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אחיקם סטולרסג"נשופט, הכבודפני  ב

קלן הנדסה בע"מ ת מערער 
ע"י ב"כ עו"ד תמיר סלומון 

נגד 

היחידה לפשיעה חמורה -מנהל מס ערך מוסףמשיב 
ע"י ב"כ עו"ד רועי רותם מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

פסק דין 

ופסילת מסכפלשלעיצוםהטלת-קרייםעי נושאיםבשניהינו דנןהערעורשלעניינו 

:  כדלקמןלפירוטבהתאםוהכלכדיןשלאתשומותמסניכויבעקבותספרים

")  המשיב("רחובותמוסףערךמסמנהל,  המשיבשהוציאמסכפלהודעתעלערעור.א

ערך לחוק)  1א (50סעיףמכוחסמכותו לפי"),  המערערת("מ"בעהנדסהקלן,  למערערת

מתייחס זהבנושאהערעור.  3,666,991₪שלבסך")  מ" מע חוק ("1975- ו "התשל,  מוסף

שלא שהוצאו מסחשבוניותבגיןתשומות מסניכתההמערערתלפיההמשיבלקביעת

.  2015-2013השניםביןכדין

סעיף מכוח2015-2013לשניםהמערערתספרי את לפסולהמשיב החלטת עלערעור. ב

95סעיף מכוחעסקאותיהמסך1%של בשיעור קנסהעלי ולהשיתמ "מעלחוק)  ב( 77

בגין תשומותמסקיזזההמערערתכיהמשיבהחלטתעלבהתבססוזאת,  מ"מעלחוק

. 2015-2013השניםביןכדיןשלאשהוצאו מסחשבוניות

רקע 

רשום ,  נסקי' טומצ אנטולימרשבההמניותבעלאשרמאוגדתחברההינההמערערת.1

"  מקס("רוזנפלדמקסיםמראתמעסיקההחברה").  נסקי' טומצ ("כדירקטורגםבה

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/33227-11-17.pdf
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אנטולי מראתוכןוספקיםלקוחותמולקשרואישפרויקטיםכמנהל")  רוזנפלד"

.שטחומנהלבחברהאדםכוחכמנהל") קויפמן(" קויפמן

: עוסקיםחמישהידיעללמערערתשהוצאו מסחשבוניות41- במתמקדדנןהערעור.2

11/14וכוללעד5/13בתקופה-ניהול.  אס.אר/סימונייצחקש"עחשבוניות-

1,177,794הואבהןהכלולהתשומות שמסחשבוניות 23ניכתההמערערת

.ח"ש

3/15וכוללעד7/14בתקופה-פרידמןולנטינה/  ארטמדיקש"עחשבוניות-

. ח"ש371,890הואבהןהכלולהתשומותשמסחשבוניות9ניכתההמערערת

9/15וכוללעד4/15בתקופה-ניהולר.ב.ב/ בנישתיבןש"עבוניותחש-

. ח"ש259,711הואבהןהכלולהתשומותשמסחשבוניות6ניכתההמערערת

שמס חשבוניות 2ניכתה המערערת 6/14בתקופה-ניקיון ר.אש "עחשבוניות-

. ח"ש11,820הואבהןהכלולהתשומות

שמס חשבונית1ניכתההמערערת4/14בתקופה-בורלאש"עחשבונית-

")העוסקיםחמשת.  ("ח"ש12,281הואבההכלולהתשומות

וכולל עד2013ממאיהתקופתייםבדוחותיההמערערתניכתהאלו חשבוניותבגין.3

.  ₪ 1,833,496של כוללבסךתשומות מס")  הרלוונטית התקופה ("2015דצמבר

.  האמורות לחשבוניותבתמורהיםשירותכלקיבלהלאשהמערערתקבעהמשיב 

,  כדין הוצאו לאשניכתה שהחשבוניות ידעה שלא הוכיחה שלא רק שלא קבעבנוסף 

שם עלחשבוניותרוכשתשהיאידעהאףשהיאהעלו החקירותשממצאיאלא

.   שירותיםלהסיפקו שאלו מבלי, שוניםעוסקים

₪ 3,666,991שלבסךתשומותמסבכפלהמערערתאתחייבהמשיב,  בהתאם.4

ספרי אתפסלהמשיב,  בנוסף.  לחוק)  1א (50בסעיףהקבועהלסמכותו בהתאם

בהתאם ,  230,360₪שלבסךקנס עליהוהטיל,  הרלוונטיתלתקופההמערערת

.  לחוק95בסעיףהקבועהלסמכותו 

ישראל ומשטרתהמסיםרשותשל חקירהממצאיבסיסעלהוצאו שלעילהחיובים.5

שימוש תוך מסעבירותלביצועבחשד ,  היתרבין,  וחברותיחידים מספרנגד

.  פיקטיביותבחשבוניות
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או"  זגיר("זגירורונן")  סרגיי"או "  סידורוב("סידורובשסרגייהעלו החקירהממצאי

פיקטיביות חשבוניות למכורשתכליתההתארגנותבראשעמדו ")  רונן"

").ההתארגנות("

מבלי מסחשבוניותהופצו שמםשעלםעוסקימערךהקמתכללהההתארגנות.6

שהיוונוספיםמעורבים.  החשבוניותמכירתלמעט,  שירותיםסיפקו עוסקיםשאותם

יצחק "),  אופיר"או "  גלפר("גלפראופיר"),  שחר("לבשחר:  הם,  מההתארגנותחלק

.  מ .ע(פרוייקטיםניהול .  אס.ארהעוסקרשוםשלו הזהות תעודת שעלסימוני

תעודת שעל בנישתיבןועופר)  בהתאמה",  ניהול אס . אר "-ו "  סימוני ") (037548229

בן) ( "027949577.  מ.ע(פרויקטיםוביצועניהולר.ב.בהעוסקנרשםשלו הזהות

")הנוספיםהמעורבים "-ביחדכולם). (בהתאמה", ניהולר . ב . ב "-ו " בנישתי

,  אדםכוחאו יםשירותלמערערתסופקושלאבחקירותיהםהודוהנוספיםהמעורבים.7

להם סיפקו שהעוסקיםמבליעוסקיםשםעלחשבוניותרכשהושהמערערת

. שירותים

מדיקחברת וביניהן,  בשליטתםשהיו חברותמספרונגדוזגירסידורובנגד.8

שמירהניקיון ר . א וחברת ")פרידמן .ו /  ארט מדיק("513788836פ"חפרידמן. ו / ארט

המשפט בביתאישוםכתבהוגש"),  ניקיוןר . א("514662808.  פ.חמ" בע ושירותים 

בין טיעוןהסדרנחתם הפליליההליךבמסגרת ).  19713-01-16פ"ת (לוד-מרכזהמחוזי

אישום כתב בעובדותהודוהנאשמיםשבמסגרתו המס רשויותלבין הנאשמים

בהוצאת הודו הנאשמים.  כדיןשלארבותחשבוניותשהוציאו הודו זהובכלל,  מתוקן

. בורלא. דחברתשםעלאחתחשבוניתלמעט, לעילשפורטו החשבוניותכל

שנטענוומאחר)  המוצגים לתיק660-658'  עמ (שימועלמערערתנערך14.5.2017ביום.9

664-661'  עמ (25.2.2017ליוםנוסףשימוענקבע,  חקירהבחומרי לחוסריםטענות

בשל מסבכפלהמערערתאתלחייבהמשיבהחליטהשימועלאחר).  המוצגים לתיק

מיום הודעה( כדין שלאשהוצאו מסבחשבוניות הכלולתשומותמסשניכתהכך

2015-2013לשנים החשבונותספריאתלפסול);  המוצגיםלתיק20-4'  עמ ,  28.5.2017

).   המוצגיםלתיק39-20' עמ, 28.5.2017מיוםהודעה(כךבגיןקנסעליהולהטיל

. זהעורערהוגשאלו החלטותעל.10

המערערת טענות תמצית 
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יכולה עימם ומהותייםרלוונטייםנתוניםלמערערתסופקו לאכי טענההמערערת.11

אף אלא,  הנכבדהמשפטבביתרקלא,  הדיוניותזכויותיהלמיצוילהתמודדהייתה

.  עצמו השימועבמועד

נציגי בפני המערערתכ"בציין,  השני השימועבמהלךוהן הראשוןהשימוע במהלךהן.12

את וללמוד,  מ"במעשניתנו בהודעותהאמורכל אתלהביןניתן לא כי,  המשיב

אשר בעדויותמושחרותרבותושורות מאחרזאת.  מהןהנשקפתהמלאההתמונה

.  במלואההראייתיתהתמונהאתקוטעות

בפלילים התארגנותראשי שלטיעוןהסדרעל בהסתמכותאין כיטענההמערערת.13

.  ומשקלערךבעלראייתימסדשלשמכדי

ועל ,  טענותיו צדקתאתלהוכיחמסבכפלבחיוב הנטלמוטלהמשיב עלכינטעןעוד.14

לפני בלבדחלקיתתמונהבהצגתלהסתכםיכולהאינההטענותהוכחת,  כן

.  המשפטוביתהמערערת

לכשעצמה מהווהפסילהקנסהטלת כיהמערערתטענהפנקסיהפסילתלעניין.15

. כתפיהעלומשולשתנוספתענישה

המשיב טענות תמצית 

חקירה חומריממנההוסתרו כי המערערתלטענתהנוגעבכלכיטעןהמשיב .16

לא שהמערערתהרי,  כדבעיערעוראתלנהליכולה אינההיאכך לאורוכי מושחרים

142לסעיףבהתאםוכיהמושחריםהחומריםלגילויבקשההמשפטלבית הגישה

החריג י"עפייעשהזה כ"אאלעוסקהקשורות ידיעותמלגלות מנועהמשיבלחוק

.  מ"מעחוקלפימשפטיהליךבמסגרת

דיוני קיוםולאחר,  שלפניו הראיותבחינתלאחרכיהמשיבטעןענייןשללגופו .17

מדיק ;  ניהול.  אס.אר/סימונייצחק,  העוסקיםחמשתכיקבעהואלמערערתשימוע

סיפקולאובורלאניקיוןר.א;  ניהולר.ב. ב/בנישתי בן;פרידמןולנטינה/  ארט

שלא שהוצאו בחשבוניותמדוברומשכך,  בחשבוניותכמצוין,  שירותיםלמערערת

. כדין

מנכה שהיאידעהלאכידעתו להנחתהוכיחהלאהמערערתכיהמשיבטעןעוד

.  כדיןשלאשהוצאו חשבוניות

ממונה "),  מינאי("מינאירונןמרשלהנגדיתבחקירתו הסתפקההמשיבהכינטען.18

טענותיה אתשיוכיחו ראיותלהגיששלאובחרההמשיב מטעם שהעיד,  במשיבצוות
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עליה המוטלההוכחהנטלאתהרימהלאהמערערת,  לכךאי.  מטעמהעדיםלזמןולא

.דיןי"עפ

והכרעה דיון 

הנורמטיבית המסגרת 

,  וידועים ברוריםהינםכדיןשהוצאהמסחשבוניתשללבחינתההנוגעיםהכללים.19

היא "  כדין"מסחשבוניתכיאצייןבתמצית.  בפסיקהפעםלאבהרחבהפורטו ואלו 

.  מ"מעלחוק47סעיףלפילכךהמורשהעוסקידיעלשהוצאהכזו 

בדרישה וכן ,  בחוקהקבועותטכניותדרישות במספרלעמודצריכה שכזו חשבונית

.  לעסקהוהאמיתייםהנכוניםהצדדיםביןממשיתעסקהלשקףעליהכימהותית

לבין החשבונית מקבל ביןאמיתיתעסקה להיותצריכההחשבוניתבבסיס,  כלומר

העבודה מבצעלביןהחשבוניתמוציאביןזהותאיןשבו במקרה,  כןעל.  מוציאה

אם זהלענייןמינאנפקאואין,  פיקטיביתלחשבוניתהחשבוניתנחשבת,  בפועל

גורם י"עאולם,  העבודהבוצעהבפועלאםאו כללהתקיימהשלאבעסקהמדובר

פורסם (א" ת מ" מע מנהל '  נ גולד 6267/14א"ע'  ר(החשבוניתמוציאי "עולא,  אחר

טרם (המיסים רשות '  נ יאיר 57122-09-16)  מרכז מחוזי(מ"ע;)26.3.2017,  בנבו 

)).  פורסם

שהוצאהמס בחשבונית הכלול ומות תש מס שניכה עוסק : "כיקובע)  1א (50סעיף.20

,  ממנה המשתמע או בחשבונית המצוין מס כפל עליו להטיל המנהל רשאי ,  כדין שלא 

שלאהוצאה שהחשבונית ידע לא כי המנהל של דעתו להנחת הוכיח כן אם אלא 

".  כדין

מבחן פיעלנבחנתהתשומותמסניכויזכותכינקבעהעליוןהמשפטבבית.21

,  כלומר .  מודעותו לדרגתאו העוסקשלהנפשיליסודחשיבותליתןלימב,  אובייקטיבי

העוסק שלזכאותו שתישללמנתעלפיקטיביותבחשבוניותמדוברכיבהוכחהדי

המכסמנהל '  נ מ " בע בטון למוצרי חברה סלע 3578/96א"ע'  ר (התשומותמסלניכוי

'  נ מ " בע מתכות שווק ז . ר . ל . א . מ 4069/03א"ע;)1999( 512-513,  493)  3(נגד"פ,  מ" ומע 

עניין. "ברק' א הנשיא'  כבשלדינו לפסק24-25'  פס,  836) 5(נטד"פ, מ" ומע מכס מנהל 

").  ז. ר . ל . א . מ 
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הוכר ,  העליוןהמשפטביתפסיקתפיועללעיל)  1א(50סעיףהוראתפיעל,  זאתעם.22

לאואהכימ"מעמנהלאתלשכנעהנישוםעללפיו ,  סובייקטיבימבחןלפיחריג

את ולגלות החשבוניותאתלאמתכדיהסביריםהאמצעיםכלאתנקטואףהתרשל 

מנהל'  נ מ " בע ועפר בנין קבלנות שרון זאב 3886/12א"ע(המסבחשבוניותהפסול

").  שרון זאב עניין ) ( "26.8.2014, בנבו פורסם(מ " מע 

ואינולנישום"  הגנה" רקמהווההסובייקטיביהמבחןכיהובהרשרוןזאבבעניין.23

אם כדיןהוצאה המסחשבוניתאם השאלה לגבי המשיב קביעת לצורך דרישה מהווה 

חשבונית שלקיומהדהיינו–האובייקטיבי היסודהתמלאותעם ,  זהבמובן .  לאו 

שלא הוצאהשהחשבוניתידעהעוסק כי"  חזקה"מעיןקמה–כדיןשלאשהוצאה

חסר היההואכיולהראותהחזקהאתפריךלה הנטלמוטלהנישום/העוסק על.  כדין

שלא הוצאה–תשומותבמסשניכה שהחשבוניתלכךהנוגעבכלכלשהימודעות

)   הדין לפסק38-37' עמ(כדין

השכנוע ונטל ההוכחה נטל 

שהגישאו מס ששילם הטוען : "כימ"מעלחוק 132סעיףקובע,  ההוכחהנטללעניין.24

כי נקבעבפסיקהאף".  הראיהעליו –מס חשבונית פי על כה נו שהמס או ,  ח " דו 

יש שבה ,  ראשונהערכאהלפניהבאה כתובענה וענייןדברלכלכמוהו מ"מעערעור

לניהול חברה ארד גיורא 1436/90א " רע ( המשיב הוא "  נתבע"ו ,  המערערהוא",  תובע"

).  107' עמ , 24.9.1992, בנבופורסם,מ " מע מנהל '  נ מ " בע ושירותים השקעות 

נטל שאלתעלמשפיעההיאאףהמינהליהמעשהשלהתקינותחזקת,  בנוסף.25

ץ " בג.  התקינותחזקתלסתירתראיות להביאנדרשהמערער/העותר שכן,  ההוכחה

בזכויות הפגיעהלעוצמתבהתאםעותר עלהמוטל הראיותהבאתבנטללהקלנטה

546)  3(מגד"פ,המערבית בגדה ל " צה כוחות מפקד '  נ מטור 792/88ץ"בג:  ראו (יסוד

ד"פ,העתיקות רשות מנהל '  נ ל " ז דנקנר לילי המנוחה עיזבון 4146/95ץ" בג);  1989(

). 1998( 793,  774) 4( נב

הראיות הבאתנטלכי שרוןזאבבעניין העליון המשפטביתקבעלכךבהתאם 

המשפט בית בפנימציג שהואלאחראך, המשיבעל חלמסכפל על בערעורהראשוני

,  לעוסק הראיותהבאתנטלעובר–החלטתו בבסיסשעמדההראייתיתהתשתיתאת
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בית התערבותמצדיקהדברוכי,  מ"מעמנהלבהחלטתטעותאו פגםשנפלו להראות

).   הדיןלפסק25'  עמ(המשפט

החלטתוקבלתבעתמ"מעממנהלהנדרשתהראייתיתהמידהאמתכי,  נקבעעוד

מאזן " שלברףהעומדות,  ומשכנעותברורות ראיותלשמידהאמת היא

להסתפק וניתןקבילותראיות להיות חייבותאינןהראיות,  זאתעם ".  ההסתברויות

). מ "מעלתקנותא 10סעיףבענייןדיוןלקמןוראה" (מנהליותראיות"ב

אורך לכלנשאר בהחלטתושגהמ"מעמנהלכיהמשפט בית אתלשכנעהנטל,  ברם.26

ממספר וזאת.  המסאתלנכותמבקשאשר)  העוסק( המערערכתפילעההליך

:  טעמים

;  העוסקאצלמצויותהמחלוקתהשנויותלעובדותבנוגעהידעעיקר

מחשבוניות תשומותמסניכה( חיוביאופי בעלותעובדותלהוכיחנדרש העוסק 

וניות שהחשב -שלילית עובדהעללהצביעשנדרש מ"מעמנהל לעומת )  כדין שהוצאו 

;   כדיןשלאהוצאו 

ויבדקועסקאותיהםאתמיטביבאופן יתעדו שעוסקיםלכך תביאהשכנוענטלהטלת

.  לנכותמבקשיםהםאותןחשבוניותשלתקינות

על הואאמתעסקאותמשקפותהערעורנשואשהחשבוניותהשכנוענטל,  כלומר

מדובר כי להוכיחשצריךהואהמשיבולא,  התשומותמסלנכות המבקשת,  המערערת

).  30-25' עמ, שרוןזאב בעניין הרחבה' ר (פיקטיביותבחשבוניות

:   הבאות העיקריות לשאלות מהתשובות ,  אפוא ,  תיגזר בערעור ההכרעה , עניין של לגופו 

אמת בעסקאותמדוברכילהוכיחעליההמוטלהנטלאתהרימההמערערתהאם)1

? כדיןהוצאו החשבוניותוכי") האובייקטיביהמבחן("

הוצאושהחשבוניותידעהשלאלהוכיחעליההמוטלהנטלאתהרימההמערערתהאם)2

?  כדיןשלאלה

שהעלתה מקדמיותטענותלשתי אתייחסהעיקריותבשאלותאדוןטרם.27

;  השמועהמפיעדויותעלהמשיבהסתמכותכנגדטענה: המערערת

בחקירות שניתנו עותבהודחלקים והשחרתהמשיבי"עמידעלהסתרתטענה

. מ"במע

השמועה מפי עדויות על המשיב הסתמכות 
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מעובדים שנגבו הודעותעלהמשיבשלהסתמכותו כנגדטענההמערערת.28

השמועה מפיעדויותהיו העדויותמירבכינטען.  הפליליבהליךאחריםומעורבים

ירה להכשישאשרראשוןממקורבעדותמדובראין,  לטענתה.  ובתוכנןבמהותן

סדרי( קניה ומס מוסף ערך מס תקנות ל'  א 10בתקנההקבועיםלכלליםבהתאם

עסקינןאלא")בערעור דין סדרי - מעמ תקנות ("1976- ו " תשל ),  בערעור הדין 

את להכשירכדימינאנפקאואין,  שמועהעדותבליבתןונותרו שהיו בעדויות

.  זהבהליךהגשתןשלבדרךהשמיעה

.  חותלהידדינהזו טענה.29

סדרי דין בערעור קובעת: -לתקנות מעמ א10תקנה 

בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או את  "

החלטתו או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, גם אם ראיה  

".  כזו לא הייתה קבילה בבית משפט בדיון אזרחי 

של קבילותןהתירהיםהמחוזיהמשפטבבתיהמבררתהערכאהשלהפסיקהרוב.30

נקטוהמחוזייםהמשפטבתי.  המסשלטונותי"עשנגבוועדויותשמיעהעדויות

ערךמס,  נמדראהרן (העליוןהמשפטביתשלבפסיקהשאושרה,  מרחיבהבפרשנות

).  977-976' עמ, 2013-ג"תשע-חמישיתמהדורה, שניחלק, מוסף

בערעורי מתירהא10תקנהכיטהמשפביתהבהיר.  ז . ר . ל . א . מבעניין,  למשלכך.31

עדויות קבלתגםזהובכלל,  אזרחיבהליךקבילותשאינןראיותלהביאמ"מע

של דינו בפסק,  846'  עמ" (המשפטבבית לחקירה התייצב שלא מי הודעות "ו שמיעה

קנייהמס אזורי ממונה '  נ נעימה 5330/98א"ע:  גםוראה;  ברקאהרןהנשיא'  כב

).  342-341, 337)  2(נו ד"פ, חיפהמ " ומע 

המשיב שביצעחקירותשלתוצאהשהןהודעותעללהסתמך מניעהשאין,  מכאן

.  שומתו או החלטתו אתביססועליה ,  שומתו ביסוס ולצורךהפלילי ההליךלצורך

. המשיבשביצעהשומהאת להעריךכדי, אלו ראיותלקבלרשאיהמשפטבית

250,  241)  4(נבד"פ,  ירושליםמוסף ערך מס מנהל '  נ שלמה בן 5709/95א"עבעניין

: א10תקנהשלבבסיסההנחהרציונאלהובהר) 1998(

,  זה בהליך .  מינהלי הליך היא המס רשות ידי - על השומה קביעת "

.  המשפט -בבתי החלים הראיות לדיני כפופה אינה המינהלית הרשות 

אשר ,  ראיות על גם החלטותיה את לסמוך רשאית הרשות ,  כן - על 

לעמוד צריכות שבו המהותי המבחן .  המשפט - בבית קבילות אינן 

מבחן . המינהלית הראיה מבחן הוא הרשות מתבססת עליהן הראיות 
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- בבית בקבילותה ולא ,  הראיה של ההוכחתי בערך מתמקד זה 

)שםההפניותוראה(" המשפט 

,  בנבו פורסם(מ" בע ירושלים גני '  נ מוסף ערך מס מנהל 603/18א"רעבעניין.32

את להגיששניתן שלמרותהמשפט ביתקבע ")  ירושליםגניעניין, "2.5.2018

את לזמןשהנטלהרי ,  המשפטלביתכראיה המס לרשויותהעד שמסר ההודעות 

: הנישוםעלהואלעדותהעד

,  המינהליות ראיותיו את המשפט לבית מגיש מצדו המנהל, כן אם ""

הוא .  ישום הנ מצוי המתרס של השני מצדו .החלטתו בבסיס שעמדו 

.  עובדתית תשתית אותה ולקעקע ,  המנהל החלטת את לתקוף מעונין 

לבית שמוגשות כתובות להודעות ביחס אמורים שהדבריםככל 

יתייצבו ההודעות שמוסרי הוא הנישום של האינטרס ,  המשפט 

)9' עמ, ירושליםגניעניין(.אותם לחקור מנת על המשפט בבית 

מנהלי אתובכללם,  ההודעותמוסרילזימוןלשהנטרקלא,  הפסיקהמןכעולה.33

עדות למתן),  קויפמן ואנטולירוזנפלדמקס,  נסקי'טומצאנטולי(ועובדיההמערערת

את לסתור,  שלההמובהקהאינטרסלהיותהיה אמורשזהאלא,  המערערתעל היה

מניעה כלאין,  לכן.  זאתעשתה לא המערערת,  אולם- והחלטותיו המשיבקביעות

). בהמשךאעמודזימונםאימשמעותעל(אלו הודעותעליסתמךהמשפטשבית

בתיקי ושהוגשו המשיבשגבה ההודעותעללהסתמךשניתן ,  היאהתוצאה,  לכךאי

בית בפניהעידו לא,  ההודעותמוסריאםגם,  בתיקהראיותמןכחלקהמוצגים

בית י"עייקבעשזההרי,  ההודעותשלומשקלןערכןשאלתלעניין.  המשפט

. המשפט

הפלילי בהליך המעורבים בהודעות מושחרים חלקים 

שכן ,  כראויעצמהעללהגן ההזדמנותלהניתנהלא כיהמערערתטענה ,  כאמור.34

למרות ,  מושחריםחקירהחומריקיבלהוהיאהיות,  פגוםהיההשימועהליך

את המיצלאהשימועהליךכינטען.  המלאיםהחקירהחומריאתלקבלשביקשה

ערעורה אתלקבלהמערערתעתרה ולכן,  ענייניתתכליתחסרכאקטונותרעצמו 

תקיפת כיבסיכומיו המערערטען עוד.  המנהליתלמסגרתההליךאתלהחזיראו 

עובדות לחשוףאמור אינושלערעורהנכבד המשפטבית בפניהמנהלי הדעתשיקול 
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מן מוסתרותהמנהליךההליבשלב אלו כאשר,  המשפטבביתלראשונהוראיות

.  בסיסחסריונימוקיםבטענותהנישום

יכולה הייתההיא,  בהודעותהמושחריםהחלקיםנחשפו לוכיהמערערת טענהעוד

בשורות הוזכרשמןאשר,  אחרותוחברות אחריםעדיםולזמןלפנות למשל

ענייניהן אתשיבדוקמנת עלהשימוע בשלב עוד המשיבאלולהביאן ,  המושחרות

. מסתמךהואעליהםעדיו לטענותביחס

ככל .  כדבעישימועהליךנערךלמערערתכיהתשובהבסיכומיהמשיבטעןמנגד.35

.  עצמה עלאלא להליןלהאין,  השימועהליךאת מיצתה שלאטוענתשהמערערת 

לרפא כדיהמשפטבביתערעורבניהוליש,  בפסיקהכברשנקבעוכפי,  לכךמעבר

.כדבעיימועשניהולאישלפגם

בחקירות המושחריםהחלקים שלפיההמערערת טענתכיבסיכומיםנטעןעוד.36

,  לטענתו.  להידחותשדינהמופרכתטענההיא ,  כנדרשהליךאתלנהלממנהמונעים

העובדות עםלהתמודדמסוגלתהיאשאיןמשוםזו טענהמעלההמערערת

.  מושחריםשאינםבחלקיםהמופיעות

פגיעה למנועמנתעללבקריםחדשותנעשיתבהודעותלקיםחהשחרתכינטען

שאם היאחזקה.  הנדוןלערעורקשוריםאינםאשר,  שלישייםצדדיםשלבפרטיותם

מגישה הייתההיאהמושחריםהחלקיםבגילוימעוניינתהייתההמערערת

,  אחתלאשקורהכפי,  זהמסוגבמקרה.  בנושאמתאימהבקשהכוחהבאבאמצעות

,  המושחריםהחלקיםמאחוריהנסתר אתהנכבדהמשפטלביתמציגהיההמשיב

לאינטרס בניגוד ,  חשיפתםכדירלוונטייםהם האםמחליט היההמשפטובית

.  שםהמוזכריםהגורמיםשלהפרטיות

של זימונםאתהמשפטמביתלבקשרשאיתהייתההמערערתכיהמשיבטעןעוד.37

המערערת שלשיטתמהאתהנכבד משפטהלביתשיבהירו כדיההודעותמוסרי

מגישה הייתהאםשהרי.  כןלעשות שלאבחרההמערערתכאמור.  הבהרהטעון

לטעון עודיכולההייתה לא,  המסמכיםגילויעלמורההיההמשפטוביתבקשה

שהרי –המושחריםבחומריםמזור מוצאתהייתהלאוגםממנההוסתרו שחומרים

ביקשה לאהמערערתשבהןבנסיבות,  כךאו כך.  יינהבענלהחלטותקשוריםאינם

יכול לאשהמשיבהרי,  המושחריםהחומריםגילויעללהורותהנכבדהמשפטמבית

. עצמהעלאלאזהבנושאלהליןלמערערתואין, לגלותםהיה

דיון 

.  להידחותהמערערתטענותדין.38
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כאמור .  פגוםיההלאהשימועהליך,  ומהראיותהצדדיםמטענותכעולה,  ראשית

חסרים כיהראשוןבשימועטענהשהמערערת מאחרשימועהליכי שניהתקיימו 

פרוטוקול כעולה(נוסףשימועוהתקייםהושלמו חקירהחומרי.  חקירהחומרי

הטענה את גםלדחותיש).  הערעורלכתב '  דנספח,  2'  עמ,  25.5.2015מיום2שימוע

כי הוכיחהלא והמערערתבעלמאטענה נהטענה .  מהמערערתהוסתרו חומרים כי

.  המערערת מןחקירהחומרי,  מכוון ובכוונתביודעיןמנע,  כלומר",  הסתיר" המשיב

,  בהודעות חלקיםהושחרו מדוענימוקיו אתמסרכןהמשיב,  לנטעןבניגוד,  בנוסף

היה ואף,  לעילכאמור)  לדיןובהתאםקשוריםלאשלישייםצדדיםפרטיותשמירת(

. המשפטביתשלדרישהבהינתן, אלו חלקיםשוףלחמוכן

בהליכי לפגםהטענה מתקבלתהייתהאםגם ,  המשיבבסיכומי כאמור,  שנית.39

פגם לרפאכדיהמשפטבביתערעורבניהוליש)  נדחתהזו טענה-וכאמור(השימוע

אני דעיםתמים.  מסמכיםגילוישלבהליךגםובוודאי,  כדבעישימועניהולאישל

מסמכים לגילויבבקשההמשפטלביתלפנות הייתה יכולההמערערת כישיב המ עם

בהודעות חלקיםהשחרתעלהלינההמערערת.  המתאיםהסעדאתמקבלתוהייתה

היה דינןאלו שטענותאלא.  בסיכומיםגם,  רבהבאריכות ,  והןהערעורבהודעתהן

. שפטייםהמ ההליכיםבסיוםולאמסמכיםלגילויהליךבמסגרתלהישמע

שאינן ידיעותמלגלותלחוק142סעיףי"עפמנועהיהכיהמשיבבנימוקיממשיש.40

בהודעות שורותהושחרו למה,  מינאיהסבירהנגדיתבחקירתו .  למערעררלוונטיות

: מ"במעשניגבו 

,  היום מולך להתמודד יכול אני שכך ,  תקין שזה חושב אתה.      ש"

? אתם ולהתעמת העדים גרסאות את לבדוק 

אחדעדכי נמצא לעתיםחקירהחומרימקבליםאנו כאשר. ת

בוהתיקנשואשאינםועוסקיםחברותעלרביםפרטיםמוסר

נוגעים שאינםהפרטיםאתמשחיריםאנו ולכןמטפליםאנו 

מעיק נושאהוא ההשחרהנושא.  טיפולנו תחתשנמצאלתיק

אישי באופןואנירביםמשאבים,  זמןהמוןמאתנו שגוזל

אךההשחרהענייןעללוותריכוליםהיינו לו שמחהייתי

.  זאתמאפשרלאהחוק

בשימוע שביקשתי למרות ההשחרות את הסרת לא למה . ש 

? הראשון 



לוד -בית המשפט המחוזי מרכז

קלן הנדסה בע"מ נ' רשות המיסים33227-11-17ע"מ

30מתוך 12

אינם שנמחקו שהפרטים מכיווןההשחרות את הסרתי לא. ת

יכול שאיננימכיווןהשחרתי .  למערערתוכללכלל נוגעים

בהתאם וזאת אחריםקיםועוסחברותעלמידעלמסור

.  מ"מעלחוק142סעיףלהוראות

ואני מתקיים שלו החריג ,  כאן חל לא 142שסעיף אומר אני . ש 

מחריג 142שסעיףלךאומר אני ,  כך אחרשורה בפניך מציין

,  בעוסק שקשורות משפטי בהליך שקשורות ראיות הצגת 

תנותשוב ,  אזרחיהליךבכלכמעטעולה142סעיףשלהנושא. ת

נוגעים שאינם מסמכיםלגלותיכוליםאיננו ,  אחתהיא

.  מאחוריהעומדואניתשובתיזאת, למערערת

השימוע בזמן לסעיףאותך ומפנהלךאומר שאני לי תאשר. ש 

בהליך ראיותלהציג מאפשר הזההסעיף,  תראה לך ואומר 142

לא ואתה למחוק צריך למה לי ברור לא ומשכך משפטי 

,  מתייחס 

משפטי בהליךמסמכיםבגילוימדוברטועןתמירד"שעו כמו . ת

". המסכפלהוצאתשלבהליךולא

ולעניינינו,  המערערשטעןכפי,  לחוק142סעיףשלהחריגיםאחדמתקייםאםגם.41

,  זה מותבהיהיכולבו ,  מסמכיםגילויהליךבמסגרתשמדוברהרי),  2)(א(142סעיף

אך .  לאו אם,  ההשחרותאתלהסיראםלקבוע,  השחרהללא בהודעותעיוןלאחר

. זההליךליזוםשלאבחרההמערערת, כאמור

להעיד ממנהמנעו המושחרותהשורותחשיפתאיכיהמערערתטענות,  ועודזאת.42

לאאףהמערערתשכן,  רבתיתמיההמעוררת"  אחרותוחברות אחרים עדים " 

,  לעילהאמוריםהעוסקיםתחמש, בתיקהקייםהגלויהראייתיהחומרעםהתמודדה

העוסקים מטעםמעורביםשהיו ,  ההודעותממוסרי אחדלא אףלעדותזימנהולא

.  .  החשבוניותובהפצתבהוצאההללו 

לקעקע אינטרסהיהשלמערערתניכר, המושחריםחלקיהםעל, אלו בהודעותמעיון

למשל כמו ,  מטעמהעדיםבאמצעות,  משלהגרסהלהציגוכןבהן האמירותאת

הוא המשיבלאאך,  כללעדיםהעידהלאהמערערת,  כאמור.  המערערתמנהלי

.וכלמכלזו טענהלדחותיש. זאתלעשותממנהשמנע
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): 11' עמ (ירושליםגניבענייןהמשפטביתדברילכאןיפים.43

לזמן עליו ,  שנמסרו ההודעות אמינות את לערער המעונין נישום " 

מבית לבקש–המתאימים צבים ובמ ,  לעדות ההודעות מוסרי את 

יכול הוא אין –כן עשה לא .  נגדית בחקירה אותם לחקור המשפט 

". שנמסרו ההודעותעל נסמך המשפט שבית כך על בטרוניה לבוא 

. גורע–המוסיףוכל

בענייןוכן למשיבה שנמסרו הודעות קבילות איבעניין המערערת טענות :  לסיכום 

. נדחות –שיבה למ שנמסרו בהודעות חלקים השחרת 

האמורות , העיקריותהטענותבשתיולדוןלפנותניתן, אלו מקדמיותסוגיותשיושבו לאחר

. ענייןשללגופו , לעיל

,  מינאי מרשלעדותו לרבות,  המשפטלביתשהוגשו ובראיותהטענותבכתביעיינתי.44

הטענות בשתיעליההמוטלבנטלעמדהלאהמערערתכימסקנהלכללוהגעתי

.  להידחותהערעורדיןולכן, ריותהעיק

.  זו מסקנתישביסודהשיקוליםאתאפרטלהלן

המבחן("אמת בעסקאות מדובר כי להוכיח עליה המוטל הנטל הרימה המערערת האם 

")? האובייקטיבי 

המערערת טענות 

מהווה ,  מקלטיעוןהסדר סמךעל ,  ההתארגנותראשיהרשעתכיטענההמערערת.45

,  כללי באופןמשפטבביתשנתנההודיהעלהמשיבשלעועהרהסתמכותלמעשה

אולה למיוחס המערערת אתלקשור כדיבהאין ואשר,  טיעוןעסקת מתוךכחלק

. ומשקלערךבעלראייתימסדלשמש

עם עובדיםהיו כי שציינו ,  לטענתה,  מרכזייםעדיםשללאמירות הפנתההמערערת.46

התשלומים כלכי,  לעובדההמערערתתההפנכן .  הנדסהקלןעבורשעבדו תלושים

בנקאיות בהעברותשולמו ,  כפיקטיביותנחשדו שחשבוניותיהםלספקיםששולמו 

. משורטטיםשיקיםבתשלומיאו בעיקר
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ספרים ניהולואישוריבמקורמסניכויאישוריהיו הספקיםלכללכיטענההמערערת.47

בין מתודיתתאמהה קיימת וכן ,  החשבוניותלהוצאתהרלוונטיות בתקופות

הוסיפה המערערת.  ההוצאותחשבוניותלביןותקופהתקופהלכלההכנסהחשבוניות

ניתן מהםאשר,  עסקיהבמסגרתפעלהבהםרביםפרויקטים קיימיםכי,  וטענה

חשבוניות פיעלושולמו תועדו אשרההוצאותאותןבקיוםממשיהכרחעלללמוד

. מספקיםשהתקבלו המס

בעניין ,  טענותיו צדקת אתלהוכיחהנטלמוטלהמשיבעל כירערתהמעטענה עוד.48

של סלקטיביבדייגלהסתכםיכולהאינההטענותהוכחת,  כןועלמסבכפלחיוב

. המשפטביתלפניהתמונהמלואאתלהציגבלא, עדויותושלשורות

המשיב טענות 

וכמה כמהחתאועל,  בחקירהאם ,  החשבוניותמפיצישלהודאתםכיטעןהמשיב .49

ראיה מהווה ,  חשבוניותשהפיץבכךוהורשעו הודו במסגרתו טיעוןהסדרבמסגרת

להוכיח המערערתעלהמוטלהשכנוע רףאתהמעלה,  ממשימשקלבעלת

.  בענייןמחוזייםמשפטבתילפסיקתהפנההמשיב. כדיןלההוצאו שהחשבוניות

למערערת שימועדיוניקיוםולאחר,  שלפניו הראיותבחינתלאחר כיטעןהמשיב .50

ולנטינה /  ארטמדיק;  ניהול.  אס.אר/סימונייצחק,  העוסקיםחמשתכיקבעהוא

,  שירותים למערערתסיפקו לא,  ובורלאניקיוןר.א;  ניהולר.ב.ב/ בנישתיבן;  פרידמן

.  כדיןשלאשהוצאו בחשבוניותעסקינןומשכך, בחשבוניותכמצוין

,  בנישתי בן,  סימוני,  גלפראתלעדותלזמןשלאחרהבהמערערתכיהמשיבטעןעוד.51

שעסקינן כךעלהמעידותגרסאותיהםחרףהמשפטלביתובורלאסידורוב,  זגיר

את מטעמהלהעידשלאבחרההמערערת,  בנוסף;  כדיןשלאשהוצאו בחשבוניות

דין בעלעדותסיפקה לאהמערערתשלמעשהכך,  ורוזנפלדסקי' טומנצ ,  נציגיה

בחשבוניות המופיעיםהשירותיםאתסיפקו כןלעילהעוסקיםחמשתלפיה,  מטעמה

). כדיןשלאהוצאו החשבוניותכיידעהלאהמערערתלפיהעדות-לחלופיןאו (

של לחובתה והעדיםהראיותהבאת איאתלזקוףשישהרי ,  שכאלהבנסיבות .52

,  ראיות כל יגלהצשלאבחרההמערערתבהן בנסיבותכי יצויןזהבהקשר .  המערערת

השכנוע נטלאתלהריםהמערערתשלשיכולתההרי,  מטעמהדיןבעלעדותלאאף

. קיימתאינהשגויותהמשיבשהחלטותולהוכיח
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התשובה בסיכומי המשיב טענות 

אל ענייניבאופןבסיכומיההתייחסהלאהמערערתכיהמשיבטעןהתשובהבסיכומי.53

על עובדתית גרסהכלמטעמההציגה אלהיאבנוסף.  שבתיקהראייתיתהמסכת

לדחות כדיבכךדיהמשיבולשיטת,  החשבוניותמוציאימולאלההתנהלותאודות

. הערעוראת

,  עדויות מתוךשורותשל "  סלקטיבידייג"ביצע המשיבלפיההמערערתטענת לגבי.54

רבים מעורבים,  המשיבלטענת.  רפהבלשוןהנטענתבעלמאטענה זאתשגםהרי

כיסוי לצורךחשבוניותאךאלא,  למערערתעבודהסופקהלאכיבחקירותיהםמסרו 

אינם החשבוניות שמוסריידעו המערערת שנציגימסרו השוניםהמעורבים. חשבונאי

שלא בחרההמערערתכאמור. חשבונאיכיסוילצורךחשבוניותאלא, עבודהמספקים

.בכללאו , אלהמעורביםלעדותלזמן

והכרעהדיון

בחקירות שנמסרו ההודעותבכללן,  המשיבידיעלשהוגשו הרבותבראיותעיוןלאחר

כי ,  דעתינחה,  מינאיעדות וכןהמערערתמנהליושלבהתארגנותמעורביםשלמ"במע

הראיות .  מזהלמעלהלאאם,  עליו המוטל הראשוניהראיותהבאתבנטלעמדהמשיב

קיבלה המערערתכי,  ההסתברויותמאזןשלףברבוודאי,  מעידותהמשפטלביתשהוצגו 

בידיעה זאתכל.  תשומותמסניכתהזאתולמרותכדיןשלאשהוצאו חשבוניות

חשבוניות מהןשחלק,  וכן,  בהןהמופיעותהעסקאות אתמבטאות לאשהחשבוניות

.  מנופחות

המערערת של ההוכחה נטל 

רעועה הסתמכות איננהיב המשהסתמכות ,  ראשית.  להידחות- המערערתטענותדין.55

היא אלא"  כלליבאופן" ניתנהלאהפליליבתיקהמשפטבביתשניתנהההודיהשכן

את וכןהשוניםהאישומיםאתרב בפירוטשפרטמתוקןאישוםבכתבהודיה 

נשוא ,  החשבוניותבהן,  פיקטיביותחשבוניותשהןהודו וסידורובשזגירהחשבוניות

תיק ,  עמודים80-כמחזיקהמתוקןהאישוםכתב(ניכתהשהמערערת,  זהערעור

).   124-40' עמ מוצגים

:  נכתבהמתוקןהאישוםבכתב.56
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שיטתי ,  מאורגן באופן חדא בצוותא ההתארגנות פעלה ,  כאמור "

,  עמלה תמורת פיקטיביות חשבוניות להפצת ,  ומתוחכם 

להסוות מנת על היתר בין והעוסקים הנאשמות באמצעות 

העבירות בביצוע הנאשמיםשלתםמעורבו את ולהסתיר 

הפיקטיביות החשבוניות . בגינם החלים המס לתשלומי וחשיפתם 

אפשרו ,  מתווכים באמצעות או / ו עבעצמם ללקוחות שנמכרו 

מתשלומי להתחמק בכך בספריהן אותן לנקות ללקוחות 

ההתארגנות הוציאההפיקטיביהחוזה עללחתימהבסמוך[...]מס

מבלי ,  והעוסקים הנאשמים מצעות בא ,  פיקטיביות חשבוניות 

את הוציאו שלגביהןהעסקאותאת לעשות התכוונו או שעשו 

הוציאה ההתארגנות.  ללקוחות הפיקטיביות החשבוניות 

הנאשמות ש" ע פיקטיביותחשבוניותאלפי הנאשמים בהנחיית 

לכתב 3-28-7סעיפים(..." להלן כמפורט ללקוחו והעוסקים 

)  המסרותעבי-ראשוןפרק, האישום

לכתב שצורפו בנספחיםהפיקטיביותהחשבוניותפורטו האישוםכתבבהמשך.57

חשבוניות שקיבלהכחברההמערערתמופיעהאלו בנספחים.  המתוקןהאישום

ממדיק ):  בורלא .  ילמעט,  לעילהאמוריםכל(עוסקיםמארבעהפיקטיביות

,  פרוייקטים ניהול.  אס.אר,  86'  עמושמירהניקיון.  ר.מא;  84-83'  עמ פרידמן.ו /ארט

). 123' עמ , ניהולר.ב.ב;  118-117' עמ

,  מנהליה באמצעות,  ההתארגנותפעלהכיצד,  מפורטהאישוםבכתב,  ועודזאת.58

הורשע ,  בנוסף.  וגלפרסימוני ,  לבשחר,  בנישתיבן :  נוספיםומעורבים וסידורובזגיר

לנתק ביקששזהלאחר,  יבנישתבן שלבעניינו באיומיםסחיטהשלבעבירהגםזגיר

). המוצגים לתיק69' עמ (ההתארגנותעםקשר

טען לא אףוהמשיב ( המערערתלחובת לכאורה ראיהמהווהאינו האישום כתב.59

את לשכנעהמערערתאתמחייבתוסידורובזגירשלההרשעהעצם,  זאתעם).  זאת 

באמצעות ביותפיקטיחשבוניותבהפצתהודו וסידורובשזגירלמרותכיהמשפטבית

מנת על.  אמיתיותעסקאותהנדונותהחשבוניותבבסיסעומדותעדיין,  עוסקים

המערערת עלהיה,  לעילכאמורעליההמוטלתההוכחהובחובתהזהבנטל לעמוד

.  ומשכנעותברורותראיותהמשפטלביתלהציג

את לסתור,  שלהראיותיהאתלהציגהמערערתעלהיה,  המשיבראיותהצגתלאחר.60

וכי כדיןהוצאו הנדונותהחשבוניותכיהמשפטביתאת ולשכנעהמשיבראיות
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תשתית הציגהלאהמערערת .  בכך כשלההמערערת.  נכונותאינןהמשיב החלטות

את הרימהלאשהמערערתלקבועניתן אלהובנסיבות,  מינימאליתולו,  עובדתית

מאחורי וכישירותים הלסיפקו העוסקיםכילהוכיח,  עליההמוטלהשכנוענטל

.  אמתעסקאותעומדותהחשבוניות

. ואפרט

ומנהליה ההתארגנות 

–17'  ש 3'  עמ,  פרוטוקול(ובקנסמסבכפלהמערערת אתלחייבהחליטאשר,  מינאי.61

תיק הגישהמשיב.  המשיבמטעםהמשפטבביתהעיד),  1-39'  עמ,  מוצגיםתיק;  18

,  פרוטוקול (ההחלטותקבלתבעתמינאילפנידו שעמהחומריםאתהכוללמוצגים

). 22–21' ש 3' עמ

פוליקום ס.  אי,  גרופטריידינגפיפלסהנאשמותוכן(וסידורובזגיר2/3/2017בתאריך.62

. ר.ואמ"בע)  2006(פרויקטיםפרידמן. ו /מ "בעאביברמת-ארטמדיק,  מ"בעשירותים

)  בשמן להודותיכוליםהםכיישרו אוסידורובשזגיר,  מ"בעושירותיםשמירהניקיון

את גםהיתרביןשכללההתארגנותבראשעמדו הםכיהודאתםסמךעלהורשעו 

82-40'  עמ,  מתוקןאישוםכתב(לב ושחרבנישתיבןעופר,  סימונייצחק,  גלפראופיר

) 126'  עמהדיןהכרעת; המוצגיםלתיק

בין ,  רבותחשבוניותהפיצו םהההתארגנות במסגרתכיוהודו הורשעו וסידורובזגיר.63

פרידמן .  ו /ארטמדיק חברת ,  ניהול ר.ב.ב,  ניהולאס .ארהעוסקיםשםעל ,  היתר

נספחים ;  126–125'  עמ ,  מוצגיםתיק;  48–47'  עמ ,  מוצגיםתיק(ניקיוןר.אוחברת

83'  עמ,  מוצגיםתיק-בהחשבוניותאתהמפרטיםהמתוקןהאישוםלכתב'  ז ',  ו ',  ד',  ג

). 123' ועמ118–117'  עמ, 86'  עמ, 84–

ושהוא ,  ההתארגנותשל"  הביתבעל "היהשזגיר14/12/15מיוםבחקירתו מסרגלפר.64

תיק ( עוסקיםשמםעלשיפתחו כדי,  בנישתיובןסימוניכמו ,  אנשיםשמביאזההיה

לקבל נהגהשהמערערתמסרגלפר,  חקירהבאותה).  24–22'  ש 462'  עמ,  מוצגים

ר . ב. ובניהולאס.אר,  פרידמן.  ו /ארט מדיקש"עפיקטיביותחשבוניותגנותמההתאר

). 200–192'  ש469' עמ, מוצגיםתיק(ניהול

הוא, סרגיי דרך שהגיע לקוח גם זה "שהמערערת16/12/15מיוםבחקירתו מסרגלפר.65

.  עבודה הייתה לא . העמלה בניכוי הכסף את ומקבל לחשבון העברה או שיק נותן היה 

שהוא מסרגלפר".  אנטוליבשם בחור זהשלו השותף,  רוזנפלד מרקס בשם בחור ה ז 
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.  ו/ ארטמדיק,  ניהולר.ב. ב,  ניהולאס.ארשםעלחשבוניותלמערערתמוציאהיה

'  ש 489'  עמ,  מוצגיםתיק(בעצמו רוזנפלדאו סידורובמצדלהנחיותבהתאם,  פרידמן

396–402  .(

היה והוא,  המערערתמולמתנהלהיהגלפרכיירתםבחקאישרו בנישתיובןסימוני.66

546'  עמ,  מוצגיםתיקראו ניהולאס.ארחשבוניותלגבי(החשבוניותאתלהמספק

ראוניהולר.ב.בחשבוניותלגבי;  52–50'  ש528'  עמ ,  מוצגיםתיק,  273–252'  ש

). 89-91' ש 508' עמ , מוצגיםתיק

ניהול אס . אר שם ש " ע שהוצאו החשבוניות 

המס שסכום,  ניהול.  אס.ארהעוסקשםעלחשבוניות23בדוחותיהניכתההמערערת.67

.  1,177,794₪הואבהןהכולל

מיום בחקירתו מסר,  שלו הזהותתעודתעלרשוםניהולאס.ארשהעוסק,  סימוני.68

).  249–237'  ש546' עמ, מוצגיםתיק(עובדיםלמערערתסיפקלאשהוא15/12/15

היה עובדיםלו מספק היהבאמתשהואהיחיד שהלקוח סיפרסימוני ,  קירהח באותה.69

).  286–283' ש 532' עמ , מוצגיםתיק(מ"בעארציתאבטחהאור. שחברת

הוציא ולאהמערערתמולהתנהללאהואכיסימונימסר21/12/15מיוםבחקירתו .70

;  273–252'  ש546'  עמ ,  מוצגיםתיק( גלפרהואמולהשהתנהלומי,  חשבוניותלה

). 50-52' ש 528' עמ , מוצגיםתיקגםראו 

פרויקטים ניהולאס.  ארבשםמורשהעוסקפתחהואכיסימונימחקירותעולהעוד.71

מהבדיוק מסבירשרוני אחרי "ובהנחייתוזגיר של ביוזמתומתאימים בנקוחשבונות 

משכורת על סיכמו וניוסימ זגיר.  ₪אלף700בסךחובותצבירת עקבוזאת"  לעשות

נדרש מהמשנשאל.  שנתייםכעבור15,000₪שללסךשעלתה10,000₪של נטו 

: סימוניענהזהשכרתמורתלעשות

היו)  ס . א - בהתאמה ,  גלפר או זגיר ( אופיר או רוני .  גלגל פה היה "

העסק של הבנק לחשבון כסף שנכנסת לי ואומרים אליי מתקשרים 

מקריםהיו .  לאומי בבנק או מזרחי בבנק ו א הפועלים בבנק או .  שלי 

ממני שביקשו לפעמיםומרוני מאופיר מזומנים מקבל הייתי שגם 

מתקשרהיה אופיר מפקיד שהייתי לאחר .  שלי בחשבונות להפקיד 

הכספיםמשיכת וצורך אליך להתקשר עומד שהבנק לי אומר והיה אליי 

..."יזם יר אופ האלו העברות שאת רגילה בהעברה או זהב בהעברת 

)  המוצגים לתיק528-527' עמ(
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)  גלפר (אופירכיוענהניהול.אס.ארש"עהחשבוניותאתהוציאמינשאלסימוני.72

ולהוציא במחשבלהשתמשאיךיודעלאהואוכי2015-2013השניםביןאותו הוציא

כוח ייפוילזגירנתןלאהואכיסימוניאמר עוד.  )52-50שורות,  528'  עמ(חשבוניות

.  הלקוחות או הספקיםעםבקשרהיהלאוכישלו העסקמטעםחשבוניותלהוציא

אותן וללמוד"  החשבוניות ערימת " עללעבור)  זגיר( רוניי"ענדרשכיאמרעוד

). 530-528'  עמ(לגביהןאותו ישאלו שהרשויותלמקרה

אמר הוא.  והמערערתמקסעםהקשראתסימוניתיאר21/12/2015ביוםבחקירתו .73

כן .  הדפיסשאופירעבודהחוזהעל חתמו הםוכי פעמיםמספרלמשרדהגיעמקסכי

שיקים ממנו וקיבלאופירי"עלו שניתנו חשבוניותלמקסמסרהואכיסימוניאמר

"  באתרים סיבובלעשות"ורוניאופירי"ענדרשכיסיפרסימוני.  לאופירהעביראותם

להם הוציאאופיר ,  שלו עובדיםהיו לא שםים שהעובדלמרותאולם .  קלןחברתשל

. משכורתלהםשולמהלאאך, תלושים

מיום בחקירתו מסרגלפר .  סימוניבעדות תומכות ,  בחקירותיו גלפרשל הודעותיו .74

,  ניהול אס.ארשםעל פיקטיביותחשבוניותלמערערתנותן היהשהוא14/12/15

המערערת אל חוזריםהיו החשבוניות קבלת כנגד שילמהשהמערערת ושהכספים 

תיק ( מהחשבונית10%- כששיעורה)  החשבוניתתמורת(עמלהניכוילאחרבמזומן

). 203–192' ש469' עמ , מוצגיםתיק;  127–122' ש 466' עמ , מוצגים

–396'  ש489'  עמ,  מוצגיםתיק( 16/12/15בתאריךבחקירתו הדבריםעלחזרגלפר

407  .(

סיפקה לאניהולאס.שארלכךבנוגע וגלפרסימונישלהמפורשותתלאמירו מעבר.75

אחראים היו כי הודאתםסמךעלהורשעו וסידורובשזגיר יצוין,  למערערתשירותים

האישום לכתב'  ונספח(למערערתגם,  היתרבין,  ניהולאס.ארחשבוניותהפצתעל

).118–117' עמ , מוצגיםתיק,  המתוקן

סימוני שלבעדותו תומכת,  ניהול.  אס.ארבעניין,  לעילאמורהה,  גלפרשלעדותו .76

היוניהולאס .ארשהנפיקההחשבוניותכיעולה אלו מראיות .  אותהומשלימה 

. אמתעסקאותמייצגותואינןפיקטיביותחשבוניות

ניהול ר . ב .ב שם על חשבוניות 

הכלול שהמס,  ניהולר.ב.בשםעל שהוצאו חשבוניות6בדוחותיהניכתההמערערת.77

.  259,711₪הואבהן
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בחקירתומסר,  שלו הזהות תעודתעל רשוםניהולר.ב. בשל שהעוסק,  בנישתיבן.78

חובות עבורו לכסותהסכים,  ביהודמילדותו הכיראותו ,  זגירכי4/1/16מיום

: שמו עלעוסקייפתח) בנישתי בן( שהואלכךבתמורההימורים

,  איתו ודיברתי בעיות קצתלי ה הי.  ביהוד אותו פגשתילך אמרתי " 

ואז .  בהימורים מחובותחייב שאני כספיםשל קשותבעיות לי היה 

.  התגלגל זה ומפה,  בהלוואה לי לעזור יכול הוא אם אליו פניתי 

הוא .  ודיברנו פעם עוד ישבנו ,  אביב תל בנמל שוב איתו נפגשתי 

מה את לו והראיתי רשמתי , חייב שאתה מה כל את תרשום לי אמר 

תפתח אתה .  עושהאני וככה ככה יש ,  תשמע לי ואמר חייב שאני 

ואתה החובות את לך אכסה אני נעבוד אנחנו בנק וחשבון חברה 

).  135–131' ש 510'  עמ, מוצגיםתיק"(לך אומר שאני מה תעשה 

הממוחשבות החשבוניות אתשהוציאהוא גלפרכימסרבנישתי בן חקירה באותה.79

הרשומות העבודותאתביצעלאהואכיאמרעוד.  ידניותיותחשבונהוציאהואוכי

מפיק גםהיההוא,  לחשבוניותבנוסףכיצייןבנישתיבן,  לסימוניבדומה.  בחשבוניות

,  לדבריו. ניהולר.ב. לבמביאהיה)  המערערתמנהל(שמקס העובדיםעבורשכרתלושי 

).  175–161' ש 512' עמ , מוצגיםתיק( איש14-8-לתלושיםהוציאהוא

חשבונית הנפקת:  וגלפרסימונישתארו להתנהלותדומההתנהלות תארבנישתיבן.80

אואופירהנחיות פיעלהבנקבחשבונות והפקדה ממקסשיקיםקבלת,  למערערת

). 187-185שורות, 512' עמ , מוצגיםתיק( זגיר

את מוציאיםהיו לב ושחר הואכימפורשות16/12/2015מיוםבחקירתומסרגלפר.81

). : רוזנפלד( מקסעםישירבקשרהיהזהבענייןוכיהחשבוניות

על לי לומר יכול אתהמה ,  המקוון בדוח שעלו לחברות נחזור בוא .   ש "

? הנדסה קלן 

לחשבוןהעברה או שיק נותן היההוא , סרגיי דרך שהגיע לקוח גם זה . ת

מקסבשם וק בח זה .  עבודה הייתה לא.  העמלה בניכוי הכסף את ומקבל 

. אנטולי בשם בחור זה שלו השותף ,  רוזנפלד 

? לו מוציאות היו חברות איזה .  ש 

. פרידמן .  ו ,  פרוייקטים ניהול ר . ב .ב ,  יצחק סימוני .  ת

? החשבוניות את מוציא היה מי .  ש 

לרשוםמהלנו מכתיבשהיה סרגיי עםשסוכםמה פי על ,  שחר ,  אני .  ת

. לרשום מה לנו אומר היה שמקס או 
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? אותו פוגשים הייתם יפה א .  ש 

. 18בסחרוב ברחוב או איציק של במשרד .  ת

? העברה של סכום אותו את לו מחזירים הייתם .  ש 

) 407-396שורות, 489' עמ(." חושב אני ,  12%או 10%העמלה בקיזוז .  ת

תמורת מהמערערתמתקבליםשהיושהכספים14/12/15מיוםבחקירתו מסרגלפר.82

עבור העמלהבניכויבמזומן המערערתאלמוחזריםהיו יהולנר.ב.בש" עהחשבוניות

). 122-125'  ש466'  עמ, מוצגיםתיק(החשבוניות

סיפקה לאניהולר.ב.שבלכךבנוגעוגלפרבנישתיבןשלהמפורשותלאמירותמעבר.83

הודאתם סמךעלהורשעו וסידורובשזגירהרי,  בחשבוניותהמפורטיםהשירותיםאת

חשבוניות ראו (למערערתגם,  היתרבין,  ניהולר.ב.בש"עוניותחשב הפיצו כי

). 123' עמ, מוצגיםתיק,  המתוקןהאישוםלכתב' ז בנספחמפורטות

ניקיון ר . א חברת שם ועל פרידמן .  ו / ארט מדיק חברת שם על חשבוניות 

פרדימן .  ו /ארט מדיקשםעלשהוצאוחשבוניות 9בדוחותיה ניכתה המערערת.84

הייתה החברה ,  לערעורהרלוונטיתבתקופה.  371,890₪הואבהן לולהכשהמס

.  פרידמןולטינהשלבבעלותהרשומה

שהמס ,  ניקיוןר.אשםעלשהוצאו חשבוניות2בדוחותיהניכתההמערערת,  כןכמו .85

רשומה הייתההחברהלערעורהרלוונטיתבתקופה.  25,666₪הואבהןהכלול

.פרידמןאנדריישלבבעלותו 

חלק היוו ניקיון.  ר.א-ו פרדימן.  ו / ארטשמדיק14/12/15מיוםבחקירתו מסרגלפר.86

פרדימן ואנדרייולטינהאתלרשוםדאגו השנייםוכי,  וסידורובזגירשלמהתארגנות

ואנדריי שולטינהדאגו וסידורובזגירלהבנתו כיהעידגלפר.  החברותשל כבעלים

,  מוצגים תיק;  35–22'  ש462,  מוצגיםתיק( רויחקשלאכדיהארץ אתיעזבופרידמן

).  81–71' ש 464' עמ

חברתשהוציאה חשבוניות בגין שהתקבלו הכספיםכל "שמסרגלפר,  חקירהבאותה.87

שלוהעסק לב שחר של עסק ,  ר . ב . ב ,  ארט מדיק - פרידמן . ו .,  ר . א ,  פוליקום ,  פיפלקס 

נשארתשהייתה עמלה בניכוי ללקוחות יום של בסופו חוזר היה ,  סימוני יצחק 

קיבלה שהמערערת מסרגלפר,  בנוסף).  125–122'  ש466'  עמ,  מוצגיםתיק("  אצלכם 

–193'  ש469'  עמ,  מוצגיםתיק( פרידמן.  ו / ארט-מדיקשםעלפיקטיביותחשבוניות

).  203' ש 470' עמ

).  403–397' ש 489' עמ , מוצגיםתיק(16/12/15מיוםבעדותו הדבריםעלחזרגלפר.88
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ידי עלשמתבצעת עבודהראהלאהואכיגלפר מסר15/12/15מיום בחקירתו 

של ללקוחותשניתנובחשבוניותשמדוברמשערוהוא,  ניקיוןר .אשלעובדים

שהחברות מסרגלפר ).  372–367'  ש483'  עמ ,  מוצגיםתיק(עבודהללאההתארגנות

חשבוניות סיפקו אלאובדיםעסיפקו ולאפועליםהעסיקו לא,  עבודהביצעו לא

). 98–96'  ש465' עמ, מוצגיםתיק( בלבד

אישום בכתבהודו וסידורובשזגירצוין,  החברותלגבימסרשגלפרלדבריםמעבר.89

.  ו/ארט מדיקחברתש" עחשבוניותהפצתבגיןאחראיםהיו כיוהורשעו מתוקן

מפורטות חשבוניותראו (למערערתגםהיתרבין,  ניקיוןר.אחברתש"ועפרידמן

).  86-ו 83-84' עמ, מוצגיםתיק-בהמתוקןהאישוםלכתב' ד-ו '  גבנספחים

זגיר כאשר,  וסידורובזגירלצדהןגםהורשעו ניקיוןר.אוחברתפרידמן.  ו /ארט-מדיק.90

). 126–125' עמ , מוצגיםתיק( בהןששלטו כמי, החברותבשםהודו וסידורוב

ניהול ר . ב .וב ארט מדיק חברת שם על מנופחות חשבוניות 

היו,  ניהולר.ב. ובפרדימן.ו /ארטמדיקחברתשלגבייתכןכיבחקירותיו מסרגלפר.91

החשבוניות הזהבמצבשגםהוסיף הואאולם,  המערערתאצלשעבדו עובדים

על יצאו החודשיותשהחשבוניותשבעודטעןגלפר.  מנופחותהיו למערערתשהוצאו 

עובדים 10-כסיפקו פרידמן.  ו /ארט –ומדיקניהולר.ב. שבהרי,  ₪אלפימאות

כי). "424–414'  ש490'  עמ,  מוצגיםתיק( 50,000₪-כהיההכולל ששכרם 

4,500₪מרוויח עובד נגיד .  שיקפה לא והחשבונית ,  מינימום משכורות היו לעובדים 

החשבוניות . אלף 45-50יותר או פחות יוצא זה עובדים עשרה בערך כפול לחודש 

".מ " מע 640,000על יצאו 

תלושים הנפקתבענייןההתנהלותשלתיאורגלפרמסר,  14.12.2015מיוםבהודעתו .92

הנוסח אתאביאחשיבותה מפאת.  מנופחותחשבוניותוהפקתקלןשללעובדים

:המלא

. הנדסה קלן על לי ספר :  שאלה " 

הם.  ה החבר את מנהלים הם .  ואנטול מקס בשם בחור יש :  תשובה 

של.  ארט מדחק שהיהמה ,  פרידמן . ו של פקטיביות חשבוניות מקבלים 

. פרויקטים ניהול ר . ב .ב ,  אס . אר ,  איצק 

דבר אותו היא ההתנהלות שם גם :  שאלה 

קטנות חברות כמהלמעט כולם אצל הדבר אותו היא השיטה :  תשובה 
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ההליךתמורת כ " בד מתקבלת שהייתה העמלה הייתה כמה :  שאלה 

? הפקטיבי 

מלקוחמשתנה שזה מניח אני ,  10%בסביבות מניח אני :  בה תשו 

שיצאו חשבוניות היו ,  הנדסה לקלן שיצאו החשבוניות לגבי .  ללקוח 

תלושים עםעובדיםהיו ושמה פרוייטים ניהלו ר . ב .ב או ארטממדיק 

כמהיודע ממש לא אני האלו במקרים .  הנדסה קלן עבור שעבדו 

. מנופחת הייתה החשבונית 

? לקלן במזומן חזר שהכסף ,  אחד דבר יודע אתה :  שאלה 

הייתהבודדים כמה למעט ,  שהשיטה הדגיש רוצהאני .  נכון :  תשובה 

עמלהבניכוי בחזרה אותו מקבל והוא מלקוח כסף מתקבל . הדבר אותו 

) המוצגים לתיק470-469' עמ(" פיקטיבית לחשבונית ובתמורה 

.  בחקירותיהם בנישתיובןסימונישמסרו דומיםבדבריםנתמכו גלפר שלדבריו .93

שנתי שכר שקיבלו " אמיתיים"עובדים80-כדרכועברוהשניםבמהלךכיאמר סימוני

לשנת ההפרשכיאישרסימוני".  בלוףהואההפרש"וכי8,400,000₪-כשלממוצע

56,000,000כשלסךעלעמד 2015לשנתההפרש ; 18,000,000₪-כשל ס"עעמד 2014

היחיד האמיתישהלקוחאמרסימוני).  532-531'  עמ. (2013שנתילגבהפרשוכן₪

עסקאות היו העסקאות שארשכלואישראור.שהיה אמיתייםעובדיםהיו שם שלו 

). 533-532' עמ (פיקטיביות

שהוא )  172-175'  ש 512'  עמ,  מוצגים תיק(4/1/16מיוםבחקירתו מסרבנישתיבן.94

סיפק והוא,  עובדיםאליו העבירהמערערתשהאלא,  למערערתעובדיםסיפקלא

לי הביא מקס . "למערערתוחשבוניותהמערערתאצלשעבדו לעובדיםשכרתלושי

אתהוצאתיאני העובדיםאת סיפקהוא ,  אצלו שיעבדו המנופאיםהעובדיםאת 

היו מי דרך יודע לא ואני להם משלם היה ומקס איתו הסידור היה זה התשלומים 

".  אנשים8-14לביןתלושים לו מוציא יתי הי אני ,  משלמים 

ביןאשר ,  מרכזיים עדים של לאמירות "הערעורבכתבהמערערתהפנתה,  זהלעניין.95

או ",  ארט מדיק , " הנדסה לקלן שיצאו החשבוניות לגבי כי " במפורשציינו היתר 

". הנדסה קלן עבור שעבדו תלושיםעם עובדים היו "  פרויקטים ניהול בר .. ב "

סביר ,  לעילהאמורמן,  אולם,  מדוברעדיםבאילו מפורשותמציינתיננהאהמערערת

.  בנישתיובןסימוני, בגלפרשמדובר

העידה לאשהיאכיוןהמערערתבידימסייעתאינה,  ההגנהכטענתשנטענה,  זו טענה.96

מהודעות שעולהכפי, כןעליתר. לעשותעליהשהיה כפי", מרכזייםעדים"אותם את
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עובדים מעטהיו אכןאםגם),  וסימוניבנישתיבןשלעותיהםומהוד(גלפר

.  העבודההיקףאתשיקפו ולא, מנופחותהיו החשבוניותבפועל",  אמיתיים"

בורלא .  ד חברת שם על חשבונית 

הוא בההכלולשהמס,  בורלא.  דש"עאחתחשבוניתבדוחותיהניכתההמערערת.97

מיום בחקירתו מסר,  בורלארורידמר,  החברהשלוהמנהלהבעלים.  12,281₪

ממוחשבות חשבוניות רקאלאידניות חשבוניותמוציאהאינהשהחברה18/8/2015

הידנית החשבוניתכי,  המשיבקבע ,  כןעל).  14–13'  ש551'  עמ ,  מוצגיםתיק(

). 210' עמ, מוצגיםתיק(החברהידיעליצאהלא, המערערתלטובתשהוצאה

מ " מע בחקירות רוזנפלד ו סקי ' טומנצ גרסאות 

מסמכים שומרתאינההמערערתכי)  מקס(רוזנפלדאמר17/12/15מיוםבחקירתו .98

מכן לאחרנזרקיםואלה,  לספקיםהתשלומיםוחישובהעבודותפירוטאתהמתעדים

חשבוניות לשמורהיה המערערתשלחובתהשכלבחקירתו טעןרוזנפלד.  99%-ב

).  213–199' ש 165' עמ , םמוצגיתיק. ( עשתהוזאתוקבלות

חשבוניות לשמורהמערערתוחובתנכונה הייתהרוזנפלדטענתאם גם –ודוק.99

.  לה שקייםראייתינזקכללגביעצמהעלאלאלהליןלהשאיןהרי,  בלבדוקבלות

לשמור נישוםעל.   בחקירתו הציגשרוזנפלדלעמדהמתנגדהמשיב,  ספקהסרלמען

פירוט גם זהובכלל,  שומותיו לקביעת לסייעבהםשישםהמסמכיכלאתבספריו 

. ב" וכיו תשלומיםחישוב, עובדיםפירוט,  עבודות

המערערת להתנהלותהנוגעיםפרטים זכרלאסקי' טומנצמ"במעחקירותיו במהלך.100

,  מוצגים תיק( מולם להתנהלנהגשרוזנפלד,  אחתלא, צייןהואוכאמור, הספקיםמול

מסר רוזנפלד).  48–45'  ש 456'  עמ,  מוצגיםתיק;  306'  ש 386'  מע–294'  ש385'  עמ

תיק ( הספקים מולמתנהליםהיוסקי' וטומנצשהוא14/12/15מיוםבחקירתו 

). 94–93' ש 143' עמ , מוצגים

לא ולמעשה,  רוזנפלדואתסקי' טומנצאתלהעידשלאבחרההמערערת,  כאמור.101

. בערעורהנדוניםריםלדבנציגיהגרסתאתהמשפטבביתהציגה

זכר לאסקי' טומנצ17/12/15מיוםבחקירתו –ניהולאס.ארש"עהחשבוניותלגבי.102

ידע לאזו בחקירתו ).  261–246'  ש 384'  עמ,  מוצגיםתיק( זהספקמולהתנהלכיצד

). 241–224' ש 166' עמ, מוצגיםתיק( ניהולאס. ארמולההתנהלותעללפרט
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טען סקי' טומנצ17/12/15מיוםבחקירתו –ניהול¬ ר.ב. בש" עהחשבוניותלגבי.103

מיום בחקירתו ).  318–316'  ש386'  עמ,  מוצגיםתיק( הספק זהמיזוכרשאינו 

איפה מבחינת,  ניהולר.ב. במולההתנהלותעללפרט ידעלארוזנפלד 4/1/2016

. )157–140' ש 326' עמ , מוצגיםתיק( היקפיםובאיזההשירותיםסופקו 

–ניקיון¬ר.אחברתש"ועפרדימן.  ו /ארטמדיקחברתש"עהחשבוניותלגבי.104

.  ו /ארט-מדיקחברתמאחוריעומדמי17/12/15מיוםבחקירתו זכרלאסקי' טומנצ

–156'  ש381'  עמ ,  מוצגיםתיק( ניקיוןר.אחברת אתמכיראינושהואוצייןפרידמן

. )233-239'  ש384' עמ , מוצגיםתיק;  163

אינוהואכי17/12/15מיום בחקירתו זכרלאסקי' טומנצ–בורלא.  דחשבוניות לגבי.105

מתאריכים בחקירותיו ).  275–266'  ש 385'  עמ ,  מוצגיםתיק(הספקזה מיזוכר

145'  עמ, מוצגיםתיק(הספקאתמכיראינו שהואטעןרוזנפלד17/12/15-ו 14/12/15

). 271-278'  ש167' עמ, מוצגיםתיק;  156–151' ש

אל אותו הקושריםשלו הניידהטלפון מתוךמסרוניםלרוזנפלדהוצגו בחקירותיו .106

להשיב בחררוזנפלד.  אליהםלהתייחסהתבקשוהוא,  וזגירסידורובשלההתארגנות

שלומהניידשנשלחו המסרוניםאתמכיראינו הואוכי,  מדוברבמהיודעאינו הואכי

). 368–353' ש333' עמ , מוצגיםתיק-ב4/1/2016מיוםחקירהראו (

כי דעתי את הניחו לא מ"במעבחקירותיהם מסרוורוזנפלד סקי' שטומנצהגרסאות.107

:  בנוסח רבותתשובותובעיקר,  דבריהם,  להיפך.  למערערתשירותיםסיפקו הספקים

ם העוסקי (שלהםראשייםלספקיםביחסשניתנו "  מכירלא " "יודעלא"ו "  זוכרלא"

שירותים קיבלהלאהמערערתלפיה ,  המשיבטענותאתמחזקות,  ולפרויקטים)  לעיל

. בחשבוניותשמפורטכפימהספקים

על אורלשפוךהיו שיכולים ,  מנהליהאת העידה לאהמערערת,  כאמור,  כןעליתר.108

מנהלי עםבקשרהמשיבראיות עלהלינה המערערת.  המערערתההתנהלות 

: אותןלסתורברד עשתהלאאך, המערערת

,  הרשומים הבעלים אנטולי מר של עדויותיו כי ,  טענה המערערת "

באשר,  רלוונטיות אינן המשנה לקבלני בנוגע תשובות ליתן נדרש אשר 

עם בקשר עמד לא כלל ,  היטב המשיב לכך שמודע כפי ,  ל " הנ אנטולי מר 

אלה ספקים מול אל הקשר איש בפועל כי ידע המשיב ואף ,  הספקים 

. ובעיקר מקסים מר היה 

חלקיקי על להסתמך מצא המשיב כי העובדה על הלינה המערערת 

בהםואין ,  מהקשרם הוצאו שאלה תוך ,  ל " הנ אנטולי מר של אמירות 
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המערערת.  המשיב אליה שהגיעכפי הלכת מרחיקת למסקנה להביא 

להרחיק כדי דבר בהשאין עדות מסר עצמו מקסמר כי ,  וטענה הוסיפה 

לטענת.  המס בכפל החיוב בהודעת שעלו כפיהמשיב במסקנות לכת 

אין,  אמירות חלקיקי המשיב ציטט מהם העדויות יתר בכל ,  המערערת 

מדובר לפיהאשר ,  מקסים ה" וה המערערתגרסת את לשלול כדי

) המערערתלסיכומי20-19סעיפים(." אמת בעסקאות 

של "  אמירותחלקיקי"עלשיבהמהסתמכותאתלסתורביותרהטובההדרך.109

את לטעוןלו ולאפשרנסקי' טומצ אנטולי את להעיד היתה"  הרשומיםהבעלים 

עשתה לאהמערערתאך).  מקס( רוזנפלדמקסים לגביגםוכךהמשפטבביתגרסתו 

. זאת

ובהם ,  המערערתידיעלנסתרו שלא,  המשיבומראיותלעילהאמורמכל.110

רכשה המערערת כיברורהתמונהעולה,  וגלפריסימונ,  בנישתיבןשלהודעותיהם

ארט מדיק בעניין .  ששולמהלעמלה בתמורהבספריה אותן וניכתהחשבוניות

מאלושונותעסקאותהמייצגות,  מנופחותחשבוניות גם הונפקו ניהולר.ב. וב

. בפועלשבוצעו 

זימון אי,   בזו זו תמכו השונותשהעדויותולעובדה,  ולכךבהודעותלאמורמעבר

אחת על.  ההודעותמןאחתכל שלהראייתימשקלןאתמעלהההודעותמוסרי

אליהן ,  יחדגםההודעותכלשלהמצטברהראייתימשקלןעולהוכמהכמה

.  בפליליםההרשעהמתווספת

מוטל הנטלאלא,  פיקטיביותהחשבוניותכילהוכיחשצריךהואהמשיבלא,  כאמור.111

.   שגויותהמשיבשהחלטותלהוכיחהמערערתעל

כל סיפקה ולא ,  מצידה,  מינימאליתולו ,  עובדתיתתשתיתבהצגת כשלה המערערת

לידי שבאו ,  הרבותהעסקאותלכלביחסעצמהמשלחלקיתאףאו מלאהגירסה

,  מרכזיים עדיםמלהעיד נמנעההמערערת,  כאמור.  הנדונותבחשבוניות ביטוי

רלוונטיות ראיותכלהגישהולאמנהליהאתהעידהלא,  מ"במעהודעותשמסרו 

,  מפורטותחשבוניות אוהתחשבנות ,  פיקוחמסמכי ,  חוזים,  עבודהיומניכמו משלה

וכי"  עסקיהבמסגרת פעלה בהם רבים פרויקטים קיימים "כיבגרסתהלתמוךשיכלו 

.  אמתעסקאותהןשביצעההעסקאות
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המס חשבוניות כי להוכיח בנטל עמדה לא העותרת כי למסקנה הגעתי ,  לעיל האמור מכל 

חשבוניותכי להוכיח,  האובייקטיבי שהיסודהיאהתוצאה.  אמת עסקאותשיקפו שניכתה 

.התגבש לא,  פיקטיביות הינן דנן הערעור נושא המס 

הסובייקטיבי המבחן 

המערערת עלמוטל,  האובייקטיבילמבחןהחריגתחולתלבחינת,  לעילכאמור.112

, כךלשם.  העוסקוזהותהחשבוניותאתלאמתיריםסבבאמצעיםנקטהכילהוכיח

עליה .  התרשלהשלאלהראותדיולאסביריםבאמצעיםלנקוטהמערערתנדרשת

זכאי היהלאהחשבוניתשמוציאלגלותהייתהיכולהלאואףגילתהלאכילשכנע

תקווה פתח מ " מע מנהל '  נ עבאדלעזיז עודהנשאת 38791-09-11מ"ע(כןלעשות

)).   19.6.2013, בנבו פורסם(

פנקסיה נפסלובסיסןועל כאמורשקיבלהשהחשבוניותככלכי,  טענההמערערת.113

בכך שאיןהרי,  מפוברקותסמכויותפיעלכדיןשלאהוצאו ,  מסבכפלוחויבה

. אחריםשלומעשיהםפעולותיהםלקורבןלהפכה

המידע פיעלבחשבוניותהבעיותשלקיומןעללדעתהיהצריךהמשיב,  לטענתה.114

וניהול במקורמס ניכויאישוריהנפקת איפשרשהמשיב וככל ,  בחזקתו שהיה 

בידיוהקיימותהסמכויותפיעללסגורטרחלאוכן,  מפריעובאיןאמתבזמןספרים

.המערערתבהכשלתהואשפעלהרי, במרשמיו התיקיםאת

שלא הוצאו שהחשבוניותידעהלאכיראיותהציגהלאהמערערתכיטעןהמשיב

.כדין

כי ידעההמערערתכיחזקהקמההאובייקטיבי היסודהתמלאות עם,  כידוע.115

כי מצאתי,  הנוכחיבמקרה.  כדיןשלאהוצאו דנןהערעורנושאהחשבוניות

בית אתלשכנעהצליחהלאהמערערת .  זו חזקהלהפריךהצליחהלאהמערערת

,  המערערת כי הוכח,  מכךיתרה.  כדיןו הוצא לאשהחשבוניותידעה לאכיהמשפט 

ובהם המשיבמראיותשעולהכפי ,  העוסקיםעםפעולהשיתפה,  מנהליהבאמצעות

. כאמור, נסתרו לאאלו טענות. לעילשנגבו ההודעות

אתהפריכה ולא עליה המוטל בנטל עמדה לא המערערת כי מצאתי ,  זה חלק של לסיכומו 

עסקאותמשקפות שאינן מס חשבוניות לה פקו סיהעוסקים כי ידיעתה בדבר החזקה 

.  כדין שלא הוצאו לעיל האמורות החשבוניות כי קובע אני ולכן ,  אמת 
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ספריםפסילת בגין קנס הטלת לעניין המערערת טענת 

הכשרת בעת ממילאוכי,  כדיןנוהלו פנקסיהכי המערערתטענההערעורבכתב.116

בסיכומיה .  בצידהשהוטל והקנסלה הפסיביטולעל להורותיש בניכויחשבוניותיה

בשל ממילאנפסלו פנקסיה:  חדשהטענהוטענה,  ובצדק,  זו טענההמערערתזנחה

מהווה פסילהקנסהטלתולכןפיקטיביותמסבחשבוניותלשימושהחשדאותו 

.  כתפיהעלומשולשתנוספתענישהלכשעצמה

,  המנהליהקנסתהושמכוחהלחוק 95בסעיףהמוסדרתהסמכותכיטעןהמשיב.117

. כדיןפנקסיהםאתלנהלאותםולתמרץעוסקיםלהרתיעבעיקרהנועדה

במצבים ספריםניהולאיבגיןקנס להטילרשאימ"מעמנהלכיקובעלחוק95סעיף.118

שניהלם או ,  שנקבע כפי רשומות או חשבונות פנקסי במס החייב ניהל לא : "בהם

היא זוהוראהתכלית, כידוע". פיו על התקנות או זהחוק מהוראות מהותית בסטיה 

לפעול ולתמרץ ,  כדיןספרים ניהולמאיהנובעת כלכליתכדאיותלמנוע:  הרתעתית

ביותר מהותיתבסטייהספריהאתניהלההמערערתכיהוכחכיספקאין.  כדין

.  והתקנותהחוקמהוראות

בשל ערערתהמעלקנסלהטלתהמשיבשלבנימוקיו פגםשנפלמצאתילא,  לכךאי.119

מס ניכתההמערערתכימשקבעתי.  להיפך.  2013-2010לשנים ספריהפסילת

שבדין הרי,  לכךמודעתוהייתהפיקטיביותמסחשבוניותעלבהסתמךתשומות

מהותית סטייהבגין,  ובדין2013-2010לשניםספריהאתלפסולישכיהמשיבקבע

. קנסהמערערתעלהוטל,  זו 
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דבר סוף 

י "עפעליההמוטלההוכחהנטלאת הרימהלאהמערערת כי עולהלעילהאמור מכל

לא כיהוכיחהולא,  כדיןהוצאו בדוחותיהשניכתהשהחשבוניותהוכיחהלאהיא:  דין

. כדיןשלאלההוצאו שהחשבוניותידעה

,  זאת מרותל.  בדיןלכךהוסמכו שלאמיי"עהוצאו הנדונותשהחשבוניותשוכנעתי

. כדיןשלאספריהאתניהלהאףמכךוכתוצאהבגינןהתשומותאתניכתההמערערת

השתת לענייןהן,  המשיבבהחלטותפגםכלנפללאכימסקנהלכללהגעתי,  לפיכך

בשל קנסוהטלת2015-2013לשניםספריהפסילהלענייןוהןהמערערתעלמסכפל

.כך

. אפוא, נדחהשהערעורהיאהתוצאה

בשיעור ד"עו טרחתושכרמשפטהוצאותלמשיבתשלםהמערערתהענייןבנסיבות

ועד מהיוםחוקיתריביתויישאלמדד צמודיהיהזהסכום.  25,000₪של

.  בפועלהמלאלתשלומו 

.  30.7.2020לפנילאאךהדיןפסקאתלפרסםניתן
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עדר הצדדים. , בה2020יולי  16, כ"ד תמוז תש"פהיום, נהנית


