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   שיפוטית חקיקה של המוגבלות: החסר השות�

   מסי�בדיני

  מאת

   *איל� בנשלו�

 זה עוסק בשאלת האפקטיביות של בית המשפט העליו בקידו� הסדרי מס ראויי� מאמר

המאמר בוח סוגיה זו באמצעות מקרה הבוח של מיסוי . באמצעות חקיקה שיפוטית

ומעל לכל ייחודית בכ� , ד מוכרתלא מאו, חשובה, מדובר בסוגיה מורכבת. שותפויות

 אשר במסגרתו שדותד המנחה הוא "פסה. שהדי בה הותווה בדר� של חקיקה שיפוטית

קבע בית המשפט העליו בדעת רוב כי מבחינה עקרונית יש לשנות את האופ שבו 

הטענה המרכזית של המאמר היא כי לאור הניסיו שנצבר . שותפויות מוסו עד כה בישראל

שופטי� צריכי� להתחשב בעובדה כי עשוי לעבור זמ רב מאוד עד , שדותד "אחרי פס

במצב ענייני� . שהכלל השיפוטי שהתוו יושל� במארג של חקיקה ראשית או חקיקת משנה

ר הסדרה צאשר מחייבי� ידע ומומחיות על מנת ליי, שופטי� הדני� במקרי� מורכבי�, זה

החברתיות הניכרות אשר צפויות לנבוע מכ�  בחשבו את העלויות להביאצריכי� , ראויה

המאמר ג� . שחקיקה שיפוטית מסוגלת להפיק רק כללי� עקרוניי� ולא מאוד מפורטי�

זהו תחו� מרתק אשר יש לו . מבקש לחשו� בפני הקורא את תחו� מיסוי השותפויות

 החלוקתיות ניכרות לאור פוטנציאל תכנו המס בדר� של הסטת ההכנס�גבייתיותהשלכות 

  .אשר השימוש בשותפויות טומ בחובו

. מיסוי שותפויות בישראל. ב. השפעת מגמות הפרשנות התכליתית על דיני המס. א. מבוא

 אחרי המצב. 4;  שדותעניי. 3; המצב בישראל לפי פסק הדי בעניי שדות. 2; רקע כללי. 1

 במיסוי שותפויות סוגיות. 1. הרפורמה שבוששה לבוא. ג.  מסכמותהערות. 5; עניי שדות

הסדרי� שלא נית לה� מענה ברור . 2; אשר קיבלו מענה לאחר פסק הדי בעניי שדות

חוסר התמודדות ע� הפוטנציאל התכנוני של שותפויות . 3; לאחר פסק הדי בעניי שדות

ניתוח : מה נית� ללמוד מעניי� שדות. ד.  לסיכו�הערות. 4; בכל הנוגע להסטת הכנסה

  .סיכו�. ה. יישומודי והשיקול המוס

  מבוא

מסתתר ) הפקודה: להל� (1961–א"התשכ, ]נוסח חדש[ מס הכנסה פקודת ל63 סעי� בתו�
 את המסדירי� אלו ובפרט, המס דיני של המורכבות. שותפויות מיסוי שלהעול� הנעל� 

 
ולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית  הפק,ש פרידה וסלומו רוזנצויג" הקתדרה ע.פרופסור למשפטי�   *

על תמיכתה הנדיבה שאפשרה את ) 13270/מענק ( הלאומית למדע קר להודות לברצוני. בירושלי�
 ניסי� וליוסי אדרעי על הערותיה� לקובי,  להודות לגדי בנשלו�ברצוניכמו כ . כתיבתו של מחקר זה

אמיר רו ועדי ש� טוב על עזרת� הרבה , רלמישי פ, שיר ויסבורד, המועילות ולעוזרי המחקר יעקב בקר
  .האחריות לכל האמור במאמר זה היא כמוב שלי בלבד. באיסו� החומר וניתוחו
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 והמקצועי האקדמי שהדיו� לכ� גורמת, בה� והמשקיעי� תאגידי� של המיסוי
 שבו האופ� זה טוע� כי מאמר,  זאתלמרות.  בלבד�"זה שמור ליודעי ח הבמיקרוקוסמוס

 לשפו� עשוי בו הדיו� וכי, ביותר משמעותי הוא בישראלהתעצבו הסדרי מיסוי השותפויות 
  . מפתחי� את דיני המס בישראלהמשפט בתי שבו האופ� עלאור 

 כמעט תפתחוה למיסוי שותפויות בישראל הנוגעי� המס דיני,  אחרותכבמדינות שלא
 הדי� פסק בניתנה בנושא ביותר החשובה השיפוטית ההכרעה.  המשפטבית ידי על כול�

 כדי אקטיביסטית תכליתית פרשנות נקט בית המשפט העליו� בו 2001,1 משנת שדותבעניי� 
הרואה בשותפי� נישומי� , הישות גישת לפי שותפויות על מס להטיל יש כי לקבוע

הרואה בשותפות , ולא לפי הגישה המצרפית,  עצמאיתאגידיכס  כנבשותפות רק המחזיקי�
 שכל שות� מחזיק בכל נכסי השותפות בהתא� באופ�הסכ� בי� שותפי� להחזקה בנכסי� 

 מקובלת על רשויות הייתה אשרו( נהוגה עד אז שהייתה גישה, לחלקו היחסי בשותפות
וביקרה  (לעומקו אותו הניתח אמנ�,  הדי�פסק לבסמו� שנכתבה האקדמית הכתיבה). המס
 הדי� ק של פסלהשפעה הנוגעת הרחבה יותר השאלה עד כה טר� נדונה א�, )קשות אותו
 דיני מס של עיצוב� אופ� על להשפיע על יכולתו של בית המשפט ממנה ללמוד שנית� וְלמה

  .חדשי�
 את המשמעות להסביר מבקש הוא. חסרי� שלושה להשלי� חפ� המאמר,  רקע זהעל

, למיטב ידיעתי. ו� מנגנו� גישת הישות המשפטית בכל הנוגע למיסוי שותפויותשל אימ
 המאמר; בעברית במסי� בספרות האקדמית והמקצועית ומקו זה טר� נחקר והוסבר לעאנוש

 רבות חלוקתיות�הגבייתיות ההשלכותמבקש להסביר לקהל קוראי� משפטי כללי יותר את 
 כבלתי בצדק שלא נתפס לכאורהש (בנושאת  שעשויות להיות להכרעה שיפוטיהמשמעות

 של המקרה את לקשור מבקש והוא; שותפויות מיסוי כמו) במיוחד חשוב לא אומרכזי 
 המוסדית של ליכולת באשר לשאלה כללית יותר שדות הדי� בעניי� קמיסוי שותפויות ופס

 המשפט תבי כמה ברור עד לא,  יראהשהמאמר כפי.  המסבדיני שינויי� ליזו� המשפט בית
 ללמוד שנית� מה אתהמאמר מבקש לנתח .  הדי�סק פשל הפוטנציאליות לעלויותהיה מודע 

 המשפט העליו� בית של ידועי� די� פסקי לבנוגע שותפויות ממיסוי ושדותמהמקרה של 
לרוב באמצעות פרשנות (די� חדש ) וראו ניסה ליצ( יצר בית המשפט שבה�בנושאי מסי� 

 לאמ� צריכי� שופטי� מקרי� באילו היא ברובד זה הדיו�קד השאלה שבמו). תכליתית
 וראוי צודק הוא לדעת�ג� א� ( חדש סי ִמ כלל כאשר ה� שוקלי� ליזו� מרסנת עמדה

 פסק די� תקדימי של המוגבלת ליכולתהנוגעי� , מוסדיי� שיקולי� בגלל) מהותית מבחינה
  .יישו� ובת מקיפה דיני� מערכת ליצור

 חוש� פער מטריד בי� שדות עניי� כי היא להציג מבקש המאמרשר  אאחת מרכזית טענה
 היכולת המוסדית ובי�,  מאודעקרונית בשפה המשתמשת,  המשפטביתהרטוריקה של 

 המס שדיני מכ� נובע הזה המתח. וישימי� יעילי�, הוגני� מס דיני ליצור שלו המוגבלת
 הספציפית ת� בגדר המחלוקאשר לא תמיד עולי, מורכבי� בהיבטי� רבות פעמי� נוגעי�

 כדי,  משטר מס המתייחס לכל הנקודות הללוור ליצכדי, לכ�.  המשפטבית לפניהמובאת 
 במהל� חקיקתי או רגולטורי צור� לרוביש , אפקטיביי� מס הסדרי תיצור המס שפסיקת

 
 ).2001 (89) 4(ד נה" פ,מ"בע) 1982(שדות חברה להובלה '  נתקווה� פתחשומה פקיד 2026/92א "ע 1
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 � מודעי� לצור� הזה ואהמשפט בתי.  המשפטבית של ת התקדימיהפסיקה את שישלי�
הבעיה .  אחת שה� היו מעדיפי� שהמחוקק יטפל בבעיות שמגיעות לפתח�מצייני� לא

 התוצאה רבות פעמי�ו, לבוא מבושש הזה המשלי� המהל� מהמקרי� ניכר שבחלק, היא
 מהלכה הנגזר ע� כלל חלקי ועמו� להתמודד נאלצי� המס ורשויות שנישומי�היא 

 מבקש לקד� היא שהדי� המאמר אשר יה הטענה המרכזית השני. המשפטביתספציפית של 
 מנתח המאמר. חסר ועמו� בצורה מטרידה הראוי בכל הנוגע למיסוי שותפויות בישראל הוא

פינה אשר ,  את דיני מיסוי השותפויות ובכ� מאיר פינה חשוכה בדיני המס בישראל�לעומק
 שלה בישראל החלוקתיות�הגבייתיותפוטנציאל העלויות ,  בעול�יו�א� לשפוט לפי הניס

  .  רבי�מס תכנוני ששותפויות ה� כלי חשוב במשו� ניכר להיות ויעש
 הדיו� כאשר – הטענות שתי את משלב שהוא מכ� נובעת המאמר של מהתרומה חלק

 המוסדי לדיו� מוחשי קישור יוצר לשותפויות בנוגע המסהמפורט בלקויות של הסדרי 
המשפט יכול וצרי� ליזו�  בית א� ושואל – שדות בעניי� עלה אשר יותר הכללי הביקורתי

 שהמאמר הוא חלק מפרויקט מחקרי גדול יותר העוסק א�. שינויי� בדיני המס בישראל
 המשפט בית שבו אופ� במתמקד הוא, ולשותפויות לתאגידי� בנוגע הראויי� המס בכללי

 לשינוי המחוקק של) הצפוי התגובה יעדר האו( הצפויה התגובה את בחשבו� להביא צרי�
 התכליתית הפרשנות תכולת את רחיבי המשפט שבית ככל .הנוהג בדי� ליזו� המנס שהוא
 המס דיני את ולבחו� המס חקיקת של הטכני המילולי מהפירוש לחרוג לו מאפשרת אשר

כ� נצפה שהמתח , המשפטית השיטה לעקרונות המתייחסת יותר עקרונית מפרספקטיבה
 על לערער לנישומי� מאפשר התכליתית הפרשנות כלל. יותר תכופותהמוסדי יעלה לעיתי� 

 מקובלי� שהיו כללי� להפו� – המשפט ולבית, צודקי� בלתי לה� שנראי� קיימי� הסדרי�
 החוק בה� עשויות להיות השלכות אדמיניסטרטיביות שלשינוי באופ� רב זמ�

 הדי� בעניי� פסק של בהקשר לאחרונהסוגיה זו עלתה .  ניכרותחלוקתיות�וגבייתיות
�דמארי
 שאלת בי� השאר דונה ש� נ2).נוס� דיו� לאחרונה במסגרת נהפ�אשר  (הירשזו

 ולצור� 3,)בעבר הכנסת� כנגדכלומר ( של נישומי� לקזז הפסדי� רטרואקטיבית יכולת�
 .זו לסוגיה בנוגע מסקנותיו את לייש� ינסה המאמר, המחשה
סי� בשני�  יסקור בקצרה את התפתחות מגמת הפרשנות התכליתית בדיני מא פרק

 יסקור את האופ� שבו התפתחו דיני השותפויות בישראל ב פרק. האחרונות ואת השפעותיה
 מי,  של זמ�מפרספקטיבה יבח� ג פרק. שדות הדי� בעניי� קובפרט את השינוי שחולל פס

 הדי� התקדימי יביא ליצירה של מערכת קשופטי הרוב שהעריכו שפס: שדות עניי�צדק ב
או שופטי המיעוט אשר טענו כי מ� הראוי ששינויי� מבניי� , נטית יותרדיני� צודקת וקוהר
 לגזור מסקנות אופרטיביות ינסה ד פרק.  המחוקקידי על רק יעשו יסמהותיי� בדיני המ

 
עניי : להל) (3.2.2015, פורס� בנבו (פקיד שומה רחובות'  נדמארי 4157/13א "ע ראו  2

א "דנ; )18.6.2015, פורס� בנבו (דמארי'  השומה רחובות נפקיד 2308/15א "דנ ;)הירשזו��דמארי
 ).נוס� בדיו דמאריעניי : להל) (12.9.17, פורס� בנבו(דמארי '  השומה רחובות נפקיד 2308/15

 אופקודת מס הכנסה : להל (1961–א"התשכ, ]נוסח חדש [נסה שפקודת מס הכא�,  מקרהבאותו  3
 המשפט העליו באמצעות פרשנות גמישה ביתבחר ,  רק קיזוז כנגד רווחי� עתידיי�רתמאפש) הפקודה

לאפשר לנישומי� לקזז חלק מההפסדי� שלה� באופ רטרואקטיבי בש� , של לשו החוק) מאוד(
 . יצר כלל משפטי חדשובכ�,  מס אמתלהעיקרו ש
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 שבו אופ� לבנוגעולהדגי� זאת באמצעות דיו� , שדות הדי� בעניי� פסקמהניסיו� של 
�דמארי עניי� בעלתה אשר דילמהוי בשיקולי� מוסדיי� היו צריכי� לבוא לידי ביט
. הירשזו

  . יסכ� את המאמרה פרק

 השפעת מגמות הפרשנות התכליתית על דיני המס. א

,  החקיקהבמטרות את לשו� החוק תו� התחשבות קוראת הפרשנות התכליתית גישת
 שגישת נר!ה רבות שני� 5. ובעקרונות העל של השיטה המשפטית4,בעקרונות חוקתיי�

 דיני על פסחה, אשר הרחיבה את מסגרת שיקול הדעת השיפוטי, התכליתיתהפרשנות 
 של המשקל מסי� שבדיני זה במוב� ייחודי ענ� בו שראו א�  ישבעבר, למעשה. המסי�

 זה ענייני� מצב א� ג� 6. הדי� נמו� יחסית לתחומי� אחרי�בהתוויית המשפט ביתהחלטות 
 מתחומי אינ� שוני� המסי� דיני כי הירהמבכיו� הדוקטרינה המשפטית , בעבר נכו� היה

   7.משפט אחרי� וכללי הפרשנות התכליתית חלי� ג� עליה�
 מספר המשפט העליו� היו השפעות בית דיני המס בידי על התכליתית פרשנות הלהחלת

את , הלכה למעשה, אימו� כלל הפרשנות התכליתית הפ�, ראשית.  דיני המס בישראלעל
 את הפרשנות בל גרס כי במקרה של עמימות בדיני המס יש לקראש" כלל המחדל החוקתי"

,  המחדל החוקתיכלל באופ� רשמי את הפ� אשר פסק די� שאי� א� 8. ע� הנישו�יטיבההמ
א� ,  עושי� בו שימוש מוגבלששופטי� באופ�אימו� כלל הפרשנות התכליתית ייתר אותו 

   9.בכלל
 בתי ליותר רב חופש העניקהית  שאימצה את גישת הפרשנות התכליתהפסיקה, שנית
 על מס הטיל הפרשנות התכליתית הוא שיש לההכלל שאימצ.  בסיווג עסקאותהמשפט

לעמדה זו . שלה) הפורמלי( המשפטי סיווג הכלכלית ולא בהכרח לפי התה לפי מהועסקה

 
�אמת וזכויות האד� בפסיקת בית�מס: יני המיסי�פרשנות ד"רפעאת עזא�   4 משפט" המשפט העליו

 ).2014( 415–411, 401 יח ועסקי�
בהקשר של .  המשפט העליובית ביו אשר קיד� אותה בפסיקות, ברק)'בדימ (הנשיא זו מזוהה ע� גישה 5 

 הדי ק המס היה פסיבדינ גישת הפרשנות התכליתית נקיטת ביותר מבחינת חשובציו הדר� ה, דיני מסי�
 דוד גליקסברג  ג�ראו). 1985 (70) 2(ד לט"פ, פקיד שומה רחובות'  חצור נקיבו� 165/82א "עב ענייב
 עיוני� בהגותו – ברק ספר" על זיקתו של השיח המסי לשיח המשפטי הכללי: המשפטיזציה של המסי�"

: להל) (2009, ליה פסברג עורכי�ברק מדינה וסי, איל זמיר (607–603, 595 השיפוטית של אהר� ברק
, מהדורה שלישית (40–38  המס החדשי�דינייוס� גרוס ; ")המשפטיזציה של המסי�"גליקסברג 

 .424–416' עמב, 4ש "לעיל ה, עזא�; )2003
על רקע . 601–598'  בעמ,5ש "הלעיל , "המשפטיזציה של המסי�" גליקסברג  ראו עמדה זאתרלתיאו  6

 ג� יותרהשמרנות של דיני המסי� נכתבו מאמרי� שקראו לבית המשפט לאמ� עמדות אקטיביסטיות 
 יסודות המשפט כמקור סטטוטורי לאקטיביז� שיפוטי ולרפורמת חוק" יוס� אדרעי  ג�ראו. בדיני מסי�

 ).1993 (636–634, 597 יז  משפטעיוני" מס שיפוטית
 .4 ש"לעיל ה, עזא�  7
 .616' בעמ, 5ש "לעיל ה, "המשפטיזציה של המסי� "גליקסברג  8
 הבנת� את פיוני� ל לפרש את דיני המס השרחבת הפרשנות התכליתית נת לשופטי� אפשרות נכלל  9

 להפעיל את כלל המחדל המחייבת באופ שצמצ� את המקומות שבה� יש עמימות ,מטרות החוק
 .617' בעמ, ש�  ראולהרחבה. החוקתי
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משו� שחלק ניכר מתכנוני המס מושתתי� על הניסיו� לנצל , משמעות מכרעת בדיני מסי�
 ומסווגת מוגדרת האופ� שבו היא ובי�י� המהות הכלכלית של עסקה מסוימת פערי� ב
 שהקביעה משו� המסי� רשות לרוב לטובת פועלתהפרשנות התכליתית . משפטית מבחינה

 המסי של עסקאות צרי� להיעשות לפי מהות העסקה הפחיתה את המשקל שיש הסיווגכי 
מכיוו� שלנישומי� . ל העסקה תוצאות המס שבקביעת הפורמלי החוזי לאפיו�לתת 

 הפקיעההפרשנות התכליתית למעשה , יש יותר שליטה על האפיו� החוזי) ולמתכנני מס(
 ופקיד( המשפט בית הדעת של שיקול את גדילהבכ� שה, חלק מהיכולת שלה� לתכנ� מס

   10.העסקה של האמיתיתלקבוע מה המהות הכלכלית ) השומה
 לפרש את חקיקת דיני המס משפטבתי הפרשנות התכליתית אפשרה ל, שלישית

 האימו� ולכ� יותר גמישי� ה� התכליתית הפרשנותכללי . בפרספקטיבה רחבה יותר
 את לפרש והחוק לשופטי� לחרוג מפרשנות דווקנית של לשו� פשר שלה� ִא הדוקטרינרי

 11. של מערכת המס וזכויות חוקתיותעל�ובה� עקרונות,  עקרונות כלליי�יחקיקת המס לפ
אכ� נגעו בשורה של נושאי� , ק ניכר מפסקי הדי� במסי� שהגיעו לתודעה הציבוריתחל

  . כדי להצדיק את פסיקתורחבי� חוקתיי� המשפט נשע� על עקרונות בית שבה�
 בית לפשר ִא מסי�אימו� גישה ליברלית יותר בכל הנוגע לפרשנות כללי , רביעית

מס " העיקרו� המנחה של בה�ו את מערכת המס המחייבי�על �המשפט לגבש עקרונות
 מערכת מס ההכנסה היא לבדוק שהיא מודדת במדויק את הכנסות שחובת, כלומר –" אמת

 רשויות מס האמת מחייב את עקרו�. הנישו� ומטילה את המס רק על ההכנסה שלו בפועל
 ההוצאות) כל( במס של הנישו� ושל בות החייההכנסות מדויקת של מדידה לבצע המס

,  של מס אמתהעיקרו� למהות בנוגע מסוימת עמימות שיש א� 12.הפקת� �לש הנדרשות
 לקד� אמור אשר עיקרו� רואי� בסטנדרט של מס אמת מהפרשני� והשופטי� מחלק

 בעוד החלת 13.עקרונות של צדק ויעילות תו� התחשבות במצבו הקונקרטי של הנישו�
 מול יותר רבעולה  ולפקיד השומה חופש פהמשפט בתיהפרשנות התכליתית העניקה ל

 פורש שבוהאופ� . המסי� רשותפיתוח הקריטריו� של מס אמת הקשה על , מתכנני מס
משימוש , ככל הנית�,  ולהימנעלגופו לבחו� כל מקרה המס רשויות חייב את העיקרו�

  14.באומדני�

 
' לס בנוגע הדעת השיפוטי שיקול די אשר באמצעות פרשנות תכליתית הרחיב את גבולות ק לפסהכדוגמ  10

 פקיד 3415/97א " ע ראו)ה שלא להכיר בעסקה מלאכותיתהמתייחס ליכולת של פקיד שומ( לפקודה 86
 915) 5(נזד "פ, מ" פיתוח ומימו� בעלבני�חברה ' יואב רובינשטיי� ושות' שומה למפעלי� גדולי� נ

)2003.( 
 ברק )'בדימ ( לפסק דינו של הנשיא13' פס, 277) 1(ד ס"פ, ממשלת ישראל'  קניאל נ9333/03� "ראו בג  11

)2005.( 
פורס� ( לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי 18–17' פס ,פרי'  שומה גוש ד� נפקיד 4243/08 א" עראו  12

 . )30.4.2009, בנבו
) 3(ד נז"פ, 4אביב �פקיד שומה תל'  נקלס 900/01א "ראו ג� ע. 410–409' בעמ, 4ש "לעיל ה, עזא�  13

� של השופטת שטרסברגדינה לפסק 20 'פס, 750 פקיד ' מ נ" בעהידרולה 6726/05א "ע; )2003(כה
 ).5.6.2008, פורס� בנבו (רובינשטיי) כתוארו אז( של השופט דינולפסק ) 3(ב"כ' פס, 1א "שומה ת

 להכיר שלא בהחלטהש� דובר ) (13.7.2011, פורס� בנבו (שר האוצר'  נארז 1878/09� " בגראו  14
 ).ל לעצמאי� משו� שהאומדני� הללו לא שיקפו הוצאות אמיתיות"צאות אש הושלבאומדני� 
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 בית את הרטוריקה והדוקטרינה המשפטית של שינתה ספק שהפרשנות התכליתית אי�
מסובכי� , � סללה את הדר� לכ� שנושאי מסיאהי.  ביחס לדיני מסי�המשפט העליו�

 ולהרחבה והגמשה של סוג השיקולי� י מהשיח המשפטלחלקיהפכו ,  ככל שיהיווטעוני�
למרות האימו� הגור� של כלל ,  זאתע� 15. דיני המסאת מפרשי� המשפט בתי פיה� שעל

ה שהתפתחה בעקבות פסיקותיו  מס סדורדוקטרינת על להצביעקשה , הפרשנות התכליתית
 בחרו שוני� שופטי� שבו באופ� רבה שונות ניכרת,  כמו כ�16. המשפט העליו�ביתשל 

  17.התכליתית הפרשנות כלל את להפעיל
 זו ולא, השופטי� מפעילי� את מבחני הפרשנות באופ� שונה זה מזה,  הדברי�מטבע

 ההשפעה בעניי�ות שונות  עמדהביעו מלומדי המשפט המובילי� בישראל ג�בלבד אלא ש
 בית של אויה ההתערבות הרמידת בעניי�הפוזיטיבית של החלת הפרשנות התכליתית ו

 המשפט בית טוע� כי למרות הרטוריקה של גליקסברג דויד, למשל.  מסי�ייניהמשפט בענ
 על מחילהאשר גורסת כי היא מחילה על דיני המס את הכללי� הפרשניי� שהיא , העליו�

 את לבחו� בא הוא כאשר מאוד המשפט הפעיל סטנדרט שמרני בית בפועל, י�דיני� אחר
 19, פוזיטיבית קשה לערער על כ� שאבחנה זו נכונהמבחינה 18.דיני המס בעיניי� חוקתיות

 
לדיו בהיבט המגדרי של ניכוי . 608–607' בעמ, 5ש "לעיל ה, "המשפטיזציה של המסי�"גליקסברג   15

 )כתוארו אז ( של השופטו לפסק דינח–ב' פס ,12ש "לעיל ה ,פרי עניי  ראוהוצאות טיפול בילדי�
 .רובינשטיי

 נגה  ראו מס סדורה בנושאי מסי� בכל הנוגע להטבות מסוקטרינת לקושי לפתח דנוגעלדיו דומה ב  16
 לח ט משפעיוני" פרשנות שיפוטית של הטבות מס לעידוד השקעות "בנשלו� ואיל שחורי�בליקשטיי

315) 2016.( 
 ניתח את הסוגיה באופ כמעט טכני פרי לנשיאה ריבלי בעניי משנה הדי המרכזי של הקפס, הלדוגמ  17

) כתוארו אז( שופטה, לעומת זאת. ) הוצאותבניכוי העוסק( לפקודה 17'  בניתוח לשוני של סוהתמקד
, פריראו עניי ( הדי ק של פס בחר באותו פסק די לנמק את התוצאה בהשלכות החברתיותרובינשטיי

 המשפט העליו את חקיקת המס באופ שיאפשר לבני בית פירש קלס בעניי דיבפסקי ). 12ש "הלעיל 
, )13ש "הלעיל , קלסראו עניי (זוג להגיש שומה נפרדת בש� העיקרו של שוויו פיסקלי בי המיני� 

א "ע ( הוא נמנע מלהפעיל סמכות של פרשנות תכליתית מרחיבה באופ דומהמלכיאלי בעניי ואילו
  ).)1.2.2012, פורס� בנבו (פקיד שומה אשקלו�'  נמלכיאלי 8114/09

 .620–618' בעמ, 5ש "הלעיל , "המשפטיזציה של המסי�"גליקסברג   18
 הו בשיעורי מס נמוכי� רווחי מיסוי המשפט מלקבוע כי מיסוי הכנסות מהו ובית נמנע קניאל ענייב  19

). ברק )'בדימ (יאהנש של דינו לפסק 26' פס, 11ש "לעיל ה, קניאל עניי ראו( בעקרו השוויו פוגעי�
 נית לקבוע א� דיני המס פוגעי� פיה� המשפט נמנע א� מלקבוע קריטריוני� שעל יתב, זויתרה מ

 המשפט כי הנישומה רשאית לנכות את הוצאות הטיפול בית קבע פרי הדי בעניי קבפס. בעקרו השוויו
 קבמהל� פס, יתר על כ. כ נמנע מלאפשר לנישומי� אחרי� לעשות א�, בילדי� כנגד הכנסתה החייבת

 על המחוקק להסדיר את הסוגיה וא� נמנע מלהחיל את הפסיקה כי מספר פעמי� המשפט ביתהדי אמר 
 המשפט יתבפועל נראה כי יותר משב. שלו באופ פרספקטיבי אלא נת למחוקק שהות להפו� אותה

ת המחוקק לפעול ולהקצות  שא� לשנות את הסטטוס קוו באופ שיחייב אהוא, שא� לשנות את ההסדר
 35' פס, 12ש "לעיל ה, פריעניי (משאבי� לטובת משפחות עובדות שיש לה הוצאות טיפול בילדי� 

 המשפט את פסק דינו שנית ביתדחה , גדבא� הדי בעניי פסקב).  ריבלילנשיאה משנהלפסק דינו של ה
מהטבות המס אינ) עטיחסית מ (כמהשני� לפני שקבע ש,  לאחר העתירה הראשונה בנושא שני�עשרכ 

 לפסק דינה של הנשיאה 62' פס, ממשלת ישראל'  נסר נגדבא� 8300/02� "בג ראו(  ופסל אותותחוקתי
 .))22.5.2012, פורס� בנבו (בייניש) 'בדימ(
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 הגישה האקטיביסטית לאור בדיני מסי� איננה מוצדקת זו יתר שמרנותולדעת גליקסברג 
  . המשפט מפעיל בתחומי� אחרי�ביתיותר ש

 כלל הפרשנות התכליתית באופ� את המשפט להפעיל בית כי על גורס א� עזרפעאת
 צרי� לקד� שיקולי שלדעתו" (אמת�מס" את דיני המס לפי קריטריו� של ולפרשאקטיביסטי 

נסיגה הדרגתית , בדאגה,  מזההא� עז20). אדמיניסטרטיביי�קולי�הוגנות ושי, יעילות
 גישה המשפט העליו� לטובת ביתקטיביסטית של בדומיננטיות של הפרשנות התכליתית הא

 21. לשונית דווקנית של חקיקת המסותשמרנית המייחסת חשיבות גבוהה יותר לפרשנ
 יב פרשני עק� המשפט העליו� לצקת תוכבית ביכולת של מפקפקתצילי דג� , עזא� עומתל

ג� כי קבעה ד, פרי בעניי� הדי� פסק לנוגע שנכתב בבמאמר 22".אמת�מס"לתו� המונח 
 המשפט בפסק הדי� היו שיקולי� נורמטיביי� ביתהשיקולי� שהיו צריכי� להנחות את 

 להוצאות יתייחסו כי מערכת המשפט והמס ראוי שבו אופ� לנוגעמגדריי� וחלוקתיי� ב
  23.גידול ילדי�

 המשפט העליו� בחקיקת המס בית בסוגיית גבולות ההתערבות הראויי� של הדיו�
 הנוכחי איננו מבקש המאמר.  עשיר ומרתקהואשנות תכליתית  הכלי של פרבאמצעות

 הדיו� היא ל המוצא שנקודת. המוסדית –אלא לבחו� אותו מזווית אחרת , להוסי� עליו
 המחוקק וכי הדי� הנוהג הוא ובי� המשפט ביתשהאחריות לפעולת החקיקה מתחלקת בי� 

,  ממוקד יותרבאופ� 24. המחוקקת לשופטתהרשות דינמית בי� אינטראקציהתוצר של 
,  המשפט מנצל את סמכותו לשנות הסדר מסוי�ביתהמאמר מבקש לבחו� מה קורה כאשר 

  25.חלופי הסדר לאמ� המס לרשויותתו� שהוא ממלי� , המסי� רשות על מקובלאשר היה 
 המשפט דחה הסדר שהחיל פקיד השומה וקיבל את טענת הנישומי� כי בית כאשר

 את יחלי� כללי לפעמי� השאלה איזה הסדר עולה, אחרתחסות  התיימצדיק הספציפימצב� 
 בשאלה שמדובר שצוינו לעיל בי� הדי� מפסקיבעיה זו משותפת לחלק ניכר . ההסדר שנדחה

ל של " בהוצאות אשבהכרה, א� יש להכיר בהוצאות שמירה על ילדי� לבני זוג עובדי�
, הלדוגמ. יקולי� מ� הצדק הכנסות עבר בשל שכנגד לקזז הפסדי� בזכותאו , עצמאיי�

קרי יאפשרו הפחתת ,  בילדי� מותרות לניכויטיפול השעלויות נקבע פרי בעניי� הדי�בפסק 
 המשפט כי הוצאת� הייתה חיונית בית ידי על שנקבעמשו� , שיעור המס הנגבה על ההכנסה

על  העקרונית כי יש להתיר ניכוי של הוצאות שמירה הקביעה. הכנסה אותהלצור� ייצור 
 שמירה על לצור� כיצד יש להפריד בי� תשלומי הורי� שהוצאו השאלה את עלתהילדי� ה

 הורי� לטיפול תשלומי ובי�) ולכ� מותרי� בניכוי( הכנסה בייצור שהיו עסוקי� בעתילדי� 

 
 .4 ש"לעיל ה, עזא� 20
 .450–433' בעמ, ש�  21
22   , 889,  כה מחקרי משפט" לפקודת מס הכנסה170הוצאות הטיפול בילדי� בעקבות תיקו מס� "צילי דג

901–902 ,905–907) 2009.( 
 .903–900' בעמ, ש�  23
� הערות לתיקוני חקיקה בפסיקת בית:הנחיה שיפוטית"ליאב אורגד ושי לביא   24 יוניע" המשפט העליו

 ).2011 (440, 437 לד משפט
 ת המחוקק פוסל את הפרשנושבה, "מפת דרכי� חוקתית" ולביא כינו הנחיה שיפוטית כזו בש� אורגד  25

, ש�(מזמי אותה לתק את החוק ומסביר לה מה גדרי הפרשנות הראויי� של החוק הקיי� , של המדינה
 ).445–444' בעמ
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 פ�כיוו� שלא נצרכו באו, ולכ� אינ� מותרי� בניכוי( להעשיר את הילדי� נועדו אשרבילדי� 
 עניי� הערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי בבמסגרת 26). ההכנסההכרחי לש� ייצור

�דמארי
 בנסיבותיש לאפשר ,  האמתמס עקרו� שבש� העליו� המשפט בית קבע הירשזו
 דעת הרוב 27. ע� הנישו�המיטיבבאופ� ,  באופ� רטרואקטיביחלקי הפסדי� קיזוזמסוימות 

 בצורה קוהרנטית את טווח  פירטהלא) אשר נהפכה לבסו� בדיו� הנוס�( הדי� פסקב
 ולא 28, מההפסדי� יש לאפשר לקזזוכמה,  אשר מצדיקי� קיזוז לאחורוהטעמי�הנסיבות 

).  יעילותלדוגמה( א� יש לאפשר קיזוז לאחור ג� משיקולי� אחרי� לשאלה ההתייחס
מעלה את ,  יחד בעסק משות�העובדי� בני זוג בנפרד מס הטיל כי יש להקביעה, בדומה

   29. האופ� שבו יש לפצל את הכנסת�שלשה הסוגיה הק
 של עמדתו שבה� מוגבל למקרי� איננו הסדר חלופי בהתוויית הקושי כי להדגיש ראוי

מסיבות עובדתיות או ( פע� שעמדת הרשות נדחית בכלוכמוב� שלא , פקיד השומה נדחית
לט  משות� בומכנה,  זאתע� 30.חלופיי�עולה קושי מהותי במציאת הסדרי� ) משפטיות

הוא שמקור הקושי האדמיניסטרטיבי שעלה מה� ,  לעילמוזכרי� מהמקרי� הניכר לחלק
 לפסול הסדר שהיה מקובל כדי תכליתי באופ� החקיקה המשפט לפרש את ביתהוא החלטת 

 המשפט היה מודע בית המקרי� הללו ברובמעניינת לא פחות העובדה ש. המסי� רשות על
 ביכולתו שאי� רחבות ואדמיניסטרטיביות נורמטיבית שאלות הדי� שלו מעלה שהכרעתלכ� 
 נובע היכולת חוסר 31. שיפוטיותהחלטות של התקדימי הכוח למרות מלא מענה לה� לתת
 ספציפי מקרה על שיפוטיות מתייחסות לאופ� שבו יש להחיל את הדי� הקיי� שהכרעות מכ�

 איזה לקבועולי� השופטי� אינ� יכ,  ההכרעה במקרה הקונקרטימלבד. במחלוקת השנוי
: צעדי� שני לנקוט רקאלא ,  להתמודד ע� ההשלכות של פסיקת�כדיהסדר יש לקבל 

 ולהמלי� 32;למדי שרירותי נראה שלפעמי� באופ�, הנסיבות לפי שלפניה� במקרה להכריע

 
26    . לפסק דינו של המשנה לנשיאה ריבלי27–25' פס, 12ש "לעיל ה, פריראו עניי
27    של לפירוט.  לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטייקיב–קז' פס, 2ש "לעיל ה, הירשזו��דמאריעניי

אשר יפורט (קביעה זו נהפכה כאמור בדיו הנוס� .  להל48ש " הסבר בה ראוסוגיית קיזוז הפסדי�
 .2ש "הלעיל ,  נוס�בדיו דמארי עניי  ג�ראו). בהמש�

ש� דובר (לאור נסיבות המקרה ,  הדי נאמר כי יש לאפשר לקצ� חצי מה�קבקביעה לקונית בפס  28
קיג לפסק דינו ' פס, 2ש "לעיל ה, הירשזו��דמארי עניי  ראו.) שנבעו מהשבה שמקורה בגניבהבקיזוזי�

 . רובינשטיילנשיאה משנהשל ה
 .להל. 1.ג ראו דיו בנושא זה בפרק  29
כי השבה של גניבה צריכה להיחשב ,  להלכה בעברניגוד מתו�,  נקבע�הירשזו�דמארי עניי ב,למשל  30

, 2ש "לעיל ה, הירשזו��דמארי עניי ראו( ו� לכלל פשוט יחסית ליישה דוגמוזו,  מותרת בניכוילהוצאה
 .) רובינשטיילנשיאה משנה לפסק דינו של הקג–'ק' פס

 מחייב כאשר מדובר תקדי� מהוות א� הו, ההכרעות שלו מהוות תקדי�,  משפט ד במקרהיתכאשר ב  31
 .  המשפט העליוביתב

וזאת ( מהוצאות הילדי� שלה י� לנכות שני שלישישומההוחלט לאפשר לנ, 11ש "הלעיל , פרי ענייב  32 
לא בח את נסיבות  הדי קפס).  להעשרת הילדי� ולא לשמירה עליה�היו מהמתו� תפיסה ששליש 

 הדי בעניי קבהקשר של פס. המקרה כדי לקבוע כמה מההוצאות היו לצור� שמירה על ילדי�
 כלל ברור למקרי� אחרי� קבע נולא, מחצית נקבע כי נסיבות המקרה מצדיקות ניכוי של הירשזו��דמארי

ראו (פסדי� יש להכיר  מ ההבכמה נאמר לאאו לחלופי , שבה� יש להכיר בקיזוז הפסדי� רטרואקטיבי
  ).נשטיי רובילנשיאה משנההג לפסק דינו של "קי–ז"ק' פס, 2ש "לעיל ה, הירשזו��דמאריעניי
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, בלא מעט מפסקי הדי� הללו, ואכ�.  הנושאאת חקיקה אשר תסדיר לאמ� למחוקק
   33.סדיר את הנושא בדר� של חקיקה ראשית להלמחוקק קוראי�השופטי� 

 מהלכי יוזמי� המסי� רשות האוצר ומשרד,  פסק הדי�על בתגובה,  מסוימי�במקרי�
 נות� פרי בעניי� הדי�פסק .  לקד� את עמדת�כדי, חקיקת משנה וחוזרי�,  בכנסתחקיקה

ות  המשפט לאפשר ניכוי של הוצאבית החלטת עלכאשר בתגובה , ביטוי לדינמיקה הזו
 פסק תוצאת שהפ� את הסדר לפקודת מס הכנסה 170נקבע במסגרת תיקו� , טיפול בילדי�

  34.הדי�
 ידיות ומידרמטיות שיש לה� משמעויות בפסיקות מדובר אי� כאשר ובפרט,  זאתע�

 קריאתו תיענה אופ� ובאיזה מתי, א� המשפט לצפות לביתקשה , יה של גביבהיבטי�
התפיסה המוסדית .  במרכז המאמרהנמצא המוסדי המתח העול מכא�. מסוי� נושאלהסדרת 

 פסקיבאמצעות  (שבו למחוקקת השופטת הרשות דיאלוג בי� מעי� בהלי� יצירת הדי� רואה
. הראוי לדי� בנוגע עמדותיה� את לזה זה מאותתי� קי� ומחוקשופטי�)  ותיקוני חקיקהדי�

 שהרשות מפני, מתרחש איננוהתפיסה המוסדית הזאת נתקלת בבעיה כאשר הדיאלוג 
  .  המשפט לתיקו� החקיקהבית קריאת עלהמחוקקת איננה מגיבה 

משו� שאז ,  הזה בעייתי פחותהמתח,  ספציפיהסדר פוסל המשפט בית שבו במקרה
 המשפט בית:  כזה של קביעהסוג פרי הדי� בעניי� פסקנית� לראות ב. מוחל עליו הדי� הכללי

 מה,  להוצאות הטיפול בילדי�נוגעהסדר ספציפי ב כי קיי� המסי� רשותדחה את עמדת 
. ו לאא� ניכוי� לבחו� א� יש להתיר את די לפקודה כ17 עי� המשפט לפנות לסביתשגר� ל
�דמארי עניי� הערעור הראשונה בערכאתבמקרה כמו , ע� זאת
 בית בה פסל אשר, הירשזו

א� : עוזה השאלה במלוא הנשאל,  להחילהמסי� רשות שביקשההמשפט את ההסדר הכללי 
  ?  ייקבע הדי�כיצד,  המשפטבית פסיקת עלהמחוקק לא יגיב 

 על המחוקק של זה מבקש לבדוק את ההשלכות המעשיות של חוסר תגובה מאמר
 פסק די� זה.  נגע למיסוי שותפויותאשר, שדות עניי� ניתוח דר� המשפט בית של פסיקה

 לסוגיות בנוגע משמעות רבות השלכותהיו , חשוב מפני שלשאלה המהותית שעלתה בו
כפי שנראה , מס תכנו� רחבות של לשאלות באשר ג� עקיפי�וב, עקרוניות במיסוי תאגידי�

 כדי,  הדי�פסק בשהתבררה הספציפית המס בסוגיית את הדיו� למנ� מבקש המאמר. בהמש�
 הדי� לא נגעה לדי� בפסק המחלוקת דילמה מוסדית שהוא העלה משו� שעיקר לבחו�
 את ישנה המשפט שבית ראוי היה הנדו� במקרה א� העקרונית לשאלה דווקאאלא , הראוי

  . דיני המס
 נוטי� להיות אלוו"  נמצא בפרטי� הקטני�אלוהי�",  בתחומי� אחרי� בדיני מסי�כמו

כדי להבי� .  בפרטשותפויות בכלל ומיסוי תאגידי� בכל הנוגע למיסוי בייחודמורכבי� 
 לפסק מפורט רקע יית�הפרק הבא ,  המשפט והמחוקקבית פניללעומק את הדילמה שעמדה 

 . הדי� ולהשלכותיו

 
33    .המשנה לנשיאה ריבלי לפסק דינו של 33� ו30, 19' פס ,12ש "לעיל ה, פריראו עניי
 הדי העלה את הנושא למודעות פסקלמעשה ,  הדיק שהחקיקה הפכה את פסא�ראוי להדגיש כי   34

' בעמ, 22ש "לעיל ה,  דגראו. ציבורית ושינה את הסטטוס קוו באופ שחייב פעולה של המחוקק
918–999. 
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   שותפויות בישראלמיסוי. ב

   כללירקע. 1 

 מאות כברמשפטית �עסקית כמסגרת מת קייוהיא רווח למטרות התאגדות היא שותפות
 לשלב כדי להיכנס להסכמי שותפות בוחרי� אנשי�,  תאגידיות אחרותישויות כמו 35.שני�

) ליהו� אנושי וכו, נכסי� בלתי מוחשיי�, פיננסיהו� , קרקע(משאבי� שוני� שבבעלות� 
   36. כלכלי מוס�ער� ייצרו ביניה� והסינרגיה שהאינטגרציה תקווהב

 מסגרת מספקת השותפותג� , )מ" בעחברה הלדוגמ( התאגדות אחרי� סוגי כמו
 כגו� שותפותבי� המשקיעי� ל והפרדה,  ריכוזי של נכסי�ניהול שיתו� והמאפשרת משפטית

 א� הבחירה 37).ובתנאי� מסוימי� ג� אחריות מוגבלת( את ההשקעה המבצע תאגידי
רוב , ככלל.  שיקולי�שללהתאגד כשותפות או כחברה עשויה להיות מושפעת ממספר רב 

מכיוו� שרוב , יתר על כ�. העסקי� יכולי� לבחור את צורת ההתאגדות המועדפת עליה�
ירי� את אופ� פעולת� של תאגידי� ה� דיספוזיטיביי� ונתוני� למשא ומת� החוקי� שמסד

יכול להיווצר מצב שבו מבחינה עסקית ההבדל בי� צורת התאגדות אחת , בי� הצדדי�
   38.שולי הוא לאחרת

 צורות שתי בי� המהותי השוני על חוזיי� וכלי� ומת� משא באמצעות לגשר היכולת
 א� 39. מסמשיקולי מאוד תושפע ההתאגדות צורת מי�פע שהרבה לכ� יגרו� ההתאגדות

 קט� להיות בפועל עשוי כשותפות עסק המאוגד ובי� כחברה המאוגד עסק בי� שהשוני
 מאלה לחלוטי� שוני� יהיו כשותפות להתאגד שבחר עסק על יחולו אשר המס כללי, מאוד

 צורת של הפורמלי בתיוג לחלוטי� ותלויי�, כחברה להתאגדשיחולו על עסק שבחר 

 
 ,GEOFFREY MORSE, PARTNERSHIP LAW 10–13  ראוי השותפויות במשפט המקובללמקורות דינ  35

28–33 (7th ed. 2010). 
 ,Bradley T. Borden, Aggregate-Plus Theory of Partnership Taxation, 43 GA. L. REV. 717 ראו  36

725–735, 743 (2009).  
12�53269) א"מחוזי ת(מ "ע  ראו לאחריות מוגבלת שכזו עלתה לאחרונה בפסיקההדוגמ  37� אור פרי 11

) 27.7.2015, פורס� בנבו( לפסק הדי 1' פס,  השומה למפעלי� גדולי�פקיד – מדינת ישראל' מ נ"בע
) מה היו שותפויות י�שתי. מ החזיקו בשותפות מוגבלת"ש� שלוש חברות בע).  אורפריעניי : להל

השותפה השלישית הייתה ג� היא . ותת השותפ מהזכות להכנסו49%מוגבלות שכל אחת מה החזיקה 
שתי החברות הראשונות . והייתה ג� השות� הכללי,  מהרווחי�2%�מ שהחזיקה בזכות ל"חברה בע

לדיו מדוע סוגיית האחריות המוגבלת איננה כה . החזיקו בבעלות משותפת במניות השות� הכללי
 Judith Freedman, Limited Liability Partnerships in the United Kingdom: Do They ראו חשובה

Have a Role for Small Firms?, 26 J. CORP. L. 897, 905–906 (2001).  
, ע� זאת. רבי� חושבי� שההבדל המרכזי בי שותפות לחברה הוא נושא האחריות המוגבלת, הלדוגמ  38

שית לנושי החברה  ערבות אילהעמיד רבותהבעלי� והמנהלי� של חברות קטנות נדרשי� פעמי� 
 רק השות� הכללי שבה מוגבלותעשויות להיות שותפויות , לעומת זאת, שותפויות. בתמורה לאשראי

כאשר השות� הכללי הוא . והשותפי� המוגבלי� נהני� מאחריות מוגבלת, נושא באחריות בלתי מוגבלת
סי� עשויות לקחת שותפויות עתירות נכ, לחלופי. מושגת דה פקטו אחריות מוגבלת, מ"חברה בע

 . כנגד נכסי�ולשעבד,  ערבות אישיתללאמחויבויות חוזיות 
39  Deborah H. Schenk, Reforming Entity Taxation: A Role for Subchapter S?, 146 TAX NOTES 

1237, 1243 (2015). 
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 ול� מערכות מס ההכנסה בישראל ובעשבו אופ� הי� שוני מהותי בישנו 40.ההתאגדות
 מערכות מס ההכנסה שבו אופ� הובי�, כשותפות)  המסמבחינת( המוגדרי� תאגידי� ממסות

 מס ההכנסה מערכת העיקרי נוגע לשאלה א� ההבדל. חברותבישראל ובעול� ממסות 
  . סית ִמ חינה עצמאית מבכנישומה צריכה להתייחס לישות התאגידית

 של סאשר חבות המס שלה נקבעת בנפרד מחבות המ,  עצמאיתישומה כנתפסת נהחברה
 מחבות המס של בעלי במנותק נקבע על רווחי החברה המוטל המס לכ�. בעלי המניות בה

,  מנגד41. מחלקת רווחי�החברה כאשר להיות חשופי� למס נפרד עשויי� ואלה,  בההמניות
 איננההיא .  עצמאיתנישומהכלומר איננה , סית ִמ מבחינה" שקו�"תפות נתפסת כתאגיד השו

 אחראי� וה� לשותפי� ות הכנסות השותפות מיוחסוכ�,  אחרבמס במס חברות או ייבתח
  . לדווח על ההכנסה ולשל� את המס בגינה

,  כמו כל נישו� אחרשלה את ההכנסה ומחשבת מנהלת את ספרי המס שהשותפות א�
) או הפסד(השותפות רק מחשבת א� יש לה הכנסה .  ולא השותפות חייבי� במסהשותפי�

 כ� היא מייחסת את ההכנסה שלה לשותפי� לפי חלק� בשותפות באופ� ששיעור המס רואח
 חברות או מס מס ולא שיעור מהשותפי� אחד כל על המוטלהמוטל בפועל הוא שיעור המס 

  . ידעל התאג) בשיעור אחיד(אחר שמוטל 
 הנישומי� מיה� השאר משו� שלא ברור בי�,  כלפי מס החברותמופנית רבה ביקורת

" שקו� "מיסוי הטועני� כי ישלכ�  42. המס האפקטיבי שלו בסופו של דברבנטל הנושאי�
מבחינה , נחשב, עצמ�שותפי� �המשקיעי�אשר מטיל את חובת המס על , תאגידשל 

 נוגעמיסוי שקו� של התאגיד יוצר קושי ב,  זאתלמרות 43.יותר ויעיל צודק, לנכו�, יאורטיתת
 של השותפות השקיפות. השותפות השותפי� לנכסי בי� יקשרולאופ� שבו ראוי כי דיני המס 

 
40  Claire Crawford & Judith Freedman, Small Business Taxation, in DIMENSIONS OF TAX 

DESIGN: THE MIRRLEES REVIEW 1028, 1032 (Stuart Adam et al. eds., 2010);  George K. Yin, 
The Future Taxation of Private Business Firms, 4 FLA. TAX REV. 141, 149–150 (1999); 
William A. Klein & Eric M. Zolt, Business Form, Limited Liability, and Tax Regimes: 

Lurching Toward a Coherent Outcome?, 66 U. COLO. L. REV. 1001, 1002 (1995).  
 .ב לפקודה125� ו91, 88, )4(2'  סאור 41 
 Arnold C. Harberger, The Incidence of the Corporation Income Tax, 70 J. POL. ECON. 215 ראו  42

(1962); Jim Nunns, How TPC Distributes the Corporate Income Tax, TAX POLICY CTR., 
URBAN INST. & BROOKINGS INST. (Sept. 13, 2012) https://tpc.io/2MnD2nA; Kimberly A. 
Clausing, In Search of Corporate Tax Incidence, 65 TAX L. REV. 433 (2012); Jennifer 
Gravelle, Corporate Tax Incidence: A Review of General Equilibrium Estimates and Analysis, 
66 NAT’L TAX J. 185 (2013); DANIEL N. SHAVIRO, DECODING THE U.S. CORPORATE TAX 

57–71 (2009) . 
 .DANIEL N. SHAVIRO, DECODING THE U.S. CORPORATE TAX 10 (2009); David A ראו  43

Weisbach, The Irreducible Complexity of Firm-Level Income Taxes: Theory and Doctrine in 
the Corporate Tax, 60 TAX L. REV. 215, 241–242 (2007))  Weisbach, The Irreducible: להל

Complexity of Firm-Level Income Taxes(;Brett Freudenberg, Fact or Fiction? A Sustainable 
Tax Transparent form for Closely Held Businesses in Australia, 24 AUSTL. TAX F. 373, 404 

(2009))  ).?Freudenberg, Fact or Fiction: להל
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 בי�) האכיפה ת ברמג� ויאורטית ברמה התג� (מורכבי�מחייבת קיומ� של קשרי גומלי� 
   44. חישוב המס ברמת השותפי�ובי�חישוב המס ברמת השותפות 

 בשותפות הסכ� בי� שותפי� להחזקה הרואה,  העיקרי הוא בי� הגישה המצרפיתהמתח
 גישת ובי�, בשותפות היחסי חלקו לפי השותפות נכסי בכל מחזיק שות� שכל באופ�בנכסי� 

 45. בשותפותזכויותיה� – רק בנכס אחד המחזיקי� נישומי�הישות אשר רואה בשותפי� 
 השותפות, לפי גישת הישות וג� לפי הגישה המצרפית ג� 46,שותפויות של בהקשר: נדגיש

. לשותפי� מקרה בכל משויכת, יוצרת המס שפעילות השותפות חבות. איננה חייבת במס
 עד כמה מערכת המס צריכה לקשור בי� מה בשאלה אפואההבדל בי� הגישות מתמצה 

  47.שותפות הנכסי� בתו� ההחזקת ההתנהלות העסקית וובי� של השות� באחזקותיושקורה 
 אחד השותפי� מכר חלק שבו מצב דמיינו,  חשובהו להמחיש מדוע הבחנה זכדי

 כאילו ומערכת המס צריכה לראות במכירה ז, לפי הגישה המצרפית. מזכויותיו בשותפות
 הלי� חישוב מורכב שכולל מחייבהדבר . השות� מכר את חלקו בכל אחד מנכסי השותפות

אשר עשויי� להיות רבי� (ל השות� בכל נכסי השותפות מכירה רעיונית של החלק היחסי ש
 המכירה של הזכות את רקיש לבחו� ,  גישת הישות המשפטיתלפי, לעומת זאת). מאוד

  .  של נכס אחדמכירה, בחברה מניה מכירה של כמו, בשותפות
 מס על הנישו� כאילו יש חפיפה מלאה בי� זכויותיו בשותפות מטילה המצרפית הגישה

 לקשור באופ� המס רשויות הנישו� ואת אתלפיכ� היא מחייבת . ו בנכסי השותפותלזכויותי
.  של נכסי השותפותדינמי מקשה ניהול והדבר, הדוק בי� מיסוי השותפות למיסוי השותפי�

 אלו ובי� על השותפות החלי� בי� כללי המס ההפרדה מאפשרתגישת הישות , לעומת זאת
 של נכסי השותפות כיחידה ריכוזיפשרת ניהול  הישות מאגישת. השותפי�החלי� על 

 העיקרית תהמגרע. המס רשויות ע� השותפי� של את החיכו� ומקטינהכלכלית עצמאית 
 למכור את הזכות בשותפות שנית� מכ� הנובע מס תכנו� פתח לפותחתשהיא היא שלה 

  .  למעשה נית� למכור את תכונות המס של הנכסי�כ�. בנפרד מנכסיה

 
 Brett Freudenberg, A Model Idea: Is the ICAA Proposal for a Tax Transparent Company ראו  44

the Ideal Model for Australia?, 38 AUSTL. TAX REV. 161, 161 (2009) ;Freudenberg, Fact or 
Fiction? ,422–421 'בעמ, 43ש "לעיל ה ;Weisbach, The Irreducible Complexity of Firm-Level 

Income Taxes ,241' בעמ, 43ש "לעיל ה . 
 LAURA E. CUNNINGHAM; )2013,  רביעיתהדורהמ( 508] יסודות ועיקרי�[ הכנסה מס נמדר אהר ראו  45 

& NOEL B. CUNNINGHAM, THE LOGIC OF SUBCHAPTER K: A CONCEPTUAL GUIDE TO 

TAXATION OF PARTNERSHIP 7–8 (3rd ed. 2006); ALAN GUNN & JAMES R. REPETTI, 
PARTNERSHIP INCOME TAXATION (Concepts and Insights Series) 1–3 (4th ed. 2005) . 

 שהטלתו של מס חברות מחייבת א�, ע� זאת.  חברות אשר מוטל עליה מס חברותעלגישת הישות חלה   46
בישראל ובעול� יש . אימו� גישת הישות איננה מחייבת הטלת מס חברות, אימו� של גישת הישות

 מס ל הכנסת מוטל עאיכלומר ( מיסוי שקו�  עליהומוטלחברות שפועלות לפי עקרו גישת הישות 
 ב כר� חברות ובעלי מניותיה� מיסויראו דוד אלקינס ).  מיוחסת לבעלי המניותהכנסהוה, חברות

 HOWARD E. ABRAMS & RICHARD L. DOERNBERG, FEDERAL ראו ג�). 2009( 1060–971

CORPORATE TAXATION 318–357 (6th ed. 2007). 
 באופ המצרפית בגישה הישות ובגישת משתמשפויות יש לציי כי חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי שות  47

 זמי ,)10.8.2003" (תמיסוי שותפויו "14/2003 חוזר מס הכנסה ראו( שונה מהמקובל בעול� קצת
 ).חוזר מיסוי שותפויות: להל (http://bit.ly/2MDjCue בכתובת
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 הגלו� הבעייתית פשוטות עשויות להסביר את פוטנציאל תכנו� המס  דוגמאושתי
אשר איננו , לעסק מסוי�:  ראשונהדוגמה.  גישת הישותלפי מס עליה� שמוטלבשותפויות 

 מכ� שיש לו הוצאות מוכרות הנובעי� מס ורכייש הפסדי� לצ, מאוגד כחברה או כשותפות
 לפי ולכ� עסקיי� להפסדי� נחשבי� ההפסדי� הללו.  חייבותמהכנסות יותר מס ורכילצ

 את חבות וריד להעשוי והדבר, מסוימות הכנסות כנגד אות� זז לקנית� לפקודה 28 עי�ס
אי� הכנסות אשר ) חברה או אד� פרטי( מסוי� לנישו� א� מה קורה א� 48.המס של הנישו�

 מבחינת המס השווי הכלכלי של הפסדי הבמקרה כז?  יכול לקזז את הפסדי העסקואכנגד� ה
,  בשותפותזכותוא� הנישו� מוכר את , לעומת זאת בשותפות.  או נעל�קט�, אותו נישו�

 השותפות אשר הפסדי קיזוז את הזכות לההוא מוכר אית, והזכות הזאת נתפסת כנכס עצמאי
 המס של די החדש יהיה זכאי להפסהשות�. הזכות את שקנה למי ייוחסו) יהילאחר הקנ(

 את חבות המס להקטי� כדי עסקיות אחרות שלו מהכנסות לקזז יוכל הוא ואות�השותפות 
 חיל בעסקיה והכנסותיה הגבוהות עושה מסוימת שותפות: יה שניה דוגמ49.שלו הכוללת

יכול להפחית את ,  לשיעור מס שולי גבוההחשו�, ישומי�אחד הנ. מיוחסות לשותפי� בה
 בשותפות ו מזכויותיחלקי�) במתנהאו יעביר ( כ� שימכור ידי עלשיעור המס שלו 

 זכויות מכירת.  אשר יתפקדו כשותפי� פסיביי�תר לשיעור מס נמו� יוהחשופי�לנישומי� 
 הונית ולכ� תהיה חשופה לשיעורי מס לעסקה לצורכי מס יחשב כלל תבדר�בשותפות 

 הזכות העברת, במתנה משפחה לקרוב תינת� בשותפות הזכות א�. מופחתי� על רווח הו�
באמצעות העברת הנכסי� לנישומי� ששיעור המס , כ�. פטורה ממס)  כללדר�ב (תהיה

 חבות את להפחית, גבוה שולי מס לשיעור החשו� השות� יוכל, נמו� עליה� המוטלהשולי 
 ה� אבל, פשטניות כמוב� הדוגמאות לעיל ה� שתי. השותפות הכנסות בגי� שלו המס

ישות ואת תכנוני המס המתאפשרי�  גישת הפי עלממחישות את הקושי שבמיסוי שקו� 
 ע� תכונות המס של הנכסי� � למכור אותונית� בשותפות נעשות נכס עצמאי הזכויותכאשר 

  . בתו� השותפות

 
א� , ההוצאות מההכנסות לאחר הפחתת –הוא מונח תוצאתי " הפסד"המונח .  את הסוגיה בקצרהאסביר  48

, כאשר נישו� מקזז הפסדי�. הכנסה חייבת שלילית,  כלומר–התוצאה היא הפסד , מתקבל מספר שלילי
 שיעור המס של א�, למשל. הוא מפחית אות� מהכנסותיו ומקטי בכ� את ההכנסה החייבת שלו במס

ח "ש אל� 100פסד של ח מפעילות עסקית אחת וה"ש אל� 300ויש לו הכנסה בס� , 50%נישו� הוא 
 לקזז את ההפסד כנגד ההכנסה מאפשרת לנישו� להפחית את חבות המס יכולתה, מפעילות עסקית אחרת

 150שאז תעמוד החבות על , ח"ש אל� 300במקו� לחשב את המס מתו� הכנסה חייבת של (באותה שנה 
הנישו� לשל� את המס מתוכה יצטר� , ח"ש אל� 200החבות תחושב מתו� הכנסה חייבת של , ח"שאל� 

ה� סוג של )  מסורכילצ(הפסדי� ,  הזאתהבדוגמ, במילי� אחרות). ח"ש אל� 100 כלומר – 50%בשיעור 
הוא יכול להפחית את חבות המס שלו , משו� שא� הוא יכול לקזז אות� כנגד הכנסות אחרות, נכס

 .באותה שנה
הפער הזה .  מסורכילצ) הממומש( ההפסד יובהכלכלי ) או הרווח(פעמי� רבות יהיה שוני בי ההפסד   49

.  לממש אותואפשר� זאת איבכל, סית על פי שיש הפסד כלכלי מבחינה ִמ א�יכול לגרו� למצב שבו 
, פועלת נגד נישומי�,  כלל דחיית מימוש של הוצאה מותרת בניכוי או של הפסד שנית לקזז אותור�בד

אז נית ג� להעביר יחד איתה את , כות בשותפותא� נית להעביר את הז, יותאבל בהקשר של שותפו
. מצב ענייני� זה הוא תוצר בלתי נמנע של עקרו המימוש .להוצאות וקיזוז הפסדי� עתידי" הזכות"

 את המקור המהווהבדיני מס הכנסה בישראל ובעול� ) ג� א� בעייתי( יסודי יקרועקרו המימוש הוא ע
 . להל110ש " הפניות בה ראוקרו המימוש על ענוספי�לפרטי� . לתכנוני מס רבי�
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  שדות הדי� בעניי� פסק לפני בישראל המצב. 2

 מרכזכסוגיה ש, כיו� א�ובמובני� רבי� נתפסת ,  מיסוי התאגידי� נתפסהסוגיית, בישראל
 למס החשופה עצמאית סיתִמ � החברה היא ישות משפטית50.ות חברמיסוי הכובד שלה הוא

 הוקדש מקצועי או אקדמי, שיפוטי,  דעת חקיקתייקול מעט ש51.חברות ולמס על דיבידנדי�
 52. שבו ראוי למסות שותפויותלאופ� ובכללו,  מסורכילסוגיית מיסוי תאגידי� שקופי� לצ

ולא כמארג סדור של , הוק�שותפויות נקבעו אד מיסוי בעניי�ההסדרי� ,  שנראה בהמש�כפי
קשה לקבוע א� הסיבה לחוסר .  לאופ� שבו ראוי למסות תאגידי� שקופי�נוגעהחלטות ב

 בכלכלה) ותאגידי� שקופי�( השולי יחסית של שותפויות קו� המהיא ההתייחסות ז
ולי� לשיק,  בעיצוב מדיניות המסמשתתפי� ההשחקני� מצד הפנמה חוסראו , הישראלית

  .  תכנו� המס הגלו� בשותפויותלפוטנציאל המיסוי השקו� של תאגידי� ובסוגיית כרוכי�ה
 בסוגיות ברובו העוסק,  לקוני זהעי�ס. לפקודה 63 עי� השותפויות מעוג� בסמיסוי

, קובע כי א� הוכח שבעסק אחד פועלי� שני שותפי�, פרוצדורליות הנוגעות לחובות דיווח
, כלומר.  היחסי בשותפותוסות השותפות לכל שות� לפי חלק את הכנייחסאזי יש ל
.  לאפשר מיסוי שקו� של העסקכדי) יחידי� או חברות( שותפי� אקטיביי� שני מספיקי�

 של רב למספר של העסק ייוחסו ההפסדי� וההכנסותאי� מניעה כי ,  לשו� הסעי�לפי
 שותפי� מוגבלי� בכלל� לה� חלק פעיל בניהול העסק ואי� אשר שותפי� רבותל(שותפי� 

 כלומר הפקודה מתייחסת רק לשאלה 53).השותפות לחובות חשופי� באופ� אישי אינ�אשר 
 ממיסוי ליהנות זכאי התאגיד כי קביעה תנאי� לכמההיא מציבה .  יש לזהות שותפותכיצד

  .השקו� שבה יש להחיל את המיסוי דר� למלהתייחס) לחלוטי� (ת א� נמנע54,שקו�
 מדיניות המס הראויה את המחוקק הוא שקבע שבה�,  מקרי� אחרי�לעומת, למעשה

 המשפט בתי ידי על ותווה למיסוי שותפויות הנוגערוב הדי� ב,  לפעילות מסחריתנוגעב
 הא� – אפילו השאלה המהותית ביותר 55.באופ� אינקרמנטלי כחלק מדיו� בנסיבות המקרה

 מכ� ולאחר (נקבעה –? טיתיש לאמ� את הגישה המצרפית או את גישת הישות המשפ
קבעו כי השותפות איננה ,  לנושאהתייחסו אשר הראשוני� די� הפסקי. בפסיקה) שונתה

 
, 185 כ משפטי�" מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידי� בישראל', מיני רפורמה'ה" גליקסברג דוד ראו  50

198) 1990.( 
,  לפקודה105–103 'ס( במיסוי תאגידי� 1991 האחרונה שנעשתה בשנת החשובההרפורמה החקיקתית   51

ראו חוק לתיקו פקודת מס . מ"מתייחסת א� ורק לחברות בע)  ג� כחוק המיזוגי� והפיצולי�ידועה
 .193ח "ס, 1993–ג"התשנ, )94' מס(הכנסה 

 .1031–1018' בעמ, 46ש "לעיל ה,  אלקינס ראולניתוח סוגיות במיסוי תאגידי� שקופי�  52
 . לשותפי� מוגבלי�אחר למנהל להתייחס באופ מאפשר  לפקודה)ה(63' ס. לפקודה) א(63' ס ראו  53
 לא הוכח כי העסק אכ פועל א� מקנה לפקיד השומה סמכות לפסול את השותפות ,לפקודה) ב(64' ס  54

מ "כחברות בע סוגי שותפויות ימוסו לו מאפשר לשר האוצר לקבוע אי,לפקודה) ד(63' ס. כשותפות
 ).  בבורסההנסחרותבעיקר שותפויות (

 ה� שקבעו שהרישו� של שותפות במרש� השותפויות איננו תנאי המשפטבתי , הכ� לדוגמ  55
וג� א� הצדדי� לא הגדירו את ( למסות עסק כשותפות ג� א� לא נרש� כשותפות ונית, יטוטיביקונסט

  ראו זהענייבריכוז הפסיקה . העסק פעל כשותפותבתנאי שמבחינה מהותית ) יחסיה� החוזיי� כשותפות
, פורס� בנבו( לפסק הדי 7–1' פס,  שומה רחובותפקיד ' נדלאל) א"מחוזי ת (05�1238 ה"עמ

02�12322 מ"ע; )28.7.2013� לפסק הדי 29–21' פס,  שומה עכופקיד 'רשניה נ'צ) 'מחוזי חי (09
 ).8.7.2013,  בנבורס�פו(
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 בנפרד השותפות נכסי על לדבר על ההכנסות ואי�ישות עצמאית מבחינת דיני המס וכי 
של הגישה המצרפית ,  למדיגור� א� ה57,עמו� ההאימו� 56.השותפי� והנכסי ההכנסותמ

   58.המס רשויות אימצו לרוב את עמדת המשפט בתי שכ� ידי הביא להמשפט יבת ידי על
 המשפט להכיר בשותפות כישות שהחבות שלה במס נקבעת בית הנכונות של חוסר

 מ� הסת� מהתפיסה כי מדובר בעסקי� נבע המס של השותפי� מחבות ונפרדבאופ� עצמאי 
 הגישה פי על מיסוי פיכ� ל59.קטני� בבעלות ריכוזית שהיק� הפעילות שלה� קט� יחסית

 נפרדת תאגידית כיחידה נתפסו לא שהשותפויותהמצרפית נראה ראוי בי� השאר משו� 
 כהסכ� יותראלא , מהשותפי� ובמנותק ריכוזי באופ� ועסקיה נכסיה את והמנהלת �מבעליה

  60.יחד עסק להפעיל שבחרו נישומי� בי� חוזי
�מי� להשתמש בשותפויות למטרות  של נישוביכולת הגישה המצרפית פגע אימו

 המצרפית הגישה לפי. י� של משקיערב בי� מספר יאו�בעיקר ככל שאלו חייבו ת, עסקיות
. השותפות נכסי כל של) חלקית (רעיונית מכירה חייבו בשותפות בזכויות שינוי או מכירה כל

 מחזיקותה יות ריכוזי של עסקי שותפוניהול על הקשה הגישה המצרפית שאימו� סביר לכ�
, אחרות במילי�.  להחלי� את מבנה ההתאגדות שלה�מבלי יכולת� לגדול ועל נכסי� כמהב

אלא ג� גרמה ,  שרוב השותפויות היו עסקי� קטני�כ� עלהגישה המצרפית לא רק הגיבה 
  . השותפות מבנהנאלצו לעזוב את , לכ� שעסקי� שרצו להתפתח

 נישומי� של את היכולת הגביל�  קרוב לוודאי גהמצרפית הגישה אימו� שני מצד
 מסביר ג� שכנראה מה, מס תכנו� בשותפויות כדי לקד� מטרות של להשתמשמתוחכמי� 

 
 של דיני מיסי� בישראל) ?ואיבונ�(עליית� :  מסאירועיאדרעי '  יוס� מ ראויי זה ההלכות בענלריכוז  56

226–230) 2007) ( הא� נאמרה המילה –מיסוי השותפות " ניידור� אירי; ) מסאירועיאדרעי : להל
 425/79א "ע נמני� הדי הבולטי� אשר קבעו נקודה זו קי פסע�). 2008 (85 6/כב מיסי�" ?האחרונה

 הדי נקבע כי ההכנסה בפסק() 1982( 829) 3(לוד "פ, ירושלי�, הכנסה מס, שומה קידפ' ל נ'אנג
 א�וזאת , יתית תעשירהשיוחסה לשות� תהיה זכאית להטבת מס מכוח הגדרתו של השות� כחב

 זכאי� להטבות אינ�ולכ , ייתיותשהשותפות עצמה ושאר השותפי� בה לא היו מוגדרי� כחברות תעש
ד "פ, פקיד שומה למפעלי� גדולי�' נ מ" לבוד תעשיות והשקעות בעע� 536/88א "ע  ג�ראו. )המס

 שמגר כי נשיא קבע ה, זה הדיקבפס). 1992( גר שמ)'בדימ (נשיא לפסק דינו של ה5' פס, 738) 4(מו
 לנכות יכול היהרק א� הוא , לשות� מותר לנכות הוצאות ריבית בגי הלוואות שנלקחו ברמת השותפות

 .נישו� יחידאות כ
פסקי הדי לרוב דנו בשאלות שעלו מהמקרי� עצמ� ונמנעו מלתת תשובות עקרוניות בנוגע למיסוי   57

 .שותפויות
 לה פעילות עסקית שהייתהאשר נגע לשותפות (באותו מקרה .  חריגהוא ל'אנג הדי בעניי פסק  58

לעיל , ל'אנג עניי ראו( ישו�ניצח דווקא הנ )ושג� היה מעורב בו סכו� לא מבוטל יחסית, משמעותית
 .)56ש "ה

 בתחילת המאה העשרי� כאשר ניתמומחי� רבי� טועני� שזה ג� היה המצב במערכת המס האמריק  59
 Curtis J. Berger, W(H)Ither Partnership  למשל ראו.שותפויות מוסו לפי הגישה המצרפית

Taxation?, 47 TAX L. REV. 105, 110 (1991); Philip Postlewaite, The Omnipresence of 
Subchapter K in the International Arena?, SSRN Electronic Journal (2015), http://bit.ly/2n 

UTGMy . 
 Bradley T. Borden, Aggregate-Plus Theory of  ראו הבריתצותלתיאור דומה של המצב באר  60

Partnership Taxation, 43 GA. L. REV. 717, 722 (2009).  
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למרות הגישה השיפוטית ,  במפתיעשלא 61. באימו� הגישהתמכו המס רשויות מדוע
 תמיכה דווקא הביעו הפרטי מהסקטור בכירי� די� עורכי, האחידה שתמכה בגישה המצרפית

אשר רואה ( תו� הפניה לעקרונות הדי� הכללי וזאת, ישת הישות המשפטיתבאימו� ג
 אשר אימצו את גישת הישות ניי�ודיני המס האמריק) בשותפות אישיות משפטית נפרדת

   62.המשפטית
 המצרפית למיסוי גישה האת  בתי המשפטאימצו, שדות הדי� בעניי� פסק לפני, לסיכו�
 השימוש לכ�.  תאגידי העומד בפני עצמוכנכספות  פיה אי� להכיר בשותועל, שותפויות

בשותפויות היה מוגבל יחסית והטיפול של מערכת המס בה� לא תר� לאטרקטיביות שלה� 
 המס וסוגיותהתחו� נחשב זניח למדי . ככלי תאגידי המרכז פעילות עסקית או השקעות

 העובדה,  מזורהית.  ומחלוקות על סכומי כס� קטני�� קטניעסקי� לרוב עירבושעלו בו 
 לכ� שרוב תרמה לוודאי קרוב שותפויות באמצעות לנהל פעילות מורכבת קשה היהש

לא היו מודעי� ) שופטי� ועורכי די� מהסקטור הפרטי והציבורי כאחד(מומחי המס 
  .שלה� הכרוכי� במיסוי הקשי�לאתגרי� 

  שדות עניי�. 3

. וגע למיסוי שותפויות בישראל מהווה את קו פרשת המי� בכל הנשדות הדי� בעניי� פסק
 את מבנה להמיר שרצו,  בעסק קט�שותפי� לשני הנוגע די� פשוט ק מדובר בפסלכאורה

 והמסכת, נמוכי� בסכומי� דובר, הגבייה תמבחינ. מ"ההתאגדות משותפות לחברה בע
 במילי� 63.חלקית ובמוב� מסוי� א� תמוהה,  הדי� היא לקוניתפסקהעובדתית שהוצגה ב

 משמעויות לידי השהביא שדות עניי� העובדתי של במארג היה לראות מה קשה, אחרות
 שותפויות מיסוי של לסוגיות עקרוניות נוגע בעניינו יצמיח בשהתקדי� הלכתמרחיקות 

  . בישראל) ותאגידי�(
 שדות הייתה שותפות 64:היו כדלקמ�,  המחוזיהמשפט שהתבררו בבית  המקרהעובדות

 בעסקי ההובלות ונכסיה העיקריי� היו פעלה היא. יויד ברנדייסיחיא וד�' של חאגבבעלות�
 של בבעלות� לחברה והתחייבויותיה כל נכסיה את השותפות העבירה 1982בשנת . משאיות

 י� זהו המניות בחברה החדשה הייכ� שאחוז( תו� שמירה על חלק� היחסי וזאתהשותפי� 
 לפקודהב 104 עי�טר� נחקק ס תקופה באותה). לחלקו של כל אחד מהשותפי� בשותפות

 
61    . להל3.ג פרק  ראו של הסטת הכנסהמס גישת הישות מאפשרת תכנוני מדוע בשאלהלדיו
 לד החשבו� רואה" אישיותה המשפטית הנפרדת של השותפות לצור� דיני המס בישראל"אהרו אלתר   62

  החשבו�רואה"  רווח הו במכירת זכויותיו של שות� בשותפותשיטת חישוב" נאמ 'י; )1985 (346, 336
  להל.2.ג פרק  ראו תכנו המסאתלהסבר מפורט מדוע גישת הישות מקלה ). 1971 (199, 195 כא

א� לקראת אמצע המאה העשרי� אימצה גישה ,  החלה באימו� הגישה המצרפיתנית האמריקהגישה(
 המזכירי� את תכנוניי�� א� שיש בה ג� אלמנטי� אנטי,היברידית אשר קרובה יותר לגישת הישות

 Mark P. Gergen, The End of the Revolution in Partnership Tax?, 56 ראו. )הגישה המצרפית
SMU. L. REV. 343, 343–345 (2003). 

 שנראה שהנישומה לא קיימה כללי� בסיסיי� ביותר של מיסוי א� חשש כי וררי�חלקי� בה מע  63
 ). להל68ש " פירוט בהראו( המשפט היו ערי� לנקודה זו יתלא פקיד השומה ולא ב, ותשותפוי

מ " פ,פקיד השומה פתח תקווה' נ מ"בע) 1982( חברה להובלה שדות 83/89) א"מחוזי ת(ה "עמ  64
 ).במחוזי שדותי  עני:להל() 1992( לפסק הדי 2–1'  פס,171) 2(ב"תשנה
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 מצב אפוא נוצר 65.ה� שללמכירה הנכסי� נחשבה העברת וכ�,  את הנושא כיו�המסדיר
 סיתִמ � מס ראו בהעברת הנכסי� מכירה לחברה שהייתה אישיות משפטיתורכישבו לצ

  .  המניותלבעליוזאת למרות הזהות המוחלטת שהייתה בי� השותפי� , נפרדת
 לפעילות שותפות של במסגרת מפעילות הפעילות העסקית  מחדש שלארגו�,  כ�א�

 לפי בהפסד או לגרור הכרה ברווח צפוי והיה ועניי� דבר לכל למכירה נחשב חברה במסגרת
מ מגודר "הימ. שלה�) מ"ימלהל�  (המקורי המחיר יתרת מול אל השוק של הנכסי� שווי

). הזמ� בחלו� פחתושהו הפחת של ניכויי השווי פחות בנכס נישו� השקיעכסכו� ש
   66. במכירהשלה� הרווח בגי� מסהשותפי� היו צריכי� לשל� 

 למהות באשר המשפטית העיקרית שעמדה במרכז המחלוקת בי� הצדדי� הייתה השאלה
 פקיד השומה טע� ואילו,  טענו כי ה� מכרו את השותפות לחברההמערערי�. הנכס שנמכר

 אפואפקיד השומה ביקש . יקר המשאיותבע, כלומר – הועברו הנכסי� עצמ� לחברהכי 
 ביקשו למסות את השותפות הנישומי� ואילו,  המצרפיתגישה הפי את השותפות ללמסות

שהשווי הכלכלי ( של השותפות נגזר בעיקר מהשווי של המשאיות השווי.  הישותגישת פיל
מ "הימהיה פער בי� , הובהרה לגמרי שלא מסיבה 67).במחלוקת שנוישלה� לא היה 

, מ שלה�" ששווי השוק של המשאיות היה גבוה מהיממכיוו� 68. המשאיותובי�שותפות ב
 ואילו, מכירת המשאיות לחברה� הו� בגי� העברתיביקש פקיד השומה להטיל מס רווח

) או לפחות יש לחייב אות� בסכו� נמו� יותר(הנישומי� טענו כי אי� לחייב אות� ברווח הו� 
מ של השותפי� "מוכי הי, עצמה לחברה היה השותפות רהועב אשר לתפיסת� שהנכסמשו� 

  . גבוה יותרהיהבזכויותיה� בשותפות 
כי הדי� ע� הנישומי� , אשר נחשב למומחה בדיני מסי�,  קבע השופט פלפל1992 בשנת

 �אקדמיי�תו� שהוא נסמ� מבחינה רעיונית על הטיעוני� שהועלו בשני מאמרי� מקצועיי�
 הבחינה 70, תמציתית ביותרשהייתה,  הקביעה של פסק הדי�69.י� עורכי דידי על נכתבו אשר

 
 . לפקודה88' ס,  מכירהתראו הגדר  65
  .ש�  66
ע� זאת כא הערכת .  רשויות המסוביהערכות שווי ה הרבה פעמי� סיבה לחוסר הסכמה בי נישומי�   67

שקל יחסית ( שנויה במחלוקת משו� שהיה מדובר בנכסי� מוחשיי� הייתההשווי של פקיד השומה לא 
, 64ש " הלעיל, במחוזי שדותראו עניי .  התבססה על הערכות חברת הביטוחומפני שהיא) להערי� אות�

 . לפסק הדי3' פס
מכיוו שמשאיות ה נכס בר .  מייצג את הסכו� שהושקע בנכס פחות ניכויי הפחת שהוצאו בגינומ"הימ  68

יכולות להיות .  שהשותפי� טענו שיש לה� בשותפותמ" שלה היה נמו� מהיממ"נראה שהימ, פחת
 ואי בפסקי הדי מספיק נתוני� כדי נכסי� השל מ" של השותפות ליממ"סיבות רבות לפער בי הימ

הטענה המופיעה בפסקי הדי כי המקור לפער הוא ,  זאת�ע. ו לא�לקבוע א� הפער הזה היה מוצדק א
מיסוי שקו� של שותפויות מחייב כי , להל. 4.ב פרקיוסבר באיננה נכונה משו� שכמו ש, ניכויי הפחת

במילי� . מ של השות� בשותפות"את הימ) בהתאמה( פחת בגי נכסי� בתו� השותפות יפחיתו ניכויי
מ של השותפות בנכסיה "ברור כי הפחת על המשאיות לא יכול להיות הסיבה לפער בי הימ, אחרות

 הדיכי א� אחד מהשופטי� אשר כתבו את פסקי , עוד ברור. תמ השותפי� בזכויות שלה� בשותפו"לימ
 .או בחר לתק אותה,  לא הבחי בטעותעליו המשפט הבית או במחוזי המשפט הביתב

 .62ש " בה לעיל שהוזכרומאמרי� האת ורא  69
70    . לפסק הדי3' פס, 64ש "לעיל ה, במחוזי שדותראו עניי
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 71, המשפט המחוזיביתשנית� בנושא זה ב) הלא מחייב (תקדי� הובי�בי� עובדות המקרה 
א� ( אשר אימצו עליו� בית המשפט השל קודמי� במפורש לפסקי הדי� להתייחס מהונמנע

ג� ,  קודמי�די� פסקי כמו בחשוב להדגיש כי.  הגישה המצרפיתאת) כי בהקשרי� אחרי�
 הסתפק והוא, השופט פלפל נמנע מלקבוע כי הוא מאמ� את גישת הישות המשפטית

 השותפות כמכלול היה זה במקרה מעידות כי מה שהועבר לחברה העובדותבקביעה כי 
  .עסקי ולא נכסי� אלו או אחרי� שהיו שייכי� לשותפות

 הדי� בבית המשפט כפסק שלא. עליו� המשפט הבית הדי� לק השומה ערער על פספקיד
 72. כלל את בכירי המייצגי� בסקטור הציבוריעליו� המשפט הביתדרג הייצוג ב, מחוזיה

 ראוי שבו באופ� עקרוני דיו� שופטי� וההכרעה בו כללה חמישה של הרכב לפניהתיק נדו� 
תמכו  שבו( די� ארו� ומנומק של השופט אנגלרד קבפס, 2001בשנת . למסות שותפויות

 תמ� ג� הנשיא שבה(וכנגד דעת המיעוט של השופט אור , )ה�כ�השופטי� לוי� ושטרסברג
 המשפט בית כי הדי� הוא ע� הנישומי� וכי יש להשאיר על כנה את החלטת קבענ, )ברק

) אחר באופ� (הסדירב לפקודה כבר 104 סעי�,  הדי�פסק שבזמ� מת� א�, יתר על כ�. המחוזי
 דעת הרוב של השופט אנגלרד לא הסתפקה במת� מענה 73,ו�לדי הסוגיה שעמדה את

אלא פתחה בדיו� עקרוני מקי� על האופ� שבו יש להמשיג שותפויות , למקרה הקונקרטי
 הנוגע בכל כי הדי� של שופטי הרוב הייתה פסק העקרונית שנבעה מהלכהה. ולמסות�

ת לפי גישת הישות  למסות שותפויוהמס רשויות על, למכירת זכויות של שות� בשותפות
  74.המשפטית
 75.אנגלרד הרוב נשענה על שלושה טיעוני� מרכזיי� שהעלה השופט שופטי עמדת

,  משפט לאמ� את הגישה המצרפיתבתי בעבר נטו אמנ�כי , הראשו� היה טיעו� פוזיטיבי
 אחרת אשר תראה פרשנות נית� לתת לחקיקת המס ג� ולפיכ� משמעי�חד איננו הדי� אול�

 העדפת בעד טיעוני� כבדי משקל ישנ� כי היה השני הטיעו� 76.שות משפטיתבשותפות י
אשר , עסקית של השותפות� הכלכליתהמהות לבחו� את הצור� ובראש�, גישת הישות

 
 ש�. )1970( לפסק הדי 2' פס, 353 עב מ"פ, א"פקיד שומה ת'  נשטרנזיס 367/70) א"מחוזי ת(ה "עמ  71

 מכר אותו שות� בכל אחד מנכסי ו של שות� בשותפות תחושב כאיללקוקבע השופט אשר כי מכירת ח
 .השותפות

מנהלת המחלקה הפיסקלית , לאה מרגלית:  היועליו המשפט הבית לורהשומה בערעבאי כוח פקיד   72
 .סג פרקליטת המדינה, יהודה ליבליי; בפרקליטות המדינה

מ בכ� " אשר הסדיר את תוצאות המס של השינוי המבני משותפות לחברה בע,ב לפקודה104'  סורא  73
ות לחברה כל עוד יחס החזקת המניות זהה שקבע מנגנו של דחיית מימוש בעת העברת נכסי� משותפ

 .ליחס ההחזקות בשותפות
) 2001 (89) 4(ד נה" פ,מ"בע )1982(שדות חברה להובלה '  נתקווה� פתחשומה פקיד 2026/92א "ע  74

) ).בעליו שדותעניי : להל
חופש ( לרצו הצדדי� וק� המשפט צרי� לתת תבית לוי הוסי� טיעו קצר אשר קבע כי לנשיא משנהה  75

 .)120' בעמ,  ש�ראו(להגדיר את היחסי� ביניה� כמכירת עסק ולא כמכירת נכסי� ) החוזי�
 נראה כי השופט אנלגרד צדק לפחות באופ לכאורה.  של השופט אנגלרדדינו ק לפס29–26' פס, ש�  76

אל  שיכלו ללמד כי הדוקטרינה המשפטית הנהוגה בישרירות שהפסיקה אימצה אמא�. וחלקי בנקודה ז
 שהפסיקה שו�האמירות היו בחלק המכריע ספורדיות ולא עקרוניות מ, קרובה יותר לגישה המצרפית

 כללי� גורפי� לנסח ונמנעה מה מענה פרגמטי לבעיות שנדונו לפנימת הסתפקה לרוב בשדות עניילפני 
 . ובסוגיה ז
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והשאיפה ,  יחד נכסי�קי�מתפקדת כעסק מונוליטי ריכוזי ולא כאסופה של אנשי� המחזי
 הטיעו� 77).י� בשותפות ישות עצמאיתרוא, שלגישתו(להרמוניה חקיקתית ע� דיני החברות 

 נתונה שקביעת ההסדר הראוי למיסוי שותפויות הוא, נו לעניינולוהחשוב מכ, שלישיה
 והרשות קק מתו� תפיסה כי המחווזאת,  המשפטביתבתחו� סמכותו ואחריותו של 

 יה השניהטענה כדי לבסס את 78. בית המשפטהתווה לייש� את ההסדר שדעוהמבצעת יֵ 
בעיקר משפט ( של משפט משווה נרחבת על סקירה אנגלרד השופטנסמ� , תוהשלישי

   79).ניאמריק
 ספק בנוגע לכל אחת עוררה, אשר נכתבה בידי השופט אור, דעת המיעוט, מנגד

 ולא , המשפטשבית ראוי לא הביקורת העיקרית של שופטי המיעוט הייתה כי 80.מהקביעות
 הציג השופט אור ו כדי להמחיש טענה ז81.ס בשיטת המדיקלי כה רשינוייוביל , המחוקק

, הגישה המצרפית,  לתפיסתו82.של קשיי� שאימו� גישת הישות עשוי לעורר) קט�(מספר 
 לאנותנת מענה סביר לחלק ניכר מהשאלות ועל כ� , מקשיי�ג� א� איננה נקייה מספקות ו

   83.ממנה סטה המשפט יביתראוי ש

  שדותהמצב אחרי עניי� . 4

 שלא א� 84. מחלוקת רבה בקהילה המקצועית והאקדמיתעורר שדותיי�  הדי� בענפסק
 מכירת של הראוי הסיווג � בית המשפט העליו� באשר לאופשל קודמת ברורההייתה פסיקה 

שותפויות היו , ) לנושאבמישרי� לפקודה ג� הוא לא התייחס 63 עי�וס(זכויות בשותפות 
 הדי� פסקלפני , כפי שנאמר.  עסקי� כעניי� שבשגרה לא מעטשימשמכשיר תאגידי אשר 

 
 . לפסק דינו של השופט אנגלרד34' פס, ראו ש�  77
 .נו של השופט אנגלרד לפסק די40' פס, ש�  78
 . לפסק דינו של השופט אנגלרד32–30'  פס,ש�  79
 לפסק דינו של 9–6' פס,  ש� ראולעניי הקביעה כי הגישה הישראלית מאמצת את הגישה המצרפית  80

 .השופט אור
 . לפסק דינו של השופט אור28' פס, ש�  81
 כי אמר וו זטענה עלט אנגלרד הגיב ראוי להדגיש כי השופ.  לפסק דינו של השופט אור31–29' פס, ש�  82

 לפסק דינו של השופט 42–38'  פס,ש�(ג� בגישה המצרפית טמוני� סיבוכי� אדמיניסטרטיביי� רבי� 
 . )אנגלרד

 .אור לפסק דינו של השופט 28' פס, ש�  83
מכירתו ביקורת על הלכת שדות ובחינת הדר� הראויה למיסוי " פשביי איילומיקי נחמני ,  רונ ארויוראו  84

 טענו כי המחברי�. )2002 (29� א1/טז מיסי�" בי עסק של יחיד ובי עסק המנוהל כשותפות, של עסק
) או כחברה( לא מוצדקת בי מכירת עסקי� שמאורגני� כשותפות הבחנה יוצר שדות הדי בעניי קפס

 בשל הוא נכו שדות  הדי בענייפסקבתגובה כתב גיורא אמיר כי .  יחידידי המוחזקי� על עסקי� ובי
 תתחשב באופ שבו הצדדי� בחרו להגדיר את המסי�אשר מחייב כי רשות , המחויבות לחופש החוזי�

2002 (53, 52� א2/טז מיסי�" הערות מספר לדברי הביקורת על הלכת שדות" גיורא אמיר ראו .יחסיה� .(
חופש החוזי� מגדיר . ק באבחנתולא דיי, שדות עניי את הנישומי� ביצגאשר י,  להדגיש כי אמיריראו

 שהצדדי�א� איננו מחייב כי מערכת המס תקבל את מבנה העסקה , את היחסי� הוולונטריי� בי הצדדי�
 ושוב בעקבות פרשת –מספר הערות על כתיבת דברי ביקורת " רונ ארויו ו ראולעמדה ז. לקד� מבקשי�

2002 (85, 79� א3/טז מיסי�" שדות.( 
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 הדי� הנוהג כי התפיסה אתרשויות המס ועורכי די� קיבלו ,  שופטי�כי נראה שדותבעניי� 
   85.אימ� את הגישה המצרפית

 סבר אשריוס� אדרעי '  פרופמפי דעת הרוב ניתנה על הנוקבת והמקיפה ביותר הביקורת
. לכ� המשפטי שהיה קיי� קוד� המצב  באופ� מהותי אתשינתה הדי� פסק הרוב בדעתכי 

 וכי 86,עייתי החלטת הרוב בשלאדרעי טע� בתוק� כי הניתוח הדוקטרינרי ,  מזויתרה
 אדרעי את ההבדלי� בי� הדגיש במאמרו 87. מוצדקתבלתי מהדי� הקוד� הייתה הסטייה
 אויר היה שכעניי� של מדיניות מס הדגיש מניות בחברה והחזקת ובי� זכות בשותפות החזקת
ולמרות התרעומת , קדמית הביקורת האלמרות,  זאתע� 88.תיי� את ההפרדה בי� השלשמר

 89.הבקשה לדיו� נוס� נדחתה,  הדי� עורר בנציבות מס הכנסהקהרבה שפס
: להל� (2003הוציאה נציבות מס הכנסה חוזר באוגוסט , שדות הלכת להתמודד ע� כדי
 מתו� 90. הדי�קל מיסוי שותפויות לאחר פס עחולו להסדיר את הכללי� שינועד אשר) החוזר
 יש לחקיקה חדשה שתבהיר כיצד התפנה המחוקק לא 91, המשפטבית למה שציפה ניגוד

) כזרוע של הרשות המבצעת( מס הכנסה נציבות השלימהבמקו� זאת . למסות שותפויות
   92. מזורז ולקוניבהלי� מהחסר חלק

 של השות� מ"הימש לחשב את  יכיצד להגדיר: צומצמת ש� לעצמו מטרה מהחוזר
 נית� לדעת כמה כיצד, בשותפותכלומר כאשר שות� מבקש למכור את חלקו , בשותפות

 עוד כמה קבעאמנ� בפועל החוזר .  לייחס לו לצור� מיסוי אותה מכירהצרי�רווח והפסד 
 קביעות אלו נעשו א�,  ממנהת� והוצאלשותפות להכנסת נכסי� הנוגעות) חשובות(קביעות 

מחקר מקדי� או שיקול דעת ,  לבתשומת ברור כמה ולא, נטולת הסבר, רה לקוניתבצו
  93. לה�הוקדשו

 
85    . לפסק דינו של השופט אור9–6' פס ,74ש "הלעיל , בעליו תשדוראו עניי
 .230–226' בעמ, 56ש "לעיל ה,  מסאירועי אדרעי ורא  86
 .241–237' בעמ, ש�  87
 .250–242' בעמ, ש�  88
, פורס� בנבו (מ"בע) 1982(שדות חברה להובלה '  השומה פתח תקוה נפקיד 5504/01א "דנ  89

21.1.2002 .( 
 .47ש "לעיל ה,  שותפויותמיסויראו חוזר   90
91    .פט אנגלרד לפסק דינו של השו42� ו40' פס, 74ש "לעיל ה, בעליו שדותראו עניי
 שבחוזר מקי� של בחינת הנושא היא העובדה ממהל�אינדיקציה לכ� שהחוזר גובש בחופזה ולא כחלק   92

. עצמו נפלו טעויות המלמדות על חוסר הניסיו של הנציבות באות� ימי� בכל הנוגע למיסוי שותפויות
 גישת הישות את מגדירבסעיפי� אלו החוזר . 4� ו2' סב ,47 ש"לעיל ה,  שותפויותמיסויראו חוזר 

 הגישה המצרפית ואילו) כמו בחברה (באמצעותה נובעת מפעילות הישות ותמוסה שההכנסהכגורסת 
.  שגישת הישות איננה קשורה למיסוי השקו�היא המקובלת בעול� הגישה אול�.  מיסוי שקו�מחייבת
 טועני� שההכנסה אינ� הישות בגישת מצדדי�ג� ה,  שקו� שותפויות שהואלמיסויבכל הנוגע , כלומר

בהמש� לכ� .  צריכה להיות מיוחסת לשותפי�אלא) כמו בחברה(צריכה להיות ממוסה ברמת השותפות 
 את מייש�בפועל החוזר . יש לייש� את הגישה המעורבת, שדות הדי בעניי ק לאור פסכי קובעהחוזר 

 .גישת הישות בצורה כמעט מוחלטת
 שונה במקצת גיה להדגיש כי החוזר נוקט טרמינולוראוי .5.2� ו5.1' סב, ש�,  חוזר מיסוי שותפויותראו  93

, מ"החוזר קובע כי גישת הישות מאפיינת את גישת החברה בע. לשותפויות בנוגעמזו המקובלת בעול� 
 היא שדות ומכא מסיק כי הגישה בישראל של מיסוי שותפויות לאחר עניי, שמוטל עליה מס חברות
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 צותקבע החוזר מנגנו� כמעט זהה לזה שנקבע באר, מ"הימ חישוב למנגנו� אשר
 מניות בחברה רוש� הכנסה רק כאשר החברה מחלקת בעל בעוד כי אזכיר 94.הברית

 המנגנו� שאימ� לפי. השותפות רושמת הכנסה בשותפות משל� מס כאשר השות�, דיבידנד
 א� שאלהובלי שו� קשר ל,  משל� מס בגלל שהכנסת השותפות מיוחסת לוהשות�, החוזר

 כס� מהשותפותכאשר שות� מקבל , ע� זאת. הוא מקבל כס� או כל נכס אחר מהשותפות
  .  אמור להיות חייב במסאינו הוא,  אחזקותיו בשותפותבגי�) או נכס אחר(

 שאימ� החוזר נות� ביטוי לכ� שהכנסה שיוחסה לשות� כבר הייתה חייבת במס גנו�המנ
של השות�  (מ"הימ קובע כי מנגנו� את ההמנחה העיקרו�. וכי חלוקה איננה חייבת במס

 פחות שווי השוק של הנכסי� בשותפות ההשקעות של השות� כל לשווה) בשותפות
 שהמס של השותפות מכיוו�,  על כ�נוס�.  להשקעתו בשותפותבתמורהשהשות� קיבל 
 בחשבו� מביאהמנגנו� , )או כפל הפסדי�(כדי למנוע עיוותי� של כפל מס , מיוחס לשותפי�

   95. לשותפי� השוני�שיוחסו מס ורכי ההכנסה וההפסדי� לצאת
 החוזר מנגנו� קבע 96,ובעיה הפוכה במקרה של הפסד,  של כפל מסזו למנוע בעיה כדי

  97. לשות�יוחסה אשרלמעלה בגי� הכנסה  מעודכ� מ"הימשבו 

 
 בנושאהספרות , בפועל.  את דר� האמצע בי גישת הישות לגישה המצרפיתבחרהגישה משולבת אשר 

 .  קיומו של מס ברמת התאגידובישותפויות איננה קושרת בי גישת הישות 
� ל705'  סג�ראו . 5.4' ס, ש�  94IRC)  61)2006(ראו § . C.R.Iלהל� ( :"IRC(" .בגלל שהכללי� , למעשה

 פירוט ורא( הברית צות של נכסי� שוני� מאלו החלי� על שותפויות בארלהכנסה ולהוצאה נוגעי�ה
 � ל1367'  סראו(בפועל הכללי� בחוזר דומי� לאלו של חברות שקופות , )1.ג בפרקלהלIRC.(  

ח "ש 100ולאחר שנה נצמחה לה הכנסה שמתוכה יוחסו , ח"ש 100 שותפותשות� השקיע ב, לדוגמה  95
 החללפי שיעור המס , באופ אישי, השות� שיל� על הכנסה זו מס. א� לא נעשתה כל חלוקה, לשות�

 של זכויות השות� בשותפות מ"א� הימ. ח"ש 200�בסו� השנה מכר השות� את חלקו בשותפות ב. עליו
  שהוא משו� שהשות� היה חשו� לכפל מס נמצא,  ההכנסה שיוחסה לשות�בעקבותלא היה מתעדכ

 שנייהופע� )  לווחסווה� י( השותפות הרוויחה אות� כאשר אחת פע�: ח פעמיי�"ש 100מוסה על 
מ היה "הימ, מ"א� המנגנו לא היה מעדכ את הימ. ח"ש 100 מכר את חלקו בשותפות ברווח של כאשר
 .ח רווח הו"ש 100היה נרש� לו , ח"ש 200� בהחזקותיוח וכאשר השות� היה מוכר את "ש 100נשאר 

. ח"ש 100 הפסדי� של צברה היאח ובשנה הראשונה לקיומה "ש 100 שותפות השקיע בשות�, המלדוג  96
' בכפו� למגבלות ס( לקזז אות� כנגד הכנסות אחרות שיש לו יכול היההפסדי� אלו שויכו לשות� אשר 

 שהשות� נמצא, יתעדכ לא מ"א� הימ. 0�בסו� השנה מכר השות� את חלקו בשותפות ב).  לפקודה28
 הוא יכול לקזז כנגד רווחי� שאות� שהוא קיבל הפסדי� משו�,  מסורכי פעמיי� מ ההפסדי� לצהנהיי

ופע� , ) לווחסווה� י( השותפות הפסידה אות� כאשר אחתפע� : ח פעמיי�"ש 100אחרי� בס� של 
 .ח"ש 100 מכר את השותפות שלו בהפסד של כאשר שנייה

 שלו בשותפות עולה מ"היה הימ, ייתה משויכת לשות�ח ה"ש 100 של כשהכנסה,  לעילהכ� בדוגמ  97
. לא היה רוש� כל רווח או הפסד, ח"ש 200�כאשר היה מוכר את הנכס ב, לכ. ח"ש 200�ח ל"ש 100�מ

, 96ש " המוזכרת בההכ� בדוגמ.  בגי הפסדי� שיוחסו לנישו�מ"המנגנו ג� מפחית את הימ, בדומה
0�כאשר ימכור את הכנס ב, כ�. 0� שלו בשותפות ירד למ"הימ, ח הפסד לשות�"ש 100כאשר ייוחסו  

 . הוא לא יממש כל רווח או הפסדח"ש
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 ק לא נית� כל פס98,אחרונה ההעת ועד שדות בעקבות פסק הדי� בעניי� החוזר יצא מאז
 זאת.  יצא חוזר נוס� בעניי�לא וג�, לו נוגעלא הותקנו תקנות חדשות ב,  בנושאחשובדי� 
פרסו� רשמי של  יצא שו� לאו, בנושא) pre ruling (סלא נראה כי ניתנו החלטות מ, ועוד

 על האופ� שבו מתכווני� להסדיר את סוגיית המעיד אוצר המשרד או בהמסי� רשותועדה ב
אשר , ) בו בהמש�ידו�אשר המאמר ( אחד חשוב ה תיקו� חקיקמלבד. שותפויותמיסוי ה

 נעשה לא, חלוקתיות�הגבייתיותנראה שנעשה מבלי שניתנה תשומת לב ראויה להשלכותיו 
 שורות אלו לא ידוע על כל ועדה או יוזמה אופרטיבית השואפת להסדיר  כתיבתבזמ�. דבר

  . סוגיה זו

  הערות מסכמות. 5

 מושגית הנוגעת להסדרי המס שצריכי� מבחינה שאלה מרתקת חוש� שדות עניי� בהדיו�
 למרות.  השותפות כסוג של ישות ביניי�ת עומדבתוו� כאשר יחידי�לחול על תאגידי� ו

 להבי� נית�, אדרעי ואחרי� כנגד הכרעת הרוב' פרופ ידי עלשקל שהועלו הטיעוני� כבדי המ
 בזכויות השותפי� לראות אשר ביקשה אנגלרד השופט של ואת המוטיבציה לעמדת
 רוצי� וכאשר,  שותפויות מתנהלות כעסק ע� ניהול ריכוזיאשרכ. בשותפות נכס בפני עצמו

קה לראות בהעברה של זכות בשותפות גדלה ההצד, לאפשר לה� להפריד בי� ניהול לבעלות
  99.העברה של נכס

 מעניינת מעלה שאלה שדות עניי�,  השאלה לגבי הדי� המהותי הרצוימלבד,  זאתע�
 אי�עולה השאלה , הלדוגמ.  בפועלהחלת� אופ� בי� יצירת דיני המס ואופ� בי� הקשר בדבר

שותפות עלתה רק ייתכ� שעד שנות השמוני� השאלה כיצד יש למסות מכירה של חלק ב
ה� היו מסגרת , מ" לא היו נפוצות כמו חברות בעותפויותג� א� ש. פעמיי� בפסיקה

מכירת זכויות .  לפני קו� המדינהעוד המקובל משפט הארצות למדי בשכיחהמשפטית 
מ "והעברת פעילות עסקית משותפות לחברה בע,  היוותה פעילות מיוחדתלאבשותפות 

,  עלה הנושא� המקרי� הכמעט אפסי שבהמספר 100.נדרטיסט) חוקי (מס תכנו� הייתה

 
98   ) כנכס בר פחת(י מוקד הדיו נגע יותר ליכולת של נישומי� להפריד מוניט. 37ש " הלעיל , אורפריעניי

שהודו שקנו זכויות בשותפות , ומי�עיקר המחלוקת ש� הייתה הא� ביכולת� של ניש. מזכויות בתאגיד
 בעסקהולא נכס מוניטי לטעו כנגד שפרשנות מהותית של תנאי העסקה מחייבת את פקיד השומה ל 

מ "ע הדי הנדו מזכיר את קפס, במוב זה. עסקת רכישת נכס מוניטי ולא עסקה לרכישת זכויות בתאגיד
10�26356) א"מחוזי ת(� לפסק 22' פס, פקיד שומה למפעלי� גדולי�'  חברה לביטוח בע�מ נכלל 10

  ).20.2.2013, פורס� בנבו(הדי
99    לפסק דינו של 18'  לפסק דינו של השופט אנגלרד ופס33' פס, 74ש "לעיל ה, בעליו שדותראו עניי

 .השופט אור
 להימנע כדימ " עסקית אקטיביות לתו� חברה בעפעילות מס החברות תמרי� להכניס מבנה נתשני�   100

ס ולהימנע ממסי ביטוח לאומי ומ) על דיבידנד(לדחות מס ,  יחידי�על המוטלממס פרוגרסיבי גבוה 
כדאי להתחיל את ,  הפסדי�בעיקר כלל יש ר� בדשבה, תכנו המס גרס שבשני� הראשונות. בריאות

 של ייחוס ולאפשר, ) יש צור� עסקי בהגבלת אחריותא�(הפעילות כשותפות או כשותפות מוגבלת 
 לחברה אותו להפו� כדאי היה, כאשר העסק התחיל להיות רווחי, לאחר מכ. ההפסדי� למשקיעי�

 . מ"בע
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 הגישה נקיטת שכ� שכל 101,משמעי� שהדי� בעניי� לא היה חדמשו� תמיהה בעיקר וררמע
 שצפוי מכירה של זכויות בשותפות מחייבת שערו� מסוב� של נכסי� במקריהמצרפית 

   102. לנישומי�המס רשויות מחלוקת בי� רלעור
� והיה,  השימוש בשותפויותעל שהכביד ממש של מסס�  חהסיר גישת הישות אימו

 הגישה בעוד 103. בשותפות לנכס שפשוט יותר למכור אותוות הזכאת להפו� אמור
 השוק של כל הנכסי� כדי שווי אחרימ ו"המצרפית חייבה את הנישומי� לעקוב אחרי הימ

בשותפות מ של הזכות " הימאחרי רקגישת הישות חייבה לעקוב , לבצע מכירה רעיונית
 זו הייתה התפתחות.  מכירה שלוגי�שהתקבלו ב) ההוניי�(ולחשב את הרווח וההפסד 

 על הניהול הריכוזי של שותפויות ללהק,  את השותפות כנכס לנזילה יותרלהפו� אמורה
 גישת ו�אימ,  על כ�יתר.  לעסקי� ומיזמי� בהיק� גדול יחסיתג� בה� את השימוש להנגישו

שני . מס תכנו� יותר להרבה אטרקטיבי את השותפות לכלי הפ�וזר  הדי� ובחפסקהישות ב
 ע� ה� פוטנציאל החיכו� שלואת השותפויות מספר את צפויי� להגדיל יוהמרכיבי� הללו ה

  .המס רשויות
 אשר לא ניתנה רבות שאלות מעלההחלת גישת הישות המשפטית ,  שנראה בהמש�כפי

 הדי� והוצא ק שבכל השני� מאז נית� פסהעובדה. בחוזר הדי� או בפסק תשובה עליה�
 ולהכרעה דיו�ל,  לסוגיות אלובקשר )104אור�פרי בעניי�( רק מחלוקת אחת הגיעה, החוזר
 משתמשי� מתוחכמי� עסקיי� החשש שנישומי� לנוכח בעיקר, מטרידה היא המשפט בבית

  . מס תכנו�בשותפויות כדי להשיג מטרות של 

  הרפורמה שבוששה לבוא. ג

 ישתמש המשפט ית שבראוי הא�: שדות עניי� המוסדית שעלתה בסוגיה בתמקדמ המאמר
 � מה הוא יכול להשפיע ומהעל?  כדי לעצב את דיני המסיתבכלי� של פרשנות תכלית

ולא השאלה המהותית א� יש ,  זוסוגיה? מסי� התחו� שיפוטית בחקיקה של המגבלות
היא שעמדה בלב המחלוקת , ישות הגישת לפילמסות שותפויות לפי הגישה המצרפית או 

  . עליו� המשפט הבית במיעוט השופטיבי� שופטי הרוב ל
 הייתה דומה שדות בעניי� המיעוט שופטי המוצא של שופטי הרוב ונקודת לכאורה

 על שותפויות תוסדר מיסוי מורכבת כמו סית ִמ סוגיה שעדי� ג� אלה גרסו כי אלהמשו� ש
 כי יש לאמ� �� עלתה משו� שהשופט אנגלרד טע בי� השופטיהמחלוקת 105. המחוקקידי

 
לא היה שו� דיו , שדות עניי המשפט העליו בית הדי של בקכאשר נית פס, 2001למעשה עד שנת   101

 ענייו, 64ש "הלעיל , במחוזי שדות עניי (מחוזי המשפט הביתשני פסקי הדי שניתנו ב. עקרוני בנושא
" עובדות המקרה" לפי פניה�נמנעו מאמירות עקרוניות והכריעו במחלוקת של) 71ש "ה לעיל ,שטרנזיס

 .)71–64ש "ה לידטקסט ה  לעיל דיוראו(
 .1.ב פרק בלעיל דיו ורא  102
 איננה כרוכה בעלויות ציות מיוחדות ומכירתה) כמו מניה( עצמאי לנכס בשותפות נחשבת כשהזכות  103

 .)1.ב פרק בעילל  דיוראו(מבחינת דיני המס 
104    .37ש " הלעיל , אורפריעניי
105    לפסק דינו של השופט 20'  לפסק דינו של השופט אנגלרד ופס42' פס, 74ש "לעיל ה, בעליו שדותעניי

 .אור
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א� שהמחוקק לא קבע כי ,  אופי העסקהאת יותר טוב מתארת והיא הואיל הישות גישתאת 
 באה לידי ביטוי המחלוקת ובסוגיה ז. המסי� רשותולמרות ההתנגדות של , יש לאמ� אותה

ל את שיקול הדעת  עליו לקבהא�:  המשפטבית תפקידו של בסוגייתהעקרונית בי� הצדדי� 
 המוסדית של התפיסה.  ראוילהסדר או לאכו� את דעתו ולהתוות את הדר� המסי� רשותשל 

  : אקטיביסטיתבגישה תמכה הרוב שופטי

 פי�בבואנו לקבוע את שיטת המיסוי על, בהיעדר הוראת חוק מפורשת
 יסקה של העהאמתיתיש לבחו� את מהותה , מדיניות משפטית ראויה

  106.מס ואת תוכנה הכלכליהמקימה חבות 

 לקבוע תוצאת מס לפי המהות הכלכלית של וא זו גורסת כי תפקידו של השופט העמדה
,  חקיקה מפורשת קיימתבהיעדר, ו עמדה זלפי.  מחומר הראיותעולה שהיא כפיהעסקה 

הוא ) והרשות המבצעת(ותפקיד המחוקק ,  השופט להתוות את הדר� לפתרו� הראויתפקיד
   107. השלמהעו�טלהשלי� את ש

 נוגע לקביעה של דעת אינו,  כתב את דעת המיעוטאשר,  של השופט אורההנמקה עיקר
 המשפט ביצירת בית מקומו של בדבר המוסדי היבטאלא ל, הרוב כי גישת הישות עדיפה

 מתפקידה של לא כי בגישה שיפוטית שמרנית הגורסת תומכת אור של עמדתו. � המסידיני
 בה תמ�שבאופ� מפתיע ,  זועמדה.  גדולי� במשטר המסשינויי�ל גרו� השופטת לרשותה

 לצמצ� את תפקידו של השופט בכל הנוגע לקביעת מדיניות מס שואפת, ברק הנשיאג� 
 הסדר קוהרנטי ומקי� כדי להתמודד יצור המחוקק יכול לרקוזאת מתו� תפיסה כי , ראויה

  :  מרוכבותסע� סוגיות מ

 ערוכה  מס הכנסהפקודתנוסחה הנוכחי אי� ב, יהיה הדי� הרצוי אשר יהיה
. לשינוי כה רדיקאלי בלי שייפגעו עקרונות בסיסיי� שעליה� היא מושתתת

כ� ראוי כי היוזמה למהפכה בדיני המס החלי� על שותפות ועל �על
  108.מידי המחוקקתבוא , א� תימצא רצויה, כפי שמציע חברי, השותפי� בה

 זמ� רב בר שעמכיוו�.  שתי הגישות השיפוטיות הללולבחינת צוהר מעניי� פותח שדות עניי�
 על אכ� הגיבו המס רשויות להערי� עד כמה המחוקק ושנית�נראה ,  הדי�פסקמאז נית� 

 מרחיקות חלוקתיות�גבייתיות להיות השלכות יכלו הדי� לפסק, כפי שכבר הוזכר. פסיקהה
 תכנו� המס של נישומי� יכולות שהוא הגדיל את מפני בעיקר, המס רשויותינת לכת מבח

�דמארי או עניי� פרי כמו עניי� די� פסקי עומתל. גדולי� ומתוחכמי�
המערבי� , הירשזו
, � לקיוממודעי�,  מתמחי� במסי�שאינ� בציבור ובקהילה המשפטית רבי� אשרסוגיות 

 בגלל דווקא אול�.  לא יגיע לדיו� ציבורי נרחב נושא שמעצ� טבעוהואמיסוי שותפויות 
הדיו� , שדות עניי� המהותית שנדונה בלשאלה לח� ציבורי כלשהו בנוגע ראותשלא נצפה ל

 משרד ובהמסי� רשות והדרג המקצועי בהמחוקק כיצדבה מהווה מעבדה טובה כדי לבדוק 

 
 . לפסק דינו של השופט אנגלרד33' פס, ש�  106
 . לפסק דינו של השופט אנגלרד40� ו33' פס, ש�  107
 . לפסק דינו של השופט אור20' פס, ש�  108
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 ינסה החלק הזה ש�המ.  שיש לה השלכות מבניות על מערכת המספסיקה על מגיבי� אוצרה
  .  העלתהשדותלהערי� עד כמה באמת נית� מענה לסוגיות שפרשת 

 שדות הדי� בעניי� ק קיבלו מענה לאחר פסאשר שותפויות במיסוי סוגיות. 1

 הוצאת חוזר בנושא הייתה שדות עניי� עלהתגובה היחידה של מערכת המס ,  שהוזכרכפי
  . שותפות של השות� בזכות במ"הימשותפויות אשר הסביר כיצד יש לחשב את 

 לשותפויות תוצאות המס של הכנסת נכסי� הייתה החוזר הסדיר אשר נוספת סוגיה
או ) שדות הלכתלאור ( ברור עד כמה מדובר ביצירת די� חדש לא שא� 109.והוצאת� מה�

 עולה שאומצה בחוזר הקביעהאי� ספק כי , שדות עניי� לפני קיי� שהיה הנוהג של באישוש
החוזר קובע בפשטות כי כל העברה של נכס .  הדי�פסק גישת הישות שאימ� ע�ד בקנה אח

 את מעביר הנכס רואי�, כלומר.  רעיונית שלומכירהמהווה ) ולהפ�( שות� לשותפות ידי על
. תמורה בס� שווי השוק של הנכס,  שהעבירהנכס בעדכאילו קיבל ) השות� או השותפות(

או  (ברווחי� להכירע מס למוכר אשר עלול לגרו� לו העברת הנכס היא אירו, כמו במכירה
מ ושווי " שהימבאופ� קנה את הנכס ורואי� את מקבל הנכס כאיל, אחר מצד). בהפסדי�

  110.השוק שלו זהי�
,  לשותפויותנוגע שנקבע בחוזר בההסדר לעומת שמשו� מציע קושי בהסדר שהחוזר יש

 שליטה לקבוצת או לשותפי�,  מאפשרת הסדר של דחיית מימוש לבעל שליטההפקודה
) האינטואיטיבית (התפיסה כי נראה 111.מ" בעלחברההמבקשי� להכניס נכסי� מסוימי� 

 דחיית מס מת� של הוגנות ויעילות מצדיקי� שיקולי�הייתה כי , שביסוד חקיקה זו
או להכניס נכסי� למבנה , להתאגד מבקשי� ה� כאשר בתנאי� מסוימי� העומדי�לנישומי� 

 
5.2� ו5.1' סב, 47 ש" הלעיל,  שותפויותמיסויראו חוזר   109. 
 הוראה יעדרבה.  נפרדתסית המשפט כי השותפות היא ישות ִמ בית ע� תפיסתו של מתיישבתהגישה הזו   110

'  סראו(העברת נכסי� בי נישומי� יוצרת מימוש שמהווה אירוע מס , אחרת קביעהסטטוטורית שקובעת 
אבל התפיסה העקרונית , סוד דרישת המימוש הוא מורכב ושנוי במחלוקת שבילאהרציונ. ) לפקודה88

לעומת .  מסורכיאי מקו� לקבוע מה� רווחיו לצ, היא כי כל עוד נישו� ממשי� להחזיק בנכס מסוי�
העברה או החלפה של נכס בנכס אחר מהווה אירוע המשנה באופ מהותי את ההחזקה בו ומצדיקה , זאת

מבצע שינוי , תמורת זכויות באותה שותפות, לכ שות� המעביר נכס לשותפות. אירוע מימוש ומיסויו
 מספר רב חזיקהשותפות עשויה לה,  שלכאורה רק החלי� נכסי� בעלי שווי כלכלי זההא�. מהותי בנכסיו

 מהות ההחזקה מבוזרת ושונה מאוד מהחזקה בנכס ולכ, ומגוו של נכסי� ולהפעיל אות� במסגרת עסק
 .Andrea Monroe, The New Revolution in Partnership Tax?, 33 VA. TAX REV ראו בהלהרח. אחד

269, 307 (2013) . ,MICHAEL J. GRAETZ & DEBORAH H. SCHENK ראו בנושא דרישת המימושלדיו
FEDERAL INCOME TAXATION: PRINCIPLES AND POLICIES 154 (6th ed. 2009); Mary Louise 
Fellows, A Comprehensive Attack on Tax Deferral, 88 MICH. L. REV. 722, 723–729 (1990); 
David M. Hasen, A Realization-Based Approach to the Taxation of Financial Instruments, 57 
TAX L. REV. 397, 400 (2004); David M. Schizer, Realization as Subsidy, 73 N.Y.U. L. REV. 
1549, 1551 (1998); Daniel N. Shaviro, An Efficiency Analysis of Realization and Recognition 
Rules under the Federal Income Tax, 48 TAX L. REV. 1, 12 (1992); David A. Weisbach, A 

Partial Mark-to-Market Tax System, 53 TAX L. REV. 95, 95 (1999). 
 .ב לפקודה104�א ו104' ראו ס  111
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 המצדיקי� קצרה היריעה של מאמר זה מלפרט את כל השיקולי� 112.בשליטת�תאגידי 
אשר גורס כי כל הכנסת נכס לשותפות מהווה , אבל ברור כי ההסדר בחוזר, הוראות אלו

 לא, ג� א� יש למסות את השותפות לפי גישת הישות.  מתיישב עימ�אינו, אירוע מימוש
  113. מניות בחברהבעלי לנתונות מס שברור מדוע יש למנוע משותפי� אופציות לדחיית

. תכנוניי�� כמדיניות מס ראויה המקדמת עקרונות אנטיבחוזר להצדיק את ההסדר נית�
שותפויות עשויות להיות כלי תכנוני ככל שה� מאפשרות לנישומי� להסיט רווחי� והפסדי� 

פה מימוש  כהסדר שכובחוזר נקבע שההסדר רקע זה נית� לראות את על.  שוני�נישומי�בי� 
 או רווחי�) או להוציא( להכניס מנישומי� מונע בכ� העברה של נכס לשותפות ובכל

 חוס� יכולת של נישומי� שההסדר זה למע.  או ממנהלשותפותהפסדי� לא ממומשי� 
 הפסדי� ורווחי� לא ממומשי� שיש לה� בנכסי� להסטת כאמצעילהשתמש בשותפות 

 אשר לרווחי� ולהפסדי� בנוגע" רק"אמור אפשרית הסטת הכנסה כ, בעקבות החוזר. קיימי�
  114. במהל� חיי השותפותנוצרו

 בזמ� המסי� רשות הנחה את הקביעה של מס תכנוני א� החשש מג� לציי� כי ראוי
על ( בנושא זה הוא שנקבע שההסדר א�, אי לכ�. בו ביטוי לכ� נית� לאהרי , כתיבת החוזר

,  מתו� שאיפה לקוהרנטיות דוקטרינריתעיצבוהור  א� מנסחי החוזרי�קשה להע, ראוי) פניו
אפשר להחיל הסדרי� של דחיית מימוש ללא אישור מפורש בחקיקה �אי שיהמתו� ראי

  . או במקרה, בשותפויותמתו� הבנת הפוטנציאל התכנוני , ראשית
 נית� בחוזר שהותוותה המדיניות ביסוד סדורה מחשבה עמדה לא כי לטענה חיזוק

'  מסיקו�ת(  מס הכנסהפקודת במסגרת.  בנושאהאחרונה המשמעות רבת בהתפתחות לראות
 שפרק שינויי המבנה באופ�א 103 סעי� תוק�, ")התיקו�: "להל�( 2015–ו"תשעה, )221

 המשמעויות א�, לכאורה טכני בתיקו� מדובר 115.בפקודה יחול ג� על שותפויות רשומות
 105–103אשר מוסדר בסעיפי� , פרק שינויי מבנה, בתמצית. שלו ה� מרחיקות לכת

פיצול או העברת ,  של מיזוגבעסקאות שלפיה� ורכבי� של תנאי� משורהקובע , לפקודה
 על שהבעלותכלומר ( את העסקה תו� דחיית מימוש לקיי� נית�, לתאגידי� הקשורי� נכסי�

 מכירה שתוכר יתרת המחיר המקורי שלו מבלי עלהנכס תחלי� ידיי� תו� שהנכס שומר 
 את פרצת המס שהחוזר חס� בכ� מאפשר החקיקה תיקו
,  אחרותבמילי�).  מסרכיצול

 להסיט רווחי� או הפסדי� אשר � להכניס לשותפויות נכסי� ללא מימוש ובכמאפשר שהוא

 עמדה לאמ� יש מדוע מסביר איננו אשר, חוזר הלעומת. נוצרו לפני שהנכס הוכנס לשותפות
 הסבר דברי אול�. הסבר בדברי לוותה החוק הצעת ,לשותפות הנכס הכנסת בעת מימוש של
מעלה חשש , הכספי� בוועדת הדיו� בפרוטוקול עיו� ג� כמו, בה� ועיו�, מאוד לקוניי� אלו

 
בכל המקרי� הללו . ומיזוגי�,  יש דחיית מס ה� הכנסת נכסי� לתו� חברותשבה�שני סוגי� של עסקאות   112

 אמנו רפאל ראו. דחיית המס מתאפשרת רק א� העסקאות עמדו בתנאי� מסוימי� המפורטי� בחוק
2007 (1�א 4/כא מיסי�" העברות פטורות של נכסי� לחברה לפי פקודת מס הכנסה" בראונר ואלעד( ;

2010 (1�א 5/ כדמיסי�" מיזוג חברות"אמנו רפאל וליאור קריסטל .( 
 מהסדרי� של יהנות ברור א� הפקודה תאפשר ג� לחברות שקופות לשלאהקושי הזה מתעצ� בגלל   113

 .איננו מתייחס לנקודה זו,  לפקודה שמסדיר את סוגיית החברה השקופה1א64' ס. דחיית מס
 . של פרק זה3 בחלק  דיו להלראו  114
 לפקודת 13–4'  ס ראו שותפויותרישו� לעניי. השותפויות ברש� הרשומות שותפויות כלומר  115

 .1975–ה"התשל, ]נוסח חדש[השותפויות 
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 פשר מאשהתיקו� המס לתכנוני כלל היה מודע לא,  החקיקהלתיקו� אחראי שהיה מי כי
   116.מה� והחלוקתיות הנובעות הגבייתיותולהשלכות 

שסביר להניח ,  בהצעת חוק ממשלתיתמדוברבהלי� החקיקה מלמד כי  מדוקדק עיו�
 אשר מרכז בידיו מומחיות רבה ואשר אמו� בי� הגו�, המסי� מרשות הגיעה לה שהיוזמה

 מזורז של קצת בהלי� החקיקה הושל� תהלי�. השאר על גביית מס אמת ומניעת תכנוני מס
הובא החוק לדיו� ,  ושלישיתייהשבעה ימי� לפני שאושר בקריאה שנ. יותר מחודשיי�

 בלטה תמיכת� של נציגי ,אשר אר� פחות מעשרי� דקות, דיו�ב.  הכספי� של הכנסתוועדתב
הדיו� התרכז בשאלה א� יש להחיל את התיקו� על . לשכת עורכי הדי� ורואי החשבו� בתיקו�

דר הוא כמעט לא עסק בפרטי ההס. כל סוגי השותפויות או רק על שותפויות רשומות
 לציי� שבפרק זמ� קצר זה לא הובהרה המכניקה המורכבת של מיסוי ומיותר, ובמשמעויותיו

 התיקו� על הסטת הכנסה ותכנוני של אחת מההשלכות האפשריות א� נדונה ולא ויותשותפ
   117). על ידי נציגי רשות המסי�ולאלא על ידי גורמי� בסקטור הפרטי (מס 

 אינקרמנטלי אשר צעדחר לאפיי� את התיקו� כ אופטימית של הלי� החקיקה תבראייה
 את התיקו� תאפיי� פחות אופטימית ראייה.  לגמרי ברורי�לא קיקתו לחוהיוזמהפישרו 

.  נעשתה בתמיכת נציגי� מהסקטור הפרטיואשרכפעולה המייצרת כר נרחב לתכנוני מס 
 � הדיקפס מטרידה בכל הנוגע לתפיסת שופטי הרוב בתהייההתיקו� מעלה , ולמעל לכ

יותר משש עשרה .  לפסיקת הרובבתגובה הסדרי� חסרי� ישלי� כי המחוקק שדות בעניי�
 נוגע מדיניות קוהרנטית בגיבשה טר� כי רשות המסי� ראהנ,  פסק הדי�מת�שנה לאחר 

 ע� להתמודד והידע הדרושי� כדי יסיו� הנאצלה נצברולמיסוי שותפויות וכי עדיי� לא 
  .שדות שבעניי� הישות המורכבות של אימו� שיטת

  שדות הדי� בעניי� פסק לאחר שלא נית� לה� מענה ברור הסדרי�. 2

 בנוגעההסדרי� ,  שאלות הנובעות מאימו� גישת הישותכמה שהחוזר נת� מענה לא�
 בנושא שותפויות היה לקוני יי�מכיוו� שהדי� הק.  עמומי�נותרו אחרות רבות לשאלות

, ע� זאת.  הדי� הפ� אות� לעמומי� יותרפסק כי לקבועאפשר �אי, ועמו� מלכתחילה
 ניכרת מידה בגדלה להסדרי� אלו נוגע החברתית הפוטנציאלית של העמימות בהעלות
 זמיני� מס תכנו� ולאמצעי תאגידי כלי את השותפות להפ� שדות בעניי� הדי� פסק שמשו�

  . יותר
 הואיל. מורפית אבהנשארה במידה ר,  של חברהכהגדרה שלא,  של שותפותההגדרה

 63 עי� להיכנס לגדרו של סכדי שותפויות הבמרש� איננה חייבת להיות רשומה ושותפות
 התקדי�). joint venture( מיז� משות� ובי� מה מבדיל בי� שותפות העולה השאל, לפקודה

 
לפקודה כ� ) א(א103מוצע לתק את סעי� : " להצעת החוק391' בעמ במלוא� נמצאי� ההסבר דברי  116

יחולו ג� על שותפויות רשומות שאישר המנהל , נוי מבנה ומיזוג שיניינושע,  לפקודה2'שהוראות חלק ה
 צעות לפקודה בנוסחו הקיי� אינו כולל התייחסות לשינויי מבנה הנעשי� באמ2'חלק ה. לעניי זה
הליכי� כגו העברת נכס מחברה לשותפות שבה החברה מחזיקה כמעט במלוא ,  למשלכ� .שותפויות

 נמצאות בבעלות אשר� מיזוג חברות או העברת נכס בי שותפויות ביצוע הלי� הדומה להלי, הזכויות
 ".אינ� אפשריי� במסגרת הדי הקיי�, זהה וכ הליכי� נוספי�

117   .http://bit.ly/2LaNitSראו  בהצעת החוק ובהלי� הצעת החוק לעיו
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יצרו הבחנה משמעותית מאוד בי� דיני , והחוזר שיצא בעקבותיו, שדות הדי� בעניי� פסקשל 
   118. של שותפותבמסגרת על פעילות החלי� אלו ובי�לי� על פעילות עסקית המס הח

 לעורר עשוי נישומי� לבחור את המבנה התאגידי שלה� שלהחופש ,  דיני המסמבחינת
,  ששותפות איננה חייבת להיות רשומהמכיוו�.  של שותפויות מדגימהה שהדוגמכפי, קשיי�

עבד של עסק מסוי� כשותפות עשוי להטיל זיהוי בדי.  שותפותלזהותעלול להיות קושי 
 תוצאות את בדיעבד לנתח בשל הצור� המס ורשויות נישומי�קשיי� ראייתיי� ועלויות על 

 לרעה בשותפות למטרות של לשימוש החשש בגלל,  מזויתרה. מסוימות פעולות של המס
הראייתיי�  את הקשיי� נצל ג� חשש כי נישומי� ינסו לישנו, )להל� שיידו�(הסטת הכנסה 

של שותפות בדיעבד כדי לקד� מטרות ) קיומה�או לאי( לקיומה לטעו�הנזכרי� לעיל כדי 
 להשתמש האפשרות שראוי היה, כדי להימנע מתכנו� מס שכזה. תכנו� מס מסוימות

 החברות בדומה לאופ� שבו ברש� קונסטיטוטיביברישו� , לכל הפחות, בשותפות תותנה
   119.ברש� החברותההכרה בחברה מחייבת רישו� 

, כזכור. לאומי�� הסטטוטורית של שותפות חשובה ג� לצור� מיסוי ביההגדרה
 אי� הפרדה בי� שבה�שותפויות נתפסו בעבר כהתאגדויות שמתאימות לעסקי� קטני� 

מחייבת , סיכו� קרנות הזנק והו� בעיקר,  של גורמי חו� בישראלפעילות�. הניהול לבעלות
חלק ניכר מהקרנות הללו פועלות במסגרות .  שותפותלשחשיבה מחדש על ההגדרה 

� הכגו�(תאגידיות מורכבות LLCומבחינה 120)מ" שהיא מסגרת שדומה מאוד לחברה בע 
 ככל 121. ה� פועלותשבה� כשותפויות וימוסו באופ� שקו� במדינות סווגו לרוב יסיתִמ 

 
. עסקי שיתו� פעולה רקבמיז� משות� לא נדרשת מכירה רעיונית של נכסי� כאשר כשיש , הלדוגמ  118

כפי שנראה .  הישותגישת פי מכירה רעיונית למחייבתהחוזר קובע שהעברת נכס לשותפות , לעומת זאת
 האפשרויות לחלוטי משונות,  נישומי� בשותפותלפניג� אפשרויות תכנו המס שפתוחות , בהמש�

הפעילות  את להגדירו,  מסורכילצ" שותפות"היה מקו� להגדיר , לאור זאת.  אי שותפותשבו במצב
 . לפקודה63'  של סשברישא הלקונית בהגדרה להסתפק ולאהעסקית הנכנסת בגדרה באופ הדוק יותר 

 ,Bradley T. Borden, The Federal Definition of Tax Partnership  ראוזה בהקשר  נוס�לדיו
43 HOUS. L. REV. 925 (2006))  ).Borden, The Federal Definition: להל

 אבל יהווה מעי נורת מס איננה מנוצלת למטרות של תכנו השותפות שכמובשכזה לא יבטיח  רישו�  119
ולמצער ייתר מחלוקת עתידית , מס לקיומו של פוטנציאל לתכנו המס רשויות עיני לנגדאזהרה 

 . לאו� מאוגדי� בשותפות אהיו הנישומי� באשר לשאלה א� המספוטנציאלית בי הנישומי� לרשויות 
�ה  120LLCלאחלק ניכר מהתאגידי� וקרנות ההשקעה הפועלי� בישראל , ע� זאת.  ממוסה בישראל כחברה 

 משפט שונות שיטות שננקטות בה מקומות להגיע מעשויי� ה� הברית ומארצות פועלי�בהכרח 
ישנו סיבו� בכל הנוגע לאופ שבו יש להתייחס להכנסות שיוחסו ). והרבה פעמי� ממקלטי מס(ומגוונות 

� בהמחזיקשב ישראל לתוLLC כשות�( וחייב במס (ג� א� בפועל לא ( ההכנסות שיוחסו לו בגי
�ל הנוגעלפירוט ). התבצעה חלוקהLLCראו   עדכוני"  ומיסויו בישראלL.L.C" מנח� כה ובני קלדרו

 ).2015 (70, 66–65, 65 111מסי� 
 מתאגידי� אחרי� אופ שיבדיל אות מער� כללי� קוהרנטי שיגדיר שותפויות בעצב רקע הקושי ללע  121 

 החלה להרחיב את ההגדרה של ישויות תאגידיות שזכאיות נית האמריקהמסי�רשות , )בעיקר חברות(
�  הברית תקנות מס הצות כשנקבעו באר1997מהל� זה הגיע לשיאו בשנת . למיסוי שקו�check the box 

מ או "יכה להיות ממוסה כחברה בע לקבוע א� ישות מסוימת צרניכראשר נתנו לנישומי� חופש 
� הכגו יצירת� של תאגידי� אתמהל� זה הקל . כשותפות שקופהLLC אשר מבחינה עסקית תפקדו 

 הוגדרו לרוב סיתא� מבחינה ִמ ) ניהול ריכוזי ואחריות משפטית מוגבלת, מספר משקיעי� גדול(כחברות 
קרנות ( המס המתוחכמי� ביותר ניממתכנחלק ניכר מהמשקיעי� ו. כשותפויות ומוסו באופ שקו�
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 הצור� גבר כ� י,ל במשק הישראלי תהיה עמוקה יותר" ומשקיעי� מחוקרנותשהפעילות של 
 וגבייתיותלשאלה זאת עשויות להיות השלכות כלכליות .  מסורכילהבהיר מהי שותפות לצ

 כללי� מחדש על החשוב את הצור� למגביר גישת הישות המשפטית אימו� 122.מורכבות
,  דיני המס הכלליי�וכיצד,  זרה זכאית לקבל מיסוי שקו�ידית ישות תאגו איזשיקבעו

  123.צריכי� להתייחס לפעילות של ישות כזו בישראל, אמנות המס הקבועי� בוהכללי�
 בשותפות זכות.  עמומהנותרהג� ההגדרה של זכות בשותפות ,  הגדרת השותפותמלבד

 השותפי� כלפיהיא בעיקרה זכות חוזית אשר ממנה נגזרות חובותיו וזכויותיו של השות� 
  .  נושי השותפותכלפיהאחרי� ו

 ת מבחינ124. ג� היא מינימליתלכלול יכולה הזכות הזו  מההקובעת החוקית ההסדרה
 ההכנסה לשותפי� מתבסס שייחוסחוסר ההגדרה הזה הוא בעייתי ביותר משו� , דיני המס

 בשותפות הזכות בהגדרה מדויקת של החוסר 125. הזכות שלה� בשותפותהגדרתעל 
סוגיה (כנסה  הנוגעי� להסטת האלו: מס תכנונימבחינת דיני המס מאפשר שני סוגי� של 

 הכנסות האת הנוגעי� ליכולת של שותפי� להמיר ואלו) אשר תידו� ביתר פירוט בחלק הבא
 של השולי המס ששיעור ההיתכנות בשל חשיבות זה לעניי� 126. הו�בהכנסותמעבודה 

 דיני 127, כמו מת� אופציות או מניותשלא. עבודה הכנסות של מזה נמו� יהא הו� הכנסות
ה קורה כאשר שות� מקבל זכויות בשותפות בתמורה לעבודה או להו� המס אינ� מסדירי� מ

 הכיר בזכות בשותפות כנכס שדות הדי� בעניי� קמכיוו� שפס). מוניטי�, קשרי�(האנושי 
 מצב שבו שותפי� אשר קיבלו את הזכות בשותפות להיווצר יכול תיאורטית, עצמאי

 
 תאגידי� שה� שותפויות באמצעותפועלי� ) "חיפושי נפט וקרנות להשקעות נדל, הו סיכו, הגידור

  ראו ג�.)2011 (1.1' פס, 24�א, 6/כה מיסי�" LLCזיכוי מס זר על הכנסת " יובל נבות ראו.  מסורכילצ
Karen C. Burke, Passthrough Entities: The Missing Element in Business Tax Reform, 40 PEPP. 
L. REV. 1329, 1330–1331 (2013); Gregg D. Polsky, A Compendium of Private Equity Tax 

Games (UNC Legal Studies, Research Paper No. 2524593, 2014), http://bit.ly/2OV8mqH . 
 ויהיו לכ� שחלק ניכר מהתאגידי� הללו יוגדרו כחברות עשויה לגרו�" שותפות"הגדרה צרה של , למשל  122

 בדבר החלטה לפני חלק מהתאגידי� הללו אצל למס עשויה להוות שיקול החשיפה . למס חברותחשופי�
לעומת זאת הגדרה רחבה תאפשר .  בישראללה� הפעילות העסקית האקטיבית והנוכחות הפיזית שמידת

ובכ� להימנע מלשל� מס חברות , ל"אגידית שקופה בחו רבי� להתאגד כישות תיי�לעסקי� ישראל
שכ , ל איננה עניי פשוט"הסטת הכנסה לחו. ל" ידי כ� שייחסו את הכנסת� למשקיעי� בחולבישראל ע

א 85' ס( למחירי העברה הנוגעי�ובכללי� ) א לפקודה4' ס(רשויות המס עשויות להשתמש בכללי המקור 
קיימת הסכמה , ע� זאת. מסוימת צריכה להיות מיוחסת לישראלכדי לקבוע שהכנסה עסקית ) לפקודה

 לתשלומי העברה רחוקי� מלהיות מושלמי� וכי ה� מאפשרי� הנוגעי�בספרות שכללי המקור והכללי� 
פי �סיווג ישויות זרות על"דורו הרמ ודרור לוי ,  מיכאל בריקרראו. מידה לא מבוטלת של הסטת הכנסה

 .1.4' פס, 121ש "לעיל ה ,נבות; )2004 (55, 54� א1/יח מיסי� "דיני המס בישראל
, הרמ ולוי, בריקר  ראו ישראל מתייחסות לסיווג של ישויות זרותלסקירה כיצד מדינות שונות ובכלל  123

 ’John F. Avery Jones et al., Characterion of Other States ;72–55' עמב ,122ש "לעיל ה
Partnerships for Income Tax, 56(7) BULLETIN INTERNATIONAL TAXATION (July, 2002). 

 .  לפקודת השותפויות34� ו30'  סראו  124
125  Bradley T. Borden, The Allure and Illusion of Partners' Interests in a Partnership, 79 U. CIN. 

L. REV. 1077, 1083 (2011))   .)Borden, The Allure: להל
 .1078–1077' בעמ, ש�  126
 . לפקודה102'  סורא  127
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 אשר( שלה� מעבודה ההכנסותרו את  כנכס הוני ובכ� ימיוימכרו זכות ז, בתמורה לעבודת�
 החשופי�,  הוניי�ברווחי�)  למס פרוגרסיבי בשיעור מס שולי גבוהחשופותעשויות להיות 

   128. מס מופחתורלשיע
 השימוש, יות הונבהכנסות מעבודה או מעסק רותיותי הכנסות פת של המרבהקשר

 בי� להבדיל הקושי: בשותפות חוש� שתי בעיות בסיסיות יותר במערכת מס ההכנסה
 להפריד בי� הקושי ו129;הו� רווחי בי�ל עסקית מפעילות הצומחות פירותיותהכנסות 

 130. וכעובדכמשקיע –הכנסות מעבודה לרווחי הו� כאשר נישו� פועל בכשירות מעורבת 
 יחודיותאינ� י, והשימוש במבנה בתאגיד כדי להשיג את מטרות תכנו� המס,  הללוותהבעי

 הלקוני שבו החוזר מתייחס האופ�,  זאתע�. ות ג� בהקשרי� אחרי�אלא קיימ, לשותפויות
 דבר זה מטריד 131.מס תכנונייוצר קושי מיוחד אשר עלול לעודד , לעניי� הזכות בשותפות

 מהסוג הזה כדי מס תכנוני השתמשו בשמעסיקי� אינדיקציות רבות לכ� שיש משו�בעיקר 
יצר הסדרי� אשר נועדו לפתור בעיות  שהמחוקק מכיוו� 132.ל"בחולתגמל מנהלי� שכירי� 

 
 זכויות ברווחי השותפות ליז� בתחו� ומקצה " נכסי נדלכמה בנפשכ� שותפות המחזיקה בשוו, גמהלדו  128

 כשער�, לאחר זמ מה. ניסיו והקשרי� שלוה, את העבודה) רק או בעיקר(שתור� לטובת השותפות 
היז� ,  מכירת הנכסי�ידיאבל לפני שהשותפות מימשה את רווחיה על , ולההנכסי� שניהלה השותפות ע

 רווחיו ולכ,  נכס הונית בשותפות מהווהחזקותיונית בהחלט לטעו כי .  בשותפותהחזקותיו את מוכר
שהיו (לנכס עצמאי אפשרה ליז� להפו� רווחי� עסקיי�  הזכות בשותפות הפיכת . הולרווח יחשבוי

 .לרווחי� הוניי� הממוסי� בשיעור מס אחיד) אמורי� להיות ממוסי� בשיעור מס פרוגרסיבי
של תזרי� ) המהוו( של הער� וצאהקושי נובע מכ� שהשווי של נכסי� הוניי� הוא במידה רבה פועל י  129

 .המזומני� שמופק מה�
 & .Edward D. Kleinbard, An American Dual Income Tax: Nordic Precedents, 5 NW. J. L ראו  130

SOC. POL’Y 41, 41–42 (2010) . 
החוזר מניח כי הזכות בשותפות מוגדרת כזכות להכנסות וכי היא ניתנת א� ורק באופ יחסי להשקעה   131

 המשקפות מערכת יחסי� תזכויו על יגיבו המשפט ובתי המסלא ברור אי� רשויות . ההונית של השות�
 קביעה הלפחות כל עוד לא נקבע.  זכות המשקפת תמורה מעורבת להו ולעבודההובכלל, מורכבת יותר

של הדי הקיי� יכולה לטעו כי מכירה של )  מוצדקתבלתיא� כי לדעתי (פרשנות סבירה , אחרת בפסיקה
 הדי קפס. ניתנה בתמורה לעבודה של נכס הוני ג� א� הזכות למכירהזכות בשותפות צריכה להיחשב 

'  שומה חיפה נפקיד 2640/11א " עראו( המשפט העליו בנושא השאיר אותו פתוח יתהאחרו של ב
 צמצמו מאוד את האפשרות שעובדי� ות פסקי די מהשני� האחרונ).)2.2.2014, פורס� בנבו (ניסי�

 השתמששוי לגרו� למתכנני מס למה שע,  כספי� שיוגדרו כתגמול הוני ממעבידיה�מישרייקבלו ב
תהיה , שתאפשר את תכנו המס האמור,  שכזורשנותפ, לדעתי.  להשיג מטרה זאתכדי תאגידיי� כלי�ב

 שיש לראות את הזכות שייקבעבהחלט ייתכ , א� הנושא יגיע לדיו. שגויה מבחינה דוקטרינרית
 תכנו תכנ את המוטיבציה לתוריד�  שאמנקביעה(לרווחי� כאילו נמכרה מכירה רעיונית תמורת עבודה 

 8131/06א " ע ראולדיו בנושא של הכנסות רעיוניות).  שאלות לא פשוטות של שערו�תעלהא� , מס
, פורס� בנבו (ריבלי לנשיאה המשנה של נו לפסק די20–1' פס, פקיד שומה חיפה' מ נ" בעאלישע

 המשפט ת הכללי� שנוסחו בידי ביולפי המשפט בתנאי� מסוימי� בית א� הנושא יגיע ל.)29.3.2009
 . עבודהתיראו במת זכויות בשותפות מכירה של נכס תמור, אלישע ענייהעליו ב

 Victor Fleischer, Two and Twenty: Taxing Partnership Profits in  ראו הבריתצותלבעיה באר  132
Private Equity Funds, 83 N.Y.U .L. REV. 1 (2008); Heather M. Field, The Real Problem with 
Carried Interests, 65 HASTINGS L. J. 405 (2014); Mark P. Gergen, Pooling or Exchange: The 
Taxation of Joint Ventures Between Labor and Capital, 44 TAX L. REV. 519, 538 (1989); 
Mark P. Gergen, Reforming Subchapter K: Compensating Service Partners, 48 TAX L. REV. 
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 עולה החשש 133,מהסוג הזה בכל הנוגע להקצאת זכויות לעובדי� שכירי� בחברות
 להשיג � להשיג יתרו� מס שנמנע מהכדי בשותפויות ישתמשו מתוחכמי�שנישומי� 

  .באמצעות השימוש בחברה
 לא ותרנ ת מיסוי שותפויושל התקבלה עדות נוספת עד כמה הדי� בהקשר לאחרונה

 עלתה השאלה א� חברה שרכשה זכויות בשתי אור פרי הדי� בעניי� פסקב. מפותח
 הדיו� מוקד אמנ� 134. לטעו� כי מבחינה מהותית רכשה נכסי מוניטי�יכולה, שותפויות

 אול� 135, הדי� היה היכולת של נישומי� להפריד מוניטי� מרכישת זכויות בתאגידבפסק
גונ� בתחולתה של הלכת �דנה השופטת אגמו�, )נדחוש( בטענות המערערת הדיו�במסגרת 

 136. היא מאפשרת לראות ברכישת זכויות בשותפות רכישה של נכסי�א� בשאלה ושדות
אפילו .  עמוקהוא של סוגיית מיסוי השותפויות בהסדרה די� זה מדגי� עד כמה החוסר קפס

וחשיי� הקשורי� שאלה יסודית א� מכירת זכויות בשותפות כוללת מכירה של נכסי� לא מ
  . שדות הדי� בעניי� פסק לאחר מעשור פתוחה יותר עדיי�, בפעילותה

למרות ,  לדיו� שיפוטיהגיע  אורפרי של המקרה רק שדות הדי� בעניי� פסק אז שמלכ�
 בי� הבנה שיש היאאפשרות אחת . הסברי� להציע כמה נית� 137,העמימות הרבה בדי�

 ייתכ�, לחלופי�.  איננה מעוגנת בדי� הפורמלי למייצגי� של נישומי� אשרהמס רשויות
 בעניי� הדי� פסק ומתכנני המס שלה� לא באמת שינו את התנהגות� בעקבות שהנישומי�

 138.מס תכנו� עסקיות ולמטרות למטרות בשותפויות השתמש מלנמנעי� עדיי� וה� שדות
 י עובדאצל יסיו� נחוסר שותפויות ובשל השומה הנמוכי� באחוזיהסבר אחר אולי טמו� 

חוסר הניסיו� אולי .  מעי� אלובסוגיות מהסקטור הפרטי ייצגי� מהמחלק ואצל המסי� רשות
 ההסברי�קשה לקבוע איזה תמהיל של ,  מידעיעדרבה. שיטתיתמביא לפשרות ולאכיפה לא 

  . פסיקה בנושאי� אלויעדר את המציאות של ההיטבהמובאי� לעיל משק� 

אל התכנוני של שותפויות בכל הנוגע להסטת  התמודדות ע� הפוטנציחוסר. 3

  הכנסה

� לא רק השאיר על כנ� בעיות קיימות שדות הדי� בעניי� בפסק גישת הישות המשפטית אימו
 החשש עיקר, כפי שהוסבר לעיל.  חדשותבעיותאלא ג� יצר , במשטר מיסוי השותפויות

 
 HM REVENUE & CUSTOMS, PARTNERSHIPS: A REVIEW  ראו דומה בבריטניהלבעיה. (1992) 69

OF TWO ASPECTS OF THE TAX RULES: CONSULTATION DOCUMENT (2013). 
כולי� להמיר  נוגע למייסדי חברה אשר יהואתכנו המס הזה אפשרי ככל ש, ראוי להדגיש שג� בחברות  133

חשוב , ע� זאת.  ממשיכת שכר או דיבידנדיימנעו כ� שידי של החברה על בהכנסהאת הכנסת� מעבודה 
שכ ההכנסה חשופה למס ה (להבי כי תכנו המס הזה מערב בעיקר דחיית מס ולא הימנעות ממס 

 .ת ביטוח לאומי ומס בריאוסיוהימנעות בעיקר מִמ ) ברמת החברה ה ברמת בעל המניות
134    .37ש "לעיל ה,  אורפריעניי
5� ו4' פס, ש�  135 .  לפסק הדי
 . לפסק הדי3' פס, ש�  136
137   .3.ג� ו2.ג חלקי� בלהל ראו דיו
תכנו המס האפקטיבי , בחברות פרטיות בבעלות ריכוזית, כיו� מההסבר עשוי להיות קשור לכ� שחלק  138

מ כדי להימנע ממס הכנסה המוטל בשיעור "הוא עדיי שימוש בחברה בע) קרה של רווחי�במ(
 Bret Wells, Pass-Through Entityראו ). וממסי ביטוח לאומי ובריאות(פרוגרסיבי על יחידי� 

Taxation: A Tempest in the Tax Reform Teapot, 14 HOUS. BUS. & TAX L.J. 1, 23 (2013).  



  ט"תשע מח משפטי�  איל� בנשלו�

256  

�נצל את הנזילות  גישת הישות המשפטית נובע מהאופ� שבו נישומי� יכולי� לבאימו
 מס � לתכנהיכולת 139.מס תכנו� לקד� מטרות של כדי בשותפות �היחסית של זכויותיה
חוסר הגדרה ברורה של :  מרכיבי�מכמה נובעת שדות פסק די� אחריבאמצעות שותפויות 

 הסדרי� היעדר,  תפקידו של הסכ� השותפות בקביעת תוצאות המסת הגדרהיעדר, שות�
 הפסדי/ את הזכות לרווחילמכור נישומי� של היכולת, � וקיזוז� להפסדי� פסיביינוגעב

 מה לשאלה בנוגע ועמימות,  למס נמו� או גבוה יותרהחשופי� אחרי�השותפות לנישומי� 
  . שלו בשותפותמ"הימיקרה במצב שבו ס� ההפסדי� אשר ייוחסו לנישו� גדול מ

 אינה הפקודה ש�כ הראשו� ביכולת להסיט הכנסה באמצעות שותפות נעו� בהמרכיב
 שיהיו שני שותפי� פעילי� הואתנאי להקמת השותפות . מגדירה מי יכול להיות שות�

,  תאגידהוא מהשותפי� אחדקשה לקבוע מה המשמעות של שות� פעיל כאשר . בעסק
 ג� לשותפי� פסיביי� אשר אינ� השותפות של) ההפסדי�ו (ההכנסות לייחס את שיש ונראה

 א�, משלל. מס תכנוני מצב זה יוצר פתח נרחב ל140.שותפותשותפי� לניהול עסקי ה
ולשותפי� אי� הכנסה חייבת שכנגדה ה� יכולי� ,  מסורכי מסוימת יש הפסדי� לצלשותפות

 לה� שיש,  זה נית� להקצות זכויות לשותפי� מוגבלי�דברי�במצב , לקזז את ההפסדי�
 חלק בשותפות למכורר יהיה תכנו� אח. כדי שינצלו את הפסדי המס, הכנסות חייבות במס

לנישומי� מוגבלי� החשופי� ,  לשיעור מס גבוההחשופות הכנסות עסקיות המייצרתרווחית 
העברת הזכויות , בשני המקרי�). משקיעי חו� או קרנות פנסיה, הלדוגמ(לשיעור מס נמו� 

 השליטה את לאבד מבלי,  לשותפי� למכור את תכונות המס של העסק שלה�מאפשרת
 עלו בעבר כאשר. העסק לסיכוני) מלאבאופ�  (יחש� להשלא ומאפשרת לקוני� ,בעסק

 סטת על ההקלה ליברלית אשר עמדההפסיקה נקטה , לשות�מי ראוי להיחשב , שאלות
 בתי ל ישני� שדי� פסקימכיוו� שמדובר ב,  זאתע� 141.הכנסה ג� במקרי� בוטי� יחסית

 משקל יהיה לה� א� איזהשה לקבוע ק,  מחייבתקדי� מהווי� אינ�משפט מחוזיי� אשר 
   142.בעתיד הסוגיהתעלה 

 יתמודדו ע� הסכ� המשפט בתי והמס רשויות שלא ברור אי� וא השני ההמרכיב
 של השותפות אשר � והפסדיות שהכנסקבעהחוזר ,  שהוסבר לעילכפי. שותפות מורכב

 אילולפרט  נמנע מהחוזר. מ שלה� בשותפות" את הימלשנות צריכי�, לשותפי�מיוחסי� 
 של כל חלקו יכול להיות פשוט ולקבוע כי שותפות ההסכ�.  לייחס לכל שות�ישהכנסות 

 
 Brett Freudenberg, Losing my Losses: Are the Loss Restriction Rules Applying to ראו  139

Australia’s Tax Transparent Companies Adequate? , 23 AUSTR. TAX FORUM 125, 127 (2008)  
) ).Freudenberg, Losing my Losses: להל

 המתייחס לכ� , לפקודה64'  ובפרט ס, המתייחס לשותפות מוגבלת, השותפויותלפקודת' ראו פרק ו  140
 . יכולי� לקחת חלק פעיל בניהול השותפותאינ� מוגבלת  מאחריותהנהני�ששותפי� 

ה "עמ; )12.3.1991, בנבופורס� ( שומה עכו נהריה קידפ'  נגדבא� 149/88 )'מחוזי חי (ה" עמראו  141
 כדורי) ש" במחוזי (6/90ה "עמ; )27.6.1990, פורס� בנבו (פקיד שומה חיפה'  נדר 140/89) 'מחוזי חי(
 המשפט בכ� שילדי� בית הכיר הללו דיבשלושת פסקי ה). 1993, לא פורס�(פקיד שומה באר שבע ' נ

 שמידת פעילות� בעסק לא הייתה א� הכנסה ויטהיו שותפי� בעסק למרות המוטיבציה הברורה להס
 . לגמרי ברורה

 קיימת ולמסות רק איננהיד השומה יכולת לקבוע שהשותפות לפקודה מקנה לפק) ב(63' ראוי לציי כי ס  142
 אי עניינהשב,  לשותפות מוגבלת רשומהנוגע קשה לראות כיצד נית לעשות זאת באבל, שות� אחד

 . שותפות בי לפחות שני שותפי� פעילי� כלליי�שקיימתמחלוקת 
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 הכספית השותפות יהיה פרופורציונלי למידת השקעתו ברווחי ובהוצאות, שות� בהכנסות
 להתאי� נועדחשוב לזכור כי הסכ� השותפות הוא סוג של חוזה אשר , ע� זאת. בשותפות

תיה� של צדדי� שוני� לסיכוני� ורווחי� העולי� מפעילות כלכלית את זכויותיה� וחובו
 ג� להיות שוני� מאוד ומורכבי� יכולי� שותפות מיהסכ, לכ� בפועל. במציאות מורכבת

 רשות הבעיה היא ש143. להוצאותלחשיפה לרווחי� ולזכות, קדימה כלליבכל הנוגע ל
 התבצעה לא שבה� בשני� �ג עצמ� לשותפי� צריכה לייחס את הכנסות השותפות המסי�

 מס ורכי הכנסות והוצאות לצתייחס המסי� רשותלא ברור כיצד . רווחי�בפועל חלוקה של 
, הלדוגמ( לתשלו� הוצאות מסוימות האחראי,  הסכ� השותפות קובע כי שות� מסוי�כאשר

 מהכנסות מליהנותמנוע , )ח"ריבית מאג, הלדוגמ(או זכאי להכנסות מסוימות , )שכירות
 מסוימת בחלוקת הנכסי� האו זכאי לקדימ) ל"הכנסות ממכירות מחו, הלדוגמ(רות אח

  . בפירוק
לא ברור כמה .  האכיפהבתחו� מעלה הוא מורכב הראשו� שהסכ� שותפות הקושי
 להערי� השותפות השוני� וביכולת הסכמי בבחינת להשקיע יכולה המסי� רשותמשאבי� 

תעצ� מ הזה הקושי 144. הצדדי�שבי� היחסי�  את מערכתאמנהעד כמה ה� אכ� משקפי� נ
 הסכ� כי � שייתכבאופ� בקשרי� משפחתיי� וחברתיי� זה לזהכאשר הצדדי� קשורי� 

,  כאמורה יכולת אכיפבהיעדר 145.� היטב את היחסי� ביניהק� משאיננו הפורמלי השותפות
יש ) �והפסדי( הכנסות כמה לקבוע כדיתצטר� הרשות להסתמ� על הדיווח של הנישומי� 

 ולא בשותפות נכסי� השקיעו לא הנישומי� שבה� בשני� ג� וזאת, לייחס לכל אחד מה�
  . קיבלו ממנה נכסי�

 לקביעה מה יש לייחס הבסיס אתא� הסכ� השותפות יהווה : מהותי הוא השני הקושי
 באמצעות מס את היכולת של נישומי� לתכנ� יגדיל הדבר, לכל אחד מהשותפי�

 כלל תאגיד ע� מספר מוגבל של בדר� היא השותפות,  ציבוריתרהכחב שלא 146.השותפות
 לתכנ� את ויכולי� המס של השותפי� להעדפות מנהלי השותפות מודעי� ולפיכ�, שותפי�

 מצב הניחו, לדוגמה 147.לבעליה מס יתרונות להשיג השותפות כדי של המס אסטרטגיית
השותפי� חשו� למס נמו� אחד מ,  שני שותפי� מנהלי� עסק פעיל במסגרת שותפותשבו
.  הכנסותיו העסקיותבגי� חשו� למס שולי גבוה האחר ואילו,  הכנסותיו מעסקבגי�

 חוב איגרות למשל – נכסי השקעה כמה מחלקת את רווחיה אלא מחזיקה איננההשותפות 
 ששיעור המס באופ� עולות כדי עסק אינ� אלו ואחזקותיה –ודירה שהיא משכירה למגורי� 

 
; 1082' עמב, 125ש "הלעיל , Borden, The Allure  ראוני בהקשר האמריקותלדוגמאות נוספ  143

CUNNINGHAM & CUNNINGHAM ,68–31' עמב, 45ש "לעיל ה; GUNN & REPETTI,45ש " לעיל ה ,
 .70–43' עמב

 Mark P. Gergen, The End of the Revolution in Partnership Tax, 56 SMU. L. REV. 343, 344 ראו  144
(2003).  

145   Emily Cauble & Gregg D. Polsky, The Problem of Abusive Related-Partner  ראו זהבעניי
Allocations, 16 FLA. TAX REV. 479 (2014).  

 . 1128–1127' בעמ, 125ש " לעיל ה,Borden, The Allure ראו  146
 George K. Yin, Publicly Traded Partnerships, Closely Held Corporations, and Entity ראו  147

Classification for Tax Purposes (Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper, No. 
2010-05), http://bit.ly/2vYpSmQ. 



  ט"תשע מח משפטי�  איל� בנשלו�

258  

,  הסכ� השותפות משפיע על תוצאת המסשבובמצב  148.ו�ה� הוא אחיד ונמהמוטל עלי
 אשר לשות� השותפות של ככל האפשר רבות עסקיותלשותפי� יש תמרי� לנתב הכנסות 

 שחשו� לשיעור מס לשות� האפשר כל כרבות מנכסי השקעה והכנסות למס הנמו� חשו�
 ולמתכנני המס שלה�  לשותפי�מקנה הסכ� השותפות תוכ�היכולת לשלוט ב. גבוה

 להשפיע ובכ�, השונות וההוצאות של ההכנסות הסיווג ותזמו� רבות לתמר� את האפשרויות
 הגדרה מצד היעדר 149, שאי� פסיקה ברורה בנושאא�. על תוצאות המס באמצעי� חוזיי�

 בעסקאות הקונקרטיות שעשו נישומי� התחשב המשפט לתי של בהנטייה והמסי� רשות
 את החשש כי מעצימי�בהחלט , ההכנסה חלוקת לאופ� בנוגע  קשיחי� מכללי�ולהימנע

נישומי� מתוחכמי� יוכלו לנצל את הסכמי השותפות כדי להסיט הכנסות והפסדי� בי� 
   150.שותפי�

 לפקודה אשר מסדיר את סוגיית קיזוז 28 עי� השלישי בהסטת ההכנסה נוגע לסהמרכיב
 מפעילות עסקית בכ� שהוא נוצרושר  נות� יחס מועד� להפסדי� אהסעי�. ההפסדי�

או מהכנסות ) שהופקו באותה שנת מס(מאפשר לקזז אות� כנגד הכנסות מכל מקור אחר 
 לההבחנה ש, ו הקורה של סוגיה בסיסית זעובילמבלי להיכנס . עסקיות בשני� עתידיות

 סוג של מהווה,  מפעילות אחרתלהפסדי� הפסדי� שנוצרו מפעילות עסקית בי� הסעי�
בעיקר פעילות  (אחרת אקטיבית שונה במהותה מפעילויות סקית עשפעילות בכ�כרה ה

 ברור כיצד שלא היא של שותפויות בהקשר הבעיה 151).פסיביות הכנסות המניבה השקעה
 לשותפי� אשר ייוחסו השותפות שלמשלח יד מ להפסדי� מעסק והמס רשויות ייחסוית

נית� לומר כי , ר עוד לא נדו� בבית משפט שהדבא�.  בניהול השותפותמשתתפי�אשר אינ� 
 יחול 28 עי�ס,  אינדיקציות לכ� שכל עוד ההפסדי� ה� תוצר של פעילות עסקיתכמה ישנ�

 ההכנסה ייצור חלק פעיל באי� לו מיוחסי� ההפסדי� אשר לשות� א�עליה� ג� 
 הפסדי� עסקיי� להעביר מאפשר המרכיב הזה הוא חשוב מפני שהוא 152.האקטיבית

 
 .  לפקודה122�ג ו125' ס  148
יש  כי פסק נש�() 9.2.1998, פורס� בנבו(פקיד שומה חיפה '  מנח� נ37/95) 'מחוזי חי(ה "ראו עמ  149

 היא כ�וכי האינדיקציה הטובה ביותר ל, לקבוע את תוצאת המס לפי מה שקרה בפועל בי השותפי�
 .)הסכ� השותפות

 כלל עניי;  לפסק הדי4' פס, 37ש " הלעיל אור פרי עניי ראו ג�. 41–40' בעמ, 5ש "לעיל ה, ראו גרוס  150
 . לפסק הדי26–25, 22' פס, 98ש "לעיל ה, חברה לביטוח

 אשר תכנוניי��קובע כמה כללי� אנטי, המסדיר את הסוגיה של קיזוז ההפסדי�, קודה לפ28' ס ראו  151
" עסקיי�" רק הפסדי� זזנישומי� יכולי� לק, ראשית: נותני� העדפה להפסדי� שנבעו מפעילות עסקית

הפסדי� עסקיי� ) רק(בשני� עתידיות נית לקזז , שנית. כנגד רווחי� ממקורות אחרי� באותה שנת מס
 מבואאדרעי '  יוס� מ ראוכנונית� לפקודה ולדיו באופיו האנטי28' להסבר על ס). כנגד הכנסות עסקיות(

 לעמדה ).2008 (243, 241–240, 238 והגיונה תכליתה ,עקרונותיה, מקורותיה  על–לתורת המיסי� 
ראו דוד ) א� כי לא בהכרח תומכת בה� (28' תכנוניי� של ס� האנטילי�אנוספת המסבירה את הרציונ

 ).1992 (549–545, 531 כא פטי�מש" דיני קיזוז ההפסדי� השוטפי� וכוונת המחוקק"גליקסברג 
 להגדרה של שות� והעובדה נוגעהפסיקה הקיימת ב, 28'  האינדיקציות הללו נית למנות את לשו סע�  152

כל אלו תומכי� . פות מאפשר לשותפי� פסיביי� בשותפויות נפט לקזז את הפסדי השותשהמחוקק
 את הפסדי השותפות כנגד הכנסותיו שות� פסיבי יוכל לקזז,  אחרתבמפורשבהנחה שכל עוד לא נאמר 

 ).2014( רווחי נפט וגז מיסוי נמט צביושי ארז ,  יניב רוגורא). 28'  של סבמגבלות חשבבהת(



   מסי�בדיני שיפוטית חקיקה של המוגבלות: החסר השות�  ט"עתש מח משפטי�

259  

באמצעות מכירת ,  לה� חלק פעיל בניהול העסק� איאשרג� לנישומי� ,  בשותפותר�שמקו
  . הזכויות בשותפות

 השתמש לנישומי� למאפשרי� כהוזכרו המרכיבי� הראשוני� ששלושת להבי� כי חשוב
ע� זאת היכולת . שדות הכנסה היו קיימי� ג� לפני פסק הדי� בעניי� הסטתבשותפויות ל

 ירות שהעִב בגלל הייתה מוגבלת שדות לפני עניי� מס תכנו�מטרות להשתמש בשותפויות ל
 הכניסה את המרכיב הרביעי והמכריע שדות הלכת. מוגבלת בשותפות הייתה זכותשל 

ההגדרה של .  למכור את הזכות בשותפות כנכס עצמאיהיכולת: לסיפור הסטת ההכנסה
צמה שנית� למכור  את השותפות למכשיר רב עוהפכההזכות בשותפות כנכס עצמאי 

 עסקיי� הניתני� לקיזוז הפסדי� של זו מכירת. בעזרתו) הניתני� לקיזוז(הפסדי� עסקיי� 
 להפחית את לנישו� מאפשר תכנו� מס המהווה,  רווחי� של הנישו� הקונה אות�כנגד

 שנית� העובדה,  שההפסדי� קשורי� לנכסי� ולפעילות שבתו� השותפותמכיוו�. שומתו
מאפשרת מכירה של הפסדי� לנישומי� שלא , סי השותפות לבעלות בהלהפריד בי� נכ

  153.ביצעו את ההשקעה שיצרה את ההפסד
 רעיונית של החלק היחסי בכל מכירה לבצע המצרפית חייבה הגישה, שדות עניי� לפני

 את בטל זה היה בו כדי לדבר.  פע� שנעשתה מכירת זכויות בשותפותבכלנכסי השותפות 
 גישת הישות אימו�לפני , למעשה. רוב תכנוני המס של מכירת הפסדי�האטרקטיביות של 

 הגישה המצרפית א�,  של שותפות כדי לתכנ� מסבמבנה להשתמש נית� היה שדות עניי�ב
 שבו במצב, לדוגמה.  להסיט הכנסה רק בי� שותפי� קיימי�פשרהשהייתה נהוגה אז ִא 

יה ירד והיא מייצרת בעיקר הפסדי�  נכסשווי – בעסקיה ברכה רואה אינהשותפות מסוימת 
 לפני פסק הדי� –)  על הכנסותיהעולי� הפחתמשו� שתשלומי הריבית וניכויי ( מס ורכילצ

 להפחית את תשלומי די את הפסדי המס כלנצל יכול היה א� אחד השותפי� לא שדותבעניי� 
.  אחרנישו�ל להעביר אות� יכול היההוא לא , חרי� החייבת ממקורות אתו הכנסבגי�המס 
 רעיונית של החלק היחסי המכירת חלקו בשותפות הייתה יוצרת מכיר, שדות עניי� לפני

 בנכסי מ" מפחית את הימא�,  המוכרלשות� היה יוצר הפסד הו� והדבר, בנכסי השותפות
  . מניכויי הפחתיהנותולא מאפשר לשות� הקונה ל, השותפות לשווי השוק שלה�

יכול למכור את חלקו ,  יכול לקזז את ההפסדי�ינואהשות� ש, שדות עניי� אחרי
המכירה תיצור הפסד הו� לשות� המוכר . בשותפות לנישו� שיש לו הכנסות חייבות במס

 דיני המס מכירת מבחינתמשו� ש, מבלי לשנות את כמות ההפסדי� שהשותפות מפיקה
 מורכבי�  זהשבמקרה,  השותפותהפסדי. הזכות בשותפות לא שינתה דבר בתו� השותפות

 השותפות תוכננה א�.  כנגד הכנסותיוויקוזזו, ייוחסו לשות� החדש,  פחתכויימריבית וני
 על או מוגבלת יצירת שותפות ידי על למשל( שהסיכו� בהשקעה יהיה מוגבל באופ�מראש 

לחלוטי� ) כמעט( סיכו� ול תכנו� המס הזה יהפו� לנט154,)non-recourse לקיחת הלוואות ידי
  .  זכות בשותפותיתהוא מצרי� קני שא� לקונה

 
153  Freudenberg, Losing my Losses, 127' עמב, 139ש "ה לעיל . 
 הלווהבהלוואות אלו .  נושי� חוזיי�לפי הגבלת אחריות כירת ליצ כלי מקובל הnon-recourseהלוואות   154

 המלווה ויתור.  השוק של הנכסלשווי מוגבלת נכס לטובת המלווה א� יכולת הפירעו של הלווה משעבד
 . ההלוואהד ריבית גבוה יותר בעבשיעור מתבטאעל האחריות האישית של הלווה 
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 כאשר ס� חוסר הקביעה בחוזר ביחס לשאלה מה קורה הוא והאחרו� החמישי המרכיב
 שותפי� שני שבו מצב נניח.  שיש לנישו� בזכויותיו בשותפותמ"הימ מולההפסדי� גד

כאשר רק (ח "ש 900 הלוואה של לוקחתוהשותפות , ח כל אחד"ש 50 בשותפות משקיעי�
 1000( במזומ� שבידיה משתמשתהשותפות ).  ערב אישית להחזר ההלוואהותפי�מהשאחד 

 הראשונה שבשנה נניח). תו� שנתיי�(כדי לקנות נכס שיהיה זכאי לפחת מוא� ) ח"ש
 רושמת שהיא באופ�,  בגובה דמי הריבית על ההלוואהא החייבת של השותפות היכנסההה

אחד השותפי� , בסו� שנת המס).  הפחתשווי ניכויי(ח "ש 500 מס בס� ורכיהפסדי� לצ
 שלו מ"הימ להיות �עולה השאלה מה צרי. ח"ש 50 זכויותיו בשותפות תמורת את מוכר

 שלו מ"הימנראה כי ,  שות�לאותוח של הפסדי� יוחסו "ש 500א� ,  החוזרפי על. בזכות
   155).ח"ש 450(בשותפות אמור להיות שלילי 

 מאפשרת אכ� המסי� רשות א� מהחוזר ברור לא, ראשית.  זה מעורר שני קשיי�מצב
אז בהחלט , מ לאפס"מורידה את הימומ שלילי " הרשות איננה מאפשרת ימא�. מ שלילי"ימ

 לעיל ההנישו� בדוגמ.  מניכויי הפחת באופ� לא מוצדקיהנותייתכ� כי נישומי� יכולי� ל
רת שלו ולהפחית  יוכל לקזז כנגד הכנסה חייבת אחשאות�ח "ש 500 מהפסדי מס של ייהנה

א� המס השולי . שווי הטבת המס תלוי במס השולי שיוטל עליו. את תשלו� המס בגינה
ח יפחית את חבות המס שלו "ש 500קיזוז הפסדי� בשווי , 50% הנישו� הוא על המוטל

הוא ירשו� , כאשר השות� ימכור את חלקו בשותפות, בסו� השנה הראשונה. ח"ש 250�ב
  ).אשר יהיה נתו� למס נמו� יותר על רווחי הו�(בלבד ח "ש 50רווח הו� של 

 מאפשרות המס רשויות והוא תק� ג� א� המס השני נוגע לאפשרות לדחיית הקושי
). וזאת כדי להתחשב בהלוואות שלקחה השותפות(מ שלילי "בימלנישומי� להחזיק 
ה  אשר יכולממושכתמאפשרת דחיית מס ,  מתייחס לסוגיה זואינוהעובדה שהחוזר 

 הכנסות חייבות לה� שיש נישומי�.  אגרסיבי למכירת הפסדי�מס תכנו�להשתלב היטב ב
מוגבלות או ע� הלוואות ללא (עשויי� לקנות במחיר נמו� שותפויות , במס שולי גבוה

 ללו אינ� יכולי� לקזז את ההפסדי� הששותפיה�, אשר מפיקות הפסדי�)  אישיתותאחרי
כפי שמתחייב מההוראות (מ שלילי " תכיר בימהמסי�ג� א� רשות . כנגד הכנסה חייבת

שכ� קיזוז ההפסדי� ( ממש של מדחיית מס יהנו זאת יבכלנישומי� , )הפורמליות של החוזר
מ השלילי " שהרווח ממכירת הזכות ע� היממשו�, ואולי א� מהמרה) התרחש קוד� לכ�

� לקזז ג� כנגד הכנסות  את ההפסדי� ניתואילו, )שחשו� למס בשיעור נמו�(יהיה רווח הו� 
   156. לשיעור מס גבוההחשופות

 
 ביתרת רבהקשר שלנו מדוב. י ההפסדי� שיוחסו לשות� את שוומ"החוזר קובע כי יש להפחית מהימ  155

500�50(ח "ש 450מחיר מקורי שלילי של .( 
 זכות והקונה, 50% נניח נישו� עשיר אשר יש לו הכנסות עסקיות שחשופות למס שולי גבוה של הלדוגמ  156

ות  כנגד נכסי� בלי ערבוִשעבדה לוואותאו בשותפות שלקחה ה(מוגבלת בשותפות שמפסידה כס� 
ולכ הסיכו העסקי הגלו� בקניית הזכות , אותו שות� למעשה איננו חשו� לחובות השותפות). בעלי�

הנכס העיקרי שלה הוא , מכיוו שהשותפות מפסידה כס�. המוגבל לסכו� שאותו הוא משקיע בקניית
לוש בש. ח"ש 200למשל ,  יקנה את החלק בשותפות במחיר נמו�והנישו�, הפסדי המס שהיא מייצרת

בשל ניכויי פחת גבוהי� על נכסי� ( מס ורכיהשני� שלאחר מכ השותפות ממשיכה לייצר הפסדי� לצ
שמנצל אות� כדי להפחית את (ח מ הפסדי� הללו מיוחסי� לנישו� "ש 3000�ו) שקנתה השותפות

� נניח שאחרי שלוש שני). ח מחבות המס שלו"ש 1500ח ומפחית בכ� "ש 3000�הכנסתו החייבת במס ב
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 של הסטת הכנסה ומכירת מס תכנו� בשותפויות כאמצעי לישתמשו שנישומי� הסכנה
 ישתמשו שנישומי� הסיכוי, פקודה ל221אחרי תיקו� , למעשה. יאורטיתהפסדי� איננה ת
 אשר ספק א�  הצעת חוק ממשלתיתבגלל הכנסה גדל באופ� ממשי להסיטבשותפויות כדי 

 מבנה � כאילו שותפויות ההמחשבה. משמעויותיה הפיסקליות הובנו או נשקלו כהלכה
 לעסקי� קטני� שהרגישות שלה� למס היא נמוכה בגלל נגישות נמוכה המתאי�תאגידי 

 ממאה יותר שלשותפויות ע� נכסי� , הלדוגמ,  הבריתצותבאר. ייתית בעהיא, למתכנני מס
 מכלל הנכסי� שבידי 72% מכלל השותפויות א� מחזיקות 0.6%  דולר מהוות רקיליו�מ

 לכ� אינדיקציות יש כא� ג� א� שראל בידומה מידע אי� ידעתי למיטב 157.שותפויות
   158.מס תכנו� כאמצעי למוגבלות בשותפויות משתמשי� עסקי�ש

החשש ששותפויות מוגבלות ישמשו כלי להסטת הכנסה ,  בעול�צבר פי הניסיו� שנעל
שני� , הלדוגמ,  הבריתבארצות.  משמעותרבותשש ממשי בעל השלכות פיסקליות הוא ח

 תכלית� שכל מתעשייה של תכנוני מס אגרסיביי� כחלק בשותפויות מוגבלות שימוש היה
 בגי� גבוה שולי הפסדי� מלאכותיי� לנישומי� שהיו חשופי� לשיעור מס לייצר הייתה

, בקרנות גידור( המס האגרסיביי� ביותר ג� כיו� חלק ממתכנני. הכנסותיה� העסקיות
 מס תכנוניפועלי� דר� שותפויות מוגבלות בי� השאר משו� שה� מאפשרות , )הלדוגמ
 עלה לא פע� בהקשר של מדינות אחרות מס תכנו�השיקול של מניעת , יתר על כ�. השכאל

 
�מ שלו בשותפות באמת ירד ל"הימ)2800�הוא , ! 0ח כ� שכאשר הוא מוכר את הזכות תמורת "ש) 

ח חסכו לנישו� "ש 3000 נראה שהתוצאה נכונה אלא שהקיזוזי� של לכאורה. ח"ש 2800רוש� רווח של 
מס  ומניב חבות 25%� הו ולכ ממוסה רק בשיעור של כלרווחח נחשב "ש 2800הרווח של , ח"ש 1500
חשוב לזכור . ח"ש 1500 חיסכו מס של הניבהח "ש 900 שלפנינו השקעה של הבדוגמ. ח"ש 700של 

 ולכ, שהנישו� ג� נהנה מחיסכו המס הגלו� בקיזוזי� לפני שהוא נדרש לשל� את המס בגי הרווחי�
,  תכנו המסמבחינת, ולחשוב מכ. יש ג� חיסכו לאור שווי הזמ של הכס�,  הנומינליחיסכו העלנוס� 

 שהאחריות שלו לחיובי משו�, הסיכו העסקי של הנישו� שקנה את החלק בשותפות היה אפסי
 מהסוג הזה מסתכנוני . השותפות הייתה מוגבלת ובגלל שרוב הניכויי� הגיעו מפחת ולכ היו מובטחי�

, 110ש "יל הלע, GRAETZ & SCHENKראו .  הברית בשנות השבעי� והשמוני�צותהיו נפוצי� מאוד באר
מבחינת מדיניות ( רצויה בלתי מכירת הפסדי� היא פעולה א� להעיר כי לא ברור ראוי .409–385בעמ 

 על היכולת למכור הגבלות לרוב מוטלות,  המדינות האחרותברובכמו , א� בישראל, )המס הראויה
היכולת למכור הפסדי מס נותנת לתאגידי� תמרי� להשקיע את כספ� , אחד מצד. הפסדי מס בי נישומי�

היכולת למכור הפסדי� נותנת לנישומי� , מצד שני. בתכנוני מס ולא בפרויקטי� יעילי� מבחינה חברתית
 יעולכ זה סוג של עידוד להשק, שהפסידו כס� יכולת לקבל תמורה לפחות על חלק מההשקעה שלה�

וזאת בי השאר מפני ,  מאפשרות מכירה של הפסדי� בי נישומי�אינת המס רוב מערכו. להסתכו
 . השקעה בתחומי� שיש לה� החצנות חברתיות חיוביותלעידוד יותר יעילות ובסידיות סישנש

157  Burke ,1333' עמב, 121ש "לעיל ה; Andrew W. Needham The Problem with Stuffing 
Allocations, 141 TAX NOTES (2013) .מסוי� לכ� ששותפויות יכולות להיות ג� עסקי� גדוליביטוי � 

 מהדיווחי� 10%( השותפויות מספר הברית שמראי� כי יש פער גדול בי צותמאוד נמצא בנתוני� באר
 .Christopher Hראו ). 26%( כמות ההכנסה העסקית שה� מדווחי� עליה ובי) על הכנסה עסקית

Hanna, Some Observations on Corporate or Business Tax Reform 68 SMU. L. REV. 595, 
599–600 (2015). 

158    .133ש "לעיל ה,  אורפריראו עניי
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 בה ג� לכלול אפשר שיהיה באופ�אשר נרתעו מלהרחיב את הגדרת המס של שותפות 
  159).ובעלי אחריות מוגבלת(עסקי� גדולי� יותר 

א� אחד מה� לא מצא ביטוי . לא –וחלק� ,  הללו הוכחו כיעילי�מהאמצעי� חלק
 מתמודדי� והנישומי� המסי� רשות דבר כיצד בסופו של שאלה על התשובה כ�ולפי, בחוזר

 יש ג� א� .באפילה לוטה נותרה הגלו� במיסוי שותפויות הגדול פוטנציאל תכנו� המס ע�
 לראיית גדולות בפירמות הלדוגמ( נציגיה� של נישומי� ובי� המסי� רשותהבנות בי� 

 והסטת הכנסות מס תכנו�עד כמה ה� מאפשרי� , עולה השאלה מה תוכנ�, )חשבו�
 שנישומי� יבקשו לערער במקרה תוקפ� ומה,  ה� נאכפי� באופ� שוויוניא�, והפסדי�

   .עליה� בבית משפט

  סיכו� להערות. 4

 כי כדי להצדיק את עמדתו נית השופט אנגלרד על שיטת המשפט האמריקהסתמ� דינו בפסק
 ישלי� את המחוקק כי יה מתו� ציפיוזאת, הראוי הדי� מהו לקבוע הואתפקידו של השופט 

 המשפט העליו� בית שבו קבע 1954 משנת די� פסק הזכיר אנגלרד השופט. הדי� בעקבותיו
 במקרה מצא אנגלרד השופט.  לפי גישת הישותשותפויותלמסות  יש כי הברית בארצות
 את ני הדי� השלי� המחוקק האמריקפסק מת� שלאחר לעמדתו משו� חיזוק ניהאמריק
 על המשפט בחקיקה ראשית אשר ניסתה להסדיר את המיסוי של שותפויות בית של החלטתו

  . גישת הישותפי
דיני המס , שראלי היהדי� לעומתש לכ� רמז אי� שדות בעניי� הדי� בפסק זאת ע�

 הברית מפורטי� ביותר וכוללי� הסדרי� ספציפיי� המעוגני� בחקיקה ראשית צותבאר
,  שותפויותמיסוי המס בנושא תחקיקל נוגע בולט הדבר בייחדב. ענפה משנה בחקיקתו

) הרע (הניסיו�, למעשה 160. שהועלו ברשימה זוהסוגיות לכל בפירוט ש� המתייחסת
 יחידי� ידי על והאופ� שבו שותפויות נוצלו , למיסוי שותפויותבנוגע הברית ארצותשנצבר ב

) המיעוט או( הרוב דעת כלשהו בביטוילא קיבלו ,  אגרסיביי�מס תכנוניוחברות כדי לקד� 
 הברית בארצות שופטי הרוב היו בוחני� את המצב המשפטי א�. שדות הדי� בעניי� בפסק
די� שאימ� את גישת  הפסק לראות בקשהה� היו מגלי� כי , ו יותר לעומקקצת 2001 בשנת

 ידי להביא אכ� הדי� פסק, אנגלרד השופט ציי� שכפי.  הברית סיפור הצלחהצותהישות באר
 מהל�לאחר זמ� לא רב התברר כי , ע� זאת.  מודל קרוב יותר לגישת הישותאימצה שחקיקה

. מאוד אגרסיביי� מס תכנוני בשותפויות כדי לקד� השתמש ללנישומי�חקיקתי זה מאפשר 
 את)  ביותרחלקיבאופ�  (לצמצ� ני הצליח המחוקק האמריקעשורי� כשלושה אחרל רק

 לקזז היכולת את שהגבילה ראשית באמצעות חקיקה לשותפויות המס הקשורי� תכנוני
עד היו� ,  זאתע� 161.הכנסות להסטת בנוגע מפורטת משנה חקיקת לוותה בוהיא הפסדי�

 
159  Freudenberg, Losing my Losses ,139ש " הלעיל. 
 המשפט העליו ת הדי של ביק פס מס בנוגע לשותפויות מיד לאחר מתחקיקת הברית אומצה בארצות  160

 ).110' עמב, 59ש "לעיל ה, Berger ראו(בנושא 
161    יחידי� י בידמסעיקר ההצלחות בהקשר הזה היה הפחתת השימוש בשותפויות מוגבלות כאמצעי לתכנו

אשר היו חשופות לשיעור (� כנגד הכנסותיה�  לקזז אותכדי מס ורכיהפסדי� לצ" לקנות"אשר ביקשו 
שהוגדרו ,  היכולת של יחידי�להגבלתאחת מהרפורמות שכ הצליחו נגעה בעיקר ) מס פרוגרסיבי גבוה
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 בשותפויות ניכרת את השימוש מידהב להפחית הברית בארצות המס רשויות הצליחוטר� 
, שנרשמו) החלקיות(ג� ההצלחות .  או משקיעי� מתוחכמי�חברות המערבי� מס בתכנוני

 162.עלויות הציות והאכיפה שלה  שלניכרת ה והגדלהמערכת סרבול במחיר של הושגו
  שיוצרתבמערכת מדובר כי הברית היא צות שותפויות כיו� בארלמיסוי בנוגע הרווחת הדעה

 163. הוגנתואיננה,  הציות והאכיפה שלהויותיקרה מבחינת על, עיוותי� כלכליי� רבי�
 הושגו לשותפויות הקשורי� מס תכנונירוב ההתמודדות ע� ,  ג� במדינות אחרותלמעשה

   164.באמצעות מאמ� רגולטורי וחקיקתי ולא בדר� של חקיקה שיפוטית
בהסדרי� , שדות עניי�יו� ב המורכבות של מיסוי שקו� לא באה לידי ביטוי בדכל

 או למחוקק נראה כי בישראל יש לא, זויתרה מ. קודה לפ221 בתיקו� או, שגובשו בחוזר
 שפהה.  אלולסוגיות נוגע משאבי� ורצו� לפתח די� קוהרנטי ומורכב בהמסי� רשותל

ובעיקר ההימנעות שלו ,  המצומצמת שהוא עוסק בההשאלה, הלקונית והפשטנית של החוזר
,  חשש כי הנחת המוצא של שופטי הרובותמעל,  לשאלת הסטת ההכנסהיחסותתימכל ה

  . בסיסמחוסרת הייתה,  ישלימו את החסרהמס רשויותאשר גרסה כי 
 כל אחת מהסוגיות הרבות שמיסוי את הסדרה נית� לפתור יעדר לטעו� כי בהאפשר

 תכנוניבואה להגביל כמו כ� נית� לומר כי ב.  עקרונות המס הכלליי�בעזרתשותפויות מעלה 
 לפקיד המקני�,  לפקודה86� ו84 סעיפי�רשות המסי� תמיד יכולה להסתמ� על , מס

ומעסקאות מלאכותיות ,  מעסקאות שנועדו להסב הכנסההתעל�השומה סמכות ל
אי� ספק כי א� פקיד השומה יזהה .  נכונה באופ� חלקי ביותרזוגישה , לדעתי). בהתאמה(

למשל על ידי הסטת הכנסה ( לתכנ� מס כדי בשותפויות שוהשתמ נישומי� שבומקרה 
 לנסות ולשלול מהנישומי� את יתרו� המס לו יאפשרו לעיל המוזכרי�סעיפי חוק ) והפסדי�

 תכנוניי��ההסתמכות הכמעט בלבדית על סעיפי� אנטי, זאת למרות. שביקשו להשיג
יות באמצעות החלטות  בעיות מבנלפתור נית� שהיא מניחה שמשו� ייתיתכלליי� היא בע

 גישה 165. מקרה לגופו לפי עקרונות שיטת המסכל מנסות לנתח אשר הוק�שיפוטיות אד
 מנחי� קוהרנטיי� שבחינה קזואיסטית שכזו איננה יכולה ליצור כללי� כ� ממתעלמתזאת 
 לאימו�,  כפי שהוסבר166. ודאות מאיד� גיסאויאפשרו גיסא הסטת הכנסה מחד ימנעו אשר

 
לקזז הפסדי� עסקיי� של , ) זמ או עבודה בשותפותמספיק השקיעובגלל שלא " ( פסיביי�שותפי�"

� ל469' ראו ס. שותפויותIRC .ראו ג� George K. Yin, Getting Serious About Corporate Tax 
Shelters: Taking a Lesson from History, 54 SMU. L. REV. 209 (2001).  

162  Daniel L. Simmons, The Tax Consequences of Partnership Break-Ups: A Primer on 
Partnership Sales and Liquidations, 66 TAX LAW 653, 731 (2013). 

163  Berger ,108 'עמב, 59ש "לעיל ה ;Monroe ,269 'עמב , 110ש " הלעיל. 
 164 Freudenberg, Losing my Losses ,157–136 'עמב, 139ש " הלעיל. 
165    Andrea Monroe, What’s in a Name: Can ראו תכנוניי�� של כללי� אנטיבמוגבלות ובחשיבותלדיו

the Partnership Anti-Abuse Rule Really Stop Partnership Tax Abuse?, 60 CASE W. RES. L. 
REV. 401, 409–412 (2010); Christophe Waerzeggers & Cory Hillier, Introducing a General 
Anti-Avoidance Rule (GAAR): Ensuring that a GAAR Achieves its Purpose (Tax Law IMF, 

Technical Note No. 2016/1, 2016). 
 הסטת הכנסה המאפשרי� להכיר בהסכמי שותפות שלא מאפשרת לפקיד השומה ניתהחקיקה האמריק  166

� ל(b)704' ראו ס( ”substantial economic effect“שאי לה IRC .(בחרו להסתמ� ש�התקנות , ע� זאת 
 הכנסה הסבת" לנסות להגדיר ושלא קביעתה של משמעות כלכלית לצורכיעל כללי� טכניי� חשבונאיי� 
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 לשימוש הנוגע בכל בעיקר במשטר המס של שותפויות תורפה כמה נקודות יש הישותגישת 
 אינ� המסהזמ� והידע המוגבלי� של רשויות . הכנסה להסטת כאמצעי בשותפויות

 של הרב המספר לנוכח לעומקה היחסי� העסקית מערכתמאפשרי� לה� לבחו� את 
 של עסקה ספציפית ותנסיב א� ולקבוע,  מסמכי� לשומההמגישי� והשותפי�השותפויות 

,  ה� תמיד תלויי נסיבותתכנוניי��מכיוו� שסעיפי� אנטי. ראויה לא מס הפחתת על מלמדות
נישומי� מתוחכמי� .  בעמדת נחיתות כלפי מתכנני מס מתוחכמי�נמצאותרשויות המס 

 שהחוק איננו מס לקד� תכנוני כדי האכיפה קשיי אתיכולי� לנצל את העמימות החוקית ו
 לשלול וינסו, ג� כאשר רשויות המס יזהו עסקאות אלו.  ושקשה לזהות אות�ניינ�בעברור 

 כל,  מזויתרה. שני� להימש� עשוי והליטיגציה השומה הלי�, את יתרו� המס הגלו� בה�
ולכ� פעמי� רבות לא , טבעו מעצ� ספורדי ולכ� נסיבות תלוי יהיה המס רשויות של ניצחו�

 במילי�.  במקצתשונות בנסיבות דומי� תכנוני מס ימנער יהיה פשוט לגזור ממנו כלל אש
 יכול להוות קו הגנה אחרו� של רשויות המס אשר תכנוניי�� בסעיפי� אנטישימוש, אחרות

 נות� איננו הוא אבל,  מצליחי� לזהותשה� מס מתכנוני יתרו� המס אתיאפשר לה� למנוע 
 תכנוני המס זיהוי לאכיפהו כלי א, המס תכנו� את אפשרו לכשלי� המבניי� אשר מענה לה�
  .  בה� במהירותיפולולט

 בפסק המיעוט דעת הבלתי נמנעת של פרק זה היא שהמסקנה,  להיבט המוסדיבאשר
 להיו� כמעט כל הסוגיות נכו�. הרוב מדעת יותר טוב הנולד את חזתה שדותהדי� בעניי� 

 זו בלבד אלא ולא, �פתרונ על באו לא הישות גישת מאימו� העולי� והקשיי�המהותיות 
 המיעוט נית� שופטי של לצדקת� נוס� אישוש. לדיו� עלו שאפילו מבלי החריפו ה�ש

 היא זו חוק הצעת של מטרתה 167. השותפויות החדשחוק הצעת תזכירלאחרונה ע� פרסו� 
מטבע , לכ� 168.כמקובל בעול�, יותר אטרקטיבילהפו� את השותפות לכלי תאגידי גמיש ו

 לאופ� שבו יוחל משטר מס במישרי� מתייחסת אינהדת בדי� התאגידי ו מתמקהיאהדברי� 
עיו� בהצעת החוק ובדברי ההסבר לה מעלה את , ע� זאת. והשותפי� השותפות עלההכנסה 

 מטרות שלקידו� לכ� כלל מודע היה לא, החשש כי הדרג המקצועי אשר אחראי להצעה
 שנה עשרה מחמש יותר. תחו� המס להיות תופעות לוואי לא פשוטות בעשויותהצעת החוק 

ולא ברור ,  לחלק מבעיות אלואפילואי� תכנית קונקרטית לקד� פתרו� ,  הדי�פסק מת� לאחר
 להבי� כי לעמדה המוסדית של שופטי חשוב.  בבעיהשמדובר אכ� זיהו המס רשויותא� 

מערכת צדק חלוקתי ויעילותה של , יה להיות עלויות כבדות במונחי� של גביעשויותהרוב 
 הדי� בעקבות פסק מי� שנפתח לנישומס תכנו� של רב הפוטנציאל הנוכח לוזאת, המס

 שופטי להכרעת בנוגע ספק כבד מעוררות אלו עלויות.  לפקודה221 ותיקו� שדותבעניי� 

 
 לה עלויות ציות ואכיפה שיהיו מערכת כללי� שכזו קבועאפשר ל�אימשו� שהבינו ש" בעלת אופי כלכלי

 ,Mark P. Gergen ;956–953' בעמ, 118ש "ה לעיל, Borden, The Federal Definitionראו . סבירות
Business Purpose, Economic Substance, and Corporate Tax Shelters: The Common 
Knowledge of Tax Abuse, 54 SMU. L. REV. 131, 131 (2001); Andrea Monroe, What’s in a 
Name: Can the Partnership Anti-Abuse Rule Really Stop Partnership Tax Abuse?, 60 CASE W. 
RES. L. REV. 401, 445–446 (2010); George K. Yin, Getting Serious About Corporate Tax 

Shelters: Taking a Lesson from History, 54 SMU. L. REV. 209, 217, 223–224 (2001). 
 .http://bit.ly/2MAprbV זמי בכתובת, 2016–ז"התשע,  חוק השותפויותתזכיר  167
 .6–1' עמב, ש�  168
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 ראויה היא מורכבי� מס בענייני חקיקה שיפוטית כי שגרסה האקטיביסטית ולתפיסת� הרוב
  . ונחוצה

   השיקול המוסדי ויישומוניתוח: שדות מעניי� מודלל נית� מה. ד

 די� של פסק על תגובה חקיקתית להיעדר) קיצונית (ה דוגממהווה שדות הדי� בעניי� פסק
 המחוקק להקצות את של) או רצונו( מסי� ולחוסר יכולתו בענייני המשפט העליו� בית

 169. בוהתעוררוש הדרושי� כדי לגבש הצעת חקיקה אשר תסדיר את הסוגיות המשאבי�
 היבטי� המס לא מצא לנכו� לפתח או להבהיר מחוקק שבה� של יותר מחמישי� שנה ניסיו�
 לתת לבית המשפט ותהיה יכול לפח, שותפויות לאופ� שבו יש למסות הנוגעי� י�מהותי

 שהחלטת מכיוו�, יתר על כ�. יענהאינדיקציה לכ� שקריאתו להסדרת הנושא בחקיקה לא ת
 התפתחות דיני מיסוי מאופ� הברית וארצות שאבה השראה מהמצב בהרוב בפסק הדי�

 אשר הכלל שבו לאופ� כלל מודע היה לא המשפט בית כי לגלותמפתיע , שותפויות ש�
 השלכות הערי� את האאומ� מאפשר הסטת הכנסה בי� נישומי� מתוחכמי� ול

  .  של החלטתוחלוקתיות�הגבייתיות
 המוסדית הסוגיה,  דיני המסשל מאוד ספציפיו�  בתחד� שדות הדי� בעניי� שפסק א�
 שינוי בדיני יוז� המשפט בית שבה� היא עקרונית ומתייחסת לכל אות� מקרי� ממנו העולה
 ויסדיר את הסוגיות המהותיות והאדמיניסטרטיביות שלי� ישהמחוקק כ� על מסתמ�המס ו

� מתי נית� לצפות חשוב להבי,  שכזהתקדימי די� קכאשר נית� פס.  הדי�ק מפסהעולות
תגובה שכזו ) שדות עניי� בכמו(א� , ההשלכות יהיוומה ,  של המחוקקמשלימהלתגובה 

 עומדי� ה� שופטי� כאשר ידי על הישקל מעי� אלו צריכי� לשיקולי�. תבושש לבוא
�דמארי עניי� כגו�, להחליט בפסק די�
 יצירת כלל חדש המאפשר קיזוז על, הירשזו

  .� עסקיי� בנסיבות שהצדק מחייב זאתרטרואקטיבי של הפסדי
, פרי של מהמקרה חו�, למעשה;  חריגאיננו שדות עניי� התגובה של המחוקק בחוסר

 שבה�לא ידוע על מקרי� ,  של בית המשפט בכ� שביטל אותושינוי העל הגיב המחוקק בוש
 המתאי� המשפט לאמ� הסדר חלופי בית של קריאתו על זמ� קצר בתו� המחוקק הגיב

 הסבר אמפירי תתספק א� נית� ל,  מיעוט המקרי�בגלל 170.ינוי שיז� בית המשפטלש
ע� . מסי� התחו� בית המשפט לשינוי הדי� בקריאות ל עהמחוקק תגובת להיעדרלסיבה 

 אכיפת מנגנו� של המס וינינית� להציע כמה הסברי� הנובעי� מהאופי הייחודי של ד, זאת

 
 על מצייני� כי המחוקק כמעט איננו מגיב הכותבי�( 473–472' עמב, 24ש "לעיל ה, אורגד ולביא  169

 של המחוקק פעולה בה� המעטי� שה� מזהי� במקרי�. ת חקיקה מסוימת המשפט לשנובית של קריאתו
 .)מסי� הבתחו�אי א� מקרה , ט המשפיתלשינוי חוקי� בעקבות פרשנות של ב

קבע ,  לחשב את חבות המס שלה� בנפרדו של בני זוג העובדי� יחדיהיכולת� אימסבה שההכבדה את  170
 � של השופטת שטרסברגדינה לפסק 3' פס, 13ש "לעיל ה, קלסבית המשפט בעניי, מלכיאליעניי ; כה

 שבני זוג באופ , תוק החוק2014 בשנת.  ריבלילנשיאה משנה של הדינו לפסק 16' פס, 17ש "לעיל ה
, )199' מס(ראו חוק לתיקו פקודת מס הכנסה .  חבות המס בנפרד יכולי� לחשב אתיוהעובדי� יחד

,  לאחר פסק הדיבלבד אחדי� חודשי� שנעשתה ,פרילעומת החקיקה בעקבות עניי . 2014–ד"התשע
 הדי פסקי לאחר מספר בני זוג העובדי� יחדיו נחקקה שני� בענייהחקיקה המתקנת את המצב המשפטי 

 . בנושא
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, שדות בעניי�.  החברתיות שקשורות בשינויהעלויות של תההסבר הראשו� נעו� בנרא$. המס
ג� א� סביר להניח .  הדי�קקשה לקבוע מה היה האפקט של פס,  שנסקר בהרחבה לעילכפי

 ורכי שבה� נעשה שימוש בשותפויות לצמקרי� המספרשאימו� גישת הישות תר� לעלייה ב
ולכ� ההשפעה , �כומתי או ממתועדי�, י� לרוב אינ� נתפסאלו מס כנונית, מס תכנו�

). האוצר משרד הסת� ג� לאנשי רשות המסי� ומ�( שלה� איננה ברורה חלוקתית�הגבייתית
 המס רשויות על מיידי תקציבי יצרה לח� לא שדות הדי� בעניי� ק פסהשלכות של העמימות

�דמארי עניי�, ו זמבחינה. לשנות אותו
 בנושא עסק הוא גיסא מחד: מעניי� היה, הירשזו
 הכרוכות בו יה עלויות הגבילכ� נוגע לנישומי� רבי� ואשר – הפסדי� קיזוז –וד כללי מא

 כלל עמו� אשר לפני יצר הערעור ערכאת של הדי� קפס, מאיד� גיסא. עשויות להיות ניכרות
 בנסיבות מסוימות ולא הפסדי� חלקי של רטרואקטיבי קיזוז פשרשנהפ� בדיו� הנוס� ִא 

 מדינה הלאוצר הגבייהש� עלות  (פרי הדי� בעניי� פסקכ שלא, אי לכ�. ברורות לגמרי
 של עניי� המלא הגבייתי האפקט 171)ות וודאיותמידי, גדולות החלוקתית היו והעלות
�דמארי
  . מאודברורלא היה , לפני שנהפ�,  אוצר המדינהעל הירשזו

 אימו�.  כדי להסדיר נושא מסוי�ות השני נעו� במידת ההבנה והמומחיות הנדרשההסבר
 ולמידה זמ� משאבי הקצאתחקיקה אשר תסדיר את האופ� שבו יש למסות שותפויות דרש 

 כינראה , בנושא והמומחיות הניסיו� היעדר בגלל. המשנה ומחוקק המחוקק מצד ניכרי�
 רשות סדר העדיפויות של בראש, איננה ועדיי�, הייתה לא משאבי� לטובת הנושא הקצאת
 אשר חקיקה הלי� להניע כדי הנדרשת הגדולה קעהההשוזאת בי� השאר בגלל , המסי�
�דמארי עניי�, זו מבחינה. הנושא את יסדיר
משו� שהסדרת הנושא על דר� ,  מעניי�הירשזו

 התקדי� פסילת של בדר� הדי� פסק עלתגובה , פריכמו במקרה של , כלומר(השלילה 
די� מצד  איננה דורשת מאמצי אכיפה או מומחיות מיוח172) המצב לקדמותוהחזרתו

,  הדי�ק להימנע מלהפו� את פסעשויא� המחוקק ,  זאתלעומת. המס רשויות או המחוקק
 לה יש בחשבו� שסוגיית קיזוז ההפסדי� היא מורכבת ולהביאאזי בית המשפט צרי� 

 משו�,  מחודשת של סוגיית קיזוז ההפסדי� היא מורכבת מאודהסדרה.  מיוחדתחשיבות
  173. בי� נישומי�הפסדי� של ה ומכירה העברלרבות, מס לתכנוני הפוטנציאל
 מציאותב. פוליטיי� אילוצי� וגבייה מורכב של אילוצי מער� המס פועלות בתו� רשויות

 המס לפנות משאבי זמ� והו� אנושי לטובת לרשויות קשה, מוגבלי� ציבוריי� משאבי� של
 מיסויבחינה מערכתית של מערכת . נושאי� לא דחופי� אשר דורשי� השקעה ניכרת

 נושאי� מאות� אחד היא,  תאגידי� שקופי� ושותפויות בפרטמיסויושל , בכללהתאגידי� 
 בגלל הקושי להקצות את משאבי הזמ� והמומחיות הרבי� שני� נדחית במש� הסדרת�אשר 

  .אשר נדרשי� להסדרת הנושא
 לשקול ג� את ההיבט המוסדי המשפט בתי גורס כי על לקד� מבקש שמאמר זה הדיו�

 כדי ליזו� שינוי אקטיביסטי התכליתית באופ� נותשר ה� בוחני� א� להשתמש בפרשכא

 
 .912–911' עמב, 22ש "לעיל ה, דג ראו  171
172   היכולת של הורי� לנכות את הוצאות בוטלה:  המצב הוחזר לקדמותו מבחינה משפטיתפרי בעניי

החזרת הסטטוס קוו המשפטי לוותה בהגדלת מכסת , מבחינה פוליטית,  זאתע�. השמירה על ילדיה
 ).12ש "לעיל ה, פריעניי (די� להורי� עובדי� נקודות הזכות בעבור יל

� ל382'  בי השאר סראו  173IRC.  
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, שדות עניי�כמו ב,  ליישו� עלולהוקשהפסיקה תקדימית אשר יוצרת כלל עמו� . בדיני המס
 מערכת חוקית או המסי� רשות עלויות לא מבוטלות על מערכת המס כאשר אי� ללהטיל

  . לל החדש בצורה יעילה וצודקתרגולטורית מספקת כדי לאכו� את הכ
, מבחינה חלוקתית.  בדיני המס שונה מעמימות בדיני� אחרי� בשני מובני�העמימות

העמימות בדיני המס צפויה להגדיל את עלויות הציות לחוק של הנישומי� א� ג� לפתוח 
 אשר יש לה� נגישות, נישומי� גדולי� ומתוחכמי�, ע� זאת. מס אפשרויות לתכנו� לפניה�

 בעמימות הגלומות תכנו� אפשרויותעשויי� לנצל ,  משפטי ולמתכנני מסייעו�טובה יותר ל
 מכיוו� שאפשרויות תכנו� המס אינ� 174.קטני� נישומי� של מזו יותר טובה בצורה

 ייטיבנית� להניח כי האפקט החלוקתי של העמימות ,  נישומי�בי� שוויונימתחלקות באופ� 
 כי נראה 175.לטובת� אותה לנצל יוכלו אשר גדולי� עסקי� ע�ו עמידי� נישומי� ע�בעיקר 
 עמימות שבמקרי בחשבו� להביא עליו, המסי� רשות של הסדרי� פוסל המשפט בית כאשר

.  רבזמ� הזו העמימות את להכיל תוכל המס דיני שמערכת ייתכ�, הפסילה בעקבות בדי�
די� למחלוקת משפטית צפוי  בי� הצדענייני� ניגוד השבה� , משפט אחרי�מתחומי להבדיל

בדיני מסי� חלק ניכר מהעמימות לא יגיע לידי , להביא לליבו� העמימות בדי� בבית המשפט
 המס יש יכולת לקיי� ולרשויות, דיני המס חלי� על קהל גדול של יחידי� ועסקי�. ליבו�

  רגולטוריותכרשויות שלא.  רק חלק קט� מהעסקאות של נישומי�בוח� אשרהלי� שומה 
 רשות אצלחלק ניכר מהמקרי� לא יגיעו לליבו� , אשר מפקחות על מספר עסקי� קט� יחסית

 של במחלוקת השנויות ולהקצות משאבי ליטיגציה לכל העסקאות לנטר הקושיהמסי� בגלל 
 יש תמרי� לשת� שוני� ולנישומי�,  מסי� היא עסקה כפויהגביית,  ועודזאת. נישומי�

לנישומי� אי� . המס הנובעת מפעילות כלכלית מסוימתפעולה כדי להפחית את חבות 
 שההסתברות הנמוכה בהנחה,  להבהיר את הדי�כדי ע� הרשות להתעמתמטרה ) בהכרח(

 את העמימות לטובת הפחתת חבות המס לנצללכ� שהרשות תפעל נגד� תאפשר לה� 
   176.שלה�

 כי נראה א�, לישלי דבר תמיד בהכרח לא היא המס בדיניהכלה זו של עמימות , לכאורה
 הסדרה היעדר שלחלוקתית �הגבייתית בחשבו� את העלות הביא המשפט צרי� לבית

 הערעור ערכאת שקבעה הכלל, זו מבחינה. המס בדיני שינוי יוז� הוא כאשר פורמלית
�דמארי עניי� בנההראשו
 טי קבעה מבח� קזואיסשהיא מאוד משו� י הוא בעייתהירשזו

די ). חלקי או מלא( לקיזוז רטרואקטיבי שרותבו יקבלו אפעמו� שנישומי� אשר יעמדו 
ברור שכלל כזה עשוי לפעול בעיקר לטובת� של נישומי� חזקי� אשר באמצעות מתכנני מס 

  . כי אות� כללי� תקפי� בעניינ�) באמצעי� חוזיי�( מצג ורינסו ליצ

 
174 J. Clifton Fleming, Some Cautions Regarding Tax Simplification, TAX SIMPLIFICATION ch. 14 

(Chris Evans, Richard Krever & Peter Mellor eds., 2015), http://bit.ly/2Mrmxa7 . 
 Andrew Johns & Joel ראו.  המס האגרסיביי� נעשי� על ידי נישומי� אמידי�כנוני ה שרוב תהערכות 175

Slemrod, The Distribution of Income Tax Noncompliance, 63 NAT’L TAX J. 397, 397, 
403–405 (2010) . 

 Yehonatan Givati, Resolving ראו� צפויי� להרוויח מעמימות בדי נישומישבו נוספת למקרה הדוגמ  176
Legal Uncertainty: The Unfulfilled Promise of Advance Tax Rulings, 29 VA. TAX. REV. 137 

(2009). 
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אשר  חקיקה או חקיקת משנה ביוזמת נעשית מורכבי� בנושאי� המס חקיקת מהרבה
יש ) כזרוע של הרשות המבצעת (המסי� לרשות.  האוצרבמשרד והמסי� רשותמקורה ב

 ציבוריות ברשויותכמו ,  זאתע�.  החקיקה שמכוחה היא פועלתבהלי� רבה שליטה אפוא
 על יכולתה להוביל ומשפיע מוגבל המסי� רשות לרשות שעומד המשאבי�ס� , אחרות
 רביהובלת מהלכי� .  ובעונה אחתעתיק� ב רחבי הרגולטוריי� מהלכי� רב של מספר

 השקעות עידוד, תאגידי� מיסוי כגו� מורכבי� מסחריי� בנושאי� חקיקת מס שלמשמעות 
 סדר העדיפות של קביעת. רבי� אנושי הו� וזמ� משאבי דורשתלאומי �בי� ומיסוי הו�

 בית כאשר.  שיקולי� של הדרג המקצועי והפוליטיפי על לרוב נעשית ללוהמהלכי� ה
,  לבטל או להשלי� את פסיקתוהמסי� רשותהמשפט משנה את הדי� באופ� שמחייב את 

 א� בית המשפט ג�, ע� זאת.  הפרויקטי� השוני�של העדיפות סדרהוא למעשה משפיע על 
 המשאבי� יהיו שלרשות לכ� ערובה אי�,  לאכו� הסדר חדשהמסי� רשותיחייב את 

 מסי� זוהו כתחו� שבו שדיני א�. החקיקה הל�מ את להשלי� ובכ� לטפל כדי הדרושי�
 הקריאות 177,אחרי� מתחומי� יותר החוק את שנות להמלי� למחוקק לנוטה שפט המבית

   178. המחוקקידי על כה עדשל בית המשפט כמעט לא נענו 
 בהלי� החקיקה היא סוג של המסי� רשות של שהשליטה מלמד העבר ניסיו� כי נראה

 באמצעות המשפט בית של פסיקתו על היא יכולה להגיב �שבהבמקומות . חרב פיפיות
 ביעילות זאת לעשות יכולה היא, מיוחדת מומחיות דורש אינו אשר פשוט חקיקה תיקו�

 של חשש יש, רבה ומומחיות הכנה עבודת מחייב ההסדר אימו� שבה�במקומות . ובמהירות
 היעדר. יענהסי� לא ת המשפט למחוקק להסדיר נושא מסוי� בדיני מבית של שקריאהממש 
בי� א� קריאתו של ,  בחשבו�להביא שיש תגובה למעשה הלכה הוא המחוקק מצד תגובה

 ידי על תיעשה היא, שדות עניי�כמו ב, ובי� א�,  כהמלצהיעשה המשפט לשינוי הדי� תיתב
 כי מלמד שדות של עניי� הניסיו�. להגיב את הרשויות יחייב זה ששינוי בהנחהשינוי ההסדר 

נמוכה ) מבחינה תקציבית ופוליטית( שלו תוהנרא$,  יותררבה שהמורכבות של הנושא לככ
 בבוא� להחליט במקרה המשפט בתי ידי עלככל שהוא יישקל ( המוסדי להשיקו, יותר

  .  לקבוע כללי� חדשי�� לנהוג זהירות יתר בבואלשופטי� לגרו� צרי�) מסוי�
חשוב שבית ,  זאתע�. ול איננו חזות הכ להדגיש כי השיקול המוסדי שפורט לעילראוי

) הסביר( והחלוקתיות במקרה הגבייתיות את העלויות אמוד בו וינסה ליתחשבהמשפט 
, )שדות עניי� כמו(במקרי� מסוימי� . ששינוי הכלל בידי המשפט לא ילווה במהל� חקיקתי

ויות  החברתיות הצפויות משינוי הכלל בדר� של חקיקה שיפוטית עששהעלויות ייתכ�
 בית בעיני צודק כלא נתפס כשלעצמוג� א� הכלל , לגבור על התועלת משינוי הכלל

  . המשפט
�דמארי בעניי�
 להימנע צרי� שהשיקול המוסדי מורה כי בית המשפט היה נראה, הירשזו

 מלהפו� את ימנעהמחוקק י) שדות עניי�כמו ב(א� בית המשפט מניח כי . משינוי הכלל
 להיות ער לכ� שסוגיית קיזוז ההפסדי� באופ� רטרואקטיבי היא אזי הוא צרי�, קביעתו

 שהעלות של השינוי מכיוו�. רבי� זמ� ומומחיות משאבי עשויה לדרוש והסדרתהמורכבת 
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 וכ�, המסי� רשות סדר העדיפויות של ראש אל לא יעלה שהנושאייתכ� ,  ברורהאיננהעדיי� 
  . רב זמ�חלוקתיות ניכרות �יתיותגבי הנובעת מהכלל עשויה להטיל עלויות מותהעמי

�דמארי בעניי� הערעור ערכאת שלפסק הדי� , כאמור 
 בסופו של דבר בדיו� נהפ�הירשזו
 כי במקרי� רובינשטיי� לנשיאה המשנה הדי� הסופי נדחתה עמדתו של בפסק. הנוס�

ת  לפרשנוהתייחסאמנ� רוב פסק הדי� . מסוימי� יש לאפשר קיזוז רטרואקטיבי של הפסדי�
 הנשיאהאשר נכתבה על ידי , א� בהחלטת הרוב,  לפקודה28 עי� סשלהתכליתית הראויה 

 שינוי כי נאור השופטתבסו� פסק הדי� כתבה . המוסדי לשיקול דגש ג� נית�, נאור מרי�
 המחוקק של מתפקידו הוא,  ביקשה ערכאת הערעור לקד�אשר קיזוז ההפסדי� בדיני מהותי

   179.ולא של בית המשפט
 יחייב את בית המשפט לבחו� בצורה דוקטרינרי השיקול המוסדי כשיקול �אימו

 הנובעות משינוי הסדרי מס מורכבי� והגבייתיות וזהירה את העלויות החברתיות יאליסטיתר
 מקרי� שבה� השיקול המוסדי יטה את הכ� לכ� שבית ייתכנו.  חקיקה שיפוטיתלבדר� ש

רב באופ� שבו העלויות החברתיות שינבעו או יבחר להתע,  מלהתערב כללימנעהמשפט י
או שיקולי� , "מס אמת"כאשר שיקולי , במקרי� אחרי�.  צפויות להיות קטנותהתערבותומ

 שביתראוי , ייתית ג� במחיר של חקיקה שיפוטית חלקית ובעהכלל שינוי את יחייבו, אחרי�
ינבעו משינוי  את העלויות שאמודישקיע מאמצי� ל, המשפט יהיה מודע לשיקול המוסדי

 הרוב שופטי שנהגו ינהג כפי ולא,  הצפויותבעלויות בהתחשבהכלל וינמק את החלטתו 
  .שדות עניי�ב

 השיקול המוסדי של היחסי המשקל בעניי� משמעית� מסקנה חדהסיק פשוט ללא
 המשפט פועל בתנאי� של חוסר ודאות שביתהקושי נובע מכ� .  לשיקולי� אחרי�השוואהב

.  הלכה זו או אחרתהתקבלה בדיעבד נית� לדעת כיצד רקו,  של פסיקותיוותלתוצא באשר רב
עליו ,  בית המשפט שוקל לבטל הסדר קיי�כאשרהטענה שעולה ממאמר זה היא כי , ע� זאת
 פוזיטיבית את הנושא להסדיר כדי בפסיקתו אי� מעטי� לא בחשבו� כי במקרי� להביא

מהסיבות . משלימותת או חקיקת משנה באופ� משביע רצו� ויהיה צור� בחקיקה ראשי
 משרד, המסרשויות  (המבצעת ברשות המס דיני יצירתגורמי� האמוני� על , שפורטו לעיל

 וברשות)  המשפטי לממשלה האמו� בי� השאר על חקיקה פיסקאליתוהיוע� האוצר
 להסדיר את כדיעשויי� להתקשות ולגייס את משאבי הזמ� והמומחיות הנחוצי� , המחוקקת

 שש חלשופטי� יש שבה� במקרי�, לכ�. ואכיפתי משפטי חלל היווצרוכ� עלול ל, נושאה
 סבירה במהירות המשפט בית החלטת על יגיבו כי הרשות המחוקקת והמבצעת לא ממשי

 כחלק. רצויה זאת בכל א� פסילת ההסדר לשקולעליה� , המתבקשת לבצע את ההסדרה כדי
טיעוני� המצדיקי� את פסילת ההסדר הקיי�  בית המשפט לשקול א� העל, הזה מתהלי�
 עיכוב של במקרה הצפויות חלוקתיות�הגבייתיות להצדיק את העלויות כדי מספיקחזקי� 
 שקילת דבר של בסופו, מכריע בהכרח שהוא מדובר בשיקול אי� שא�. בהסדרה ממוש�

 יא� שהאקטיביז� שיפוטי בדיני מסי� משו) אבל לא לחסו� (לרס� נועדההשיקול המוסדי 
  .  של הסדרי� קיימי� על ידי בית המשפטפסילה לצמצ� האמור
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 תיצור לא ההסדר פסילת שבה� מקרי� אות� על להשפיע אמור אינו המוסדי השיקול
 על או 180,) ליצור הסדר קוהרנטי ברורכדי ישמשו� שבהלכה של בית המשפט  (ואקו�
 וצדקת מבלתי מובהקת ואהי הנישומי� לדעת בית המשפט הפגיעה בזכויות שבה� מקרי�
 באות�, ע� זאת.  שלוחלוקתיות�הגבייתיותשפסילת ההסדר מצדיקה את העלויות , כל כ�
�דמארי עניי� וכמו שדות עניי�כמו , מקרי�
בכל הנוגע לקיזוז רטרואקטיבי של  (הירשזו

העלות ,  נראה כי הסיכוי לתגובה מהירה של המחוקק הוא נמו�שבה�, )הפסדי�
והפגיעה בזכויות יסוד של ,  עשויה להיות גבוהה מאודהסדרה� של איוקתיתחל�הגבייתית

 להימנעות להטות את הכ� צרי� היה כי השיקול המוסדי נראה, נישומי� איננה מהותית
 כלל לאמ� עדי� א� נראה לבית המשפט כי ג�,  מקרי�באות�. מלבטל את ההסדר הקיי�

 ממדיי� ורב מורכבי� נושאי� שהסדרת �משו, המלצה בגדר זו אבחנה להשאיר ראוי, אחר
  .  היא בעיקרה בתחו� כשירותו של המחוקקהמס בחקיקת

  סיכו�. ה

 של חקיקה שיפוטית בענייני רב מצוינת לכוח הה מהווה דוגמשדות עניי� בנקבעה שההלכה
שופטי הרוב שינו את דיני המס בנוגע לשותפויות , מהפכני די� בפסק. מסי� ולמוגבלותה

,  זאתע�. לפניה�ימו יותר למציאות העסקית שעלתה מהעסקה שהובאה לדיו� כדי שיתא
 הנסתר רב",  הדי� של בית המשפט העליו�קיותר מעשור אחרי שנית� פס, העובדה שכיו�

 לאופ� שבו מערכת המס הישראלית מתמודדת ע� סוגיות יסוד במיסוי נוגעב" על הגלוי
 ברטרוספקטיבה תהייה א� וררתמע, גלו� בה�ובפרט ע� פוטנציאל תכנו� המס ה, שותפויות

  .  לקרוא את דעת הרוב כאמיצה או כתמימהיש
כמו ,  שותפויותמיסוי כ�ש,  נדירהאיננה מעלה שדות עניי� השיפוטית אשר הדילמה

 מפורט עיגו� דורשי�מחייב הסדרי� מורכבי� אשר לרוב ,  המסבדיני אחרי�תחומי� רבי� 
,  המשפט דוחה הסדר של רשות המסי�תכאשר בי.  משנהבדר� של חקיקה ראשית וחקיקת

 מחוקק על או המס רשויות על לכפות יכולתו כי להניח עליו,  מוצדקבלתישנתפס בעיניו כ
 כאשר כי להניח המשפט צרי� בית כ�על ). מאוד (מוגבלת לרוב היא חלופי הסדר לעג� המס

סדר זה עשויות להיות גבוהות  החברתיות של ההעלויות, חסר הסדר תיצור שיפוטית חקיקה
 אקטיביז� של ליתרונות באשר ספק עוררמ,  למיסוי שותפויותנוגע שנצבר בהניסיו�. מאוד

 לי בית המשפט מבקש לפסול הסדר של רשות המסי� מבשבה�שיפוטי באות� מקרי� 
  .מספק חלופי הסדר שקיי�
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