החלטות ועדות הכופר ברשות המסים
מחצית שנייה  -שנת 2010

כ"ח תשרי תשע"ב
 26אוקטובר 2011

הקדמה
מכוח סעיף  221לפקודת מס הכנסה ,סעיף  101לחוק מיסוי מקרקעין ,סעיף  121לחוק מע"מ,
סעיף  231א' לפקודת המכס ,סעיף  25לפקודת מס קניה וסעיף  60לחוק מס רכוש וקרן פיצויים,
רשאי המנהל להטיל על אדם כופר כחלופה להליך הפלילי כנגדו.
לצורך כך קיימות ברשות המסים ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וועדות
כופר הדנות בנושאי מע"מ ,מכס ומס קניה ,שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת
כופר.
הוועדות בוחנות את התיקים ומחליטות אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/נישום לכופר.
לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי נשקלים ,בין השאר ,חומרת העבירה ,מידת מעורבותו של
החשוד בביצוע העבירה ,הרשעות קודמות ,תשלומי כופר בעבר ,מצב אישי ,בני משפחה התלויים
בחשוד ,העניין הציבורי בהעמדה לדין ,הסרת המחדל ,האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת
מילוי תפקידו ,האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות ,הצורך בהרתעה באותו ענף,
קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד.
בהתאם להחלטת הנהלת רשות המסים ,מפרסמת הרשות פעמיים בשנה את החלטות ועדות
הכופר ,הן במס הכנסה והן במכס ומע"מ.
הפרסום כולל את פירוט התיקים בהם התקבלה החלטה ,לרבות מקצועו של החשוד ,סעיף
העבירה ,סכום העבירה ,שנות המס הרלוונטיות ,החלטת הוועדה ונימוקיה .בהסדרי הכופר ,בהם
הבקשה הוגשה לראשונה לאחר מועד מתן פס"ד ע"י בית המשפט העליון ,עע"מ  ,398/07ותשלום
הכופר בהם הושלם ,פורסמו גם שמות העוסקים /הנישומים .בקובץ החלטות זה פורסמו רק
בקשות להסדרי כופר שהתקבלו.
מאחר שקיימת שונות בחקיקה בתחומי המסים השונים ,ישנם הבדלים בין התהליכים בדיוני
הכופר ביחס לעבירות על חוקי המס לדוגמא ,בתיקי מס הכנסה מושם דגש בדיוני הכופר על סכום
המחזור שלא דווח ,כמו כן יש התייחסות להכנסה שיש כנגדה הוצאה שניתן היה לתבוע ,ואילו
בתיקי מע"מ ההתייחסות הינה לסכום המס ולא לסכום המחזור .יש לציין כי סכום הכופר המוטל
הינו בנוסף לסכום המס שמשולם בהליך אזרחי.
לאור שונות זו ,נערך הפרסום תוך הפרדה בין תיקים שנדונו בוועדות הכופר במס הכנסה ומיסוי
מקרקעין ,לבין תיקים שנדונו בוועדות הכופר במכס ומע"מ .והוא כולל  37החלטות ,מתוכן 22
בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו 15 -החלטות בתיקי מכס ומע"מ.
להלן פרסום החלטות הכופר.

החלטת כופר מס הכנסה 83 /01
הנושא :השמטת הכנסות
העובדות:
קבלן בנין מאזור ירושלים ,נחשד בהעלמת הכנסות בשנים  2005 – 2004בסך של ,₪ 220,000
עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 66,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1

החלטת כופר מס הכנסה 83 /01
הנושא :רישום כוזב
העובדות:
שני מנהלי חברות לחקירות פרטיות ,מאזור המרכז ,נחשדו באי דיווח על יתרות חוב מנהלים ובאי
זקיפת ריבית רעיונית ,בשנים  ,2004 – 2001בסך של כ ,₪ 700,000 -עבירות עפ"י סעיף 220
לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 210,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1

החלטת כופר מס הכנסה 01 /01
הנושא :השמטת הכנסות
העובדות:
בעל מספרה מאזור המרכז ,נחשד בהעלמת הכנסות בסכום בלתי ידוע בשנים ,2004 – 2000
עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 75,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1

החלטת כופר מס הכנסה 00 /01
הנושא :רישום כוזב
העובדות:
שני מנהלי חברות ביטוח מאזור המרכז ,נחשדו באי דיווח יתרות חוב מנהלים ובאי זקיפת ריבית
רעיונית בשנים  ,2005 – 2002בסכום כולל של  ,₪ 800,000עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס
הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 240,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1

החלטת כופר מס הכנסה 04 /01
הנושא :רישום משכורות כוזבות
העובדות:
בני זוג ,מנהלי חברה לייצור בתעשיות רכב ,ומנהלת החשבונות בחברה ,השלושה מאזור המרכז,
נחשדו ברישום משכורות כוזבות בשנים  2006 – 1998בסכום של כ 1.2 -מיליון  ,₪עבירות עפ"י
סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 530,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1
מצב בריאותי.
2.2
מצב אישי.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 08 /01
הנושא :השמטת הכנסות
העובדות:
בעל עסק למסחר בקטניות מאזור המרכז ,נחשד בהעלמת הכנסות מעמלות ניכיון צ'קים בשנים
 ,2008 – 2000בסכום של כ ,₪ 432,000 -עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 100,000
 .2הנימוקים להחלטה –
סכום העבירה.
2.1
המלצת היחידה החוקרת.
2.2

החלטת כופר מס הכנסה 00 /01
הנושא :השמטת הכנסות
העובדות:
אבירם נגרי ,בעל מוסך מאזור המרכז ,נחשד בהעלמת הכנסות בשנים  ,2008 -2002בסכום של
כ ,₪ 84,000 -עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 20,000
 .2הנימוקים להחלטה –
סכום העבירה.
2.1
המלצת היחידה החוקרת.
2.2

החלטת כופר מס הכנסה 04 /01
הנושא :חשבוניות כוזבות
העובדות:
גיורא שפילר מאזור תל אביב ,מנהל ובעל מניות בחברת אליגן נכסים בע"מ והחברה ,נחשדו
בשימוש בחשבוניות כוזבות בספרי החברה בשנים  ,2005 – 2003בסכום של כ ,₪ 890,000 -עבירות
עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 270,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1

החלטת כופר מס הכנסה 04 /01
הנושא :הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר
העובדות:
שלומית לרמן ,שכירה מאזור הצפון ,נחשדה בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים
 ,2008 – 2006המס הנחסך מגיע לסך  ,₪ 51,827עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 12,000
 .2הנימוקים להחלטה –
סכום העבירה.
2.1
המלצת היחידה החוקרת.
2.2

החלטת כופר מס הכנסה 04 /01
הנושא :השמטת הכנסות
העובדות:
תרז סליב ,בעלת חברה לביטוח מירושלים ,נחשדה בהעלמת הכנסות בשנים  2004 – 1997בסך של
כ ,₪ 367,000 -עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 70,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1
סכום העבירה.
2.2
המלצת היחידה החוקרת.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 03 /01
הנושא :חשבוניות כוזבות
העובדות:
מאיר בן עמי ,קבלן לעבודות עפר ,נחשד בדרישת הוצאות בספריו על סמך חשבוניות כוזבות
בשנים  ,2003 – 2002בסכום כולל של כ ,₪ 214,000 -עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 20,000
 .2הנימוקים להחלטה –
סכום המס המועלם.
2.1
המלצת היחידה החוקרת.
2.2
מצב אישי.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 03 /01
הנושא :הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר
העובדות:
חנן סויסה ,שכיר מאזור הצפון ,נחשד בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים ,2008 – 2005
המס הנחסך מגיע לסך  ,₪ 36,651עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 9,000
 .2הנימוקים להחלטה –
סכום העבירה.
2.1
המלצת היחידה החוקרת.
2.2

החלטת כופר מס הכנסה 41 /01
הנושא :תצהיר כוזב
העובדות:
עסאם ארסלן בעל מאפיה מאזור הצפון ,נחשד בהגשת תצהיר כוזב כהסבר לגידול הון בשנת
 ,2006בסכום של כ ,₪ 200,000 -עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 50,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1
סכום העבירה.
2.2
משך זמן ביצוע העבירה.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 40 /01
הנושא :השמטת הכנסות
העובדות:
מנחם שנבל וטטיאנה פסטרנק מאזור המרכז ,בעלי חברת ביתא מדיק בע"מ ,המפעילה מכוני
צילום שיניים והחברה ,נחשדו בהעלמת הכנסות בחברה בשנים  ,2008 – 2006בסכום כולל של
 ,₪ 255,000עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 60,000
 .2הנימוקים להחלטה –
סכום העבירה.
2.1
המלצת היחידה החוקרת.
2.2

החלטת כופר מס הכנסה 44 /01
הנושא :תצהיר כוזב למס שבח
העובדות:
עופר וסיגלית יהודה מאזור הצפון ,נחשדו במתן הצהרה כוזבת למכירת דירה בשנת  ,2004סך
המס שנחסך כ ,₪ 81,000 -עבירות עפ"י סעיף ( 98ג )2לחוק מיסוי מקרקעין.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 20,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת הפרקליטות.
2.1
המלצת היחידה החוקרת.
2.2
סכום העבירה.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 48 /01
הנושא :הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר
העובדות:
בועז ותמר חביב ,שכירים מאזור הצפון ,נחשדו בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים
 ,2008 – 2005המס הנחסך מגיע לסך  ,₪ 84,482עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 21,000
 .2הנימוקים להחלטה –
סכום העבירה.
2.1
מצב בריאותי.
2.2

החלטת כופר מס הכנסה 40 /01
הנושא :השמטת הכנסות
העובדות:
זינובי ורוברט פוקס וחברת "רושל מעבדות" שעסקה בפתוח תמונות ,מאזור המרכז ,נחשדו
בהעלמת הכנסות בשנים  ,2006 – 2000בסכום של כ ,₪ 424,000 -עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת
מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 130,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת היחידה החוקרת.
2.1

החלטת כופר מס הכנסה 44 /01
הנושא :סיוע לאחר להתחמק ממס
העובדות:
שלמה בלוי ,שכיר מירושלים נחשד שסייע לאחר להשתמש בחשבוניות כוזבות בשנים – 2005
 2007בסכום של כ ,₪ 268,000 -עבירות עפ"י סעיף  220לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 1.הושת כופר בסך של .₪ 35,000
 .2הנימוקים להחלטה –
2.1
2.2
2.3

המלצת הפרקליטות.
סכום העבירה.
המלצת היחידה החוקרת.

החלטת כופר מס הכנסה 44 /01
הנושא :רווח הון
העובדות:
צבי נפתלי ודניאלה רובינשטיין מאזור ירושלים ,נחשדו בהשמטת רווח הון ממכירת נכס בחו"ל
בשנת  ,2007בסך כולל של כ 100,000 -פאונד (ליש"ט) ,עבירות עפ"י סעיף  217לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 200,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת היחידה החוקרת.
2.1
משך זמן ביצוע העבירה.
2.2
מידת הזדון.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 44 /01
הנושא :רווח הון
העובדות:
איאן ושרון בראון מאזור ירושלים ,נחשדו בהשמטת רווח הון ממכירת נכס בחו"ל בשנת 2007
בסך כולל של כ 100,000 -פאונד (ליש"ט) ,עבירות עפ"י סעיף  217לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 200,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת היחידה החוקרת.
2.1
משך זמן ביצוע העבירה.
2.2
מידת הזדון.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 43 /01
הנושא :רווח הון
העובדות:
דוד ורונית צוובנר מאזור ירושלים ,נחשדו בהשמטת רווח הון ממכירת נכס בחו"ל בשנת 2007
בסך כולל של כ 100,000 -פאונד (ליש"ט) ,עבירות עפ"י סעיף  217לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר כולל בסך של .₪ 200,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת היחידה החוקרת.
2.1
משך זמן ביצוע העבירה.
2.2
מידת הזדון.
2.3

החלטת כופר מס הכנסה 43 /01
הנושא :רווח הון
העובדות:
נעמי לנדאו מאזור המרכז ,נחשדה בהשמטת רווח הון ממכירת נכס בחו"ל בשנת  2007בסך כולל
של כ 100,000 -פאונד (ליש"ט) ,עבירות עפ"י סעיף  217לפקודת מס הכנסה.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 200,000
 .2הנימוקים להחלטה –
המלצת היחידה החוקרת.
2.1
משך זמן ביצוע העבירה.
2.2
מידת הזדון.
2.3

החלטות ועדות כופר  -מע"מ ומכס
החלטת כופר מע"מ ומכס 04/01
הנושא :ניכוי מס תשומות שלא כדין
העובדות:
חברת א .סמארה חברה לבנין בע"מ מאזור הצפון ,העוסקת בשיפוצי מבנים ,חשודה בניכוי מס
תשומות שלא כדין בשנים  ,2007 – 2005בסכום מס של  .₪ 127,150עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק
מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 25,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 04/01
הנושא :ניכוי מס תשומות שלא כדין
העובדות:
חברת ב.ג.ז – .בני ג'ריס זעתארה בע"מ מאזור הצפון ,העוסקת בעבודות עפר ,חשודה בניכוי מס
תשומות שלא כדין בשנים  ,2008 – 2005בסכום מס של  .₪ 300,516עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק
מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 60,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.
 .2.3שיתוף פעולה.
 .2.4נסיבות רפואיות ואישיות קשות של בעל החברה.

החלטת כופר מע"מ ומכס 04/01
הנושא :העלמת עסקאות
העובדות:
חברת י.פ.ס  5בע"מ מאזור המרכז ,העוסקת במכירת מתנות ,חשודה בהעלמת עסקאות בשנים
 ,2004 – 2003בסכום מס של  .₪ 168,967עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 34,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 2.2הסרת המחדל.
 2.3עבירה ראשונה.
 2.4החברה נסגרה.

החלטת כופר מע"מ ומכס 03/01
הנושא :העלמת עסקאות
העובדות:
חברת טופאל נכסים מאזור המרכז ,העוסקת ביזמות נדל"ן ,חשודה בהעלמת עסקאות בשנים
 ,2007 – 2004בסכום מס של  .₪ 136,000עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 35,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 03/01
הנושא :ניכוי מס תשומות שלא כדין
העובדות:
חברת אומניות הגימור מאזור המרכז ,העוסקת בעבודות בנין וגימור ,חשודה בניכוי מס תשומות
שלא כדין בשנים  ,2008 – 2004בסכום מס של  .₪ 133,393עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 40,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 41/01
הנושא :העלמת עסקאות
העובדות:
שלמה תהן מאזור המרכז ,בעל מאפיית פיתות ,חשוד בהעלמת עסקאות בשנים ,2006 – 2002
בסכום מס של  .₪ 88,426עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 13,260
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל .

החלטת כופר מע"מ ומכס 40/01
הנושא :העלמת עסקאות
העובדות:
אברהם תהן מאזור המרכז ,בעל מאפיית פיתות ,חשוד בהעלמת עסקאות בשנים ,2006 – 2002
בסכום מס של  .₪ 88,426עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 13,260
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 44/01
הנושא :ניכוי מס תשומות שלא כדין והעלמת עסקאות
העובדות:
חברת צוות שלמה ברקוביץ מאזור המרכז ,העוסקת בבניית פרויקטים גדולים ,חשודה בניכוי מס
תשומות שלא כדין והעלמת עסקאות בשנים  ,2005 – 2002בסכום מס של  .₪ 52,910עבירות לפי
סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 7,937
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 48/01
הנושא :ניכוי מס תשומות שלא כדין והעלמת עסקאות
העובדות:
דורית ארד מאזור המרכז ,מדענית העוסקת בפיתוח ,חשודה בניכוי מס תשומות שלא כדין
והעלמת עסקאות בשנים  ,2009 – 2004בסכום מס של  .₪ 73,448עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק
מע"מ.
החלטה:
 . 1הושת כופר בסך של .₪ 15,000
 .2נימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 40/01
הנושא :העלמת עסקאות
העובדות:
רומן זבורוב מאזור המרכז ,בעל חנות מכולת ,חשוד בהעלמת עסקאות בשנים ,2007 – 2005
בסכום מס של  .₪ 290,008עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 69,300
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 44/01
הנושא :ניכוי מס תשומות שלא כדין
העובדות:
חברת איה טיב מאזור הדרום ,העוסקת בעבודות בניה ואספקת כוח אדם ,חשודה בניכוי מס
תשומות שלא כדין בשנים  ,2006 – 2002בסכום מס של  .₪ 123,960עבירות לפי סעיף  117ב'
לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 24,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1הסרת המחדל.
 .2.2עבירה ראשונה.

החלטת כופר מע"מ ומכס 44/01
הנושא :העלמת עסקאות וניכוי מס תשומות שלא כדין
העובדות:
חברת ישיר תאורות בע"מ מאזור המרכז ,העוסקת בעבודות חשמל ,חשודה בהעלמת עסקאות
וניכוי מס תשומות שלא כדין בשנים  ,2007 – 2003בסכום מס של  .₪ 103,206עבירות לפי סעיף
 117ב' לחוק מע"מ.
החלטה :
 .1הושת כופר בסך של .₪ 5,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.
 .2.3נסיבות אישיות ורפואיות של בעל החברה.

החלטת כופר מע"מ ומכס 44/01
הנושא :העלמת עסקאות
העובדות:
חברת בל הסעות בע"מ מאזור המרכז ,העוסקת במתן שירותי הובלות והסעות ,חשודה בהעלמת
עסקאות בשנים  ,2005 – 2001בסכום מס של  .₪ 214,461עבירות לפי סעיף  117ב' לחוק מע"מ.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 70,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל.

החלטת כופר מע"מ ומכס 43/01
הנושא :הגשת רשימון כוזב והצהרה כוזבת למכס
העובדות:
חברת מיקרוסמי קורפ מאזור המרכז ,העוסקת בתחום האלקטרוניקה ,חשודה בהגשת חשבון
כוזב למכס ב 8/2010-ובגרעון מס בסכום של  .₪ 85,870עבירות לפי סעיף  212לפקודת המכס.
החלטה:
 .1הושת כופר בסך של .₪ 10,000
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה.
 .2.2הסרת המחדל – תשלום הגרעון.

החלטת כופר מע"מ ומכס 43/01
הנושא :הצהרה כוזבת למכס
העובדות:
חברת אלווריון בע"מ מאזור המרכז ,העוסקת בתחום פיתוח ,יצור ושיווק מוצרי תקשורת
אלחוטית לרשתות מחשבים ,חשודה בהגשת חשבון כוזב למכס ב 8/2010 -ובגרעון מס בסכום
של  .₪ 53,186עבירות לפי סעיף  212לפקודת המכס.
החלטה :
 .1הושת כופר בסך של .₪ 5,319
 .2הנימוקים להחלטה וקביעת הכופר:
 .2.1המלצת המחלקה המשפטית והיחידה .
 .2.2הסרת המחדל – תשלום הגרעון.

