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  יה לנישוםטבלאות המח תתאמה 5.2.2
  
  לילכ
  

נים, הנחוצים למחיית הנישום הערכה של מרכיבים שול אחד מן הלוחות ישנה בכ
שוקללו בכל לוח. רכיבים אשר נכללו ובין הלוחות נובע ממספר המ ומשפחתו. הפער

יתן המרכיבים החסרים נ ואת, תרם הקטן ביואת מספר המרכיבי" כולל 5-6ח "לו
יד ו לשביעות רצונו של פקשר הוכחא של הנישום,הספציפיים  ווניך נתותוסיף מלה

לכלול את כל מרכיבי כולל את מספר המרכיבים הרב ביותר, ואמור  "1-2השומה. "לוח 
שר נשאבים צהרת ההון, אפריטים המתייחסים לההאפשריים ואף כולל המחיה 
  ההון. תצהרו בהטרלא פו ל ואלוית לסטטיסטיקה הואירכזהמה ים של הלשכמהסקר

  
  

  1-2ות לוח
  

המצוי באותה רמת  ,ירנישום סבוצאותיו של מר להעריך את מרבית התייזה מ לוח
ם הנכללים שני נתונים בסיסיי הכנסה ובאותו מספר נפשות כמו של הנישום הספציפי.

  שאר הלוחות:ר בין לוח זה לוצרים את הפעבלוח זה י
  

 ינםשר אא), 12191פס ההון (טו תרצהח הלדו" 74-78 סעיפים -  ות תכולת הביתצאהו  א.
". מדובר בהוצאות בגין מוצרים בני 5-6" ולא ב"לוחות 3-4נכללים לא ב"לוחות 

ים, מטבעות, בולים, נות, שטיחים, תכשיטמוצרי חשמל, כלי נגינה, תמו קיימא,
  "ב.עתיקות וכיוצ

  
אשר  ,)38212ופס יים (טרמת ח יף ההוצאות בשאלוןעס - ם יירמת חלגבי  נתונים  ב.

ה (לרבות ן הוצאות החזקת הדיר". אלו ה5-6ב"לוחות  , אך לא"3-4ב"לוחות נכלל 
 עזרה חיצונית כגון ים ותשלומי ארנונה וכן העסקתצריכת שירותים כגון חשמל, גז, מ

ברות , ח"לחוב, נסיעות לכו'), החזקת רכמבשלת, גנן ומטפלת, עוזרת בית, 
יים ם משפחתיועבגין איר ך, הוצאותונחית והוצא ביטוח,צאות הבמועדונים, הו

תרו בניכוי מן ההכנסה החייבת, הוצאות ומות, הפסדים שלא הוונופש, מתנות ותר
ניבות, מו עקב נזקי רכוש, גהבית והוצאות שנגר איות, רכישות נדל"ן עבור בנירפו

 בןית, שטנוספו הוצאות" 3-4" ו"לוחות 1-2ות וח"לכן, כוללים ת ושריפה. כמו אבידו
  3ות!י הנציבנאף לכלכל ורבר ו תמידניא

  
  

  3-4לוחות 
  

" אך אינם כוללים את פרטי תכולת 1-2ות הדומות ל"לוחות ת אלה מפרטים הוצאחולו
  ). 1219רת ההון (טופס הבית בדו"ח הצה

  

                                                 
  .3.9.1 פחנסהון בדו"ח הצהרת ה -  2191 סראו טופ  1
  .3.9.2.3מת חיים) בנספח ס רופ(ט 1382ראו טופס   2
ש "אד נ' פולסמשה ג 94/186; ובעמ"ה סמסטקי ), האתר המשפט0.6.991( קלון"ש אשפמירקו דוד נ'  519/97בעמ"ה   3

משפט ה יתפני בות מס הכנסה לפרט ביבצה הכלכלית בנקמחלתבקשו נציגי ה, נסטקסמפטי תר המש), הא17.4.97( 2אביב - תל
  ת.טבלאוהכב המדויק של להסביר מהו ההרטבלאות, אך לא עלה בידיהם ל הש מהם המרכיבים המדויקים
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  :23.3.86מיום  103ות בחוזר מס' הכלכלית קובעהנחיות המחלקה 
  

 

ונים המופיעים אותם נת מלבד ',1-2 'לוחות ב םיצאהנמונים כל הנתים את ' כולל3-4"'לוחות 
. ברוב המקרים המפקח משתמש בהוצאות מחיה כאשר יש לפניו 74-781הון בסעיפים  בהצהרת

 78-74ל בסעיפים את הגידול שחוהוא מסוגל להעריך  הנישום לשתי תקופותהצהרת הון של 
  "'.1-2לוחות כונת של 'תמה אותב' 3-4ות וח'ל ח ברים אלו ישתמש המפקבמק. פהבאותה תקו

  
  5-6ות לוח

  

לים את כות ובשונה משאר הלוחות, אינם כוליה נמולים הוצאות מחלוחות אלה כול
 ואת הנתונים )לדו"ח הצהרת הון 78-74ריהוט (סעיפים הוצאות תכולת הבית ופריטי ה

  .ייםח מתאלון רבש ייםאודות רמת הח
  

כאשר כי " תוובעס הכנסה קנציבות מ תונחיה? הלא בלוחותהשומה מתי ישתמש פקיד 
של נישום וכן טופס רמת מחיה של נישום נתונים מהצהרת הון  בידי המפקח נמצאים

. הדרך בה '"5-6מש ב'לוחות ישתאם לעשות יב המפקח התקופה הנדונה, הרי שייטלגבי 
ת רשוחיות נה מהנבמקרים מסוימים, שות, חולוהשימוש ב ישם בית המשפט אתמי
  בהמשך.כפי שנראה   יםמסה
  
  
  

  המחיה ות לגבי השימוש בטבלאותהער 5.2.3
  

של הנישום הסביר על פי קריטריונים אובייקטיביים. אולם, ים את מצבו הלוחות בוחנ
בו מצ את משקפים נכונה שאינם בהכרח )Thumb’s Rulesצבע (מדובר במעין כללי א

הנחה וססת על הבמר שא, יתסטה סטטיאומדנ פציפי. הלוחות הינםם סשונישל 
  ורמת הצריכה. נסה לבין רמת הוצאה ים קשר ישיר בין רמת הככי קי ,ליתהכלכ

  

גמה: גיל במסגרת הלוחות. לדומובהקים אינם באים לידי ביטוי  נתונים סובייקטיביים
ים , אירועת משפחתורשוול תושורהעומד ל מן הפנויסוקו, הז, משך עיפחתוומש הנישום

וכדומה), השפעות  תמזונו לוםתקופת תש המשכנתא, ירהחזקופת תיים (תפתקו
העדפות צרכניות, צרכי משק חי הנישום, ברתית בה הסביבה החות שונות, חברתי

לביטוי , אינם באים כת או גובה ההשתכרותונישום, הרכב התצרווחסכון של כל נישום 
  .רדפנב וםישי כל נתם לגבים צורך לבחון תקפולעתש ויטטיסטיים בלוחות הס

  

ול מקרי, בחיי הנישום. תקב יםאירועים חריגנות מענה לן נותניות אך, הטבלאיתירה מכ
 ול ממכירת נייר ערךרת דירה, רכישת נכס על ידי שימוש בהלוואה וכן תקבכגון מכי

זקופות  סותכנה מתנה וכן מי בגין ירושה אותקבול חד פע שהוחזק כהשקעת קבע,
מחייתו למשך שום לינה עומד לרשותהמזומנים ש ריםתזאת לו יגדי , אשר2מדיור ורכב

יטוי בטבלאות הוצאות המחיה, למרות ההשפעה לת. לחריגה זו אין בתקופה מוגב
תייחס קח מס הכנסה אמור להעים אלה. נראה, שמפיכולה להיות בפועל לאירוש

  שום.הניל ש ב נזילותום אלו כמו גם למצלחריגי

                                                 
 , מוצריקיימאם בני מוצרי ל תכולת הבית, שבהכ תוללים או כ). אל1219ן החדש (טופס הרת הובטופס הצ 74-78יפים סע  1

  , עתיקות.יםחתמונות, שטי ,ינהחשמל, כלי נג
  .1982הוצאת אידיאה  ,וןה הצהרת א. הלפרין - י. מיוחס ה ז ענייןראו ל   2
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את  לשקלל שד יהוראה כיצ, אך אין החמשפת בשונפמספר החסות להטבלאות מתיי
כך גם אין מענה לשאלה כיצד משפחה. ה נתמכות שאינן מבניהוצאה בגין נפשות ה

המחיה שלהם מסופקות פחה, שחלק מהוצאות לשקלל את התמיכה בחיילים בני המש
  . 1על ידי הצבא

  

ה, אר. נדמיוחות בגבוהכנסות הם למחיה של בעלי הותיצאהוה בהערכת בעיה אחרת חל
כנסה ות באחוזים ברמות ההניין קביעת שיעור ההוצאכם לערעם מחות מאבדיכי הלו

במקרה זה, יש  2סה העולה על סכום מסוים.הגבוהות, עקב היחס האחיד לכל בעלי הכנ
א ולבסכומים  ות המחיה הנקובותלהשתמש בהוצאו ות התאמות מיוחדותלעש
  וזים.באח

  
שומים. מהני רכני ימים לחלקשאינם מתא םרבים יבירכ יה ישות המחנראה שבטבלא

בתוכן את מירב המרכיבים שבהם נתקבל  יה קרוב לודאי, שיקףעורך טבלאות המח
לה.  מיםשנתונים אלו מתאיאפילו משפחה אחת ן האמפירי, אולם יתכן ואי במחקרו

 הם רובמים שבם של רכיבים  מסויישקלשמי טענו בודאבטבלאות המחיה י המצדדים
שמתבססות על  ח, אולם מתנגדי הטבלאותוזני ילשושימוש הוא אינה עושה  יהסוכלאוה

  "מ.ס 40שטבע בברכה שעומקה הממוצע הוא  10יזכרו את הסיפור על ילד בן ם ממוצעי
  

ות וח"למופיעות ב" עולות על אלו ה3-4ו"לוחות  "1-2ת המחיה ב"לוחו כידוע, הוצאות
ונים על ים נתמיקיות לחו"ל ולעתים קרוב סעונו ההבוחייו גשרמת  ". ברם, לגבי מי5-6

", תוך הפרדת ההוצאות 5-6ב"לוחות  שה פקיד השומה שימושהוצאות אלו, יע
). זאת, רועים משפחתיים וכו'כב, החזקת דירה, אי(נסיעות לחו"ל, החזקת ר המיוחדות

א לל", 3-4לוחות ", או "1-2ב"לוחות וש ימש במקרה זה הנישום היה מעדיףאף ש
  וחדות.וצאות המיההת דרהפ

  

                                                 
 עלות בןיה הטענה שלפבית המשפט את דחה  ,מסטקס) האתר המשפטי 22.8.99( עכו רן רלו נ' פ"שאה 5007/96מ"ה בע   1

או ה ייבפנימהבדל אם הילד שוהה ן יה מההורים ואכתמיין נזקק הוא לום שעדיית משייה בבכה משהנימייה הצבאית נמובפ
למות לפנימייה ות המשוההוצא ית. הרי ממילאשהייה מחוץ לב התחשב בהפחתה בהוצאות בגיןש לשיבשירות צבאי. נראה לנו, 

), 28.8.15( כ"ס נ' פ"ש דגן 43471-02-12מ ת למחייתו. גם בע"אוצתוכן הות בוהן כוללובחשבון בנפרד לקחות כבר נ
חיה. שפחה לענין חישוב הוצאות מהמ נינו החייל לא ייכלל במסגרת בשבר המערענדחתה הטענה של  ס,טקסמאתר המשפטי ה

  ות.תרודויות סל עיד וכן בשובא החייל להעמשלא הת המשפט ולא הוכחה, יון בבילב הדששהועלתה רק ב זאת, משום
  .0142ת המס ן לשננכו 16433,1 הכנסה שמעל   2
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