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   shiri@edslaw.co.il דוד-שירי אבןעו"ד  כתיבה:                                                         

פקודת מס ל (א)א119בסעיף הנסיבות המיוחדות המנויות "המשפט העליון בשאלת לאחרונה ניתנה החלטת בית 

-ג"התשנ, (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)במשק המדינה  חוק ההסדריםל (ג)8בסעיף כאמור ", הכנסה

  .בחברה החייבת מכוחם ניתן להטיל את חוב הארנונה על בעלי השליטה, 1992

בלעדית על ידי ומניותיה הוחזקו  2010הוקמה בשנת  אשר , חברת קוסטנוצר חוב ארנונה ל, באותו עניין

 4.11.2014ביום . ונרשמה כמחזיקה בנכס, קוסט ניהלה מרכול בעיריית כרמיאל. 4.11.2014המשביר עד ליום 

מכרה , 4.11.2014, באותו היום. מ"בע( 2006)יותיה במרכול לרמי לוי שיווק השיקמה ומכרה קוסט את זכ

. נכנסה קוסט להליכי פירוק, דשים לאחר מכןחו 8 -כ. מ"המשביר את מניותיה בקוסט לחברת אפיקי יונתן בע

העירייה הגישה תביעה . קוסט לא שילמה את חוב הארנונה עבור המרכול בכרמיאל בנוגע לתקופת החזקתה בו

סעיף במרכול בעיקר בהתבסס על הוראת " המחזיק"כנגד המשביר וטענה כי על המשביר לשאת בחוב בהיותה 

סעיף בשילוב עם , 1992-ג"התשנ, (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)חוק ההסדרים במשק המדינה ל (ג)8

  [.נוסח חדש] פקודת מס הכנסהל (א)א119

המשביר ערערה על פסק הדין לבית המשפט המחוזי . בית משפט השלום קיבל את תביעת העירייה נגד המשביר

המשביר הגישה בקשה לרשות . נה של קוסטוחייבת בחוב הארנ המשבירקבע כי המחוזי בית המשפט . בחיפה

 . ערעור לבית המשפט העליון

לחוק  (ג)8בסעיף ן דנן מתקיימים התנאים הקבועים יאין חולק כי בנסיבות העניבע כי מזוז קהשופט 

כי המחזיק בו הוא חברה פרטית שאינה דייר , שאינו משמש למגורים( המרכול)כי המדובר בנכס  –ההסדרים 

האם , המחלוקת התמקדה בשאלה. בחוב הארנונה הכללית בו הוא ח וכי המחזיק לא שילם את, מוגן

מכוחם ניתן , (ג)8בסעיף כאמור ", פקודת מס הכנסהל (א)א119בסעיף הנסיבות המיוחדות המנויות "מתקיימות 

  .בחברה החייבת להטיל את חוב הארנונה על בעלי השליטה

אינו קובע עיקרון כללי המאפשר גביית חוב ארנונה של חברה מידי בעל שליטה בחברה  (א)א119 סעיףכי  ,נקבע

, (א)א119 סעיףאלא מאפשר זאת אך ורק כי בהתקיים התנאים הקבועים בכל אחת מפסקאות המשנה של , החייבת

כאשר כל אחת מפסקאות אלה עוסקת בסיטואציה שונה וקובעת את התנאים להטלת חיוב המס של החברה החייבת 

ללא תמורה או  האת נכסי האו העביר הנתפרקאשר עוסקת בחברה בעלת חוב מס ( 1)פסקה . 1: על גורם אחר

 מי שקיבל את הנכסיםמחוב הניתן לגבות את שאז , אמצעים לסילוק החוב האמור הנותרו לבתמורה חלקית בלי ש

לחברה פעילותה העבירה את עוסקת במקרה בו חברה בעלת חוב מס ( 2)פסקה .  2 .ללא תמורה או בתמורה חלקית

אמצעים לסילוק החוב  הבלי שנותרו לו, בלא תמורה או בתמורה חלקית, אותם בעלי שליטה או קרוביהם עם, אחרת

כי כאשר חברה , הניתנת לסתירה, קובעת חזקה( 3)פסקה . 3 .מהחברה האחרתחוב הניתן לגבות את שאז , האמור

יראו את הנכסים שהיו לה ערב , ילמה את חוב המסמבלי שש, בעלת חוב מס התפרקה או הפסיקה את פעילותה

אלא , וניתן יהיה לגבות מהם את החוב, הפירוק או הפסקת הפעילות כאילו הועברו לבעלי השליטה בה בלא תמורה

 . כן הוכח אחרתאם 

מועד ן כל החלופות שבו הוא יירור כי המועד הקובע לעניעולה בב הנ"ל (א)א119 סעיףנקבע כי מעיון בהוראות 

 . ולא מועד יצירת החוב, העברת הנכסים או הפסקת הפעילות, הפירוק

השופט קובע כי . במועד זה קוסט לא התפרקה. 4.11.2014המשביר מכרה את קוסט לאפיקי יונתן ביום  , באותו עניין

חודשים  8 -קוסט נכנסה להליכי פירוק והפסיקה את פעילותה כ שכן אינם מתקיימים בנוגע למשביר 3תנאי פסקה 

בנסיבות אלה . וחדלה מהיות בעלת השליטה בקוסט, לאחר שהמשביר מכרה את כל מניותיה בקוסט לאפיקי יונתן

וממילא , והחזקה הקבועה בפסקה זו אינה חלה על המשביר(, 3)המשביר אינה בעלי השליטה בקוסט לענין פסקה 

  .דרשת לסתור אותההיא אינה נ

 .  לאור האמור הערעור התקבל ונקבע כי התביעה של העירייה כנגד המשביר נדחתה
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    "מקומון יומי"כל הזכויות שמורות להוצאה לאור     האמור אינו מהווה יעוץ משפטי
 המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
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