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 3 

 פסק די$

  4 

 5בסכומי כפל מס לפי  1975�תשל"וה ,� מוס�רמס ע קערערות חוייבו על פי הוראות חוהמ .1

 � 6מסחר ה(א) לחוק, בקשר לניכוי מס תשומות בענ� 95ובקנסות לפי סעי�  לחוק )1(א50סעי

 7שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס  עוסק") לחוק חל על 1(א50סעי� כידוע,  .זהבב

 8 שהוצאה שלא כדי$". 

 9 

 10מיליו' ש"ח בקירוב ואילו סכומי  78.8מי כפל המס לשלוש המערערות מגיעי$ לכדי כוס .2

 11 מיליו' ש"ח. 2.5�הקנסות בגי' אי ניהול פנקסי$ קבילי$ מסתכמי$ בכ

 12 

 13 פרשהלדי' פלילי בגי' מעשי$ הקשורי$ ליתר, הועמדו המערערות ומנהל', מר יצחק אב .3

 14שנדו' יחד ע$ תיק פלילי , מדינת ישראל נ' איציק אביתר ואח' 13�08�3643ת"פ ( הנדונה

 15על פי "כתב אישו$ מתוק' לאור הסדר  .)"ההלי& הפלילי") (13�03�21218נוס�, ת"פ 

 16ניכוי מס התשומות בעבירות הנוגעות ל הורשעו  , ה$המערערות ומנהל' טיעו'", בו הודו

 17אשר ס� העסקאות כתב האישו$ האמור) כ"חשבוניות פיקטיביות" (כלשו'  740�הכלול ב

 18 מיליו' ש"ח.  273�חשבוניות אלו הוא למעלה מב לכאורההמשתקפות 

 19 

 20וכ' , רוב' בנסיבות מחמירות, עבירות שונות לפי חוק מסע ער� מוס� 132 ההרשעה הקיפה

 21  ניהול פנקסי חשבונות כוזבי$, ועבירות נוספות לפי חיקוקי$ אחרי$. עבירות 

ashapira
http://www.CapiTax.co.il/Attachments/23243-06-14.pdf
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  1 

 2ל"פתח  1(סעי�  8.9.2014הפרשה בכללותה מתוארת בגזר הדי' שנית' בהלי� הפלילי ביו$  .4

 3 דבר"):

 4נותני� את הדי$ בגי$  ה.ק.]–[וביניה$ המערערות ומנהל' הנאשמי� "

 5פרשיית הונאת מס, מסועפת ומתוחכמת, רחבת היק% ורבת משתתפי�, 

 6  של שימוש בכסות חשבונאית פיקטיבית, בסכומי� עצומי�... 

  7 

 8בתקופה הרלבנטית למעשי הנאשמי�, רכש אחד, סמואל כוכב ... זהב 

 9ללא תיעוד, שמקורו בשטחי הרשות הפלסטינאית ומקומות אחרי� 

 10  זהב השחור") וזאת לש� מכירתו בישראל. (להל$: "ה

  11 

 12הנאשמי� קנו את הזהב השחור מכוכב ומכרו אותו ללקוחותיה�, בי$ 

 13היתר, יצואני זהב מישראל למדינות שונות. על מנת לאפשר החדרת הזהב 

 14השחור, לשוק המקומי, כמו ג� קנייתו על ידי הנאשמי�, מכירתו וייצואו 

 15לו� מע"מ ומס הכנסה בגי$ הזהב על ידי אחרי�, ובמטרה להתחמק מתש

 16השחור, פעלו הנאשמי� לביצוע תוכנית עבריינית, לאפשר כסות 

 17חשבונאית פיקטיבית רציפה, המציגה מצג כוזב, בדבר התנהלות 

 18לגיטימית של הסחר בזהב השחור, כל  נאש� על פי חלקו, כפי שיפורט 

 19   "בהמש&.

  20 

 21  ): 14עי� וכ� נטע' על ידי המשיב בנימוקיו להטלת כפל מס (ס

  22 

 23ל, עולה כי מדובר בחשבוניות מהראיות שנאספו בחקירה, כמתואר לעי"

 24ות כיסוי לזהב שנכנס לאר, ה על מנת להומחברה לחבר אשר 'שורשרו'

 25באופ$ לא חוקי. לא עמדה מאחוריה$ עסקה כלשהיא ולא הייתה כוונה 

 26לבצע עסקת אמת בי$ החברות. כל מטרת החשבוניות הייתה לזרות חול 

 27להימנע מתשלו� מס אמת  רשויות המס ולטשטש את מסלול הזהב,בעיני 

 28� בדיווח ד מסמכי� ודיווחולהכשיר את הזהב. אשר על כ$ אי$ בתיעו

 29וכדי להוכיח כי אכ$ מדובר בעסקאות אמת. מדובר בעוד צעד  המקוו$ די

 30  שנעשה בכדי ליצור מצג שווא בלבד."

  31 

 32 
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 1א לפקודת 42בקשת המשיב לפעול כאמור בסעי�  ,24.12.2017 בהתא$ להחלטתי מיו$ .5

 2התקבלה, וכמוסבר בהחלטה הנ"ל, לא הובאו בסופו  1971�הראיות [נוסח חדש], התשל"א

 3נמצא כי היסודות לפיכ�,  .ג לפקודת הראיות42ר בהתא$ לסעי� דבר ראיות לסתושל 

 4לחוק מתקיימי$ וזאת  (א)95�ו )1(א50 המנהל לפי סעיפי$ת יוהדרושי$ להפעלת סמכו

 5 .לי� הפליליבהאשר נקבעו  מכוח אימו1 הממצאי$ והמסקנות

 6 

 7 כמוסבר בהחלטה הנ"ל,( די' הערעור להידחותלעיל, ככלל  5לנוכח האמור בסעי� על כ',  .6

 8כל החשבוניות אשר עמדו בבסיס הטלת כפל המס במישור האזרחי נדונו בהלי� הפלילי, לא 

 9ול$ בדיו' המשיב לוותר על הטלת כפל המס). א מוכ' "חשבוניות נוספות"ולגבי אות' 

 10מספר נימוקי$ שטח ב"כ המערערות  24.5.2017שהתקיי$ לבקשת המערערות ביו$ 

 11לפי סעי�  יקול דעת המשיב אשר הטיל כפל מס מלאבש ותהתערבשמצדיקי$, לשיטתו, 

 12חיוב בגובה מס התשומות הכלול ב וק. לטענת המערערות יש להסתפק) לח1(א50

 13 בחשבוניות בלבד (דהיינו, ללא "כפל"). 

 14 

 15י$ רשוי$ מפלנושא כפל המס ולא ייחדו דבר(יוער כי שני הצדדי$ כיוונו את טענותיה$ 

 16 וכ� ג$ אני אעשה ,לקנסות בגי' אי ניהול פנקסי$ קבילי$, בבחינת הטפל הול� אחר העיקר

 17 ). להל'

 18 

 19ולא  מוקיו יושמעו בעל פהיאשר עמד על כ� כי נירדתי לסו� דעתו של ב"כ המערערת ( $א .7

 20), עתירת המערערת להפחתת הסכו$ המוטל לפי סעי� פירט אות' בכתב בטר$ הדיו'

 21 מבוססת בעיקר על נסיבות אלו:  לחוק )1(א50

 22 

 23 חודשי$ 54עונש מאסר בפועל של   ,על מנהל המערערות, מר אביתרבהלי� הפלילי נגזר   (א)

 24ריצה עונש זה (בהפחתת שליש). לפי הטיעו', בכ� הושגה הוא בגי' המעשי$ הנדוני$ ו

 25ההרתעה הנדרשת ואי' סיבה לחתור להרתעה נוספת ומיותרת במישור האזרחי 

 26  (באמצעות הטלת מלוא כפל המס). 

 27יות "פיקטיביות" לחלוטי', כ� במקרה הנדו', מדובר בחשבוניות "זרות" ולא בחשבונ  (ב)

 28  מכיס' של המערערות.  וכ' יצא בגובה מס התשומות שכספי$

 29השתחרר מ'  (שא� פעילות וחסרות כל נכסי$) ולמנהל' אינ'ר היו$ שאלמערערות (  (ג)

 30הכלא) אי' אמצעי$ לשל$ את המוטל על המערערות במישור האזרחי.  ברצו' מנהל 
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 � 1) לחוק 1(א50המערערות להשתק$ ולשוב לעול$ העסקי$ וא$ סכו$ החיוב לפי סעי

 2  ב יגבר כ� שג$ קופת המדינה תצא נשכרת. יופחת כמבוקש, הסיכוי לפרוע את החו

 3 

 4 החיוב.  המשיב מתנגד להפחתת סכומי .8

 5 

 6שקלתי את דברי ב"כ המערערות ואת מכלול הנסיבות, והגעתי למסקנה כי אי' מקו$  .9

 7 . הלהתערב בשיקול דעתו של המשיב במקרה ז

 8 

10.  � 9) לחוק, 1(א50אמנ$ למנהל נית' שיקול דעת שלא למצות את השימוש  בסמכותו לפי סעי

 10המפורשת ) וה' מההוראה "רשאי המנהל להטיל"והדבר משתק� ה' מלשו' הסעי� עצמה (

 11  :לחוק 100יה בסעי� המצו

  12 

 13"המנהל רשאי, מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, לוותר על כפל מס, קנס, 

 14   "צמדה וריבית והוצאות, או להפחית�...הפרשי ה

  15 

 16  ודוקו, ויתור על כפל מס צרי� להיות מושתת על "טעמי$ מיוחדי$". 

 17 

 18הוא הרתעה והטלת סנקציה:  לחוק )1(א50תכליתו של סעי� במרכיב חשוב אי' ג$ ספק כי  .11

 19); ע"א 17.7.2001 (נית' ביו$ חברת אדוריי� בע"מ נ' מנהל מע"מ ירושלי� 6825/98ע"א 

 20עודד  6267/14); ע"א 5.8.2003(נית' ביו$  הובר נ' הממונה האזורי מע"מ חיפה 1497/01

 21 ). 26.3.2017(נית' ביו$  גולד ואח' נ' מנהל מע"מ תל אביב

 22 

12.  � 23שיקול דעת רחב בעניי' הפחתה או ביטול של כפל מס ובית המשפט למנהל מס ער� מוס

 24, חלק שני, מהדורה חמישית, מס ער& מוס%יתערב בשיקול הדעת רק במשורה (ראו נמדר, 

 25 ש$).  243והערת שוליי$  2214פסקה 

 26 

 27ל ולסכו$ מס התשומות הכלול בחשבוניות מושא הערעור (בהפחתת מס התשומות הכ .13

 28 מיליו' ש"ח בקירוב.  38.5�כב"חשבוניות הנוספות" כאמור לעיל) עומד על 

 29 

 30 מתוארי$ מעשי המערערות ומנהל' בגזר הדי' בהלי� הפלילי:כ�  .14
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  1 

 2ת המס הרבות יש לזקו% את כמות עבירו [כול$]"לחומרת הנאשמי� 

 3חברות לצור& ביצוע העבירות, מש& הישנות והמתוחכמות, השימוש ב

 4הכספי העצו�, היות הנאשמי� חלק ממער& מורכב  העבירות, היקפ$

 5תפי�, כל נאש� על ומסוע% של פעילות עבריינית רחבת היק% ורבת משת

 6  פי חלקו היחסי.

  7 

 8מצויה כאמור, בכמות החשבוניות  מר אביתר] של[ "חומרה יתרה בעניינו

 9י$ בבה$ הורשע... היקפי� עצומי�, כמעט בלתי נתפסי�, והגבוהי� מ

 10   "האישו�.הנאשמי� בכתב 

 11  ). גזר הדי'ל 69�ו 49(מתו� סעיפי$     

 12 

 13כפל המס  להפחתתדומה כי נסיבות כגו' אלו רחוקות מלהקי$ "טעמי$ מיוחדי$"  .15

 � 14 ) לחוק והדברי$ ברורי$. 1(א50שהטלתו מתבקשת לפי סעי

 15 

 16בהתא$ להלכה הפסוקה, הרשעתו של אד$ בפלילי$ בגי' הוצאת חשבונית שלא כדי' או  .16

 17הטלת  בנוס% לכ&בגי' ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית שהוצאה שלא כדי' איננה מונעת 

 � 18נמדר, ש$, ראו ) לחוק: 1(א50לסעי�  (א) או50כפל מס במישור האזרחי בהתא$ לסעי

 19  בעניי'לפסק דינו של כבוד השופט מצא  6' ראו סעי� וכ 174והערת שוליי$  2210פסקה 

 20  :הנ"ל הובר

  21 

 22"הרשעתו והענשתו של עוסק בהלי& פלילי אינ$ גורעות מ$ האפשרות 

 23  מס ובקנס מינהלי". �בכפל –בשל אות� מעשי� ומחדלי�  –לחייבו 

 24 

 25מסכי$ אני ע$ המשיב כי ההרתעה הכרוכה בעונש הפלילי שהושת על מנהל משו$ כ�,  .17

 26איננה מצדיקה מניה וביה איו' הסנקציה (הנפרדת) המעוגנת כמפורט בהמש�  ותהמערער

 � 27 ) לחוק. 1(א50בסעי

 28 

 29 אכ' יש מקו$מאיד�, על פי הפסיקה, בשקילת הפחתה אפשרית בהיק� כפל המס המושת,  .18

 30ל שמא המשקל המצטבר ש העוסקלהביא בחשבו' את העונשי$ הפליליי$ שכבר הוטלו על 

 31  הסנקציות, במישור הפלילי ובמישור האזרחי יחד, יהיה בלתי מידתי בנסיבות העניי$. 
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  1 

 2  :הובר מגמה זו קיבלה ביטוי כבר בעניי'

  3 

 4מס וקנס מינהלי, על עוסק �"בהטלת$ של סנקציות אזרחיות, ככפל

 5שהורשע בפלילי� ונענש על מעשיו, מוטל על מנהל מס ער& מוס% לבחו$ 

 6הננקטי� נגד העוסק, בשני המסלולי� במקביל, א� במכלול האמצעי� 

 7אי$ משו� פגיעה יתרה. בגדר שיקוליו רשאי הוא, כמוב$, להביא בחשבו$ 

 8את חומרת המעשי� ואת גודל הנזק שהסב לקופת המדינה. א& מאיד& 

 9עליו להתחשב ג� בעונשי� שנגזרו על העוסק, בשל אות� מעשי�, 

 10י קנס שהושת על העוסק ראובמשפטו הפלילי. ודוק: לא רק עונש מסוג 

 11   להישקל, אלא ג� עונש מסוג מאסר...

...  12 

 13הלי& פלילי שננקט נגד עוסק, ועונשי�  שהוטלו עליו עקב הרשעתו, ... "

 14אפשר שיהוו שיקול בידי המנהל לביטולו (או להפחתתו) של קנס מינהלי 

 15או שהוטל עליו, א& ככלל, ובנתו$ לחריגי� נדירי�, לא יהוו שיקול לביטול (

 16  מס." �להפחתת) חיובו בכפל

 17  לפסק הדי') 13�ו 10(מתו� סעיפי$ 

  18 

 19  ה כבוד השופטת ברו':הטעימ, ש$ עודד גולדלאחרונה הדברי$ שוב קיבלו ביטוי בעניי' 

  20 

 21לי "יתכנו כמוב$ מקרי� שבה� סנקציות ממערכות דיני� שונות יהיו בע

 22כי כלל ברירת אות$. כ& למשל נקבע  תכליות חופפות, ואז מ$ הראוי 'לכייל'

 23המחדל שלא לפסוק פיצוי עונשי בתביעה אזרחית יחול ביתר שאת כאשר 

 24עמדה דומה הובעה  הנתבע הורשע בפלילי� בגי$ אות� מעשי�... יצוי$ כי

 25בי$ פיצויי� שנפסקי� מכוח עילות תביעה  ג� ביחס לצור& 'לכייל'

 26עת אזרחיות לבי$ סנקציות מנהליות, כדוגמת כפל המס, פ$ תיווצר הרת

 27  יתר של מעוולי� פוטנציאליי�."

  28 

:� 29  כבוד המשנה לנשיאה רובינשטיי' הוסי

  30 

 31כאשר מדובר במקרה בו בסופו של יו� אי$ המדובר בהעלמת המס ... "

 32הנקוב בחשבוניות, הג� שאלה הוצאו כחלק מתכנית עברייני שונה, 
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 1ובמיוחד כאשר הושת עונש משמעותי במסגרת ההלי& הפלילי בדמות 

 2מאסר ממוש& וקנס גבוה, יש לשקול לעשות שימוש בחריג האמור בסעי% 

 3  לחוק ולהורות על הפחתת החיוב בכפל המס."  100

  4 

 5אסר  מחודשי  54במקרה דנ' בהלי� הפלילי הושתו על מנהל המערערות עונשי$ אלה:  .19

 6  ש"ח וכ' שתי תקופות של מאסר על תנאי.  700,000בפועל, קנס בס� 

  7 

 8 ש"ח 1,000 על ס�על המערערות עצמ', שג$ ה' הורשעו בפלילי$, הוטלו קנסות סמליי$ 

 9  אחת.    כל 

  10 

 11אי' חולק כי מנהל המערערת נענש על מעשיו (ועל מעשי המערערות לה$ הוא היה אחראי)  .20

 12ביותר של מס  היק� הכספי הרבאול$ לנוכח פני חומרת הפרשה, כמתואר בגזר הדי' וה

 13ליטול דווקא במקרה זה את העוק1 מספקת  אי' סיבהלדעתי  ,נוכה שלא כדי'תשומות ש

 � 14שיקול הדעת של המשיב להותיר את מלוא כפל המס על כנו  ).1(א50הטמו' בהוראות סעי

 15 במקביל לסנקציות הפליליות, נראה מידתי בנסיבות הקונקרטיות של מקרה זה. 

  16 

 17כחלק מתוכנית להונות את מרכז החשבוניות , בו נוצרו הנ"ל עודד גולדכא' יוער כי בעניי' 

 18  :כינקבע  ההשקעות,

  19 

 20נקוב בחשבוניות, ונראה כי לא "המערערי� והחברות שילמו את המס ה

 21  . היה בכוונת� להתחמק מתשלו� מע"מ"

 � 22  לפסק הדי').  16(סעי

  23 

 24אי' כל דמיו' בי' המצב המתואר ש$ לבי' הנסיבות הנדונות  בהיבט זה לציי' כי ותרלמ

 25   כא'. 

  26 

 27חשבוניות "זרות" ולא מדובר ב לגזר הדי' לפיה 65המשתמעת מסעי�  באשר לקביעה .21

 28יש  לציי' כי עולה בירור מטענות המשיב בערעור דנ' ומ' הממצאי$  "פיקטיביות",

 29תשומות שנוכה על ידי המערערות לא הגיע בסופו של הוהמסקנות בהלי� הפלילי כי מס 

 30במעלה שרשרת אספקת הזהב, ובכ� יצא אוצר  המשול$ לקופת הציבור כמס עסקאות דבר

 31 המדינה נפסד. 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2017דצמבר  24  

א.י. אביבי� נכסי� והשקעות בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל ביקורת  23243�06�14 ע"מ
  פשיעה חמורה

  
   

 9מתו�  8

 1 

 2כי  24.5.2017ביו$  בפני �, עולה בבירור מפרוטוקול הדיו' שנערלא פחותחשוב  אול$ .22

 3ג� א� אפילו מקצתו של הסכו� אי' מקורות כספיי$ לשל$ ממילא ת ורלמנהל המערע

 4, שורה 1, שורה 14ואיל�; עמוד  3, שורה 13(ראו בי' השאר עמוד  כמבוקש ופחתהסכו� י

15 � 5) כי מנהל המערערות טע' 59). חוסר האמצעי$ א� משתק� מגזר הדי' בו צויי' (בסעי

 6 . "נותר חסר כל"שמצבו הכלכלי קשה וכי הוא 

 7 

 8מעשית אמיתית להפחתת הסכו$ שהוטל לפי סעי� כל נפקות  במצב דברי$ זה לא תהיה

 9ולא שוכנעתי כי הפחתה כאמור עשוייה לתרו$ לשיקומו הכלכלי של לכדי מחציתו, ) 1(א50

 10מנהל המערערת ולהגדיל את סיכויי הגבייה של הסכו$ המוטל. נזכיר כי סכו$ מס 

 11"החשבוניות טרול לאחר נ חמיליו' ש" 37�יותר מ התשומות א� ללא הוספת הכפל עומד על

 12בפני  ,, ככל הנראהילי$ אחרות, כ� או כ� המשיב עומדבמ הנוספות" עליה' מוותר המשיב.

 13אי$ להתערבות בשיקול דעת המשיב שוקת שבורה. ע$ כל הכבוד, מקרה כגו' זה איננו מת

 14העליתי בפני  24.5.2017(אמנ$ בתו$ הדיו' ביו$  כאשר הדבר חסר תועלת מכל מקו$

 15שטמ' בחובו הגמשת דרישות המשיב מצד אחד ועידוד המערערות  הצדדי$ מתווה הסדר

 16משהתנגד המשיב בתוק� למתווה, אינני  לשל$ לקופה הציבורית מצד שני. אול$ ומנהל'

 17עצ$ מת'  ,. יתרה מזומוצא לנכו', בנסיבות המקרה כפי שתוארו לעיל, לכפות אותו עליו

 18 100ש בסמכויותיו לפי סעי� שימו בעתיד פסק די' זה לא תמנע מהמשיב לשוב ולשקול

 19  ). לחוק א$ הנסיבות יצדיקו זאת, למשל עקב תשלו$ חלקי משמעותי על חשבו' החיובי$

 20 

 21לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה (פרט לעניי' ביטול השפעת' של "החשבוניות הנוספות"  .23

 22 על סכו$ החיוב; המשיב יערו� חישוב חדש של החיוב המביא נושא זה בחשבו').

 23 

 24לנוכח מכלול הנסיבות, לרבות העובדה כי לא היה צור� לנהל דיו' הוכחות ולרבות נסיבותיו  .24

 25 האישיות של מנהל המערערות, לא נית' צו להוצאות. 

  26 

  27 

  28 

  29 

  30 

  31 
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 9מתו�  9

  1 

 2 

 3 מזכירות בית המשפט תמציא את פסק הדי' לב"כ הצדדי$.  .25

  4 

 5  , בהעדר הצדדי$.2017דצמבר  24' טבת תשע"ח, ונית' היו$,  

   6 

#>3<#  7 

  8 

  9 

  
 

  הרי קירש, שופט

  10 




