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  // מערכת קשר מקוונת בין עורכי הדין לבין משרדי מיסוי מקרקעין

  // םרשות המסים מסבירה לאזרחי –צמצום השימוש במזומן 
  

  
  //ירה סק –כספים ן תקנות חלפ

  

  
  

  // תיותדיעמי ממטהחילוט הזמני את למדינה מצמצם  עליוןהביהמ"ש 
  // העסקת רכישמוניטין מיום ת רכישלהפריד את יום  לא ניתן – "המ –ליון ע
  //השגה לא מנומקת שהוגשה באיחור לא תירשם   – ע"מ מ
  

  
 //ש"ח חשבוניות פיקטיביות מיליון 433אישום:  // ד: העלמת מס בפאביםחש

   גרפיםעתירה: מהי מדיניות הבנק לגבי מטבעות קריפטו
  

  
  

   מערכת קשר מקוונת בין עורכי הדין לבין משרדי מיסוי מקרקעין
  

  מערכת קשר השיקה משתדרגת ורשות המסים
 מקוונת בין עורכי הדין המייצגים בעסקאות

 ,קרקעיןמשרדי מיסוי מ מקרקעין לבין עובדי
  המטפלים באותן עסקאות. 

הפניות לעובדים מבוצעות באמצעות מערכת 
, ומגיעות ישירות לעובד מיסוי שבח.נט - המייצגים 

ות עסקה המדוברת. באמצעמקרקעין המטפל ב
רה ומעקב אחר מתן מענה ם בקצע גלב יתןהמערכת נ

 .ובפרקי זמן קצרים
  ,פניות מייצגים במערכת מתאפשרות, בשלב זה

בתיקים פתוחים, שטרם הסתיים הטיפול בהם. 
בכוונת הרשות להרחיב ולשפר, כך שניתן יהיה לפנות 

ייני גם לגבי שומות סגורות, השגות, תיקוני שומה וענ
  .גביה שונים

  שמה לה , הרשות םהמסי ותרשעפ"י דוברות
למטרה לשפר את השירות ולייעל את תהליכי 

  העבודה כדי לתת שירות מיטבי ומהיר. 
  

לשם כך, בוצעו לאחרונה שינויים בסדרי קבלת 
הקהל במשרדי מיסוי מקרקעין. קהל, שמגיע מבלי 

ך שהוזמן מראש, מנותב כולו לחוליה המרכזית ובכ
 המאפשר במקום אחד. דברמקבל טיפול מיטבי 

ומה לטפל בתיקים רבים יותר ולסיים ת השלחוליו
  . את בדיקת השומות בפרקי זמן קצרים יותר

  מערכת הקשר החדשה מייתרת, למעשה, את
הצורך בהגעה הפיזית למשרדים והיא מצטרפת 
למגוון שירותים באתר הרשות ובמערכת המייצגים 

מקוון, הנפקת , כגון: הדיווח ה נטשבח.-באינטרנט 
הפקת שוברי מקדמות ועוד. שום, סים לריישורי מא

כמו כן, אזרחים ומייצגים המבקשים לברר בענייני 
מיסוי מקרקעין יכולים לפנות למוקד המידע הארצי 
של רשות המסים (מסוי מקרקעין) במספר טלפון 

 :להדוא" לכתובת לפנות או 4954*
iles.gov.masmak@tax  
  

   םרשות המסים מסבירה לאזרחי –צמצום השימוש במזומן 
  

 כבר כאן זומןחוק צמצום השימוש במ !   
  

על , תשות המסים מעת לעלימי עיון שעורכת רבנוסף 
את הבנת ם עסקיי הבעלזרחים ועל אהמנת להקל על 

דף מיוחד באתר ה רשות המסים ח, פתחוקהוהפנמת 
  .חוק המזומןבעניין המסים  תרשו

  
עזר עי צמאמספר מרוכזים הרלבנטי בדף 

  : מת החוקפנלהשמסייעים 
  
  צמצום חוק  ןבעניי 17/18חוזר רשות המסים

 את עיקרי החוק ואףהסוקר  – השימוש במזומן

ף בדישנם  ספרים.ניהול  הנחיות בענייןמפרש 
  נות.גם מדריכים בשפות שוהרלבנטי 

 המסייע   - סימולטור חישוב לפי חוק המזומן
  יישום הגבלות החוק. עסקה ועסקה את  לבחון בכל

  
  עמדת רשות המסים בעקבות ישיבות פרסום

   - ועיותלשכות המקצשולחן עגול עם ה
נותה / מפרטת רשות המסים את פרשבמסמך זה 

בישיבות ות ות שעולסוגיות שונעם  עמדותיה בקשר
המסמך  .בקשר עם יישום החוק ם נציגי הלשכותע

   .מתעדכן מעת לעת
  לשאלות כתובת דוא"ל של רשות המסים

    mezuman@taxes.gov.il  :ולהבהרות
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 סקירה  –כספים ן פתקנות חל
  בן ציון עו"ד ישראל

  עורכי דיןמשרד  –גולדמן ושות' 
  
 תקנות לעניין חלפני כספים) הכנסה ( תקנות מס

, (להלן: "תקנות חלפני 2018- (הוראת שעה), תשע"ט
יום  180+180( 28/11/19ביום כספים"), ייכנסו לתוקף  

), ומן הראוי לבחון 3/12/18מיום הפרסום ברשומות 
  מהם אותם התקנות.

  
  קובע כי "מי שחייב  מס הכנסהא לפקודת 141סעיף

ירותים פיננסיים מוסדרים (בסעיף ברישיון לפי חוק ש
ים), ידווח למנהל על כל פעולה שביצע חלפן כספ –זה 

י שקלים חדשים ומעלה, לרבות פרט 50,000בסכום של 
הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי 

התקשר  לבצעה, ואם קיים נהנה שאינו הצד שעמו
  גם פרטי הזיהוי של הנהנה..." –ן הכספים חלפ

  כל אחת מאלה: –ה" "פעול
המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה ) 1(

  אחרת;
מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של ) 2(

  מטבע;
קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת ) 3(

  נכסים פיננסיים במדינה אחרת;
  טבע;החלפת מ) 4(
  ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;) 5(
  נכסים פיננסיים כנגד מטבע;רת מסי) 6(

  אדם שבעבורו או לטובתו נעשית הפעולה. –"נהנה" 
  
  א חוקק במסגרת החוק לשינוי סדרי 141סעיף

ת לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי עדיפויו
, וזאת 2013-),  התשע"ג2014–ו 2013ם התקציב לשני

"במטרה להילחם בהון השחור, להעמיק את גביית 
את תופעת העלמת הכנסות בידי עברייני  המס ולצמצם

שירותים פיננסים מס באמצעות פעילותם של נותני 
מיוחדים, מוצע לקבוע חובת דיווח מיוחדת על 

חרונים, כך שנתונים בגין פעילותם ידווחו באופן הא
  ים.".שוטף לרשות המס

חוק חקיקת הדברים מדובר בסעיף שחוקק לפני  מטבע
ים (שירותים פיננסי ייםהפיקוח על שירותים פיננס

") חוק הפיקוח(להלן: " 2016-"ומוסדרים), תשע
רגולציה רבה מאוד ביחד עם שמטיל חובת דיווח רחבה 

פיננסיים, (יצוין כי עצם  םשירותיעל נותני ונוספת 
השימוש במילה חלפן מלמד כי מדובר בחוק לא עדכני, 

הרשמי כבר הספיק להתעדכן פעמיים,  שכן המונח
משך בחוק הפיקוח מלכתחילה לנותן שירותי מטבע ובה

נדרש החוק חוקק ותוקן ו. )תן שירותים פיננסייםלנו
נשלחים דיווחים לתקן תקנות, והגם שכיום כבר 

לרשות לאיסור הלבנת הון, טענה רשות המיסים 
בדיונים בוועדה, כי יש לתקן את התקנות גם במצב 

שלא יצטרכו  "להקל עליהם"שפטי כיום על מנת המ
ות גרת המוני פניות לרשלבקש מידע ללא הפסקה, במס

, אלא שיקבלו רשות המיסים לאיסור הלבנת הון
  את המידע שרלוונטי אליהם.  - למאגר נפרד משלהם

  סיבה נוספת שהועלתה הייתה על מנת שרשות
המיסים תוכל לעשות שימוש במידע שיימסר גם 

כים אזרחיים ולא רק במסגרת הליכים במסגרת הלי
ל על מנת למנוע פליליים. סיבה נוספת הינה כביכו

מעניינה של רשות  ות שיזלג חומר שאינואפשר
מידי הרשות לאיסור הלבנת הון לידי רשות המיסים, 
  המיסים.

  לפיכך, הותקנו התקנות לפיהם יש להעביר לרשות
חייבת  המיסים, דיווח נפרד רבעוני מקוון, על פעולה

בדיווח כהגדרתה לעיל, שייערך באותו הפורמט של 
ל מנת שלא יצטרך לאיסור הלבנת הון, עדיווח לרשות 

  פן לערוך כפל דיווחים.החל
בנוסף, על מנת להקל על חלפן הכספים, אין בדיווחים 
לרשות המיסים, שום דיווח המצריך שיקול דעת, אלא 

מופקים כל הדיווחים הינם דיווחים שיכולים להיות 
אוטומטית על ידי התוכנה בה משתמש החלפן. כך 

בוצעו על ידי אותו ווח אם באותו רבעון לדוגמא יוגש די
ולא ₪,  120,000סך  קוח פעולות בסכום מצטבר שלל

משנה אם חלפן הכספים חושד שנעשה פיצול מכוון או 
  לאו.
  מבחינה טכנית, המצבים המיוחדים בהם יש להעביר

  ן:דיווח הינם כדלקמ
במקרים המפורטים להלן, יראו כמה פעולות (א)

, כפעולה אצל אותו חלפן כספיםהמבוצעות בסמיכות 
א(א) 141בסעיף  חישוב הסכום הקבועאחת לצורך 

  לפקודה:
בוצעו כמה פעולות לטובת אותו מבקש שירות או  )1(

לטובת אותו אדם שחלה על חלפן הכספים החובה 
), 2(2ה לפי תקנה לרשום את פרטי הזיהוי שלו כנהנ

שקלים  50,000ימים בסכום מצטבר של  30במהלך 
  ;סכום כל פעולה בודדתים לפחות, בלא קשר לחדש

  
בוצעו כמה פעולות לטובת אותו מבקש שירות או  )2(

לטובת אותו אדם שחלה על חלפן הכספים החובה 
), 2(2לרשום את פרטי הזיהוי שלו כנהנה לפי תקנה 

שקלים  120,000מצטבר של  במהלך רבעון אחד בסכום
  ודדת;חדשים לפחות, בלא קשר לסכום כל פעולה ב

  
הכוללות העברת נכסים מחוץ  ה פעולותבוצעו כמ )3(

לישראל לטובת אותו מבקש שירות או לטובת אותו 
אדם שחלה על חלפן הכספים החובה לרשום את פרטי 

), במהלך רבעון, 2(2הזיהוי שלו כנהנה לפי תקנה 
שקלים חדשים לפחות, בלא  50,000של  בסכום מצטבר

  קשר לסכום כל פעולה בודדת.
  
  פעולות ניטור דורשות לבצע  יש לשים לב שהחובות

בימים אלה עובדים על כך בתי התוכנה נוספות ושונות ו
  ננסים.את התוכנות לנותני השירותי הפיהמספקים 

  
 אוטומטי דיווח"את שמדובר בלסיכום, יחד עם ז" 
לכאורה, יש לזכור כי מדובר בחובת הגשת דו"ח טכני ו

לרשות המיסים, על כל הנובע והמשמע מכך, החל 
לחובות אזרחיות ופליליות מעיצום כספי כואב ועד 

  חלילה. 
מדובר בעוד קצת  "החלפן"ת האזרח אם כן, מבחינ

דה שמושתת עליו עודף רגולציה, על הרגולציה הכב
והצווים והתקנות  א במסגרת חוק הפיקוחממיל

  .מכוחו
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  תיותדיעמי ממטהחילוט הזמני את למדינה מצמצם  עליוןהביהמ"ש 
  ' מדינת ישראל ואח' נשאבות בע"מ אהוד יפרח מ  80/19ע"פ 

  , עו"ד אורי גולדמן
  
  הגים ונפי שכ או(חילוט זמני" "בעניין מדובר בערעור

על החלטת בית "חילוט זמני עד תום ההליכים") לכנותו 
א' (כבוד השופט  4.12.2018מיום "א המשפט המחוזי בת

כוש השייך זמני לחילוט רו צ שהורה על מתן ,)הימן
צו  ד לתום ההליך הפלילי המתנהל נגדם.ע רעריםלמע

 ,ש"ח מיליון 35 עד שווי כולל שלהחילוט ניתן לרכוש ב
כלי רכב בשווי מאות אלפי  12 התפוסוש הרכימת וברש

וכן יתרת זכויות בתאגיד "מי  נכסי נדל"ן 7 שקלים,
  מיליון ש"ח. 4.7-אביבים" בסך כ

 ערעריםנגד המ .1.20179ביום ם שהוגש כתב האישו 
"פרשת ה שזכתה לכינוי בפרשנאשמים נוספים,  12ונגד 
 שימעחמורה של מסכת (לכאורה)  מגולל ביבים"מי א
קשר עם ביצוע עבודות קבלניות שהוזמנו על ידי ות בשחית

  *."אגיד המים של עיריית תתא
למען הגילוי הנאות יצויין, כי משרדנו טיפל בחלק * 

  . טיעוןהסדר ב ינם הסתייםנישעבפרשה אשמים נמה
 היא  ,חברת אהוד מאיר שאיבות בע"מ ,המערערת

 ;חברה העוסקת בתחזוקה של מערכות מים וביוב
אהוד יפרח, הוא הבעלים והמנהל של , 2 רעוהמער

    .)המערערים: (להלן המערערת מיום הקמתה
ונסמך על  נפרש על פני עשרות עמודיםכתב האישום 

סק פשאחר מואולם  עדים; 400-לקרוב ויותיהם של עד
בחר , של רכוש המערערים זמניחילוט במתמקד דין זה 

שימת  ךות לייםלכביהמ"ש העליון להציג הפרשה בקווים 
ובהן  –דגש על העבירות המיוחסות לנאשמים אלה 

עבירות של קבלת דבר במרמה, שוחד, גניבה, עבירות מס 
  והלבנת הון.

 לאחר  ,ט להורותהתבקש בית המשפ םכתב האישוב
על חילוט רכוש שבבעלותם מכוח  ,ת הנאשמיםהרשע
   שזו לשונו: –הלבנת הון איסור לחוק  (א)12סעיף 

, יצווה בית 4או  3הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים . 21"
מנימוקים המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן 

עונש יחולט רכוש מתוך כל על שיפרט, כי נוסף  מיוחדים
  –בשווי של רכוש שהוא רכושו של הנידון 

ביצוע ימש לששן רכוש רכוש שנעברה בו העבירה, וכ )1(
  ה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך;העביר

רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או  )2(
  "..או שיועד לכך. כתוצאה מביצוע העבירה,

 לחוק העונשין: 297אף מכוח סעיף  חילוט הרכוש התבקש
  .הדנה בחילוט שוחד ותמורתו

 רה על והזמני ו לבקשה לצונעתר  - וזיהמ"ש המחבי
תוך  ש"ח,מיליון  35חילוט רכוש המערערים עד לשווי של 

בפרשת שחיתות "מדובר חומר הראיות על פי כי שהבהיר 
ט פשת המל ביהחלטתו ש. "היקף חמורה ביותר ורחבת

אלת קיומה של תשתית ראייתית התמקדה בשהמחוזי 
 -לכאורית לביצוע העבירות המנויות בכתב האישום

כי קיימת תשתית ומק נמצא נמומפורט  ולאחר דיון
 כזו. ראייתית מוצקה 
  ברון:ע' כב' הש'  -ביהמ"ש העליון

 של לכך שקביעותיו  הסכימו הצדדיםערעור במסגרת ה
 יתמצההערעור  וכי, וותרו על כנןבנדון יהמחוזי המ"ש בי
   .היקף ומידתיות החילוט הזמניסוגית ב

את ש כנדר חןלא ב המחוזיהמ"ש בי ,המערעריםלדברי 
הנטענות בכתב יחס שבין היקף עבירות הלבנת ההון ה

לא  גם ומשכך,, לבין היקף הרכוש התפוס; האישום
האיזון התפיסה ו כדבעי בשאלת מידתיותדיון נערך 

רי שבהבטחת מימוש יבובין האינטרס הצדרש נה
בין זכות הקניין של המערערים. תכליות החילוט ו

בעלותם בש רכושבר כי מדוב ,מדגישיםהמערערים 
, ושצפוי י המדינהידשנים ב 5-למעלה מכבר המוחזק 

להיות מוחזק לפרק זמן ארוך לא פחות עד לסיום 
בהקשר זה מבהירים . ההליך פלילי המתנהל נגדם

 ,עדים 400- רוב לשום מונה קכי כתב האיהמערערים 
  . זה נשמעו עדים בודדים בלבדוכי נכון למועד 

 בה להםהס ושרכתפיסת העוד לטענת המערערים, 
רק להתעצם עד , שצפויה קשה ובלתי מידתית פגיעה

בעוד מספר שנים  להגעתו של ההליך הפלילי לידי סיום
מחזורה הכספי פעילות המערערת,  לכל הפחות. נטען כי

מצב שקדם בדיה הצטמצמו לכדי רבע מהעור ומספ
מנועה היא אף  ח כתב האישוםכי לנוכלצווי התפיסה, ו

וכל זאת שעה שהמערערים  – םזיות במכרמהשתתפ
ביקשו המשיבים  .החפות ם ליהנות מחזקתזכאי

  להשאיר את החילוט הזמני על כנו.
 כיין קנס וחילוט וקבעבההבדל ניתח את המ"ש בי , 

חלופיים. קנס  עונשיםם אמצעים קנס וחילוט אינ
מהווה עונש פשוטו כמשמעו, ואילו חילוט נועד להוציא 

  .רכוש, שהגיע לידיו שלא כדין וישו /רכושין מידי עברי
 זכות הקניין של בהינתן , קבע ביהמ"ש העליון

לבין  לערוך איזון ראוי בינה נדרשברכושו, הנאשם 
ל ההליך ת החילוט בסופו שבטחשבהס הציבורי האינטר
זהירות  הזמני יש לנקוטובשלב הסעד  הפלילי,

  .ומידתיות בקביעת היקף החילוט
 מקום מ"ש לא מצא שיש ביהנם מא, דבר סופו של

המחוזי בכל הנוגע המ"ש של בי ן הקביעותלשנות מ
הקיים בעניינם של המערערים על  לפוטנציאל החילוט

בכתב האישום. עם בירות המיוחסות להם יסוד הע
בקביעתו של בית יש להתערב ביהמ"ש כי סבר  ,תזא

את  .ולהגביל את הצו הזמני לתפיסת רכוש המשפט
בראש "הסביר ביהמ"ש חילוט ם המצוצבדתיות המי

של הרכוש  ת תפיסתונוכח חלוף הזמן מעלובראשונה 
ובשים לב , עוד בשלב חקירתם של המערערים

   ."לילי בעניינםויה של ההליך הפהצפ להתמשכותו
על פי התשתית משקל לכך שתן ביהמ"ש נ עוד

מכרזים ב זכות, אמנם המערערים הראייתית הלכאורי
ביצעו  הם אולםו –שי מרמה מעעות ובאמצ ןשלא כדי

את עבודות הסלילה והפיתוח שהתחייבו לבצע על פי 
, שביעות רצונה של מי אביבים, נראה שלמכרזים אלה

גם  .כך לשם ויות לא מבוטלותניח כי נשאו בעלש להוי
   לצמצם את היקף החילוט.בעובדה זו יש כדי 

  : תוצאה
35 - ם מני צומצהערעור התקבל חלקית, החילוט הזמ 

 .₪מיליון  18 -ל ₪מיליון 
  

   11.8.19ניתן ביום 
עו"ד ציון סהראי; עו"ד ינון סרטל; ערערים: ב"כ המ

   עו"ד ניר לזר
עו"ד גילית עו"ד שרית משגב; : ב"כ המשיבים

  רק' המדינה.מפ בנדמנטינ
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  העסקת רכישמוניטין מיום ת רכישלא ניתן להפריד את יום 
  פקיד שומה רמלה נ' פליינג קרגו  3136/17ע"א 

  עו"ד ישראל בן ציון
  
 :נה חברה חברת פליינג קרגו הי רקע עובדתי

דניאל רייק, שעסקה ותו של מר לעמשפחתית בב
נת נלאומיות ובלדרות החל משבפעילויות שילוח בי

החליטה חברת פליינג קרגו לפצל  2000וף שנת סב. 8219
אף.סי. ה חברת  את פעילותה לשתי חברות בת, והוקמ
על מנת שתעסוק  (פליינג קרגו) תובלה בינלאומית בע"מ

העבירה  2001בתחילת ו מי,ולאחום השילוח הבין בת
עילותה את פ ")חברת האםחברת פליינג קרגו (להלן: "

אף.סי. ומי לחברת הבת לאנביוח הונכסיה בתחום השיל
על למס הכנסה  דיעההו, ותובלה בינלאומית בע"מ

בהתאם הפטורה ממס ים תמורת מניות העברת נכס
 (להלן: ][נוסח חדשמס הכנסה  לפקודת 104 לסעיף

  .")הפקודה"
  לפקודה העברת הנכסים  104בהתאם להוראות סעיף
ובמקום זאת  ים,הנכסמכירת ן בגיינה חייבת במס א

תמורת הנכסים נכנסות בנעליהן  המניות שהתקבלו
  ונחשבות כמניות שנרכשו בעלות וביום רכישת הנכסים.

 גד המניות מועברים כניצוין, כי רשימת הנכסים ה
של  ה את המוניטיןהשומה, לא כללפקיד ברה לשהוע

  .")זליםבר(" חברת האם, אלא רק נכסים מוחשיים
 את מניות חברת  מכרה חברת האם 2007ר באוקטוב

 9ברת דויטשה פוסט, תמורת סכום של כ הבת לח
ומיד לאחר הרכישה נטלה חברת הבת ₪, מיליון 

חברת דויטשה  –ה הלוואה מחברת האם החדשה של
ה בהם את ורכש₪ ן מיליו 513נק, בסכום של כ ב

 ודמת שמכרה אותה.קהמוניטין של חברת האם ה
בע כי העסקה אינה אלא עסקה קיד שומה רמלה קפ

יות עם המוניטין, שדויטשה פוסט אחת של רכישת מנ
, ואין מקום להפרדה מלאכותית רכשה מפליינג קרגו

מטרה ליהנות ה בבין המניות למוניטין, שנעשת
מיסוי ום ) במק20%טין (יעורי מס מופחתים על מונימש

בו , )48%י (כ מס שולל 25%רווח הון ליניארי שנע בין 
  ייבת חברה משפחתית.ח
  השופט דר' אחיקם בית המשפט המחוזי כבוד

קיבל את ערעור  )12-09-23285 (עמ (מרכז) סטולר
הועבר ונת מכוון לא הנישומים, וקבע כי מלכתחילה בכו

העברת  של חברת האם לחברת הבת במסגרתהמוניטין 
, ולפיכך המוניטין היה ונשאר של 104הנכסים לפי סעיף 

חברת האם ונמכר על ידה לחברת הבת, כך שהערעור 
  ש"ח. 200,000ויב בהוצאות בסך תקבל, והמשיב חה
  

  :השופט עופר גרוסקפף 'בית המשפט העליון, כב
 רעור פקיד השומה וקבע עאת  קיבלהעליון  ביהמ"ש
יטין תתאפשר, אם ל עסק ושל מונמכירה נפרדת ש"ש

מהמוניטין ורק אם, מכירה זו מתייחסת למוניטין נפרד 
ן סק הנמכר), כגומוניטין העשל פעילות העסק גופו (

עניין אינווסט) או ון בשרמוניטין של העוסק (פרשת 
חברה הנמכרת מוניטין של הקבוצה אליה השתייכה ה

טין בגינו ניתן המוני –ין תדיראן). וביישום לענייננו (עני
וניטין להכיר במכירה נפרדת ממכירת העסק הוא המ

וזאת של קבוצת פליינג קרגו (השייך לחברת האם), 
שור לפעילות השילוח ל מהמוניטין הקלהבדי

ותו לא ניתן להפריד לצורכי מס ממכירת ומי (אהבינלא
ערך מספר תבחינים בית המשפט ,"ת).פעילות חברת הב

ניתן לקבל מבחינה מסחרית את והגיע למסקנה כי לא 
 98-99%המוניטין של חברת האם שווה כ ההקביעה לפי

כן לא מדובר טין יחד, שמהערך הכולל של העסק והמוני
לא צברה כל מול ויזו חברת בת חדשה שהוקמה אתבא

  לה רק מוניטין. ויש ,פעילות
לאחר פסק דינו של בית  שאלת בהליך זה:נהשאלה ה

עמדת פקיד השומה שלא יבל את המשפט העליון שק
יד לצורכי מס בין מכירת המוניטין של העסק ניתן להפר

  .שוב לבית המשפטפנו העוררים  לבין מכירת העסק,
חין בין יום בעדיין יש להבבקשתם  העוררים לטענת

שבהתאם  ,ום מכירת המניותי לומרכמכירת העסק (
יום רכישת הנכסים  הואלפקודה  104וראות סעיף הל

יום  לצורך העניין נקבעשכת, המניו רעבושהועברו 
) כיום רכישת הנכסים התחלת הפעילות בחברת האם

ליום מכירת המוניטין (יום המכירה של המניות 
  .דויטשה פוסט)ל

נו חברת האם היוררת עהנובע מכך ל כאשר הרווח
חר יותר, כך בחישוב הליניארי יום המכירה מאושככל ש

גדל והחלק  25%התקופה שממוסה במס של חלק 
בהיקף גודל  הקטן, כאשר בעסק שממוסה במס שולי

, לפיכך הגישו שכזה מדובר בהפרשים במיליונים
המשיבים בקשה להבהרת פסק הדין בעניין שאלת יום 

ת טען פקיד השומה לעומת זא –המערער הרכישה.
שר להפריד בין מכירת העסק יוק כפי שאי אפשבד

המוניטין של העסק, כך גם אי אפשר להפריד למכירת 
כן טען המשיב כי לא  והרכישה שלהם, כמבקביעת יום 

  קיים הליך של הבהרה לפסק הדין.
דין  -קבע כעמדת פקיד השומה שיון לעביהמ"ש ה"

יד השומה, ת. כפי שטען פקהידחובקשת ההבהרה ל
מבוסס עליו הוא שכאשר  ונות שפסק הדיןאחד העקר

עסק חי נמכר כיחידה אחת, לא ניתן לפצל את המכירה 
לות העסקית של הפעי לצורכי מס לשני רכיבים: מכירה

מזה, ומכירה של המוניטין הנלווה לאותה פעילות 
ה בהעדר אפשרות לפצל לצורכי מס מכיר עסקית מזה...

: פעילות כיבים השלובים הללועסק חי לשני הרשל 
ומוניטין הנלווה לאותה פעילות, גם בהעברה של העסק 

פעילות השילוח הבינלאומי מחברת האם לחברת הבת 
ין רכיב הפעילות לרכיב המוניטין ן לפצל בלא היה נית

דיל מרכיב המוניטין השייך הנלווה לאותה פעילות (להב
פצל את "יום ן גם לא ניתן לעל כ לקבוצת פליינג קרגו).

שייקבעו יום רכישה אחד  " של המניות כךהרכישה
למניות בקשר לרכיב הפעילות ויום רכישה אחר בקשר 

  "לרכיב המוניטין.
 הליך הבהרה לפסק דין, קבע קיומו של  םעצ ןלעניי

ות את טענת משנמצא כי יש לדחבית המשפט כי "
יונית, בשאלה הדהמבקשים לגופה, אין צורך להכריע 

  "ת מצוא.נוכל להותירה לעועל כן 
  

   ה:תוצא
  ,על ערעור פקיד השומה ועמדתו התקבלו במלואם
  הוצאות.₪  20,000נישום הושתו ה

  22.7.19 ניתן ביום:
  המדינה, פרק' עו"ד עמנואל לינדר ב"כ המערער:

עו"ד פנחס רובין; עו"ד דניאל פסרמן;  כ המשיבים:ב"
  ידראביעד ז עו"ד שלמה
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  לא תירשם באיחור שהוגשה לא מנומקת השגה 

        מנהל מע"מ פ"ת' נ ורסרס 51-63-35556 מ"ע
  עו"דאש, מיכאל כשכ

  

  י בית המשפט המחוזי (מרכז) הובא ערעורו של בפנ
הממונה האזורי החלטת  על ")המערערעוסק (להלן: "

שסירב לדון בהשגה על  ,")המשיב" :פ"ת (להלן מע"מ
 שומות שנקבעה לו היות שהוגשה באיחור.שומת ת

האחת, –בקשות  לבית המשפט בשתיהמערער אם כן פנה 
הארכת , "בקשה להשנייוה"בקשה לעיכוב הליכים"; 

מועד להגשת ערעור על החלטת המנהל", בהן טען כי 
 ר באיחור סבירההשגה אומנם הוגשה באיחור, אך מדוב

שומת  ו.ממנו הזכות לקבל יומ לי לשלואין בכך כדו
, ונשלחה 01.01.2018התשומות נקבעה למערער ביום 

  . 15.01.2018ואר רשום ביום לרו"ח המייצג בד
  
  מערער השומה לא הגיעה לטענת ה מערער:טענות ה

הדואר למשיב, היות שלדבריו פרטי ליעדה והוחזרה 
עת כי ידע על קבי יףמערער הוסההרשום לא היו תקינים. 

לאחר שהודיעו רו"ח כי  20.06.2018השומה רק ביום 
 התקבלה בשל , לא14.05.2018ההשגה שהגיש ביום 

ו המשיב הנה עוד טען המערער כי השומה שקבע ל איחור.
  ירותית ובלתי מבוססת.שר

  
 בסירובו לדון עומד  לעומת זאת :המשיב טענות

ר בדוא ,למערער כדיןה ה נשלחוטוען כי השומ בהשגה
המשיב את השומה  משלא נדרשה, המציאו, רשום

עוד  ..201825.03ביום במסירה אישית לידיו של רו"ח 
במשרדו מסמך נתקבל  14.06.2018המשיב כי ביום טוען 

"השגה", אין  - ת המערער, שאף על פי שכותרתו היא מא
שגה. הוא כולל כל הנמקה, ועל כן אין לראות בו משום ה

סיכויי הערעור קלושים בהתחשב  כי הוסיף המשיב ודע
לא ידע  המערערהמערער לא נימק את השגתו,  באלה:
אודות הגורמים על זהים פרטים מ וקירותיבח למסור

 מאחר שלאו מושא השומה את החשבוניות מהם קיבלש
מסר בידי המשיב מסמכים שקשורים בזהות אותם 

  .תוה ברשואלשספקים נטענים, על אף שציין 
  

שמואל כב' השופט ד"ר , מרכזוזי המחהמ"ש בי
  :בורנשטיין

  
 ומהראיות המסמכיםמכי  בציינו דין הערעור להידחות 

בעי לכתובתו עולה כי השומה נשלחה כדפניו שהובאו ב
(ב) לחוק מס ערך 141יף סעבהתאם להוראת  המייצג, של

לא ש אלא ), "חוק מע"מ"(להלן:  1975-התשל"ו מוסף,
 לח בדואר "רואים אותו כאילומסמך שנשנדרשה. 

ום החמישי לאחר שנשלח, אף אם סירב ביהומצא לנמען 
להגיש  יש לחוק מע"מ 82בהתאם לסעיף ן לקבלו". הנמע

אה הודעת יום מהיום שבו הומצ 30בתוך את ההשגה 
ש את ההשגה לא הגיל המערערעל השומה. לפיכך, היה 

גה" . בפועל המערער הגיש "הש25.02.2018יאוחר מיום 
וין בה הוא מצאף שהתאריך ה (על 14.06.2018רק ביום 

  של שלושה חודשים וחצי(!).  ), דהיינו באיחור20185.041.
  
   חה טענת המשיב כי אפילו תדהוסיף ביהמ"ש

המייצג,  בדואר לכתובתו של רו"ח שומההלהמצאה של 

, כך 25.03.2018הלה קיבלה במסירה אישית ביום הרי ש
שגם בתרחיש זה השגת המערער הוגשה באיחור של 

המערער לא הוכיח סיבה מספקת כי ע נקבודשיים. ח
הנלוזים  וגה או הערעור באיחור, וניסיונותילהגשת ההש

א הובא כעד מה על רו"ח המייצג, שאף ללהטיל את האש
בית זאת אף זאת, ים להתקבל. לא מטעמו, אינם יכול

ההשגה שהגיש המערער אינה מנומקת המשפט קבע כי 
  גה. השייחס אליה כוספק אם ניתן להתכלל ועיקר 

  
  מידה יש חשיבות רבה בע כי בית המשפט סיכם

מקום בו איחר עוסק או  במועדים הקבועים בדין המס.
רעור, ראוי לדחות על הסף את נישום בהגשת השגה או ע

ר מדובר באיחור של חודשים בודדים ערעורו, גם כאש
כמו כן הוסיף בית המשפט כי אין  .כפי שהיה במקרה זה

להתייחס למסמך לא מנומקת כהשגה אפילו אם הוא 
נושא כותרת "השגה", והדבר אף משליך לשאלת סיכויי 

  הערעור, שהם קלושים מהטעמים שלקמן:
 
 ם על רער התקשה במסירת פרטים מזהיראשית, המע

רמים שהוציאו לו החשבוניות ועל אודות אודות הגו
ו בוצעה, הן במסגרת החקירה והן העבודה שלדברי

רת הערעור; שנית, המערער לא צירף לערעורו גבמס
מסמכים רלוונטיים כגון חוזי עבודה וצילומי תעודת 

שר זהות אף שטען כי אלה ברשותו; שלישית, המערער אי
על אף  בוצעו במזומן, בחקירתו כי חלק מהתשלומים

רביעית, א לחוק מע"מ); 47האיסור שבדין (הוראת סעיף 
המערער נמנע מלהתייצב לדיון בפני המשיב למרות 

  שזומן מספר פעמים.
  
  סיכם כי הרושם שנוצר, אפוא, הוא כי הגשת ביהמ"ש

ות שכזו הערעור נועדה אך ורק לדחות את הקץ, ולהתנהג
  .םאין להסכי

  
  

  ה: תוצא
 המערער יישא בהוצאות המשיב בסך  ה.הערעור נדח

  ש"ח. 025,00של 
  

 26.06.2019ום: ביניתן 
  עו"ד פריג עארףב"כ המערער: 
  חי, פרק' אזר"ד ניר וילנרב"כ עוב"כ המשיב: 
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  חשד: העלמת מס בפאבים
בסוף השבוע האחרון על פי הודעת רשות המסים, 

 מאות מבקרי וחוקרי מע"מ מכל רחבי הארץהשתלבו 
פאבים, ברים, מועדונים ומסעדות, מבקרים כשהם 

". מס על הברבמבצע ביקורת רחב היקף, שזכה לכינוי "
גם עשרות שוטרים של משטרת ישראל נטלו  ביחד עמם

חלק בפעילות הלילית. הביקורות נערכו החל מהשעות 
הקטנות של הלילה ועד עלות השחר, בהתאם לשעות 
השיא של הפעילות בענף. לאחר תדרוך לילי כל אחד 

נפרשו הצוותים בשטח, ונכנסו בו זמנית לעסקים  באזורו,
בתי  215נבדקו השונים בכל רחבי הארץ. במהלך המבצע 

וברובם המוחץ נמצאו ליקויים. על אף הביקורת  -עסק 
המעמיקה הקפידו המבקרים שלא להפריע לפעילות 
העסק ולהנאת המבלים. בימים אלה ממשיכה הרשות 

למבצע קדמו פעולות איסוף מודיעין . להעמיק בביקורות
שכללו תצפיות, קניות מקדימות, איתור והצלבת מידע 

תות החברתיות, והוצאת צווי חיפוש באינטרנט וברש
במהלך הביקורות נתקלו המבקרים . באישור בית משפט

בשורת ליקויים חמורים. כך לדוגמה, בביקורת בפאב 
ברחוב מרכזי בקריות, עלה כי בעל הפאב לא מדווח על 

. מבדיקת ספרי העסק נמצא 2018הכנסותיו מסוף שנת 
קירתו טען בח₪.  1,716,381כי לא דווחו עסקאות בסך 

בזמן , בעל העסק כי הוא ישן במהלך היום ועובד בלילה
שרואה החשבון שלו עובד ביום וישן בלילה, ולפיכך לא 

ולהעביר לו את  הצליח ליצור קשר עם רואה החשבון
חומר הנהלת החשבונות. החשוד הועבר להמשך טיפול 

במקומות בילוי רבים נמצא שימוש . במישור הפלילי
לצורך התחמקות מדיווח " יםשיטת הביטולב"

ומתשלום מס. המבקרים באזור תל אביב מצאו שכל 
אביב ונמצאו אצלם -העסקים שנבדקו באזור תל

ליקויים, משתמשי בתוכנת הנהלת חשבונות זהה, 
המאפשרת להם לרשום במדויק את כל ההכנסות, אבל 
גם מאפשרת להם, בסוף יום הפעילות לבצע תיקונים 

השימוש ב"שיטת . כאוות נפשם ומחיקות של הכנסות
אביב ומסתבר כי -הביטולים" לא היה ייחודי לאזור תל

  . משתמשים בשיטה גם במקומות בילוי נוספים
שהיא רשות המסים הודיעה לאור המחדלים הרבים, 

את האכיפה בענף הפאבים והמועדונים מתכוונת להגביר 
ואת הביקורות בשעות לא שגרתיות, זאת במטרה לאתר 

המשתמטים מרישום דיווח ותשלום מס אמת, את 
  .ולהמשיך את המלחמה בהון השחור ובמעלימי המס

עשו לכם ביקורת בעסק? צפויים לפסילת ספרים 
עו"ד ולפתיחת "תיבת פנדורה"? מומלץ לכם לפנות 

  .המתמחים בתחום המיסוי הפלילי והאזרחי
  

  

  
  
  
  

  חשבוניות פיקטיביות ₪ מיליון  433אישום: 
כתב  לביהמ"ש המחוזי בנצרתהגישו מסים רשות ה

מבית שאן בגין קיזוז  יניב מועלםחמור נגד  אישום
   433- חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ

עו"ד אבנר דידי, כתב האישום הוגש על ידי ₪ (!). מיליון 
מנהל היחידה המשפטית מכס ומע"מ מחוז צפון ברשות 

לה חקירה נגד לאחר שנוה המסים, ועו"ד עלאא חיר
מחלקת חקירות מכס ומע"מ  מועלם ואחרים על ידי

עד   . כתב האישום הוגש בצירוף בקשה למעצרוירושלים
תום ההליכים. כמפורט בכתב האישום, במהלך השנים 

, עסק הנאשם בענף מסחר דלקים באמצעות 2019-2017
שלוש חברות אשר בבעלותו, ובאמצעותן ביצע עבירות 

וניות מס פיקטיביות בסך חשב 558של קיזוז 
כשסכום המע"מ בגינן הינו בסך ₪,  433,313,624
לפי האישום, החשבוניות נרשמו בספרי ₪.  62,690,103

העוסק ביוזמת הנאשם, מבלי שהחברות על שמן הוצאו, 
ביצעו או התחייבו לבצע את העסקאות כמפורט בהן, וכל 
זאת במטרה להתחמק מתשלום מס ולהונות את הקופה 

יבורית. כמו כן, לנאשם מיוחסות עבירות מסוג פשע הצ
חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, ובהן עשיית פעולה 

 ₪ !מיליון  60 -ברכוש אסור, בהיקף של כ
רק לפני חודש הוגש נגד עפ"י הודעת רשות המסים, 

מועלם כתב אישום אחר, גם הוא לבית המשפט המחוזי 
  דומות, אותן ביצע בנצרת, בגין הלבנת הון ועבירות מס

.סכומי המע"מ שקיזז על פי כתב  2015במהלך שנת 
מיליון שקלים. בנוסף  21-כ  האישום הקודם עמדו על

לחילוט  לכתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשה
נכסים מרכוש הנאשם עד לשווי הרכוש שנעברה בו 

   עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.
  

 יפטוגרפים מדיניות הבנק לגבי מטבעות קר
מעת לעת אנו שומעים על כך שבנקים מסרבים לקבל 
כספים שמקורם במטבעות קריפטו, כגון ביטקוין ואח'.  

 איגוד הביטקוין הישראלי (ע.ר.)לאר האמור, פנה 
לבנק ישראל בבקשה  עו"ד יונתן קלינגרבאמצעות 

מהי המדיניות של כל אחד מהבנקים לקבלת מידע: 
  .בישראל לגבי מטבעות קריפטוגרפים

לאחר שבנק ישראל סירב להעביר את המידע, פנה 
וזי לבית המשפט המח באמצעות עוד קלינגר האיגוד

בירושלים בעתירה לגילוי מידע, שכן לעמדת האיגוד 
קבלת המדיניות הינה השלב הראשון ולאחרי קבלתו ניתן 
יהיה לעתור נגד אישור המדיניות האמורה על ידי בנק 

  ... בתקווה שהדברים יובהרו על ידי בית המשפטישראל. 


