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   דוח איחוד עוסקיםהגשת תזכורת: קנס בגין איחור ב
 

  נשיאת הלשכה לשכת רואי החשבון ברשותה של
תזכורת שלחה לחברי הלשכה  רו"ח איריס שטרק

 .אי דיווח דו"ח שנתי מסכם לאיחוד עוסקיםבענין 
סגנית הלשכה, רו"ח, , עליה חתומה גם התזכורת

לעוסקים אשר נה הי, פייג-ליאת נויבירטעו"ד 
שומים ומדווחים במסגרת איחוד עוסקים בהתאם ר

 .ך מוסףערס לחוק מ 56עיף להוראות ס
  וסקים , מחייב כל אחד מהעא לחוק מע"מ71סעיף

שנרשמו כאמור לעיל, להגיש דו"ח שנתי מסכם על 
סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם 
העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו 

לרבות מהעוסקים שנרשמנו קיבל, וכל השירותים ש
 "(.עוסקים דו"ח איחוד)" עמו כאחד

 ימים מתום  90וח הינו מקוון ויעשה בתוך יוהד
עד לתאריך שנת המס, קרי על עוסק כאמור להגיש 

דו"ח המתייחס לפעילותו  במרס בכל שנה 31
 .העסקית בשנת המס הקודמת

  ,שחובת הדיווח כאמור לשכת רואי חשבון מציינת
לה רק על מדווחים באיחוד עוסקים הרשומים ח

סוג תיק הרשומות בת יוולא על שותפו 61בסוג תיק 
48,52.

 ם לתיקון תקנות העבירות המנהליות )קנס תאבה
, אי הגשת 1987 -חיקוקי מסים( התשמ"ז  –מנהלי 

דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים 
בגינה באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית ש

ח ₪ בגין כל דו" 5,000קנס מנהלי בסך ניתן להטיל 
 .שלא הוגש

 יוסי נבון  רמ מכתבו שלזכורת מצורפים תל-  
ברשות קנס מינהלי  -ממונה בכיר )מפקח ארצי( 

 .המסים
סמנכ"לית   -גלינדוס  של גב' זילפהמכתבה כן ו

לפיהם  ,םבכירה לאכיפת הגביה ברשות המסי
עוסקים  תפעל להטלת קנסות מנהליים כנגד ותהרש

וד עוסקים אשר הרשומים ומדווחים במסגרת איח
 .2017-ו 2016לשנים האיחוד דו"ח הלא הגישו את 

 טרם הטלת  בתזכורת, כי יחד עם זאת הובהר
נקיטת צעדים הקנס המנהלי ועל מנת להימנע מ

ה מנהליים מידיים ומתוך גישה מתחשבת ומקיל
שטרם הגישו דוחות  עם עוסקיםר קשהרשות תצור 

 לצורך הסדרת העניין. 2017-ו 2016שנים ל
  דו"ח  –קישור לאתר הרשות מצ"ב לנוחיותכם

 וסקיםשנתי לאיחוד ע
 

 חוק שירותי תשלום נדחתה כניסתו לתוקף של 
 

  חוק שירותי ברשומות פורסם  .2018.2ביום
התיקון תוקן מאחר  .2020ף "התש תיקון(,) תשלום

עקב קשיים שנוצרו בעקבות הנסיבות הפוליטיות 
שהובילו למערכת בחירות שלישית בשנה האחרונה. 

השימוש באמצעי  ת החוק עוסקות ברפורמתהצע
  .תשלום מתקדמים

  אמור  2019 -, התשע"טשירותי תשלוםחוק
להסדיר את פעילותם של נותני התשלום, לרבות 

ות כרטיסי האשראי ונותני שירותי תשלום חבר
 .  paypalנוספים דוגמת 

  מועד כניסתו לתוקף של חוק שירותי תשלום היה
 .  9.1.2020ביום 
  דוחה את מועד תחילתו עד ליוםהתיקון שאושר 

, כדי לאפשר לגופים המספקים שירותי 14.10.2020
את היערכותם לכניסתו של החוק  תשלום להשלים

לתוקף ולבצע את ההתאמות הנדרשות ליישומו.
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https://fs.knesset.gov.il/22/law/22_lsr_567887.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_528386.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_528386.pdf
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  LIM -ו BEPS  - מורות ושינויים במשטר המס הבינלאומית
 אמיר ברנד, עו"ד

ין , משרד עורכי דרנדאמיר ב
 

  בשנים האחרונות, עובר עולם המיסוי הבינ"ל שינויים
שינויים אשר נותנים את אותותיהם גם על  –מרחיקי לכת 

 ישראל. על , גם זאתם ובכלל ייוממשטרי מס מק
 G20 –מדינות ה  מקורם כידוע ביוזמת ,שינויים אלו

תוכנית שר רקחו והביאו לעולם את , אOECD -וארגון ה
)להלן:  BEPS - Base Erosion and Profit Shifting -ה
אשר הגיעה תוכנית,  –"( BEPS-ה" או "התוכנית"

 (MLI)י רלמולטילטהמכשיר פרסום הלישורת האחרונה ב
לתיקון האמנות למניעת "( MLIאו "  "האמנה)להלן: "

 נית.של התוכ Action 15כפל מס הקיימות וכחלק 
בכך מתווספות המלצות התוכנית והוראות האמנה 

(, המהוות מעין OECD Guidelines)  OECD-להנחיות ה
 עקרונות היסוד של השיטה. 

 
 BEPS –תוכנית ה 

  פרסם ה, 2015בשלהי שנת- ECDO תוכנית מהפכנית ,
אשר עיקר מטרתה הוא התמודדות עם שחיקת בסיס 

נוצרה  ה למעשה,המס והסטת רווחים למקלטי מס. הלכ
תחרות בלתי הוגנת בין המדינות השונות בנוגע לגביית מס 
אמת בגין עסקאות רבות ובשל הפגיעה בהכנסות 
ממיסים. לשון אחר, מטרת התוכנית להתמודד בעיקר עם 

לאומיות אשר מבקשות באמצעות תכנוני מס ב ר חברות
אגרסיביים להפחית את חבות המס שלהן וליצור כללים 

המיסוי יהיה במקום בו נוצר הערך ובמקום  על פיהם
 .  מתקיימת הפעילות הכלכלית האמיתית

  15לצורך כך, נקבעו ( אופני פעולהActions הכוללים )
שחיקה ה עתהמלצות, וסט של כלים להתמודדות עם תופ

סוגיות בבסיס המס והסטת רווחים תוך התמקדות ב
 : יתרבין האקוטיות במיסוי הבינ"ל ובמחירי העברה. 

  באמנת המודל  עדכונן של הגדרות מוסד קבענקבע
במטרה להבטיח כי ההכנסות ימוסו במקום בו מתרחשת 
הלכה למעשה הפעילות הכלכלית ובניסיון למנוע ניצול 

 הורחבהמוסד קבע". בתוך כך, " רתלרעה של מוסד הגד
ependent Dתחולת מוסד קבע בהקשר של סוכן תלוי )

Agent פעולות הנחשבות לעזר  צמצום( ומנגד, נקבע
פעולות, אשר  -(  & uxiliaryAPreparatoryוהכנה )

 בנסיבות מסוימות, אינן מקימות לתאגיד מוסד קבע.
  המנלמניעת ניצול הטבות אכמו כן, נקבעו מבחנים 

מתוך הבנה כי משטר אמנות המס מאפשר לנישומים, לא 
את אחת, לזכות בהטבות מס מקום שאינם זכאים לכך וז

באמצעות "קניית אמנות". בין היתר נקבע "מבחן 
לא ו, לפי( Principal Purpose Testהמטרה העיקרית" )

יוענקו הטבות אמנה אם המטרה העיקרית של פעולה או 
המנויה באמנה פלונית. כמו  הההטב הסדר היתה השגת

כן, נקבע באמצעות סעיף הגבלת הטבות מצומצם 
(Simplified LOB כי )אמנה יינתנו רק למי הטבות ה

 . בסעיף שעומד בתנאים המפורטים
  משטרי יתרה מכל אלה, נקבעו כללים להתמודדות עם

בהם שיעור המס הוא נמוך מאוד או אפסי,  מס מזיקים
להחיל כללים בנוגע למשטרי מס ו ותבניסיון לייצר שקיפ

חודשת של הטבות המס מועדפים והכל תוך בחינה מ
נכסים בלתי מוחשיים וקניין  הניתנות לחברות בעלות

 IP -( וכי הטבה תינתן בתנאי שהמו"פ של הIPרוחני )
 (.Nexus Approachנעשה באותה מדינה )

  התוכנית בדוחותיה הסופיים, קובעת הנחיות גם בנוגע
תוך שהרציונל השולט הוא שתוצאת  רי העברהיחמל

מחירי העברה בפעילות בין חברתית, תשקף את הערך 
פונקציות והסיכונים שנלקחו על ידי כל אחד הנתרם, ה

מהצדדים ועל בסיס זה, יתקיים ייחוס הרווחים לחברי 
 הקבוצה. 

  בין הראשונות להטמיע את כללי התוכנית היא ישראל
בנושא  4/2016חוזר מס הכנסה מס' אשר פרסמה את 

 .תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנטות ילפע
 

 MLI – תמולטילטרליה האמנה
  הישראל, על מה חת ,2017ביוני  7ביום - MLI  לתיקון

האמנות למניעת כפל מס הקיימות כיום בהתאם 
. בנוסף לישראל חתמו על BEPS –ויקט ה להמלצות פר

מדינות נוספות כאשר לאחר  90 –האמנה למעלה מ 
החלו המדינות בהליכי האשרור הפנימיים  מההחתי
 .שלהן
  כאמור, האמנה היא בעצם הסנונית האחרונה של

. אולם זוהי Action 15-וחלק מ  BEPS-התוכנית 
הסנונית הראשונה המהווה החלק היישומי של התוכנית 
כולה ובבחינת הכלי המקשר בין האמנות הבילטרליות 

והדרך שבו  ופןלאס , מתייחAction 15הקיימות. כלומר, 
ייושמו ויבוצעו ההמלצות למניעת תכנוני המס באמצעות 

 . רליותהבילטתיקון ועדכון אמנות המס 
  אימוץ הוראות( האמנהMLI מאפשרות תיקונים )

 -ברוב האמנות המבוססות על אמנת המודל של ה
OECD. 

 סעיפי ה - MLI ווספו לאמנות תכוללים הוראות, שי
 ו הוראות הקיימות בהןיפחלהמס הקיימות או י

בנושאים כמו מניעת ניצול לרעה של האמנה, "שובר 
שקופות,  , טיפול בישויותשוויון" לתושבות של ישויות

במוסדות קבע, דיבידנדים, רווח הון במכירת  טיפול
ביטול כפל מס,  החזקה במקרקעין דרך ישויות, שיטת

 .מחירי העברה, הליכי הסכמה הדדית והליכי בוררות
  ויודגש, ההמלצות הינן מחייבות ברגע שמדינה

(. ואולם, האמנה אינה MLIהחליטה להיות צד לאמנה )
נת חובה על כל מדינה שכן, ישנן אמנות בילטרליות בבחי

. במצב MLI -שלא ניתן לעשות שימוש בכלים המנויים ב
דברים זה, המדינות המתקשרות עשויות לתקן את 

, אולם ברוח MLI -ב האמנה הבילטרליות בלא צורך
 הדברים של הוראותיה. 

 MLI -אופן יישום ה
  בנוסף לעניין יישום האמנה, הרי שהיא כוללת

 -להתייחסות להוראות המהותיות מתוך תוכנית ה
BEPS גם את אופן הטמעת השינויים באמנות ,

הבילטרליות. במובן זה יכולה כל מדינה להסתייג 
נתה לכלול סעיף וובכמהוראה כזו או אחרת, מקום שאין 

מדובר בהנחיות המנוסחות  –פלוני באמנה בילטרלית 
הניסוח הוא אחר. באופן כללי בלבד שהרי בכל אמנה 

 ההוראה מכוונת את הקורא כיצד לעשות את השינוי. 
 מנגנון ה- sNotification  משמעו הודעה שכל מדינה

שלחה הכוללת את רשימת האמנות אותן מבקשת 
 .תהסתייגויולרבות ה; MLI –ה  "יע המדינה לעדכן

קישורית לקריאת המאמר בהרחבה *

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-04-2016/he/Policy_IncomeTaxProfessionalInst_hoz_kalkala_2016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/income-tax-professional-inst-04-2016/he/Policy_IncomeTaxProfessionalInst_hoz_kalkala_2016.pdf
http://www.masfax.co.il/node/5164
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 ים  דספהרה בשל קניית חבעסקה מלאכותית ב -וי"ד נאספ
 4אביב  קיד שומה תלי בע"מ נ' פוקבוצת אחים נא, 17-09-46365ע"מ 

 , עו"ד ישראל בן ציון
 
 ת בכלי ן לראואם ניתה :שאלה שנדונה בערעורה

י" סודי יסחרמשום "טעם מ ,הציבורי שבשלד הבורסאי
  .עסקהמלאכותיותה של ולל הש
 רסאי חסר פעילות אובוד , שלהמערערת :רקע עובדתי 
על ידי האחים נאוי שהפכו לבעלי  נרכשה ,יםכסנ

החדשים בה באמצעות הקצאת מניות פרטית השליטה 
עסקת "; "הלי השליטעב" ו/או "האחים נאויהלן: ")ל

ל ה ש"(. לאחר רכישת השליטה ושינוי שמהרכישה
", קבוצת האחים נאוי בע"מחי, "שמה הנוכמערערת לה

ים וידחם לות של מסחר בממסריעיפ רוכזה במערערת
אוי, פרטית בשליטת האחים נ אשר הועברה אליה מחברה

החברה חברת עולמי להשקעות )ב.ה.( בע"מ )להלן: "
יתרת ההפסדים  עמדה רכישהעד הבמו ."(הפרטית

של  סך על העסקיים של המערערת לצורכי מס
"( וכן היה לה ההפסד העסקי"ח )להלן: "ש 52,19944,0

מס פקודת ב תועומניירות ערך, כמשמ לייאהפסד ר
הפסד ההון "ש"ח )להלן:  109,635,063בסך של  הכנסה

ההפסדים " –" וביחד עם ההפסד העסקי הריאלי
 "(. הצבורים

 153 -ורים של המערערת עמד על כדים הצבסך ההפס 
זזה המערערת, קי 2013-1120נות המס שב. "חמיליון ש

סדים הצבורים הפה כנגד הכנסתה החייבת, את מלוא
 2011המס  מיליון ש"ח, כאשר בשנת 531 -כל בסך ש

המשיב לא קיבל את  . ד העסקיוא ההפסה את מלקיזז
 הקיזוז האמור.

  ת נטל ההוכחה א הרים אהמשיב ל ,המערערתלטענת
סקה עמד עביסוד ה כי כיחהאובייקטיבי המוטל עליו להו

 טעם פיסקאלי יסודי. 
  כי  –עלויות העסקה ל ש בצד –המערערת טוענת

מיליון במערערת,  47עו סך של נאוי השקיים חהא
מיליון  100 -טובתה ערבויות אישיות בסך של כהעמידו ל

של שיתוף הציבור ית קבועה ות משמעותש"ח וספגו על
ם יים יסודיחרימס טעמים , וכיברווחיהם, מכאן ולהבא

הובילו לרכישת השליטה בה ובראשם "הנראות 
  ".הציבורית

  ,להוכיח קיומו של  ד בנטלעמי כ טוען המשיבמנגד
ס העסקה. טעם יסודי זה טעם פיסקאלי יסודי בבסי

של המערערת  משתקף בהפסדיה הצבורים הניכרים
 34 -מיליון ש"ח ובחיסכון מס של כ 153 -כבסכום של 

המערערת לא ת המשיב, מדתלע לעומת זאת, "ח.מיליון ש
 וד עליה להוכיח כי ביסל וטעמדה בנטל הסובייקטיבי המ

טעם מסחרי יסודי וממילא לא הוכיחה כי  שתה עמדכיר
יסודיותו  טעם המסחרי, אפילו היה מוכח, שקול במידתה

 לטעם הפיסקאלי.
 :ירדנה סרוסי 'הש ', כב"אחוזי בתמההמ"ש בי
 ,וקה, כאשר המשיב הפסכה לפי ההל כי ביהמ"ש קבע

ל הראשוני נטה טוען כי עסקה היא מלאכותית, עליו
 העסקה.  טעם פיסקאלי יסודי בבסיס יםקיי להוכיח כ

במובן זה שהיא נעשית  אובייקטיבית בחינה זו היא
 באופן "יבש", מבחינה "מספרית".

הניתן לקיזוז, חומר הראיות מלמד בה ההפסד במישור גו
ההפסד העסקי, בעת עסקת על כו הסתמ אוים נכי האחי

ייחס מהמ"ש ובי י,אלהפסד ההון הריועל הרכישה, 
כללה הפסד זה בדו"חות  עובדה שהמערערתל רבל משק

וקיזזה אותו כנגד  2012ה למשיב לשנת המס שהגיש
 הכנסתה החייבת מעסק. 

 ות בהן נשאו בעלי השליטהעלויות הן כימלעניי ,
"ח בלבד בגין ליון שמי 255.של  בעלות האחים נאוי נשאו

דת ערבויות עמגע להבכל הנוושיתוף הציבור בהשקעה 
ף "חי" ת, לא מדובר בהעברה של כסערערלמאישיות 

 למערערת. 
 המשיב עמד בנטל כי  ,המ"שבע ביק ,ל יוצאועכפ

רית, כי מספ-טיביתנה אובייקהמוטל עליו להוכיח, מבחי
 מבוצעת.  תהקה לא הייפיסקאלי, העסאלמלא הטעם ה

המערערת להציג את  עלי ביהמ"ש, כך לפבשלב הבא, 
 נאוי לביצוע יםאחה ים שהובילו אתהמסחרי הטעמים

טעמים אלו לא  העסקה ולהוכיח, כי אלמלא קיומם של
שלוש שאלות ניצבות לדיון  הייתה מתבצעת העסקה.

 הדין: זה של פסקבחלק 
ם האם האחים נאוי הציגו טעמים מסחריים יסודיי -

ית מפסידה בהשוואה לניהול ציבוררה חב לרכישת
  מרוויחה? הפעילות בחברה פרטית

ודיים לרכישת שלד ים מסחריים יסעמט גוהאם הוצ -
לדרכים חלופיות להיכנס לבורסה? בורסאי בהשוואה 

 דייםם יסוסחרייבהנחה שכן, האם הוצגו טעמים מ
 ישת השלד הבורסאי הספציפי, היא המערערת?לרכ

שברכישת השלד  ים היסודייםיהמסחר טעמיםהאם ה -
 ון בזמןו, נלקחו בחשבהבורסאי הספציפי, ככל שהוכח

 ?אויל ידי האחים נע מתא
 טענותיה של  י, מקובלותבאופן כלל כי ,קובעהמ"ש בי

בדיה יש לראות ב"נראות הציבורית", על רשהמערערת 
כישת חברה ציבורית "טעם מסחרי" ברים, משום השונ

ף כטעם "מסחרי ת אאימוהמת בנסיבותמפסידה, ו
הכלכלי,  כי הערך ,ברם, המערערת לא הוכיחהיסודי". 

ובזמן שברכישת שלד בורסאי  סכון בעלויותחיב וםהגל
בהשוואה הפסדים, היווה "טעם מסחרי יסודי", שיש בו 

אותה עת זמינות ב ורסה שהיולחלופות כניסה אחרות לב
 או הפסדים פחותים.  ושנש
 ביצוע העסקה עמד  בעתכי  יחה,לא הוכ המערערת

י שברכישת י הייחודלנגד האחים נאוי היתרון המסחר
כון רך הכלכלי של החיסאי דווקא, בדמות הערסבוד של

השוואה, למשל, לדרך המלך של הנפקה ת ובזמן, בבעלויו
מינים י כניסה זאה למסלולבשוק ראשוני או בהשוו

 .   פחותיםאחרים לבורסה, שנושאים הפסדים 
כיחה כי בדקה שלדים ציבוריים נוספים לא הות ערערהמ

סאי הנרכש ורהבד הוכיח כי השלהצליחה לוממילא לא 
א תשלום ה העסקה ללידי" שאפשר את מבנהיה "היח

 .מיית שליטהפר
 רכישת המערערת נעשתהלסיכום קבע ביהמ"ש, כי 

בגדר יה הצבורים ולכן היא דניצול הפסמטעם של 
 . "עסקה מלאכותית"
 

 תוצאה: 
 הוצאות ₪ 45,000תשלם המערערת  ,הערעור נדחה. 
 

  20.1.20ביום ניתן 
 עוה"ד יניב שקל ולינור בוני :תערער"כ המב

 (ת"א )אזרחי 'רקפ, פורת אירעו"ד מ ב"כ המשיב:

https://www.nevo.co.il/search/Highlighter.aspx?type=0
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 י שדורש מ לבערעור מס חיסיון מפני הפללה עצמית 
 4יב וייסמן נ' פקיד שומה תל אב 17-01-52353 ע"מ

 ו"דע, ישראל בן ציון
 
  :האם רשאי המשיב לחייב השאלה הנשאלת הינה

שעלולים להפלילו, ומה  רער להמציא לידיו מסמכיםמע
המשפט,  החלטת ביתבלי ועם  נפקות הגשת המסמכים

 מפני הפללה עצמית. לעניין החיסיון
 בשיתוף פעולה מערער משיב, הלטענת ה: ירקע עובדת

יות וארפת מרפאות לטיפול בבעיו עם בנו, הקים רשת
 והפיק מהם הכנסות, בארץ ובחו"ל. 

כתבי אישום  ה פלילית ואף הוגשוהלה חקירזמנו התנב
המשיב  ".פרשת קליניקה און"גרת פרשה שכונתה סבמ

ליניקות הקי וחרושומת מס על חלקו ב הוציא למערער
גדו ונגד בהתאם לממצאי החקירה הפלילית שהתנהלה נ

 .מעורבים נוספים בפרשהבנו ו
ביר לעיונו העמערער לל רהכי יו ,המ"שמביביקש המשיב 

רו פשיא אשר )דוחות שונים( המסמכים המבוקשיםאת 
 ."באופן מדויק יותר את הכנסותיו וםלש"

ש יקב י,במסגרת ההליך השומת י, כהמשיבען עוד ט
ערער את המסמכים המבוקשים. אולם מאחר לקבל מהמ

המערער לא נענה לבקשתו ולא המציא את המסמכים, ש
ם למסמכים ולמידע אמה בהתהשואת להוציא הוא נאלץ 

  .שעמדו בפניו
נ"ל כים האת המסמ בקש לקבלב מהמערער טען כי המשי

הוא זכאי וכי  ,לצורך ההליך הפלילי המתנהל בעניינו
מית בקשר לגילוי כל ראיה הפללה עצי פנמ וןלחיסי

 י. שעלולה להפלילו בהליך הפליל
  במסגרת התגובה הגיש המערער גם בקשה לעיכוב

 כרעה בהליך הפלילי.הליך המס עד לה
. אשת המערער שהיא 25.1.2019בתאריך  המערער נפטר

 כי היא עומדת על ,המ"שעה לביורשת עזבונו, הודיי
 .נוחף המך חלזכותה לנהל את ההלי
סמכים גילוי המלהידרש להמ"ש המשיב ביקש מבי

שכן לאור פטירת המערער, הטענה  כעת, המבוקשים, כבר
 ת. עצמית אינה רלוונטי על חיסיון מפני הפללה

 כי המסמכים המבוקשים יועברו לעיונו  המשיב ביקש
לו,  לאלתר, על אף עיכוב ההליכים, וזאת על מנת לאפשר

ההליך, לבחון את המסמכים דוש לחי בזמן שיחלוף עד
 .נייניתאליהם ע ולהתייחס

 לדחות את בקשת המשיב לגילוי קשה המערערת בי
 הבאים: המסמכים המבוקשים מהטעמים

היו בפני המשיב בעת  כים המבוקשים לאראשית, המסמ
עריכת השומה ודחיית ההשגה ולכן ממילא אין בהם 

ן, ריכתעד עלה, האם השומות, במולסייע בהכרעה בשא
 היו שומות סבירות ומבוססות.

לידיו את קבל ל ממש שהמשיב מבקש ליש חשש ש כן
 .המסמכים המבוקשים דווקא לצורך ההליך הפלילי

קשת גילוי המשפט ייעתר לב לחילופין, ככל שבית
המסמכים, ביקשה המערערת חיסיון שימוש במסמכים 

 ים אחרים.אלו בהליכים פליליים ובהליכ
המערערת ובה חזר על  שובתלת בתוגות ש אתהמשיב הגי

 י המסמכים המבוקשים.שתו לגילובק
  : ירדנה סרוסי 'הש ', כב"אהמחוזי בתהמ"ש בי
  בתום ישיבת קדם משפט, ביהמ"ש, כי ין יצראשית 

לאור זאת,  ,ניתן על ידי מותב זה צו לגילוי מסמכים הדדי
ער לטעון כנגד עצם חלף המועד בו יכול היה המער

 .לוי המסמכיםלגי דרישהה

ים אינם , כי המסמכים המבוקשרתלעניין טענת המערע
ונטיים משום שלא שימשו בשלב השומה, בהתחשב רלו
קשים לא הועברו על ידי בדה כי המסמכים המבובעו

המערער בהליך השומה, על אף שנדרשו על ידי המשיב, 
בטענה, אינה הצדק עם המשיב כי היאחזות המערערת 

 עטה.  ן המבלשו במקומה,
הקנה המחוקק סמכויות  ההכנס מס פקודתל 135 בסעיף

יד השומה לדרוש מסמכים בהליכי השומה נרחבות לפק
במטרה לסייע לו להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של 

א לגלות קבלת טענת המערערת, כי היא זכאית של ם.אד
פללה המבוקשים בשל החשש מפני האת המסמכים 

הסמכות שהעניק  את תוכןעקר מעצמית, עלולה ל
 מס פקודתהשומה באופן מפורש בקק לפקיד המחו
ולחתור תחת תכליתה הפיסקאלית של דרישת  ההכנס

 המסמכים. 
מפני ייסוג  הפללה עצמית לכן, ככלל, האינטרס של אי

 .האינטרס הציבורי של שומת מס אמת
 הבןנגד האישום  , העובדה שכתבש"ו של ביהמלטעמ

כי התביעה סבורה שיש בידיה  ,דהר מעיש זה מכבהוג
נדחית ן, על כ. מספיקות כדי להביא להרשעתו איותר

בקשת המשיב לגילוי המסמכים לפיה טענת המערערת 
 לי.ינועדה מלכתחילה לשרת את ההליך הפל

 שיינתן לה "חיסיון שימוש"  המערערת מבקשת
, היה ובית יותהרא פקודתל (ב)47 סעיףבמסמכים, לפי 

על בית המשפט לבחון את  גילוים. ט עליחלי המשפט
 ם: הבקשה בשני שלבי

לבחון האם מתקיים חשש להפללה  ישבשלב הראשון, 
 דרש לגלות. עצמית במסמכים אשר המערער נ

הסרת  את , מצד אחד,לשקולמ"ש הני על בישלב השב
גילויים של החיסיון הכללי מפני הפללה עצמית והתרת 

בירור ההכנסה  צורךל המסכים המפלילים בהליך מסמה
מתן החיסיון מפני את  מצד שני,ו ,החייבת האמיתית

במסמכים אלו בהליכים פליליים קיימים או וש משי
על מנת  שיםות את האיזונים הנדרולעשעתידיים, 

 הבטיח את התוצאה הנכונה.ל
 יש לזכור כי, הנטל לביסוס הטענה : "הירביהמ"ש הב
מיטב השפיטה  ל פיאלו עמה, שנעשתה בנסיבות כי השו –

על מוטל  –יות, אינה סבירה ועל בסיס ראיות חלק
ת, כאשר סבירות השומה היא גם נגזרת של המערער

היקף הראיות שעמדו בפני המשיב בעת הוצאתה. 
שהמערערת מחליטה לממש את זכותה לחיסיון העובדה 

תימנע  מפני הפללה עצמית, שאכן עומדת לה, אך אגב כך
בירור ממצה של הסוגיות יע לת להגמהמשיב היכול

 .  "הערעורי סיכויי עלולה לגרור השלכות לגב שבמחלוקת,
 

 :תוצאה
 זונים שצריכים מכלול השיקולים והאיבשים לב ל

הבשילה כי טרם  המשפט הורה ביתלהילקח בחשבון, 
המסמכים גילוי המשיב להשעה למתן החלטה בבקשת 

 .ן עצמםלבי ובינםהצדדים, הדברים בין ויש צורך בליבון 
 

        19.12.19 :וםיב ןנית
 דד ונועה מילשטייןעוה"ד עמית חהמערערת: ב"כ 

-אקסן ושירה ויזל-עוה"ד יעל הרשמןב"כ המשיב: 
 )אזרחי( מחוז ת"א 'מפרק גלצור
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 קיזוז הפסדים אינה עוברת בירושה לזכות ה
  אח'ו סבאמה כפר נ' פקיד שוואח' דינשטיין  גילי 17-10-12853ע"מ 

 אש, עו"דמיכאל כשכ
 

 ערעורים על שומות שנקבעו למערעריםעניין לנו ב 
 פקיד שומה כפר סבאו 3ת"א  יד שומהידי פק-על

השאלה האם  לתהע םבמסגרת "(ביםהמשי)להלן: "
להלן: ז"ל )יין דינשטצבי  – המנוח יורשי זכאיות

תיהם הפסדים מעסק והפסדי לקזז מהכנסו "(המנוח"
 .למנוח הון שהיו

מגן  פו, מפי כב' השופטי-אביב-תלבהמחוזי המ"ש בי
, שלהלןמובאה ב נובחר לפתוח את פסק די אלטוביה

שאליה  ,התוצאהי מהנחש יכול הקורא למקראה של
 :המ"שהגיע בי

 
ל אַ  ְרָעםִמזַ  ֲאַנְחנּו"  ּוָרה,־ְגבָּוֵזישֶׁ

ר קֹוָלם ִהִציל אֶׁ   ת רֹוָמא ַהִביָרה.ֲאשֶׁ
תָשם ִלְכבֹו רֶׁ  ָדם ַאְנֵשי ַהקֶׁ

ת". רֶׁ  ָקְבעּו ֲאִפילּו ַחג־ַמְזכֶׁ
 –ָשַאל ַהָזר  –ת” “ּוְבֵאיזֹו ְזכּו –

ם ָכבֹוד ִויָקר?”  “ּדֹוְרִשים ַאתֶׁ
ת, ַמה ְזכ – רֶׁ ֹּאת אֹומֶׁ  נּו?ּותֵ "ַמה ז
 בֹוֵתנּו…" : אֲ ְעתָ ֵרי ָשמַ הֲ 
 (.של איוואן קרילוב מתוך משל האווזים)
 
צבר הפסד מעסק  2011עסק ובשנת  המנוח ניהל

סך ₪ והפסד הון ב 2,618,420ומשלח יד בסך 
וביום  .₪201210.4. המנוח נפטר ביום  3,87746,05

 ,3 -ו 2 רותהמערע ניתן צו ירושה לפיו ירשו 23.7.2012
"( וגב' ' דינשטייןבג" )להלן: נשטייןגב' גילי דיה

"( חלקים גב' מלכסוןן )להלן: "אירית מלכסו
הן הגב' דינשטיין והן הגב'  זבונו של המנוח.מעי

)להלן:  ל מלכסוןגה מר יחזקאזומלכסון ובן 
לקזז בדוחות שהגישו "( ביקשו משפחת מלכסון"
יו של פסד, את ה2012פקיד השומה לשנת המס ל

 תם. נוח כנגד הכנסהמ
אים כי המערערים אינם זכ ,בהודעתם קבעומשיבים ה

ים שנכללו בדוחות לכלול בדוחותיהם הפסדים מועבר
שה, באשר המנוח, לפני פטירתו על פי חלקיהם בירו

כאמור הם בגדר זכות אישית של  ז הפסדיםקיזו
פי דיני המס. מכאן -הורשה, עלהמנוח, שאינה ניתנת ל

 רים.עוהער
 יבים, המש ם קביעותשלימו עמערערים לא הה

. המחוזיהמ"ש פני ביוערערו על קביעות אלה ב
הפסדים צבורים מהווים כי מו הטעי המערערים

קבועה הגדרה הרחבה הפי ה-על בידי הנישום, "נכס"
"(. הפקודהמס הכנסה )להלן: " לפקודת 88עיף בס

 הירושה,לחוק  1י סעיף פ-עוד טענו המערערים כי על
במות אדם "(, ק הירושהחו)להלן: " 1965-כ"ההתש

. על פי הפסיקה העיזבון כולל עובר עזבונו ליורשיו
הפסדים , ועל כן יש לראות בם או זכות הנאהנכסי

ל לעבור שיכולי, בעל שווי כלכ צבורים "נכס"ה
פרשנות ימו המערערים כי ה לעיזבון. עוד הטעבירוש

יזוז ת לקה שהזכות אף היא במסקנתכליתית תומכ
עוד נטען על  של מוריש.ונו לק מעיזבהפסדים מהווה ח

ע, כי מיום )ב( לפקודה קוב120סעיף ערערים כי ידי המ
פטירתו של אדם יראו את הכנסתו החייבת של 

וראה זו ים. בהתחשב בהשל היורשזבון כהכנסתם העי
אה מפורשת המגבילה את עבירות הזכות ובהעדר הור

 הזכות לקיזוז הפסדיםעל  ש להחילקיזוז הפסדים יל
 .האת הכלל של הדדיות או סימטרי רשיםבידי יו

 
 :מגן אלטוביה כב' השופט, "אתהמחוזי המ"ש יב
 וקבע את הערעורים  "שביהמ דחהלעיל,  כנרמז
 יביםהמשקול דעתם של שיאין מקום להתערב בש

 ערעורים. הנשוא לטות ההחשעה שקבעו את 
וז עוסק בקיז לפקודה)ב( 28סעיף , כי קפסהמ"ש בי

ים בשנ יבת עתידיתבורים כנגד הכנסה חיהפסדים צ
שבהוראות סעיף  'אדם אותוהדיבור 'שלאחר מכן. 

 ל גם את יורשיו של נישום. , אינו כול28
 נקודת המוצא של ב שיש כשל לוגיציין המ"ש בי

 ירושהחוק הלפיה  ,קשג הנחת המבוסומערים ערהמ
 היא שהשאלה היותר הורשה של הפסדים, מאפש

רשה של הפסדים , מאפשר הוהכלליהאם הדין 
טענת המערערים לפיה יש , כי ביהמ"ש קבעצבורים. 

אומנם וח, נכס, מנלראות בהפסדים הצבורים של ה
פט, אולם אין בכך ובהוראות לת על בית המשמקוב

 מקום שדיני ,, כדי לסייע להםרושהחוק היל 1ף סעי
המס מחילים מגבלות על הזכות לקיזוז הפסדים או 

 . תםעל עבירו
 חוק הירושה אינו קובע את מסתי יהמ"ש קבע, כב 

כלי "הנכסים של המוריש והעזבון הוא בבחינת 
פי -על קבעותנאשר ת וחובות , זכויוכסיםלנ "קיבול
ויות והחובות נטי לכל אחד מהנכסים, הזכהרלבהדין 

ב הפסדים מעסק שהיו שר שעקאפ של המוריש.
ם אין בכך וללנישום תקטן מסת הנכסים בעיזבונו, א

מדובר זהות בין המוריש ליורשים, ככל ש כדי ליצור
 בדיני המס. 

  ידי  ז הפסדים עלאין לאפשר קיזובימ"ש קבע, כי
גם לא באצטלה ין, יש מאפרשנות  בדרך של יורשים

 המ"שקבע בי לפיכך רשנות התכליתית.של שיטת הפ
יר למערערים לקזז את ההפסדים מעסק אין להתש

טעמים להתיר ככל שיש . היו למנוחש והפסדי ההון
על המחוקק  כפי שהטעימו המערערים, קיזוז כאמור,

כפי  ,ת הפקודהתיקון הוראוולפעול לזה לדון בעניין 
 לנכון. שימצא

 
 ה: תוצא
  25,000 -חויבו ברים המערע .נדחו הערעורים ₪  

 פט ושכ"ט עו"ד.הוצאות מש
 

 .20.20114 ניתן ביום:
 זועבי אחו פרנק ועמראןוה"ד ע ים:ב"כ המערער

 ת"א )אזרחי( 'ב"כ המשיב: עו"ד יעל הרמן מפרק
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 מיליון ₪ )!( לזכאי מענק עבודה   467
הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י  ק עבודהמענכידוע, 

רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של זכאים 
העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרת המענק 
לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר 

תיים ולהוות חבר-כלכליים יםהנמוכות לצמצם פער
 לסייע בשיפורכדי בשוק העבודה, להשתלבותם תמריץ 

 .כלכלי
 

-קיבלו כ 13.2.20על פי הודעת רשות המסים, ביום 
שכירים ועצמאים, הזכאים למענק עבודה את  280,000

בסך כולל  2018התשלום האחרון של המענק לשנת המס 
 2018נת המס ה לשנקי עבודמע מיליון ₪. 467של 

עובדים. במסגרת הוראת שעה, עם הורים  היטיבו
השוואה בגובה המענק לאב עובד למענק בוצעה 

(, ניתנה 50%-המשולם לאם עובדת )מענק מוגדל ב
למשפחה בה שני הורים  30%תוספת למענק של עד 

מנתוני  עובדים וכן הוגדל טווח ההכנסה המזכה במענק.
ד עומ 2018נקים לשנת המע סך, כי להרשות המסים עו

ומת סך לע 16%-מיליארד ₪ )גידול ב 1.3-כ עד כה על
 (.2017המענקים לשנת 

 
ניתן להגיש בקשות למענק עבודה  1.1.2020-החל מ
באחת משתי דרכים: הראשונה, באמצעות  2019לשנת 

ה מקוונת הגשת בקשאתר האינטרנט של הרשות )
י שהגישו בקשה (. אפשרות זו זמינה לממענק עבודהל

דואר בסניפי  -למענק בשנתיים האחרונות. השנייה 
 ישראל.

 
 
 

 2020הפחתת תקציב ואגרות    -"ענירשות  
ח"כ משה , בראשות ועדת הכספיםאישרה  5.2.20ביום 
ר , לאח2020-ל הרשות לניירות ערךאת תקציב  גפני,

שחבריה ביקשו כי זו תיישר קו עם גופים נוספים, נוכח 
מצב הגרעון והעדר תקציב סדור. לאור דרישה זו הודיע 

מנכ"ל הרשות לניירות ערך על הפחתה  עודד שפירר
 מיליון ₪.  5בתקציב בגובה של  
מיליון ₪, זאת לאחר שבהצעה  188.6התקציב יעמוד על 

ועות עמד המקורית שהגישה הרשות, לפני מספר שב
מיליון ₪. כמו כן הודיע שפירר,  193.6התקציב על 

תובא  2020מנכ"ל הרשות לניירות ערך כי בסוף שנת 
 .2021 – 2020הפחתה לאגרות השנתיות לשנים 

 
 

 

   אי הגשת דוחות  חודשי מאסר בגין 11
 - חות שנתייםדו 7 בעלים של שלוש חברות שלא הגיש

הדוח האישי את ותו ול שלוש חברות פרטיות בבעלש
המ"ש המחוזי ביחודשי מאסר.  11של  קיבל עונששלו 

)כב' סגן הנשיאה השופט אליהו ביתן,  בבאר שבע
השופטת גילת שלו והשופט ישראל אקסלרד( קיבל את 

והותיר על כנה את תקופת  עמדת רשות המסים
רות וד דהן משדד -ערהמער המאסר, שנגזרה על

 עו"ד ציון קינןהרשעתו. בבימ"ש שלום באשדוד לאחר 
רשות המסים. כפי מחוז דרום ייצג את  מפרקליטות

, החברה בבימ"ש השלום באשדוד שצויין בגזר הדין 
שיפוצים לא הגישה בבבעלותו של המערער שעסקה 

, החברה בבעלותו 2009 – 2008שנים דוחות שנתיים ל
הגישה דוח  ה לאבודות בנייבעקה של המערער שעס

 והחברה בבעלותו של המערער שעסקה 5201שנתי לשנת 
גם  2015 – 2013בבניה לא הגישה דוחות שנתיים לשנים 

  תדהן עצמו לא הגיש א
. החקירה נגד דהן נוהלה ע"י 2015הדוח שלו לשנת 

  לים ומרכז ברשות המסים.פקיד שומה חקירות ירוש
פעולה חוזר, פוס ערער היה דלמכי  ,ר הדיןעוד עולה מגז

יה, מסגרת חברה אחת, לא הגיש את דוחותוא פעל בה
הפסיק לפעול באמצעותה והעביר את הפעילות לחברה 
הבאה, וכך הלאה. יתרה מזאת, גם לאחר הגשת כתב 
האישום הראשון נגדו הוא המשיך לבצע עבירות דומות 

ר, דבן "בסופו של בשתי החברות. וכפי שנכתב בגזר הדי
נות גלגלה קית של המערער בחברות השוהעס הפעילות

נסה לא קיבל על כך דוחות". מיליון ₪ ומס הכ 50מעל 
"אי הגשת דוחות או הגשתם  –עוד נכתב בפסק הדין 

באיחור ניכר, משבשת את הסדרים ומכבידה על בירור 
מעותית ביכולת השלטונות העובדות, פוגמת בצורה מש

בותו במס, את חלגזור מהן ו רווחי הנישוםלעמוד על 
פוגעת בהכנסות המדינה ובחלוקה ובסופו של דבר 

  ויונית של הנטל".השו
 

   מהעסקים בכפ"ס לא רשמו הכנסות   1/3
ערך  פקיד שומה כפר סבאעל פי הודעת רשות המסים, 

בא, לאחרונה מבצע מס הכנסה שהתרכז בערים כפר ס
בו נבדקו ו ביום שישירך נע הוד השרון ורעננה. המבצע

רבות רופאי בתחום המסחר והשירותים ל סקיםע
ת, מגדלי ומוכרי תותים, שיניים, ירקנים, משתלו

 פרחים, אטליז, מספרות, מכוני יופי, וטרינרים ועוד.
בתי עסק, ונמצא כי  28-ביום המבצע נערכו ביקורות ב

ת כחוק. פעילות ביקורת זו, מתוכם לא רשמו הכנסו 10
ל הגברת שים רשות המסת יומדינמ ה כחלקנערכ

יפור ושימור יכולת ההרתעה, פעילות האכיפה לש
 .המסנטל  שיוויוןוהגברת , המודיעיןהרחבת 
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