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 –י פקיד השומה "ניתן לייחס הכנסת חברה שהוגדלה עאם ה
 ממשכורת של בעליהכהכנסה 

 
 ורו"ח ד"עו, דהןב יעק

 

משפט במחוזי בירושלים פסק דין חשוב ע"י כבוד השופט דוד מינץ בבית  ניתן 71/71/3772ביום 
( לחברת "המשיב")להלן:  7ערעורים על צווים שהוציא פקיד שומה ירושלים  המתייחס למס'

( ולמר חיים מאיר מלר המחזיק במחצית "המערערת"מ.א.כ.ל איכות מזון בע"מ )להלן: 
 (."המערער"ממניותיה )להלן: 

 
 כנגד המערער ערעור שלטעמנו בעל המשמעות החשובה ביותר, והוא ערעורבמאמר זה, נתמקד ב

 במניות המערער של לחלקו בהתאם ממשכורת הכנסתו הוגדלה לפיו המשיב לו שהוציא שומה צו
 .מניותיה בעלי ידי על נמשכו אלו שכספים סבר שהמשיב מאחר, המערערת

 
 :רקע

 ,ישיבות ,ציבור למוסדות ואספקתו מבושל מזון בהכנת 3777 משנת החל עוסקת המערערת
 השומה פקיד ידי על נפסלו 3772-3771 המס לשנות ספריה. תורה תלמודי - ספר ובתי אולפנות

 .מהותיים ליקויים בהם שנתגלו לאחר
 המוצהר בין החומר תצרוכת באחוז סבירות אי נמצאה המערערת בספרי המשיב שערך בבדיקה

 תחשיבים ולפיהמקובל לפי אחוזי הרווח בענף ע"פ תדריכי מס הכנסה  לבין בדוחות ידה על
 במסגרתה המערערת של במטבחה שנערכה וביקורת המערערת של בעסק ערך המשיבש ספציפיים

 ההתקשרות וחוזי המכירה מחירי ונבדקו המערערת השתמשה בהם החומרים ונמדדו נשקלו
 .שלה

 
 :הסוגיה במחלוקת

 על שומה לקבוע המשיב רשאי, נפסלו המערערת ספרי בו, שכזה במצבבית במשפט הנכבד קבע, כי 
ומה שנקבעה לו, חלה עליו חובת שכדי שהנישום יוכל לטעון כנגד ה, שאזהרי . שפיטתו מיטב פי

 ".השפיטה" הייתה חסרה או" הטיב" היה חסר, השומה פקיד של שפיטתו למיטב כי הראייה
 

 בשומת פגם שנפל להוכיח כתפיה על הרובץ בנטל לעמוד מנת על, המערערת ספרי פסילת נוכח
 יש אלא, אחרת שומה לקבוע מקום שהיה המוכיחות מסוימות ראיות על בהצבעה די אין ,המשיב
 בנטל לעמוד מנת על. בעיקרה מופרכת או שרירותית הייתה השומה פקיד של ההערכה כי להוכיח

 הינה המשיב של שהשומה המסקנה את המבססות אובייקטיביות ראיות להביא המערערת על זה
 עילה קיימת כי להוכיח עליה המוטל בנטל עמדה לא המערערת כי נהיר די, זה במקרה. מופרכת

 .המשיב בשומת להתערבות
 

 הכנסתו להערכת מוצק בסיס כשאין אך, סבירה שומה בעריכת מחויב השומה פקידעוד נקבע, כי 
 פקיד בידי היה לא גם אם, בשומה המשפט בית יתערב לא, נפסלו שספריו הטעם מן, הנישום של

 והשערתו ניחושו פרי כולה והיא, במבחן להעמידן שאפשר ,ראיותבסיס  על לבססה כדי השומה
 .שרירותית בשומה מדובר אין עוד כל
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 נדמה, יום של בסופו המשיב הסתמך עליו התחשיב כנגד המערערת טענות חרף זה במקרה, גם מה
 חייב אינו גם השומה פקיד. והימנ סטייה לא ואף ודחיית את המצדיקים פגמים וב נפלו לא כי

 השערות, אומדנים על להתבסס ובאפשרותו, השומה שיעור את מדויקות בראיות להוכיח
 .המקצועי ניסיונו על בהסתמך וזאת והערכות

 
 שביצע אחד ביום אחת בודדת בדיקה על ממצאים לסמוך קושי קיים בהם מקרים קיימים
 המערערת נתוני על אלא ,הבדיקה על מבוסס אינו התחשיב של עיקרו זה במקרה ,ואולם. המשיב

 להסתמך נכון היה אשר למשיב שנמסרו כפי ,לסוגיהם והלקוחות המנות להרכבי הנוגע בכל
 שערכה יותר מקיפות מבדיקות נתונים הציגה לא שהמערערת גם מה. הספרים פסילת חרף עליהם

 .המשיב בבדיקת הדיוק חוסר על ללמד כדי בהם שיש שלה בעסק היא
 

 על להשפיע כדי בהם אין המשיב ידי על בחשבון נלקחו שלא נתונים בדבר המערערת טענות
, ומבוססת מפורטת חלופית עובדתית נתונים תשתית הציגה לא גם המערערת. הכולל התחשיב

 או, שנערכה מזו יותר מדויקת שומה לערוך אפשרות השומה לפקיד הייתה באמצעותה אשר
 .העניין את לשקול לפחות

 
 ע"י בית במשפט.הערעור בעניינה של המערערת נדחה 

 
 שהוציא שומה צו כנגד המערער ערעור הסוגיה העיקרית שבמחלוקת בין המערער למשיב הינה,

 .המערערת במניות המערער של לחלקו בהתאם ממשכורת הכנסתו הוגדלה לפיו המשיב לו
 לפי שאסורה "מסך הרמת" למעשה היא המערער בחיוב המשיב שביצע הפעולה, המערער לטענת

 למשיב המאפשרת חוק הוראת בהעדר. כן לעשות אותו המסמיכה חוק הוראת אין בו מקום, הדין
)א( 6 סעיף להוראות בהתאם המשפט לבית לפנות עליו היה זה במקרה", מסך הרמת" לעשות

 .זאת שיתיר כדי -7999 ט"התשנ, החברות חוקל
 

, המערערת של ההתאגדות" מסך הרמת"מ נובע אינו בהכנסות המערער חיוב כיבית המשפט קבע, 
 משיכות בשל המערער בידי הכנסה בייחוס אלא, למערער המערערת חובות בייחוס מדובר אין שכן

 ,הכנסות העלימה המערערת לפיו העובדתי המצב היא לכך כשהראייה, מהמערערת כספים
 .בכספיה ושלט המערערת את שניהל זה הוא שהמערער והעובדה

 
 ועליו, הצהרותיו לכל יאמין המשפט שבית מכך להיבנות עוד יכול אינו נפסלו שספריו נישום
 .שלו בעדותו די ואין, טענותיו לביסוס ממש של אובייקטיביות הוכחות להביא

 
 זהו, היסוד עד ההכנסות לחקר מגיע השומה פקיד אין אם גם, כחוק שנוהלו פנקסים בהעדר

 במקומו עצמו ישים לא המשפט ובית, כחוק פנקסים מנהל שאינו, נישום עצמו על שנוטל, סיכון
 בנטל הנישום יעמוד אם אלא, השומה פקיד של אלה על ניחושיו יעדיף ולא השומה פקיד של

 .ויוכיח
 

 נוספת הכנסה לייחס ניתן לפיהן ישירות ראיות על הצביע לא המשיבכי , בית המשפט קבעבנוסף, 
 לפקיד, הפסוקה להלכה בהתאם, ואולם. אישי באופן למערער ,המערערת בספרי נרשמה שלא

 בכספיה שולט, בחברה יחיד כמנהל שמשמש לנישום חברה של הכנסות לזקוף סמכות השומה
 הנחה מתוך החברה מחשבון נמשכו ההכנסות שכספי כשהוכח, במרביתן או מניותיה בכל ומחזיק

 קיימת השומה פקיד בפני כאשר רק זאת אך, האמורים הסכומים את בפועל שמשך זה שהוא
 אותם כי להוכיח הנישום אל הנטל עובר שכזה במקרה. לנישום הכספים להעברת ראיה ראשית
 .בידיו נותרו לא כספים

 
 העדר של נוסף קושי, אפוא וקיים המניות במחצית רק מחזיק המערער כאמור, במקרה הנידון,

מכאן, בית . במערערת למניותיו ביחס ולו, למערער החברה של ההכנסות בייחוס, ראייה ראשית
 צו במסגרת לה שיוחסו המערערת מהכנסות מחצית את לייחס מקום איןהמשפט קבע, כי 

 .השומה
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מכאן, ובדגש לחברות אשר בבעלות בעל מניות יחיד, יש לתת את מלוא תשומת הלב בעת משיכת 
מצב לפיו בית המשפט יקבל את טענת פקיד  שייווצרכספים מהחברה, היות ובהחלט יכול 

 ומחזיק בכספיה שולט, בחברה יחיד כמנהל שמשמש לנישום חברה של הכנסות השומה לזקוף
 שהוא הנחה מתוך החברה מחשבון נמשכו ההכנסות שכספי כשהוכח, במרביתן או מניותיה בכל

 האמורים. הסכומים את בפועל שמשך זה
 

בנוסף, יש לתת את הדעת לשאלה העובדתית, האם בעל המניות שהינו בעל מניות יחידי בחברה, 
אכן עובד בחברה, כי אז, לא ניתן יהיה לחייבו בהכנסה ממשכורת, אלא, ככל הנראה, בהכנסה 

זאת ועוד, במידה ובעל המניות עובד בחברה ופקיד השומה ביקש לסווג את משיכותיו מדיבידנד. 
ודת מס הכנסה )נוסח חדש(, כי אז, יש לשים לב, שבשומות ( לפק2)2משכורת לפי ס' כהכנסה מ

שנקבעו לחברה, הותרו לה הוצאות שכר בגובה ההכנסות ממשכורת שמוסו אצל אותו בעל 
 מניות.

 
 ע"י בית במשפט. התקבלשל המערער  ן זההערעור בעניי

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 – יעקב דהןורו"ח או לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

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

 .בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו

  


