
 בינואר 15ה־ עד רק וידוע ברור היה זה
 פסק- העליון בית־המישפט נתן אז השנה.

 המחאות המקבלת חברה כי הקובע דין
ב אותן לרשום חייבת אינה שמה על

 ב־ אותן ולרשום להעבירן ויכולה ספריה,
 בהסכם־תש־ עימה הקשורה חברה סיפרי
 של ברוב ניתן זה פסק־דין כלשהו. לומים
 השופט נגד ולוין כהן (השופטים שניים
 אחד מיספר המיסים מומחה אשר, שלמה

 התביעה כי שקבע העליון, בבית־המיפש
 בית־ וכי הכר, ללא המציאות את עיוותה

מו הלכה בקבעו טעה המחוזי המישפט
כזו). וחדשנית זרה

 צריך מה
לעשות! ^

 ביותר. פשוט הוא המעשה יפור *ין
 מלוז ריקן, אה פאן — בתי־מלון שלושה **

בחו התקשרו היל פראנץ ומלון קלארידג׳
 בתי- שלושת פאן־לון. חברת עם קבלני זה

 וקיבלו מאושרים, כמיפעלים הוכרו המלון
 עליהם שיהיה המיסים על שמם, על פטור

בתי־המלון. עבור חומרי־הבנייה על לשלם
 אי־ ניתנו עברו, בשנים לנוהל בהתאם

 בפועל, הבנייה התחלת לפני שורי־הפטור
בהת למכס. בנקאיות ערבויות נגד וזאת

והת לספקים, הפטורים נמסרו לנוהל אם
 חברות לפקודת המחאות תמורתם קבלו

 לספקים ניתנו ההמחאות נגד בתי־המלון.
 פאן־אנזריקן מלון בתי־המלון. של קבלות
חב נבנו, לא האחרים שני ואילו נבנה,

 למכס החזירו נבנו שלא בתי־המלון רות
 קנסות. בתוספת שקיבלו הפטור סכומי את
 אלה סכומים של וההוצאות ההכנסות כל

 חברות של החשבונות בסיפרי ..נרשמו
בתי-המלון.

 בתי־המלון בחברות זכות־החתימה בעל
 בין אברון. אפרים היה פאן־לון ובחברת

 נחתם בתי־המלון לחברות פאן־לון חברת
 הקובע ,12 מיספר סעיף ובו קבלני, חוזה

מבו העבודות היקף על ״התחשיבים כי
 חומרי-בניין של העלות מחיר על ססים

 הנהנים בישראל, הנרכשים או המיובאים
 מאושרים. למיפעלים הניתנים מפטורי־מס

 מפטורים ליהנות יוכל לא והקבלן והיה
ה לתחשיבי בהתאם יותאמו הרי כאלה,

עבודות.״
במיש־ שהעידו מס־ההכנסה, מפקחי שני

 תקנות לפי כי קבעו כעדי־התביעה, פט
צרי אינן בתי־המלון חברות מם-הכנסד,

 בסים־ המחאות־הפטורים את לרשום כות
 וזאת הקבלנית, פאן־לון חברת אלא ריהן,

 בתי- חברות שם על היו שההמחאות למרות
 ולא בתי-המלון, בחותמת ונחתמו המלון,
 מפקחי עמדת פאן־לון. לקופת כלל נמסרו

 בית־המיש־ על־ידי שאומצה מס־ההכנסה,
 ובית־המיש־ לוין) דב (השופט המחוזי פט
 מס־ מפקח של בעדותו מתמצית העליון, פט

:סלע ההכנסה
 הקבלן, לבין המלון בין חוזה ״עושים

 במחיר המלון את יבנה הקבלן שלפיו
 של שהמחיר בכד התחשבות תוך שנקבע,

 פטורים, חומרים של במחיר הוא המלון
להש ההיתרים את מקבל הקבלן כאשר
בהם. תמש

 כשהוא לעשות? צריך המלון מה ״אז
 אותו לרשום יכול שהוא מובן היתר, מקבל

 לקבלן. אותו להעביר מייד אבל בספרים,
הכר ונכיגר וזיכוי חיוב פעולת מייד אז

רי או בספרים, הפעולה אי־רישום טיס.
לספ גורע ולא מוסיף לא בספרים, שומה

 המלון של בספרים בית־המלון. של רים
לתפ הקשורה הפעילות את לרשום יש

ש אחרת חברה כמו ביודהמלון, של קיד
 הפעולות את שלה בספרים לרשום צריכה

שלה... לתפקיד הקשורות
לר זה, במיקרה צורך, כל אין ״לכן

 של הנושא כל את בית־המלון בחברת שום
קבלת או לקבלן, ומסירתם ההיתרים קבלת

 גדולה חנות בעל שאתה לך או* ^
 נגריה עם הסכם עושה ואתה לרהיטים, ■ •

 ואחר־כך הרהיטים, את תיקנה שממנה
 מקבל שאתה ההמחאות כל את מעביר אתה

 בלי הנגריה, אל הרהיטים חנות שם על
החנות. בסיפרי אותן לרשום
 סירים? ניהול מבחינת כדין נהגת האם

 טועה. אתה אך שלא, להגיד רוצה אתה
כשורה. נהגת
 ישראלית חברה לך שיש לך תתאר או,

ב המטפלת בוואדוץ, חברה־בת המקימה
 ל- שולחת הישראלית שהחברה סחורות

 הישראלית החברה של הלקוחות חו״ל.
 לא ואתה תשלום המחאות לה שולחים

 מעבירן אלא החברה, בסיפרי אותן רושם
 עליהן תצהיר שהיא בוואדוץ, להברה
מם. ותשלם
 כי לומר רוצה אתה כדין? נהגת האם

 טועה. אתה אותך? יעצור מס־ההכנסה
וכחוק. כשורה נהגת
 הרבה המרוויחה חברה לך שיש או
ועושה מפסידה, חברה קונה היא כסף.

לוין דוב השופט
ומחרה חדשנית הלכה

 כל את שלה. סוכנת שתהיה הסכם עימה
 המרוויחה החברה לקוחות של התשלומים

ה בסיפרי אלא בספריה, רושם אתה אין
 מן ההכנסות את שתנכה המפסידה, חברה

ההפסדים.
 החוק? על עברת או כדין נהגת האם

כדין. נהגת שוב
 בהנהלת מיזערי מושג לו שיש מי כל

 ברור שהרי מטורף, שזה יחשוב חשבונות,
 שמה על המחאה המקבלת חברה כי וידוע

 ואם כהכנסה, בספריה אותה לרשום חייבת
 לרשום עליה לאחר, אותה מעבירה היא
 מי כל כי וידוע ברור כהוצאה. שוב זאת

עבירות. עובר זאת עושה שאינו

ל ע מ

בתפקידו ^
 חברי רוב על-ידי אומצה זו מדה **

 סבור זאת לעומת העליון. בית־המישפט
:להיפך לנהוג שיש אשר השופט

 הנידונים הסכומים שאת העיד ״אברון
 בשם ולא בתי־המלון, ובשביל בשם קיבל

בעוב תימוכין יש זו ולעדותו פאן־לון,
 קבלת את המאשרים האישורים, שכל דה

 בתי-המלון. בשם על-ידו נחתמו הסכומים,
 מתווספת האמורות ולקבלות זאת לעדות

 לא שהסכומים הבלתי־מוכחשת העובדה
 לא ושהיא פאן־לון, של לקופתה נמסרו

קבל אישור לשם משלה קבלות הוציאה
 את לסתור כדי אלה בכל די לדעתי, תם.

הסכו התקבלו שכאילו ההפוכה, הטענה
 לטענה פאן־לון. בשם אברון על־ידי מים

 והיא הראיות, בחומר בסיס כל היה לא זו
הסכו מגיעים שאם מחשבה מתוך נולדה

 לידי מסירתם הרי לפאן־לון, כדין מים
 ספקולציה על־ידה. כקבלתם כמוה מנהלה

מהמציאות. מתעלמת זאת
האמו הסכומים את ששילמו ״הסוחרים

 פאן־לון, על לא ההמחאות את כתבו רים
 לכל שהם, סימן בתי־המלון, שם על אלא

 לבתי- מגיעים הסכומים כי סברו הפחות,
 אברון מזה, חוץ לפאן־לון. ולא המלון,

 פאן־לון, של הפעיל כמנהלה אומנם כיהן
 וכן בתי־המלון, של כמיופה־כח גם אך

פרטי. כאדם
ה את הכללית התביעה עיוותה ״לדעתי

 את בהאשימה היכר, ללא האמיתית תמונה
ובהע כוזבים פינקסים בניהול פאן־לון

 חברי לדעת מסכים אני הכנסות. למת
הסכומים כל כי כהן, השופט המלומד,

 הלכות
ת ^ מהפכניו

אב את להרשיע הציע אשר שופט ן*
 לאמץ לא אך אחרים, סעיפים על רון 1 !

המ לרשום עליו היה כי הקביעה את
 בסיפרי בתי־המלון, שם על שהיו חאות,
במיעוט. נשאר השופט פאן־לון. חברת

 כלל את לקיים חובה אין כי הקביעה
לפקו המחאה מקבל כי בחשבונאות, היסוד

יכו בספריו, לרשמה כל קודם חייב דתו
 בצורת מוחלטת אנדרלמוסיה לגרום לה

 חברות, של סיפרי־חשבונות של הרישום
 לשילטונות או לבעלי־המניות תאפשר ולא

והוצאות. הכנסות אחר לעקוב
 השלכות. כמה עוד לפסק־הדין אולם
 שנייה, וחברה אחת חברה מנהל אדם כאשר

 מחייבת החברה חותמת בצירוף וחתימתו
 זתם1ש למרות כי לקבוע ניתן האם אותה,
לחב הפעולה לייחס ניתן אחת חברה בשם

ניתן. — זה פסק-דין לפי אחרת? רה
 סכום,' מתי היא אחרת חשובה שאלה
 זכאי שאינו מי על־ידי בפועל שנתקבל

 להאשים ניתן האם הכנסה? מהווה לו,
 עליו זכות לו שאין תקבול שקיבל אדם,
והש כוזב ברישום להחזירו, עליו ואשר
צרי היתה הנדון במיקרה הכנסות? מטת

הפטו את להחזיר בתי־המלון חברת כה
 בתי- את הקימה לא שכן שקיבלה, רים

 רשמה לא כי הואשמה פאן־לון המלון.
הוח שהם למרות כהכנסה, אלה סכומים

כדין. שלא התקבלו כי זרו,
 במיש- נקבע, מהפכניות הלכות שלוש

 חד־מש־ הבהרה תבוא לא ואם זה, פט
 צפויה תקפות, אינן אלה קביעות כי מעית

הספרים. בניהול מהפכה חודשים כמה תוך

אגרון נאשם
זוכה

מו לא זה לקבלן. ומסירתו ההמחאות
 החברה בסיפרי דבר שום גורע ולא סיף
 לרשום יש האלה הפעולות את המלון. של

 יש ההמחאות קבלת את הקבלן. בסיפרי
 האלה הכספים הקבלן. בסיפרי לרשום

צרי לא ולכן הקבלן, של דעתי לפי הם
בית־המלון.״ בחברת רשומים להיות כים

 בסופו היו חייבים אברון על־ידי שניגבו
 אב־ משקיבל לפאן־לון. להשתלם דבר של
 היה, חייב לידיו, הללו הסכומים את רון

 בתי־המלון מיופה־כח של הכפול בתפקידו
ההמ את להעביר בפאן־לון, מנהל ושל

לקו אותם ולמסור זו, של שמה על חאות
בתפקידו.״ מעל הרי אחרת, פעל ואם פתה,

העליון: בית־המישפט של מהבכנית הלנה

דשש1 סונה איו
ר נע הבננות מענה! נ
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