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 מ"ממע פטורה ח"מט בהלוואת חוץ במטבע הריבית בו אירוע"

 

 מאת

 (*ח"רו) ד"עו, לביא-גוז רחלי  ;   ד"עו, לוי דורון

 

 מבוא    .א

 

 ממסה"( מ"מע חוק: "להלן) 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק, במס החייבות מהעסקאות כחלק

. מסויימים בתנאים בישראל הנעשית( החוק כלשון אשראי עסקת) הלוואה מתן של עסקה מ"במע

 [.1"]בתמורה" ייעשה ההלוואה מתן כי, הינו אלה מתנאים אחד

 

 לו המשתלמת, ההלוואה סכום על כלשהי לריבית בתמורה זאת עושה ללווה הלוואה המעניק מלווה

 להצמיד הלוואה בעסקאות לעיתים מקובל, בנוסף. הצדדים קבעו אותה לנוסחה בהתאם הלווה ידי על

 הינו תקופה בתום שיוחזר הסכום כי, ולדרוש מסויים חליפין שער/למדד ההלוואה וקרן הריבית את

 .ל"הנ ההצמדה לאחר המתקבל הסכום

 

 לדאוג, כלל בדרך, נועדה ההצמדה הפרשי בתוספת עליה והריבית ההלוואה קרן של להחזר הדרישה

 לסכום שלו הקנייה כוח מבחינת ערך-שווה סכום, זמן לאחר לקבל לו ולאפשר המלווה של לאינטרסים

 .בעבר נתן אותו

 

 העודף חיובי סכום הינו הצמדה והפרשי ריבית של זה סכום, צמודה הלוואה של הקלאסי במקרה, לכן

 [2.]מ"מע חוק ממסה אותו, המלווה בידי מוסף ערך למעשה ומהווה, ההלוואה של הקרן סכום על

 

, ההלוואה צמודה אליו המדד/המטבע בשער ירידה בעקבות, שבה סיטואציה נוצרת לעיתים אולם

 .ללווה שהוענק הקרן מסכום אף הנמוך סכום הינו למלווה שיוחזר הסכום

 

  

 



 :הבא המקרה את לדוגמה טלו

 

( לדולר ח"ש 4 של חליפין שער לפי 1,000,000)$ ח"ש 4,000,000 של סכום מאלמוני לווה פלוני

 קרן. 10% של בשיעור ריבית ונושאת ב"ארה לדולר צמודה ההלוואה. מסחרי אופי בעלת בהלוואה

 הנומינלית הדולרית הריבית כי, מעלה פשוט חישוב. שנה בעוד לפירעון עומדות והריבית ההלוואה

 המכונה המרכיב: "להלן) 100,000= $ 1,000,000*10% הינה ההסכם פי על ההלוואה על שנצברה

 "(.הדולרית הריבית

 

 

 היתרה, השחיקה בשל. לדולר ח"ש 3 על כיום עומד והוא הדולר שער נשחק השנה סוף לקראת

 3,300,000 של סך על עומד, הדולרית הריבית המכונה המרכיב בתוספת, ההלוואה קרן של בשקלים

 מהקרן ח"ש 700,000 של בסך נמוך תנאיה לפי ההלוואה של הפירעון סכום, דהיינו. בלבד ח"ש

 למלווה מהותי כלכלי הפסד שקיים באופן(, 4,000,000 - 3,300,000) ההלוואה של המקורית

, מהעסקה מוסף ערך נוצר לא שלמלווה בלבד זו לא כי, יוצא זה במקרה. ההלוואה ממתן כתוצאה

 .ניכר כסף סכום מלווה אותו הפסיד, ריאלית כלכלית שמבחינה אלא, ריבית של חיובי סכום בדמות

 משאלה נובעת זו לשאלה התשובה? מ"מע בחוק כהגדרתה" עסקה"ב מדובר כזה במקרה האם

 .תמורה משום" הדולרית הריבית המכונה סכום"ב לראות ניתן האם, והיא אחרת

 

 דיון     .ב

 :כדלקמן וקובע מוסף ערך מס בהטלת דן מ"מע לחוק 2 סעיף

 ...".מוסף ערך מס יוטל....  בישראל עסקה על"

 :הבא באופן( ההגדרות סעיף) מ"מע לחוק 1 בסעיף מוגדרת עסקה

 :מאלה אחת כל -" עסקה""

 ;ציוד מכירת לרבות, עסקו במהלך עוסק בידי שירות מתן או נכס מכירת     (1)

 

(2)     ;... 

 

 ."אקראי עסקת     (3)

 

 :הבא באופן 1 בסעיף מוגדרת אקראי עסקת

 

  



 

 -" אקראי עסקת""

 

 ;...."מסחרי אופי בעלי הם השירות או כשהמכירה, באקראי שירות מתן או טובין מכירת     (1)

 

 :הבא באופן( ההגדרות סעיף) מ"מע לחוק 1 בסעיף מוגדר" שירות"

 

 

 , ....".כסף והפקדת אשראי עסקת לרבות, מכר שאיננה הזולת למען בתמורה עשיה כל -" שירות""

 

". שירות"כ מ"מע לחוק 1 בסעיף מוגדרת( הסעיף כלשון, אשראי עסקת) הלוואה מתן של עסקה

 יתבצע" שירות"ה כי, מ"מע לחוק 1 סעיף דורש, מ"במע חייבת עסקה ייחשב" שירות"שה לכך כתנאי

  .בתמורה

 

 כנגדה שניתנה הלוואה במתן עסקינן לעיל בדוגמה המובא זה כגון במקרה האם, לקבוע מנת על

 לפירוש תחילה נפנה, מ"במע יתחייב" דולרית ריבית המכונה המרכיב"כךש, מ"במע החייבת תמורה

 .מ"מע בחוק" שירות" המונח

 ש"פ' נ חצור קיבוץ 165/82 א"ע, מס דיני פרשנות לעניין המנחה הדין לפסק לפנות ראוי כך לשם

 "(:חצור קבוץ פרשת: "להלן( )1985( )2)לט ד"פ, רחובות

 :באמרו מס חוק לפרשנות הראויה הדרך את ברק השופט קובע שם

 

 לך אין. המחוקק שנקט הלשון היא המוצא נקודת? בחוק דיבור של" הנכונה" המשמעות תיקבע כיצד"

 נקודת להיות חייבת. הלשון בתורת מינימאלי ולו לשוני עיגון לה אין אם, דיבור של" נכונה" משמעות

 מביאה בלשון המעוגנת משמעות כל כן אם אלא, החוק בלשון הנכון לפירוש ארכימדית אחיזה

 בלשונה המעוגנות מהאפשרויות אחת להיות" נכונה"ה המשמעות חייבת" אבסורד" בהעדר. לאבסורד

 בלשון לפתוח יש לעולם. הסיום נקודת אינה היא אך. המוצא נקודת איפוא היא הלשון. ההוראה של

 ויחידה באחת לבחור יש פותחת שהלשון השונות האפשרויות מבין. בה לסיים אין לעולם אך, החוק

 .תכליתה פי ועל ההוראה מטרת פי על נעשית זו בחירה". נכונה" כאפשרות

 

 להם אין. מסים חוקי של לפירושם גם משמשים, כלל בדרך חוקים לפירוש המשמשים, אלה כללים

 לשון היא המוצא נקודת מס חוק לעניין גם, אחר חוק כל כמו... משלהם פרשנות כללי המסים לחוקי

 מבין. ההוראה בלשון, מינימאלי ולו, עיגון יש השונות לאפשרויות אם, היא והשאלה, החוק

 ."המס חקיקת של מטרתה את המגשימה, אפשרות אותה לבחור יש השונות הלשוניות האפשרויות

 



  

 

 בספרו ברק אהרן השופט(, בדימוס) העליון המשפט בית נשיא כבוד של לדבריו לפנות ניתן, בנוסף

 [3:]חוק הוראות לפרש יש בה המקובלת בדרך דן הוא בו, החקיקה פרשנות

 

 - הקשים ובמקרים, מטרתה, הנורמה לשון:במשפט פרשנות תורת כל של המרכיבים הם שלושה"

 ..."שיפוטי דעת שיקול

 

 

 לפי כי, הינה ברק אהרן בדימוס הנשיא כבוד של ומספרו חצור קיבוץ מפרשת המתבקשת המסקנה

 התכלית אחר ממלאת אשר הפרשנות את הלשוניות הפרשנויות כלל מתוך לברור יש הפרשנות תורת

 הפרשנות היא מה, יקבע אשר שיפוטי דעת שיקול יופעל האפשריות הפרשנויות כל ומתוך, החוק של

 [4.]הנכונה

 

 שלושה של לאורם מ"מע לחוק 1 שבסעיף" שירות" המונח הוראות את ולבחון לפנות יש, משכך

 .לעיל שצוינו המבחנים

 

 הלשוני המרכיב       .1

 

 לכאורה היא וככזו מ"מע לחוק 1 שבסעיף" שירות" המונח הגדרת של בחובה באה אשראי עסקת

 .מ"במע חייבת

 

 .תמורה כנגד להינתן עליה", שירות"כ תיחשב אשראי שעסקת מנת על, ברם

 :כדלקמן ומציין לתמורה בדרישה דן[ 5]נמדר אהרן' פרופ

 

". שירות מתן" בעסקת התמורה יסוד של קיומו את במפורש קובעת לחוק 1 שבסעיף שירות" הגדרת"

 לא תמורה ללא שניתן ושירות, שירות מתן עסקת לגבי תמורה דורש החוק, מכר של מעסקה בהבדל

 ."במס יחוייב ולא" עסקה" לגדר ייכנס

 

 :ומציין שירות כמתן הלוואה במתן[ 6]נמדר' פרופ דן בהמשך

 

  



 

". שירות" עסקת מהווה אשראי מתן, לחוק 1 שבסעיף" שירות" הגדרת של המפורשת הוראתה פי על"

 הוא מתחייב שבגינו ללווה כהלוואה כסף סכום נותן שהמלווה הינה אשראי עסקת של הפשוט מובנה

. וריבית הצמדה מהפרשי, כלל בדרך, המורכב" מחיר" בתוספת הקרן סכום את למלווה להשיב

 במתן העסקה מחיר כי עולה מכאן, .... הלווה של לרשותו הקרן העמדת הוא בהלוואה הטמון השירות

 ....".לקרן המתווספים ההצמדה והפרשי הריבית, דהיינו, בכסף השימוש ערך הוא ההלוואה

 

 לא האשראי עסקת כנגד בו מקום כי, בבירור עולה מ"מע לחוק 1 שבסעיף" שירות" הגדרת מלשון

 .מ"מע בחוק" עיסקה" בגדר הנכנס בשירות עסקינן אין אזי(, ההלוואה לקרן תוספת) תמורה ניתנה

 

 של במקרה למלווה שנצמח הכלכלי המוסף הערך את בוחנים בו מקום שבעתיים מתחזקת זו מסקנה

 שלא בלבד זו לא, לפרעונה ועד ההלוואה מתן מיום כי ורואים, לעיל האמורים בתנאים הלוואה מתן

 מבחינה כסף הפסיד אף המלווה אלא, למלווה מוסף ערך התווסף ולא כלכלית הטבה כל נצמחה

 .כלכלית

 

 התכליתי המרכיב       .2

 

 מתאימה הסעיף לשון האם, קרי. התכליתי המרכיב את לבחון יש הפרשנות הליך של השני בשלב

 [7.]המחוקק של לכוונתו תכליתה מבחינת

 

 נכונה משפטית כמשמעות לבחור יש החוק לשון של השונות הלשוניות המשמעויות מבין, לעיל כאמור

 מסביבתו, החוק מלשון לומדים החקיקה תכלית על[ 8.]החקיקה תכלית את מגשימה אשר זו את

 [9.]אחר אמין מקור ומכל, השיטה של היסודות מעקרונות, החקיקתית מההיסטוריה, הנורמטיבית

 

 .מ"מע בחוק" שירות" המונח הגדרת ושל מ"מע חוק של תכליתו על לעמוד נבקש, משכך

 

 :כך נאמר[ 10]מ"מע חוק להצעת ההסבר בדברי

 

 מבחינה. בפעילותה המשקית היחידה שתורמת הערך תוספת את מבטא' מוסף ערך' הכללי המונח"

 השירותים בין או, קניותיו לבין העוסק של מכירותיו שבין בהפרש זו ערך תוספת מתבטאת כללית

 ."שקיבל השירותים לבין שנתן

 

  

 



 :להלן האמור ציון אגב מוסף ערך של הכלכלית בהגדרה ועוסק לחוק וברקע במבוא דן[ 11]פרידמן. א

 

 

 Added" )מוסף ערך" המושג מקור את להבין מבלי המוסף הערך על מס של טיבו את להבין ניתן לא"

Value ,)ספירה למנוע" המוסף הערך" מושג נועד סמואלסון לדברי. הכלכלה בתורת יסוד אבן שהוא 

 Net) הנקי הלאומי התוצר את לחשב שבאים עת, הפירמות כלל ידי על הייצור זרם של כפולה

National Product( )להלן :N.N.P...) 

 

 מ"מע חוק כי, איפוא יוצא...  הכלכלית הגישה סמך על במס לחיוב גישתו את בנה בישראל מ"מע חוק

 ....". המוסף הערך את במס וממסה הכלכלית ההגדרה את בסיסי באורח תואם

 

 :ומציין המוסף הערך על המס הטלת בעקרון דן[ 12]נמדר' פרופ

 

 מתורת לקוח" מוסף ערך" המונח. המוסף הערך על המוטל מס הינו - הוא כן כשמו - מוסף ערך מס"

 ."העסקית בפעילותה משקית יחידה שתורמת הערך תוספת את להגדיר נועד הוא שם. הכלכלה

 של המוסף הערך על מס להטיל בא מ"מע חוק - אין בילתה אחת מסקנה עולה לעיל מהמובאות

 .השירות נותן/המוכר

 

 שנפרע הסכום בו מקום, הלוואה לקרן המתווסף סכום הינה ריבית כי, מחלוקת ואין הואיל, משכך

 כל המלווה קיבל לא, המטבע שער שחיקת בשל וזאת, ללווה ניתן אשר ההלוואה מסכום נמוך למלווה

 .ועיקר כלל מוסף ערך מס לו נצמח לא ומשכך ריבית

 

 מ"מע להטלת תוביל" הדולרית הריבית המכונה המרכיב" על מ"מע לגבות יש לפיה טענה, אחר לשון

 .ההלוואה קרן את תמסה ובכך למלווים שנצבר הפסד בגין

 

 ההכנסה) המוסף הערך על רק מס מטילים( הכנסה מס פקודת וכן) מ"מע חוק לפיה לטענה חיזוקין

 [:13]בספרו" לחוק ורקע מבוא" בפרק פרידמן. א של בדבריו למצוא אף ניתן( החייבת

 ההכנסה על אחד כל, דבר של בסופו, מוטלים( במקור אינה תוספת - וישירים עקיפים) המס סוגי שני"

 ."בלבד טכנית מבחינה ושונות במטרתן הזהות מדידה שיטות לפי החייבת

 

  

 



, וריבית שער הפרשי בגין הכנסה לרבות, אשראי ממתן למלווה שצומחת הכנסה כל, לאמור בהתאם

 [.14]מוסף ערך במס חייבת תהא

 

 השקלית הקרן על הנצברת כתוספת נמדדת ההלוואה על הנצמחת ריבית כי ספק אין, למעשה

 .מלכתחילה כהלוואה שנלקחה

 

 בין", אדם של הכלכלי לעושרו תוספת" לתאר בא" מוסף ערך"/"הכנסה" המונח, מקובלת גישה פי על

 [.15]כסף-בשווה ובין בכסף

 

 - ופירות קרן בין אבחנה" הפרק בתת דיון קיים[ 16]הכנסה מס, רפאל אמנון המלומד של בספרו

 :כדלקמן" הכנסה" המונח לעניין ומצוין" בפקודה" חייבת הכנסה"ו" הכנסה" הגדרת

 

, מבדיל, כזו הכנסה בגדר שאינו כתקבול או, כהכנסה תקבול של אופיו בקביעת המנחה העיקרון"

, מוגבל לזמן מנכסיו נכס אחר לאדם מעביר הנישום בו מקום, לדוגמה, כך. לתשואה נכס בין, למשל

 לשאת התקבול על", הכנסה" במונח להיכלל מנת-על הרי, מסוים תקבול לידיו מקבל הוא ובתמורה

 רכושו אלא אינו הנכס שהרי. מס מטילים אין עצמו הנכס החזר שעל בעוד, הנכס על תשואה של אופי

 נוהגים שאנו - והתמורה, מוגבל לזמן שימוש בו שייעשה מנת-על לאחר נמסר אשר, הנישום של

 ."התשואה היא - וכדומה תמלוגים, ריבית, שכירות דמי לכנות

 

. עצמו הנכס להחזר בניגוד וזאת נכס על הנצברת תשואה משמעה ריבית הכנסת, מעתה אמרו

 .מיסוי בר אינו וממילא מוסף ערך מהווה אינו וכן הכנסה בגדר אינו הפיקדון קרן החזר, משכך

 

, שנתן ההלוואה לקרן כלשהו סכום למלווה נוסף שלא בלבד זו לא, לעיל המובאת ההלוואה בדוגמת

 בגין הכנסה/מוסף ערך כל למלווה נצמח לא, היינו) ירד ההלוואה צמודה היתה אליו הדולר שער שכן

 .פרעונה ועד ההלוואה מתן מיום שקליים בערכים הפסיד אף המלווה אלא(, ההלוואה מתן

 

 הערך את לבחון יש ומשכך, בשקלים מס לחישובי מתייחסים כולם המס שחוקי, דפליג מאן לית

 נעשה המס הטלת לצורך המוסף הערך חישוב, כלומר. שקליים במונחים למלווים הנצמח המוסף

 התמורה ואילו, ההלוואה מתן ביום הדולר שער לפי מתורגם הדולרי ההלוואה כשסכום, בשקלים

 .הפירעון במועד הדולר שער לפי מתורגמת ההלוואה מפרעון הכוללת

 

 מנוגדת אף אלא לדין מנוגדת שהיא בלבד זו לא", דולרית ריבית המכונה המרכיב" על מ"מע הטלת

: פעמיים נפסד ייצא שהמלווה, לכך יוביל שכזה במצב מ"מע תשלום, למעשה. הישר ולשכל להיגיון

 .לו שנוצר כספי הפסד על מ"מע מגביית ופעם המטבע שער מירידת פעם

 



  

 

, מכך יתרה. למלווה שנגרם הפסד על מס מטילה, הישר ולשכל הכלכלי להיגיון המנוגדת, זו פרשנות

, קטנה ההלוואה יתרת בו מקום", דולרית ריבית המכונה המרכיב" על מ"מע להטיל יש לפיה פרשנות

 [.17"]אמת שומת אל חתירה" שהינה, המס חוקי תכלית לאושיות מנוגדת אף

 

 השיפוטי הדעת שיקול מרכיב       .3

 

 כהן-שטרסברג השופטת' כב של דבריה זה לעניין יפים. המשפט מאושיות הינה ונכון אמת מס גביית

, השאלה נדונה שם, 9-ה( 2003 יוני) 3/יז מיסים, 4 א"ת שומה פקיד' נ' ואח קלס רון 900/01 א"בע

 לבחור זכאים, שונים בתפקידים שניהם עובדים בה בחברה הוא הכנסתם שמקור זוג בני האם

 זה תלויים הכנסתם שמקורות חלוטה חזקה נגדם שעומדת או, הכנסתם על המס של נפרד בחישוב

 :הדין-בפסק נקבע כך. מאוחד בחישוב הם חייבים ולפיכך, בזה

 

 שאינה מפורשת בלשון המחוקק קבע לא עוד כל. צדק להגשים היא החוק של תכליתו כי היא חזקה"

 הוא שאין בחזקתו הישראלי המחוקק את המשפט בתי יעמידו"]...[ אחרת, פנים לשתי משתמעת

 היועץ' נ נאשף 290/63 פ"בע כהן. ח השופט... )צדק של מקובלים מושגים הנוגדות הוראות קובע

, 32( 3)יט ד"פ, נזן' נ לממשלה המשפטי היועץ: גם ראו. 579, 570( 2)יח ד"פ, לממשלה המשפטי

 הצדק(. 245, 237 ו ד"פ, העבודה שרת' נ י"בא הלאומית העובדים הסתדרות 282/51 צ"בג; 46

 סמך על ולא, הנישום של הנכון העובדתי המצב פי על מס כלומר, אמת מס יהיה שיוטל המס כי מחייב

 מס. לסתירה ניתנת אינה כן פי על ואף למציאות נוגדת להיות היכולה מסויימת עובדתית הנחה

 המצב זה אין כאשר, בזה זה תלויים הכנסותיהם מקורות כי ההנחה סמך על זוג בני על המוטל

 של מקובלים מושגים הסותר מס - בעיניי - הוא, הזוג בני על הנטל מוגבר זו הנחה עקב ואשר לאשורו

 ."צדק

 

 מסויימת עובדתית הנחה על מסתמכת אינה אשר פרשנות לאמץ יש, אמת מס לגבות מנת על

 במנותק" הדולרית הריבית המכונה המרכיב" חישוב. הכלכלית למציאות נוגדת להיות העשויה

 מההלוואה משמעותי באופן נמוכה הנפרעת שההלוואה כך, נשחקה ההלוואה שקרן מהעובדה

 .הכלכלית למציאות הנוגדת דמיונית הכנסה המלווה אצל יוצר, שניתנה

 

 השקלית ההלוואה יתרת שבין ההפרש את לקחת יש, המוסף הערך מהו לבחון מנת על, משכך

 .שנפרעת השקלית ההלוואה יתרות לעומת שניתנה

 

 תמורה כל נצמחה לא ולמלווה הואיל - אחת הינה השיפוטי הדעת שיקול מבחינת הראויה הפרשנות

 ההלוואה פירעון במועד למלווה מוסף ערך כל נצמח לא אזי, הורע אך ומצבו שנתן ההלוואה בגין

 .מ"מע עליו להטיל אין ומשכך

 



  

 

" הכנסה"כ להיכלל יכול אינו המטבע שער מירידת הנובע כלכלי שהפסד, לגישה נוספים תימוכין

, כהן ואמיר אשר משה של במאמרם למצוא אף ניתן(, מוסף ערך להוות לא אף קוהרנטי ובאופן)

 השלכות נבחנו שם, 96-א( 1998 אוגוסט) 4/יב" מיסים", "השליליים המדדים" של המיסוי השלכות"

 :כדלקמן וצויין הכנסה במס הקשרים במספר השליליים המדדים של המיסוי

 

, .... אדם של לעושרו תוספת או חיובי סכום הינה הכנסה כי, בבסיסה מניחה בישראל המס שיטת"

 אינה", כלכלית הוצאה" או" כלכלי הפסד" למעשה שהינה, אלו בנסיבות" שלילית הכנסה, "לפיכך

 ....הכנסה מס בפקודת כמשמעותו" הכנסה" המונח בגדר לבוא יכולה

 

 מדד צמודות הלוואות

 

 מהווה זו שחיקה ההלוואה נותן בידי". מדד צמודות" הלוואות נשחקות שליליים מדדים של בתקופה

 ...". מימון הוצאת

 

 ומסקנות סיכום     .ג

 

", שירות" המונח והגדרת מ"מע חוק ללשון בהתאם - אחת הינה המתבקשת המסקנה, לסיכום

 במקרה, הכלכלי לחישוב בהתאם וכן" מוסף ערך" המונח של והמשפטית הכלכלית לפרשנות בהתאם

 חבות אין כן ועל מההלוואה מוסף ערך כל נצמח לא, ההלוואה צמודה אליו המדד/המטבע שער ירד בו

 .מ"במע

 

 להיגיון לחלוטין המנוגדת פעולה הינה" דולרית ריבית המכונה המרכיב" על מ"מע הטלת, מכך יתרה

. המוסף הערך מיסוי אל החתירה שהיא, מ"מע חוק של הראשונית ולתכליתו הישר לשכל, הכלכלי

 תוספת על לא מ"מע להטלת ומוביל אמת מס גביית לתכלית חזיתית עומד שכזה מיסוי, ממילא

 (.הפסד) בעושר גירעון על אלא( הכנסה) לעושר

 

 המס אושיות את נוגדת אף דנא במקרה" דולרית ריבית המכונה המרכיב" על מ"מע הטלת, היינו

 .הפסד על ולא המוסף הערך על נגבה מס לפיהן יסוד ומושכלות

 

 '.ושות מטלון, פולק, עמית במשרד דין עורכי הינם הכותבים         *

 



 אשראי עסקת נכנסת שבגדרה מ"מע לחוק 1 בסעיף המצויה" שירות" מהגדרת נובע הדבר       .1

 והפקדת אשראי עסקת לרבות, מכר שאיננה הזולת למען בתמורה עשיה כל" הינו שירות כי, והקובעת

 .זה במאמר להלן הדיון המשך וראה, ....". כסף

 

 לחוק 1 בסעיף המגדירה, 1961-א"התשכ(, חדש נוסח) הכנסה מס פקודת את לדוגמה ראו       .2

 התביעה לסכום או לחוב שנוסף סכום כל -" הצמדה הפרשי: ""הבא באופן הצמדה הפרשי המונח את

 ...".שער הפרשי לרבות, אחר למדד או לצרכן המחירים למדד, המטבע לשער הצמדה עקב -

 

 .80' עמ(, 1993) שני כרך, החקיקה פרשנות, ברק אהרן       .3

 

 בו( 1998) 817(, 4)נב ד"פ' ואח לעבודה הארצי הדין בית' נ סרוסי 4601/95 ץ"בג גם ראו       .4

. ביסודו המונחת המטרה מהי עצמנו את שואלים אנו, חקיקה דבר של שבפרשנותו, מכאן: "נאמר

 את מגשים אשר מובן אותו יינתן ללשון. הלשון של המילוני מובנה פי-על אך ייקבע לא החוק של מובנו

 אשר לשוני מובן אותו ייבחר השונים הלשוניים המובנים מבין.... החקיקה ביסוד המונחת המטרה

 והנגזרת, עלינו המקובלת התכליתית הפרשנות זו...להגשים נועד שהחוק התכלית את מגשים

, וערכים אינטרסים, צרכים של יומיום חיי אלא מושגים של עדן גן אינו שהמשפט הכללית מהתפיסה

 שונים בחוקים המופיעים זהים לביטויים, כן-על. נתון בזמן להגשים נתונה חברה מבקשת שאותם

 ביסוד המונחת והתכלית, תכליתו פי-על נקבע ביטוי של מובנו, אכן. שונים מובנים להינתן עשויים

 ".שונה היא שונים חוקים

 

 .176' עמ(, 2000, שנייה מהדורה) מוסף ערך מס נמדר אהרן       .5

 

 .187-ו 186' עמ, שם       .6

 

 השני המרכיב: "81' עמ(, 1993) שני כרך, החקיקה פרשנות בספרו, ברק אהרן זאת תיאר כך       .7

 משמעותו את קובעת הנורמה של התכלית, פיו על. התכלית מרכיב הוא התכליתית הפרשנית בשיטה

 ליתן הפרשן על פיו על, התכלית כלל, השני הבסיסי הכלל נגזר זה ממרכיב. הטקסט של המשפטית

 של תכליתה את המגשימה לשונית משמעות אותה - החוק ללשון, חוק הוא הטקסט ואם - לטקסט

 ."בטקסט המעוגנת הנורמה

 

 שני כרך, החקיקה פרשנות בספרו ברק( אז כתוארו) השופט' כב בדברי לעיל 4 הערה ראו       .8

 .81' עמ( 1993)

 

, גדולים למפעלים שומה פקיד' נ מ"בע( ישראל) טרבינול מעבדות 93/88 א"ע, למשל, ראו       .9

 (.1992) 396, 385( 2)מו ד"פ

 



 .28.4.1975-מ, 233 ח"ה, 1975-ה"התשל, מוסף ערך מס חוק הצעת      .10

 

(, 2005, זיידנברג ופנינה ברגר שי בהשתתפות) וההלכה החוק: מוסף ערך מס פרידמן אבי      .11

 .17' עמ

 

 .36' עמ, לעיל 5 הערה ראו      .12

 

 .לעיל 10 הערה ראו      .13

 

 .בישראל שנעשתה, מ"מע לחוק 1 בסעיף כהגדרתה, עסקה לכדי עולה שהדבר בהנחה      .14

 

 5/י מיסים", הוניות הוצאות ותביעת מוחשיים לא נכסים פחת" ח"רו, אבני אבידור ראו      .15

, הכנסה מס רפאל אמנון של בספרו" הכנסה" למונח כללי תיאור וראו. 12-א' עמ( 1996 אוקטובר)

 כוללנית בצורה: "נכתב שם 26' עמ(, 1995, מהולל ירון בהשתתפות, שלישית מהדורה) א כרך

 כללי מארוע כתוצאה אדם של הכלכלי" עושרו"ל תוספת לתאר בא" הכנסה" המונח כי, לומר אפשר

 והגדרת - שונים תקבולים על במס חיוב, "ד"עו, אלתר אבי ראה כן". כסף בשווה ובין בכסף בין מסויים

 מבחן המציע 41-א' עמ( 1987 מאי) 3/א מיסים", בישראל הכנסה מס פקודת פי על" הכנסה"

 או ישיר קשר והקשור אדם של לעושרו כלכלית תוספת שהינו תקבול כל: "כדלקמן" הכנסה" להגדרת

 ".הפקודה במשמעות הכנסה מהווה כלשהו מסוג לתמורה או הכנסה למקור עקיף

 

 .32' עמ(, 1995, מהולל ירון בהשתתפות, שלישית מהדורה) א כרך הכנסה מס רפאל אמנון      .16

 

, 22-ה( 2006 דצמבר) 6/כ" מיסים, "דן גוש שומה פקיד' נ חיים קרן, 1109/04 ה"עמ ראו      .17

 הרמוניה ליצור מגמה מתוך הגם, המס חוק לשון את לפרש נדרש מסים של משפט בית: " 204' עמ

 בית. האמת שומת אל החתירה היא הראשונית תכליתה, הפקודה. בכללותו הדין מארג לבין בינו

, שהבנתם ועסקיים כלכליים ולשינויים להתפתחות קשוב יהא זו תכלית ליישם המבקש משפט

 דיני פרשנות, "ברק. א ראו) הפרשנות למלאכת אינהרנטיים יהיו שילובם ולעיתים בהם התחשבות

 62( 5)מו ד"פ, דן גוש מוסף ערך מס' נ משחקים ארם 733/89 א"ע ראו כן(". 1-א 4/יא מיסים", המס

 בצורה לפרש יש, אחר חוק כל גם כמו, הפיסקאלית החקיקה את כי, ההלכה גלי בריש נקבעה שם

 .החקיקה תכלית את שישרת ובאופן וקוהרנטית אחידה, הגיונית

 

" 


