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 חייבת במס בגמולשימו לב: זכייה  –תובעים יצוגיים 

 בועז פינברג, עו"ד

 

חוק התובענות " –)להלן  6002 –נדמה, שמאז חוקק חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו 
, לא עובר שבוע מבלי שמפורסמת ידיעה בעיתונות הכלכלית בדבר הגשת תביעה "(הייצוגיות

משק: הבנקים, חברות הסלולר, רשתות השיווק, ייצוגית כנגד אחד מהגופים החזקים ב
המחלבות, וכמובן, מדינת ישראל. התובענה הייצוגית מהווה כלי יעיל בידי ציבור הצרכנים, 
למנוע מהגופים החזקים במשק לנצל לרעה את כוחם, ובמסגרת זו לחייב צרכנים בחיובים בניגוד 

 ווקו על ידם.לדין, או, להתחמק מאחריות למוצרים פגומים שיוצרו וש
 

, פ"ד 0062200)רע"א  .תהלכת א.שבכהן, -עוד לפני שחוקק החוק, קבעה כב' השופטת שטרסברג
החיים המודרניים מזמנים לנו חדשות לבקרים התפתחויות חברתיות וכלכליות ": כי( 660(, 0נ"ז)

ם שבמהלכן צמחו גופים כלכליים רבי עוצמה וכוח המרכזים בידם ייצור, תעשייה ושירותי
לצריכה המונית. "האדם הקטן" מפתח תלות באותם גופים, שאת מוצריהם או שירותיהם הוא 

ידי -תיקון חלקי של מצב זה ניתן לעשות על .צורך, ונחשף לאפשרות להיפגע ישירות מפעילותם
  ."הכרת המשפט בכלי התובענה הייצוגית

 
ובענה תענות הייצוגיות: "לחוק התוב 6באשר למהות התובענה הייצוגית, זאת מפורשת בסעיף 

למעשה, התובענה . "המנוהלת בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך
הייצוגית מהווה חריג לאופן שבו מנוהלים הליכים משפטיים בישראל, במובן שבו התובע 

יפתה את בתובענה הייצוגית, אינו פועל אך ורק בשם עצמו, אלא פועל עבור קבוצה, אשר לא י
כוחו לפעול עבורה. זאת הסיבה שהמחוקק, כמו גם בתי המשפט, קבעו כללים ברורים וחד 

באשר לזהותו של התובע המייצג, על מנת לוודא כי הוא מייצג באופן הולם את עניינה משמעיים 
של הקבוצה אשר בשמה הוא תובע, כמו גם החמרות נוספות באשר לעצם ניהול ההליך, ובראש 

ההליך המקדמי של אישור התובענה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט. לצד  וראשונה,
לחוק התובענות הייצוגיות, כי כאשר בית המשפט פוסק  66המגבלות קבע המחוקק, בסעיף 

לטובת הקבוצה, יזכה התובע הייצוגי בגמול מיוחד, וזאת בהתחשב במספר שיקולים, ובין היתר 
מחה לקבוצה בעקבות הגשת התובענה, וכן במידת החשיבות בטרחה שטרח התובע, בתועלת שצ

 הציבורית שבהגשת התובענה. 
 

, מדוע הגשת תובענות ייצוגיות הפכה, לאחר חקיקת חוק התובענות הייצוגיות, אפואאין תימה, 
, החל עתהאך  .הרי מוחות יצירתיים לא חסרים במדינתנו()ש למעין "ספורט לאומי" בזעיר אנפין

, בע"א (כב' השופט דנציגרבית המשפט העליון )בעקבות פסק דין מקיף של , 06.01.06מיום 
ל התובע הייצוגי לקחת )פורסם באתר מיסים(, ע חיים קרן נ' פקיד שומה גוש דן, 0104201

ישלם עליו מס, לפי שיעור המס השולי שחל הוא בחשבון, שככל שיזכה בגמול בסיום ההליך, 
דינו של כב' השופט אלטוביה, אשר קבע, כי הגמול לו זכאי התובע  עליו. עסקינן בערעור על פסק

מהווה תמורה פירותית, ומשעסקינן בזכייה חד פעמית בגמול, מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי 
 מסחרי.
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כב' השופט דנציגר נתן סקירה מקיפה אודות הרציונל שבמתן גמול לתובע במקרה של זכייה 
רים, כב' השופט דנציגר רואה את התובע הייצוגי כמעין "יזם" בסיכום הדבבתובענה ייצוגית. 

(quasi promoter ;)" :מוציא אותה לדרכה,  -התובע המייצג "מניע" את התביעה ובלשונו
במקרה הרגיל, התובע ... מקדמה, וזאת במטרה להיטיב את נזקו וכן לזכות בגמול עבור פועלו

הוא שמאתר  ...ד שיש לו עילה אישית בתביעההרשאי להגיש תובענה ייצוגית ובלב -המייצג 
בהחלט אפשר לומר כי התובע המייצג הוא הוא  ...את הפגיעה ופועל לקידומה במסגרת ייצוגית

שבחר לקחת על עצמו את התפקיד ולקדם עבור עצמו ועבור שאר חברי הקבוצה את התובענה על 
כאשר ברקע ניצבת האפשרות )אשר בעקבותיה קמה הציפייה הלגיטימית(  -כל המשתמע מכך 

שיטתו של כב' השופט . ליזמות הזו מתווספים, ללעשיית רווח כלכלי בדמות הגמול האמור
דנציגר, לקיחת האחריות של התובע המייצג לשאת בטרחה מסוימת, ואף ליטול סיכונים אחדים, 

, וכמובן הוצאות וטרחה הכרוכים ובראש ובראשונה, תשלום הוצאות במקרה של כישלון ההליך
  .בניהול ההליך

 
את הטענה, כי הליך  העליוןבית המשפט בבואו לבחון את סיווג הגמול במישור דיני המס, פוסל 

התביעה אינו מיזם, אלא נבע ממקרה שבו נתקל התובע באופן לא מודע. במסגרת זו, ניסה 
המערער למעשה להבדיל בינו לבין תובעים יצוגיים סדרתיים, אשר מחפשים "טעויות" ו"תקלות" 

ע הייצוגי , כי בעוד שבהחלט ייתכן, שהתובבהירמ בית המשפט העליוןשל הגופים הנתבעים. 
נתקל לגמרי במקרה בתקלה שאירעה, לא כך הדבר בהחלטתו להפוך לתובע ייצוגי. האופי העסקי 
בפעילותו של התובע הייצוגי נוגעת להחלטתו להוציא מן הכוח אל הפועל את "ההזדמנות 

 העסקית" שניכרה בפניו, להגיש תביעה, ואולי לזכות בגמול, על חשבון יתר בעלי הקבוצה. 
 

, במדיניות השיפוטית הראויה בעיניו הפילוסופישל דבר, ונראה שכאן אנו נוגעים ברציונל  בסופו
טענות המערער, כי יש לבחון את הגמול לו זכאי התובע, ואת   -של בית המשפט העליון בסוגייה 

פועלו ככלל כתובע ייצוגי, כדבר שנעשה על רקע אינטרס חברתי בלבד, המזכים אותו בפטור ממס 
, אשר עושה אבחנה ברורה וחדה בין בית המשפט העליוןהגמול שקיבל, אינה מקובלת על בגין 

האינטרס החברתי האמנם גלום בעידוד הגשת תובענות ייצוגיות, לבין האופי המסחרי והכלכלי 
 עידוד אשר בסופו של דבר הינו כלכלי. –שבאמצעותו ניתן אותו עידוד 

 
 עניינים שעליהם יש לתת את הדעת: מס'

 
אנו סבורים, כי בעוד שפסיקת בית המשפט העליון במקרה דנן נכונה היא במישור ראשית, 

המשפטי, תוצאת פסק הדין אינה תורמת לעידוד הגשת תובענות ייצוגיות, לא כל שכן כאשר 
עסקינן באותם תובעים יצוגיים, אשר לא עושים כן כ"תובעים יצוגיים סידרתיים", ומדובר 

מת, אשר במקרה נתקלו בתקלה שנעשתה על ידי גוף כלכלי גדול. אמנם בית בחברי קבוצה מסויי
המשפט העליון אינו קובע מסמרות באשר לאופן שבו תשפיע הלכה זו על כוונתם של תובעים 
יצוגיים עתידיים להגיש תובענות ייצוגיות, כאשר בין היתר נדונה האפשרות שהועלתה על ידי כב' 

דינו, כי בהחלט ייתכן שהמס "יגולגל" על כתפי הנתבע במסגרת. השופט אלטוביה במסגרת פסק 
אך אנו סבורים שנכון הוא, שהמחוקק הוא שירים את הכפפה בעניין זה, ויכריע באופן ערכי וחד 

 תמשמעי, כי גמול לתובע בתובענה ייצוגית, יזכה לפטור ממס הכנסה, על אף היותו מסווג כעסק
ל שלא מדובר בתובע סדרתי, אשר הפך הגשת תובענות אקראי בעלת אופי מסחרי, וזאת ככ

 ייצוגיות לעסק. 
 

אזי יש מקום שתובעים  , ככל שהמחוקק לא יפעל לפטור ממס גמול שמגיע לתובע ייצוגי,שנית
תובעים יצוגיים סדרתיים, יתחילו לדרוש ניכוי הוצאות שהוציאו בקשר עם  בכלל זהיצוגיים, ו

, , בהיותה "הוצאה בייצור הכנסה", על כל הנובע ומשתמע מכךהגשת התביעה הייצוגית וניהולה
והוצאות  ,)שמהווה אמנם הוצאה רעיונית וייתכן שלא תוכר בשל כך( לרבות הפסד ימי עבודה

  נוספות.
 

אשר ניתן  ,הפסד פירותימובן, שככל שהתובע הייצוגי לא זכה בגמול, ייווצר לו יתרה מכך, 
 .בראש ובראשונה הוצאות שהושתו עליו בשל כישלון ההליךולקיזוז כנגד הכנסתו החייבת, 
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, כי בית המשפט ייקבע, שלגמול ואילךע למע"מ, יש צורך לוודא מעתה ככל שהדבר נוג שלישית,
 המגיע לתובע הייצוגי, יצורף מע"מ כדין על ידי הנתבע המשלם.

 
 

 
 – בועז פינברגאו לעו"ד 2ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

מטרתו הינה אינפורמטיבית , או תחליף לייעוץ משפטי2למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו

 .מקרה ומקרה לגופובלבד ויש לבחון כל 

  


