
  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2019מר�  31  

  ב. פס דלקי� בע"מ נ' רשות המיסי� 2583�07�14 ע"מ
  

   

  28מתו�  1
  

 

  קירש 'ה שופטכב' ה פני ל

 

 

  תמערערה
 

  דלקי� בע"מ אפיק ב. פס
 תמיר סולומו�  ע"י ב"כ עו"ד

  
  נגד

 

  
 משיבה

  
  היחידה לפשיעה חמורה –מנהל מס ער' מוס& 

  יונת� ב� דוד ע"י ב"כ עו"ד
  אביב (אזרחי)מפרקליטות מחוז תל 

 

 

 פסק די(
  

  

 מבוא  .א

1.  ,�בעיקר מסוג  –עסקה המערערת במכירת דלק  2012בשנת לפי דיווחיה לרשות המסי

 חמיליו� ש" 29ללקוחות קצה. באותה שנה המכירות הגיעו לסכו� העולה על  –סולר 

לפי הרשו� בספרי חשבונותיה, המערערת רכשה את הסולר (ללא מס ער� מוס&). 

שוי חברה לאנרגיה ודלק בע"מ" "כאשר העיקר שבה� היה , שוני� ספקי� מתשעה

 19.7הגיע לכדי  2012. לגרסת המערערת היק& רכישותיה מחברת שוי בשנת )י""שו(

חשבוניות מס  34. המערערת קיבלה מידי שוי לפחות , לפני מס ער� מוס&מיליו� ש"ח

המערערת  הסולר ללקוחותיה,� מוס& בגי� מכירת שונות, ולצור� חישוב חבותה במס ער

*כאת מס התשומות הגלו� באות� חשבוניות. סכו� מס התשומות האמור היה כתה ני

 מיליו� ש"ח. 3.185

 

שוי הוצאו כול� שלא כדי�  חברת אול�, לדעת המשיב, מנהל מס ער� מוס&, חשבוניות .2

 ועל כ� אסור היה למערערת לנכות� בחישוב מס העסקאות החל עליה. 

  

  תיות. ייקטיביות ואינ� משקפות עסקאות אמסבור כי החשבוניות ה� פהמשיב 

  

*התשל"ו ,) לחוק מס ער� מוס&1(א50בהתא� לכ� הפעיל המשיב את סמכותו לפי סעי& 

  .מיליו� ש"ח 6.370) והטיל על המערערת "כפל מס תשומות" בגובה "החוק"( 1975

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/2583-07-14.pdf
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ניהול *וכ� הטיל עליה קנס על אי 2012בנוס& המשיב פסל את פנקסי המערערת לשנת 

לא ננקטו נגד (א) לחוק. 95בהתא� להוראות סעי& מ� המחזור  1%ספרי� בשיעור של 

  .הלה הליכי� פליליי� בקשר לניכוי התשומותהמערערת או מנ

  

עו� כי רכישות , ודבקה בטיכאמור שהטיל המשיב החיובי�כל  המערערת חולקת על .3

  הסולר מחברת שוי אכ� בוצעו בפועל וכי החשבוניות ה� תקינות. 

  

(ב) לחוק מקנה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי על דרישת תשלו� כפל מס, 50סעי& 

 לפתחנו.  �וכ� הגיע העניי

 

 על המערערת  .ב

 .2012נרשמה לראשונה כעוסק מורשה אצל מנהל מס ער� מוס& בחודש ינואר המערערת  .4

. דורו� עסק  )"דורו("בעל המניות במערערת ומנהלה היחיד הוא מר דורו� בוחניק (

כתובתה וה� במסגרת חברה אחרת אשר ייסד. אי בתחו� הדלק ג� קוד� לכ� ה� כעצמ

מקו� עסקיה בפועל היה במושב שדה מית של המערערת הייתה באשדוד אול� הרש

היה מצומצ�: דורו� כמנהל, פקידה במשרה חלקית וכ� נהג אחד  צוות המערערת עוזיהו.

.� שהתחל& מפע� לפע

  

  ). 3880115רישוי כלית (משאית) דלק אחת (מספר הייתה מ בבעלות המערערת

 

(לפני  ש"ח מיליו� 29.35המערערת מכרה דלקי� בס�  2012כאמור, לפי דיווחיה, בשנת  .5

מיליו� ליטרי� של סולר, כאשר הרכישות באותה שנה, לפי  4.65. סכו� זה מייצג מע"מ)

ממדי כמות זו, מיליו� ליטר. על מנת להמחיש את מ 4.73נתוני המערערת, הגיעו לכדי 

על פי  .ליטר 22,000בבעלות המערערת הייתה שכלית הדלק נציי� כי קיבולת מ

 ליטר סולר. מיליו� 3.19י רכשה מחברת שונדונות, המערערת ה החשבוניות

 

מ� הספק  2012שנת החשבונות של המערערת, רכישותיה ב לפי הנהלת ,לש� ההשוואה

בד מס� לב 16%*כ מיליו� ש"ח, 3.22 בסכו� , היו(בינול חברת נפט)בהיק&  השני

 הרכישות הנטענות מחברת שוי.
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 דרכי קבלת הסולר (על פי הטיעו()  .ג

הגיע לידי המערערת במספר  (כנטע�)העיד כי הסולר שנרכש מחברת שוי  דורו� בוחניק .6

 דרכי� שונות: 

 

 ומשכה את הסולר ש�, במקור.  פי בתי הזיקוקהגיעה למסו כלית המערערתלעתי� מ  )א(

 

הוסבר במהל� הערעור כי רק "יצרני דלק" בעלי רשיו� רשאי� לרכוש דלק במישרי� 

  מבתי הזיקוק, ומספר היצרני� איננו רב. 

 

משיכת הדלק במסו& וג� חברת שוי לא הייתה. כאמור המערערת לא הייתה "יצר�" 

משאושרה הזמנה, בעקבות הגשת הזמנת העמסה על ידי יצר�. אול� אפוא נעשית 

עבור  "תעודת העמסהכלומר "לפתוח  ,את זכות המשיכהלזולת היצר� יכול להסב 

הזמנות שר, לפי הנטע�, לחברת שוי להשיג . כ� התאפהרוכש אצל בית הזיקוק

  להמחות למערערת.  ,בתורה ,להת דלק שהיא יכהעמסה לכמויו

 

ית מסו& בלתחו�  מחו/כליות שלה, כאשר נמש� על ידי שוי, במלעיתי� הדלק   )ב(

הועבר מידי חברת שוי  כלית המערערת והדלק, או חלק ממנו,המתינה מ הזיקוק

 גב". *אל*לידי המערערת, בשיטת ה"גב

 

בעל  שדה עוזיהוהמוצב במושב  נייחלמערערת היה מיכל דלק יק, חנלדברי מר בו  )ג(

דלק עד למיכל זה הכליות של שוי הביאו את ליטרי�. לעתי� מ 80,000קיבולת של 

 ומילאו אותו. 

  

 קצה של המערערת. ה דלק עד ללקוחותהלעתי� שוי הובילה את   )ד(

 

 החשבוניות מושא הערעור  .ד

חשבוניות אשר הוצאו על  34 *כאמור, המשיב שלל את ניכויו של מס התשומות הכלול ב .7

הרשומה מופנית למערערת לפי כתובתה י. כל אחת מ� החשבוניות הנדונות ידי חברת שו
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, טי� בכל אחת מה�באשדוד. החשבוניות מודפסות במתכונת אחידה ומסודרת, ומפור

(סולר), הכמות המסופקת, המחיר לליטר, ס� כל החיוב אחרי  צרבי� היתר, סוג המו

גבי כל חשבונית  הנחה ולפני מע"מ, והסכו� לתשלו� כולל מע"מ. כמו כ� מצויי� על

 � תארי� הוצאת החשבונית. תארי� התשלו�, אשר בכול� הוא ג

 

וני� של כל חודש החשבוניות הוצאו לכאורה רק בסופי חודשי� (ביו� או ביומיי� האחר .8

חודשי� מסויימי� הוצאו יותר מחשבונית אחת ( למשל, בתו�  ). בסופ� של2012בשנת 

הוצאו שמונה חשבוניות, ובסו& חודש פברואר הוצאו תשע, כ� שעד  2012חודש ינואר 

 � כבר הוצאו מחצית מ� החשבוניות מושא הדיו�).  29.2.2012יו

  

9.  �א� נקב/ את החשבוניות לפי חודשי הוצאת�, נמצא כי סיכו� החיובי� החודשיי

 ): 2012הוא כדלקמ� (הכל בשנת  –לפני מע"מ  –הכלולי� בה� 

  ש"ח    

     2,562,130    ינואר

  2,386,293    פברואר 

  2,803,055    מר/

  2,122,629    אפריל

  2,476,638    מאי

  1,753,321      יוני

  1,112,193    יולי 

  1,343,736    אוגוסט

  1,178,461    ספטמבר

  281,299    אוקטובר

  533,974    נובמבר

 1,155,854     דצמבר

  

באיזו דר� בוצע צויי� תשלו�, לא נרש� כאמור תארי� הת למרות שבכל חשבוני .10

 בקשר לביצוע התשלו�. אחרת  ההתשלו� ואי� הפנייה לאסמכת

  

 על חברת שוי  .ה
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11.  �חברת שוי הוקמה ונוהלה על ידי אד� בש� יעקב ביטו�. עיסוקה של שוי, לכאורה, ג

 ,�עי� היה בענ& שיווק הדלקי�. ליעקב ביטו� הייתה חברה אחרת שעסקה באותו תחו

 .כל האושר בע"מ

 

רר כליות. לא הובנהגי מוקידות פוהועסקו על ידיה  בדימונהמשרדי חברת שוי היו  .12

כליות דלק שהיו בבעלותה או בשימושה של חברת שוי המדוייק של מבערעור זה המספר 

, אול� לדעתי אי� לנקודה זו חשיבות (המספר המוזכר בחומר הראיות נע בי� אחת לשש)

 לענייננו.  עתרמכ

  

שנדו� בבית משפט השלו� באשקלו� בפני  13*02*42283בתיק פלילי ת"פ כא� יסופר כי  .13

ביטו� יחד ע� שתי החברות  מאושר, הואש� יעקבה השופט אבשלו� כבוד סג� הנשיא

בשורה ארוכה של עבירות חמורות לפי חוק שבשליטתו, שוי וחברת עי� כל האושר בע"מ, 

אישומי� נגעו ה ). כל"התיק הפלילי של ביטו("מס ער� מוס& ופקודת מס הכנסה (

 �בניכוי מס תשומות  יחדהואשמו  ביטו� וחברת שוי .2012*ו 2011למסחר בדלק בשני

) וכ� בהפצת חשבוניות (מס מיליו� ש"ח 80.9הכלול בחשבוניות פיקטיביות בהיק& של 

 לארבעה גורמי� לרבות המערערת.פיקטיביות 

  

בשורה  והחברות בשליטתו יעקב ביטו� ו, הורשעהיק&ורב  בסופו של משפט פלילי מורכב .14

הוצאת חשבוניות ות עבירות הקשורות לניכוי חשבוניות פיקטיביו ארוכה של

משפט כ� מסכ� בית  1פיקטיביות, הכל כאמור בקשר לרכישה ומכירה (כביכול) של דלק.

 השלו� את פרשת יעקב ביטו�:

  
"כתב האישו� המסוע& בתיק זה... מגולל שורה ארוכה של עבירות מס 

חמורות של הפצה וסחר בחשבוניות פיקטיביות בהיק& של מאות 

.�  מיליוני שקלי

...  

התמונה שעלתה היא ברורה ולפיה אכ( מדובר בנאשמי� אשר  ...

עסקו... בחשבוניות פיקטיביות ובהיק& חסר תקדי�. במעשיה� גרעו 

  הנאשמי� לקופת המדינה תשלומי מיסי� בסכומי עתק."

                                                 
שני הצדדי� התייחסו ידי הצדדי� כמוצג בהלי� זה אול� הכרעת הדי� וגזר הדי� אשר פורסמו בפומבי לא הוגשו על  1

 �לסיכומי  35*ו 34לסיכומי המשיב, סעיפי�  114עד  110סעיפי� ואיל�,  4, שורה 24ראו פרוטוקול הדיו�, עמוד  –לתוכנ
לסיכומי התגובה מטע� המשיב. אידרש להכרעת הדי� בתיק הפלילי של ביטו� על מנת להעמיד  21המערערת, וכ� סעי& 

�  ת ממצאי� עובדתיי� או הסקת מסקנות.ערעור דנ� ולא לש� קביעב דברי� על דיוק� באשר לטענות הצדדי
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 � להכרעת הדי�) 70*ו 69(מתו� סעיפי

  

חודשי מאסר בפועל, מאסר על  100נגזרו עליו  עבירות בה� יעקב ביטו� כ� הורשע,בגי� ה .15

 מיליו� ש"ח. 5וקנס בס�  תנאי

  

חוק מס ער� ות לפי ירבאישו� החמישי שבכתב האישו�, הואשמו ביטו� וחברת שוי בעב .16

, 2012בשנת  למערערתבגי� הוצאת חשבוניות פיקטיביות  המוס& ופקודת מס הכנס

אותה מסכת עובדתית שעומדת  , נושא האישו� החמישי האמור היהככלל ,דהיינו

 בבסיס הערעור דנ�. 

  
 �מחמת הספק מהמיוחס לה� באישו� החמישי האמור.  זוכווהנה כי כ�, הנאשמי

להנמקתו של בית משפט השלו� בכל הנוגע למערערת ומר ביתר פירוט אחזור בהמש� 

   .בוחניק

 

חשבוניות פיקטיביות לידי  ארבעי� ושלושיש לציי� כי ביטו� ושוי הואשמו בהפצת� של  .17

המערערת, אשר כול� צורפו לחומר הראיות בתיק הפלילי של ביטו�. אול� תשע מ� 

ות של ) לא נכללו בהנהלת החשבונ2012אר החשבוניות האלו (כול� מסו& חודש פברו

בניכוי על ידיה, ומסיבה זו אות�  נתבע לאהמערערת ומס התשומות הגלו� בה� 

 ערעור זה, והחיוב בכפל מס לא התבסס עליה�. חשבוניות אינ� חלק מ

  

"יעקב המשיב בערעור זה, דברי� שלא נסתרו, נציגת על פי דברי , במישור האזרחי .18

ביטו(... חויב בכפל מס עסקאות על החשבוניות שהוא הוציא מחברת שוי לרבות 

, 29עמוד  ,פרוטוקול הדיו�(עדות גב' אלבז,  ולא ערער על החיוב הזה..."[מערערת] ל

 .)15עד שורה  12, שורה 53; וכ� ראו עמוד 3, שורה 30עד עמוד  33שורה 

  

המשיב הבהיר כי לא נית� לדעת מתוכ� דיווחיה של חברת שוי לרשות המסי� א� מס  .19

לסיכומי  16העסקאות בגי� החשבוניות מושא הדיו� שול� לאוצר המדינה א� לאו (סעי& 

 ).28.10.2015ת המשפט מיו� התגובה מטע� המשיב וכ� הודעתו לבי

  

 2טו� לא הובא להעיד בערעור זה.יעקב בי .20

                                                 
הוגשה בקשה על ידי  20.4.2016בתארי� . 69.5.201ליו� ו 8.5.2016� ההוכחות בערעור זה היה קבוע ליו דיו� ,תחילהב 2

ביקש המייצג הקוד�  3.5.2016אלחרר כעדי� מטעמה. ביו� רת לזמ� את מר ביטו� וגב' מייצגה הקוד� של המערע
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 תיעוד רכישות הסולר מידי חברת שוי  .ו

ב גורס כי החשבוניות שהוציאה חברת שוי אינ� משקפות עסקאות אמת ימור המשאכ .21

נטענות. על כ� נודעת כלל או בכמויות הסולר למערערת, ב הו מכרזוכי לא הוכח כי חברה 

עשויי� להראות כי חברת שוי אכ� המסמכי�, פרט לחשבוניות עצמ�,  לאות�חשיבות 

נית� לחלק את הנושא לשני מישורי�: נתיב  .הרשומי�סולר למערערת בהיקפי�  סיפקה

 �הדלק עצמו, כלומר הוכחת האספקה הפיזית, ונתיב הכס&, כלומר הוכחת התשלו

 עבור הסולר. 

  

  מסמכי� המעידי� על אספקת הסולר

 

: רק סוג אחד של מסמכי� נוזה היה בפני ערעורבאשר לתיעוד האספקה, בתחילת  .22

וי. תעודות המשלוח צילומי� של אחת עשרה "תעודות משלוח" שהוצאו על ידי חברת ש

תעודות המשלוח הקיימות  עשרה אחתבו ממלאי� פרטי� בכתב יד.  ה� טופס מודפס

רשו� מספר הרישוי  מה�אשר בשלוש כ 2012ני� על פני שנת הוצאו לכאורה במועדי� שו

מספר הרכב הוא אחר (עובדה  ) ואילו בכל השאר3880115כלית המערערת (מס' של מ

 שאיננה שוללת את האפשרות שנמכר והובל סולר מידי שוי לידי המערערת). 

 

(כ� נראה, א� כי  ליטר 128,300תעודות המשלוח היא  11כמות הסולר הכוללת בכל 

  כתב היד איננו תמיד ברור). 

 

למת( צו להמצאת מסמכי� בקשה "במהל� שמיעת הערעור הוגשה מטע� המערערת  .23

הבקשה התייחסה לחברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ ולחברת . הנמצאי� ברשות צד ג'"

 ). "דלק פי גלילות"ו""פז" דלק פי גלילות בע"מ (

  

� בתקופה הרלבנטית בה� התייצבה על כל אות� מקריתכלית הבקשה הייתה לעמוד 

המערערת עצמה לא  ,כלית המערערת במסופי בתי הזיקוק לש� משיכת דלק (כמוסברמ

הייתה "יצר� דלק" ואפשרות משיכת הדלק כאמור הייתה קיימת א� ורק בעקבות 

                                                 

ו� וכחי ונקבעו מועדי� חדשי� לקיו� די. לימי� נתמנה ב"כ המערערת הנלהשתחרר מ� היייצוג והבקשה התקבלה
 זימו� עדי� אלה מטע� המערערת.ההוכחות אול� לא חודשה הבקשה ל
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הוצאתי  23.11.2015מגור� אחר). ואכ� ביו�  –" תעודת העמסה"פתיחת  –רכישת זכות 

   צו כמבוקש המופנה לחברות פז ודלק פי גלילות.

 

(אשר הסבירה  פי גלילות חומר מפז ומידע חלקי מאד מדלק בהתא� לצו הנ"ל התקבל .24

 כי נמצאו נתוני� לחודש אחד בלבד). 

 

 �"כי לאחר בדיקה נוספת  הוגשה הודעה מטע� המערערת בה נאמר 20.4.2016ביו

  שצור& להודעה  &בחומר הנוס .תעודות משלוח נוספות..."אותרו תעודות העמסה ו/או 

, מסמכי� של סונול ומסמ� של פי גלילות היו, בי� השאר, מסמכי� של דלקהאמורה 

  3.)ההמצאה הנוספת""( דור אלו�

 

"שטר מטע( להובלת חומר מסוכ(/הצהרת מוסר המטע( ה� מסוג  המסמכי� של פז .25

תארי� והשעה של ה יש בכל אחד מה� פירוט רב, לרבות .כאלה 33והומצאו  להובלה"

יציאת הרכב ממתח� בית הזיקוק, וכ� כמויות וסוגי הדלקי� שהועמסו. בכל שטרי 

); מנגד 3880115כלית המערערת (הרכב של מ פרי� של פז אכ� מופיע מסהמטע� האמור

(וכ� ג� לגבי המסמכי�  מופיעי� כלל על גבי המסמכי� אינ� פס או הש� שוי הש� ב.

 מיד בהמש�).  רודור אלו� שיתואמסונול ומ ,שנתקבלו מדלק פי גלילות

 

 בשני תאריכי�כאשר ( 2012שטרי המטע� של פז הוצאו במועדי� שוני� על פני שנת  .26

� , בשעות שונות של היו�). באותו יו� הוצאו שני שטרי מטע� שוני� מסויימי

  

, ובממוצע ליטר 390,520הכמות הכוללת של סולר שנמש� לפי שטרי המטע� של פז היא 

  כלית המערערת). לכל משלוח (כמחצית הקיבולת של מ ליטר 11,834

 

כלית ה בלבד שהראתה עשר העמסות דלק למשלחה תחילה טבלדלק פי גלילות  .27

 ליטר.  30,499, בכמות כוללת של 2012המערערת, הכל בחודש ינואר 

                                                 
בלתי ממויינת של ניירות  פהקוד� של המערערת, כללה אסוהמייצג ה גשה על ידיההמצאה הנוספת האמורה, אשר הו 3

פי  נמצאו ג�: מסמכי משלוח של פז ודלקבהמש� פסק הדי�, ר מעבר למסמכי� הרלבנטיי� שיתוארו שוני�, כאש
קוד� לכ� ה שהומצאו יימות המתועדות ממילא בשטרי העמסאשר על פי בדיקה צולבת נוגעי� לאספקות מסו גלילות

שוי  חברת ה של סונול; כל אות� תעודות משלוח שלמסצילו� כפול של שטר הע; (כ� שקיי� כפל תיעוד לאות� כמויות)
מערערת על ידי כלית המילוי דלק למגש לבית המשפט; וכ� מסמכי� רבי� המלמדי� על שכבר צורפו לתצהיר שהו

�כלומר, למסמכי� אחרוני�  –, שאינ� חברת שוי, כאשר לא מדובר במשיכות דלק מבתי הזיקוק צדדי� שלישיי� שוני
 אלה אי� לכאורה כל קשר להלי� זה.
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מסמכי� מסוג "תעודת משלוח" שהוצאו  19 הנ"ל להמצאה הנוספתצורפו לעומת זאת 

עודות אלו רשומי� כלית המערערת. ג� בתבה� רשו� מספר מפי גלילות על ידי דלק 

ככול� מתייחסות למשלוחי� קה ותיאור המוצר וכמותו. רוב� תארי� ושעת האספ

. במסמכי� נוספי� אלה הכמות 2012חודשי� ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר ב

כמויות הסולר המשתקפות בחומר של דלק פי ליטר, כ� שס� כל  151,500*מגיעה ל

  . ליטר 181,999הוא  גלילות

 

המסמכי� של סונול, שהגיעו כחלק מההמצאה הנוספת, נושאי� כותרת "תמ"ש  .28

נ� קריאי� . אחדי� מ� הצילומי� אי2012כאלה, ממרבית חודשי שנת  21דלקי�". יש 

 .� במלוא

 

 �ות המוצר. בכול� מפורטי� תארי� ושעת ניפוק הדלק, וסוג וכמ במסמכי� אלהג

  כלית המערערת. מופיע מספר רכב מ

  

  . ליטר 225,500הכמות הכוללת של סולר המופיעה במסמכי סונול היא 

 

סולר על ידי חברת דור אלו�  ליטר 3,500המעיד על אספקה של  כמו כ� צור& מסמ� אחד .29

 . 2012כלית המערערת בדצמבר למ

 

ות שהומצאו כאמור, דסולר המוזכרת בכל המסמכי� והתעו ת שליוהנה הכמות המצרפ .30

 ליטר.  801,519היא ת המערערת במסופי בתי הזיקוק, כליה לממסבקשר להע

  
 מסמכי� המעידי� על תשלו� התמורה

  

31.  :�נעבור כעת לנתיב הכס&. דורו� בוחניק העיד כי הוא שיל� לחברת שוי בשלוש דרכי

בשיקי� (עיקר אמצעי התשלו� לפי הנטע�), במזומני� ובמקרי� מעטי� באמצעות 

 העברה בנקאית. 
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 ,צוע תשלו� בשתי הדרכי� האחרונות (פרט לד& אחדלא הוגש כל מסמ� שמעיד על בי

לתצהיר מטע� המשיב, המלמד על העברה בנקאית בסכו� לנספחי� שצורפו  645עמוד 

  . )ש"ח 86,000של 

  

משוכי� של המערערת ה שיקי� שוני� 71זאת, נמצאי� בתיק צילומי� של  לעומת

 ,מיליו� ש"ח (כזכור 7.38*כהוא  הסכו� הכולל של המחאות אלו 4חברת שוי.לפקודת 

. לא נית� מיליו� ש"ח) 22.89הסכו� הכולל של החשבוניות הנדונות, לרבות מע"מ, הוא 

  רי�, א� בכלל. ושלאיזו חשבוניות ה� קעצמ�  עיו� בשיקי�לדעת מ

  

ולעניי� זה  ,נותני שירותי מטבענמצא כי השיקי� נפרטו ב"צ'יינג'י�", כלומר אצל  .32

  ונפקותו נשוב בהמש�. 

 

כלשה� מאת חברת שוי המעידות על קבלת תשלומי� מידי המערערת  קבלותלא הוגשו  .33

לא  ..." ת של שוי אינ� נחזות להיות ג� קבלות). בנושא זה העיד מר בוחניק:וניובהחש(

  .)19, שורה 136(עמוד  הוצאתי קבלות ולא קיבלתי קבלות."

  

ככלל להוציא , האחרונה כ� נהגה אצל שויפקידות שעבדו הכי לפי דבריה� של  יש לציי�

אלחרר שנגבתה על ידי משטרת ישראל ביו� (וראו הודעתה של גב'  ללקוחותיה קבלות

פר/ ; הודעתה של גב' לתצהיר המשיב 23נספח  * 456*ו 427 ,358, שורות 28.1.2013

  ).33שורה , 24נספח , 28.1.2013ל ידי רשות המסי� ביו� שנגבתה ע

  

מנהלת חשבונות אצל המערערת נית� להבי� פוליאק אשר עבדה כ מעדותה של גב' ואכ�

כי מדי פע� המערערת כ� קיבלה קבלות מחברת שוי בגי� תשלומי� (הודעה שנגבתה על 

 �   ). 99עד שורה  94שורה , 22נספח , 31.1.2013ידי רשות המסי� ביו

  

  לא הומצאו. על ש� המערערת  שהוצאו על ידי חברת שוי אול�, כאמור, קבלות

 

                                                 
שיקי� המשוכי� לפקודת חברת שוי כאמור ה�  ת" ויש בולתצהיר המשיב מכיל "העתק השיקי� של המערער 10נספח  4

שנמשכו לפקודת  איננו מקי& את כל השיקי� 10כי נספח וה� שיקי� רבי� אחרי� המשוכי� לפקודת דורו� בוחניק. יוער 
 99, 82(מספרי�  נמצאי� לפחות שלושה שיקי� ,שהוא העתק אחת החקירות של מר בוחניקלתצהיר,  5 בנספחשוי כי 

10� מופיעי� בנספח ) שאינ357*ו. 
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שיקי� המסויימי� (ומסמכי הצ'יינג'י� הנלווי�) וכ� הרט לצילומי פעולה אפוא, כי  .34

באשר לכרטסות הנהלת החשבונות של צמ�, אי� עוד תיעוד לנתיב הכס& (החשבוניות ע

 בהמש�).  אתייחס אליה�המערערת ושל חברת שוי, 

 

פ� כללי יותר, בכל הנוגע לתיעוד ומסמכי�, ה� בקשר לאספקת הדלק בפועל וה� ובא .35

 בקשר להעברת כספי�, העיד דורו� בוחניק: 

  

 אז בכל הפעמי� האלה, בכל שלושת השיטות האלה ששוי  ..."ש:  

  מספקי� ל' דלק, אי( שו� תעודות. 

  "ברוב המקרי� לא היה שו� תעודות.:    ת

  

אי' להפעיל את העסק שלי, אני כל היו� הייתי בריצות ולארג(  "...

אדוני. אי' להפעיל את העסק שלי ולא כל היו� לרדו& אחרי התעודות, 

לי, אני צרי' לרדו& אחריו כל היו�.  יאאחרי הקבלות שיעקב ביטו( הוצ

  זאת הייתה העבודה שלי, להביא פרנסה הביתה.

  

  "אני מתעסק בלהפעיל את העסק....אני לא מתעסק ע� התעודות, "

  

   ."...על הקנייה אי( תיעוד"...

  

  משלוח...[ה]ת ותעודאת ... אי( ל'   : ש"

  ."אי( לי, אי( לי, אי( לי, אל תחפור:    ת 

  

  ; 5עד שורה  2, שורה 139; עמוד 27עד שורה  25, שורה 138(עמוד 

  )31*32, שורות 171; עמוד 5, שורה 142; עמוד 33, שורה 139עמוד 

  

(הסבת "תעודות העמסה" מיד ליד  מר בוחניק עמד על כ� כי בשל שיטות רכישת הדלק

גב") אי� לצפות כי יימצאו בידי המערערת תעודות העמסה או *אל*ותדלוק מכליות "גב

  תעודות משלוח ואלו לרוב יישארו בידי חוליות אחרות בשרשרת האספקה. 
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באופ� והתיעוד בוחניק תלה חלק מהאחריות לאי הסדר במישור המסמכי�  כמו כ�,

הקפיד כלל לא חברת שוי, אשר לפי דברי בוחניק  התנהלותו של יעקב ביטו�, הבעלי� של

(וכ� ג� לפי ביטו� עצמו, בעדויות שנגבו מפיו ואשר  תיוואברישו� עסקעל סדר וארגו� 

  פו לתיק על ידי המשיב).ורצ

 

 הצדדי�טיעוני   .ז

ת את עיקרי טענות ילאחר פרישת הרקע העובדתי הכללי, כמתואר לעיל, נביא בתמצ .36

.� הצדדי

 

מדגיש כי נטל השכנוע  , אשר פתח בהבאת ראיותיו כמתחייב מסוג ההלי� הנדו�,המשיב  .37

דהיינו, שעמדו  להוכיח כי החשבוניות הוצאו כדי�, ערת ועליהמוטל על כתפי המער

מאחוריה� עסקאות מכר של סולר, בכמויות הרשומות, וכי הצדדי� לעסקאות היו שוי 

(נית�  נ' מנהל מע"מ זאב שרו( קבלנות בני( ועפר בע"מ 3886/12ע"א וראו ( והמערערת

 �(נית�  ועפר בע"מ נ' מנהל מע"מ זאב שרו( קבלנות בני( 6067/14); דנ"א 26.8.2014ביו

 � בהרמת הנטל.  לדעת המשיב כשלה המערערת .))6.8.2015ביו

 

בפרט המשיב מצביע על שורה של נסיבות אשר לדעתו מובילות יחד למסקנה כי אי�  .38

 ממש בחשבוניות הנדונות ואי� ה� משקפות עסקאות אמת: 

  

להבנת המשיב, בידי חברת שוי עצמה לא היו כמויות דלק מספיקות על מנת לספק   )א(

). המשיב 2012שנת מיליו� ליטר במהל�  3.19  *הכמות הנטענת (כאת למערערת 

ניכוי מס גי� להרשעת� של יעקב ביטו� והחברות בשליטתו במפנה בהקשר זה 

 .ספקי� שלושה אשר נמסרו לה� על ידי פיקטיביותתשומות על סמ� חשבוניות 

העיד כי הוא , עד מטע� המאשימה (עד מדינה), מר סוויסה, בתיק הפלילי של ביטו�

לידי ביטו�, שוי  אשר נמסרו ש"ח, מיליו� 577*כהדפיס את החשבוניות, בהיק& של 

 וכי לא עמדה מאחורי חשבוניות אלו כל אספקת דלק בפועל.  ,וחברת עי� כל אושר

 

פי המשיב דנ�, ג� א� היו בידי שוי כמויות דלק מסויימות, הרי לא הוכח כי ה�  על

  נדונות. ה הספיקו לצור� מילוי ההזמנות של המערערת בהתא� לנתוני החשבוניות
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כלית היחידה שהייתה ברשות מצביע על הקיבולת המוגבלת של המ המשיב  )ב(

כלית הנרכש הובל במ מור). א� כל הסולרליטר כא 22,000שנה ( המערערת באותה

הובלות, ולפעילות כזו אי�  145*היו נדרשות כ הכמות הנרכשת המוצהרתזו אזי לפי 

 כל תימוכי�. 

 

שיקי� על ידי המערערת לא הייתה אלא חלק ההמשיב מעלה חשד כי משיכת   )ג(

ה מציי� המשיב מתנועה סיבובית של כס& שלא באמת הגיע לידי חברת שוי. בהקשר ז

�הצ'יינג'י� וקיבל דורו� בוחניק הוא זה שפרט את השיקי� אצל  כי במקרי� רבי

שיקי� אשר שוייכו לחשבוניות הנדונות  מהמקרי�תמורת� מזומני�, וא& כי בחלק 

 ולא לפקודת חברת שוי. לפקודת דורו( בוחניקשכו מלכתחילה נמ

  

בסו&  וא& 2012המשיב מצביע על החוב שהמערערת חבה לחברת שוי במהל� כל שנת   )ד(

 מיליו� ש"ח 8.35של המערערת עצמה החוב עמד על  אותה שנה: לפי ספרי החשבו�

כ�  מיליו� ש"ח. 20.39 לסו& השנה, ואילו לפי הנהלת החשבונות של שוי החוב היה

או כ�, לדעת המשיב התנהלות כזו איננה סבירה ואי� לצפות מספק להמשי� 

 וח איננו פורע אלא חלק מ�ה על פני תקופה ממושכת כאשר הלקורולהעביר סח

 .� החיובי� ונותר חייב מיליוני שקלי� רבי

  

מיליו�  34*סולר בהיק& של למעלה מ מכרהמדגישה את העובדה שהיא מצדה המערערת  .39

מיליו� ליטר) ודלק זה היה חייב להירכש  4.645(כלומר,  2012(לפני מע"מ) בשנת  ש"ח

מתאימות לסכומי על מנת להימכר. המערערת מראה כיצד הרכישות מדי חודש בחודשו 

�תי) של ימהספק העיקרי (והא ,הטיעו� . על פיעל פני כל השנה המכירות החודשיי

  המערערת הייתה חברת שוי:

 

ה וחוזרת על כ' בסיכומיה, כי כל הסולר אשר רכשה "המערערת טענ

ובינו זה הכלול בחשבוניות המס נשוא הודעת כפל המס, סופק אליה 

במסגרת עסקיה, שהרי אלמלא דלקי� אלה, לא יכלה המערערת לנהל 

כאמור, א& את פעילותה השוטפת ולמכור סולר ללקוחותיה ועל כ' 

  המשיב אינו חולק בסיכומיו. 

ג� מעצ� העובדה כי בי( היתר, בשל קיומ( של העסקאות  אשר על כ(,

 �בי( המערערת לשוי התאפשר לה למכור סולר באותה שנה, ומעצ

על ידה ושימשה  ההעובדה כי כמות הדלקי� שרכשה היא ג� זו שנמכר
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לביצוע עסקאות חייבות במס, ובגינה הוציאה המערערת חשבוניות מס 

להסיק וללמוד כי כלל העסקאות  ללקוחותיה, ועל כ' אי( חולק, נית(

  אמת ה(. 

מניתוח כמותי של תנועת המלאי בחברה וכפי שהוצג עוד בתחילת 

על  [נמכר]מאת חברת 'שוי'  [נרכש]לי' עולה, כי כלל הסולר אשר הה

ידה ללקוחותיה. זאת ועוד, לא יעלה על הדעת שהמערערת תמכור סולר 

  שאי( בידיה."

 �  יכומי המערערת)לס 31*ו 30, 29(מתו� סעיפי

 

שלילת ניכוי מס התשומות הגלו� בחשבוניות שוי ועוד הוספת כפל לגישת המערערת, 

 ) לחוק, משמעות� הטלת מס על ער� מוס& שכלל לא הופק על ידי1(א50המס לפי סעי& 

  . מערערתה

 

בנוס&, המערערת טוענת כי לחברת שוי כ� היו כמויות סולר מספיקות כדי למכור לה,  .40

 בהתא� להיק& הרכישות העולה מ� החשבוניות. 

  

שעה בשימוש כ� שג� א� שוי הור ית קטנה בענ& הדלקנהמערערת הייתה שחק

 שלא היה אי� משמעות הדבר ,שהונפקו על ידי צדדי� שלישיי�בחשבוניות פיקטיביות 

  די סולר כדי לספק את צרכי המערערת.  רשותהב

 

כאמור, המערערת מזכירה את אי הסדר ששרר אצל יעקב ביטו� וחברת שוי, מצב שלא  .41

 היה בשליטת המערערת כ� שאי� להטיל עליה כפל מס בגי� מחדלי הזולת. 

 

לעיל) על מנת להסביר מדוע  6מצביעה על דרכי האספקה השונות (ראו סעי&  המערערת .42

ומדוע אי� לצפות כי  3880115כלית מס' משלוח חייב היה להגיע באמצעות מ לא כל

 כל תעודות ההעמסה הקשורות לדלק שסופק.  היימצאו בידי

 

 כמויות הדלק –דיו(   .ח

נושא הכמויות. ראשית, יש לציי� כי רשות המסי� לא חלקה על דיווחיה של נתחיל ב .43

מוס& (מס הער� הללקוחות הקצה ומס  העל ידי שנמכרוהמערערת באשר להיקפי הדלק 
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נגבה על ידי המדינה (וככל  אכ�(בניכוי מס תשומות)  עסקאות) בגי� מכירות אלוה

ת ערעור זה המשיב לא ניסה הנראה, ג� מס חברות לפי פקודת מס הכנסה). במסגר

 לטעו� כי ג� מכירות המערערת היו פיקטיביות: 

  

המשיב יוסי& ויטע( כי ג� א� המערערת מכרה דלק לצדדי ג', לא הוכח "

  כי הדלק אכ( נרכש בפועל מחברת שוי". 

   לסיכומי המשיב) 32(סעי& 

  

את יוצאת בעצ� מתו' הנחה שהלקוחות אכ( קיבלו  כב' הש' קירש: "

  הכמויות.את 

  ה� לא נבדקו, לא נחקרו במסגרת הפרשייה הזו.     גב' אלבז: 

למשיב אי( ראיה שסותרת... אספקת הדלק על ידי   ש' קירש: כב' ה

  . פס.ב

   "כ(.    גב' אלבז: 

  )1, שורה 40עמוד עד  29, שורה 39, עמוד מטע� המשיב עדות גב' אלבז(             

 

מחומר הראיות כי חברת שוי כלל לא עסקה בדלקי� שנית, אינני סבור כי נית� להסיק  .44

יות). ככל הנראה לחברת שוי אלא בניירות בלבד (רכישה ומכירה של חשבוניות פיקטיב

  תיי�. יא� לא הובררו ממדי עסקיה האמ כליות דלק ונהגי�, ג�היו מ

  

מר האישומי� בתיק הפלילי של ביטו� התבססו במידה רבה על עדותו של העד  כמוסבר,

בהודעות שנגבו מפיו על ידי משטרת ישראל, מר סוויסה העיד באופ� נחר/ כי  .יסהוסו

כל החשבוניות שהוא הוציא היו פיקטיביות וכי הוא לא סיפק כל דלק למקבלי 

מיו�  , חקירה14(נספח  רוצה לציי( כי אני לא סיפקתי דלק...""אני החשבוניות: 

 לא סיפקתי ליטר... אני עצמי בטוח לגבי כלאני בוודאות ; ")156*157, שורות 6.2.2013

ג� ליעקב ביטו(, שאי( דלק  –השנתיי� שנתתי חשבוניות מס פיקטיביות 

...�"אני לא  );81 *ו 80, 50, שורות 10.2.2013, חקירה מיו� 17" (נספח מאחוריה

, 13.2.2013, חקירה מיו� 19(נספח  סיפקתי דלק לשוי ליעקב ביטו(. רק חשבוניות"

א& עולה מהודעותיו של סוויסה כי יעקב ביטו� עצמו סחר בחשבוניות  ).94*95 שורות

ראו  –פיקטיביות (וכאמור ביטו� והחברות שלו אכ� הורשעו בעבירות מס בקשר לכ�) 

 . 76 *ו 74, 73הנ"ל, שורות  17למשל בנספח 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2019מר�  31  

  ב. פס דלקי� בע"מ נ' רשות המיסי� 2583�07�14 ע"מ
  

   

  28מתו�  16
  

  

נוסי& את דברי גב' אלחרר שהייתה פקידה בחברת שוי (בהודעה שנגבתה על ידי  כא� .45

 �  ):336עד שורה  326, שורה 28.1.2012משטרת ישראל ביו

  

אפרופו חשבוניות שאת הוצאת בשוי אנרגיה. הא�    "שאלה: 

  החשבוניות שהוצאת משקפות את מה שרשו� בה(?

אמר לי. אי( לי מושג  [ביטו�] לא. אני פעלתי לפי מה שיעקב  תשובה: 

  ...א� אכ( היה ש� דלק או חלק מהדלק. 

  הא� הסכומי� והכמויות הרשומות בחשבוניות מדוייקי�?     שאלה: 

לגבי המחיר הלכנו לפי מחיר בז"(. לגבי הכמויות אי( לי מושג.    תשובה: 

יכולת לבדוק א� סופק  קבלתי את הכמויות מיעקב ולי אי( אני

  פק. או כמה סו

הא� למיטב ידיעת', אי( ניפוח של סכומי החשבוניות או ניפוח     שאלה: 

?�  כמויות הדלק שלכאורה מכרת

ברור שיש ניפוח. כי הסכומי� לא הגיוניי�. איפה הכס&, לא(   תשובה: 

הלכו הליטרי�. לבנק היו נכנסי� כספי� מהעברות בנקאיות 

ומי� של פה כל שאר הכס&. כל התשללקוחות אז אי 2�3של 

לא היו מגיעי� בכלל למשרד שלנו. ג�  'הלקוחות של יעקב'

לא לרישו� בהנהלת חשבונות. השקי� של 'הלקוחות של 

יעקב' היו עוברי� ישר לניכיו( ע"י יעקב הוא הל' 

 ."�  לצ'ינג'יי

  

באותה הודעה הסבירה גב' אלחרר את משמעות הכינוי "הלקוחות של יעקב" (לעומת  .46

,"�  שהמערערת לא נמנתה עליה�): "לקוחות מסודרי

  

ימות שלו, תוציאו חו� מזה יעקב היה מנהל את העסק לפי הרש... "

אמת ' וכ' ליטרי� אבל אני לא יודעת א� בזה לפי כחשבוניות לזה ול

  היה ש� דלק ולא היה לנו מעקב. 

...  

י� לה� 'לקוחות של אהיו עוד לקוחות היה הכל מול יעקב, היינו קור

  עי� כלו�. מי לקח, כמה לקח, א� לקח.יעקב'. לא יוד

...  
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(רואי� את זה בחשבונית  �300כל הלקוחות שהיו לפי מפתח שמתחיל ב

של יעקב' שההתנהלות למעלה משמאל תחת 'מפתח') זה 'הלקוחות 

  מול יעקב ללא אפשרות למעקב."שלה� הייתה רק 

  )373*375; 124*125, 113*115(שורות 

  

ובכרטיס המערערת  32007"המפתח" הרשו� הוא  כא� הנדונותיצויי� כי בחשבוניות 

  ". 300 32007בהנהלת החשבונות של חברת שוי מופיע המספר המזהה "

  

כי ליעקב ביטו� ולחברות שבשליטתו לא היו כלל  לא גרססוויסה העד יוסי יחד ע� זאת,  .47

עד  300שורה , 7.2.2013יו� לתצהיר המשיב, חקירה מ 16פח (ראו נס עסקי� בענ& הדלק

עד  10, שורה 11.2.2013ה מיו� , חקיר18; נספח 388עד שורה  381ה ; שור302שורה 

  ).15שורה 

  

נית� למצוא חיזוק לכ� כי חברת שוי כ� עסקה באספקה פיזית של דלק בהודעתו של מר  .48

 �הרבני היה נהג ש –לכתב הערעור בהלי� דנ�) ז'  (נספח 30.1.2013יצחק שהרבני מיו

גב הנ"ל (ראו בייחוד *אל*העברות הדלק בשיטת הגב אר אתיתברת שוי והוא מכלית בח

  לחקירה). 21עד שורה  15שורה 

  

 "... עולהואכ� בהכרעת הדי� בתיק הפלילי של ביטו�, בית המשפט מצא לנכו� לציי� כי  .49

כי נמצאו תעודות משלוח מחברת שוי לחברת ב. פס ושיקי� מחברת שוי לדורו( 

. נתוני� אלה, יש בה� כדי להצביע על מת( ]ה"ק –[ייתכ� שהכוונה הפוכה ניק [ח]בו

  שירותי דלק באמצעות חברת שוי לחברת ב. פס."

  

בערעור זה, העדה מטע� המשיב לא ניסתה לטעו� כי לחברת שוי כלל לא היה מלאי דלק  .50

  למכירה: 

  

פס  אנחנו לא אומרי� שלא הייתה כלל אספקת דלק או שלחברת ב.... "

 �לא היה דלק למכור הלאה ללקוחות שלה אבל לא היה דלק באות

היקפי� שנרשמו בחשבוניות המס שנרשמו בספרי� ונוכה מס 

.�  "התשומות בגינ
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יכול להיות שהיה לחברת שוי דלק שאותו היא מכרה ללקוחות, הוא "... 

לא היה בהיקפי� כפי שמופיע בחשבוניות משו� שכמו שאמרתי לפני 

אחוז מהרכישות של חברת שוי היו על הנייר בלבד  90ות כ( רוב הרכיש

עד המדינה  ...בלי שעבר דלק בפועל. כל המעורבי� בפרשייה הזו הודו

יוסי סוויסה שמספר שהוא הוציא רק ניירות, זאת אומרת שהדלק 

שמכרה שוי הוא הרבה יותר קט( מהכמויות שמופיעות בחשבוניות, אני 

, אבל לא בהיקפי� הבכלל, כנראה שהיה ללא אומרת שלא היה לה דלק 

  "האלה.

  

, [של יוסי סוויסה ואית� מלכה מדבריה�[הא�]  ... כב' הש' קירש: "

אנחנו לומדי� ששוי  ]שמסר חשבוניות לחברת שוי

בכלל לא רכשה דלק, נקודה, או שה� העידו ששוי 

  נהגה לרכוש חשבוניות פיקטיביות.

  התשובה השנייה היא נכונה.   גב' אלבז: 

  השנייה. ה� לא העידו ששוי לא רכשה דלק.   כב' הש' קירש: 

יוסי סוויסה רש� ואית( שה� העידו שהחשבוניות     גב' אלבז: 

ליעקב ביטו( לא שיקפו עסקאות דלק  מלכה מסר...

אמיתיות אלא שיקפו את הנייר בלבד שחשבונית 

  רשומה עליה."

  , 70; עמוד 16עד שורה  8, שורה 29; עמוד 30ורה עד ש 28, שורה 24(עמוד  

  )31עד שורה  23שורה  

  

א& א� עולה מ� התוצאות שבתיק הפלילי של ביטו� שהוא והחברות בשליטתו לא רכשו  .51

 –או אפילו לא רכשו מה� דלק בכלל  –הגורמי� הנ"ל  משלושתדלק בכמויות הנטענות 

הועלה ש� . אדרבה, ממקורות אחרי�אי� הדבר שולל את האפשרות כי ביטו� רכש דלק 

רכישות דלק בלתי  "לכסות" חשבוניות פיקטיביות, בי� היתר, כדיחשד כי ביטו� השיג 

רגע נתו�, לק באמת היה בידיו של ביטו� בכל מדווחות. א� כ� היה, אי� לדעת כמה ד

וממילא אי� דר� לקבוע כי לא היה בידיו די סולר למכור למערערת בכמויות הנדונות 

 בערעור דנ�. 

 

52.  �"... אני ציי�:  6.2.2013יש להוסי& כי מר ביטו� בחקירתו בידי משטרת ישראל ביו

 עבור דלקי� שסיפקתי [שהוצאו למערערת]אומר ל' שאני הוצאתי חשבוניות אלה 
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ש�  3*4, שורות 64), וכ� ראו פרוטוקול הדיו�, עמוד 488*489" (שורות לחברת ב. פס

בשימוע בפני המשיב בקשר להטלת כפל מס עסקאות עליו, כאשר הוא  מצוטט מר ביטו�

 בגי( מכירת דלקי�טוע� כי כל החשבוניות שהוצאו (למערערת ולגורמי� נוספי�) ה� "

  בא כעד בהלי� הנוכחי.". כאמור, ביטו� לא הושאות� קנו הלקוחות הנ"ל

  

רה זה דווקא בנימוק של להצדיק את הטלת כפל מס במקלדעתי  לא נית�לאור המקוב/,  .53

  העדר היתכנות האספקה מבחינתה של הספקית (שוי). 

  

 (אולי) היוש מ� העובדהמ� העבר השני, אינני יכול לקבל את נסיו� המערערת להקיש  .54

אלו נמכרו דווקא למערערת כי כמויות בידי שוי כמויות, אפילו כמויות נכבדות, של דלק, 

 תיות. יאמ בהכרח כ� החשבוניות הנדונות כא� ה� ועל

  

�  גב' אלבז מטע� המשיב העידה כדלקמ�: אמנ

  

אחוז מהסחורה שהוא כביכול  �90ש ... "יעקב ביטו( אמר בעדויות שלו

  .[אשר קיבל חשבוניות מיוסי סוויסה] רכש הגיעו מאית( מלכה

...  

לא היה בהיקפי� כפי שמופיע בחשבוניות משו� שכמו  ]הדלק[הוא 

אחוז מהרכישות של חברת שוי היו  90שאמרתי לפני כ( רוב הרכישות 

  שעבר דלק בפועל." על הנייר בלבד בלי

  )11עד שורה  9, שורה 29, עמוד 21*22, שורות 27(עמוד 

  

כי ביטו� ושוי הורשעו  ,פי האמור בהכרעת הדי� בתיק הפלילי של ביטו�לכ� נוסי&, על 

(לפני מע"מ) אשר ייצגו מיליו� ש"ח  578*ביות בהיק& של כבניכוי חשבוניות פיקטי

  מיליו� ליטר דלק.  77.6*כביכול כ

  

מ� הכמויות שדווחו  90%אלו ה�  פיקטיביותרכישות  א� מכא� מסיקה המערערת דנ� כי

יות אמתיות של סולר כדי לספק את על ידי חברת שוי, אזי לחברת שוי היו די והותר כמו

  צרכי המערערת וכדי להסביר את כל החיובי� הרשומי� בחשבוניות מושא ערעור זה. 
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55.  �ה� לגבי עצ� קיו� הדלק בידי שוי וה� לגבי מכירת  –יש פה הנחה על גבי הנחה אול

א� המערערת רכשה משוי בס�  ,שלישבער� ממנו דווקא לידי המערערת (חלק ממשי 

הוכחה מוצקה של  ות אלו אינ� יכולות לבוא במקו�רהשע .לפני מע"מ) מיליו� ש"ח 19.7

  כפי שנדרש מ� המערערת על פי די�.  הרכישות הנטענות

  

 השיקי�פריטת  –דיו(   .ט

עבור  ידי המערערת כתשלו�י� שנמשכו על המשיב הציג תמונה עובדתית לפיה השיק .56

 . בידיואשר נותרו והפכו למזומני�  בידי בוחניקנפרטו  כביכול,סולר שסופק על ידי שוי 

 

 מחומר הראיות הקיי�.  מסקנה זו איננה בהכרח עולהלדעתי,  .57

  

אשדוד נות� שירותי המטבע בש� אברה� כה� מרוב פריטות השיקי� נעשו אצל כי דומה 

  ואיל�).  28, שורה 159(עמוד 

   

מר  לתצהיר המשיב, 8נספח  ,3.2.2013על ידי רשות המסי� ביו� בהודעה שנגבתה מפיו 

  :)8עד שורה  6; שורה 4(שורה  מסר דברי� אלהכה� 

  

"מי שנהג להגיע ע� שיקי� לפריטה היה יעקב ביטו(... כמו כ( היו 

 �קב ביטו( לפרוט יפוי כח של יעמקרי� בה� דורו( בוחניק היה מגיע ע

לעיתי�  ].[ס המיועדי� לחב' שוי או ליעקב ביטו(שיקי� של חב' ב.פ

יעקב ביטו( היה שולח את אית( בכדי לקחת כס& המיועד ליעקב ביטו( 

  ולחב' שוי...".

  

 ,�נית� להתרש� מעדות זו כי בדר� כלל ביטו� התייצב בצ'יינג' לצור� פריטת השיקי

רשות . ואכ� בהודעה שנגבתה ממנו על ידי והשיק היא חברה בבעלות כמצופה א� מוטבת

 �[השיקי� של "... אני ניכיתי אות� יי� מר ביטו� כי: , צ6.2.2013המיסי� ביו

[במקומות בכרטסות שעל ש� שוי אצל אברה� כה( באשדוד וחלק� נוכו  המערערת]

[�  לתצהיר המשיב). 11נספח  – 511*512. (שורות ..."נוספי

  

 �ו� "ש� הלקוח" יש להעיר כי ב"שוברי הנכיו�" שהנפיק אברה� כה�, יש מקו� לציאול

ו� כישוברי נ 31לתצהיר המשיב  �5 "ש� המבקש". מצויי� בנספח ויש מקו� נפרד לציו
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 ,�כאמור, כאשר ש� הלקוח הוא "שוי חברה לאנרגיה ודלק בע"מ". והנה בכל השוברי

אברה�  אי� זה ברור מדועוא "דורו� בוחניק". חו/ משניי�, "ש� המבקש" המצויי� ה

�,  כה� מסרהמבקש כדורו� בוחניק א�, כפי שמר  כה� וצוותו מצאו לנכו� לרשו� את ש

  . מי שנהג להגיע היה דווקא יעקב ביטו�

  

58. �יפוי כח בכתב ידו  המערערת מדגישה כי יעקב ביטו� מסר בידי דורו� בוחניק אמנ

 5(נספח  "[חברת שוי] צ'יקי� על שמי ... או על ש� "להיות שליח עבורי ולנכות לי

פריטה הכאשר בוחניק אכ� ביצע את  אי� עובדה זו מוכיחה כיאול�  .לתצהיר המשיב)

כס& לידי חברת שוי או לידי ביטו� ולא הותיר אותו צ'יינג' הוא הקפיד להעביר את הב

   בידיו הוא.

  

כי, בניגוד לרוש� שהתקבל  כי עיו� במכלול מסמכי פריטת השיקי� מלמד אוסי& .59

נעשתה בדר� כלל  לאהפריטה  ,ואיל�) 15, שורה 156(עמוד ניק מעדותו של דורו� בוח

, שורה 35(וראו ג� דברי ב"כ המערערת, עמוד  בשל היות השיקי� דחויי� �כיויכמעשה נ

לפני התאריכי� הרשומי�  בלבד השיקי� הוצגו בצ'יינג' יו� או יומיי�). נמצא כי 13

על  5.6.2012 ליו� 55 מס' , שיקלא עמלה קטנה עבור פריטת� (לדוגמהבה� ולא נגבה א

; באופ� ש"ח 149,500והתקבל סכו� במזומ� בס�  3.6.2012 נפרט ביו� ש"ח 150,000ס� 

והתקבלו  16.7.2012ש"ח נפרט ביו�  50,000על ס�  17.7.2012 ליו� 323מס'  דומה שיק

 ש"ח, וכ� הלאה). 49,850במזומ� 

 

(מזומ� אשר ככל הנראה  הפכו ההמחאות של המערערת למזומ�הצ'יינג' באמצעות  והנה .60

 י אי� ראיות חותכות לכ� כי הכס&, אול� לדעתלא היה בידי המערערת אילולי הפריטה)

חשדו שומר א� כי יש לו לידי בוחניק ולא הגיע לידי שוי, ברובו חזר לידי המערערת א

יתרה מזאת, ג� א� הוכח שכל פדיו� השיקי�  ה איננו לגמרי מופר�.יכ� ה יכ בשל המשי

הגיע לידי חברת שוי, לא היה בכ� כדי להוכיח, בנסיבות הנדונות, את קיו� אספקת 

 הדלק בפועל על ידי שוי.

 

 קיו� החוב כלפי שוי –דיו(   .י
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המערערת היא הייתה חייבת לחברת שוי ביו�  בספרי בהתא� לרשו� כאמור, .61

(כאשר בספרי שוי, זכותה כלפי המערערת לאותו  מיליו� ש"ח 8.35סכו� של  31.12.2012

 ). מיליו� ש"ח 20.39על  עמדהתארי� 

 

לא היה הסבר סדור להתנהלות זו (או  ,יעקב ביטו�של בהתא� להודעות שנגבו מפיו  .62

ע� זאת, מר ביטו� הכחיש באופ� נמר/ כי  .לסתירה בי� שתי מערכות הנהלת החשבונות)

. כאשר הוטח ש"ח" �300,000"... דורו( בוחניק חייב לי כהחוב היה בממדי� כאלה: 

 טו�ש"ח, בימיליו�  20.39*בפניו כי לפי ספרי שוי, חברה בשליטתו, החוב עומד על כ

 השיב: 

  
 "זה לא נכו( צרי' לסדר את הכרטסות מול הלקוח דורו( בוחניק... 

  ... אני אומר ל' שחוב זה לא קיי� במציאות." 

 � )542*ו, 536, 533 ותשור ,6.2.2013(הודעתו של יעקב ביטו� מיו

  

 �וכי   ה נכונה או מעודכנתכלל איננבוחניק, יתרת החוב בספרי המערערת  לטענת מרג

(סעי&  �2014 לחודש יולי נכו בלבד מיליו� ש"ח 1.13אכ� נסגר ועמד על ס�  ברובו החוב

נתפסו ביו� פרו/ . לפי הסברו, ספרי החשבו� של המערערת לתצהירו של מר בוחניק) 21

ולא היה סיפק בידי המערערת לעדכ� את הנהלת  – 28.1.2013 –יה בפרשה החקירה הגלו

תפתחויות האחרונות בעסק, ובפרט הקטנת הההחשבונות על מנת לשק& נאמנה את 

  החוב כלפי שוי. 

  

לפיה הראיות ולא נהיר מהו הבסיס לאמירה  מרדומה כי להסבר זה אי� תימוכי� בחו .63

הנהלת החשבונות של  בהקשר זה יש לציי� כי על פי .במידה כה ניכרת החוב קט�

ואר ברפחודש כבר בסו&  ש"חחוב שלה כלפי שוי עלתה על שני מיליו� ה המערערת, יתרת

במהל� כל המש� השנה; שיא החבות היה בסו& חודש  ולא ירדה מתחת למפלס זה 2012

  ש"ח.  מיליו� 9.86מאי כאשר היתרה הגיעה לכדי 

  

אני נוטה להסכי� ע� המשיב כי התנהלות זו, והמש� נכונותה של שוי לספק סולר  .64

למרות שהחוב לא נפרע, מעלי� סימני שאלה לגבי טיב היחסי� בי� המערערת לבי� שוי 

לא היה  ברי כי קיו� יתרת החוב כשלעצמו ,� זאתעסקאות. עה אמיתותוא& לגבי 

 מס. מצדיק שלילת ניכוי מס התשומות והטלת כפל ה
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 הכרעה  .יא

לפי גרסתה, המערערת רכשה כמויות גדולות מאד של סולר מחברת שוי, שעלותו הגיעה  .65

לקוחות קצה במרווח לא גדול. יא מכרה את הסולר לה לפי מצגיה,. ש"חליוני ילעשרות מ

במס (ה� מס ער� מוס& וה�  לעניי� קביעת חבות המערערת ה, היה קריטיבמצב דברי� ז

והנה מס חברות), להקפיד על תיעוד הוצאת ההוצאה המרכזית בעסק: רכישת הדלק. 

  בדיוק בעניי( זה כשלה המערערת. 

  

מכל תעודות ההעמסה הקשורות  העתקי�ולו המערערת לא דאגה לקבל ולשמור  .66

לרכישותיה; המערערת לא דאגה לקבל ולשמור תעודות משלוח הקשורות לאספקה 

קבלות מחברת אגה לקבל ולשמור בידיה רט לתעודות בודדות); המערערת לא דאליה (פ

). הומועד התשלומי� הרבי� אשר שולמו תמורת הדלק (לפי הטענ שוי המעידות על אופ�

ה�  מכי� היחידי� המתעדי� את הרכישותית כמות הסולר, המסלמעשה לגבי מרב

כמו כ�, אי� בכוח� של השיקי� שנמשכו . החשבוניות עצמ�, וה� נותרות ללא תימוכי�

נוסי& כי  וי כדי להוכיח כי היא אכ� סיפקה דלק בפועל לידי המערערת.לפקודת חברת ש

כי לא נכרת כל הסכ� בכתב בי� המערערת לבי� חברת שוי  ומר בוחניק אישר בעדות

); עובדה זו תמוהה לנוכח 27*28, שורות 150; עמוד 27עד שורה  24, שורה 149(עמוד 

  היק& הסחר הנטע� בי� שתי החברות והיק& האשראי שהוענק על ידי המוכרת לרוכשת.

 

היא לקוחותיה כאמור, המערערת חזרה והדגישה כי לש� מכירת כמויות הסולר ל .67

 הייתה זקוקה למקורות אספקה והמקור העיקרי היה חברת שוי. 

  

אול� מסתבר כי שוי ובעליה מר יעקב ביטו� עסקו בקבלה ובהפצה של חשבוניות 

אי� אנו יודעי� א� בעת , א� כי על כ� ה� נתנו את הדי�ופיקטיביות בענ& הדלק 

   .ופי מעשיה של שוי, מר בוחניק ידע על א2012ההתרחשויות, במהל� שנת 

  

מפני  עסקאות כפל מס יעקב ביטו� הוטל על לגבי החשבוניות הנדונות כא(, יתרה מזאת

  .הוצאו שלא כדי�שהחשבוניות 
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 הוצאו כדי� ושיקפוכ� החשבוניות  ,זאת חר&על המערערת דנ� רב/ הנטל להראות כי  

עסקאות אמת בינה ובי� חברת שוי, ולהסיר את החשש כי הדלק הגיע לידיה ממקורות 

.�  אחרי

  

  לטעמי המערערת לא השכילה להרי� נטל זה.

   

, לשמור על זכות 2013מר בוחניק מצא לנכו� בכל ארבע חקירותיו אשר נערכו בשנת  .68

השתיקה ולסרב להשיב על כל השאלות הרבות שנשאל, חו/ מבודדות שבה�. מכיוו� שכ� 

לאירועי� הנדוני� בסמו�  רשות המסי� כל גרסה מטע� המערערתלא הוצגה בפני 

י המערערת עדי� כלשה� פרט למר למועד התרחשות�. בהלי� דנ� לא הובאו על יד

  בוחניק; למשל לא זומנו נהגי המכלית כדי לתאר את נתיב אספקת הסולר.

 

 –שני הצדדי� הזכירו את פסק הדי� שנית� בתיק הפלילי של ביטו�  כפי שצויי�, .69

המערערת כדי להדגיש כי ביטו� ושוי זוכו בכל הקשור להוצאת חשבוניות למערערת 

ככלל ביטו�  יה מחמת הספק באישו� מסויי� זה כאשרי הזיכוי הוהמשיב כדי להבהיר כ

והחברות שלו הורשעו ה� בניכוי חשבוניות פיקטיביות וה� בהוצאת חשבוניות 

 .(� בעניי� זה אעיר הערות אלו: די לפרוש תמונה מלאה כפיקטיביות (כלפי גורמי� אחרי

  

על היה מחמת הספק, ובהתא� לנטל ההוכחה המוגבר שחל אכ� ראשית, הזיכוי 

  וכ� הוטע� על ידי בית המשפט השלו�:הפלילי בהלי� המאשימה 

  

כל יסודות העבירות שבאישו�  ימה נושאת בנטל להוכיח אתהמאש"

 ...�  זה, בי( א� ה� יסודות חיוביי� ובי( א� ה� יסודות שליליי

החשבוניות, כשלעצמ(, אינ( יכולות להוות ראיה כי המדובר בחשבוניות 

  פיקטיביות. 

 [יעקב 1ב הוכחת אשמת נאש� מספר עסקינ( בהלי' פלילי, אשר מחיי

  .  חברת שוי מעל לכל ספק סביר... 2ונאשמת  ביטו�]

...  

בנסיבות אישו� זה, ולמרות שאינני מתעל� מהתנהלות הנאש� מספר 

להנהלת החשבונות, קיי� ספק בעיני שאכ( מדובר בכל הקשור  1

נטל, ה יות. המאשימה כאמור, לא הרימה אתבחשבוניות פיקטיב
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והראיות שהוצגו בפניי, אי( בה( כדי להוכיח את העבירות המיוחסות 

  חברת שוי.  – 2ולנאשמת  1לנאש� מספר 

 �מחמת הספק באישו� זה, כאשר זיכוי זה, הוא אני מחליט לזכות אות

בגדר חריג אשר לא מעיד על הכלל ביחס לשאר האישומי�, שכ( אי( 

  במכלול הראיות כדי לקבוע כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות."

  

ג' שנית, דומה כי בית משפט השלו� התמקד, במידה רבה, בהיבט פדיו� השיקי� בצ'יינ

במרבית  י� לכיסוהשיק פריטתשל את תמורת ולא השתכנע כי דורו� בוחניק של

). לענייננו, זהו א� היבט 325המתחיל בעמוד  ,להכרעת הדי� 66.4המקרי� (ראו סעי& 

  יח כי דלק סופק בפועל על ידי שוי.אחד ממכלול הנסיבות ואי� בו כשלעצמו כדי להוכ

  

חברת שלישית, וראוי להדגשה, בית משפט השלו� הגיע למסקנה כי יש לזכות את ביטו� ו

כי  ש� צוי� בהבאת ראיות ועדי�: מצד המאשימה י�מ� האישו� האמור בשל כשל שוי

לא מצאה לנכו( לזמ( עדי תביעה מהותיי�, ... מטעמי� השמורי� עמה, "המאשימה 

ובכלל זה את דורו( בוחניק, מנהלי חשבונות, פקידות ורואה חשבו(, אשר יסייעו בגילוי 

  .)330להכרעת הדי�, בעמוד  66סעי& ( חקר האמת."

  

  )ג�(ללא שמיעת גרסאות כל הנוגעי� בדבר, בית משפט השלו� לא היה מוכ� לקבוע כי 

  חשבוניות הנדונות היו פיקטיביות. ה

  

גרסתו בפני בית לשטוח את  לעומת זאת, ניתנה למר בוחניק הזדמנות מלאה ,בערעור דנ� .70

קשה מאד להתגבר  ,להסביר, ולהבהיר. אול� ג� לאחר שמיעת עדותו והסבריו המשפט,

ביצוע העסקאות (ה� במישור האספקה הפיזית וה�  בתיעוד החסר הכמעט מוחלטעל 

  ישור הכספי). במ

  

עשרות מיליוני שקלי� מוכרח לדאוג דלקי� ולגלגל בו אד� שמחליט להקי� עסק בענ& ה

לרבות בכל הקשור לניכוי  לתיעוד נאות ומלא א� הוא מצפה לזכות באמו� רשויות המס

  . לא כ� היה במקרה דנ�. הוצאות ותשומות

  

אספקת סולר בפועל על ידי שוי לידי המערערת בכמויות הגעתי אפוא למסקנה כי  .71

 הנטענות לא הוכחה כנדרש.
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המערערת אמנ� ציינה כי היא כ� דאגה להשיג אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול  .72

פנקסי� לגבי חברת שוי, א� היא לא השליכה את יהבה על "המבח� הסובייקטיבי" 

(נית� וק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס ומע"מ מ.א.ל.ר.ז. שיו 4069/03(וראו ע"א הנהוג 

 �נ' טי.גי.די הובלות  3ס ער' מוס& תל אביב מנהל מ 10071/16); ע"א 23.2.2005ביו

� לא דיקת אישורי המס האמוריבממילא בנסיבות העניי�  .))9.5.2018(נית� ביו� בע"מ 

חובה לגבי אמיתות העסקאות ובירור זהות הצדדי�  הייתה מוציאה את המערערת ידי

 לה�. 

  

 היק& החיוב בכפל המס  .יב

על כל סכומי המע"מ הכלולי� בשלושי� )לחוק התבסס 1(א50החיוב בכפל מס לפי סעי&  .73

 וארבע החשבוניות הנדונות.

 

יי�. ס� כפל המס משמע, לא הוכרה כל כמות של סולר כמסופקת ונרכשת לצור� הענ

ש"ח. כזכור, היק& האספקה הנטענת (מחברת שוי בלבד)  6,370,222 (במונחי קר�) היה

  ליטרי�. 3,193,271ואשר לא הוכרה על ידי המשיב הוא 

 

חיוב בכפל מס על מנת להביא בחשבו� את האסמכתאות שכ� הלטעמי יש להקטי� את  .74

משני סוגי�:  הומצאו ולנוכח מכלול נסיבות המקרה. כאמור, הומצאו אסמכתאות

מת� הצו  תעודות משלוח של שוי ומסמכי ההעמסה והמשלוח אשר הוגשו בעקבות

 לעיל.  29עד  23סעיפי� המתואר ב

  

שמה של שוי איננו מופיע אני מודע לקשיי ההוכחה הכרוכי� א& במסמכי� אלה: 

ק היו קשורות לספק אחר; ייתכ� במסמכי ההעמסה ועל כ� ייתכ� כי אות� משיכות של דל

כלית הדלק של המערערת משכה דלק בקשר לעסקה בי� צדדי� שלישיי� כאשר שמ

; וייתכ� כי קיימת כפילות בלבדאלא שימשה מובילה  המערערת כלל לא הייתה הרוכשת

מת בי� תעודות המשלוח של שוי ומסמכי ההעמסה, כלומר שני מסמכי� עשויי� ימסוי

  לייצג אותו אירוע מכר. 

  

 עדות שנגבתה מפי(שתוא� את ה תסברה של המערערהֵ אול� אל מול השגות אלו עומד 

כלית ק על ידי מזיקושלא בדר� משיכה ישירה מבתי  יעקב ביטו�) כי רוב האספקה הגיע
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 ;4*5, שורות 134למשל, עמוד (ראו,  כליות שויהמערערת, אלא בדר� מילוי סולר ממ

  .)7*8, שורות 166עמוד 

  

  כ( קיבלו ביטוי באסמכתאות הנ"ל.ששל סולר אות( כמויות ב על כ� הייתי מכיר 

 

ליטר ואילו במסמכי  128,300משלוח של שוי רשומי� ה כפי שפורט לעיל, בתעודות .75

 �ליטר. דהיינו, בס� הכל קיימות אסמכתאות (ע� כל  801,519ההעמסה השוני� רשומי

 ליטרי�.  929,819ההסתייגויות המוזכרות) לגבי 

 

דת הזו לאספקה מחברת שוי, ולא ועא� שוב נל� לקולא ונייחס את כל הכמות המת

 �מהכמות הכוללת  29.12%*של המערערת, נמצאנו מכירי� בלשמונת הספקי� האחרי

בסיכומי למעשה רמז לאפשרות זאת נמצא ). 0.2912= 929,819/3,193,271של הדלק (

  לסיכומי�). 55ראו סעי&  –(אמנ� לפי חשבו� השונה במקצת  המשיב

  

 4,515,000על כ�, הייתי מפחית את החיוב בכפל מס בהתא� לשיעור האמור ומעמידו על  .76

 (לאחר עיגול ובמונחי קר�). ש"ח 

 

 (א) לחוק95פסילת הספרי� והטלת הקנס לפי סעי&   .יג

לאור כל העובדות והנסיבות אשר תוארו לעיל, אינני מוצא לנכו� להתערב בהחלטות  .77

(א) 95ובדבר הטלת קנס לפי סעי&  2012רי המערערת לשנת המשיב בדבר פסילת ספ

 לחוק. 

 

 סיו�  .יד

המשיב יוציא חיוב לעיל;  76 ברובו נדחה וזאת בכפו& לאמור סעי&אשר על כ�, הערעור  .78

 ) לחוק בהתא� לכ�. 1(א50מתוק� בכפל מס לפי סעי& 

  

 30ש"ח, וזאת תו�  25,000ל המערערת תשל� למשיב הוצאות משפט בסכו� כולל ש .79

העברת הפקדו�, שהופקד על ידי המערערת כערובה ידי ימי�. חלק מסכו� זה ייפרע על 

 גזברות בית המשפט.  , לידי המשיב, באמצעות2015בשנת  להוצאת המשיב
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 .� מזכירות בית המשפט תמציא את פסק הדי� לבאי כוח הצדדי

  

,�  , בהעדר הצדדי�.2019מר/  31 אדר ב' תשע"ט, כ"ד נית� היו

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

 

  
  הרי קירש, שופט

 




