. במלואו ולא המס במחצית ורק א% לחייבו היה, הו� ריווח במס

  . מניותיו מכירות בגי� חלקו תמורת את לקבל זכאי המניות מבעלי אחד כל כי נקבע

, למערער והרווחי� ההכנסות כלל ייחוס כי, העלו בדיקותיו כי, טוע� מצדו המשיב  .13

, כ� על יתר. הזוג בני בי� ששרר המצב את משק/ אכ�, החברה במניות לחלקו בהתא� שלא

 ע� פעולה לשת/ שלא בחר – המשיב בפני נתוני� שהציגה, מגרושתו להבדיל – המערער

" אמת בזמ�" המשיב ע� פעולה משת/ המערער היה לו. עצמו על להלי� אלא לו ואי� המשיב

, המערער א%. למשיב גרושתו שסיפקה והנתוני� הטענות את להפרי% ביכולתו היה כי, ייתכ�

 כנגד טענות להעלות לנסות החליט, הערעור הלי% במסגרת, והיו�" תעשה ואל שב"ב נקט

  .השומה עריכת בעת לו שמוצג החומר על, כתמיד, המבוססות, המשיב של קביעותיו
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 התחשבנות קיימת כי, עלה בפניו שהוצגו מהראיות כי, המשיב ידי על נטע� כ�   .14 

 מהסכ� הניכרת, זו עובדה. ביניה� המניות לחלוקת קשורה איננה אשר, השניי� בי� פנימית

 על באשר, שומתו במסגרת עליו הסתמ% המשיב וא/ המערער להסתמ% רוצה עליו הגירושי�

� טר� וחקירות בדיקות לבצע המשיב את הביאה, גרושתו וה� המערער ה� חתומי� זה הסכ

 אלה בדיקות. בידיו המניות אחזקת להיק/ בהתא� מהצדדי� אחד לכל השומה את שייחס

  .השומה מלוא את למערער לייחס יש כי, המשיב מטע� העדה מדברי שעולה כפי, העלו

 הזוג ב� הינו המערער כי עולה הערעור להודעת שצור/ המחשב מתדפיס כי לציי� יש  .15

� במסגרת זו לסוגיה התייחסו לא הצדדי�, זאת ע�. הרלוונטיות המס בשנות הרשו

�  .טיעוניה

    נוספותנוספותנוספותנוספות    וטענותוטענותוטענותוטענות    סוגיותסוגיותסוגיותסוגיות. . . . ג

 מחשב בפלטי ומדובר שומות קיבל לא כי, טוע� א/ המערער, לעיל לאמור בנוס/.     16

 בשומת הרשומי� הסכומי� כל כי, שרירותי באופ� הוחלט מדוע ידוע לא למערער. בלבד

 וזאת זכות ביתרת נמצא שמו תחת המנוהל הבעלי� כרטיס, שכ�. בלבד עליו יושתו המשיב

 מופיעה הערעור לנימוקי המערער שציר/ במסמ% כי להעיר המקו� כא�. ( 160,514 של בס%

 בטענתו המערער נסמ% מה על ברור זה ואי� ( 637,942 בס% המניות לבעלי חובה יתרת

  .  זכות יתרת איזו של לקיומה בנוגע

 מסמכי ממנו נמנעו – נמכרה והחברה החברה את שעזב מאחר כי, המערער טוע� עוד  . 17

  .ברשותו אינ� כלל ואלו – והוצאותיה החברה

 עליו המוטל ההוכחה נטל את להרי� המערער בידי עלה לא כי טוע� מצדו המשיב  .18

 נמנע, למשל כ%. בגרסתו לתמו% יכלו אשר עדי� מלהביא נמנע וכי המשיב שומת את לסתור

 נסיבות על אור לשפו% היה עשוי אשר החברה של החשבו� רואה את לעדות להזמי� המערער

� שהוא השומה הסכמי ביסוד העומד על או המערער של ז"החו בכרטיסי ההוצאות רישו

� ואסמכתאות ממצאי� בסיס על השומה את איפוא בנה המשיב. החברה בש� עליה� חתו

 אי ונוכח החברה מכירת על המערער מצד הדיווח אי נוכח זאת. עצמו בכוחות דלה אשר

 כזיכויי� נרשמו ואשר ידו על הנטעני� הסכומי� הוצאת את יאמתו אשר המסמכי� המצאת

  . שמו שעל המניות בעל בכרטסת

 והמערער, קוהרנטיות אינ� המערער טענות כי הוכיח המשיב כי, המשיב טוע�, בנוס/.    19

   .טענותיו בניסוח פע� אחר פע� לטעות נטה כי הודה א/
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            והכרעהוהכרעהוהכרעהוהכרעה    דיו�דיו�דיו�דיו�        ....דדדד

  : במחלוקת עיקריות סוגיות שלוש עומדות משפט בית בפני, כאמור  .20

 בניכוי הותרו לא א%, בחברה שנרשמו ההוצאות בגי� הכנסות למערער לייחס יש האמנ�. א

 ( 1,229,315 של בס% והוצאות 2004 בשנת ( 1,136,880 של בס% הוצאות דהיינו, מס לצור%

  ). """"הראשונההראשונההראשונההראשונה    הסוגיההסוגיההסוגיההסוגיה: "להל�. (2006 בשנת

 חובו יתרת בשל וזאת 2007 בשנת המניות מכירת בגי� הו� ריווח למערער לייחס יש הא�. ב

  ).""""השניההשניההשניההשניה    הסוגיההסוגיההסוגיההסוגיה"""": להל�( משכורתו כנגד וקוזז במזומ� שהתקבל הנוס/ הסכו� ובשל לחברה

 מלוא את לו לייחס יש הא�, כאמור ורווחי� הכנסות למערער לייחס יש שאכ� בהנחה. ג

 החברה ממניות מחצית בעל היותו לאור הא� או, המס במלוא ולחייבו והרווחי� ההכנסות

 ההכנסות מחצית את ורק א% לו לייחס יש, 2007 בשנת לגירושיו לב בשי� וכ�, בלבד

�  ).""""השלישיתהשלישיתהשלישיתהשלישית    הסוגיההסוגיההסוגיההסוגיה: "להל�. (והרווחי

 ניכתה שהחברה כ% על חולק אינו המערער כי, שנראה הרי, הראשונההראשונההראשונההראשונה    לסוגיהלסוגיהלסוגיהלסוגיה באשר  .21

 הא� לשאלה נוגעת המחלוקת. השומה מהסכמי כעולה וזאת בניכוי הותרו שלא הוצאות

 היה רשאי, הרלוונטיות לשני� החברה שומות במסגרת האמורות ההוצאות לתיאו� בנוס/

  . הוצאות אות� בגובה הכנסות אישי באופ� למערער לייחס המשיב

 שו� על נעשה החברה בשומות ההוצאות תיאו� כי העידה המשיב מטע� המפקחת  . 22

  . שולמו לא ומעול� הוצאו לא שמעול� פיקטיביות בהוצאות שהמדובר סבר שהמשיב

 לחברה לתת המשיב הסכי�, ההסכ� שבמסגרת הרי, המפקחת ידי על שהוסבר כפי  . 23

 פני על וייפרסו 2002 בשנת יתואמו ההוצאות כי, סוכ� וכ�, הכספי� לתשלו� נוספת שהות

 30.6.07 ליו� שעד בתנאי הוא האמור כל כי, עולה מההסכ�). 2004 שנת עד( שני� שלוש

 לא המערער. כהכנסה האחרונה בידי יתקבלו אשר אנגליה לנטפוס המגיעי� הכספי� ישולמו

 בהוצאה מדובר כי למסקנה המשיב הגיע, כ� ועל 30.6.07 ליו� עד אסמכתא כל הציג

, יו� של בסופו הותרה לא אהההוצ: דהיינו. בהוצאה המשיב הכרת בוטלה, משכ%. פיקטיבית

  .2001,2003 לשני� החברה מול בהסכ� לנקבע בהתא� זאת

  : כדלקמ� הכנסה ממס המפקחת זה בעניי� הסבירה כ%

     סדרסדרסדרסדר לעשותלעשותלעשותלעשות רוצהרוצהרוצהרוצה אניאניאניאני 2010 שלשלשלשל להסכ�להסכ�להסכ�להסכ� שאגיעשאגיעשאגיעשאגיע לפנילפנילפנילפני .תתתת" " " "                       

� הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות תואמותואמותואמותואמו    2003200320032003    2002200220022002 2004 שני�שני�שני�שני� לגבילגבילגבילגבי 2006 בשנתבשנתבשנתבשנת שנחת�שנחת�שנחת�שנחת� בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ
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 ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    מסמסמסמס  זהזהזהזה אחריאחריאחריאחרי     ....מסמכי�מסמכי�מסמכי�מסמכי� כלכלכלכל היוהיוהיוהיו ולאולאולאולא מאחרמאחרמאחרמאחר ,,,,בחברהבחברהבחברהבחברה שנדרשושנדרשושנדרשושנדרשו

 נטפוסנטפוסנטפוסנטפוס     וחברתוחברתוחברתוחברת שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער ובתנאיובתנאיובתנאיובתנאי בהתניהבהתניהבהתניהבהתניה שני�שני�שני�שני� 3333 במש%במש%במש%במש% אות�אות�אות�אות� התירהתירהתירהתיר

  2007 עדעדעדעד מוכחמוכחמוכחמוכח להיותלהיותלהיותלהיות אמוראמוראמוראמור היההיההיההיה וזהוזהוזהוזה ההוצאהההוצאהההוצאהההוצאה להוכחתלהוכחתלהוכחתלהוכחת    מסמכי�מסמכי�מסמכי�מסמכי� יספקויספקויספקויספקו

. . . . 2007200720072007, , , , 2006200620062006, , , , 2004200420042004    לשני�לשני�לשני�לשני�    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    ע�ע�ע�ע� נוס/נוס/נוס/נוס/ הסכ�הסכ�הסכ�הסכ� נחת�נחת�נחת�נחת� 2010 בשנתבשנתבשנתבשנת

�    בשנתבשנתבשנתבשנת    שנתבעושנתבעושנתבעושנתבעו    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות    כלכלכלכל    אתאתאתאת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס    היתירהיתירהיתירהיתיר    לאלאלאלא    הזההזההזההזה    בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ

    הוכיחהוכיחהוכיחהוכיח    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא    זהזהזהזה    אתאתאתאת    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח    לנישו�לנישו�לנישו�לנישו�    נת�נת�נת�נת�    שהואשהואשהואשהוא    ((((    1,136,8801,136,8801,136,8801,136,880, , , , הההה    2001200120012001

        ."."."."זהזהזהזה    אתאתאתאת

 , נסתרה שלא – זו בסוגיה נכונה גרסה הציגה הכנסה ממס המפקחת כי התרשמתי.    24  

 כל הציג ולא בהסכ� עמד לא המערער, עקא דא. זה בעניי� להסכ� הגיעו הצדדי� אכ� וכי

 . המשיב של גרסתו את לסתור ראיה

 כל המערער הציג לא בפני שנער% הדיו� במסגרת כי, יודגש, לעיל לאמור בהקשר  .25

 אי לנסיבות או, המערער טע� שלגביה� להוצאות באשר ללמוד נית� ממנה אשר, הוכחה

  . בנמצא אינ� אלה מעי� ראיות כי, הוא אצלי שנתקבל והרוש�, השומה והסכמי בה� ההכרה

    הביאהביאהביאהביא    לאלאלאלא, , , , שלושלושלושלו    עדותועדותועדותועדותו    מלבדמלבדמלבדמלבד. . . . עליועליועליועליו    המוטלהמוטלהמוטלהמוטל    ההוכחהההוכחהההוכחהההוכחה    בנטלבנטלבנטלבנטל    עמדעמדעמדעמד    לאלאלאלא    המערערהמערערהמערערהמערער, , , , כ�כ�כ�כ�    כיכיכיכי    הנההנההנההנה  . 26

    החשבו�החשבו�החשבו�החשבו�    רואהרואהרואהרואה    דיווחידיווחידיווחידיווחי    ובדברובדברובדברובדבר    הנטענותהנטענותהנטענותהנטענות    להוצאותלהוצאותלהוצאותלהוצאות    באשרבאשרבאשרבאשר, , , , טענתוטענתוטענתוטענתו    לתמו%לתמו%לתמו%לתמו%    נוס/נוס/נוס/נוס/    עדעדעדעד    א/א/א/א/    המערערהמערערהמערערהמערער

    ייצגוייצגוייצגוייצגו    אשראשראשראשר    החשבו�החשבו�החשבו�החשבו�    רואהרואהרואהרואה    אתאתאתאת    לעדותלעדותלעדותלעדות    להביאלהביאלהביאלהביא    המערערהמערערהמערערהמערער    כאמורכאמורכאמורכאמור    טרחטרחטרחטרח    לאלאלאלא, , , , כ%כ%כ%כ%. . . . בשמובשמובשמובשמו, , , , מטעמומטעמומטעמומטעמו

    לאלאלאלא. . . . לשומהלשומהלשומהלשומה    הרלוונטיתהרלוונטיתהרלוונטיתהרלוונטית    התקופההתקופההתקופההתקופה    בכלבכלבכלבכל    כמיצגוכמיצגוכמיצגוכמיצגו    שימששימששימששימש    ואשרואשרואשרואשר    השומההשומההשומההשומה    פקידפקידפקידפקיד    מולמולמולמול    השומההשומההשומההשומה    בהסכמיבהסכמיבהסכמיבהסכמי

    ....המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    תחשיביתחשיביתחשיביתחשיבי    אתאתאתאת    להזי�להזי�להזי�להזי�    כדיכדיכדיכדי    בובובובו    שיששיששיששיש, , , , מטעמומטעמומטעמומטעמו    תחשיבתחשיבתחשיבתחשיב    הביאהביאהביאהביא    לאלאלאלא    המערערהמערערהמערערהמערער: : : : זוזוזוזו    א/א/א/א/    זוזוזוזו

    בגי�בגי�בגי�בגי�    המערערהמערערהמערערהמערער    כרטיסכרטיסכרטיסכרטיס    אתאתאתאת    לזכותלזכותלזכותלזכות    מקו�מקו�מקו�מקו�    היההיההיההיה    לאלאלאלא    כיכיכיכי    לקבועלקבועלקבועלקבוע    נית�נית�נית�נית�    כהכהכהכה    עדעדעדעד    מהאמורמהאמורמהאמורמהאמור  . 27

    כמיכמיכמיכמי    במערערבמערערבמערערבמערער    לראותלראותלראותלראות    ישישישיש    ולפיכ%ולפיכ%ולפיכ%ולפיכ%, , , , החברההחברההחברההחברה    לטובתלטובתלטובתלטובת    ידוידוידוידו    עלעלעלעל    שולמושולמושולמושולמו    אלואלואלואלו    כאילוכאילוכאילוכאילו, , , , אלואלואלואלו    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות

  ....האמורהאמורהאמורהאמור    הזיכויהזיכויהזיכויהזיכוי    בטר�בטר�בטר�בטר�    שהייתהשהייתהשהייתהשהייתה    כפיכפיכפיכפי    נותרהנותרהנותרהנותרה    החברההחברההחברההחברה    כלפיכלפיכלפיכלפי    חובוחובוחובוחובו    שיתרתשיתרתשיתרתשיתרת

 שבו במועד הכנסות למערער לייחס יש, הדברי� פני ה� משכ%, המשיב לגישת, והנה  . 28

, 2006 ובשנת 2004 בשנת דהיינו, ההוצאות סכומי בגובה בחברה כרטיסו, כדי� שלא, זוכה

 אלו משיכות לסווג יש, המשיב לגישת ועוד. מהחברה אלו סכומי� מש% זה במועד כאילו

  . כמשכורת

. . . . טעותטעותטעותטעות    לכלללכלללכלללכלל    המשיבהמשיבהמשיבהמשיב    נפלנפלנפלנפל, , , , סיווגהסיווגהסיווגהסיווגה    בשאלתבשאלתבשאלתבשאלת    וה�וה�וה�וה�    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    עיתויעיתויעיתויעיתוי    בשאלתבשאלתבשאלתבשאלת    ה�ה�ה�ה�    כיכיכיכי    סבורסבורסבורסבוראני אני אני אני   . 29

    ממשיממשיממשיממשי    החזרהחזרהחזרהחזר    שיקפהשיקפהשיקפהשיקפה    ולאולאולאולא    כדי�כדי�כדי�כדי�    שלאשלאשלאשלא    נעשתהנעשתהנעשתהנעשתה    לחברהלחברהלחברהלחברה    המערערהמערערהמערערהמערער    שלשלשלשל    חובוחובוחובוחובו    יתרתיתרתיתרתיתרת    הקטנתהקטנתהקטנתהקטנת, , , , אכ�אכ�אכ�אכ�

    לאלאלאלא    ובוודאיובוודאיובוודאיובוודאי, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    כדיכדיכדיכדי    מגיעהמגיעהמגיעהמגיעה    בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח    אינהאינהאינהאינה    היאהיאהיאהיא    א%א%א%א%, , , , לחברהלחברהלחברהלחברה    המערערהמערערהמערערהמערער    חובחובחובחוב    שלשלשלשל    ואמיתיואמיתיואמיתיואמיתי

    החברההחברההחברההחברה    כלפיכלפיכלפיכלפי    חובחובחובחוב    ביתרתביתרתביתרתביתרת    היההיההיההיה    שהמערערשהמערערשהמערערשהמערער    העובדההעובדההעובדההעובדה    שעצ�שעצ�שעצ�שעצ�    כש�כש�כש�כש�. . . . מועדמועדמועדמועד    באותובאותובאותובאותו    הכנסההכנסההכנסההכנסה    בהכרחבהכרחבהכרחבהכרח
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    מהווהמהווהמהווהמהווה    אינואינואינואינו    כשלעצמוכשלעצמוכשלעצמוכשלעצמו    הזיכויהזיכויהזיכויהזיכוי    ביטולביטולביטולביטול    כ%כ%כ%כ%, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסה    לולולולו    לזקו/לזקו/לזקו/לזקו/    שיששיששיששיש    פירושהפירושהפירושהפירושה    אי�אי�אי�אי�, , , , האמורהאמורהאמורהאמור    במועדבמועדבמועדבמועד

 הא� , ובעיקר, נסיבותיו ומה חוב אותו מאחורי עומד מה לבחו� אנו נדרשי� עדיי� ....הכנסההכנסההכנסההכנסה

 ידי על שנאמר כפי, מועד ובאיזה החוב את להחזיר כוונה של קיומה על מלמדות הנסיבות

. י.ש חברת, 47258,02,11 מ"ע+  47226,02,11 מ"ע+  1911,10,10 מ"ע  בעניי� מינ1 השופט' כב

�  :175) 2013 אוקטובר( 5/כז מיסי�, 1 ירושלי� שומה פקיד' נ' ואח מ"בע טוב ש

. . . . ושבעובדהושבעובדהושבעובדהושבעובדה    שבחוקשבחוקשבחוקשבחוק    בשאלותבשאלותבשאלותבשאלות    טמונהטמונהטמונהטמונה    בעלי�בעלי�בעלי�בעלי�    משיכותמשיכותמשיכותמשיכות    מהותמהותמהותמהות    הגדרתהגדרתהגדרתהגדרת, , , , ככללככללככללככלל""""

    התקבולהתקבולהתקבולהתקבול    וסיווגוסיווגוסיווגוסיווג, , , , העניי�העניי�העניי�העניי�    נסיבותנסיבותנסיבותנסיבות    מכלולמכלולמכלולמכלול    פיפיפיפי    עלעלעלעל    תעשהתעשהתעשהתעשה    התקבולהתקבולהתקבולהתקבול    בחינתבחינתבחינתבחינת

    468/01468/01468/01468/01    אאאא""""עעעע((((    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בפיבפיבפיבפי    כינויוכינויוכינויוכינויו    יסודיסודיסודיסוד    עלעלעלעל    ולאולאולאולא    הכלכליתהכלכליתהכלכליתהכלכלית    מהותומהותומהותומהותו    לפילפילפילפי    ייקבעייקבעייקבעייקבע

�, , , , יייי((((    ממממ""""עעעע; ; ; ; 326326326326) ) ) ) 5555((((נחנחנחנח    דדדד""""פפפפ, , , , 4444    אביבאביבאביבאביב    תלתלתלתל    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    ישיישיישיישי    חטרחטרחטרחטר��� ( ( ( (10101010,,,,12121212,,,,

        )" )" )" )" 30.1.1330.1.1330.1.1330.1.13, , , , 3333    ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    לוילוילוילוי    33277332773327733277

30 .  � בגובה החברה כלפי חובו יתרת את, כדי� שלא, הקטי� המערער כי העובדה הא

� אי� כי ולפיכ% להחזיר� כוונה עוד לו היתה לא כי, כשלעצמה, מלמדת האמורי� הסכומי

 וא/, זו מעי� טענה העלה לא המשיב? הכנסה כדי המגיעות במשיכות אלא בהלוואה מדובר

 הוברר לא כאשר במיוחד, זו לתוצאה להגיע נית� כי מצאתי לא, דעתו כיוו� ולכ% אפשר כי

. המניות בעלי כרטיס זיכוי בשל) כדי� שלא( שהוקטנה חוב יתרת אותה של נסיבותיה מה

 מניות ממכירת הנובעות המס תוצאת לעניי� מעמדתו שעולה כפי, המשיב לגישת, כ� על יתר

 בספרי כרשו�, לחברה חובו יתרת בגי� למערער הכנסה לייחס יש שבו המועד, החברה

 מכירת להסכ� 3.5 מסעי/ שעולה כפי, זה במועד שכ�, המניות מכירת במועד הוא, החברה

 מניותיה בעלי של חוב� יתרת על, החברה מוחלת ג� וממילא, הקוני�" מוחלי�, "המניות

�  . הקודמי

 ה�, המס אירוע למועד הנוגע בכל הפחות לכל, שווה די� ינהג המשיב כי, אפוא, ראוי  . 31

 ביתרת וה�) המניות עבור כתמורה ראה הוא שאותה( החברה בספרי הרשומה החוב ביתרת

 בתשלומי� כדי� שלא זוכה בחברה שכרטיסו כ% בשל למערער מייחס שהוא הנוספת החוב

  . בפועל ידו על שולמו שלא

 זו להכנסה להתייחס יש כי סבור המשיב. ההכנסה סיווג בשאלת הדי� והוא  . 32

  :בעדותה המפקחת שהעידה שכפי אלא, כמשכורת

""""�    חחחח""""רוהרוהרוהרוה. . . . כספי�כספי�כספי�כספי�    משיכתמשיכתמשיכתמשיכת    שלשלשלשל    חובהחובהחובהחובה    יתרתיתרתיתרתיתרת    הייתההייתההייתההייתה    נטפוסנטפוסנטפוסנטפוס' ' ' ' חבחבחבחב    שלשלשלשל    בספרי�בספרי�בספרי�בספרי

�, , , , נכונהנכונהנכונהנכונה    הוצאההוצאההוצאההוצאה    הייתההייתההייתההייתה    לאלאלאלא    שכנראהשכנראהשכנראהשכנראה    הוצאההוצאההוצאההוצאה    רש�רש�רש�רש�    בעצ�בעצ�בעצ�בעצ�    המערערהמערערהמערערהמערער    מטע�מטע�מטע�מטע

    שאכ�שאכ�שאכ�שאכ�    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�    ונחת�ונחת�ונחת�ונחת�    מסמכי�מסמכי�מסמכי�מסמכי�    כלכלכלכל    הומצאוהומצאוהומצאוהומצאו    לאלאלאלא    כיכיכיכי    אפילואפילואפילואפילו    פיקטיביתפיקטיביתפיקטיביתפיקטיבית
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    הזאתהזאתהזאתהזאת    ובצורהובצורהובצורהובצורה. . . . 2010201020102010    שלשלשלשל    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ�    זהזהזהזה, , , , להידרשלהידרשלהידרשלהידרש    צריכותצריכותצריכותצריכות    היוהיוהיוהיו    לאלאלאלא    ההוצאותההוצאותההוצאותההוצאות

. . . . החובההחובההחובההחובה    יתרתיתרתיתרתיתרת    אתאתאתאת והקטי�והקטי�והקטי�והקטי�    למערערלמערערלמערערלמערער' ' ' ' החבהחבהחבהחב    שלשלשלשל    התחייבותהתחייבותהתחייבותהתחייבות    יצריצריצריצר    הואהואהואהוא    למעשהלמעשהלמעשהלמעשה

    יתרתיתרתיתרתיתרת    אתאתאתאת    והעמידוהעמידוהעמידוהעמיד    הכלהכלהכלהכל    אתאתאתאת    ביטלביטלביטלביטל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסמסמסמס. . . . בספרי�בספרי�בספרי�בספרי�    חחחח""""רורורורו    שעשהשעשהשעשהשעשה    מהמהמהמה    זהזהזהזה

    בידיבידיבידיבידי    כהכנסהכהכנסהכהכנסהכהכנסה' ' ' ' מהחבמהחבמהחבמהחב    המשיכותהמשיכותהמשיכותהמשיכות    אתאתאתאת    וראהוראהוראהוראה    הנכו�הנכו�הנכו�הנכו�    הסכו�הסכו�הסכו�הסכו�    עלעלעלעל    החובההחובההחובההחובה

    לאלאלאלא    וזהוזהוזהוזה    כדיבידנדכדיבידנדכדיבידנדכדיבידנד    אואואואו    כמשכורתכמשכורתכמשכורתכמשכורת    אואואואו    כזאתכזאתכזאתכזאת    הכנסההכנסההכנסההכנסה    מסווגי�מסווגי�מסווגי�מסווגי�    אנואנואנואנו. . . . המערערהמערערהמערערהמערער

    ניכויניכויניכויניכוי    זהזהזהזה' ' ' ' החבהחבהחבהחב    עלעלעלעל    שחלשחלשחלשחל    היחידיהיחידיהיחידיהיחידי    שהדברשהדברשהדברשהדבר    להדגישלהדגישלהדגישלהדגיש    ישישישיש    הריהריהריהרי. . . . החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    הכנסההכנסההכנסההכנסה

    שלנושלנושלנושלנו    בשני�בשני�בשני�בשני�    25252525    דיבידנדדיבידנדדיבידנדדיבידנד    עלעלעלעל    המסהמסהמסהמס. . . . היחידהיחידהיחידהיחיד    שלשלשלשל    הכנסההכנסההכנסההכנסה    אותהאותהאותהאותה    בגי�בגי�בגי�בגי�    במקורבמקורבמקורבמקור    מסמסמסמס

    מסמסמסמס    שיעורשיעורשיעורשיעור    לפילפילפילפי    זהזהזהזה    משכורתמשכורתמשכורתמשכורת    עלעלעלעל    ומסומסומסומס', ', ', ', בחבבחבבחבבחב    הוצאההוצאההוצאההוצאה    רישו�רישו�רישו�רישו�    ללאללאללאללא    אחוזאחוזאחוזאחוז    25252525

        ).).).).לפרוטוקוללפרוטוקוללפרוטוקוללפרוטוקול    9999' ' ' ' עעעע" (" (" (" (שולישולישולישולי

 שבה� מקרי� ויש, כמשכורת מהחברה בעלי� משיכות לסווג בהכרח אי� כי משמע  . 33

 להתייחס ראוי אכ� שלפנינו במקרה כי דומה. כדיבידנד דווקא אליה� להתייחס ונכו� ראוי

 שתואמו הוצאות משקפי� אלה סכומי� כי הוא הדבר טע�. דווקא כדיבידנד אלה למשיכות

 ייחוס� בעת בחשבו� זאת להביא ויש, בגינ� מס לשל� נדרשת החברה כי משמע, בחברה

  . למערער

34 .  � עוד תהא לא א/ ממילא, בהתא� וימוסו כדיבידנד אלה סכומי� יסווגו אמנ� א

 בחברה הותרו לא שההוצאות בכ% די וכי", כפולה הענשה"ב המדובר כי למערער טרוניה

� למסות� מקו� אי�, כאמור. המניות בעלי בידי ג� למסות� מקו� ואי� מס עליה� ושול

  . כדיבידנד למסות� מקו� שיש בוודאי א%, כמשכורת

 ידי על, שול� א�, ששול� למס בנוגע ראיות בפני הובאו לא כי יצויי� זה בהקשר  . 35

 זה בעניי� סמכותו את יפעיל המשיב כי חזקה א%, כאמור ההוצאות תיאו� בשל החברה

  .   בהוצאות ההכרה אי בשל לרבות, השומה בהסכ� למתחייב בהתא� ישול� והמס

 טענת את לדחות יש לפיה, המשיב של טענתו עליי מקובלת, להתיישנות באשר  . 36

 מקור� שכ�, הותרו שלא מההוצאות חלק על שחלה, כביכול ההתיישנות בדבר המערער

 בכ% אי� כי ברור א%, 2002 לשנת א/ התייחסות כולל 2006 משנת ההסכ�, אכ�. 2002 בשנת

  . בהסכ� שנקבעה בשומה הכלול כלשהו סכו� להתיישנות להביא כדי

37 .  � החובה מוטלת, השומה פקיד כמו, הנישו� ועל אחר הסכ� ככל דינו השומה הסכ

 הנוגע בכל כלשהי טענה למערער לכאורה קמה היתה א� ג�, כ� על יתר. לקיימו

 ראה, (החברה כלפי רק לא השתק יצר שההסכ� הרי, 2002 שנת שומת של להתיישנותה
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�, , , , יייי    שומהשומהשומהשומה    פקידפקידפקידפקיד' ' ' ' ננננ    טוטנאורטוטנאורטוטנאורטוטנאור    יהושעיהושעיהושעיהושע 8047/04 ה"עמ���    1111 .� ג� אלא) 211) 2006    אפרילאפרילאפרילאפריל(((( 2/כ מיסי

 .בחברה ומנהל מניות בעל בהיותו, המערער כלפי

 בידי אי�. הערעור נשוא השומות את לידיו קיבל לא כי טוע�, בסיכומיו המערער  . 38

 של החשבו� לרואה שנשלחה 1.6.10 מיו� הפקס הודעת הציג המשיב. גרסתו את לקבל

 רואה של מזכירתו י"ע השומות קבלת אישור התקבל, כ� כמו). 2/כמש סומנה אשר( המערער

  .לידיו השומות קבלת אי בעניי� להלי� למערער שאי�, ומכא� החשבו�

 מתווה החוק כי, ייאמר, נטפוס חברת מניות מכירת דהיינו, , , , השנייההשנייההשנייההשנייה    לסוגיהלסוגיהלסוגיהלסוגיה    באשרבאשרבאשרבאשר  .  39

) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להל�: 1(ד)( סעי/ לפי. מכירה שלאחר לדיווח באשר דר%

): כשנמכר נכס , שומה על המוכר להגיש לפקיד השומה, "הפקודה""הפקודה""הפקודה""הפקודה"או  "פקודת מס הכנסה""פקודת מס הכנסה""פקודת מס הכנסה""פקודת מס הכנסה"

ימי� מיו� המכירה, דוח בטופס שקבע המנהל, שיפרט את חישוב רווח ההו� או  30בתו% 

במכירה כאמור, וישל� מקדמה בסכו� המס החל על  הפסד ההו� שהיה לו וחישוב המס החל

   הרווח לפי סעי/ זה.

 רואה. הו� רווח על דיווחו ולא החברה את המניות בעלי מכרו 2007 בשנת, בענייננו  . 40

 זו טענה. למשיב המכירה על דיווח לא ולכ� אפס הינו ההו� רווח כי, טע� החברה של החשבו�

 יו� 30 תו% הו� רווח על דיווח חובת הקובע, לפקודה) 1)(ד(91 סעי/ הוראת את הולמת אינה

� דיווח לא המערער בו מקו�, כ� כי הנה.  לאו א� ובי� הו� רווח קיי� א� בי�, המכירה מיו

 בסעי/ לקבוע בהתא� נהג כאשר המשיב נהג בדי�, כאמור דיווח ובהעדר, המכירה על כלל

  .המכירה מ� שהתקבל ההו� רווח בגי� המערער את וחייב, לפקודה) 2)(ד(91

 כי נקבע) """"המכירההמכירההמכירההמכירה    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�"""": להל�( 19.4.07 מיו� החברה מכירת להסכ� 3.1 בסעי/  . 41

 זה סכו� כי, צוי� עוד. ( 50,000 של ס%) המערערהמערערהמערערהמערער( למוכר לשל� מתחייב) דנקוטדנקוטדנקוטדנקוט( הקונה

 של גישתו זה בעניי� מקבל אני. המכירה מיו� חודשי� חמישה למש% המוכר משכר יקוזז

 ואי�, המניות מכירת בגי� המוכר בידי נוספת תמורה זה בס% לראות יש, לפיה המשיב

 הוכח שלא בהינת�.  בפועל נעשה הקיזוז כי הוכיח לא שהמערער מאחר", קיזוז"כ להחשיבה

 המניות רכישת בגי� כתשלו� נית� זה סכו� כי דווקא מעלה הסעי/ שלשו� הרי, כאמור קיזוז

  .החברה של

 תושב לא המערער של חובו שיתרת לכ% מודע הקונה כי, נקבע להסכ� 3.5 בסעי/  . 42

, לראות ויש, בה מניותיו את ומכר לחברה חובו את החזיר לא המערער כי, מכא�. לחברה

  .המניות מכירת בגי� למערער ששולמה כתמורה הושבה שלא החובה ביתרת, המשיב לשיטת
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43 .  �, מספק נקיה אינה, המניות עבור בתמורה המדובר לפיה, המשיב של קביעתו א� ג

 בעניי� טענה העלה לא שהמערער ג� מה, המשיב של זו בקביעה להתערב לנכו� מצאתי לא

 עבור בפועל תשלו� קיבלו לא המוכרי�, אכ�". תיאורטי ריווח"ב המדובר כי מלבד זה

 לה� הייתה כי היא עובדה שכ�, תיאורטי בריווח המדובר כי לומר אי� בוודאי א%, המניות

  .   זו יתרה לסלק יותר נדרשו לא ה� המכירה בעקבות וכי החברה כלפי חוב יתרת

 בעל היותו למרות המס במלוא המערער של חיובו דהיינו, השלישיתהשלישיתהשלישיתהשלישית    לסוגיהלסוגיהלסוגיהלסוגיה אשר  . 44

 הנזכר המכירה הסכ� האחד: מסמכי� שני זה בעניי� הציג המערער , בחברה המניות מחצית

 סטו' הגב מגרושתו המערער של) """"הגירושי�הגירושי�הגירושי�הגירושי�    הסכ�הסכ�הסכ�הסכ�: "להל�( גירושי� הסכ� הוא והאחר, לעיל

 כחלק אליה� והתייחס המסמכי� של בקיומ� ספק הטיל לא המשיב. 25.3.07 מיו� וסרמ�

 מראיות כחלק אלה מסמכי�  לראות יש לכ% אי. בתיק הרלוונטיות העובדות ממסכת

  .   בתיק המערער

45 .  � הייתה החברה כי, עולה ומה� עצמ� בעד מדברי� המערער שהציג המסמכי

 לאחר' ג לצד נמכרה החברה, עולה כ� כמו. סטו וגרושתו המערער של משותפת בבעלות

 ביו� אביב בתל נחת� המסמ% כי מעלה המכירה בהסכ� עיו�. וסטו המערער י"ע הגירושי�

19.4.07 .�, , , , אחדאחדאחדאחד    מצדמצדמצדמצד    וסטווסטווסטווסטו    וסרמ�וסרמ�וסרמ�וסרמ�    אלדדאלדדאלדדאלדד    בי�בי�בי�בי�    נעשהנעשהנעשהנעשה    ההסכ�ההסכ�ההסכ�ההסכ� כי, מפורשות נאמר המכירה בהסכ

    סטוסטוסטוסטו    וה�וה�וה�וה�    המערערהמערערהמערערהמערער    ה�ה�ה�ה�    כיכיכיכי, , , , נאמרנאמרנאמרנאמר    א/א/א/א/    בהסכ�בהסכ�בהסכ�בהסכ� ....שנישנישנישני    מצדמצדמצדמצד    קמינסקיקמינסקיקמינסקיקמינסקי    ואביואביואביואבי    מחשבי�מחשבי�מחשבי�מחשבי�    דנגוטדנגוטדנגוטדנגוט    למוללמוללמוללמול

�). הערעור לנימוקי כנספח מצור/ ההסכ�( אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    החברההחברההחברההחברה    שלשלשלשל    מהמניותמהמניותמהמניותמהמניות    49.549.549.549.5%%%%בבבב    אוחזי�אוחזי�אוחזי�אוחזי

� כלומר. 25.3.07 ביו� שנחת� סטו לבי� המערער בי� גירושי� הסכ� קד� המכירה להסכ

    משותפתמשותפתמשותפתמשותפת    חברהחברהחברהחברה    לצדדי�לצדדי�לצדדי�לצדדי�"""": נכתב הגירושי� להסכ� 19 בסעי/. המכירה הסכ� לפני כחודש

� הגירושי� להסכ� 21 בסעי/ ".".".".שווי�שווי�שווי�שווי�    בחלקי�בחלקי�בחלקי�בחלקי�    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    ש�ש�ש�ש�    עלעלעלעל    הרשומההרשומההרשומההרשומה" ... " ... " ... " ... נטפוסנטפוסנטפוסנטפוס""""    בש�בש�בש�בש

    במחירבמחירבמחירבמחיר    המרבההמרבההמרבההמרבה    לכללכללכללכל' ' ' ' גגגג    לצדלצדלצדלצד    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    תימכרתימכרתימכרתימכר    נטפוסנטפוסנטפוסנטפוס    חברתחברתחברתחברת    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    מוסכ�מוסכ�מוסכ�מוסכ�"""" כי נאמר

   ".".".".שווי�שווי�שווי�שווי�    בחלקי�בחלקי�בחלקי�בחלקי�    הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    בי�בי�בי�בי�    תתחלקתתחלקתתחלקתתחלק    ותמורתהותמורתהותמורתהותמורתה

 היא, מאשתו המערער התגרש כאשר 2007 בשנת לפיה המשיב בטענת ממש מצאתי לא.   46

 העדה דברי( החברה במכירת חלק כל נטלה לא א%, ( 10,000 בס% חודשית משכורת קיבלה

�' ש', לפרוט 9' עמ, ובהמש%. 26,30' ש', לפרוט 8' עמ: הנגדית חקירתה במסגרת המשיב מטע

 בעל ורק א% היה כי העובדה לאור, לפיה המערער גרסת את לקבל ראיתי זה בעניי�.). 2,7

 להיות צרי% היה הוא, עצמו בעד המדבר הגירושי� הסכ� ולאור, החברה ממניות מחצית

 המפקחת, המשיב נציגת של דבריה. המשיב עליו שהשית המס שומת סכו� במחצית מחויב

    אתאתאתאת    לחשו/לחשו/לחשו/לחשו/    יכולהיכולהיכולהיכולה    לאלאלאלא"""" היא לפיה� הבדיקות תוצאות את לחשו/ נית� לא ולפיה�, לוי דגנית

 למצב� באשר), 26,27' שור' לפרו 8' עמ(" " " " עושי�עושי�עושי�עושי�    שאנושאנושאנושאנו    ביקורתביקורתביקורתביקורת    התהלי%התהלי%התהלי%התהלי%    כלכלכלכל    ואלואלואלואל    הבדיקותהבדיקותהבדיקותהבדיקות    כלכלכלכל
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 במהל% נשאלה השאלה שכ�, עליי מקובלי� אינ�,  סטו וגרושתו המערער של הפיננסי

 כל זה עניי� על חל לא שכ� גלויה תשובה עליה להשיב מקו� והיה משפט בבית חקירה

  .זה בעניי�– המשיב י"ע חיסיו� כל התבקש לא וא/, חיסיו�

 וה�, המניות מכירת בגי� שהושת המס חיוב לעניי� ה� נכו� לעיל האמור כי יודגש  . 47

 בעלי בכרטיסי, כדי� שלא, וזוכו בחברה הותרו שלא הוצאות אות� בגי� המס חיוב לעניי�

 שכ% מאחר. כמשכורת ולא דיבידנד כהכנסת אלה סכומי� לסווג יש, לעיל כאמור. המניות

 הדי� מ�, כ� על יתר. בחברה לחלקיה� בהתא� המניות בעלי לשני אלו הכנסות לייחס ראוי

 נמכרה שבו במועד אלא, המניות בעלי כרטיסי זוכו שבו במועד לא כהכנסה בה� לראות

  . 2007 בשנת דהיינו, החברה

 בנטל בנפרד נושא מה� אחד כל ולפיכ% גרושי� הזוג בני היו המניות מכירת במועד  . 48

 זה במקרה( המניות ממכירת לו הנובעת התמורה בגי� א�, במניות חלקו בגי� עליו החל המס

 אות� בשל לו לייחס שיש דיבידנד הכנסת בגי� וא�) החברה בספרי כרשו� החוב יתרת –

  ).    המניות בעלי בכרטיס, כדי� שלא, שנרש� מזיכוי הנובעת החוב יתרת – זה במקרה( מניות

        : : : : כדלקמ�כדלקמ�כדלקמ�כדלקמ�    היאהיאהיאהיא    המקוב1המקוב1המקוב1המקוב1    מכלמכלמכלמכל    התוצאההתוצאההתוצאההתוצאה            ....49494949

    כהוצאהכהוצאהכהוצאהכהוצאה    הוכרוהוכרוהוכרוהוכרו    שלאשלאשלאשלא    הסכומי�הסכומי�הסכומי�הסכומי�    מחציתמחציתמחציתמחצית    בגי�בגי�בגי�בגי�    2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת    דיבידנדדיבידנדדיבידנדדיבידנד    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    למערערלמערערלמערערלמערער    לייחסלייחסלייחסלייחס    ישישישיש

        ....השומההשומההשומההשומה    הסכמיהסכמיהסכמיהסכמי    פיפיפיפי    עלעלעלעל    החברההחברההחברההחברה    בספריבספריבספריבספרי

        . . . . החברההחברההחברההחברה    בספריבספריבספריבספרי    הרשומההרשומההרשומההרשומה    החובהחובהחובהחוב    יתרתיתרתיתרתיתרת    מחציתמחציתמחציתמחצית    בגי�בגי�בגי�בגי�    2007200720072007    בשנתבשנתבשנתבשנת    הו�הו�הו�הו�    ריווחריווחריווחריווח    למערערלמערערלמערערלמערער    לייחסלייחסלייחסלייחס    ישישישיש

 .  .  .  .  בהוצאותיובהוצאותיובהוצאותיובהוצאותיו    יישאיישאיישאיישא    צדצדצדצד    כלכלכלכל    ולפיכ%ולפיכ%ולפיכ%ולפיכ%    להוצאותלהוצאותלהוצאותלהוצאות    צוצוצוצו    לעשותלעשותלעשותלעשות    מקו�מקו�מקו�מקו�    ראיתראיתראיתראית    לאלאלאלא, , , , לללל""""הנהנהנהנ    בנסיבותבנסיבותבנסיבותבנסיבות

  

  , בהעדר הצדדי�.2014אפריל  24, כ"ד ניס� תשע"דנית� היו�,  
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