עדשהמס
יפוידב
בסכסוכי

בני חג

פעמים

רבות

גירושים

המשפט

בבית

כי הצד השני העלים
להפעיל לחץ ולהשיג

טוענים

מסים

איך

מוכיחים

במטרה

יותר

את זה ,מה

כסף

אפשר

לעשות כדי להתגונן
המסים נכנסת לתמונה?
ומתי

רשות

$DN2$שמשפיעה $DN2$עלהתנהלותההליכים
דוברוביצקי
מאת ׳יטל
שפיעה
ובמיוחד על קביעת גובה המזונותוחלוקת
הרכוש באופן שווה.לדברי עו״ד בתחום
זוגות רבים המנהלים מאבקי גי־
$TS1$גי*\$TS1$
דיני האישות ,״בדרךכלל ,כשהגבר מנהל
משפחה
$DN2$גי*\ $DN2$רושים בביהמ״ש
*\
לענייני
בביהמ״ש

טוענים כי בן

זוגםהעלים

להפעילעליו לחץ.

מס,

הדברים ,מי

מטבע

שמאוד מתעניינים במידע

במטרה

הזה הם פקידי

ברשות המסים.

השומה

עסקים

והילדים

בהם מעורב ׳כסף שחור׳,
הם

פרידה .הבעיה

האישה

המפסידים העיקריים בעת
צצה

פאר ומותרות ,עם

כאשר זוג
הוצאות

שחי חיי

של

עשרות

אולם ,מהחלטה שניתנהלאחרונהעולה
כי

רשות

המסים

תתקשה לקבל

מביהמ״ש

לעיין בתיקיםהללו :ביהמ״ש
היתר
$TS1$לענייני$TS1$
לע־
נייני
$DN2$לענייני$DN2$

משפחה דחה

גוש־רן
לעיין

בתיק

בקשה של
שהתנהל

פקיד

שומה

בין בני זוג

לפני
לסייע להתחקות
לטענתו,
הבעל .״מוצא אנילנכון להת־
$TS1$להתרות$TS1$
ונכסיו של
$DN2$להתרות $DN2$מפניהתנהלות שלעיון בתיק משפחה
רות
מספר שנים ,שעיון בו

היהיכול,

אחר הכנסותיו

על

ידי גופים

כפקיד

שומה ודומיו

כדבר

שבשגרה״ ,קבע השופט.

עם זאת ,עורכי דין בתחום דיני המ־
$TS1$המשפחה$TS1$
שפחה
$DN2$המשפחה$DN2$
שבהם

מדווחים כי נתקלו
פנה ביהמ״ש לרשות

כבר

בתיקים

המסים ,דבר

שחשף את ענייניהם הכספיים של שני ואפילו מאות אלפי שקלים
מגיע לבית המשפט .שם ,למרבההפלא,
בני הזוג .אז מה קורה בסכסוכי גירושים
שבהם מעורב ״כסף שחור״ וכיצדלהתנהל הבעל מצהיר על הכנסות חודשיות של
בלבד ,כאשר ברור
שקל
000,01
או
000,7
בסיטואציה רגישה זו?
שרמת החיים שלהם הייתה גבוהה בהרבה
מפסיד
מי
מסכומיםאלה״.
ריין־וולפנר ,מומחית
לדברי עו״ר רות
במקרים רבים של גירושים מעורבת
הכנסה לא מרווחת (״כסףשחור״) ,שמ־
$TS1$שמשפיעה$TS1$
בדיני משפחה ,אם האישה לא מצליחה
מדי

חודש,

העומדלחלוקה בין בני הזוג.
״במקרה מסוים שבו
טיפלנו ,טעןהבעל
שקל
000,7
שהכנסתו נמוכה ועומדת על

שהייתה עקרת בית ,הצי־
$TS1$הציגה$TS1$

בחודש .האישה,

גה
$DN2$הציגה $DN2$מסמך בכתב ידו שלהבעל
המשפחהוהגיעלסכום של 40
את הוצאות
אלף שקל בחודש .ביהמ״ש חייב אתהבעל
במזונות חודשיים בסך  40אלףשקל ,ודחה
את טענתו להשתכרות בסכומים נמוכים.
המשפט צו
קיבלנו מבית
״במקרה אחר
לתפיסת נכסים לצורך פריצה למשרדו
בכספת
שלהבעל ,רופא בכיר ,וחיפוש
שבו פירט

שבמשרד.

טענה שהבעל

האישה

משתכר

סכומים גבוהים במזומן והכספים מוחזקים

בכספת במשרדו .בפריצה למשרדהתגלו
בכספת עשרותאלפי שקלים ומט״ח ,שלל
של יומיים של עבודהבלבד .המוצגים
הוצגו בפני ביהמ״ש ,שהבין כי הכנסותיו
המוצהרות

רלוונטיות לה-
שלהבעל לא

כנסותיו
בפועל״.

עו״דמוביל
כי ברוב

בתחום דיני

המשפחה,טוען

מדובר

במלחמה ללא

המקרים

מנצחים.
לדבריו,

״כאשר

האישה

מאיימת

עלבעלה כי תחשוף שבמסגרת עסקיו לא
הצהיר למס הכנסה על מלוא הכנסותיו,
ההמלצה שליללקוח היאלהתנגדלסחי־
$TS1$לסחיטה$TS1$.
יהלומן ואשתו מאיימת
$DN2$לסחיטה $DN2$.נניח שהלקוח
טה.
שתספר כי עסקיונוהלו באופן ׳שחור׳
יהלומן ייםחט ,לא יהיה
בחלקם .אם אותו
גבוללסחיטה .חשוב שהאישה תביןשלזוג
יש

להוכיח שלבעלה יש ״כסףשחור׳ /היא להעיר על רמת החיים שמנהלת
$TS1$תשלומים$TS1$
תשלו־
עלולהלהיות המפסידההגדולה מהליך
בנוסף ,כראילהצטיידבקבלות על
$DN2$תשלומים$DN2$ששולמו במזומן,כגון; קניות ,תשלום
מים
תתבסס
הגירושים; ״אם פסיקת המזונות
המשפחה.

רק על

ההכנסות המרווחות

במקרים

שבהם

להוכיח

שההכנסות

של

בהרבה ממה שדיווחהבעל,
קנייה:״שולחים חוקר לעסק של הבעל
היא ביום

$DN2$ומצלמים $DN2$את הבעל כשהוא מקבל מהלקוח
צלמים
לדיני משפחה,
עו״דרועי מידי ,מומחה
התא המשפחתי התנהל מהכנסות בלתי
קבלה.
מוציא
ולא
במזומן
תשלום
בין
התאמה
אין
רבים
״במקרים
כי
מציין
הסכומים
ברגע
מרווחות ,כלומר ׳כסף שחור;
שהוכחנו שחלק מהכנסתו של הבעל לא
יהיו נמוכים משמעותית ולא יתאימו לר-
ההכנסות המוצהרות של בני הזוג (ברוב
מרווחת ,ביהמ״ש לא יאמין יותר לגרסה
המשפחה
לבין הכנסות
המקרים של
מת החיים וההוצאות
הבעל)
בפועל.
שייתן הבעלבעניין הכנסותיו
בפועל .פעמים רבות חלק ניכר מההכנסות
(ובעניינים
שכאשר הוכיחה
אחרים) ,שכן ההנחה היא
הן בכספים שלא מרווחיםלרשויות המם.
האישה שיש לבעל הכנסה לא מדווחת
שבהם יש
במצבים
הדבר קורה לרוב
ערד רות
דיין־וולפנר:

"אישה

שמביאה

בבעלות הבעל

עסק

עוסק מורשה) ,בעיקר

עצמאי (חברה או
בתחומים מסוימים

בסכומים

קטנים,בפועל

אם

משק הבית גבוהות

של

פוטנציאלי.מקליטים ומ־
$TS1$ומצלמים$TS1$
שמתחזהללקוח

ובו׳״.
חשבונות

שותף נוסף:

מם

הכנסה.

אישה

כנראה

ערד רועי סידי" :אם
יחויב

הבעל

קנסות

לשלם

גבוהים בגין

עבירות
הכנסותיו

מס

שביצע,

יקטנו וכך גם

יכולתו לשלם
לאישה ולילדיהם"

מזונות

הסכומים

שהרוויח ב׳שחור׳ גבוהים פי כמה.

מטרת

מתקשרת ללקוח שלי ומאיימת
שבהם ידוע כי חלק ניכר מהעבודה מתב־
$TS1$מתבצע$TS1$
האישה ,שמנסהלהוכיח שחלק מהכנסת לרשויות המס ופתיחת חקירהעלולות
רשויות
לידיעת
עבו־ להביא ליצירת חובות כבדיםלרשויות
שייפסקו
היא
הוא
$DN2$מתבצע $DN2$בכספים במזומן שלא מדווחים.
של ׳כסףשחור; אני אומר לו שיאמר לה
הבעל
צע
ב׳שחור; $TS1$עבורה$TS1$
המס את
ההכנסות
יילכולפגישה במס הכנסה״.
ששניהם
המם .חובות אלה בדרך כלל ייחשבו כהו-
$DN2$עבורה $DN2$ועבורילדיה סכומי מזונות גבוהים
רה
״במקרים כאלה ניתןלהוכיח שחלק
ריין־וולפנר :״חשיפת כס־
$TS1$כספים$TS1$
בות משותפים ,ומשמעות הדבר צמצום
יותר״.
מהכנסת הבעל (או האישה) לא מוצהר
מסכמתעו״ד
הבלתי מדווחות של
$DN2$כספים$DN2$בלתי מדווחים במסגרתהליך גירושים
פים
היקף הרכוש והכספים העומדיםלחלוקה
במספר דרכים :חישוב
המס
לרשויות
מנצחים
מלחמה ללא
מסתכנת כי גם
בעלה
לאמובילה בהכרח לתוצאותפליליות
בעתגירושין״.
החודשיות לפי רכי־
$TS1$רכיבים$TS1$
המשפחה
הוצאות
במישור המיסוי.למעשה ,ברוב המקרים
דיין-וולפנר ,״אמנם
לדברי עו״ד רות
אשראי
$DN2$רכיבים( $DN2$הוצאות ורכישות בכרטיסי
בים
עו״ד סירי מוסיף כי ״רשויות המס
משותפים"
החובות
המידע לא מוצא את דרכו מביהמ״ש
משפחתית
משפחה נש־
$TS1$נשמעים$TS1$
ההליכים בביהמ״ש
גנים או בתי מפר
של שני בני הזוג
רואות את בני הזוג כיחידה
לענייני
משפחהלרשויות המס ,אלא אם
אחת,
$DN2$נשמעים$DN2$בדלתיים סגורות ,אולם נתקלתי
חוגים שיעורי עזר טיוליםלחו״ל
ועלולותלחייב את האישה ואתלענייני
מעים
יש הלשנה מכוונת .ברור שאישה שבוחרת
השופט
שבו
אחד
ממקרה
ביותר
בגין
משכנתה חודשי
החזר
המשפחתי
להוכיח שהתא
״לכן ,על מנת
הבעל יחד בקנסות בגיןהעלמות המס
עצמו
הוראות קבע
לידיעת רשויות המס את ההכנסות
שביצע הבעל בתקופת הנישואים .זאת להביא
הודיעלצדדים כי אם לאיגיעולהסכם ,לא
שהכנסתו
הוצאות אחזקתהבית) ,והוכחה
מורגל להתנהל מ׳כםףשחור; בורקים את
מסתכנת בכך
לרשויות המם על דרך
האשה
והשתכרות
רמת החיים .עורלפני שפותחים בהליך
$TS1$מעבירות $TS1$הבלתי מדווחות שלבעלה,
מאחר שהאישה נראית במי שנהנתה מע־
יהיה מנוס מהודעה
המוצהרת של הבעל
שהיאעלולה למצוא את עצמה חייבת
הבעל .בנוסף ,אם יחויב
בירות
ההתנהלות .בנוסף,מניסיוני כעורכתדין,
במצטבר
גירושים ,מומלץ לצלםולתעד מותגים (לרוב שכירה או עקרת בית)
$DN2$מעבירות $DN2$המס שביצע
מחצית מחוב המס המוטל עלהבעל בגין
רוב ההלשנות למס הכנסה בגין הכנסות
החודשית
מההוצאה
שיש לאישה בארון ,חשבוניות מבתימלון
הבעל לשלם קנסות גבוהים בגין עבירות
נמוכות משמעותית
איהדיווח״.
ויכולתו לש־
$TS1$לשלם$TS1$
מם שביצע ,הכנסותיו יקטנו,
לא מרווחות מגיעות מנשים שבמהלך
השוטפת של המשפחה״.
צילומים של הדרכונים המוכיחים
בחו״ל,
דלעיל משום
המשפטית
אין בסקירה
ולילדיהם תקטן .אם
$DN2$לשלם $DN2$מזונות לאישה
לם
הגירושיםהלשינו מתוך רצוןלנקמה.הל-
לדברי מידי ,שיטה נוספת שבה נוקטים
כניסות ויציאות מהארץ לכל מינייעדים,
משפטית.
רכושויחולט ,יקטן גם הרכוש הכולל
שנות אלה הן חרב פיפיות ,כיוון שפנייה
האישה רוצה
כאשר
בסכסוך גירושים,
בחו״ל,וכל דברשיכול
תמונות מנופשים
המלצה או חוות דעת
בהקשר

