
 ערעורים אזרחיים •מם, 507/59; 508/59

 אוצר לאשראי של הפועל המזרחי, אגודה הדדית בע״מ נגד פקיד השומה
- ע׳׳א 507/59  למפעלים גדולים, תליאביב י

 א
מ נגד פקיד השומה ד  קופת מלווה ״העולה״, אגודה הדדית מ

 למפעלים גדולים, תליאביב — ע׳׳א 508/59

 ב בבית־המשפט העליון בשבתו כבית ־משפט לערעורים אזרחיים
 .[2.5.61׳ 29.11.61]

ן ה , כ ן ו ק ת י , ו  לפני השופטים ז י ל ב רג.

 ג
: ם י פ י ע , ת ש י ״ ד ־ 4 5 9 1 [ ס ה ״ ח 154׳ ע׳ 192 ] , ס ק י ש ר 8 ל נ  וזול! ב

ם 5 י י פ י ע , ס י ש י ל ק ש ר ד 55, פ  19, 51, 73, 73 (ג), 43, 49, 53 ע
ת ס ו , נ ל א ר ש ת י נ י ד י מ נ י ד ס ה ב נ ס ה, 1947 [ ת ט ד ו ק ד 7 — פ  ע
, ה ס נ כ ס ה ת מ ד ו ק ם 190, 191, 17 — פ י פ י ע ש 6׳ ע׳ 120], ס ד  ח
ם 11, 11(1) (א), 11 נ!) — ה ו ר א ו ת י פ י ע א 1568, ע׳ 77], ס ״ ס ו ת  ד 1947 [
, , ( ם י ל י ז ם נ י ס כ נ ש ב ר פ ל ה ת ע י ב י ר ר ו ע י ת ש ע י ב ק ל ( א ר ש ק י נ  ב
י י נ י ד ת [ ו נ ש ר פ ת ה ד ו ק ״ ת 756, ע׳ 497 ] — פ ק ה ] .1 9 5 7 ״ ה ־  ת ש י

ש 1, ע־ 2]. ד ח ח ס ו , נ ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מוסדות בנקאיים לא החזיקו נכסים נזילים בהתאם. להוראות נגיד בנק ישראל ווווייגו לשלם׳
 1¡ ריבית לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל," תשי״ד־1954. פקיד השומה סירב להכיר בתשלום זד,.
 בהוצאה המותרת לניבוי לענין מס הכנסה ובית־המשפט המחוד אישר את החלטתו. המוסדות.

 עירערו.
 בית־המשפט העליון, בדחותו את הערעורים ברוב דעות, פסק —

 א. (1) הוצאה שהוצאה כקנס על מעשה עבירה, אין לנכדתה ממס הכנסה.
 ^ (2) הריבית ששולמה לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, תשי״ד־1954, היא;

 ״תשלום בעל אופי תרופתי בלבד״.
 (1) לתשלום הריבית הנ״ל אץ כל .״שיח ושיג״ ע? ההכנסה ואיננו ״הוצאה

 שהוצאה כולה לייצור ההכנסה״ כאמור בסעיף 11 (1) לפקודה הנ״ל.
 ב. מטרתו של סעיף 51 לחוק בנק ישראל, תשי״׳ד־1954, היא, לבער את פתיוך

 ז העבירה להלוות את הכספים, חייבי הנזילות, ללקוחות ולקבל ריבית מהם.

 ג. (1) לגבי תשלום, שלכאורה נעשה שלא לשם ייצור הכנסה אלא לשם צידוד

 לחוק מעץ־פלילי, חובת הראיה היא על הנישום שתשלום זה אמנם נעשה לייצור ההכ

 נסה.

 יפסקי־דץ״, כרך .סו, תשב^א/תשכ״ב־ 1661 2213



 ע״א 508/59־507 אוצר לאשראי של הפוה״מ בע״מ! קזפת מלווה ״העולה״ נגד פקיד השומה

 א

 (2) העובדה, שהחבות בריבית הנ״ל נבעה מעסקיהם הרגילים של המוסדות
 או היתד, קשורה בהם, אין בה, כשלעצמה, כדי לעשות תשלום הריבית, אפילו לכאורה,

 להוצאה לשם ייצור ההכנסה,

 ד. (1) החבות בתשלום ריבית על הפרת הוראת הנזילות נוצרה על־ידי החוק
 עצמו ואפיה של ריבית זו אינו יכול להיקבע על־ידי מעשה או על־ידי כוונה של האדם

 המבצע את החוק.
ת עשייתו של נגיד בנק ישראל אינה יכולה להיות שונה מזו) ו ע מ ש מ j 2 

 שייחד לה המחוקק.

 פםקי־דין אנגליים שאוזכרו:

[1] The Commissioner of I n l a n d Revenue v. E . C . W arnes & C o . , L t d . : ( 1 9 1 9 ) , 
12 Tax Cos. 227; ( 1 9 1 9 ) , 2 K . B . 4 4 4 ; 89 L . J . K . B . 6; 121 L . T . 125; 

35 T.L.R. 436. 
[2] The Comrrtissioners of I n l a n d Revenue v. Alexander von G l e h n & C o . , L i d . : 

( 1 9 2 0 ) , 12 Tax Cay. 232; ( 1 9 2 0 ) , 2 K . B . 553; 89 L . J . K . B . 590; 123 L . T . 
338; 36 T.L.R. 463, C . A . 

[3] Bettetey, Addyman & Jalla-nd, L t d . v. S i n g t o n : ( 1 9 4 8 ) , 2 A l l B.R. 8 1 ; 
( 1 9 4 8 ) , L . J . R . 1639 ; 64 T.L.R. 422; 112 J.P. 335 ; 46 L . G . R . 437, D . C . ; 
sub nom. Betteley, Addyman and Jalland v. Singer; ( 1 9 4 8 ) , 2 K . B . 405. 

[4] S t r o n g dc C o . , of Romsey, L t d . v. Woodifield (Surveyor of Taxes) : ( 1 9 0 6 ) , 
A . C . 448; 453; 75 L . J . K . B . 8 6 4 ; 95 L . T . 241 ;22 T.L.R. 754 ; 50 Sol. Jo. 
666; 5 T.C. 215, H . L . 

[5] L o n d o n County Council v. South M e t r o p o l i t a n Gas Company: ( 1 9 0 4 ) , 1 C b . 
76; 73 L.f. C h . 136; 89 L . T . 618; 68 J.P. 5; 52 W.R. 1 6 1 ; 20 T.L.R. 
83; 48 Sol. Jo. 9 9 ; 2 L . G . R . 1 6 1 , C . A . 

[6] M a r q u i s Camden v. Commissioners of I n l a n d Revenue: ( 1 9 1 4 ) , 1 K.B. 
6 4 1 ; 83 L.J.K.B. 5 0 9 ; 110 L . T . 173; 30 T.L.R. 225; 58 Sol. Jo. 2 1 9 , C . A . 

 פםקי־דין אמריקניים שאוזכרו:

[7] Jerry Rossman Corporation v. Commissioner of I n t e r n a l Revenue; ( 1 9 4 9 ) , 
175 F . ( 2 d ) 7 1 1 , 712. 

[8] Commissioner of I n t e r n a l Revenue v. H e i r t i n g e r : ( 1 9 4 3 ) , 320 U.S. 467; 
64 S. C t . 2 4 9 . 

[9] Tank T r u c k . Rentcds, I n e . v Commissioner of I n t e r n a l Revenue: ( 1 9 5 8 ) , 
356 US. 30; 78 S. C t . 507. 

[10] H o o v e r M o t o r Express C o . , I n c . v. U n i t e d States of A m e r i c a : ( 1 9 5 8 ) , 3 5 6 
U.S. 38; 78 S. C t . 5 1 1 . 
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 ע״א 508/59־507 אוצר לאשראי של הפוה״מ בע״מ: קופת מלווה //העולה״ נגד פקיד השומה

 השופט ויתקון

 חוקים דרום־אפריקניים שאוזכרו:

S o u t h African Reserve Bank A c t , 1944, section 8 bis. ( 6 ) . 

 חוקים אמריקניים שאוזכרו:

Emergency Price Control A c t , 1942 

 מקורות המשפט העברי שאוזכרו:

 ברכות, דף י׳, ע״א.

 הערות:
 1. (א) לפסיקה האמריקנית בענין ניכוי קנסות ותשלומי עונשין כהוצאה לענין מס הכנסה עיין:
20. A.L.R. 2d, p. 590 ff; 27 A . L R . 2d, p. 498 ff; 
A.L .R. 2d; Supplement service (1960), pp. 1700 ff., 2221 ff. 

 (ב) כן עיין:
peductability of illegal expenses under section 162 of the Internal Revenue 
Code, A justification for vagueness (1957), 67 Yale Law Journal pp. 602—610; 
Leductability of Penalty Payments as Business Expenses (1950), 59 Yaie 
Law Journal, 1050. 

 ערעורים על פסק־דינו של בית־המשפט המחוזי, תל־אביב־יפו (השופט ש. לובנברג),
 מיוש .8.11.59, ב־עמ״ה 89/59; 223/59, לפיו נדהו ערעורי המערערים על צווי המשיב
 לפיהם סירב להכיר כהוצאה בייצור ההכנסה ולנכותה לענין מס הכנסה את הריבית בסך
 —.759 ל״י שהמערער מם׳ 1 שילם לבנק ישראל לפי סעיפים 49 51 לחוק בנק ישראל,
 תשי״ד־1954, בשנת המס 1956, ואת הריבית בסך —.2,220 ל״י שהמערער מס׳ 2 שילם
 לבנק ישראל, לפי הסעיפים הנ׳׳ל, בשנת המם 1957, והם חוייבו בתשלום הוצאות הערעור
 בסך —.100 לי״ כל אחד, הערעורים נדחו ברוב דעות, כנגד דעתו החולקת של השופמ

 ויתקון.

 א. לוין — בשם המערערים; א. לפידות, סגן פרקליט המדינה — בשם המשיב

 פ ס ק ־ ד י ז

: לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל,, תשי״ד״1954 (להלן —//החוק״), ן ו ק ת י ט ו פ ו ש  ה
 רשאי נגיד בנק ישראל, לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת ובאישור הממשלה, להורות
 למוסדות בנקאיים להחזיק נכסים נזילים בשיעור מסרים ולפי הרכב מסויים! ובסעיף 51
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 ־ע״א 507-508/59 אוצר לאשראי של הפוה׳ימ בע״מ* קופת מלווה ״העולה׳׳ נגד פקיד השומה

 השופט ויתקון

 ׳לחוק נאמר: ״לא החזיק מוסד בנקאי נכסים נזילים לפי סעיף 49, יהא חייב בתשלום
 *ריבית לבנק, בשיעור שקבע הנגיד בהתייעצות עם הוועדה, על ההפרש שבין סך כל הנכסים
 •הנזילים, שאותו מוסד היה חייב להחזיק, לבין סך כל הנכסים הנזילים שהחזיק לכל תקופה
 שהיה בה הפרש כאמור ״. המערערים, שהם מוסדות בנקאיים, לא החזיקו נכסים
 נזילים בהתאם להוראות הנגיד, ועל־כן נתהייבו לשלם — ואף שילמו — לבנק ריבית על
 ההפרשים. המערער ב־ע״א 507/59 שילם ריבית בשיעור של 10% על הפרשים בשנת
 המס 1956, והמערער ב־ע׳׳א 508/59 שילם ריבית בשיעור של 7% על הפרשים בשנת
 המם 1955. השאלה היא, אם מותר למערערים לנכות ריבית זו כהוצאה לענין מס הכנסה.
 זוהי לדעתי שאלה נכבדה וקשה, וצר לי שלא יכלתי לקבל את התשובה הפשוטה והחד־

 •משמעית שנראתה בעיני חברי.

 הלכה פסוקה היא בפסיקה האנגלית, כי אין להתיר כהוצאה כסף ששולם בתורת קנס
(I.R.C. v. Warnes;" (1919) ,(1) ;T.R.C. v. A . von Glehn & Co. Ltd.; (1920) ,(2)).. 
 •מר לוין, שהופיע לפנינו בשם המערערים, לא כפר בהלכה זו והסכים, שאם קנס הוא אשד
 ׳הוטל על מרשיו, אין להתיר את ניכויו. אך הוא טען, כפי שטענו קודמיו בבית־המשפט
 המחוזי, כי הריבית המוטלת על מוסד בנקאי לפי סעיף 51 לחוק, להבדיל מהסנקציה
 הכספית שהוא צפוי לה לפי סעיף 73, אינה׳ קנם. הרי סעיף 73 (ג) אומר: ״מי שעבר על
 ׳הודאה אחרת מהוראות חוק זה או על היראה שניתנה על־פי הסעיפים 43, 49 51 או 53
 יעד 55, דינו — מאסר שנה או קנס 1,000 לירות או שני העבשים כאחד״. העובדה
 שבאותו חוק מצויה הוראת עונשין המטילה קבס על העבריין, אות היא, לטענת מד לוין,
 •שההוראה שבסעיף 51 אין כוונתה להעניש. השופט המלומד דחה את הטענה הזאת. הוא
 ילא התעלם מהעובדה, שבסעיף 51 מדובר על ״ריבית׳׳ ולא על ״קבס״, אך הוא סבר שאין
 יכאן, לאמיתו של דבר, תשלום של ריבית במשמעותה המקובלת של המלה. הוא הביא
 •ראיות מן הפסיקה ומתורת הכלכלה להראות, שאת הריבית צריף לראות, בעיקר, מבחינת
 ׳המלווה ולא מבחינת הלווה. תפקידיה שניים: לשמש מחיר שהלווה משלם בעד השימוש
 בכספו של המלווה ולפצות את המלווה על שהוא מוותר על נזילות כספו תמורת חיוב
 לפרעון בעתיד. וחשוב האחרון מהראשון. לאור תורה זו הגיע השופט למסקנה, בי אין
לדבר כאן על ריבית, מכיון שאינה משתלמת על כסף, שבנק ישראל מוותר עליו, ואין 1 

 ׳הריבית באה לפצותו על שלילת הנאתו. יתר־על־כן, אפילו תמצי לומר שהיה לתשלום
 אופי של ריבית, הרי לדעת השופט המלומד, לא הוצא התשלום בייצור ההכנסה. התשלום
 לא בא כדי לאפשר למערערים לתת הלוואות'נוספות ולהשיג רווחים בדרך זו! נהפוך הוא,
 רק לאחד שכבר הושג הריווח, נאלצו המערערים, על אפם ועל חמתם, לשלם את הריבית.
 בסופו של דבר, בך סיכם השופט, לא היתה זו אלא תוצאה של עבירה על חוק, חטא וענשו,

 :וכשם שקנס אינו ניתן לניכוי כהוצאה, אף הריבית כך.

 לדעתי אין בנימוקים אלה בדי למצות את הבעיה עד תומה. אפשר להסכים עם השופט
 המלומד בכל אשר אמד בדבר מהותו של המושג ״ריבית״, ולא אבוא לעורר ספק, שמא
 יאפשר לטעון, שכשם שבנק ישראל משלם למוסד בנקאי ריבית על נכסים נזילים המוחזקים
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 ע״א 508/59־507 אוצר לאשראי של הפוה״מ בע״מ! קופת מלווה,,העולה״ נגד פקיד השומה

 השופט ויתקון

 אצלו בתור יתרות, כך הוא גובה מהמוסד הבנקאי ריבית על יתרות, שלא כדין נמנע
 המוסד מלהחזיקן בבנק ישראל, וזה נמצא חסר. היקש זה מפוקפק הוא, לא רק מפיי
 ש״נכסים נזילים״ אינם מוחזקים בצורת יתרות בבנק ישראל דוקא, אלא בעיקר מכיון
 שחובתו של מוסד בנקאי כלפי בנק ישראל בקשר לנזילות אינה חובה הנובעת מיחסים
 ^ שבין נושה וחייב. זהו יחם שכולו במישור אחר לגמרי, דהיינו, במישור המשפט הציבורי.

 אין תימה איפוא שהמושג ריבית, כמשמעותו הרגילה בקשר לחוב אזרחי, לא יכירהו מקומו.
 בהקשר הדברים הנדון כאן. אך בזאת עדיין לא פתרנו את השאלה: מה הוא בעצם התש
 לום הזה המכונה בחוק .״ריבית״ י וכשם שאין לייחס השיבות יתרה לעובדה, שהודגשה
 לפנינו על־ידי מר לוין, שב״דיבית״ מדבר הכתוב בסעיף 51 ולא בקנס. (להבדיל, למשל,
 ^ מן הסעיפים 190 ו־191 לפקודת מס הכנסה, 1947 (נוסח חדש)), בך אין גם לומר שריבית,
 שאינה ריבית ממש, ממילא תהיה קנס, למסקנה כזאת אפשר להגיע רק אם נניח, שכל
 תשלום כסף המשתלם לרשות כתוצאה מעבירה על החוק, מן ההכרח שיהא בחינת קנס.

 להנחה כזאת אין כל יסוד.

 השאלה היא, בעצם, אם די בכד שמקורו של תשלום בעבירה על_החו_ק,^^שאםור
 ^ יהיה.^כ'ו^יץצורך_מס הכנסה, או האם צריך לשם כך שגם התשלום כשלעצמו יהיה בעל

'מ^ומים ^ומ^־מהם־ 0י נל^0"מ1שלומי די $ ש«גירה_#וו1יה לז 0  זעפ2_גגןןי. הלא אין 0
 בעלי אופי ענשי, כגון קנס, ומהם בעלי אופי שאינו ענשי אלא תרופתי גרידא,
 כגון נזקים או פיצויים. לדעתי, טעות היא להניח, שכל תשלום, ויהא אפיו אשר יהא,
 פסול הוא בתור הוצאה לענין מם הכנסה בשל כך בלבד שהורתו ולידתו בעבירה
 *~ על החוק. סבור זגני, שיש מעשי עבירה, שהתשלום המשתלם בשלם יהיה פסול,
 בין שהוא בעל אופי ענשי ובין שהוא בעל אופי תרופתי גרידא, ומאידך גיסא, יש מעשי

 עבירה, שהתשלום המשתלם בשלם יהיה פסול רק כשברור שאותו תשלום בא להעניש.
: את אופי המעשה הגורר ם י ב ב ד ^ נ 3 £ ^ 1  את ^
 אחריו את התשלום, שמא הוא פוסל מיניה וביה־ את ניכויו, מכיון שהמעשה .כשלעצמו
 ה ^^5!1׳£!י^ת׳ אם מצאנו שאין.הדבר כך, את טיב

 התשלום, אם בעל אופי עגשי הוא או תרופתי בלבד."

 מבחן כפול זה, הנראה לי הגיוני והולם את דרישות החוק, אין מאומה בפסיקה
 האנגלית לסתור אותו, ויש הרבה בפסיקה האמריקנית לתמוך בו. הפסיקה האנגלית בענין
I . R . C . v. wames ,[1] :זה מצטמצמת בעצם לשני התקדימים שכבר הזכרתי לעיל ^ 
J שניהם ענינם בעבירות מכם, שנעברו ללא דופי . R . C . V . A . von Gleim & Co. ,(2ו־נ 
 מוסרי ושבגללן נתחייבו: המערערים, בהסכמתם, לשלם קנסות מוקטנים והוצאות משפט.
 במקרה הראשון דחה השופט Rowiatt את דרישת הנישומה לנכות את הסכומים האלה
 מהכנסתה, ונימוקו הקצר היה, שההפסד שבו עמדה הנישומה לא היה ״הפסד מסחרי״.
 ז במקרה השני הגיע בית־המשפט לערעורים לאותה מסקנה, ונראה לי, כי שם לבו לאופי

 . התשלום ולא לאופי המעשה, שכשלעצמו לא חרג מתהום המסחר של הנישומה. בדברי
 השופט לורד סםתדייל (stemdaie) שומר הנזגילות, קנס מוטל על אדם לא כסוחר ולא
 במהלך מסחרו,.אלא הוא מוטל עליו ״כאדם״. ג0 מדברי השופט לורד וורינגסון•

 *mpop/BT^/.;הש3|א/^שכ״ב^2217-1־ ,
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 (Warrington) עולה אותו רעיון, והוא, שאת הקנס משלם העבריין בהיותו אזרח, אשר
 סרח, ולא בהיותו סוחר. במלים אחרות, העבירה כשלעצמה יכול שהיא קשורה וכרוכה עם
 המסחר, אך מבאן עוד אץ להסיק, שהקנס משתלם אף הוא כחלק מן המסחר ושאף הוא
 נמנה על התשלומים הנעשים בייצור ההכנסה. הסנקציה הפלילית פועלת במישור אחר.
 היא פוקדת את האדם באדם ונפרעת ממנו, כביכול, לאתר שכבר עשה את חשבון־הריווח־
 וההפסד שלו. השקפה זו יסודה בהבחנה בין שני אספקטים שבהיי האדם. מצד אחד הוא
 בעל פרנסה ויוצר הכנסה, ומהצד השני רואים אותו כאזרח סתם החי חיים פרטיים.
 באספקלריה הראשונה נמצאת הכנסתו במצב הייצור, ובאחרונה — במצב שלאחר הייצור.
 נמצא האדם חייב בפלילים והוטל עליו עונש של קנם, הרי זה ענין הנוגע לתחום חייו

 כאזרח. מטיבו ומטבעו של הקנם הוא שיהא מוטל על רכושו לאחר שבבר שולם על ב
 הכנסתו מם הכנסה, ומכאן שלא ייתכן שהקנס ייחשב כפריט של הוצאה בייצור ההכנסה,

 אפילו נעברה העבירה, שבשלה שולם הקנס, בתהליך ייצור ההכנסה.

 השקפה זו פוטרת את בית־המשפט מן הצורך לבדוק את טיב העבירה שגרמה לתשלום
 הקנס; אך מאליו מובן שדוקא בגלל חוסר גמישותה אין תחולתה אלא במקום, שקנס הוא ג

 אשר הוטל על אדם. במקרה שלפנינו לא טען המשיב שהמערערים שילמו.קיס. בנימוקי
 שומתו נאמר במפורש: ״ראיתי את הסכום הנ״ל כקנס ששולם לבנק ישראל, שאינו מותר
 לניכוי״. הטענה היא שה״ריבית״, שבה נתחייבו המערערים, כמוה כקנס או שדינה כדין
 קנם, שניכויו אסור. אך זוהי טענה התלויה על בלימה. באמור, סעיף 51, שלא כסעיף 73,

 אינו משתמש במלה ״קנס׳/ והריבית — יהא אפיה האמיתי אשר יהא — אינה מוטלת על ך
 ״העבריין בתהליך משפטי־פלילי. אף לא נעשה נסיון בביית־המשפט המחוזי להבהיר את
 טיב התשלום הנדרש מן" המוסד הבנקאי בתור ״ריבית״ על-ידי עדות־מומחה, ועוד אדבר
 על כך. כל מה שנתברר ממכלול הראיות והטענות הוא שהפרת החובה להחזיק נכסים
 נזילים היתד. עבירה פלילית, אך למותר יהא לחזור ולהדגיש, שלא בל תשלום, שעבירה

 גוררת אחריה, בחינת קנם הוא, קל־וחומר כשיש לך באותו חוק ועקב אותה עבירה תשלום ך
 אחר הנקרא ״קנס״ והמוטל על העבריין בתהליך משפטי־פלילי. ברם, אם אין המדובר
 בקנס ממש, היה זה מחובתו של המשיב להראות, שאותו תשלום אחר אף הוא בגדר האי
̂ היה זה תשלום ששולם בייצור ההכנסה, ועל המשיב היה להצדיק את סירובו  סור. לכאורה
 להכיר בו כהוצאה^ לשם כך לא די היה בהצבעה' על־ עצם העבירה שגרמה לאותו תשלום,

 שכן״לאי^כל״תשלום, שמקורו בעבירה כלשהי, ממילא אסור לנכותו, לגירסה מרחיקה לכת ן
 כזאת לא מצאתי סמוכין בהלכה האנגלית, ונראה לי שאין לה יסוד. דיני מס הכנסה מטרתם
 ועיקרם לברר הכנסה לאמיתה. יש מקצועות ועסקים, שרב סיכונם, שהעוסק בהם יחטא
 וייכשל ללא-כדנה דעה, ואין לומר שכל הוצאה הנובעת ממעשה או מחדל שבאיסור, ממילא
 שלא הוצאה בייצור ההכנסה. פיצויים, למשל, שאדם נתחייב בתשלומם בשל מעשה

 j רשלנות, לא מן הנמנע הוא לראות בהם הוצאה מותרת, אף כי ייתכן שהמעשה עצמו היה ץ
 בחינת עבירה. המבחן הוא, כפי שאומר גם חברי הנכבד השופט זילברג, אם הוצאה ההו
 צאה בייצור ההכנסה, והרי ייצור ההכנסה, פירושה ההכנסה בכללותה ולא כל פריט של
 ריווח לחוד. מכאן שאין גם לבקש לכל פריט של הוצאה פריט מוחש ומיוחד של הכנסה.
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_ במקרה דנן,  ^^מ״_»5זמע,
 לניהול עסק בנקאי.

 כאן מן הראוי לפנות לפסיקה האמריקנית בנדון זה. היא עשירה וענפה ביותר, ואף
 ^ ניגודים וסתירות אינם חסרים בה. האםמכתה החשובה ביותר מן הזמן האחרון היא הלכתו
Jerry Rossman Corp v. C.I.R,; (1949), 175 בענק Learned Hand של השופט הדגול 
 נd2. (F( ,711) 7 מעשה בחברה שעברה שלא במתכוון על חוק הפיקוח על המחירים,
 1942, ומן הדין היה שתחזיר ללקוחותיה את הפרשי המהיר שגבתה מהם:ביתר. אך דבר
 זה לא ניתן לביצוע, ולאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת הוסכם, שהיא תשלם למדינה
ד העלה שלוש שאלות. שאלתו הראשונה היתד, אם אותו  ^ אותו סכום ככופר. השופט הנ
 תשלום צריך להיראות כקנס, ועל שאלה זו השיב בשלילה. בדברי השופט, ש0, נ7],

 ב־ע׳ 712:

"Taken in its broadest sense, that word has a punitive, as 
opposed to a remedial, meaning: : it covers fines and other exac-
•tions, which are not restitution for a wrong, and are only jus- ^ 
tified, either as a deterrent or in order to satisfy an atavistic 
craving for retaliation." 

 ך לדעת השופט הוטל התשלום לא בתור קנס אלא לשם תיקון המעוות, אף כי היה
 זה חוב כלפי המדינה והוא שולם מאונס ולא מרצה! ואף העובדה שלפי החוק היתד,
 הסמכות בידי הרשות לגבות פי שלושה מן ההפרש, לא הניעה את השופט לראות כקנס
ד המשיר ובדק את  אותו חלק מהתשלום השווה להפרש עצמו, לא זו אף דו. השופס הנ
 הדין בהנחה, שהתשלום ששולם על־ידי החברה היה בחינת קנם, וכאן הביע את הדעה
 . ק עיש להבחין בין קנם לקנס. המבהן הוא — כפי שנקבע בפסק־דיגו הידוע של בית-
 המשפט העליון של ארצות־הברית בענין, , )&(R. v. Heimnger.1C, (1943) — אם
הקנס^לול^לםכל מדיניות הברורה והמכוונת wouidpw^Jig ״) .של, . ו י כו י  נ

״ . frustrate sharply defined policies of the law קביעת האשמה ) . 
 כשלעצמה אינה יכולה .לשמש מבחן נוקשה לאיסור הניכוי. התשובה בכל מקרה ומקרה
 ן תלויה בנסיבותיו. אכן, שאלתו השלישית של השופס היתה: האם אמנם תסוכל מדיניות
 החוק על־ידי התרת ניכר הקנס במקרה המיוחד הזה? על שאלה זו השיב בשלילה, ובין
 שיקוליו מוצאים אנו, כי היה זה חוק מסובך ומסורבל, שבנקל נמצא אדם חוטא בו,
 ושהרשות עצמה.הבחינה בין. חוטא במזיד לבין חוטא בשגגה, הקלד, בדינו של האחרון

 והסתפקה בגביית ההפרש עצמו, בלי לדרוש עוד גם את כפל ההפרש.

 ז
 אמת נכון הדבר, רבים מתחו ביקורת על פםק־דין זה, ואט כי לא מצאתי אסמכתה
 משפטית המסתייגת ממנו מפורשות (אלא להיפך, •מסתמכים עליו בכל מקרה שלאחרי).
ד הקל. החמדה זו מצאה ביטוי בשני פקר«0  ניכרת גטיה להחמיר, מקום שהשופט הנ
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Tank Truck Rentals, :שהגיעו בשבת 1958 לבית־המשפט העליון של ארצות־הברית 
Inc. v. C.I.R.; (1958), (9]; Hoover Motor Express Co. v. ILS.; (195S) ,[10] 
 — שניהם מקרים של הפרת חוקי תנועה האוסרים העמסת יתר של משאיות. נקבע ללא
 היסום, שהקנםות שהוטלו על מפעלי ההובלה בשל עבירות על חוקים אלה אינם הוצאות,
 שניכוין מותר, מכיון שניכוי כזה היה מסכל מדיניות ברורה ומכוונת של חוקי המדינה;
 כן נאמר שאין כל נפקא מינה, אפ נעברה העבירה בזדון או בשגגה, כי החוק אינו מבחין
 בין שתי צורות כאלו של הפרתו. ניתן לומר איפוא, שהיום גם ההלכה האמריקנית אינה
 מרשה ניכוי קנם בהוצאה. ניכוי כזה פסול הוא, כנראה, אף במקרה של עבירה בתום־לב,
 אלא אם־כן נמצא רמז בחוק עצמו או בצורת הפעלתו המעיד על כוונה אחרת. בזאת

 הצטמצם ההבדל בין הגישה האנגלית לבין הגישה האמריקנית, ואפשר לסכם עכשיו, כי _
 אליבא דכל הגישות אין לנכות לצורך מם הכנסה תשלום שהוא קנס, פשוטו כמשמעו.
 שנית, כל תשלום, אם קנס הוא או אם דבר אחר, ודאי אין להתירו, אם הוא נובע ממעשה
 עבירה החורג מתחום הפעולות הכרוכות בייצור ההכנסה. ושלישית, לגבי תשלום שאינו
 קנס, מצאנו בפסיקה האמריקנית — ולא מצאנו דבר לסתור בפסיקה האנגלית — שכאן

j .יש.לבמק.את.&ן!נתו של_התשלום, אם בעל אופי ענשי הוא מעיקרו או בעל אופי תרופתי 
 פירושו של דבר, עלינו.לברר, אם אמנם־התכוון החזק'או הממונה על ביצועו, שישולם
 התשלום ולא ייזקף לחשבון־הריווח־וההפסד של העסק, מכיון שזקיפה כזאת היתה מסכלת
 את מדיניות החוק. רק אם תתגלה לנו כוונה בזאת יידחה העקרון הכללי, שאין להטיל

 מם על הכנסה.אלא לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה.

 כעת נחזור לחוק, שאנו עוסקים בו, ולנסיבות המקרים שנתבררו לפנינו. אשד לחוק, ^
 אין ספק שהוא יוצר עבירה, אך כאמור לעיל אין אני סבור, כי בשל כך חורג המעשה
 מתחום העסק של מוםד בנקאי. נתבונן איפוא למהות התשלום שהוטל על המערערים בגלל
 אותה עבירה. תשלום זה, כפי שכבר גאמר לעיל, לא נקרא ״קנם״ (להבדיל, למשל, מההו

 ראה המקבילה שבסעיף (6) של חוק הבנק המרכזי של דרום־אפריקה), ובצדו של תשלום ך
 זה קיים באותו חוק ובשל אותה עבירה תשלום אחר, ששמו מעיד עליו שהוא קנס. המשיב
 לא הביא כל ראיה לביסוס טענתו שהריבית הוטלה מתוך כוונה להעניש את המוסד
 הבנקאי ולא רק ליטול ממנו את הריווח, כולו"או מקצתו, שיצא לו מהשימוש ברכסים,
 שהיה'מחובתו להחזיקם ״בנכסים נזילים. לדעתי,'־"א1שר"ומותר היה'להביא ראיה כזאת, אם

 ישנה. הרי החוק עצמו אינו קובע את שיעור הריבית המוטלת על המוסד הבנקאי. שיעור ־ ן
 זה נקבע על־ידי נגיד הבנק, בהתייעצות עם הוועדה, והוא שינה את השיעור מדי פעם
 בפעם, הכל לפי צורך השעה ולפי מדיניותו המוניטרית. אין אנו יודעים בלל וכלל, אס
 בקבעו שיעורים של 2%, 7%, 10% ושוב 1%, כפי שעשה במשך הזמן, התכוון הנגיד
 להטיל עונש סתם או אם כל כוונתו היתה להבטיח שלא יהא החוטא נשכר וליטול ממנו

 לפחות חלק מהזכיה מן ההפקר. לשון אחרת ומפורטת יותר, כששיעור התשלום איבו ן
 קצוב וקבוע בחוק, אלא משקף בעצמו מדיניות מוניטרית העשויה להשתנות במהלך העתים,
 היה רצוי לדעת, אם אמנם התכוזך •הנגיד, בקבעו את השיעור, ליטול או להקטין את הריווח,
 שנעשה שלא כדין, לפני ששולם עליו מם הכנסה או לאחר מבן. אין אנו יודעים, כיצד

. י• : י • / • ׳ r  ù ^,״• . ו ׳

 2220 •בסיי־דין״, כרך טו, תשכ״א/תשכ״כי1961



 ע״א 508/59־507 אוצר לאשראי של הפוה׳ימ בע״מל קופת מלווה ״העולה״ נגד פקיד השומה

 השופט כהן

 פירש הנגיד את הדץ בדבר ניכוי הריבית כהוצאה לצורך מס הכנסה! שמא היה סבור,
 שמותר לנכות את התשלום מההכנסה החייבת במם, ואלמלא כן היה קובע שיעור נמוך
 יותר. יש תקדים לכך שקנס נקבע בשיעור נמוך, מכיון שהיה ברור שאין לנכותו מההכ
Betteiey, Ltd. v. sington; :נסה, ולא נראה לצודק להלקות את העבריין בשני שוטים 
* ברור שאין זה מתפקידו של הנגיד לפסוק הלכה בעניני מס הכנסה, אך כאן 1 9 4 8  נ3), י
 יש לראות את דעתו בנדון זה כגורם חשוב במערכת העובדות, שעל סמכן עלינו להחליט,.
 אם התשלום שהוטל במקרה זה היה מכוון ל״הכנםת ברוטו״ או ל״הכנסת נטו״ של המוסד

 שעבר על החוק.

 אלו הן שאלות שבעובדה, שלדעתי היה מחובת המשיב להביא ראיות עליהן ולהשמיע
 ב לפני השופט המלומד דברי עדות מפי הנגיד או מפי הממונה מטעמו על ביצוע הוראות
 הנזילות, יתר־על־כן, באחד הערעורים היתד. עדות מטעם המערער, שהוא עבר את העבירה
 בתום־לב ושלא במתכוון ושאפילו המפקח על הבנקים נטה בשלב מסויים לוותר על הטלת
 הריבית; עדות זו לא נסתרה על־ידי שום עדות.אחרת מטעם המשיב, ועלינו להניח שהיא
 נכונה. ולבסוף, העובדה שבסופו של דבר עמד בנק ישראל על תשלום הריבית ולא היה
 ג מוכן להפלות בין מי שעבר על הוראות הנזילות במתכוון ומי שעבר עליהן שלא במתכוון
 — אף היא עשויה להתפרש, בהעדר עדות אחרת — לטובת המערערים; הרי עונש נגזר בדרך
 כלל לפי חומרת העבירה ותשלום שלא נקרא קנס והוא מוטל על בל העבריינים בשיעור
 אחיד, לא בנקל ייחס לו בית־משפט אופי ענשי, כשאפשר גם שאין לו אלא אופי תרופתי.
 בי״סיבות אלו אין. אני מוכן לקבל, כאילו הוכח הדבר או כאילו מן המוסכמות הוא שאינן
 ך צריכות הוכחה, שהתשלום שהוטל על המערערים היה בעל אופי ענשי, ושניכויו מך
^ מטרת התשלום, כפי שנקבע על־ידי נגיד הבנק.  ההכנסה החייבת'במס היה' עשויי לסכל א

 דעתי היא איפוא, שיש לקבל את הערעורים ולהתיר את הניכויים המבוקשים.

ט כהן: אני הייתי דוחה ערעור זה. פ ו ש  ה
 ה

 לצורך ההכרעה בערעור שלפנינו, מוכן אני לקבל גירסת חברי הנכבד, השופט ויתקון,.

 כי הריבית ששילמו המערערים לבנק ישראל הוא ״תשלום בעל אופי תרופתי בלבד״,.
 להבדילו מן הקנס שאפשר היה להטילו על המערערים לפי החוק ואשר למעשה לא הוטל
 עליהם. אבל דעתי היא, שהעובדה שיש כאן תשלום בעל אופי תרופתי ולא תשלום בעל
j ' twilf^ '1 אופי ענשי —"היא 
: ם ^ ת ד ו ^ ^ ו ג ר ן ^ י י פ ל י י י ^  וזדצ'א'לה־אימ[אלא,זאת,_.אם.,התשלום״הממבר.בו מותר ג

״  הכנסה." י

 מרי לוין טען לפנינו — ולו גם בשפה רפה בלבד — שיש בריבית הנדונה כאן משוס:
 ז ״סכומים המשתלמים בתור ריבית על כסיף״ שנלווה, כמשמעותם בסעיף 11(1) (א),

ב חייב היה להיווכח, כאמור שם, ״שהריבית משתלמת על קרן ששימשה בהשגת.  מהמשי
 . ההכנסה״. יהא אפיה של ״הריבית״ המדוברת בה כאן אשר יהא — ברור הוא שאין היא
 ריבית על כסף אשר הגישום לווה, ומשום בך בלבד לא תחול ההודאה שבסעיף 11(0 (א).

 ״פסקי־דיך, כךך סו,. מ«כ^1/תשכ״ב־1»נ..•••• • י 2221;
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 השופט כה!

 הריבית משתלמת לבנק ישראל, ואיש לא טען שבנק ישראל או מי שהוא מטעמו או עבורו
 הלווה למערערים כל כסף הקשור קשר כלשהו עם תשלום הריבית הזאת. למעשה אין
 זזולק שהריבית לא שולמה על כל הילווה, ולא שולמה על־ פי כל הסכם, אלא היא שולמה

 על־ידי המערערים בעל־כרחם מחמת גזירת החוק.

 נשארת השאלה אם יש בריבית הזאת משום ״הוצאה שהוצאה כולה לייצור הכנסה״, א
 באמור ברישא של סעיף 11 (1) ז והתשובה״עלישאלה זו חייבת""לקבוע גורלם של ערעורים
 אלה. חברי הנכבד, השופט ויתקון, סבור כי ״לכאורה .היה זה תשלום.ששולם בייצור
 ההכנסה, ועל המשיב היה להצדיק את סירובו להכיר בו כהוצאה״. עם כל הכבוד והיקר,

 אין אני גורס כך. אין אני צריך, לענין ההכרעה בערעור זה, לקבוע מסמרות בשאלה אם ב
 בל תשלום שנעשה באונם מחמת גזירת החוק, פסול משום כך בלבד לניבוי לפי סעיף
 11 (1)» אבל נראה לי כי לגבי תשלום שנעשה כאמור, ושלכאורה נעשה שלא לשם ייצור
 הכנסה אלא לשם ציות לחוק״מעין־פלילי/" חובת הראיה היא על הנישום, ולא על פקיד

D וזו לשונו: a v ^ ^ f T ר מ א סה. כפי ש י^ור^כנ ל^י  השומה, שתשלום זה"אמנפח^ו

 ג
 ״לא די בכך שההוצאה נעשתה במהלך המסחר, או שהיא נובעת ממנו,
 או שהיא קשורה אליו, או שהיא נעשתה מתוך רווחי המסחר! צריך שתהא
c., A)1906(strong: v. woodifieid; . 4 4 8 ) } 4  לשם עשיית רווחים״ ,453, )

 כתרגומו של ויתקון, מבוא לדיני המסים, ע׳ 104).
 ד

 כבר אמרתי שהריבית דנא לא שולמה על-ידי המערערים מרצה, אלא היא שולמה
נה^י^ר" הכנסה, אלא אך ורק לשם  מאונס: והיא לא שולמה לשמ ^JO*(TjtDii כמז
^ בנסיבות אלו לא היה י ״על־ המשיב להצדיק את ר ^ ל ע ת ^ ו י צ ק נ ס ה ^ 
 •סירובו״" להכיר בתשלום ריבית זו כהוצאה במסגרת סעיף 11 (1), אלא על המערערים היה

 •לשכנע את המשיב, ולאחריו את בית־המשפט, שיש לראות בתשלום ריבית זו הוצאה ה
 באמור, אף־על־פי שתשלום זה נעשה באונס ועל־פי גזירת החוק. העובדה שהחבות בריבית
 זו נבעה מעסקיהם הרגילים של המערערים או היתה קשורה בהם, אינה כשלעצמה דייה

 1לעשות תשלום זד״ אפילו לכאורה, להוצאה לשם ייצור הכנסה.

 המערערים לא עשו, לדעתי, כל מאומה לצאת ידי חובת השכנוע שהיתה מוטלת ן
 •עליהם. לא זו בלבד שמטבע הדברים הוא בי עקב תשלום הריבית לא נוצרו כל הכנסות,
 שהרי הריבית שולמה לבנק ישראל על קרן־הצבי כביכול, אלא ההכנסות הבלתייחוקיות
 ״ש די בי ת זז* rtto // לרפא״ אותן, נעשו ונתקבלו והושלמו לפני תשלום הריבית וללא" כל
' באשר , ו ל ^ ת ו  קשר אליו, ואפילו שיעור הריבית אינו ^

 נקבע מראש לכל המוסדות הבנקאיים ולבל מקרה של הפרת הוראות הנזילות מצד מוסד ז
 •כלשהו. יתירה מזו: מילא לא באה ראיה לפני בית־המשפט המחוזי^שהמערערים דנא
ר להכנסה; אלא לא בא אף שמץ ראיה לפני בית־ ו צ י י  שילמו את הריבית ל
 תמשפט'המחהי^לי״כך שהפרו את אותן הוראות הנזילות לשם ייצור הכנסה, או שהיתר•

 •2222 .פסקי״דין״, כרך טז, תשכ״»/1{שכ״ב־961נ
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 השופט כהן

 להם הכנסה מהפרה בלתי־חוקית זו. מטענותיו של מר לוין לפנינו נשתמעה אפילו הגימה
 עייתכן־ ^פל־־החפרה־זזזהךמו^נה אלא בהיסח הדעת, או מתוך הוסר זהירות, או מתוך
 נסיבות שלמעשה לא היתה למערערים שליטה עליהן — קל־והומר שלא היתה להם כוונה

 ליצור הכנסה.

 אני מגיע לאותה מסקנה גם אם אאמץ לי, לצורך ערעור זה, את המבחן שנקמן
 בפסקי־דץ האמריקניים המובאים בפסק־דינו של חברי הנכבד, השופט ויתקון. אם אמנם
 המבחן הוא שיש להתיר ניכוי גס של תשלום מאונס בתורת הוצאה לשם! ייצור הכנסה,
 ,ובלבי י שלא יהא בניכוי ׳כאמור _ *יי לי״*, «י*יי״ ייץוה "״וק "י* נראה י לי
 ש!ע!כ_וי.המדובר. בדיכ^ר^״יעממ^ב^ח^זה. במידה שבכלל אפשר לדיבר אצלינו על
 ״מדיניות החוק שהוגדרה ברורות׳י(והכוונה היא, כמובן, להגדרה שבחוק עצמו), הרי אין
 לך, לדעתי, הגדרה ברורה של מדיניות מזו המשתמעת מהוראות הפרק השלישי של חוק
 בנק ישראל; אם תנכה את הריבית שהוטלה על היפר הוראות הנזילות,.מ5!£-5בכ^ס^נ0וא
 חי יב״ב!/_ לא רק ייצא י חוטאי'נשכר"־ אלא ״ הע^~ף«ימק3תו או רובו של העוקץ) יינטל^מן
 התשלום אשד בא כביכול לאזן את שיווי־המשקל שהופר, ונמצאת מטרת :החוק מסוכלת.

 ברצוני להוסיף עוד חערת הסתייגות אחת לענין חשוב אחד עליו התעכב חברי הנכבד,
 השופט ויתקון, בפסק־דינו: לדעת חברי הנכבד היה המשיב לפנינו צריך להביא ״ראיה
 לביסוס טענתו שהריבית מוטלת מתוך כוונה להעניש את המוסד הבנקאי:ולא רק ליטול
 ך ממנו את הריווח, כולו או מקצתו, שיצא לו מן השימוש בנכסים שהיה מחובתו להחזיקם
 כנכסים נזילים — ולא היה דבר קל מזה. הרי החוק עצמו אינו קובע את שיעור הריבית
 המוטלת על המוסד הבנקאי, שיעור זה נקבע על־ידי נגיד הבנק׳ בהתייעצות עם הוועדה,
 והוא שינה את השיעור מדי פעם בפעם, הכל לפי צורך.השעה ולפי מדיניותו המוניטרית.
 אין אנו יודעים כלל וכלל אם בקבעו שיעורים התכוון הנגיד להטיל עונש סתם או
 ךן אם• כל כוונתו היתה להבטיח שלא יהא החוטא נשכר וליטול ממנו לפחות:חלק מן הזכיה
 מן ההפקר״. מסתבר שחברי הנכבד יוצא פה מן ההנחה שהסמכות הנתונה לנגיד לפי סעי1*
 51 לחוק בנק ישראל, תשי״ד־1954, היא סמכות מינהלית גרידא, ואינה סמכות של חקיקת־
 משנה,• שאילו היה הנגיד מורה את אשר הורה לענין שיעור הריבית שעל מוסד בנקאי
 לשלמה בשל הפרת הוראות הנזילות, בתוקף תפקידו וסמכותו כמחוקקימשנה, פשיטא
 ן שלא היתד, שום ראיה — לרבות עדותו — קבילה להוכחת כוונותיו ומניעיו או להוכחת
 הפירוש הנבון שיש לתת להוראותיו, שהרי לענין זה אין כל הבדל בין מעשה חיקוק של
 מחוקק ריבוני לבין מעשה חיקוק של מחוקק־משנה (השווה את י הנימוקים. שניתנו בבתי־
 משפט אנגליים כשנפסלו ראיות של מומחים לעבין פירושו של חיקוק פלוני:
5)London County Council v. South Metropolitan Gas Co.; (1904) , ( ; 
Camden v. Inland Revenue Commissioners ־, ( T .({6!, (14&1 
 הדרך אשד בה ראה הנגיד ללכת בתיתו את הוראותיו הנדונות, מצביעה על כך שראה
 בהן מעשה חקיקה ולא מעשה מינהל! לכאורה הרי הודאות בנק ישראל (קביעת שיעור
 ריבית על הפרש בנכסים נזילים), תשי״ח ־1957, שפורסמו ברשומות, הן תקנות בנות־ פעל
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 השופט זילבדג

 תחיקתי כמשמעותן בפקודת הפרשנות. אף יהא דבר זה כאשר יהא, הגורם המכריע כאן
 הוא שהחבות בתשלום הריבית הנדונה נוצרה עליידי החוק עצמו, הוא.סעיף 51 הנ״יל,
 ואפיה' של ריבית זו, ילידת החוק, איבו יכול להיקבע על־ידי מעשה או על־ידי כוונה של
 נגיד הבנק או של מישהו אחר המבצע את החוק. ברם, כפי שאמרתי לעיל, ההבחנה בין
 הא־׳שרויות י השונות בדבר אפיה של ריבית זו או בדבר כוונותיהם או מניעיהם של

 יוצריה מחולליה, אינה לא מעלה ולא מורידה לגבי־־השאלה העומדת להכרעה בערעור זה. א

ג : חזרתי בי ממשנתי הראשונה, והגעתי לכלל דעה כי יש לדחות לבר י ט ז פ ו ש  ה
 את הערעור. לאהר שהפכתי הפוך ושוב בטענות שנטענו על־ידי הפרקליטים המלומדים,
 נוכחתי לדעת כי הבעיה אינה כלל מבוכה כל כך, זכי אפשר בקלות לפרקה לגורמי־

 ולבתרה על־פי מושבלות ראשונים. ואלה הם ־.

 (א) הלכה פסוקה היא, ואין חולק עליה עוד, כי הוצאה שהוצאה כעונש על מעש־
׳ ־ י ״ " . ה ס נ כ ה ה ״ ם מ  זנבירה׳ אין לנכותה מ

 (ב< המונח ״ריבית״ הבא בסעיף 51 של החוק, אינו מלמדנו ולא כלום על אפיו של ^
 התשלום. כי מונח זה הוא — על־כל־פנים — שם־לא־יוצלח, ^<1מ110פ1!ת בלע״ז, שהרי
 אין הבנק שעבר על החוק חב כסף לבנק ישראל, ואין ריבית זו מהווה אגר־נטר בעד
 דחיית פרעונו של החוב. המונח ״ריבית״ משמש כאן איפוא רק ״מדד״, ביטוי קצר ונוח

 לחישוב הסכום הממשי שעל המוסד הבנקאי לשלם לבנק ישראל, וממילא אין להסיק ממנו ך
 כלל את אפיו האזרחי ולא הענשי של התשלום.

 (ג) וחוזרת השאלה למקומה: מה אפיו של תשלום זה 1 תגובה ענשית של גמול על
 המעשה שכבר נעשה, סעד תרופתי הבא לתקן את הנזק, או אולי — כאלטרנטיבה שלישית

 שאני מעדיף אותה על שתיים האחרות — חשלום שמטרתו היא למנוע מהאש עצם ך,
 ביצוע העבירה. הפתיון של הבנק בהפחיתו את נזילות נכסיו, הוא כנראה בעליל: להלוות ־

ת הכספים, חייבי הנזילות, ולקבל ריבית על כך מאת לקוחותיו. אם הבנק יתחייב בתש  א
 לום ריבית לבנק ישראל על ההפרשים שבין נכסיו הנזילים ממש לבין נכסיו חייבי הנזי
 לות, תהא ידו האחת נותנת את אשר השניה נוטלת, ונמצא שכרו יוצא בהפסדו. ומכיון

 ש״אין אדם (או: בנק) חוטא ולא לו״; והואיל והפחתת הנזילות היא עבירה שאין להסתירה ן
 בלל מעינו הפקוחה של הנגיד, והוא (הבנק) אף אינו יודע מהו השיעוד שייקבע על־ידי
 הנגיד על־פי סעיף 51 הנ״ל, הרי החרב המתהפכת של הוראת סעיף זה עשויה למנוע
 בליל את ביצוע העבירות ההן; בחינת ,,יתמו חטאים, ולא חוטאים״, כפי שאמרה ברוריה
/ ע*א). ואם כך הדבר, אם מטרתו של סעיף 51 היא: לבער  אשת רבי מאיד (ברכות, דף י

 את פתיון העבירה, לשחוט את ״היצר הרע״ שבה, שלא תהא כד»ית, וממילא לא תיעשה, ץ
 הרי התשלום הנדון אף הוא ״ענשי״ הוא, שכן יש בו משום תגובת המחוקק על מעשה
 עבירה, וממילא נבלל הוא בכלל האמור בפיסקה (א) לעיל. היסוד הפרבנטיבי, המונע, הוא
 למעשה אחד הגורמים החשובים, ואולי החשוב ביותר, בכל עונש פלילי! והדברים עתיקים.
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 ?ע״א 507-508/59 אוצר לאשראי של הפוה״מ בע״מ! קופת מלווה ״העולה״ נגד פקיד השומה

 השופט זילביג

 !העובדה שתשלום זה לא שוכן בסעיף 73, אינו מוציא אותו מכלל עונש, בי םעיף 73 מיועד
 •לענשים המוטלים. בדרך שיפוטית רגילה על־ידי בית־המשפט.

 (ד) וגם מבחינה אחרת, אין להתיר את ניכוי התשלום הנדון מתשלומי מם הכנסה.
- היא הוראת  הוראת החוק החולשת על הענין שלפנינו — שנות השומה 1955, 1956 ך
 יפעיף 11 של פקודת מט :הכנסה, 1947. לפי הרישא של סעיף זה חייבת ההוצאה המותרת
״ T "-  בניכוי להיות יי"־',

" w h o l l y and e x c l u s i v e l y incurred in the production of the 
income!". 

 לא באתי להיבנות כאן משתי המלים המודגשות דלעיל, כי הן מניחות מקום להתגדר בו
 גם להוצאה שאפשר למצוא לה — כולד, — הצדקה וצורך מבחינת הייצור. בלבד •, אותו
 רעיון ממש אפשר להכניס גם לדיבור ״ולשם כך בלבד״ הבא ברישא של סעיף 17 לפקודת
 מס הכנסה (נוסח חדש). אבל התשלום שלפנינו אין למנותו בשום אופן עם הסוג הנ״ל!
 . לו אין כל ״שיח ישיג״ עם ההכנסה. כי אלמלא ״תגרת ידו״ של הנגיד מכוח סעיף 51, לא
 היה בל צורך בתשלום דייבית זו. הכנסותיו של הבנק שסחר וסרח איבן מתרבות, אף לא
 בעקיפין, עקב:תשלוםי״זהזאדרבה: הן מתמעטות על־ידיו, ולכן אין להתיר את ניכזיו

 מתשלומי מס הכבםה.

 (ה) אין אני סבור כי בית־משפט זה, או בית־המשפט דלמטה, היה מפיק תועלת בל־
 שהיא מעדותו והסברותיו של נגיד בנק ישראל. חשוב הוא לא מה שהנגיד אומר, אלא מה
 שהנגיד עושה, ומשמעות עשייתו אינה יכולה להיות שונה מזו שייחד לה המחוקק בהוראות

!  המתאימות של החוק. • . י

 דעתי היא איפוא כי יש לדחות את הערעור.

 לפיכך הוחלט, ברוב דעות, לדתות את הערעורים. כל אחד משני המערערים ישלם
 למשיב 250 ל״י הוצאות המשפט ושכר־טרחת עורך־דין(כולל).

 ניתן היום, כ״א בכסלו תשכ״ב (29.11.1961).
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