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. שר האוצר1 המשיבים:
  . מנהל רשות המיסים2  
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  5 .facebook inc  
  6 .facebook ireland  
 

עתירה למתן צו על תנאי

 )1.11.2017י"ב בחשון התשע"ח ( תאריך הישיבה:
 
  

ארי בן דרור מזכיר הרכב
  גלית טובינה  קלדנית:

  
  

  :העותר בשם
  

  :2-1בשם המשיבים 
  :4-3בשם המשיבות 
 :6-5בשם המשיבות 

  ן דודרועי בבעצמו; עו"ד 
  

  עו"ד ע' לינדר
  עו"ד ח' בלייברג; עו"ד א' גילביץ'

 עו"ד י' שרביט; עו"ד ש' כגן 
  

פרוטוקול        

   1 

 2עו"ד בן דוד: קראתי בעיון את תגובות המשיבים. אם לפרוט את הדברים, טוענות המשיבות 

 3  שנים 10שהעתירה מוקדמת. אנו פה במצב שבעוד שנה נחגוג 

  4 

 5  ה שהוגשה עתירה מוקדמת לא אומר שלא ניתן לטעון. ז ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

  6 

 7  בן  דוד: אני מתכוון לכך שרשות המיסים מטפלת באי תשלום המס.  עו"ד

  8 

 9 -  6%בינתיים התבשרנו שהתפרסם החוזה. קבעו שם את שיעור המס ל כבוד השופט א' שהם:

 10  וידנדים. ועם די 4%

  11 
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 1הגיש את העתירה. בעצם חיכה לחוזר כדי הענין שיש חוזר. אדוני  ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

 2להגיש את העתירה. אין בהערות אלה כדי לגרוע מחשיבותו העקרונית של הנושא, ובאמת נרצה 

 3  לשמוע מהמדינה.

  4 

 5אני שם בצד את כל הטענות לגבי זכות העמידה ועוד טענות אחרות. אך  כבוד השופט א' שהם:

 6ת הללו, ואני מניח שיש חברות נוספות אם אדוני תוקף את העובדה שלא ממסים את החברו

 7בינלאומיות מהסוג הזה, אז צריך לתת למדינה לעשות את העבודה, ואם בסופו של דבר יגישו 

 8שומה והמדינה תגבה או תסתפק במס בלתי סביר, יכול להיות שבמצב כזה אפשר להגיש עתירה, 

 9  ה. גם זה בסימן שאלה לאור ההלכות הקיימות אך עדיין אפשר לעסוק בז

  10 

 11  שזה פרומיל מסך העלויות.  ₪מיליון  78עו"ד בן דוד: עד היום גבו מגוגל סך הכל 

  12 

 13אני רוצה לשמוע מנציגי המדינה מה נעשה בענין הזה. נעזוב את הטענות  כבוד השופט א' שהם:

 14  הפורמליות שנטענו ע"י כל אחד מהמשיבים. 

  15 

 16הדין ולא לחינם הוציאה חוזר. עו"ד לינדר: רשותך המיסים עובדת, מבצעת את מלאכתה לפי 

 17ובין אם מדובר  3-4כמו שאמרתי הנושא הזה לא לחינם הנושא מפורט. בין אם מדובר במשיבים 

 18  הרי הסיטואציה היא קצת מוזרה. אני יכול כרגע לדבר ב"קלישאות".  5-6במשיבים 

  19 

 20  אנו לא מבקשים לחשוף. כבוד השופט א' שהם:

  21 

 22יחסות פרטיקולרית לבין האמירה שרשות המיסים עובדת, בין התי ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

 23  עד הגשת העתירה ביצענו כך וכך. יש משהו באמצע. ניתן לומר בין שיצא החוזר 

  24 

 25  מה נעשה כדי ליישם את החוזר הזה.  כבוד השופט א' שהם:

  26 

 27נעשתה עבודה רצינית. זה ענין שבכל העולם מתלבטים בו. מרגע שיצא החוזר עו"ד לינדר: 

 28  שמים אותו עובדים ברשויות המס הגורמים הבכירים ביותר ומטה על יישומו של החוזר. מיי

  29 

 30  מה זה "עובדים על יישומו"? ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

  31 

 32יש גוף ברשות המיסים שמטפל באופן ספציפי בתאגיד או שכולם  כבוד השופט א' שהם:

 33  מטפלים?

  34 

 35טית, הם שזה בתחומי הסמכות שלהם הם עו"ד לינדר: הגופים הרלבנטיים קיבלו שומה רלבנ

 36שעוסקים בענין של הוצאת שומות דיונים עם נישומים או שעושקים כשמדובר במע"מ. באותו 

 37  מטה של רשות המיסים, היום הסמנכ"ל הבכיר עוסקים בענין וביישומו. 
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 1למה הכוונה עוסקים ביישומו? מה עושים? בודקים תיקים של  ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

 2ות מסוימות? מה זה אומר עוסקים ביישומו? אני מבקשת להבין מה מסתתר מאחורי חבר

 3  המילה?

  4 

 5עו"ד לינדר: יש אנשים שעוסקים בפקיד שומה ובמע"מ. מעלים גם שאלות למטה ושואלים איך 

 6ליישם את החוזר. לאחר שבעתירה עצמה הטענה היתה שלא נעשה כלום, בתשובה וגם היום 

 7עשה. לא אתייחס למה שכתוב בדו"ח מבקר המדינה. מיישמים את בע"פ העותר אומר שכן נ

 8החוזר לגבי המקרים הרלבנטיים. זה מעורר שאלות. מי שמופקד על הענין ברמת המטה הוא 

 9  הסמנכ"ל הבכיר שהוא בענין נזקק לשאלות בשטח לגבי איך מיישמים את החוזר. 

  10 

 11  קולריים לענין יישומו של החוזר. אז אדוני אומר שיש מקרים פרטי ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

  12 

 13החברות המדוברות, מגישות שומה עצמית וזה נבחן? זה נעשה בדרך  כבוד השופט א' שהם:

 14  ינים הרגילה?יהענ

  15 

 16ינים הרגילה התשובה היא חיובית. בענין אחד אדייק. היה חשוב יעו"ד לינדר: לגבי דרך הענ

 17מדגיש שישנן שתי אפשרויות. יש אפשרות להדגיש כבר בענין שבי, בענין כב' הנשיאה ריבלין 

 18שנישומים מגישים חוזר ואז יש את שלב א' ושלב ב'. יש את הנישומים שלא נרשמים. אז אין 

 19בעיה של התיישנות. הפסיקה קובעת שברגע שמתחיל ההליך אז מתחיל ההליך. כאשר אפשר 

 20האם  ?ו לא נרשםלראות על פני החוזר שמתעוררות בו למשל שאלות האם גוף מסוים נרשם א

 21אז אנו נמצאים  ?הוא חושב שהוא צריך להירשם או שהוא חושב שהוא לא צריך להירשם

 22  במסלול בו אפשר להוציא שומה בהעדר חוב או לגוף שנרשם כעוסק וכו'. 

  23 

 24שמעת את הערות בית המשפט. יש גם את  ?אדוני רוצה להוסיף משהו כבוד השופט א' שהם:

 25ם ונישום. זה לא פרטים שאפשר או צריך לחשוף. במידה מסוימת זה ענין הסודיות לגבי כל נישו

 26  מונע למסור מידע בהתייחס למשיבים מסוימים ואחרים. 

  27 

 28  . 2016החוזר ניתן באפריל עו"ד בן דוד: 

  29 

 30  אדוני שומע שמיישמים אותו.  כבוד השופט א' שהם:

  31 

 32  רו מה היה בזמן אמת. : אני לא מבקש שיחשפו לנו את החוזרים. רק שיאמן דודעו"ד ב

  33 

 34לעיתים אפשר לגרום נזק בענין חשוב בכך שמגישים עתירה שהיא  ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

 35  בשלב זה לא מבוססת. 

  36 

 37  שנים לא מתנהל.  10: הנושא של ן דודעו"ד ב
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 1אם לא מגישים לא בוחנים שומות בין במסלול הרגיל בין במסלול האחר.  כבוד השופט א' שהם:

 2ת החברות האלה לא גובים מע"מ אפשר היה להתווכח. אדוני לא יכול להציג לא ממסים א

 3תשתית כזו לכן מהבחינה הזאת העתירה היא א' מוקדמת ואפשר להוסיף שגם אין עילה 

 4  להתערבות. 

  5 

 6עו"ד בן דוד: יש פה גם ענין של מס הכנסה ושומות וגם ענין של מע"מ. גוגל ופייסבוק עדיין לא 

 7  ת. הגישו שומות עצמיו

  8 

 9אדוני כרגע מספר לנו הרבה דברים שאינם בעתירה ואינם בפנינו  ארז:- כבוד השופטת ד' ברק

 10ואיננו מקבלים פה דיון ציבורי. בשלב הזה אדוני יכול רק לגרום נזק לענין שהוא מייצג בניסיון 

 11  לעמוד על ניהול העתירה. 

  12 

 13וני ימשוך את העתירה. אם מה שאנו מציעים לאדוני על דעת חבריי שאד כבוד השופט א' שהם:

 14אדוני יגיע למסקנה על יסוד בדיקה, ולהגיע למסקנה שלא גובים, לא מטפלים והחוזר לא 

 15  מיושם זכותו להגיש עתירה חדשה. 

  16 

 17עו"ד בן דוד: אני לא מבקש שיתחילו לאסוף פה נתונים, השאלה כמה זמן רשות המיסים צריכה 

 18  לאסוף את החומר? שנה שנתיים?

  19 

 20אין סיבה לפקפק בדברי נציג המדינה שהחוזר מיושם. אם לאדוני יש  א' שהם:כבוד השופט 

 21נתונים אחרים ויכול להניח תשתית על כך שהחוזר לא מיושם, נניח אפילו בכוונת מכוון כדי 

 22למנוע את תשלום מע"מ, דלתות בית המשפט פתוחות. לכן אנו מציעים לאדוני למשוך את 

 23  עמדו על הוצאות. העתירה. נשכנע את המשיבים שלא י

  24 

 25עו"ד בן דוד: אני מקבל את המלצת בית המשפט. אני יודע שאני לא במעמד לשאול את השאלה, 

 26  אם עוד שנה שנתיים הם עדיין לא יגבו מס, מתי אני אהיה בעתירה. 

  27 

 28אדוני צריך להראות שזה מה שבאמת קורה, שלא מיישמים את החוזר.  כבוד השופט א' שהם:

 29שכל שהוא אומר הוא בגדר השערות. אין לזה שום בסיס עליו אנו יכולים אדוני צריך להבין 

 30לסמוך. לכן פנינו למדינה ולא ביקשנו תגובות של המשיבים האחרים כדי לשמוע מה קורה 

 31באופן כללי. אדוני לא רוצה שהם יאמרו איך הם ממסים וכמה הם בדיוק גובים. אדוני יכול 

 32  להמשיך לעקוב לשאול שאלות. 

  33 

 34יש אפשרות שיעברו שנה שנתיים ודווקא אדוני מגלה שרשות  ארז:- השופטת ד' ברקכבוד 

 35  המיסים פועלת כנדרש. אדוני כבר מעריך שהדברים לא ייעשו בצורה תקינה. 

 36  עו"ד בן דוד: אני רק מבקש שרשות המיסים תודיע ברגע שהיא תגיע למצב של גביית מס. 

  37 
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 1ני לא חושב שהם צריכים להצהיר שהם הגיעו שמענו שהמצב מטופל. א כבוד השופט א' שהם:

 2לשלב גביית מס. יש להניח לטובת המדינה ותושביה שמטרתה של רשות המס לגבות מס אמת. 

 3זה לא רק בישראל. הנושא הזה לא פשוט לא רק בישראל, גם בעולם ובאירופה. אנשים מנסים 

 4המדינה שצריכה לדאוג  למזער את גביית המס ככל הניתן או אף להימנע מכך, מול זה יש את

 5לאינטרסים שלה ולגבות מס אמת. ברגע שיתפרסם החוזר, אנו שומעים שהחוזר מיושם לא רק 

 6  לגבי החברות האלה אלא גם לגבי חברות אחרות, אני מניח שזה מה שקורה. 

  7 

 8עו"ד בן דוד: אני מקבל את המלצת בית המשפט הנכבד. אבקש שלא אחויב בהוצאות. אם הדבר 

 9  ברשות המיסים, שרק תודיע מתי בפועל היא מיישמת.  יהיה מקבל

  10 

 11עו"ד לינדר: זה תיק שבו ראוי לפסוק הוצאות. במקרה זה נסכים להמלצת בית המשפט. מה 

 12שהושג שפועלים ליישום החוזר. אני לא יודע מהם המקרים הרלבנטיים. זו הצהרה שאני יכול 

 13  לעמוד מאחוריה במאה אחוז. 

  14 

 15שניה שאנו מגיעים לבית המשפט. אני רוצה להסב תשומת הלב שבתגובה עו"ד בלייברג: זו פעם 

 16לתשובות המשיבים מגלה העותר מה שהוא לא גילה בעתירה עצמה היה צריך, את כל המגעים 

 17מה שאומר שהוא ידע בשעת הגשת העתירה ואף  3-4שלו עם רשות המשיבים לגבי המשיבות 

 18אלה, אני חושבת שהיה ראוי להשית הוצאות. לפניה, שיש פעולות שנעשו. בהתחשב בנסיבות ה

 19אני כמובן לא אעמוד על כך. הנושא מתחיל להיות מטריד ולא ראוי. במקום בו לא כלה מידע 

 20  מובא בפני בית המשפט במועד הגשת העתירה. 

  21 

 22עו"ד שרביט: מצטרף לעמדת חבריי. זה לדעתי היה מקרה שכן היה צריך להטיל בו הוצאות. 

 23לא בשל עצמו.  5-6אך אני מדבר כרגע על  34כים רבים כנגד המשיבות גם העותר מייצג בהלי

 24ראוי שאם יש מי שעומד מאחורי העתירה שיעמוד בעצמו. העובדה שהוא גם מי שמייצג בשילוב 

 25  כל הדברים ביחד מחייבת הטלת הוצאות, אך אני מותיר לשיקול דעת בית המשפט. 

  26 

 27בית המשפט. לא חשפתי בהתחלה כי מבחינת עו"ד בן דוד: נאמר שחלילה הסתרתי משהו מ

 28הבדיקה של רשות המיסים היתה פתוחה. אני לא רוצה לחשוף שאלות ששאלו אותי שגוגל תוכל 

 29  להתכונן לזה. לאחר שראיתי שהענין נסגר יכולתי לחשוף את זה. 

  30 

 31אדוני יודע שדו"ח מבקר המדינה לא ניתן להסתמך עליו. שמענו את  כבוד השופט א' שהם:

 32  ברים. תודה רבה. הד

  33 

 34  ניתן פסק דין.

  35 

 36  קלדנית: גלית


