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 שמחה רוטמ ע"י ב"כ עו"ד 
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  המועצה להסדר ההימורי� בספורט.3
 יאיר שילה ע"י ב"כ עו"ד 

  
 

 פסק די�

  

  

 עניינה של העתירה היא בסירובו של רש� העמותות לית בידי העותרת אישור ניהול תקי

  . 2016לשנת 

  

לאחר שעמותה קודמת ששמה "עמותת  $2002לצור� דיוננו, די א� נאמר כי העותרת נרשמה ב

שצברה חובות כבדי� למס הכנסה. רחובות" החלה בהליכי פירוק, ממועדו הכדוריד מכבי 

 . מבי מייסדי העותרת, ג� מייסדי� שהיו ממייסדי $2004צו פירוק בנגד אותה עמותה נית

  העמותה שפורקה. ג� המע של שתי העמותות זהה. 

  

שפורקה לא נית לעותרת אישור ניהול תקי וזאת נוכח הקשרי� בי העמותה  2014עד לשנת 

לבי העותרת ומשו� שהעותרת לא הגישה דיווחי� לרש� העמותות, לרבות דוחות כספיי� 

נדחתה בקשה של העותרת  2006כי בשנת  ,ועוד כיוצא באלה, והכל בניגוד לדי. עוד יצוי

לעתירה) נאמר כי "קיי� חשש ממשי  12לקבלת אישור ניהול תקי ובהודעת הדחייה (נספח 

מכבי רחובות קרי, העותרת) שהוקמה מאיחוד מועדו הכדוריד שהעמותה החדשה (

וההתאגדות לתרבות גופנית הפועל מועדו הכדוריד... הוקמה כדי להתחמק מתשלו� חובות 

העמותה". העותרת לא עתרה כנגד החלטה זו ובמש� השני� לא הגישה דיווחי� כאמור וזאת, 

  עמותה אחרת. ככל הנראה, משו� שהצליחה לקבל תקציבי� באמצעות 

  

חל בבדיקה. ממצאיה הועברו והתקבלה במשרדי רש� העמותות תלונה ובעקבותיה ה $2012ב

  למחלקת אכיפה ובקרה על מנת לשקול הגשת בקשה לפירוק העותרת. 
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משקיבלה העותרת לידיה את ממצאי דוח הבדיקה, לרבות ההמלצה לפירוקה, הגישה את 

� וצירפה אליה� בקשה לקבלת אישור ניהול תקי. המסמכי� שהיה עליה להגיש במהל� השני

נדרשה לחתו� על התחייבות  והעותרת ביקשה במסגרת זו להיכנס לתכנית לתיקו ליקויי� 

.  לתיקו הליקויי� כתנאי לבחינת הבקשה לקבל אישור ניהול תקי

  

המס  חתמה העותרת על התכנית לתיקו ליקויי�, בגדרה התחייבה לטפל בחובות $31.7.2014ב

את חובות המס. במסגרת  של העמותה שפורקה, להגיע להסדר ע� רשויות המס ולשל�

ההתחייבות הודגש כי העמותה מתחייבת לקחת על עצמה את כל החובות וההתחייבויות של 

לעתירה). עוד קוד� לחתימה על התכנית לתיקו  4העמותה שפורקה אצל רשויות המס (נספח 

חה העותרת התחייבות מטעמ� של חברי ועד העמותה ולפיה ה� של ,$29.12.2013ליקויי�, ב

מתחייבי� לטפל בחובות המס של העמותה שפורקה, להגיע להסדר ע� רשויות המס ולשל� 

 .  את חובות המס שיחולו על העמותה כדי

  

  . 2014בעקבות החתימה על התכנית לתיקו ליקויי�, נית לעותרת אישור ניהול תקי לשנת 

  

תרת לא עמדה בהתחייבויותיה ונאמר לה כי ככל שלא תעמוד בהתחייבויות אלה אלא שהעו

היא לא תקבל אישור ניהול תקי. יוער כי מלבד תשלו� חובות המס, נתגלו ליקויי� נוספי� 

  שבתיקונ� לא עמדה העותרת. 

  

  אי חולק היו� כי למעט עניי חובות המס, כל יתר הליקויי� תוקנו וה� אינ� מענייננו. 

  

פעלה במישורי� רבי� שלחה העותרת מכתב לרש� העמותות בו טענה כי  $21.12.2015ב

; כי המדובר בחובות עבר חובות המס של העמותה שפורקהושוני� על מנת להסדיר את 

שני�; כי קיי� קושי רב לאתר מסמכי�; כי מאחר  $17המתייחסי� לתקופה של למעלה מ

שהמדובר בכספי ציבור ולא בכס+ פרטי של מי ממנהלי העותרת, קיימת עליה� חובה למצות 

כל דר� אפשרית כדי לנסות ולהסדיר את העניי מבלי לשל� כספי� שאינ� מגיעי� לרשויות 

ס; כי לש� כ� נעשו מאמצי� גדולי� לרבות התייעצויות בפ המשפטי ובפ החשבונאי; כי המ

בדיקת רואה החשבו מטע� העותרת העלתה שהחוב לרשויות המס דינו להימחק משו� שככל 

הנראה לא הוגשה דרישת חוב מטע� מס הכנסה ועוד כיוצא באלה טעמי� שלא זה המקו� 
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תרת וחברי הוועד אינ� מתנערי� מ ההתחייבות להסדיר לפרט�. עוד נאמר במכתב כי העו

  את חובות המס ועושי� כל שנית ביד� כדי להביא עניי זה לידי סיו�. 

  

רש� העמותות השיב כי הסדרת חובות המס של העמותה בפירוק היא תנאי לקבלת אישור 

.  ניהול תקי

  

פתיחה לבית משפט זה (ה"פ העותרת בהמרצת  במסגרת ניסיונותיה לטפל בחובות המס, פנתה

בגדרה ביקשה סעד הצהרתי לפיו אינה חבה ואינה נדרשת להסדיר את חובות  )22055$04$16

המס של העמותה שפורקה. בפסק הדי קיבל בית המשפט (כב' השופטת ש' רנר) את עמדת 

רשות המיסי� לפיה יש לסלק את התביעה על הס+ מ הטע� שהמסגרת הדיונית שנבחרה 

תאימה לבירור השאלה הפרשנית הנוגעת להתחייבותה של העותרת כלפי רש� אינה מ

  . 2013העמותות משנת 

  

ביני לביני, הגיעה העותרת להסדר ע� רשויות המס ולפיו הועמד סכו� החוב על סכו� 

  שהוסכ� ביניה� ונקבע ג� מתווה לפריסת התשלומי�. 

  

שכ אי חולק כי העותרת  ,2016נת נותרה לבירור המחלוקת הנוגעת לאישור ניהול תקי לש

לנוכח ההסדר ע� רשויות המס. רש� העמותות טוע כי אי  2017זכאית לאישור כזה לשנת 

לית בידי העותרת אישור רטרואקטיבי על יסוד ההסדר אליו הגיעה עתה שהרי נעלה מכל 

  ספק שעד להסדרת החוב, לא תוקנו הליקויי�. 

  

ורה כי הדי עמו, שמשנוהל משא ומת בתו� לב ובשקיפות כוח העותרת טוע, ואני סב$בא

מלאה ע� רשויות המס על מנת לברר את גובה החוב שהותירה אחריה העמותה שפורקה וא� 

בכלל קיי� חוב כזה, ומשהגיעה להסדר מספק ע� רשויות המס, נית לומר כי ע� השלמת יתר 

לתיקו הליקויי�. שהרי  , יש לראותה כמי שעמדה בתכנית$12.12.2016הליקויי� ב

התחייבות שניתנה מטעמה התייחסה לנטילת אחריות על חובות המס שיחולו עליה כדי ה

ומשביקשה לברר חובות אלה, בי בהתכתבויות מפורטות מול רשות המיסי� ובי בדר� של 

נקיטת הליכי� משפטיי� (בהמרצת הפתיחה), אי לייחס לה הימנעות מעמידה בהתחייבות 

 שרשויות המס ניהלו עמה משא ומת. והא ראיה, שרשויות המס אכ הגיעו להסדר ע� כל זמ

העותרת, משמע, שהמשא ומת היה תכליתי וענייני ותוצאותיו נשאו פרי. בנסיבות אלה אני 
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$בדרישות לאישור ניהול תקי החל מסבורה כי נית לראות את העותרת כמי שעמדה 

12.12.2016 .  

  

פוא במוב המפורט לעיל. ע� זאת, איני רואה הצדקה לחייב את המשיבי� העתירה מתקבלת א

  בהוצאות העותרת לנוכח התנהלותה במש� השני�. 

  

  המזכירות תמציא העתק פסק הדי לצדדי�. 

  

  , בהעדר הצדדי�.2017יולי  23תמוז תשע"ז,  כטנית� היו�,  

                   

  חתימה

  

  




