עו"ד טארק באשיר" :אל תסתכל
על מישהו מלמעלה ,אלא אם כן
אתה עוזר לו לקום"
ויכוח עם המרצה באוניברסיטה העברית על חוק החברות הביא את
באשיר ,מעורכי הדין הבולטים בתחום המיסוי ,לתפקיד אחראי תחום
במשרד המשפטים ולמי שהיה מעורב בכלל הרפורמות במס הכנסה,
מיסוי מקרקעין ומיסוי נאמנויות זרות
מערכת משפטיפ
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לאחר תקופה בה עבד במשרדים שונים ,ביניהם משרדו של הרצוגפוקסנאמן ,פתח עוה״ד
טארק בשיר משרד פרטי אשר מייצג חברות גלובליות רבות ונחשב למוביל בתחום המיסוי
ומיסוי רילוקיישיין.
פגשנו את עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר במשרדו וביקשנו ממנו שיספר על עצמו.
״אני בעל תואר ראשון במשפטים וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית ובעל תואר שני במנהל
עסקים מאוניברסיטת תל אביב .עוסק בתחום המסים והחברות ,לרבות דיוני מס באשר
להכנסות לא מדווחות ,רילוקיישן ומיסוי מקרקעין .כמתמחה ,התחלתי במחלקה הפיסקלית
במשרד המשפטים ,ולאחר מכן מוניתי כעוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה וכאחראי תחום
המסים במשרד המשפטים .הייתי מבין מנסחי החוקים של הרפורמות במס הכנסה ומסוי
מקרקעין בשנים .20012003
לאחר מכן ,הפכתי לשותף במשרד בוטיק העוסק במסים )שהוקם על ידי גרי אגרון ,סגן נציג
מס הכנסה לשעבר (.ובשנת  2009הצטרפתי למשרד הרצוג פוקס נאמן עד להקמת משרדי
הפרטי.״
״התפתחות המשרד הייתה מדהימה וכיום נמנים עם לקוחות המשרד מספר רב של חברות
ויחידים וביניהן חברות גלובליות :בנקים ,חברות ביטוח ,חברות ההחזקה ועוד.המשרד אף
מעורב בעסקאות גדולות של רכישת בתי מלון ,פרויקטים לבניה והשקעות בחו"ל ונחשב
כמוביל בתחום המיסוי של ישראלים שמהגרים או עושים רילוקיישן לחו"ל או חוזרים לישראל.

עו"ד טארק בשיר

מי היה הראשון שנתן לך הזדמנות?
״חלק ניכר מהצלחתי אני זוקף לגברת דוידה לחמן מסר ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה,
שקלטה אותי .הכרנו עת התפתח בינינו ,בין כתלי האוניברסיטה העברית ,ויכוח על חוק
החברות .בתום הוויכוח הציעה לי דוידה עבודה במחלקה שלה ,קידמה אותי עד שהפכתי
לאחראי תחום במשרד המשפטים ונחשפתי לכל האנשים הבכירים בממשלה וברשות

המסים.״
מדוע בחרת דווקא במקצוע עריכת הדין?
״אבי רצה שאהיה רואה חשבון ואני רציתי להיות מהנדס מחשבים .בסופו של דבר למדתי
חשבונאות וכלכלה והמשכתי גם ללימודי משפטים וזאת כדי לממש ולעשות את הדבר
שבאמת רציתי ומשתלב היטב עם חשבונאות.אם לא הייתי עורך דין ,למרות שאני מאושר
ושלם עם בחירתי ,לבטח הייתי בוחר להיות מהנדס מחשבים.״
ספר על תיק מכונן
״באחד מן התיקים שנדונו בבתי משפט ,נדון מקרה של קבלן ,שהואשם בניכוי חשבוניות
פיקטיביות לצרכי מע"מ .לימים ,סירב פקיד השומה לנכות את ההוצאות גם לצרכי מס
הכנסה ,הן בשל העובדה שמדובר היה בחשבוניות פיקטביות והן בשל העובדה שלא נוכה
מס במקור מאותם תשלומים .בית המשפט ביטל את שומת רשויות המס ,קיבל את הערעור
וקבע כי חשבוניות פיקטיביות לצרכי מע"מ אינן בהגדרה חשבוניות פיקטיביות לצרכי מס וכי
סמכות פקיד השומה להתעלם מהוצאות כאלה ומהוצאות שלא נוכה מהן מס במקור עדיין
כפופה לחבות השומה והיא צריכה להיות סבירה וכי הרווח הגולמי שנקבע על ידו צריך להיות
כמקובל בשוק וזאת למרות הוראות סעיף  32לפקודה.
בשורה התחתונה ,מהו הדבר אותו אתה הכי אוהב בתחום שלך?
״אני אוהב את היצירתיות הרבה בתחום ,הן בצורת ההסתכלות והפרשנות של כל מילה בחוק
והן באופן התנהלותו של העסק בהיבטי המס שלו .מבחינתי ,הסתכלות על דוחות העסק היא
קצת כמו ניתוח לב פתוח  אתה רואה איך כל מספר ומספר ,כל איבר ואיבר חשוב ובעל
משמעות אדירה לתמונה הכוללת.״

עו"ד טארק בשיר

עם זאת ,מהו הדבר שמוערך בעיניך הכי פחות?
״הניירת הרבה ש״נשרפת״ על קשקשת .ובצחוק ,עורכי הדין אחראיים למספר רב של עצים
הנגדעים מדי שנה ואני אומר ,פחות ברברת ויותר תכלס.״
מה המוטו שלך?
״אל תסתכל על מישהו מלמעלה ,אלא אם כן אתה עוזר לו לקום.״
המלצה על קולגה:
״עורך דין מאיר לינזין ,שותף המס במשרד הרצוג פוקס נאמן ,בו עבדתי בעבר ועוה"ד דוידה
לחמן מסר  שניהם עורכי דין מהפיקחים שפגשתי.״
בנימה אישית )טיפ קטן וחשוב(:
״עולם המס ,הכסף והבנקאות משתנים בצורה דרסטית בשנים האחרונות .דברים שהיו
מקובלים או עברו בעבר בשקט ,אינם עוברים בקלות היום .הנישומים והמשקיעים אינם
מפנימים זאת אך עליהם להיערך בהתאם .לכן ,כפי שאינכם צורכים תרופה ללא מרשם
רופא ,בענייני מס ,אל תטפלו ללא עו"ד ורו"ח מומחה בתחום.

