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-המציעיםמטרתבחינת,האחד:מישוריםבשני,חקיקהשלאיכותהלבחוןראוי
השגתעלותמהי;הישראליתלחברההרצויותתוצאותתביאהאם,ראויההיאהאם

בחינתהוא,המשפטיי,השניהמישור.המפסידיםומיהמרויחיםמי;הרצויההמטרה
האם,מוצלחהניסוחהאם;מחייבתמשפטיתלנורמהשנבחרההנורמההפיכתתהליך
וברמהבכמותהןהחדשההנורמהשלחקיקתהלנוכחשיתעוררוהפרשנותבעיות
בחברה.המציעיםשלהמקוריתהכוונהאתנאמנהמבטאהחוקנוסחהאם,סבירות
רצונואתמבטאוהעם,העםכידועהואהריבון.המטרותאתהריבוןקובעמתוקנת
התנהגותיותנורמותבאימונן,התקשורתבכלי,בכנסת:ומגוונותרבותבדרכיםוכוונותיו
,המחוקקבאמצעותהמשפטלמערכתמסוימיםיסורערכישלובהפנמהמסוימות
.המשפטי-בתיאוהמשנהמחוקק

רשויותשלובניסוחביוזמהשמקורם,בישראלהמסחוקישלחקיקתםדרכיבחינת
שפעולתראויהאםהשאלהאתלבחוןנועדהזורשימה.ופגמיםליקוייםמגלה,המס

רשויותשלבידיהןתושאר-הניסוחוהןהיזמההן-בישראלהמסחוקישלהחקיקה
המוטליםהמסיםגבייתועלהמסחוקיהפעלתעלהממונותרשויותאותן;השונותהמס

המחקר,החקיקהיוזמותפיו-על,היוםהמצבכי,להראותאנסה.חוקיםאותםבאמצעות
.שינויודורשרצויאינו,המסרשויותידי-עלהמתנהלהמסחוקיוניסוח
וניסוחהחקיקהיוזמותאתהמסרשויותמידילהוציאראויכי,למסקנתיסיבותכמה

כמהאמנההשניבפרק.העיקריותהסיבותאתלמנותאנסההראשוןבפרק.מסחוקי
.טענתיאתהמאששותשליליותתופעות

והמאפייניםהסיבות:'אפרק

.המסורשויותהישראליהמשפטתורת.1
מלחמתשלהשלישיהשלב"מכנהאניאותובשלבהיוםנמצאתהישראליתהחברה(א

גםביטוילידישבאשלב.הישראליתהתרבותגיבוששלמרתקשלבזהו."העצמאות
אתמבטאתומתגבשתההולכתהישראליתהמשפטתורת.שלההמשפטיתבשיטה

;הישראלים5המשפט-בתישלבפסיקתםכך.'הישראליתהחברהשל"מאמיןאני"ה

במשפטהערכיםועליתהפורמליזםירידתמאוטנר'מ:היתרכיןראו,משפטניםשלתפקידםעל2

לקראתאדרעי'מ'י;9(ן"חש)כמשפטים"משפט-בועות"יה'פרוקצ'א;(1993)הישראלי
.(ב"תשנ)משפטלימודי

"המשפטופיתוחחסרהשלמת,פרשנות:לסוגיההשיפוטיתהיצירה"ברק'א:היתרביןראו3
בחברהעליוןמשפט-ביתשלתפקידו"ברק'א;267(א"התשנ-ט"התשמ)לטהפרקליט
.5(ג"תשנ)מאהפרקליט"דמוקרטית

.871,884זד"פ,הפתםשר'נמ"בעהעםקול53/73ץ"בג4
טרשםעלהממונה'נאפרתטיללר"ד91/693צ"בגהיתרביןראו:העליוןהמשפט-בביתכך5

,אורון'פרופ'ני"מ85/2857פ"ע:השלום-משפט-בבתיגטאך,749(1)מזד"פהאוכלוסין
צמח'נבוסקילה(נצרת)91/432פ"ה:המחחייםהמשפט-בבתיוגם;335,גז"תשמפסקים

.(פורסםלא)
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אופיבעליהיסודחוקיולתוך;הסטטוטורי6הדיןלתוךעל-עקרונותשלבהפנמתם
בהתגבשותץ,במקביל,וכך;מיוחדתיפרשנותתורתשלבהתפתחותה;"קונסטיטוציונ

הבסיסייםהכלליםאחד.המשפטית9באקדמיהמעולותוחוקרותחוקריםקבוצותשל

אלולהשתלבחייביםהמשפטכללי.קוהרנטית0ןתהיהשהשיטהמחייבמשפטבתורת
.שליליומתחפנימיותסתירותללא,הומוגניתיריעהולארוגבאלו
מכלולעלולהשתלטלהבין,ללמודלהתפנותיכוליםאינםהמסרשויותפקידי(ב

הצרכיםמתוךנובעתהמסבחוקיהתבוננותם.המשפטתחומיבכלוהפסיקההחקיקה
קשה-בהמשךשיפורטו-העיקרייםעיסוקיהםעקב.ראוייםכצרכיםלהםהנראים
החברהשלהיסודערכימשמעותואתהכוללתהתמונהאתלראותמהםלדרוש

.הישראלית
ומנותקעצמאיכענף-מוחלטתבטעות-רביםבעינינחשביםמסיםדיני(ג

והגיוןצדקלחפשוצורךטעםאיןכי,גרסהאנגליתמסורת.הישראליהמשפטמשיטת

ידי-עלזהובכללהמודרניםהמערביבעולםמכברזהנפסלהזומסורת.המסיבחוקי
כמכשירהמסנתפשהספריםבספרכבר.בכךפלאואין.שלנויהעליוןהמשפט-בית

דיוניםהדורותכלפני-עלנמצאוכך,טובהולממשללמנהלהביטוייםוכאחד

בישראלהציבורעלהמקובלים"והשלוםהיושר,הצדק,החירותעקרונות"כיהטענהעל6
סטטוטוריכמקורהמשפטיסודותחוק"אדרעי'מ'יראוהסטטוטוריהישראלילדיןהופנמו

וכך;597(ג"תשנ-ב"תשנ)יזמשפטעיוני"שיפוטיתמסולרפורמתשיפוטילאקטיביזם
בחוקהעצמאותבהכרזתביטוילידישבאוהעקרונותואףישראלמדינתשלערכיההופנמו
.1994מרץ(11סעיף,העיסוקחופש:יסודכחוקעקיףתיקון)וחירותוהאדםכבוד:יסוד

ראהאלוחוקיםשלמשמעותםעל;העיסוקחופש:יסודחוק;וחירותוהאדםכבוד:יסודחוק7
.9(ב"תשנ)אוממשלמשפט"מוגנותיסודזכויות:החוקתיתהמהפכה"ברק'א:היתרבין

(ה"תשמ-ד"תשמ)ימשפטעיוני"ישראליתפרשנותלתורתיסודות:ושפיטהפרשנות"ברק'א8
כרך)במשפטפרשנותברק'א;השניבשערבעיקר(ז"תשכ)שיפוטידעתשקולברק'א;764
82/165א"ע;5(ז"תשל)זמשפטים"משמעתלתא-נאמנהפרשנות"כהן'ח;(ג"תשנ,שני

הרשקוכיץ'נמקרקעיןשבחמסמנהל82/65א"ע;70(לטן2ד"פ,רחובותש"פ'נחצורקבוץ
.785(2)להד"פ,'ואחעםקופתבנק'נהנדלס80/13נ"ד;281(4)לטד"פ,'ואח

'מאצלהיתרביןראוהישראליתהמשפטתורתבגיבוש"דוקטרינה"וההאקדמיהתפקידעל9
.2הערהלעיל"הישראליבמשפטהערכיםועליתהפורמליזםירידת"מאונטנר

.8הערהלעיל10
equityהשופטשלהמפורסמתאמרתוידועה11 about tax" : Rowlatt015תThere"בפרשת

(.8.)1)164(1921)t?omm.עCwe .,

Brandy

Synditate.
Musgrave.)1;(1938,Simons(06.):היתרביןראו12 i'ersonal Taxation (Chicago.11

Edwin!א R . A . Seligman Esay;(1973,0ת60ת]-Broad Based Taxes (Baltimore

"

policy

.%18T. M . Porcano

'

~ "Distributive .Justice

;

and;(1913,.06816,0חס6ח])Taxation

I

ששןשש(1984)619
~

משפטים"בישראלכוללמסבסיס"אדרעי'מ'י:גםוכן.39גצחזזאם0מ0
.431(ב"תשמ)יכ

,יוסףאברהם'נמקרקעיןשבחמסמנהל83/260א"ע,וכן,75'בע,8הערהלעיל,חצורעניין13
.73,79יגא"מד

העבריבמשפטמסיםעל;ח,ז"כויקראלמשלראובמקראלשלםהיכולתפי-עלמיסויעל14
.ואילך202(ה"תשל),ירושליםדינאדמלכותאדינאשילה'ש:ראה
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המאפייןפי-על.!הטוביהמסמאפיינילהגדרתבנסיוןוכלכלייםחברתיים,פילוסופיים
המסקנה.והאנכיהאופקיהיושדלעקרונותבמתאםמוטללהיותחייבהמסהעיקרי

תורת.האפשרככלרחבלהיותצריךהמסשבסיסהיאאלומעקרונותהעולההעיקרית
בתורתמובןבלתיבאופןדבקההכנסהמסנציבות.אלולדרישותעונהאינההמקור
.השוניםובמאפייניההמקור

.המקרה6ןחקיקת.2
תקציבעלהממונההוא.המדינהאוצרעלהממונההמשרדהואהאוצרמשרד(א

.וחזקיםרביםזהמשרדעלוהלחציםשההשפעות,הדבריםמטבע.חלוקתוועלהמדינה
ראשיו.משיקיםונושאיםכלכלהבנושאיהממשלהמדיניותאתומגבשמעצבהמשרד
.הקצרלטווחמזדמנותבעיותכללבדרך,בעיותלפתורתמידייםללחציםנתונים
יוזמותשבולמצבמביאות,האוצרלמשרדוכפיפותןהלסרשויותשלסמיכותן(ב

לחץגם.מספיקותנקייםאינםידן-עלהננקטיםוהפתרונותהמסרשויותשלהחקיקה
לעתיםמביאיםעליהםלממוניםלצייתחובתםוגםהמספקידישלהשוטפתהעבודה

עםמשתלביםושאינם,הארוךלטווחמספקיםובלחיצריםסטטוטורייםלפתרונות
יותרמאוחרבשלבעמםשההתמודדותפתרונות;הישראליתבחברהיסודעקרונות
.קשותיבעיותיוצרת
המסבשיטתשימושהיאמזדמנותבעיותלפתורביותרהקלההדרך,לכאורה(ג

מטרותלהשיגכדי"מסהוצאות"בהשימושאתמעדיפיםפוליטיקאים.מסובתמריצי
השימושכי,מקובל.הממשלההוצאותתקציבאתלהגדילבמקוםסקטוריאליות

הציבורמןלהעליםעוזרוהואהגבוהההיכולתלבעליעוזרהוא,יעילאינומסבתמריצי
.מסוימת8ןפעילותשלהשנתיתהאמיתיתהעלותאת

בשתילנקוטניתןאותןלפתורכדי.קשותמסבעיותלעתיםיוצרתהמציאות(ד
למציאותולהתאימוהדיןשל"נכונה"בפרשנותלנקוט,האחת:אלטרנטיביותדרכים

הקייםהדיןאתולפתחהמשפט-בבתיעמהלהתמודד,הנישומיםבפנילהציגה,החדשה
והקוהרנטיותהשיטהשלמותעלשמירהתוךארוךלטווחבראיהוזאת,הפסיקהבעזרת

מקורובישראלהשניההדרךבבחירתשנוצרהקושי.בחקיקההיאהשניההדרך.שבה
באמצעות,כללבדרך,היאהננקטתהטכניקה.מזדמנתבעיהלפתורהנסחיםשלברצונם

.12הערהלעיל,אדרעי'מ'י15
גישתואתלבקרכשבאווהרנוןפלרהפרופסוריםידי-עלבזמנונטבעהמקרהחקיקתהמונח16

הרנון'ואפלר'ז'שראה;קוהירנטיותונעדרנקודתיבאופןמזדמנתבעיהלפתורהמחוקקשל

.94(ח"תשכ)כדהפרקליט1967-ז"תשכ,(6'מס)העדותפקודתלתיקוןהחוקהצעת"
קשותבעיותיצרהאךהקצרבטווחבעיהלכאורהשפתרהלפקודה8בסעיףהוספת,למשל17

מחקרי"הכנסהבמסמראששכירותדמימיסוי"דותן'ועאדרעי'מ'יראו,הארוךבטווחמאד
.83הערהכעיקר,'ב4פיסקה'בפרקבהמשךגםוראה,79(ו"תשמ)דמשפט

18..13Tax'

Expenditwe

(Harvard4tax reform: the (?oncept0,S . S .

Surrey

.'

i

'
athways

M(ש0א-York,~א661ם., . A . Chirelstein Federal

Income

' Taxation

I

:(1973,.Press . Mass
.69(ג"תשל)כדהחשבוןרואה"עדיףמה,ומענקיםמסתמריצי"יורן'א;1991)
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תחתמושלמת19עבודהלבצעמסוגלאינושהנסחהדבריםמטבע."המקרהחקיקת"
כקשותלעיתיםמתגלותיוצרהסטטוטורישהפתרוןהפרשנותבעיות.ומןשללחץ

לנקוטשלאהיהעדיףכי,בדיעבדמתבררקרובותלעיתים.נוספיםתיקוניםודורשות
דוגמה.הבעיהאתלפתורכדיהמשפט-בבתיולהעזרלנסותאלאסטטוטוריבפתרוןכלל
בנסיונותיהןזכוהמסרשויות.האינפלציהבתקופתהמיסויחוקישלחקיקתםמהווהלכך

דפוסכגוןבהלכותצוידוהןוכךהמשפטפיתוחבאמצעותהאינפלציהבעייתאתלפתור
גדולהואמונהיותררבהסבלנותמגלותהמסרשויותהיואילו.וסער22,לי2'אנג,מרכז20

היו,המסשיטתשלאבולוציונייםבפתרונותהמשפט-בתיאתלשכנעביכולתןיותר
חוקיובעיקר,הישראליתהמשפטלשיטתשהוחדרוקשיםפתרונותכמהמאיתנונמנעים

.דיווחתבנושאיחקיקהתיקוניאוהאינפלציהבתקופתהמיסוי

.ומורכבותםהמסיםדינימקורות.3
מתחומים)משפטייםעקרונותרקלאכולליםמסיםדיניאתהמרכיביםהמקורות(א

רשויותמצליחותתמידלא.וחשכונאותאמימון,כלכלהעקרונותגםאםכי,(מגוונים
אתמשיםוללאבעקיפיןמשנותמכךוכתוצאההללוהמקורותשללעומקםלרדתהמס

לענייןגםוכךמוסף25ערךמסחוקלענייןכך.המסחוקיבבסיסהעומדותהיסודהנחות
.הכנסהמספקודת
לדוגמהבפקודה,כידוע,תחילתה.שוניםמרבדיםמורכבתהכנסהמספקודת(ב

מובנתתמידלאהפקודהביסודשעמדההתפישה.הבריטי26המושבותמשרדשהנפיק
באופןלחקורלעיתיםישבההמצויהסדרשלמסוימתקונספציהלהביןכדי.פניהעל

.הדרושהמחקראתלבצעוהסבלנותהזמןהמסלרשויותישתמידלא.הרקעאתיסודי
הקונספציהעםבסתירהעומדתחדשהמסוימתחקיקהבהםמצביםנוצריםמכךכתוצאה
וחסרימתחטעונימצביםנוצריםוכךהסטוטוריההסדרביסודהעומדתהבסיסית

.826,831(1)לור"פ,י"מ'נמ"בענירוסטהך82/27ע"ר19
.589(לת4ד"פ,מ"כעלאורלהוצאה'חבהמרכזדפוס'נירושליםשומהפקיד80/510א"ע20
.829(1)לוד"פ,ירושליםהכנסהמס,שומהפקיד'נמ"בעל'אנג79/425א"ע21
.184יבא"פד,חדרהש"מ'נסער83/51ה"עמ22
.17הערהלעיל23
Bankmanשלספרםאתוכן18הערהלעיל,צרלסטיין24 irederallncome.ש!נKlein.,י

Taxation(מ6811,80510ס.,1990)

("אפסמסשיעור")היצואעלהפטור,מוסףערךמסשהנהיגוהמדינותבכלהמקובלפי-ל?25

.בינלאומיותעסקאותעלמסכפלומניעתהוןביבואמסנייטרליות:מטרותשתילהשיגנועד
המסרשויות.שםואסמכתאות'יבפרק,(ב"תשנ)בינלאומיתפעילותמיסףאדרעי'מ'יראו-

.התשלומיםמאזןאתולשפריצואלעודדנועדהאמורהפטורכימהמשוםהחליטו
76/326צ"בג-החוקשלהמקוריבנוסחזולגישהתימוכיןמצאלאהעליוןהמשסט-בית

שלשורהויזמוויתרולאהמסשלטונות.444,446(1)לאד"פ,המכסמנהל'נהספדתלשכת
תקנה:לדוגמא-בתקנותוהןמ"מעלחוק(5)(א)30סעיף:לדוגמא-בחוקהן,תיקונים

לאבעיותויצרוהמסבסיסאתעיוותואלהתיקונים.1978-ו"התשלמ"מעלתקנות(1)(א)12
.זוכרשימהיידוןלאזהנושא.פשוטות

'4אצלהיתרביןראההמנדטוריתהפקודהשלוגלגוליההמסיםחקיקתשלהתפתחותהעל26
.53כבהפרקליט"בארץהכנסהמסבדיניהמקורתורתשלגילגוליה"לפידות
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לעניין;הון27ריווחשלמהותולעניין;המסבסיסהגדרתלעניין,למשל,כך.קוהרנטיות
ששולמוהוצאותניכויבנושאההכרהאילענייןוכךהפחת28שלומטרותיותפקידו
.כסף29בשווה

.אנטרסיםניגוד.4
גביית,המסחוקישלהפעלתםהואהכנסהמסנציבותשלוהמקוריהעיקריתפקידה(א

משלמיציבורעםלעימותיםנכנסשלעיתיםעוצמהרבמנהלימנגנוןשלוהפעלתוהמס
מבצעתשהנציבותנוסףתפקיד.("הגביהפונקציית":גרידאנוחותלצורךלהלן)המס
מרביתאתהיוזמתהיאהנציבות.המסחקיקתבתחוםכלליותנורמותקביעתהואהיום

גםואנשיההכספיםועדתבפנימופיעיםאנשיה;הכנסהמסדיניבתחוםהחוקהצעות
הנוחותלצורךלהלןיכונואלהתפקידים)האוצרשרשללחתימתוהתקנותאתמנסחים
.("החקיקהפונקציית":גרידא
הדבריםמטבעמושפעת,המסרשויותפקידישלהמבטנקודתכי,חששקיים(ב

בעיקרלראותעלוליםהם.החקיקהשהקצייתאתמפעיליםשהםגםהגביהמפונקציית
;הממשלההוצאותשלמספקומימוןוהאכיפההגביהמערכתאתהמטרידותהבעיותאת

החברתייםההיבטיםאתומקיףכוללבאופןלראותמתקשיםהםכי,חששיש
.המסלחקיקתהקשוריםוהקונסטיטוציוניים

כאשר.המסמשלמיציבורוכנגדמולהמסרשויותאתמעמידההגביהפונקציית(ג
כנגד,מזערימסלשלםהמעוניינים,המסמשלמישלהאישיהאינטרסאתמעמידים

עקרון.עימותקיים,האוצרקופתמילויעלהמופקדות,המסרשויותשל"האינטרס"
אחדידי-עלולאאוביקטיביגוףידי-עללהקבעחייביםהעימותכלליכי,קובעבסיסי

הראשוןבמישורגם-המסרשויותבידיהחקיקהתהליךהפקדת.זהלעימותהצדדים
עקרוןשלהפרהמהווה-ניסוחןשלהשניבמישורוגםהרצויותהנורמותקביעתשל
עיניהןולנגדאוביקטיביותאינןהמסרשויותמסוימיםבמקריםכי,חששקיים.זה

להנחותשצריכהאופקיםרחבתגישהבמקוםמסגובישלאופקיםצרתעמדהעומדת
בנכונותמשוכנעותיהיוהמסכשרשויות,גבולבמקריכי,להניחניתן.לאומימחוקק
כדיעדעמדתםלטובתהמאזנייםכפותאתלהטותוינסובפיתוייעמדולאאנשיה,גישתן

.ושיפוטםחקיקהבתהליכיהתערבות

.המסדיניאיבון.5
שמאהחששמתוךהמסבסיסאתבתפישתןמהותישינוימליזוםנמנעותהמסרשויות(א

בכיווןחקיקהתיקוןמיוזמתנמנעותהןכןועל,הכנסתתפקידאלאתפקידןזהאין

הבעיות,הון(והפסד)רווחמאפייני,"הוןרווח"הגדרתעל:הוןרווחימיסוי"אדשני'ס'י27
.295(1995)מבהפרקליט,"ופתרונן

"דיווחבשיטתנאותושימוששוטפותהוצאותהיוון,הוןהוצאותניכויעל"אדרעי,מ'י28
.136(א"תשנ-ט"תשמ)לטהפרקליט

.340'עמ,4גפיסקה'בפרקלהלןראה29
.1פיסקה'בפרקלהלן30
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כתוצאה.זניחימן3בנושאיםתיקוניםמיוזמתנמנעותהןאין,פרדוקסליבאופן.הראוי
בנושאיםשתיקוניםבעוד,כיאותמטופליםאינםוחיונייםחשוביםנושאיםכי,נמצא

מאייםזהפרדוקס.ושיטתיותקוהרנטיותלעיתיםהנעדרשוטףבאופןמבוצעיםשוליים
.הישראליתהמסשיטתאתלאבן
המשפטבפיתוחחשובתפקידהמשפט-לבתייש,הישראליהמשפטבשיטת(ב

.לפסוקכדישיפוטילסכסוךלהמתיןנאלציםהמשפט-בתיאולם.איבונו32ובמניעת
הדגלנושאאתיהווהמסשרשויותצורךיש,הנישומיםלביןהמסרשויותביןבסכסוכים

הכנסהמסנציבות.הנישומיםעםמטיבותשאינןלתפישותקשוראשרבכלהחדשני
משפטייםדיוניםיוזמתהיאאין.הבריטיתהמקורבתורתלימובנתבלתידבקותמגלה

עשובהםמקריםבמספר,מזויתירה.חדשותהלכותליצורהמשפט-לבתישיאפשרו
ואימוץהכלחעליהןשעברמיושנותהלכותנטישתכלפיצעדהמחוזייםהמשפט-בתי

עםשהתפשרובכךהעליוןהמשפט-בביתהדיוןאתהמסרשויותמנעו,חדשותהלכות
.המחוזיתהמשפט-בביתבדיוןזכוכאשרגם,הנישומים

רשויותידי-עלהמשפטיהדיוןיריעתמצמצוםגםלעיתיםנובעהמסדיניאיבון(ג
.מסויםבעניןספציפיתחקיקהליזוםהמסרשויותאתהינחתהמסוימתתפישה.המס

המסרשויותשלכוחם-באאך,כשגויההתגלתהחקיקהאותהכיסודשעמדההתפישה
"נאלץ"המשפט-שביתכךוהטיעוניםהדיוןיריעתאתצמצםהעליוןהמשפט-בבית
.ורצויה34נכונההלכהמלקבועלהמנע

."ועדות""מינוי".6
מעברמצויותלפתורנדרשותשהןהבעיותמןשחלקלכךערותעצמןהמסרשויות
:כפולזהשבתהליךהקושי:למומחיםמוסדרולאמובןלאבאופן,פונותהן.ליכולתן

ללאובהכרחמינויכתביללא,ופורמלימסודרבאופןממוניםאינםהמומחים,ראשית
אינההמומחיםשלמיהותם,שנית.משמעיותחדמחויבויותוללאמוגדרותסמכויות
שמחויבותםדיןועריכתחשבוןראייתשלגדוליםמשרדיםבעלי,חלקם.מבוקרת
האנטרסיםאת,ומובןטבעיבאופן,שוקלוחלקםללקוחותיהןמופניתוהאתיתהחוזית
.שלהם35והמקצועייםהצרים

לעיל,ודותןאדרעיוכן.א.1פיסקה'בפרקלהלןראו;לפקודה8ג-ו8בסעיפיםהוספתלמשל31
זאתלעומת;2פיסקה'בפרקבהמשךראו-לפקודה(ח)3-ו(ו)3סעיפיםוכן;17הערה

לתיקוןחוקשלחקיקתועם1965-בכברשתוכנן,לפקודה'הפרקעםשבחמסחוקשילוב
.הפועלאלהוצאטרם,1966-ה"תשכ,(6'מס)הכנסהמספקודת

;הדרךסוף-המקורדוקטרינת"אדרעי'מ'י;2הערהלעיל,מאוטנר;3הערהלעיל,ברק32

ואסמכתאות25,28-27(ז"תשמ)עמשפטים"הנוהגהישראליבדין"הכנסה"המונחהגדרת
"שיפוטיתמסולרפורמתשיפוטילאקטיביזםכמקורהמשפטיסודותחזק"אדרעי'מ'י;שם

.4פיסקה'בפרק,בהמשךגםוראה;597(ג"תשנ)יזמשפטעיוני
.4פיסקה,בהמשךראה33
.4פסקה'בפרקלהלן;135זא"פד,ג"פשמ'נמיכאלארנסט73/634א"ע34
בתקופתהמיסויבנושאלמשלכך:הרחבהציבורלידיעתכללהגיעולארביםמקרים35

דרכיםלהציעשנתבקשה,ועדההמדינההכנסותעלהממונהמינה1984בשנת.אינפלציה
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כמחוקקהמסרשויותשלתפקודן:'בפרק

בעיקרילדעתיהתומכיםמקריםשלקצרהבהצגהכאןאסתפקהיריעהקוצרמפאת
.לעילשפורטוהטענות

.מסבסכסוכימעונייןכצדהנציבות.1
.שערהפרשימיסויעיתויבענייןמשפטהכנסהמסנציבותניהלהמרכז36דפוסבעניין

.אלובשאלותסטטוטוריותהוראותלקבועהישראליהמחוקקנמנעתקופהלאותהעד
,(50מספר)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעתלכנסתהוגשההמשפטניהולבזמן

התיחסותרקהחוקהצעתכללההדיווחעיתוישאלתלעניין.'71981-א"התשמ
אחת;הוראותכמהעודנמצאווהשלישיתהשניהבקריאה.קבלניםשלדיווחלשאלות

:קובעתההוראה.היוםבנוסחהלפקודה8גסעיףשלהוראתוהיאמהן

שערמהפריזיהכנסהשלהחיובמועד"
גםנצברהשבההמסבשנתכהכנסהתיחשבשערמהפרשיאדםשלהכנסתו.8ג

.(הוספההדגשה)"מזומניםבסיסעלהואכשהדיווח

נציגי.לתיקוןברקעמצויהסעיףשלמקובלוהבלחיהמוזרלנוסחשההסבריתכן
שעיקרבכיריםמשפטניםשניהיו,כמקובלשלא,לעילשהוזכרהמשפטיבדיוןהמדינה
המשפט-ביתשלליבותשומת.הכנסהמסנציבותשלהמשפטיתבלשכהעבודתם
שלהנוסחעלהעליוןהמשפט-ביתהסתמךוכךהפקודהלתיקוןהוסבההעליון
הסברדבריעללהסתמךהמסרשויותניסוכאן.השומריםאגודתבענייןכןלא.3'התיקון
המשפט-בית.העליוןהמשפט-בביתשנדוןנושאבאותושעסקהחוקלהצעתשנכתבו

:כזומטענההפעםנזהרהעליון

אמנםבהנאמר.המזומניםבשיטתהשימושאתלצמצםאכןהיאההצעהמטרת"
נותנישלטענותלאורהקייםהמשפטיהמצבאתלהבהיררקבאההיאכי

אך.מזומניםשיטתלפילרווחזכאיםהםכיא"יתוספתעליהםשחלהשירותים
החוקהצעתכי,המערערתשלהמלומדכוחהבא,נאמןהדיןעורךמעירבצדק
שלפרשנותוואתעמדתואתמשקפיםההסברודבריהממשלהמטעםהיא

קיימההועדה.פורמלימינויכתבקיבלולאהועדהחברי.אינפלציהבתקופתלמיסויחילופיות
שלמסקנותיה.האוצרולשרלממונהדוחותהגישהאףהועדה.ופגישותדיוניםשלרבמספר
מונואחרותועדות.קיומהלעצםהתכחששהממונהדברשלוסופוכללנדונולאהועדה

המיסוילענייןהפנימיבדיןהשינוייםלבדיקתהועדה;1990-בהכנסהמסנציבידי-על
באותההכנסהמסנציבשמינהאחרתועדה.1991בנובמברמסקנותיהאתשהגישההבינלאומי

לעובדהוהפךהתקבללפקודה72שתיקוןאחרחברותבמיסוירפורמהלהציענתבקשהתקופה
.מעולםנסתיימולאזוועדהדיוני.מוגמרת

.20הערהלעיל36
.437'הח,1981-א"תשמ(50'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקד3
.ד"לפסה22בפסקה,20הערה,לעיל38
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שלהיאהקייםהמשפטיהמצבקביעת,ואכן.לפנינוגםשהוצגוכפי,המשיב
בדבריביטחליריבאהאשר,המסשלטונותשלולפרשנותם,המשפט-בית

גםמה,להבחןהראויהטענהשלמשקלרקישל"הנהחוקלהצעתההסבר

ההדגשות).39"המזומניםשיטתביטולעלכהעדידיהסמכהלאפסיקהוה
.(הוספו

:?מותרותהוצאותניכויעלהגבלות:משנהחקיקת.2

אתלהלוםחייביםראשיתחקיקהמכוחהמותקניםוצוויםשתקנות,הואידועכלל
החוקלמהותבסתירהלעמודלאובודאיקוהרנטיותעמהליצור,הראשיתהחקיקה

משקבע.מסיםבענייניהמשנהבחקיקתביטוילידיזהכללבאתמידלא.המסמיך40

שמקורןבסיסיותהנחותמספרנקבעו,חייבתהכנסהעלמוטלהכנסהמסכי,המחוקק
,טהורהמשפטיתהמצאהאינו"הכנסה"המונח.וחשבונאותכלכלה,משפטבעקרונות

כמהקיימים.המימוןותורתהציבוריהמימון,הכלכלהמתורתהשאולמונחהוא
,נטוהוןעלממסלהבדיל,הכנסהעלמס:מסעכבסיסהכנסהלמונחבסיסייםמאפיינים

דרישתכןעל;הממומשתההכנסהעלמסאםכי,פוטנציאליתהכנסהעלמסאינו

תוספת,ריווחרקכוללתהכנסה.הכנסהמסבסיסמהגדרתמהותיחלקהיאהמימוש
השקעההחזרהמהווהסכוםכלכןעל.הכנסה42כללאיןלעושרתוספתבהעדר;לעושר

Capital Recoveryהמסבסיסאתהמחוקקמשקבע.הכנסה43בבחינתאינו
מיועדתשאינה-הנישוםשהוציאהוצאהכלכי,דברשלפירושו"חייבתהכנסה"כ

.בניכוילומותרת-4'ההקבלהבכלליושעומדתוהשקעהלחסכוןאופרטיתלצריכה
בעתלפעולהכנסהמסונציבהאוצרשרחייביםשבתחומיההנורמטיביתהמסגרתזו

שתחרוגמשנהחקיקת.הכנסהמספקודתבמסגרתתקנותלהתקיןנדרשיםשהם
מוציאאדםכאשר.שיפוטית45ביקורתידי-עללהפסלעלולהזונורמטיביתממסגרת
היאההוצאהכאשר.בניכוילויותרוההוצאותהכנסתוליצירתנועדוכולןשכלהוצאות
.המסבסיסיישחקובכךבניכוייותרופרטיתלצריכההוצאותשמאחששקיים,מעורבת
הפרטיהמרכיבובבידודבזיהוישיעזורמסויםמדדבקביעתצורךיש,שכךכיוון

,403כא"פד,ג"פשמ'נמשהולוימ"בעוכטחוןשמירההשומריםקפוצתחברת494/78א"ע39

412.
;105(ג"תשנ),סאקר'הש"עהשוואתיולמשפטלמחקרהמכון)קלינגהופרספר,עורך,זמיר'י40

.ד6(ו"תשמ)מינהלימשפטברכה'כ
,"הנוהגהישראליבדיןהכנסההמונחהגדרתעל;הדרךסוף-המקורדוקטרינת"אדרעי'מ'י41

.31-29'בע,32הערהלעיל
;במסהחייבתהכנסהבבחינתהיאלעושרתוספתכלכי,קביעהבטקסטלעילבאמוראין,ודוק42

כי;לעושרתוספתשלמרכיבלהיותחייבהכנסהעלמסשיטתשבכלהואבטקסטשנאמרכל
.הכנסהכללאיןזהמרכיבכלעדי

.28הערהלעיל,ארועי'מ"43
שהופקהלהכנסהההוצאהאתלהקבילישכיהיאההקבלהבנושאהבסיסיתהגישהכי,נראה44

שנתולאותה-האופקיההקבלהכלל-ההכנסהאתשיצרההעסקהאוהפעילותבמסגרת
ההקבלהכלליאתהמגמישיםכפקודהכלליםמספרקיימים.האנכיההקבלהכלל-המס
.נפרדלדיוןראויזהנושאפיתוח;לפקודה17שבסעיףהסעיפים-ותת28סעיףכגון,הללו

.43-ו28,40הערותלעיל45
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דוגמהזו.הפרטיהמרכיבבאומדןצורךיש.ניכויושיאסורכללובקביעתשבהוצאה
ניכוי)הכנסהמסתקנותשלמטרתןגםזו.מפורטותתקנותבקביעתלצודךמובהקת
מסותקנות("מסוימותהוצאותתקנות":להלן)1972-ב"תשל,(מסוימותהוצאות
ביןיחסלקבוע;("הרכבתקנות":להלן)1987-ז"תשמ,(רכבהוצאותניכוי)הכנסה

.בניכוימותרותאינןכןועלפרטיתצריכהשמהוותההוצאותלביןהמותרותההוצאות
ביןאופטימלילקירובלשאוף,סבירהלהיותחייבתהיחסקביעתכי,לומרצריךאין

הפרטיהמרכיבשלהנינויאיסורלביןהעסקיותההוצאותכלאתלנכותלאפשרהצורך
נציבותראתהכךלא.'שיפוטית6בביקורתתעמודלאוגורפתשרירותיתקביעה.שבהן
הוצאותלניכויתנאים)הכנסהמסתקנותנקבעוז"בתשל.הדבריםאתהכנסהמס

רכבהוצאותניכויעלגורפותהגבלותבהןנקבעוהיתרבין.1967-ז"תשל,(מסוימות
שלבהבדלמקריםבשניאלותקנותשלבתוקפןדןבחיפההמחוזיהמשפט-בית.פרטי

כי,להכריזבחיפההמחוויהמשפט-ביתסירב'גוטליביאתשחוריבעניין.יום11
אתנוגדותשהתקנותכיווןמסמכותוחרגהאוצרשרהאמורותהתקנותאתבהתקינו

המרכיבאומדןלקבועהיתההתקנותמטרת,המשפט-ביתלדעת.לפקודה17סעיף

המשפט-ביתקבע,מעורבתבהוצאהמדוברכימשהשתכנע.הרכבבהוצאותהפרטי
היההמערערתשאומדןהמשפט-ביתהשתכנעלא,כךאם;עובדתיותבקביעותשמדובר

פקידשלקביעתואתואישרהנישומהערעוראתדחהכןועלהתקנותאומדןעלעדיף

רכבהחזקתעלשהוצאומהוצאות4/3רקפיה-על,התקנותעלשהתבססה,השומה
.בניכוייותרו

:גישתואתהמשפט-ביתחידדכאן.גרשלר48חברתשלעניינהנדוןכךאחריום11

ליצירתורקאךנועדוהרכבהחזקתהוצאותכלכי,לעדויותהאמיןהמשפט-בית

קבצ,שכךכיוון.ברגביםבשימושפרטימרכיבכלהיהלאוכי,החברהשלההכנסה
:כי,המשפט-בית

רקמיועדותשהתקנותמשום,הנוכחיבמקרההתקנותאתלהחילמקוםהיהלא"
"שהואאומדןבכלצורךאיןכאןואילוההוצאהאתלאמודשישמקריםלאותם

לנכותלהלאפשרהשומהפקידאתוחייבהנישומהערעוראתהמשפט-ביתקיבללפיכך

:יורןשלבדבריומצויההלכהסיכום.הרכבהוצאותכלאת

מרחיקותשהתקנותכמהשעד,לדעתי,היאההחלטהשלהברורההמשמעות=

.49"תוקףוחסרותמסמכותןחורגותהן,הוצאותניכויבהגבלת17מסעיףלכת
הבנתןפי-על.לחלוטיןפורמליתהיתההאמורהההחלטהאתהמסרשויותשלתפישתן

העדר:פורמליתבעיהאםכי,קונסטיטוציוניאועקרונימהותיבנושאמדוברהיהלא

יאמשפטעיוני"והנחיותנוהל:משנהחקיקת;ש"היועמהנחיות"זמיר'י:היתרביןראה46
.339,367-366,381-379(ו"תשמ)

.320דא"פד,חיפהע"פ'נשהוריאתגוטליכ43/נ7ה"עמ47
.8הא"פד,חימהש"פ'נמ"בעגרשלר71/60ה"עמ48
.673(1972)דמשפטים"הבינייםבתקופתהוצאותניכויעלההגבלות"יורן'א49
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.501972-ב"תשל,(17מספר)הכנסהמסלפקודתתיקוןיזמושכךכיוון.בחוקהסמכה
רבספק.לפקודה31סעיףשלשינויווכןלפקודהרישא17לסעיףתוססתכללזהתיקון

שלשאלהתתעוררבהםמקריםאותםבכלהמסלרשויותיועילואלהתיקוניםאםבעיניי
לאמור-רישא17סעיףבדרישותעומדתשהיאספקכלשאיןהוצאהניכויהגבלת
רשויותאתלהנחותשצריךהכללכי,לינראה.השקעתיאופרטימרכיבכלבהןשאין
מהגדרתנובעותההוצאותניכויכלליכילהביןעליהן:יותרמהותילהיותצריךהמס
שנקבעהמסבסיסאתלשנותהוסמךהאוצרששר,הדעתעללהעלותאין.המסבסיס
שינוילא:מצומצמתלהיותחייבותהיוםגםהתקנותמטרת,כן-על.המחוקקידי-על

.מעורבותהינןההוצאותבובמקרהאומדניםקביעתאםכי,המסבסיס
לתקנות4תקנה.סנוניתםבענייןבירושליםהמחוזיהמשפט-ביתלרעתיהלךזובדרך

:קובעת,'21987-ז"התשמ,(רכבהוצאותניכוי)הכנסהמס

שכיר.4"
".עבודההכנסתבייצורשהוצאורכבהחזקתהוצאותבניכוייותרולא

("הרכבלתקנות4תקנה":להלן)

,(רכבהוצאותניכוי)הכנסהמסלתקנות4תקנהשלבטלותהעללהבריזבמקום,ואולם

והבלחיהמפלההשפעתהאתלנטרלומינוריתיפהדרךמצאהוא,1987-ז"התשמ
שיצאורכבהחזקתהוצאותלעובדמחזירמעבידשכאשר,קבעהמשפט-בית."הגיונית

אםכי,העובדשהוציאבהוצאותכללמדוברשלאהרי,עבודתוביצועלצורךורקאך
.כללעחלהלא4תקנהכןועלהמעבידההחברהשהוציאההוצאות

.מחוזימשפט-ביתשלומהערותהכנסתמרצוןהתעלמות.3
פסקמתןלאחרשהתרחשההדבריםוהשתלשלותנתניהי5ש"פ'נברונפמןדבפרשת

משפט-ביתשלמהחלטותרקלאהמסרשויותמתעלמותלעיתיםכי,מעידיםבההדין

פרשאשרישראלתושבבשכירמעשה.הכנסתשלהמפורשמרצונהגםאםכימחוזי
.בישראלעבדבוענףבאותואךשונהבמקצועבבלגיהלעבודוהחל,בישראלמעבודתו

הכנסהבמסחייבתבבלגיההחדשבעיסוקושהפיקההכנסהכי,גרסהשומהפקיד

העובדה.לפקודה(1)5סעיףמכוחבישראלהופקהכאילואותהשרואיםכיווןישראלי
תיקוןלאורוזאת,משקלכבעלתהמסלרשויותנראתהלאבישראלשכירהיהשהנישום

.65ת"ס,1972-ב"תשל(17'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוק50
.389כא"פד,ירושליםש"פ'נמ"בעהנדסהסנונית90/2ה"עמ51
.333ת"ק,1987-ז"תשמ(רכבהוצאותניכוי)הכנסהמסתקנות52
(מסוימותהוצאות)הכנסהמסלתקנות4תקנהכגון,אחרותמפלותתקנותשלסבירותןאיעל53

'יגםראה.57(2)כר"פ,לייזר'מר"ד'נחיפהש"פ65/412א"עהיתרכיןראה1972-כ"תשל
.195(ל"תש)חמשפטים,"העובדהוצאותניכוי"אדרעי'מ

אישיותבעלנישוםבעובדהרואההגישהעללהשתיתגםניתןטלהשופטשלגישתואת54
בהוהחבריםהפירמהתיאורייתעל-המעסיקההפירמהמןוכחלק,עצמאיכנישום,כפולה
.אחרתלהזדמנותזהרעיוןפיתוחאדחה.448-449'בע,25הערהלעיל,אדרעיהיתרביןראה

.41כא"פדמזניהש"פ'נברונפמןדב89/114ה"עמ55
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עד.561984-ד"תשמ,(59'מס)הכנסהמסלפקודתבתיקוןשהתקבללפקודה(1)5סעיף

.עצמאייםיד-משלחובעליעסקיםכעליצלרקחל(1)5סעיףכי,מקובלהיההתיקון
(1)5סעיףשלנוסחו:שכיריםנישומיםעלגםהסעיףהוראותאתלהחילביקשהתיקון

:הבאיםהדבריםאתהיוםכולל

היאממנושההכנסהובין(1)2סעיףלפיממנושההכנסהבין-"ידמשלח"(א)"
.(2)2סעיףלפי
בושעסקידממשלחכשונהיחשבלאלארץבחוץאדםבושעסקידמשלח(ב)

ואילו(1)2סעיףלפיהיתהידמשלחמאותוהכנסתושבישראלבלבדכךבשל,בישראל
.להיפךאו,(2)2סעיףלפיהיתהלארץבחוזן

הואעודכל,יראהו,בישראלעסקשבוידמשלחבאותולארץבחוץשעסקמי(ג)
.("התיקון":להלן)".בישראלידמשלחבאותוכללבדרךשעוסקכמי,ישראלתושב

:59'מסלתיקון(ב)18בסעיףמעברהוראתלתיקוןנקבעה,במקביל

,שיותקנוכלליםשלתחילתםמיום('א'מ'י-האמורהתיקון)2סעיףשלתחילתו

.(הוספהההדגשה).לפקודה67אסעיףלפי,בוהאמורלעניין
:המחוזיהמשפט-ביתהעירה?לעניין

שהתנאיהמשיבכ"בתשובתלינראיתשלאלהוסיףכראויזאתעםלינראה"
הוצאותניכוי)הכנסהמסשבתקנותבכךנתקייםהנדוןהתיקוןלתחילתהאמור

מחוקקנתכווןאכןאםכיסבורני.......1984-ד"התשמ(2'מסתיקון)(מסוימות
בסעיףכנדרש,59'מסתיקוןשל2בסעיףהאמורלענייןכלליםלקבועהמשנה

לתוקפהתכנסזהסעיףשהוראתלכךלגרוםמכךוכתוצאה,זהתיקוןשל(ב)18
".לפקודה67אסעיףלפיהכלליםאתיתקיןכיהדיןמן-

ביתשלדעתועלשהתקבלוהנישוםשלנוספותטענותשתיועלזומסקנהעלבהתבסס

ביתשלפסיקתועםהסכימולאהמסרשויות.הנישוםשלערעורוהתקבלהמשפט
.הערעוראתמשכודברשלבסופואךהעליוןהמשפט-לביתוערערוהמחוזיהמשפט
בדינימהפיכהמהווההיההואלתוקףנכנסהיההאמורהתיקוןאםכי,להראותאנסה

חוסריצרשהתיקוןמלמדהפקודההוראותשלמרויקעיוניניתוח.הישראליםהתחולה
אין.לוהצדקותעללהצביעקשה,לפקודה(3)5סעיףשלקיומולאורכי;קוהרנטיות

העומד"המשיכהכוח"גישתעםמתקשרהואואיןמקובלכלכלימניתוחנובעהוא
מקריםאותםעלרקלחולההצעההתכוונהכןאםאלא,לפקודה5סעיףשלבבסיסו

בהמשך.בישראללעיסוקמנותקובלחיברורבאופןקשוראכןלארץבחוץהעיסוקבהם
,אותולמנועביקשההיאכי,זהבתיקוןהגיוןכלראתהלאהכנסתשגםכךעלאעמוד
יתקבלהתיקוןפיהעלפשרההושגה,האוצרשרבלחצילעמודהצליחהשלאומכיוון

.תנאיםמספרבהתקייםרקאך
.בישראלהתחולהבדינימתוכננתלאמהפיכהלהנהיגכמנסההתיקון(א

בתיקוןשנקבעההמעברהוראתהאםהיאברונפמןבענייןשהתעוררההשאלותאחת

.56ח"מ,1984-ד"תשס(59'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחחוק56
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שאנסהכפי.דרישותיהעללהקפידוישמהותיתאופורמליתדרישההיאלפקודה59
היההאמורשהתיקוןהמהפכה.מהותיבהחלטהואהמעברלהוראתהמקור,להראות

מספיקיםוהכנותרקעוללאוביהמיניה,לשנותועמדהלכתמרחיקתהיתה,להביאאמור
שהכנסת,איפואתימהאין.הישראליימי5התחולהשבדיני(קוהרנטיות)הלכידותאת

.לפקודה5בסעיףשנמצאתבלכידותהפגיעהומןלהשהוצעההמהפכהמןחששה
דינישלביסודםשעומדותהתיאוריותאתהןולבחוןלחזורישלהבינהשכדילכידות
."השכירהעובדשלהכפולההכלכליתהכשרות"אתוהןהישראלייםהתחולה

.הישראליתבדיןהתחולהלדיניהעיוניהרקע(ב
קובעוהוא-הכנסה-המסבסיסאתקובעגםהוא.כפולתפקידלפקודה2לסעיף

Taxהתחולהדיניאתגם Jurisdictionאדםשלהכנסתו"הביטוי.הישראלחם
דיניאתכקובעפורש(הוספהההדגשה)"בישראלשנתקבלהאושהופקה,שנצמחה

אתלתחוםנועד5סעיף.הטריטוריאלית59הזיקהלעקרונותבהתאםלבישראתחולהה

כמופקתהכנסהיראואימתיספציפייםמקריםקובעוהואהטריטוריאליתהזיקהכללי
:היתרביןקובעלפקודה(1)5סעיף.בישראל60

(1):בישראלמופקתכהכנסהיראוההכנסהמקוםבדברדיןכלמהוראותלפגועבלי"

."בישראלבועוסקהואכללשבררךידממשלח...ארםשהפיקהשתכרותאוריווח
ואת,בכלללפקודה(1)5סעיףשלהוראתוביסודהמצויההגיוןאתלהביןכדי

לראותראוי,בפרט"בישראלבועוסקהואכללשבדרךיד-ממשלח"הביטוימשמעות

.בינלאומיתפעילותעלהמיסויבתחוםהמוכרותהבסיסיותהתיאוריותאתולהבין
הבודדיםהדיןפסקימתוךשעולהכפי.לפקודה5סעיףשלבבסיסוהמצויותתיאוריות
האמורהההוראהשלהחקיקהמטרתאתלבחוןניסולאהמסרשויותבסוגיה61שעסקו

'ומסים"בישראלהמסשיטתשלהטריטוריאליבהיבטמיוחדותסוגיות"נייגר'דהיתרביןראו57
.לתיקוןרצויותהבלחיהתוצאותעלוגםהתיקוןשיצרהמהפיכהעלגםהמצביע,13-א'עמ(2)

.לתוקףנכנסלאשהתיקוןבאפשרותדןאינוהמחבו
אדרעי'מ'יראוזולזיקההמקורתורתביןוהקשרטריטוריאליתזיקה,תחולהדיניהמונחיםעל58

.56-36'אפרקבעיקר,25הערהלעיל,בינלאומיתפעילותמיסוי
אתכקובעהאמורהביטויאתלפרשוניתןשיתכן,כךעללהצביעניסיתי,שם,בספריכיאם59

מיסויובנושאשהואיל,הדגשתימאוחרתברשימה.הנסיבותלמכלולבהתאםלישראלהזיקה
במהלךאלא,תחולהדיניבנושאהמשפטלפתחאין,מסלכפלחששקייםבינלאומיתפעילות
כמקורהמשפטיסודותחוק"אדרעי'מ'י-מסכפללמניעתכצורךשמתחשבמקיףתחיקתי

.597,598(ג"תשנ)יזמשפטעיוני"מסולרפורמתשיפוטילאקטיביזםסטטוטורי
מסלפקודת(א)(4)5סעיףלאורריביתשלהמקורמקוםמבחן"גליקסברג'דגםוראו,שם60

.57הערהלעיל,נייגר'דוכן;294(ד"תשמ)52'מסמסיםלענייניהרבעון"הכנסה
.55הערהלעיל,כרונפמןעניין;238טזא"פדדןגושש"פ'נאחיטוב85/301(א"ת)ה"עמ61

שנועדהמכחןפיהעל,גרידאלשוניתבפרשנותהשומהפקידטענותהתרכזוהמקריםבשני
יד-משלחבאותול"ובחובארץעוסקהנישוםהאםהוא(1)5סעיףדרישותהתקיימואםלקבוע

ד"פ,נגדיוערעורגרוס'נטעיהש"מ59/319א"עגםראו;בחבקהכישוריםזהותמבחןפיעל
;36(1)כגר"פמ"בע(1965)בינלאומיותהפקותגודיק'ג'נא"תש"פ68/289א"ע;688יד

כשלונועל,לפקודה(4)5לסעיףבאשרדומותטענותלטעוןהשומהפקידשלנסיונועל
לישראלהחשמלחברת'נחיפהש"פ70/702א"עפרשתהתגלגלותראוכחוקגישתוואימוץ

.109-110'בע,25הערהלעיל,אדרעיאצלהנושאוסיכום263מ"בע



אדרעי'מ"332

התעלמוהם.מיושןלגליסטי-לשוניפירושוהעדיפומהותיאוערכיניתוחפיעל
בנושאומקובלתידועהתיאוריה-ההוראהביסודשעמדההבסיסיתמהתיאוריה

ננסה.62(10[81100[80600)"המשיכהכוח"כתיאורייתהידועההבינלאומיהמיסוי
.החסראתלהשלים

תחולתםסוגיית:עיקריותסוגיותלשתימתחלקתבינלאומיתפעילותמיסויסוגיית
;("תחולהדיני"-בינלאומיתפעילותעלהמקומיהמסדינישל (Tax Jurisdiction

זיקהפיעללהקבעיכוליםתחולהדיני.בינלאומיתפעילותעלומניעתומסכפלוסוגיית
מןאחתלכל.שרירותיתאינההבחירה.פרסונליתזיקהפיעלגםאובלבדטריטוריאלית

הטריטוריאליתהזיקהעלרקהתחולהדיניהשתת.וכלכליתעיוניתתשתיתהללוהגישות

ביבואמסנייטרליות"העדפתעלמעידהאלא"המקורתורת"מנובעתאינהגרידא

פטורבאמצעותמושגתבינלאומיתפעילותעלמסכפלמניעתפיהעלגישהעל;63"הון
הנישוםאתהמארחתשהמדינההנחהעל;ל"בחוהמושגותהכנסותעלמקומיממס

המסשיטתשהשתתגםמכאן.תמסהוהתושבותמדינתשגםצורךאיןולכןאותותמסה

פעילותעלמסכפללמניעתמובנהמנגנוןבתוכהכוללתהטריטוריאליתהזיקהעלרק
קיימות.ההכנסהאתבמסמחייבתההכנסהנוצרתשבההמדינהרק:בינלאומית64

התחולהדיניאתלהשתיתהעדיפואחרותמדינות.זו65גישהשאימצורבותמדינות
המוכרתהגישהאתהעדיפוכי,מדינותאותןהעידוזובבחירה.הזיקותשתיעלשלהם

כוללת,הזיקותשתיעלהמושתת,זושגישהכיוון.66"הוןביצואמסנייטרליות"כ
שלהכנסותוגםבגבולותיההנוצרותההכנסותאתגםממסההמדינה-מסכפלבחובה
האחרתהמדינהידיעלבמסמתחייבותואלו,אחרתמדינהבגבולותשנוצרותנישומיה

כי,לראותניתן,ואכן.מסכפללמניעתברוריםכלליםלקבועצורךיששבומצבנוצר-
הוראותהמסשיטתכוללת,פרסונליתזיקהעלגםמושתתהמסשיטתבהןבמדינות
.מסי6כפללמניעתכליםבדברוברורותמפורשות
שהמחוקקמעידהטריטוריאליתזיקהכלליעלרקבישראלהכנסהמסשיטתהשתת

עקרונותעלהמושתתמסלשיטתרצונועל.הוןביבואמסנייטרליותהעדיףהישראלי
עלכפלמסילמניעתומורכביםמסובכיםכלליםמקביעתלהמנערצונועל;פשוטים

יהאהכנסהמס".לפקודהרישא2בסעיףביטוילידיבאהדבר.בינלאומיתפעילות

הכנסתו:לאמור;"בישראלשנתקבלהאושהופקה,שנצמחהאדםהכנסתעל....משתלם

.שםואסמכתאות50-58'עמ'אפרקבעיקר,25הערהלעיל,אדרעיאצלהדיוןראו62
.34-36'בעמ,שם63
מוטללפיכך;הוןביבואמסנייטרליותשלכלכליתתפישהבבסיסו:מוסףערךבמסגםכך64

מנגנוןנוצרבכך.אפסמסשיעורבאמצעות,מ"מעמכלפטורהיצואוכללהיבואעלמ"מע
לעיל,בינלאומיתפעילותמיסויאדרעי'מ'יראו;בינלאומיתפעילותעלמסכפלהמונעמובנה
."פרק,25הערה

,Reavey.ןח08ןשחאזשTax1988181,למשל,ראושונותבמדינותהדיניםסקירהעל65 ed.5.נ
(1988,Sons1Summeries, (Wiley

.34'בע,25הערהלעיל66
:היתרביןראו67
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נצמחה")ייצורהמנגנוןאםרקאך,לישראלאישיתזיקהכללואיןאםגם,אדםכלשל
גםכך.בישראל(68"נתקכלה")נחסכתאונצרכתשהיאאובישראלמצוי("הופקהאו

,מנגד."בישראלכמופקתהכנסהיראו....":כךעלמעידיםלפקודה5סעיףוגם4סעיף
לאאףבפקודהאין,הטריטוריאליתהזיקהכלליעלרקהמבוססתמשיטהכמתבקש

כפללמניעתאמנהאיןשבהבסיטואציהכפלמסימניעתנושאאתשמסדיראחדסעיף
.ישראל69עםמס

בתוךמצויהסעיף.לפקודה5סעיףשלהוראותיואתלפרשישזומוצאנקודתמתוך
.זוזיקהמתקיימתמתילהבהירנועדהוא.הטריטוריאליתהזיקהעלהמבוססתשיטה
5בסעיףלראותיש,אחרותבמילים.פרסונליתזיקההאחוריתבדרךלהכניסבאהואאין

מונההסעיף."אחרותמסבשיטותדומיםסעיפיםגםכמו"מקורכללי"כקובעלפקודה

ההכנסהייצורמנגנוןמצוימתילקבועשנועדה,כלכליתגישההמבטאיםמקורכללי
כוח"תיאורייתמצויהשבבסיסןתפישות.מוכרותתפישותעלמבוססהסעיף.בישראל
Force"-"המאבכה of ,' Attraction".כברומקובלתידועהשהיתה,זותיאוריהפיעל

שכלהרי,פלוניתבמדינהמצויההכנסהייצורמנגנוןאם,והארבעיםהשלושיםבשנות
באותההכנסהבמסחייבותהכנסהייצורמנגנוןמאותוהנובעותאוהקשורותההכנסות

כאמורהיאלפקודה5סעיףשלביסודוהמצויהנוספתתיאוריה.פלוניתיימדינה

מוחלטתהתאמהמגלההקטניםסעיפיוארבעתעלהסעיףניתוח."הפירמהתיאוריית"
Nexusחוזיםשלצבראלאשאינה,פירמהזותיאוריהפיעל.זותיאוריהעם of

Contracts,הפירמהעובדי,הבעלים,משקיעיםשלמגוונתמקבוצהמורכבת,
באלהוכיוצארוחניקנייןבעלי,נכסיםמשכירי,הלוואותבאמצעותהמשקיעים

שלבהצלחתהומובהקמשותףאינטרסלהםשיש-"הפירמהחברי"-"משקיעים"
הפירמהבעלי:ממנהיהנוכולםהםהכנסהתיצורהיאואםבהמשקיעיםהם.הפירמה

ומהבטחוןהריביתמן-אחרותוהתחייבויותח"אגבעלי;הרווחיםממשיכת-
מדמי-מוחשייםנכסיםבעלי;מהתמלוגים-הרוחניהקנייןבעלי;הקרןשבהחזר
מעלייתגםאךהמעבידמןשיקבלוומבונוסיםממשכורות-הפירמהועובדי;שכירות

מייצרת"ההכנסהייצורמנגנון"-הפירמה:לענייננו.העבודהמבשוקומעמדםערכם

מצויההכנסהייצורמנגנוןאם.השוניםלמשקיעיםאותה"מחלקת"וההכנסהאת
במסחייבותכןועלבישראלמצויותהןאףהפירמהמןהנובעותההכנסותכל,בישראל

42;57'עכעיקר,25הערהלעיל,בספריראו68

,
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689(1987).Law .-

Rev

ז4ו
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5בסעיףברורביטוילידיבאותהאמורותהתיאוריותשתי,כאמור.ישראליהכנסה

.הקטניםסעיפיועללפקודה
,בפירמההמשקיעיםשל(שכירותודמיתמלוגים,ריבית)פסיביותלהכנסותבאשר

פסיביותבהכנסותרקמתרכז(4)5סעיףודוק.מיקומןאתקובעלפקודה(4)5סעיף
ידי-עלמשתלמותההכנסותאם;"בישראלקבעמפעל"-בישראלפירמהשמשלמת

לגדרונכנסולאההכנסות,פרטיתצריכהבשלאול"בחוקבעמפעלבשלישראלתושב

בעלהואמסכמשלםהעובד,כאמור:שכיריםעובדיםשללהכנסותבאשר.הסעיףשל
מאידך."הפירמהפן"-הפירמהמהכנסותנגזרתהכנסתוגיסאמחד:כפולה73אישיות
אינטרסלוישכןועליישמרהעבודהבשוקוערכושמעמדואינטרסלעובדיש,גיסא

הפן"-המעבידההפירמהשלהמיידיםמהאינטרסיםהנפרד,פרטילאכיאם,אישי

(3)5סעיף:לפקודה5בסעיףגםביטוילידיהיאאףבאהזוכפולהאישיות.""האישי

אם(3)5סעיףפיעל.מהפירמהחלקבהיותו-העובדשל"הפירמהפן"בעוסק

אףתחשב-ברווחיההמשתתף-העובדשלשהכנסתוהריישראליתהיאהפירמה

יש,ואולם.לישראלמחוץהואהשירותיםביצועמקוםאםגםבישראלכמופקתהיא
נחשביםהישראליתהפירמהשלעובדיהכללא.מעשיתפשרהמבטאהסעיף,להבהיר

יש,לומררוצה.ישראלתושביעובדיהרקאלאבישראלשמקורןהכנסותכבעלי
דרישותבשתי(3)5סעיףנוקטכןעל.הזרהעובדשלהאישיבפןגםהתחשבות

ביןסיבתיהקשר."ישראלתושבי"להיותצריכיםהעובדוגםהפירמהגם,מצטברות75

שלהזריםעובדיה.מספיקאינול"בחוישראליתפירמהשלעובדכלשלהכנסתו
עלהישראליתהפירמהמןשקיבלוהכנסותעלישראליבמסחייביםאינםהפירמה
.לישראלמחווןשביצעושירותים
-בעובדמתרכזזהסעיף.העובדשל"האישיפן"למתיחסלפקודה(2)5סעיף
העובדאםדי(2)5סעיףפיעלכןעל.עבודתוביצועובמקום-הפירמהמןומתעלם
חונןתושבהואאםגם,ישראליבמסתתחיבשהכנסתוכדי,בישראלעבודתואתמבצע

עוסקהוא:התמונהאתמשליםלפקודה(1)5סעיף.זרה76פירמההואמעבידווגם
,1965עד.הפירמהשלהבעליםשלובהכנסותיהםהפירמותשלבהכנסותיהןבמישרין

ידממשלח"הביטוילסעיףהוסףלפקודה6'מסובתיקון,עסקעלרק(1)5סעיףחל

הגיוני,פשוטהיהזולהרחבההנימוק."בישראלכללבדרךבועוסקהואכללשבדרך
:המשיכהכוחשלבתיאוריהומשתלב

יד-ממשלחהמופקתהכנסהעלגםחלהזושהוראה,במפורשלקבועעתהמוצע
בנושא,הבדלכלאיןענייניתמבחינהשכן,מעסקהמופקתלהכנסהבדומה
.אלה7יעסקאותסוגישניביןשלפנינו

.104'בעבעיקר25הערהלעיל,בינלאומיתפעילותכמיסוי:היתרביןראוהנושאפיתוח,שם73
.195,(ח"תשל)'חמשפטים"העובדהוצאותניכוי"אדרעי'מ'י74
פעילותמיסויראובישראלהטריטוריאליתהזיקהכינוןלצורךמצטבריםבמבחניםהצורךעל75

.112;80-81'בעבעיקר,25הערהלעיל,בינלאומית
חוקראו,(2)5סעיףתוקןזאתובעקבות,61הערהלעיל,גודיק'גבפרשתשנדחתהטענה76

.756ח"ס1975-ה"תשל,(21'מס)הכנסהמספקודתלתיקון
.32'בעה"תשכ628ח"ה,1964-ה"תשכ,(6'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעהראו77
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סעיףגם.ידמשלחאועסקבעלי,עצמאייםשלבהכנסותעוסק(1)5סעיף:אומרהווה

זההוא(1)5לסעיף,לדעתי,הנכוןהפירוש.המשיכהכוחתיאורייתאתמבטאזה

המצויההכנסהייצורלמנגנוןסיבתיקשרלהןשישלהכנסותרקתחולתואתהמגביל

לאל"לחו,הרגילעסקיהבמהלך,המוזמנת,בישראלמשרדבעלתמהנדסת;בישראל
המופקתהכנסהאינהל"בחושביצעהמהשירותשהפיקהשההכנסהטענתהתשמע

מתקייםכזאתבהכנסה.בישראללעסקהקשורל"בחושנתנההשירותעודכלבישראל

.78"בישראלעוסקתהיאכללשבדרךיד-ממשלחהכנסה"
כל.לפקודה5סעיףשלהנסחשהשיגלדעתיהאופטימליהאיזוןשלתיאורכאןעד
כמסחייבותאלירהקשורותההכנסותכלבישראלמצויההכנסהייצורמנגנוןעוד

מצויהכנסתהייצורשמנגנון"הפירמהבעלי",לעצמאייםביחסכך.ישראליהכנסה

שהדברכפיהשכירהעובדשל"הפניםשתי"לביחסכך;(1)5בסעיףכקבוע,בישראל

הפירמהתברישארלמיסויביחסוכךלפקודה(3)-ו(2)5בסעיףביטוילידיבא

זהאיזון.לפקודה(4)5בסעיףכאמורהכנסתםעלפסיביתתשואהממנההמקבלים
.1983עדנשמר
.הישראלייםהתחולהשבדיניהלכידותניתוץ(ג

הצעתאתלכנסתלהציגבאוצרשהחליטמיהחליטבמשק79קשותסערותבעקבות

.שכיריםעובדיםעלגם(1)5סעיףהוראותאתלהרחיבשנועדההחוק
עללהצביעקשה,לפקודה(3)5סעיףשלקיומוולאור,כהעדשהוצגהניתוחלאור

מתקשרתהיאואיןלעילשהוצגהכלכליהניתוחמןנובעתהיאאין.זולהצעההצדקות
בהםמקריםאותםעלרקלחולההצעההתכוונהכןאםאלא"המשיכהכוח"גישתעם

שהוצגהניתוח.בישראללעיסוקמנותקובלחיברורקשרקשוראכןלארץבחוץהעיסוק
אצלל"בחוכשכירעובדבישראלעצמאיאושכירנישוםבהםמקריםרקכי,מלמדכאן

וארעיתקצרהולתקופהבישראללעיסוקהדוקבאופןקשורהזוכשעבודתוזרמעביד

מצדיקים,בישראלהמצויההכנסהייצורממנגנוןכנובעתבהכנסהלראותשניתןבאופן
בומקרהכלעלכחלהההצעהאתלפרשהנוטהגישה,זאתלעומת.האמורהההצעהאת

בישראלבעיסוקולוהמשמשיםכישוריםמאותםהנובעבעיסוקל"בחומשתכרנישום

,כלכליהגיוןכלהמרחיבהבגישהאין.לכתמרחיקתהיא("המרחיבההגישה":להלן)

הבסיסייםהעקרונותמןמשמעותיתסטיהמהווהכזאתגישה.ניסוחיאףאומשפטי
משמעותישינוימצריכהכזאתגישה.בישראלהנהוגיםהתחולהדיניביסודהעומדים
רקשהרי.כפלמסימניעת-בינלאומיתפעילותמיסוינושאשל"השניה"בסוגיה
מיסוילמגיעתמובנהמנגנוןמצוימובהקתטריטוריאליתזיקהעלהמבוססתבשיטה
סטטוטורייםפתרונותמחייבתהטריטוריאליתהגישהמתחומישהורגתשיטה;כפל

.שכאלהסטטוטרייםכלליםבהצעתוכלללאהתיקוןמציע;מסטכפללמניעת

'בעבעיקר,25הערהלעיל,בינלאומיתפעילותמיסויאדרעיאצלראוהנושאפיתוחעל78
95-101.

.81-83הערות,בהמשךראו79
מסולרפורמתשיפוטילאקטיביזםסטטוטוריכמקורהמשפטיסודותחוק"אדרעי'מ'יראו80

.59הערהלעיל"שיפוטית
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וערתעינילנגד.המרחיבהומהגישההאמורהתיקוןמהצעתהכנסתנרתעהבכדילא
,הקטניםסעיפיועל5בסעיףשנמצאהבלכידותהפגיעהמןהחששכנראהעמרהכספים

.האמורהההצעהאתלדחותשניסתהבעת

.התיקוןחקיקתשלההיסטוריה(ד
התפשרהאךהאמורהתיקוןאתלקבלהתקשתההכנסתגםכי,מגלהקטןמחקר
:מרתקהתיקוןלהצעתהרקע.הממשלהעמדתעםדברשלבסופו

עםהתעמתון8האוצרמשרדל"ומנכהאוצרשר.מאדמעניינתשנההיתה1983שנת

מרביםאלוארגוניםחברי.האקדמיהסגלואנשיהרופאים:גדוליםעובדיםאירגונישני
משרדיצאהעימותיםבמרבית.זריםמעבידיםאצלבמקצועםשםולעסוקל"לחולנסוע

לתיקוןהחוקהצעתהוגשה,1983בשלהי,העימותיםסיוםלאחר.ועין82בשןהאוצר

.האמורהתיקוןאתכללהאשר(58מספר)הכנסהמספקודת
.שבההסבירותובאיהאמורלתיקוןההצעהשלבבעייתיותחשהשהכנסתנראה

הכספיםועדתר"יוהגישהכספיםכועדתהדיוניםולאחרהראשונההקריאהאחרי
ההצעהאתכללההאחת:החוקהצעתשלגרסאותשתיוהשלישיתהשניהלקריאה

לתיקוןההצעהאתלחלוטיןהשמיטההשניההגירסה.לקבלתהתנאיםהציגהאךלתיקון
:למליאההבהירהכספיםועדתר"יו.לפקודה(1)5סעיף

אתהמתקן8סעיףגםאליהמתקשר,הממשלהדרישתשהיא'אגרסהתתקבלאם
זהסעיףביצועלצורךתקנותלהתקיןהאוצרשראתהמסמיך,לפקודה67אסעיף

כאשררק2סעיףשלתחילתותהיה,הועדהדרישתלפי.הכספיםוערתבאישור
טרשהוצאותלניכויכלליםשתקבענההללוהתקנותאתהאוצרשריתקין

ההדגשה).'זה3סעיףלפיבמסחחבותשיהיומההכנסותלארץבחוץלישראלים
(הוספה

:הכספיםועדתר"יושלהבהרתואתגםלהביאחשוב

אלאלתוקףיכנסלאהסעיףהממשלהשלהגרסהתתקבלאםשגםמדגישאני

הכלכליהמשברלביןהרופאיםתביעותכיןישירקשרהיהכי,האוצרשרהעריךלמשלכך81
,מוסרית,להוקיע"קוראהוא1983לאפריל25ביוםבכנסתבנאומו.המדינהאתשפקדהקשה

96כרךהכנסתדברי."החוליםשלבריאותםמצבחשבוןעללהתעשר(הרופאים)תביעתאת

.להלןהבאהההערהגםוראו.2033'בע(ג"תשמ)
לכבדסירבההממשלהכי,העובדהמןנבעההאקדמיהסגלמשביתתבאוצרהקשההפגיעה82

שביקרמשפט-לביתהובאשהענייןדברשלסופו.הסכימהעצמההיאעליההבוררותפסקאת
על.2117'עמ96כרך;487'עמ'ז'חוב95כרךכ"דבהיתרביןראו;האוצרגישתאתנמרצות

בנושאלדיוןשהוקדשהכנסתישיבת:היתרביןראוהרופאיםשביתתשהביאההקשההנזק
האוצרשרביןהסכסוךעל;2030'עמ96כרךכ"דב,הלאומייםהכלכלייםהתהליכיםהחרפת
ההצעהעל;83.5.23מיום"מעריב",2268'עמשםכ"בדלמשלראוזהכענייןהבריאותלשר

רופאיםשלחיונייםעבודהשירותי)חירוםשעתתקנותשלתוקפןוהארכתריתוקצווילהוצאת
.2272'עמשםכ"דבראו1983-ג"תשמ,(הבריאותבשירותי

.1568'בע(ד"תשמ)99כרךהכנסתדברי83
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יאושרווהןהכספיםועדתלאישוראותןיביא,תקנותיתקיןהאוצרששרלאחר
.הועדה84ידיעל

המעברהוראתבאמצעותהתיקוןשללתוקףלכניסתותנאילקבועמצאההכנסתואכן
מסכללי.אלולדרישותהעתיםכלליםבנמצאאין,ידיעתימיטבלפי.לעילשצוטטה
לאחר,היוםגםמתיחסים1982-ב"התשמ,(לארץבחוץמעבודההכנסהבעלי)הכנסה
אתרואיםכןועל,ישראל85תושביהםשמעבידיהםבעובדיםרק,תיקתיםשלשורה

.לפקודה(3)5שבסעיףהמקורכלליפיעלבישראלכמופקתהכנסתם
שהיוהתקנותביןלערבבאיןכיהאוצרשרשלהבהרתואףעל;הללוהדבריםאףעל

לועדתהגישלאהאוצרששרהעובדהאףעל;ההצעה86לביןתקופהבאותהקיימות

התיקוןכי,הכנסהמסנציבותהחליטהאלהכללמרות,זהבענייןתקנותכלהכספים
שלכמצוותהמיוחדותתקנותהתקנתללאגםלתוקףנכנסלפקודה(1)5לסעיףהאמור
בעניינוהדיןפסקמתןאחריוחודשייםכשנה-1993.2.23ביום:מזויתירה.הכנסת

האקדמיהסגלאנשיאלמכתבהכנסהמסנציבותהפנתה-!ברונפמןשל
:היתרבין,נאמרובובאוניברסיטאות

אושבתוןלשנתיוצאיםאשראקדמיהאנשיבהםהמקריםהתרבולאחרונה
להםשהיוהכנסותעללהצהירמקפידיםאינםל"בחואחרתשהייהלתקופת

כתיבת,ייעוץמתןאירוחהוצאותכולל)בישראלבדיווחוחייבותל"בחו
פקודתלפיפליליתעבירהמהווהאלוהכנסותעלדיווחאי........(וכומאמרים

.הכנסהמס

לפקודה1בסעיףכהגדרתההכנסהעלרקחלההדיווחחובתכיהסברכוללאינוהמכתב
אתכללמזכיראינוהמנתב;הכנסהבבבחינתשאינםתקבוליםעלחלהאינהכןועל

אתלא,ברונפמןבענייןהמחוזיהמשפט-בביתוהןבכנסתהןשהתעוררוהמחלוקות

העובדהאתולאהמחוזיהמשפט-ביתידיעלנדחתההנציבותשעמדתהעובדה

.הדיןפסקעללערערשלאהחליטהשהנציבות

.(שיפוטיאקטיבייםמניעת)המשפטפיתוחאיבון.4
חלקנוטליםהמשפט-בתי;המחוקקשלבלעדיתפעולהאינהמשפטיותנורמותקביעת

לפעילותישרביםתארים.משפטיותלנורמותהריבוןשלרצונועיבודבתהליךחשוב
או,המשפטפיתוח,שיפוטיתחקיקה:השופטתהרשותידיעלהנורמותקביעת

.שם,שם84
ותיקונם1322ב"התשמ4381ת"ק,האמוריםבכללים"מעביד"ו"עובד"המונחיםהגדרתראו85

.570'עמ5407ת"בקלאחרונה
,בוועדהחברבהיותיעוד,הכספיםלוועדתשהובאותקנותשבמסגרתלצייןכרצוני":שם86

אין.לארץבחתןמהשירותכתוצאההמיוחדותהמחיהלהוצאותבהתאםפטורשיעורינקבעו
לשירותמיוחדותהוצאותעבורהפטוררמתאתהקובעיםהפטורשעוריקטיעתביןלערבב
בחוץזההוהכנסהמסויםמסבשיעורחייבתבארץהכנסהשלפיו,סבירהבלחיהיתרוןלבין
."זהמסמשיעורפטורהלארץ
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חקיקה":בלבדהנוחותלצורך,יכונוהללוהמושגיםכל)שיפוטיאקטיביזם

מקורו=שיפוטיתחקיקה"לביןוראויהדגילהחקיקהביןהעיקריההבדל.87("שיפוטית
למעשההוא,החקיקהתהליךתחילתאתיתםאשרהואהמחוקקרגילהשבחקיקה,בכך
החקיקהבהשפעותהקשורותשאלותלבחון;אותולעצוריכולהוא,בהליכיםשולט

כלליםקביעתאומעכרהוראותבאמצעותהנורמהיישוםקצבעלולהחליטהמוצעת

היזמה.השיפוטיתהחקיקהתהליכיכןלא.לתוקףיכנסהחדשהחוקבהתקיימםשרק
לאהואהמשפט-לביתתומצאלאמשפטיתבעיהאם;השופטתמהרשותבאהאינה
המשפטיותהסוגיותמגוון,לחברואדםביןבתביעותמדוברעודכל.בהלהחליטיידרש

שאלות.מראשלצפיהניתןולאמוגבלבלתיהואהמשפט-ביתבפנילדיוןשיובאו

.המשפטלביתטרונייתואתלהביאמחליטלסכסוךשצדאימתכלמתעוררותמשפטיות
אוכתובעהן-הפוכהטענהלטעוןולמחרתכתובעפלוניתטענהלטעוןיכולאדם

ידי-עלעמדהנקיטת.לשלטוןאדםביןביחסיםכשמדוברכןלא.אחרבסכסוךכנתבע
לליבוןתובאלאזושעמדהבודאותכמעטמבטיחה,האזרחלטובתשפועלת,הרשות
."אפליהיוצרשאינוובלבדמוטעההפירושאםגם.המשפט-בתיבפנימשפטי
"פה-שבעלתורה"במקורוהישראליתהמסשיטתשלביותרמשמעותיחלק

הסיכויכי,נראהכהעדשאמרנוהדבריםלאור.הויקטוריאנית89באנגליהשמקורה

.קלוש90הוא-00adא-מזדמניםלצרכיםקשוריםשאינםכנושאיםחקיקהלתיקוני
.שכזאתכבידהחקיקהעםלהתמודד,כנראהמסוגליםואינםמוכניםאינםהמסשלטונות

שמתרחשותהמסיםבתורתהרבותמההתפתחויותמתעלמיםהםכינראה,מזויתירה
כאלה92לנושאים"אפולתחוב"שלאכנראההתרגלהמשפטיםמשרר.9!המערביבעולם

סכנת.מס93בענייניחקיקהבעצמםוליזוםאלובשאלותלעסוקמתקשיםהכנסתוחברי
,חיהשיטהכלכמוואולם.משמעותיתהיאכזובסיטואציההמסשיטתשלהאיבון
הדוחההישראליתהשיטהגםכך.אחריםפעיליםגורמיםידיעלמתמלאשנוצרהחלל

היצירה"ברק'אהיתרבין,ראוכן;(1993א"ת)שיפוטיאקטיביזם,עורך,פורת'אראוד8
.3הערהלעיל,"התשפטופיתוחחסרהשלמת,פרשנות:לסוגיההשיפוטית

.319,324יחד"פ'ואחנהריהעיריתשלידהשומהועדת'נלש63/460'המ88
בדין"הכגסה"המונחהגדרת;הדרךסוף-המקורדוקטרינת"אדרעי'מ'י:היתרביןראו89

יסודותחוק"אדרעי'מ";שםאסמכתאות27-28'עמ,32הערהלעיל."הנוהגהישראלי
אדרעי'מ'י;59הערהלעיל,"שיפוטיתמסולרפורמתשיפוטילאקטיביזםכמקורהמשפט

.והשניהראשוןבפרקבעיקר,25הערהלעיל,בינלאומיתפעילותמיסוי
.3פסקה'בפרק90
אצלראו;באנגליהועדת6ש140ח"דוגםוכךבקנדהועדתקרטרח"דוכךגם;12הערהלעיל91

כוללמסבסיס"אדרעי;52הערהבעיקר,32הערהלעיל,"המקורדוקטרינת"אדרעי
.שםואסמכתאות12הערהלעיל"בישראל

הטענותמהןוהטענותהנושאיםפורטווגולממשלההמשפטיליועץמכתבנשלח1981-ב92
לראשהועברהנושאכיהיתהמ"לחהמשפטיהיועץשלתשובתו.זוברשימההמפורטות
.כענייןנוספתהתפתחותכלעלשמעתילאמאז.פיסקליתלחקיקההמחלקה

הפרטיותהחוקהצעותמספרכי,לינמסרהכספיםועדתשלהמשפטיהיועץעםבשיחה93
בודדותהצעות.הממשלהשלהיוזהכנושאהחוקהצעותכל;לחלוטיןוניחהואמסיםבנושאי

.הטרומיתהקריאהאתעברולאהכנסתחברישל
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הואהשיטהאיבוןבמניעתשעוזרהגורם.הישראליתהמשפטשיטתאיבוןאפשרותאת
אםבין.הישראלית94בשיטההלליםלמלאנועדהשיפוטיהאקטיביזם;השופטתהרשות
;המשפטתופיתוחפרשנות,(לאקונה)"חסר"מלוי:משולשהואהשופטתהרשותתפקיד

היאהמשפטלפיתוחהסמכותאםבין,ופרשנות96חסרמילוי-כפול"רק"הואבין
המשפט-שבתיספקאיןמקרהבכל;חרות98בחוקהוקנתההסמכותאםוביןטבעית97

התאמתפעולותאת-ובטחון99יציבותתוךוהתחדשותבתנועה-מבצעיםהיושלנו

כברהדרך;מודרניתרווחהכמדינתישראלמדינתשללצרכיהשלנוהמסשיטת
עללהשפיעבאפשרותםאין.דיוניםליזוםיכוליםאינםהמשפט-בתיואולם.נסללהם0ן

ליזוםהמסרשויותנמנעותעודכל.משפטיתשאלהבפניהםהובאהכןאםאלאהדין
משפטילדיוןתובאשהשאלההסיכוי,המסבסיסהרחבתשמשמעותםחדשותהלכות

רפורמהבכיווןדעההביעהוהפסיקה"תקלה"שקרתהמקריםבאותם.גדולאינו
.הדיןכשינויההחלטהקבלהלמניעתשונותבשיטותהמסרשויותנוקטותשיפוטיתן16

התיחסות;משפטילדיוןהשאלהמהבאתהמנעות:המסלרשויות"טכניקות"כמה

מהגשתהמנעות;מחייבתהלכהיוצרתשאינהכמיהמחוזיהמשפט-ביתשללפסיקה

משפט-בביתפשרההסכםאישור;זכהכשהנישוםהמחוזיהמשפטביתפסיקתעלערעור

קביעת;הנישוםידי-עלהוגשהערעורשבהםמקריםבאותםעקרונייםבנושאיםעליון
.דוגמאותמספראפרט.האוצרשרידיעלמיוחדיםפטורים

.המסבסיסהגדרת(א
הבריטיתלדוקטרינהבהתאםהמסבסיסשהגדרתהיוםמחלוקתשאיןכבראמרנו

עדייןהכנסהמסנציבותולםוא.ןיותר02מתאימהאינה"המקורתורת"כהידועההמוזרה
הרחפתכיוסוברתהישראליתהמשפטבתורתמההתפתחויותהמתעלמתבגישהדבקה
2סעיףכי,העובדה.הכנסתשלחקיקהבאמצעותדווקאלהתבצעחייבתהמסבסיס

ב"בארהגםכי;האמריקאיהמסיםלקוד61לסעיףזההכמעטבאופןמנוסחלפקודה

המקורתורתפיעלהמסבסיסהגדרתהושתתהפיה-עלהתפישהמסוימתתקופהנהגה

.(1993,אביב-תל)שיפוטיאקטיביזם,עורך,פורת'א;(1987א"ת)שיפוטידעתשיקולברק94
,פרשנות:לסוגיההשיפוטיתהיצירה"ברק'א:היתרביןראוברק'פרופשלהשקפתופיעל95

.267(א"תשנ-ט"תשמ)לטהפרקליט"המשפטופיתוחחסרהשלמת
ודמוקרטיתיהודיתמדינהשלערכיה:בחוקהחוקדרך":במאמרואילון'מ'פרופשלכדעתו96

.659(ג"תשנ-ב"תשנ)ז"ימשפטעיוני"וחירותוהאדםכבוד:יסודחוקלאור
.281'בע,94הערהלעיל,ברקשלכדעתו97
.59הערהלעיל,שיפוטיאקטיביזם,אדרעי'מ'י98
.403'בע,וכן227'בע,94הערהלעיל,שיפוטידעתשיקולברק99

,המקורדוקטרינתעלאדרעיגםוכן;70(2)לטר"פ,רחובותש"פ'נחצורקבוץ82/165א"ע100
ואחריםשפררפאל'נת"פש"פ63/247א"ע.לעילהשיפוטיהאקטיביזםועל32הערה,לעיל

.243כבא"פדדןגושש"פ'נענבראליהו90/4125א"עלאחרונהוראו.2713יזד"פ
.24ידא"פדג"פשמ'ניהודיתקריית85/62ה"בעמשקרהכפי101
נזיקיןכפיצויימסהיבטיבספרו,יורן'פרופ;32הערהלעיל,המקורדוקטרינת"אדרעי'מ'י102

.הראשנןבפרק10ס"בה,זולהערכהמצטרף(ח"תשמ)
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ואישורהמסרשויותידיעלשםנעשההכנסההמונחשלכוללתלהגדרההמעברוכי
גישתםעלמשפיעיםלאאלהכל.!0"הפדרלהעליוןהמשפט-ביתידיעלהגישה

לאכהעד.המדינהבפרקליטותונציגיההכנסהמסנציבותשלוהמאבנתהמאובנת

לשיטתבהתאםלפרשישהכנסההמונחאתכי,שומהפקידטעןבומקרהמצאנו

לתוותהמשפט-לכתיהזדמנותניתנהלאשכךכיוץ.כוללמסבסיסאוההתעשרות

שלנוהמשפט-בתיהיססולאכןפיעלאף.הלכהקביעתותוךישירהבצורהדעתם

.!הזיתי04משפטילדיוןתבואאםלטענהיהיהסיכוימההמסלרשויותלאותת

.הכנסהלמקורותחלוקה(ב
נשמת"להאנגליהמשפטבשיטת,נחשבתאקסלוסיבייםלמקורותההכנסהשלהחלוקה

כלאין.רבותתמיהותמעלהזוהשקפהשלמדוקדקתבחינה05ן"המסשיטתשלאפה
המעמדותהבדליעללשמרבמקורהשנועדהשיטהבישראללאמץאינהרנטיתהצדקה
"ותושביההארץתנאי"סייגשלפורמליתמבחינהוכךערכיתמבחינהכך.באנגליה

מגלהזהבענייןגם.כברונאמרוידועיםהדברים.במועצתוהמלךלדבר46שבסימן
אגבהערות,האיתותיםכלאףעל.פשרחסרתשמרניתעמדההכנסהמסנציבות

החלוקהפיהעלבפרשנותההכנסהמסנציבותממשיכה,המשפט06י-בתישלוהפסיקות

.פונקציונליתולאואקסקלוקסכיתמהותיתהיאההכנפהלמקורות

.רעיוניתהוצאהניכוי(ג
נושאשלמדויקלניתוחשלנוהעליוןהמשפט-ביתהגיעשנהמשלושיםלמעלהכבר

היריעהקצרה.ושמרלינג07ישפרבענייןרעיוניתהכנסהומיסוירעיוניתהוצאהניכוי

37-35'בעבעיקר32הערהלעיל"הדרךסוף-המקורדוקטרינת"ברשימתיהדיוןראו103

.שםואסמכתאות
אומר157יטא"פדא"תש"פ'נמ"בעהולידינגדספארי87/476א"בעלמשלראו104

,האלההגדוליםהסכומיםשולמולבנדיבותומתוךמחווהבתורשלאברור":המשפט-בית
אילו,הדיןהיהמה,בשאלהלדוןאיפואצורךואין,בצדוששכרושירותבעדכגמולאלא

נוקט779'בעמ,757(2)לטד"פס"כש"פ'נלידור82/16נ"בד."כמתנותהסכומיםשולמו
שבאה'וההתעשרות'הזכותאותהשלמימושהאיאומימושה":זובלשוןהעליוןהמשפט-בית

לדיוןהראוייםשוניםבסייגיםכיאם,במפורשלמעשהוכך;"המסאירועהםבעקבותיה
.345,349כאא"פד,'ואחוילכרשטין,נג"פשמ89/533א"עבעניין,מעמיק

הכנסת":109'עמ,(1985שניהמהדורהא"ת),הכנסהמסדיני,ואפרתירפאלשלדעתםפי-על105
האנגליבדיןהאסמכתאותאתגםוראו."אחדממקורביותרלהיכלליכולהאינהפירות

.101הערהלעיל,יהודיתקרייתבענייןהמצוטטות
עניין,מארקהאחיםעניין:הבאיםהדיןלפסקיהיתרביןהמפנים,17הערהלעיל,ודותןאדרעי106

ויתקוןהשופטהביעכך:חדשההשקפהזואיןכילצייןהראוימן.האוניברסיטהשוחריאגודת
פקיד'נברזל67/136א"בעכברהסיווגחשיבותבדברהנישוםשלמטענותיותמיהותיואת

א"ע;701(2)בזד"פ,חיפהש"פ'נרוס73/30א"עוכן.69,72(2)כאד"פ,ת"פהשומה
ביתשלהמפורשתהחלטתוראווכן,424יחא"פד,גולדשטייןא"אח'נחיפהש"פ85/615

לעיל,ג"פשמ'נמ"בעתעשייתיפארקיהודיתקרית85/62ה"עמבענייןהמחוזיהמשפט
.101הערה

.2713יזד"פ,ואחריםשפררפאל'נת"פש"פ63/247א"ע107
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העליוןהמשפטביתדבריאתרקנזכירלעניינו.המדויקהניתוחאתולהציגלחזור
:רעיוניותהוצאותשלניכוייןבאפשרותבהכירו

השימושדמיקבלתעלויתרושהמשיביםאלא,חסכוןשוםכאןהיהלאלמעשה

,אחרתהנאהבטובתהזאתההנאהטובתאתוהחליפובבמוומןהחקלאימן
אלהשירותיםבעדוסילמושהםמכאן.החקלאימאתשירותיםבקבלתדהיינו
לכיסםהחקלאישלמכיסוכסףשעברבליאף,במזומןבערםשילמוכאילוממש

ההדגשות).08ן(העבודהשכרבעד)לכיסומכיסםוחזרה(השימושדמיבעד)
.(הוספו

נכונהגישהכנגדוטוענותרעיוניותהוצאותבניכוילהכירהמסרשויותמסרבותהיוםעד

המשמעויותמלואאתלראותוסירבולפקודה(ט)3סעיףשלחקיקתואתיזמוהן.זו

.הפסיקה09ןידי-עלכמובןשנדחה,כפוללמיסויהביאהגישתן.יצרשהסעיף
לקבועבלירעיוניתהכנסהבשאלתלדוןאפשרותאין,להראות10ישניסיתיכפי
לביתנישומהלגרור,הנציבותשלעמדתה.הרעיוניתההוצאהניכויבשאלתמסמרות
מעמיקדיוןלמנועדברשלובסופוהעליוןהמשפט-לביתכךואחרהמחוזיהמשפט

שלבלאחרהערעוראתלקבלמוכנההנציבותפיהעלהודעהמשלחבאמצעותבשאלה
תרומתה:זוברשימהלהעלותניסיתיאותולטיעוןנוסףנדבךמהווה,הסיכומימוי1

.הישראליהמשפטשיטתשלנכוןלפיתוחהמסנציבותשלהשלילית

:ומסקנותסיכום.'גפרק

הנורמותקביעתבמערךמוצאשאניליקוייםמספרעללהצביעביקשתיזוברשימה
.בישראלהכנסהמסדיניבתחוםהמשפטיות

דיניבתחוםהנורמותבקביעתהיוםהדומיננטיהגורםהיאהכנסהמסנציבות.1
חוקיאכיפתמנגנוןעלאחראיתהיאגיסאמחד:בידהמרוכזותרבותסמכויות;מסים
בכלמשפטיותוהתדיינויותיעוץ,שומה,לביקורתהקשורותהפעולותכלעל,המס

שלהראשיתהיוזמתגםהיאגימאמאידך.("הגביהפונקציית":להלן)הללוהנושאים
.("החקיקהפונקציית":להלן)המסתקנותלניסוחואחראית,המסחקיקת

.2716'בעשם108
.103כא"פד1א"תש"פ'נמ"בעופיפסיםביטוחרימון86/32א"ע109
ריביתבגיןעסקיםובעלישירותיםנותני,שליטהבעלימיסוי"אדרעי'מ"היתרביןראו110

fferntanענייןגםראו145יבמשפטעיוני"כלכלי-משפטיניתוח-רעיונית Greengpun

(1979)931.0.172t?omm,
פקיד)המשיבמטעםהודעהפיעל":אורהשופטשלמדבריו,109הערהלעיל,רימוןעניין111

לקבלתהואמסכים"המשיבמטעםערעורלקבלתבקשה"כותרתהאשר,('א'י-השומה
,הכנסהמסלפקודת(%1ט)3סעיףהמערערתשלבעניינהיופעלשלאזהבמובן,הערעור
כספיםשלבפועללהכנסהבהתאםתקבעאצלהשעיכבההפרמיותלכספיהנוגעבכלוהכנסתה

."ערךמניירותאלה



אדרעי'מ'י342

שהוזכרוהעיקריותהפונקציותשתיביןלהבחיןהמסרשויותמצליחותתמידלא.2
הפעלתלצורךהמסרשויותאתהמנחיםהטווחקצריהאינטרסיםלעיתים;לעיל

מחוקקאתלהנחותשצריכיםטווח-ארוכישיקוליםעלמאפיליםהגביהפונקציית
להתעלםעליהםהממוניםהאוצרושריהמסרשויותמצליחותתמידלא.המסים

משפטיותנורמותקביעתשלשיקוליםלשקולבאיםשהםבעתהמסגבייתמשיקולי
שלמבוססיםמשפטייםבעקרונותפגיעהאףאו,אדםשלבקניינופגיעהשמשמעותם

.אפליהאיסוראוהחוקבפנישיוויון
כאשרכי,לכךגורמותלמחוקקהמסלרשויותשישיחסיתהקלההנגישות.3

,שיפוטייםוהכרעהלעיוןלהביאהנמנעותהן,וחשובהמעניינתמסבעייתמתעוררת
:משמעותיותבעיותשתינוצרותבכך.חקיקהבאמצעותהבעיהאתלפתורניתןכיבהנחה

שלתופעות,השניה.השופטתהרשותבאמצעותהמשפטמפיתוחהמנעות,האחת

."המקרהחקיקת"
המסבתחוםהנורמותאתוהקובעותהיוזמותשהרשויותכךעלמצביעמחקרנו.א.4

עלהשלכהלהןשישמורכבותמשפטיותשאלותעםלהתמודרמסוגלותאינםכישראל
אתכראוימבינותלאשהןאלא,בלבדזולא.הישראליהמשפטתורתשלפיתוחה
להלכותבהצמדותבעיקרביטוילידיבאהדבר.זובתורההיוםהשוררותהמגמות

מפרשנותבהמנעות;בעברלאמצןמותראוראויהיהאםשספק,מוזרותאנגליות

ההחלטותלענייןהכנסהמסנציבותשלהדעתבשיקולמוזרושימושוערכיתכלכלית
נכונתןועלהשומותעלבהגנההמחוזייםהמשפט-בבתילהתמודד,שומהלהוציא
המשפט-ביתבפניהדיוניםיריעתובצמצום,נוחיםלא"מקרים"בלפשרותלהגיע

.העליון
החקיקהפונקצייתבביצועהמסשלטונותבפניהעומדיםהאוביקטיבייםהקשיים.ב

ושדרכיברורלאשהרכבן,רשמיותושאינןרשמיות"ועדות"למינוילעיתיםמביאן
לניגודבחששנגועותהןאיןאםוספקמסודרותאינןחבריהןמיהותעלההחלטה
.אינטרסים

.כלכלהבנושאיהממשלהמדיניותעלהממונההואהאוצרשמשרדספקאין.א.5
לאמכאן.בישראלהנוהגיםהמיסויעקרונותאתלקבוענוטהגםשהואהדבריםמטבע
.האוצרמשרדידיעללהקבעחייביםהמסחוקיכימבע
הממשלההוצאותבצדביטוילידיהבאההממשלהמדיניותביןלהפרידלדעתייש.ב
.מסיםקרי-הממשלההכנסותצדלענייןהראויההמדיניותלבין
לאאך,הנדרשתהמסכמותאת,הכוללהמסנטלאתלקבועצריךהאוצרמשרד.ג

.הנטלחלוקתדרךאתלקבוע
תמריצי"בלהשתמשמעדיף,ומרוביםשוניםללחציםשנתוןכמי,האוצרמשרד.ד
בגללהן;ראויהאינהזודרך.ההוצאותתקציבבאמצעותמשאביםלהקצותבמקום"מס

שלבסיסייםבעקרונותופוגעיםהמסשיטתאתמעוותיםהמסשתמריציהעובדה
יעילותםאתלבקרמארקשהשלציבורהעובדהבגללהן,ראויהמסיםמדיניות

אתתקטיןהאוצרממשרדהחקיקהפונקצייתשלהוצאתה.התמריציםשלוהצדקתם

.הבעיהממדי
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;החקיקהפונקצייתלביןהגביהפונקצייתביןמשמעותיתהפרדהלשקולראוי.א.6

.המשפטיםלמשרדהאוצרממשרדשתעבורראויהחקיקהפונקציית
הדיןבפיתוחלהתרכזחייבתהכנסותמסנציבותשלהמשפטיתהמחלקה.ב

ראויהישראליהדיןפיתוח.מסים12ידינישלהראוייםלמקורותיהםבהתאם,הישראלי
באמצעותוגםהשומהלפקידיהנחיותבאמצעותגם,שיפוטילאקטיביזםבנוסףשייעשה
Revenue~-הדוגמתמראשהנחיותמתןשלמשוכללמערךהקמת Rullingהמקובלות
.האמריקאיבדין

,דןגושש"פ'נענבראליהו90/4125א"עכפרשתלמצואניתןהמשפטלפיתוחמאלפתדוגמה112
הכלכליתהעלותאתרקכהוצאהלנישוםלהתירהשומהפקידהחליטשם;129הערהלעיל

-וביתהמחוזיהמשפט-בית;לנכותביקששהנישום(הנומינלי)הסכוםשל(נ"הע)האמיתית
כללהשאיןלמרותהשומהבפקידשלהנכונההכלכליתהגישהאתאימצוהעליוןהמשפט
.הבריטיכדיןולאהפקודהבלשוןלא,אחיזה




