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 סמכות פקיד השומה להתעלם מהסכמים ומתוצאותיהם

 ח"ד ורו"שרעבי, עונעם 

  
יש הטוענים שלאחרונה ניתן להבחין במגמה במסגרתה הליכי שומה ד'פקטו מהווים ביקורת על 
צורת ההתנהלות העסקית של הנישום. טענה שבבסיסה פעולות שנעשו מקורן אינו בשיקולים 

 יש לתקנה.שמטרתה העיקרית היא המנעות ממס ו עסקיים, אלא מיסויים

שניתן בפס"ד של פקיד השומה בהחלטות עסקיות ניתן לראות באופן בוטה דוגמא להתערבות 
פקיד  'נמ "( בע0990עוף טנא תעשיות ) 00/1411מ "עלאחרונה בבית המשפט המחוזי ת"א ב

 .21.2.2102מיום  שומה למפעלים גדולים

ושיווק עופות בע"מ )להלן: עם חברת עוף חי עיבוד הסכם התקשרה המערערת בבאותו מקרה, 
התחייבה עוף חי לספק למערערת פטמים לפי הזמנה מעת לעת )להלן:  במסגרתו( "עוף חי"

 (."ההסכם"

 . מערערתבשני שליש מהזכויות בבמועד החתימה על ההסכם החזיקו עוף חי בעלי המניות של 

 – 5991 המס תבשנו החייבות להכנסותיה ביחס המערערת הצהרות את קיבל לא פקיד השומה
בין מחיר קנייה של פטמים ע"י עוף חי  21%לבין  2.2%קיים פער בשיעור של בין וטען כי  5999

 לבין מחיר מכירתו למערערת.

 2.2%בקביעת הצו, החליט פקיד השומה, לטענתו, לפנים משורת הדין, להפחית ממחיר העלות 
 בלבד.

ד השומה רשאי להתערב בסכום השווי נימוקי המשיב, פקימ שעולהלטענת פקיד השומה, כפי 
שנקבע בין הצדדים וזאת במידה ולא שוכנע כי המחיר בעד המלאי הנמכר, נקבע בתום לב ובלי 
שהושפע במישרין ובעקיפין מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה. כל זאת ניתן ללמוד 

כת מלאי עסקי שעניינו הער ת מס הכנסה,לפקוד 51מהגדרת "סכום השווי" הקבוע בסעיף 
במקרים מסוימים. בענייננו מדובר במחיר המושפע מקיומם של יחסים מיוחדים בין המערערת 

 לבין חברת עוף חי שהרי חברת עוף חי היא בעלת ענין במערערת בעקיפין.

מסקנת פקיד השומה היתה כי הפער בין המחיר ששולם עבור פטמי הודו לבין מחיר העלות בידי 
. שהרי פער זה, פקודת מס הכנסהל 51הוצאה בייצור הכנסה כמשמעותו בסעיף  עוף חי אינו בגדר

לטענת פקיד השומה אינו נדרש, אינו נחוץ ולמעשה מיותר... פקיד השומה טוען לתשלום הוצאה, 
 לייצור הכנסתה של החברה.אשר בגינה לא נתקבלה כל תמורה, התורמת 

פקיד השומה כי העסקה אשר הוצגה בפניו כאילו המערערת קונה הפטמים מעוף חי  טעןלחילופין 
כי המערערת קונה בפועל ישירות מהמגדלים וכי, הקניה , אינה משקפת את המציאות בפועל

הינה  לפקודה אשר כל מטרתה 58באמצעות עוף חי הינה עסקה מלאכותית כמשמעותה בסעיף 
 הפחתת מס.   –הסבת רווחים מהמערערת לעוף חי )בעלת הפסדים( וכעולה מכך 
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בקביעה שישנם יחסים מיוחדים בין  אין דיבית המשפט, בפסק הדין בהתייחס להסכם גופו, קובע כי 
אלא יש מקרים שלמרות שלכאורה, ההסכם אינו  ,הצדדים להסכם על מנת לקבוע כי ההסכם אינו אמיתי
הסכם שעל פניו, אינו כלכלי בין צדדים ביחסים  כלכלי, עדיין ההסכם נכון עסקית ואין להתעלם ממנו.

 מיוחדים, עדיין ייתכן והינו נכון עסקית ואין להתעלם ממנו. 

ומחיר למערערת  "מהאמור עד כאן נמצא שההסכם נכרת להבטחת אספקת פטמיםואומר בית המשפט: 
וסביר להניח שלנציג קבוצת מאיר עזרא שהיה שותף לקביעת מחיר עוף חי לא היה עניין להעשיר את 
קופתה של עוף חי על חשבון רווחי המערערת. לנסיבות אלה היה על המשיב ליתן משקל מתאים בעת 

 כך היה."החלטתו לקבוע את ההכנסה החייבת של המערערת לפי מיטב השפיטה, ולא מצאתי ש

אינו  5.1%בהתייחס לפער בין העלות המדווחת לעלות המחושבת בשומה, קובע בית המשפט כי פער של 
מצדיק כלל התערבות של פקיד השומה בתוצאות העסקיות של המערערת, ובפרט כאשר מדובר בספרים 

 קבילים.

רות בהסכם ואופן "בהתחשב בנסיבות שתוארו לעיל באשר לתכלית ההתקשומסכם בית המשפט ואומר: 
ביצועו, האמור לעיל בעניין תחשיבי המשיב ובהתחשב בכך שפנקסיה של המערערת מהווים הוכחה 

בין מחיר עוף חי למחיר העלות  2.2%לכאורה לנכונות התוצאה העסקית של המערערת, נראה כי פער של 
עסקי המערערת על דרך עליו ביסס המשיב את שומותיו, אינו מצדיק התערבות של המשיב באופן ניהול 

  קביעת מחיר הפטמים שרכשה מעוף חי או בהצהרותיה ביחס להכנסתה החייבת."

דוגמא נוספת לעסקה ששיקולי המס אינם השיקול העיקרי בה, למרות שכנגזרת, קיימת הטבת מס, היא 
 רכישת שלד בורסאי.

גלומה סת פעילות רווחית רכישת שלד בורסאי והכנבבשלד בורסאי, מעצם הגדרתו, גלומים הפסדים ו
, פקיד שומה למפעלים גדולים נ' יואב 7/02493ע"א הטבת מס אולם בית המשפט העליון בפס"ד 

 מסחרי טעם רואה ,2-( ה5002)אוגוסט  4מיסים יז/ רובינשטיין ושות' חברה לבנין פיתוח ומימון בע"מ
 איננה, וכשכזו מסחרי טעם וריהמאח שעומד לעסקה כדוגמא זאת ומביא טורח ואף, ציבורי שלד ברכישת

  .מלאכותית עסקה

גם אנו סבורים כי אל לו לפקיד השומה לאמץ מדיניות לפיה חיסכון במס כתוצאה מפעולה עסקית, לסיום, 
  עסקינן."עסקה המלאכותית" אם הינו מהותי, חזקה שב

מכלול שלם של קיים מלאכותית.  העסק ההפחתת מס, הינהינו תוצאותיה שחלק מבמשק  הלא כל עסק
 מטרתה העיקרית. זו אינה ,מהותיתשיקולים עסקיים במשק, אשר גם אם תוצאתם הינה הפחתת מס, 

אנו סבורים כי נכון הדבר שבעתיים כאשר מדובר בספרים קבילים. מדיניות של פקיד השומה להוציא 
ול הספרים שומות המתערבות שיעורי עלות מכר, בספרים קבילים, פוגמת מהותית בכל מטרת ניה

 ..מלכתחילה

 

 

 

 – ח נעם שרעבי"ורואו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

 

מטרתו הינה אינפורמטיבית , תחליף לייעוץ משפטיאו /למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


