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 6  מבוא

 7 בגי� למערערות המשיב שהוציא תשומות בשומות הוא שבכותרת הערעורי� של עניינ� .1

 8 . הזהב בענ� תשומות מס של כדי� שלא ניכוי

 9 חשבוניות של וקיזוז הפצה של ומסועפת מורכבת מפרשה חלק היא זו פרשה .2

 10, זו בפרשה עסקו השוני� המשפט ובתי הרלוונטית בתקופה הזהב בענ� פיקטיביות

 11 33 סעי�, ראו( ממושכי� מאסר עונשי וריצו הורשעו, פלילי לדי� הועמדו רבי� אנשי�

 12 ). המשיב לסיכומי

 13 השאלה, כדי� שלא מס חשבוניות פי על תשומות ניכוי שעניינ� רבי� לתיקי� בדומה .3

 14 הנכוני� הצדדי� את משקפות הערעור מושא החשבוניות הא� – היא לפתחנו הניצבת

 15 שסופק הזהב של האמיתיי� הבעלי� היו החשבוניות מוציאי והא� העסקה של

 16 ? למערערות

 17 המחלוקת את להבי� מנת על א� ממוקדת שאלה אמנ� היא בערעור הניצבת השאלה .4

 18 העסקאות שרשרת וחשיפת הפועלות הנפשות של נרחבת סקירה נדרשת לאשורה

 19 השאר בי�, מוברח זהב סיפקה בשרשרת הראשונה החוליה כאשר גב�אל�גב שנעשו

 20 מחו' אל הזהב את ייצאה בשרשרת האחרונה והחוליה, הפלשתינאית הרשות מתחומי

 21 . מ"מע מרשויות מס החזרי קבלת תו� אפס מ"מע בשיעור לישראל

 22 של ארוכה בשרשרת אחרונה חוליה היו המערערות שכ� בענייננו מתחדדת זו שאלה .5

 23 ואת לה� שסופק הזהב מקור את לבדוק חובת� שאלת עולה זה רקע ועל זהב אספקת
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 1 עליה� המוטל הסובייקטיבי מהנטל כחלק, לידיה� שהגיע לפני, בו שהחזיקו הידיי�

 2 . החשבוניות תקינות את לוודא מנת על הסבירי� האמצעי� בכל נקטו כי להוכיח

 3 בדמויות משופע המעשה סיפור, רחבה שיריעתו זה במוב� ייחודי הוא שבפניי הערעור .6

 4 עמודי ואלפי פרוטוקול עמודי מאות על מתפרשת שבו העובדתית וההשתלשלות רבות

 5 . הדיוני� במהל� שהוגשו ומוצגי� ראיות

 6 הסוגיות של מעמיקה בחינה תו� הקורה בעובי להיכנס נדרשת אני, זאת לאור

 7 .   הפרק על העומדות והשאלות

 8 אביוב חברת, 1 למערערת שהוצאה שומה היא דיוננו מושא הראשונה התשומות שומת .7

 9 של ס� על 6.2012�12.2012 לתקופה) 1 המערערת או/ו אביוב – להל�( מ"בע גולד

 10 שאות� מס כחשבוניות הנחזי� מסמכי� 17 בגי� וזאת) קר� במונחי( ח"ש 1,190,511

 11 .ניכתה

 12 אור כוכבי כ.ש חברת: גורמי� שני ידי על הוצאו 1 המערערת ידי על שנוכו המסמכי�

 13 להל�( בזהב מסחר גולדי בש� אלנת� אריאל מורשה ועוסק) האור כוכבי – להל�( מ"בע

 14  ).אלנת% אריאל –

 15 ש"ח 80,859 של בס� הייתה האור לכוכבי ביחס 1 המערערת ידי על שנוכתה המס קר�

 16, טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 1 בנספח שצורפה הטבלה פי על מ"המע ס�יצוי� כי (

 17יצוי� כי ( ש"ח 1,179,598 של ס� על עמדה אלנת� לאריאל וביחס) ח"ש 76,101.9 הוא

 18 הוא, טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 1 בנספח שצורפה הטבלה פי על מ"המע ס�

 19 ).ח"ש 1,119,508.9 הטבלה פי על קר� במונחי מ"המע ס� יחד; ש"ח 1,114,407

 20 מתכות �.ר.א.ש לחברת שהוצאה שומה היא דיוננו מושא השנייה התשומות שומת .8

 21 של ס� על 1.2013�5.2013 לתקופה) 2 המערערת או/ו $.ר.א.ש – להל�( מ"בע

 22 שאות� מס כחשבונית הנחזי� מסמכי� 67 בגי� וזאת) קר� במונחי( ח"ש 6,519,378

 23 ).המערערות – להל� יחד יכונו 2 והמערערת 1 המערערת( ניכתה

 24 ובנוס� אלנת� ואריאל האור כוכבי ידי על הוצאו 2 המערערת ידי על שנוכו המסמכי�

 25 סחר ד.א וחברת) ח.מ.נ.נ – להל�( מ"בע ח.מ.נ.נ חברת: נוספי� עוסקי� שני ידי על לכ�

 26 ספקי או החשבוניות מוציאי – יחדיו יכונו להל�) (סחר ד.א – להל�( מ"בע ושיווק

 27  ).המערערות

 28 ביחס: כלהל� הייתה מהספקי� אחד לכל ביחס 2 המערערת ידי על שנוכתה המס קר�

 29 בנספח שצורפה הטבלה פי על מ"המע ס�יצוי� כי ( ש"ח 578,323 של ס� האור לכוכבי

 30 של ס� אלנת� לאריאל ביחס), ח"ש 597,923 הוא, טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 2

 31 נציג לתצהיר 2 בנספח שצורפה הטבלה פי על מ"המע ס�יצוי� כי ( ש"ח 1,347,323

 32 ס�(( ש"ח 4,506,600 של ס� ח.מ.נ.נ�ל ביחס), ח"ש 1,479,276 הוא, טמיר חיי�, המשיב
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 1 הוא, טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 2 בנספח שצורפה הטבלה פי על מ"המע

 2 הטבלה פי על מ"המע ס�( ש"ח 87,132 של ס� סחר ד.א�ל וביחס) ח"ש 4,396,764

 3 מ"המע ס� יחד; ח"ש 87,234 הוא, טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 2 בנספח שצורפה

 4  ).ח"ש 6,561,197 הטבלה פי על קר� במונחי

 5 שהוצאו הערעור מושא המס בחשבוניות הכלול התשומות מס ניכוי את שלל המשיב .9

 6 ).החשבוניות – להל�( החשבוניות מוציאי ידי על למערערות

 7 אמיתית רכישה עמדה החשבוניות בבסיס כי הוכיחו לא המערערות, המשיב לשיטת

 8 העולה בהיק� לא לפחות, הזהב את רכשו כי הוכיחו לא המערערות, דהיינו, זהב של

 9  .מהחשבוניות

 10 כי מלמדות העובדות, הזהב את רכשו שהמערערות נניח א� א�, כי המשיב טוע� עוד

 11 לדעת המערערות על והיה הזהב של האמיתיי� הבעלי� היו לא החשבוניות מוציאי

 12 את לוודא מנת על הסבירי� האמצעי� כל את נקטו ולא, מראות עיניה� משעצמו. זאת

 13  . ניכוי� את לה� לאפשר אי�, החשבוניות תקינות

 14 שרשרת לייצר מנת על בפרשה נוספי� גורמי� ע� פעלו המערערות, כי סובר א� המשיב

 15 משטחי זהב שהבריחה, הראשונה בחוליה שתחילתה פיקטיביות חשבוניות של ארוכה

 16 דאגו במסגרתה האחרונה בחוליה וסופה, ישראל שטחי תו� אל הפלשתינאית הרשות

 17 מרשויות תשומות מס החזרי מקבלות שה� תו� ל"לחו הזהב את לייצא המערערות

 18  . בשרשרת הזהב עסקאות את באמצעות� ומממנות מ"מע

 19 של קיומה בלא בשרשרת הראשונה לחוליה תכלית שאי� מאחר, המשיב לשיטת .10

 20 כל על להשקי� יש, המערערות באמצעות, ל"לחו הזהב את שייצאה האחרונה החוליה

 21  .אחת כמקשה השרשרת

 22 מהחוליה המערערות את למדר הייתה השרשרת מטרת כי טוע� המשיב, מכ� יתירה

 23 לבי� בינ� חי' שהיוו ביניי� תאגידי יצירת ידי על, המוברח בזהב המוכתמת, הראשונה

 24 חסרות כביכול היו המערערות לפיה תמונה לייצר מנת על וזאת, הראשונה החוליה

 25  .החשבוניות תקינות ולאי הזהב של המוברח למקורו מודעות

 26 עיניה� את שעצמו כמי המערערות את לראות יש, הפחות לכל, כי המשיב טוע� לחילופי�

 27, הזהב על לבעלות הנוגע בכל אצל� להתעורר אמורי� שהיו הרבי� החשדות מול אל

 28 שהתעוררו הרבי� החשדות את ולברר לחקור, לבדוק במקו�. מכירתו ותהלי� מקורו

 29 הסיכו� את עצמ� על לקחו ולכ� בעסקאות להתקשר המערערות בחרו, הדר� במהל�

 30  . התשומות מס ניכוי שלילת של

 31 התשומות מס את כדי� ניכו כי וטוענות המשיב עמדת על חולקות, מציד�, המערערות .11

 32 . בחשבוניות הכלול
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 1 במסגרת� אמת עסקאות היו החשבוניות מוציאי מול שנערכו העסקאות כל, לטענת�

 2  . מ"המע מרכיב בגי� לרבות, מלאה תמורה בגינו ושולמה זהב לה� נמכר

 3 מנת על סבירי� אמצעי� לנקוט והקפידו סיכו� נטלו לא ה� כי המערערות טוענות עוד

 4  . עליה� המוטל הסובייקטיבי בנטל עמדו ולכ� החשבוניות כשרות את לוודא

 5 ה�, הזהב אספקת בשרשרת הקודמות החוליות של רמייה למעשה קורב� שנפלו ככל

 6  .הזהב של למקורו מודעות וחסרות לב תמות היו שכ� בתוצאותיו לשאת צריכות אינ�

 7  .ההכרעה בגו� אתייחס, פירוט ביתר המערערות לטענות

 8  נורמטיבית מסגרת

12. � 9 כי קובע) מ"מע חוק או החוק – להל�( �1975ו"התשל, מוס� ער� מס לחוק 38 סעי

 10 מס בחשבונית הכלול התשומות מס את בו חייב שהוא מהמס לנכות זכאי עוסק

 11 . כדי% לו שהוצאה

 12: מקרי� לשני, התשומות מס ניכוי מהעוסק יישלל בה� המקרי� את לחלק נהוג .13

 13 את להונות כדי במרמה הוצאה והיא עסקה כל החשבונית בבסיס אי� כאשר, האחד

 14 מהטע�" פיקטיבית חשבונית" זה במקרה החשבונית את לכנות נהוג. מ"מע רשויות

 15 . פיקטיבית בעסקה, בדויה בעסקה שיסודה

 16 אינה לו שהוצאה המס חשבונית א� העוסק ידי על בוצעה העסקה כאשר, השני

 17 משו� או' ג מצד" הושאלה שהחשבונית משו� או, האמיתית העסקה את משקפת

 18 את לכנות נהוג. שסופקה הסחורה של האמיתי הבעלי� אינו החשבונית שמוציא

 19  . לעסקה זר צד ש� על שהוצאה מהטע�" זרה חשבונית" זה במקרה החשבונית

 20 במקרה שכ�, העסקית המציאות את משקפות אינ� המס חשבוניות, המקרי� בשני

 21 אינה החשבונית השני ובמקרה) פיקטיבית חשבונית( 2 עסקה בוצעה לא כלל האחד

 22') חי מינהליי�( מ"ע) (זרה חשבונית( והנכונה האמיתית ההתקשרות את משקפת

 23 ומס מוס� ער) מס מנהל' נ מ"בע מחזור ותעשיות סחר. א.ב.ש זוהר 10750�01�10

 24  ). .א.ב.ש זוהר עניי� – להל�), 01.09.2013( 8 פסקה, עכו קנייה

 25 מס ניכוי את לעוסק להתיר הא�, ההתלבטות את המעורר המקרה הוא השני המקרה .14

 26 את שמנעה הקנוניה ליצירת שות� היה לא כי להוכיח שיצליח בהנחה התשומות

 27 העוסק על בה� המידה אמות ומה�, החשבונית מוציא ידי על העסקאות מס תשלו�

 28 או, שול� לא העסקאות מס בה� בנסיבות התשומות מס ניכוי לו שיותר מנת על לעמוד

 29 מהדורה' (ב כר� מוס� ער) מס נמדר אהר�( מ"מע לרשויות, משול� להיות שלא עשוי

 30 ). נמדר – להל�) (א1708 פסקה), 2013) (חמישית

http://www.nevo.co.il/law/72813/38
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 1 התשומות מס את פיה על לקזז זכאי יהיה מקבלה אשר ,כדי� שהוצאה מס חשבונית .15

 2 כי נדרש, אומר הווה, לחוק 47 סעי� בדרישת העומדת חשבונית היא, בה הכלול

 3 נכוני� בה הפרטי� ושכל להוציאה זכאי אשר מורשה עוסק ידי על תוצא החשבונית

 4  . לעסקה הצדדי� וזהות הסכומי�, המכירה או השירות טיב לעניי� ה�

 5 של הבעלי$ להיות צרי� החשבונית מוציא, סחורה למכירת בעסקה, אחרות במילי�

 6 חשבונו על אותה רכש כי להוכיח מסוגל להיות ועליו ידו על שסופקה הסחורה

 7 בי� זהות כשאי�. בסחורה בעלותו על המלמדי� הפרמטרי� שאר כל ושהתקיימו

 8 נחשבת, הנדו� במקרה המשיב שטוע� כפי, הסחורה על הבעלות לבי� החשבונית מוציא

 9 א� ג� וזאת כדי� שלא שהוצאה לחשבונית ומכא�" זרה" לחשבונית החשבונית

 10  . בגינה מלאה תמורה שולמה א� וג� יו� של בסופו סופקה הסחורה

 11, 836) 5(נט ד"פ מ"ומע המכס מנהל' נ מ"בע מתכות שיווק ז.ר.ל.א.מ 4069/03 א"בע

 12 כדי% תוצא החשבונית כי הדרישה" כי נקבע) ז.ר.ל.א.מ עניי� – להל�) (2005( 22 פסקה

 13 בי% אמיתית עסקה לשק� החשבונית על. מהותית ג$ א$ כי, טכנית דרישה א) אינה

 14  ". לעסקה והאמיתיי$ הנכוני$ הצדדי$

 15 ניהול( הכנסה מס הוראותל א�9ו 9 תקנות דרישות אחר למלא החשבונית נדרשת כ�

 16 הפרטי� שכל באופ�) ספרי$ ניהול הוראות – להל�( �1973ג"התשל, )חשבונות פנקסי

 17  .מלאי� יהיו בה

 18 פי על תשומות מס לנכות לעוסק לאפשר א� יוחלט לפיו בפסיקה שהתגבש המבח� .16

 19 העובדה בעצ� די, לפיו אובייקטיבי מבח� הוא כדי� שלא שהוצאה מס חשבונית

 20 בלא וזאת בה הכלול התשומות מס ניכוי את ממנו לשלול כדי כדי� אינה שהחשבונית

 21 . תקינותה את לוודא מנת על נקט בה� לפעולות קשר

 22 הנושא זה שהוא כ� מוחלטת מעי� אחריות העוסק על מוטלת, זה מחמיר מבח� לפי

 23 בי� וזאת, כדי� אינה לו שהוצאה החשבונית כי, בדיעבד א�, מתברר א� המלא בסיכו�

 24 משו� א� ובי� שסופקה הסחורה של הבעלי� אינו החשבונית שמוציא משו� א�

 25  '. ג מצד הושאלה שהחשבונית

 26 משלמי ציבור הא�, החשבונית תקינות אי בגי� בסיכו� שיישא ראוי מי בשאלה

 27, תקינות הלא החשבוניות את שקיבל העוסק או, בעסקה ורגל יד לו שאי� המיסי�

 28 . הציבורית הקופה לטובת ברור באופ� האובייקטיבי המבח� מכריע

 29 המכס מנהל' נ מ"בע בטו% למוצרי חברה סלע 3758/96 א"ע�ב התגבש זה מבח�

 30 המבח%..." כי נקבע ש�) סלע עניי� – להל�) (1999( 14 פסקה, 493) 3(נג ד"פ, מ"ומע

 31 לשו% ע$ אחד בקנה העולה', אובייקטיבי'ה המבח% הוא זו בסוגיה לנוקטו שראוי

 32 ". כפשוטה החוק

http://www.nevo.co.il/law/72813/47
http://www.nevo.co.il/law/72569/9a
http://www.nevo.co.il/law/72569
http://www.nevo.co.il/law/72569
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 1' כב של דינו לפסק 24�25 פסקאות( ז.ר.ל.א.מ בעניי� מחייבת כהלכה התקבע זה מבח�

 2 ).ברק השופט

 3 המתחשב הסובייקטיבי המבח� את ז.ר.ל.א.מ בעניי� שלל העליו� המשפט בית .17

 4 כי וקבע התשומות ניכוי למניעת כתנאי בחשבונית שנפל לפסול העוסק של במודעות

 5 מס ביסוד המונח הבסיסי ההיגיו% את למוטט עלול סובייקטיבי מבח% אימו*, אכ%"

 6 ).24 פסקה, ש�" (המדינה מקופת מס לנטילת וא�, מס להפחתת ולהביא מוס� ער)

 7 הזה הכשל נטרול. לרמאויות פתח פותח הוא" כי הסובייקטיבי המבח� על נאמר כ�

 8 התנהגות$ את לכוו% הראוי המבח% ולכ%, הנישומי$ בידי נמצא ויעיל פשוט באופ%

 9 בשעה שכ% כל לא. האובייקטיבי המבח% הוא הרמאות לכיוו% ולא הכשל נטרול לכיוו%

 10 להעניק הראוי ומ%', פיקטיביות חשבוניות' של יחסית נרחבת בתופעה שמדובר

 11 ).ש�" (למדי חזקה בצורה ידיה את לכבול ולא, עמה להתמודד כלי$ המס לרשות

 12 המבח� לצד שיחול מצומצ$ סובייקטיבי בחריג להכיר מוכני� היו המשפט בתי, ועדיי� .18

 13 . האובייקטיבי

 14 שהוצאה מס חשבונית פי על תשומות מס בניכוי להכיר נית� כי סלע בעניי� נקבע כ�

 15 שלא בלבד זו שלא הוכיח הנישו$ כי מ"המע מנהל ישתכנע"... כאשר כדי� שלא

 16 ואת החשבוניות את לאמת כדי הסבירי$ האמצעי$ כל את נקט א� אלא, התרשל

 17 שמוציא סבירי$ באמצעי$ לגלות היה יכול ולא גילה לא, כ% פי על וא�, העוסק זהות

 18 ).14 פסקה" (להוציאה זכאי היה לא החשבונית

 19 כי, ז.ר.ל.א.מ בעניי� ג�, המשפט בית קבע סלע בעניי� הדי� פסק על בהתבסס

 20 הפסול את, לגלות יכול היה או, גילה לא כי יוכיח הנישו$ שבה$, כאלה במקרי$"

 21 ".התשומות מס ניכוי לו יותר, סבירי$ באמצעי$ בחשבונית שנפל

 22 ונקט התרשל לא כי הוכיח שהנישו$ שעה למשל יחולו כאלו מקרי$" ,כי נאמר ועוד

 23 אימות לרבות, כדי% הוצאה החשבונית כי לוודא הסבירי$ האמצעי$ כל את

 24  ).25 פסקה" (העוסק וזהות החשבונית

 25 הסובייקטיבי בנטל לעמוד יצליח שהעוסק מנת על: מחמיר בר� מדובר כי לב אל יוש� .19

 26 תקינות את לוודא מנת על הסבירי$ האמצעי$ כל את נקט כי להוכיח עליו

 27 . החשבוניות

 28  . מספקת אינה עי� למראית א� שהיא טכנית בדיקה כי יובהר

 29 לוודא ואמיתי כ% רצו% ומתו), ובתמי$ באמת הבדיקות כל את לבצע מהעוסק מצופה

 30 )יפו�אביב תל מחוזי( מ"ע ;24 פסקה. א.ב.ש זוהר עניי�, ראו( החשבוניות תקינות את

 31, 2 אביב תל מוס� ער) מס מנהל' נ מ"בע) 2005( אריזות האור%�לו% 11694�07�16

 32 )).29.11.2017( 15 פסקה
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 1 לנכות המבקש מעוסק לדרוש שנית� לבדיקה הגיוניי� גבולות להציב יש, זאת ע� .20

 2 . כפיי$ ובניקיו% לב בתו$ שפעל בתנאי וזאת לעשות תשומות

 3, החשבונית מוציא של העסק היבטי בכל וידרוש יחקור כי מהעוסק מצופה לא, למשל

 4 לפרטיות הזכות בהפרת או מסחר סודות בגילוי הכרוכי� למקרי� בעיקר והכוונה

 5 ער) מס מנהל' נ מ"בע תכשיטי$ מתת דניאל 37174�06�13) א"ת מחוזי( מ"ע, ראו(

 6 . ))מתת דניאל עניי� – להל�) (15.11.2017( 88 פסקה, ד% גוש מוס�

 7 – להל�) (26.8.2014( מ"מע מנהל' נ מ"בע ועפר בני% קבלנות שרו% זאב 3886/12 א"בע .21

 8 מס כפל עוסק על להטיל מ"מע מנהל להחלטת בהקשר אמנ� – נקבע) שרו% זאב עניי�

 9 היסוד התמלאות ע$..". כי – לחוק 95 סעי� לפי וקנס לחוק) 1א( 50 סעי� לפי

 10 כי' חזקה' מעי% קמה – כדי% שלא שהוצאה חשבונית של קיומה – האובייקטיבי

 11 את להפרי) העוסק על מוטל והנטל, כדי% שלא הוצאה שהחשבונית ידע העוסק

 12 לעובדה הנוגע בכל מודעות חסר היה הוא כי למשיב ולהראות האמורה החזקה

 13 ).42 פסקה" (כדי% שלא הוצאה – תשומות כמס ניכה אותה שהחשבונית

 14 בדבר העיקרו% את...הפלילי מהמשפט בהיקש לכא% לייבא נית% כי סבור אני" – וכ�

 15 אפשרות בדבר או ההתנהגות טיב בדבר שחשד אד$ רואי$: 'שלפיו', עיניי$ עצימת'

 16  ).45 פסקה" ('מלברר$ נמנע א$, לה$ מודע שהיה כמי הנסיבות קיו$

 17 שומת ע� המתמודד עוסק על החל הסובייקטיבי הנטל בי� הבדל קיי� כי אציי� .22

 18 על החל הסובייקטיבי הנטל לבי� כדי� שלא שהוצאו מס חשבוניות ניכוי בגי� תשומות

 19 . כאמור ניכוי בגי� מס כפל עליו שהושת מי

 20 שומת של במקרה הסובייקטיבי הנטל כי, בהמש� כ� על וארחיב, אומר בקצרה

 21 של במקרה הנדרש מזה גבוה, ענייננו בנסיבות לעמוד המערערות נדרשות בו, תשומות

 22  .(או קנס מנהלי) מס כפל השתת

 23  בערעור ההוכחה נטל

 24, נפסלו לא שפנקסיה� מאחר כי) מטעמ� התשובה לסיכומי 4 בסעי�( טענו המערערות .23

 25 כדי� שלא הוצאו הערעור מושא החשבוניות כי להראות הנטל המשיב על מוטל אזי

 26 .כדי� הוצאו החשבוניות כי להראות נדרשות ה� ואי�

 27 .לקבל בידי אי� זו טענה .24

 28 . הראיות הבאת ומנטל השכנוע מנטל מורכב במשפט ההוכחה נטל .25

 29 3646/98 א"רע�ב כה��שטרסברג השופטת' כב עמדה השוני� הנטלי� בי� האבחנה על

 30 עניי� – להל�) (2003( 908, 891) 4(נז ד"פ מוס� ער) מס מנהל' נ מ"בע לבני%. ע.ו.כ

 31  ): ע.ו.כ
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 1 הנטל הוא זה נטל. הראיות מדיני חלק שהוא מהותי ראייתי נטל הוא' השכנוע נטל'"

 2. טענותיו ביסוד העומדות העובדות את להוכיח הנדרש די%�בעל על המוטל העיקרי

 3 הבאת נטל. 'עליו מוטל שהנטל מי של תביעתו דחיית משמעותה זה בנטל עמידה�אי

 �4בעל על המוטל הנטל הוא זה נטל. הדי% מסדרי חלק הוא, דיוני נטל הוא' הראיות

 5 כדי או, עליו מוטל זה נטל א$' השכנוע נטל'ב לעמוד כדי ראיותיו את להביא די%

 6, משני נטל הוא זה נטל. וראיותיו יריבו טענות של לכוח% מתחת הבסיס את לשמוט

 7 ). 897 עמוד, ש�" (העיקרי הנטל לצורכי הוא קיומו ועיקר

 8" השכנוע נטל, "תשומות מס ניכוי בעניי� מוס� ער� מס בערעור כי נקבע ע.ו.כ בעניי�

 9 נטל. הראיות הבאת נטל ע� ביחד סופו ועד ההלי� מתחילת העוסק כתפי על מוטל

 10 נפסלו לא העוסק שפנקסי ככל המשיב לכתפי לעבור עשוי, בלבד והוא, הראיות הבאת

 11 נטל, "פנקסית�לבר היא המחלוקת כאשר; פנקסית היא שבמחלוקת שהשאלה וככל

 12 ).907�906 עמודי�, ש�( העוסק כתפי על נותרי�" הראיות הבאת נטל"ו" השכנוע

 13 שאי� פנקסי�, המערערות של בפנקסיה� נכללו הערעור מושא החשבוניות אמנ� .26

 14 למצוא נית� לא המערערות בפנקסי אול�, המשיב ידי על נפסלו לא כי מחלוקת

 15 שרשו� מה הא�, היתר ובי�, בערעור הדיוני� שולח� על העומדות לשאלות תשובות

 16 הא�, ובמיוחד בפועל שבוצעו כפי הזהב עסקאות את נכו��אל משק� בחשבוניות

 17 יימצאו אלה לשאלות תשובות .הזהב של האמיתיי� הבעלי� היו החשבוניות מוציאי

 18 .עצמ� בפנקסי� ולא לפנקסי� שמחו' בראיות

 19 של בקבילות� אי� ולכ�" פנקסיות�לבר" ה� בערעור המתעוררות השאלות, זאת לאור .27

 20 לכתפי הראיה נטל את להעביר כדי בה� ואי� להוריד או להעלות כדי המערערות פנקסי

 21 מנהל' נ) 2003( ברקת והודו עו� תעשיות 48652�10�12 מ"ע – בהתאמה ראו( המשיב

 22: 55 פסקה מתת דניאל עניי�); ברקת עניי� – להל�) (20.8.2017( 36 פסקה, רמלה מ"מע

 23 לבר – עובדתית שאלה היא, לאו א$ פיקטיביות החשבוניות היות שאלת"

 24 אשר המערערת בפנקסי ביטוי קיבלו, שה% כפי, המס חשבוניות אמנ$..."; "פנקסית

 25 בחשבוניות הרשו$ הא$ לשאלה מענה יימצא לא המערערת בפנקסי אול$. נפסלו לא

 26 של לזהות$ בנוגע בייחוד, בפועל שבוצעו כפי הזהב עסקאות את נאמנה משק� אלו

 27 ונטל פנקסי�לבר בעניי% מדובר לטעמי, כ% על. אלו לעסקאות האמיתיי$ הצדדי$

 28  ..."). המערערת על מוטל ההוכחה

 29 היא החשבונית א� השאלה כי, נקבע שוני� מחוזיי� משפט בבתי די� פסקי של בשורה .28

 30 מצויה אינה לה שהתשובה פנקסית�לבר עובדתית שאלה היא, לאו א�, פיקטיבית

 31 נפסלו לא פנקסיו א� א�, העוסק על יוטל הראיות הבאת נטל ולכ� העוסק בפנקסי

 32) יפו�אביב תל מחוזי( ש"ע, 36 פסקה ברקת עניי�, 55 פסקה מתת דניאל עניי�, ראו(
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 1 מ"ע); 12.04.2009( ב3 פסקה, מוס� ער) מס מנהל' נ מ"בע מיחזור רמיטל 1123/04

 2); 30.06.2015( 14 פסקה, רמלה מ"מע' נ דרבאשי מוסטפא 44866�04�12) מרכז מחוזי(

 3' נ מ"בע מסעדות ניהול) 1997( התקווה שכונת אווזי 36606�02�11) מרכז מחוזי( מ"ע

 4 )). 21.11.2012( רמלה מ"מע

 5 האורו 8673/06 א"ע�ב אלו�' י השופט' כב של בקביעותיו למצוא נית� נוספת תמיכה .29

 6 ): 8.7.2008( 11 פסקה, ד% גוש מוס� ער) מס מנהל' נ מ"בע אחזקות) 2000( ישראל

 7 המחלוקת. פנקסית לבר היא שבמחלוקת השאלה כי חולק למעשה אי% בענייננו"

 8 רישומ$ עובדת ועצ$) היצוא רשימוני, לאמור( בפנקסי$ הרישו$ לעניי% נסובה אינה

 9 הרשו$ כפי, היצוא התבצע בפועל הא$ בשאלה עניינה המחלוקת. והוצאת$

 10 בוצע לא – היצוא ברשימוני לרישו$ בניגוד שמא או") בפנקסי$(" היצוא ברשימוני

 11 כדי נפסלו לא המערערת שספרי בעובדה אי%, זאת נוכח. עיקר כל שכזה יצוא

 12 – זו ראיה נטלי שבמדיניות הרציונל. השכנוע ומנטל הראיות הבאת מנטל לשחררה

 13 מהות את) הנישו$ או( העוסק של בידיעתו נעו* – ונוספי$ אחרי$ מיסי$ כבהליכי

 14 שלא). השומה פקיד או( מ"מע מנהל של נחלתו שאיננה ידיעה – ופרטיה$ עסקיו

 15 שמנהל הרי, עסקיו טיב את פרטי$ לפרטי שיודע כמי המוחזק) הנישו$ או( כעוסק

 16 הדיווח ברמת) הנישו$ או( העוסק של מפיו זה לעניי% חיי$ השומה פקיד או מ"מע

 17 דנ% המערערת כי לקבוע נקל זאת לאור. בפניה$ להביא לנכו% הוא שמוצא והפירוט

 18 ". בערעורה עליה מוטלי$ שהיו הראיה בנטלי עמדה לא

 19 פנקסיה כי המערערות עמדת את מקבלת הייתי אפילוכי,  למעלה מ� הצור� אציי� .30

 20 א� היא מהמשיב הדרישה עדיי�, שבדיו� לשאלות אסמכתא להוות יכולי� הקבילי�

 21 משתווה אינו ההצדקה נטל. הראשוני הראיות הבאת נטל במסגרת שומתו את להצדיק

 22 המשיב על חובה אי% זה נטל של הרמתו לצור)" כי בפסיקה פורש כבר. השכנוע לנטל

 23 4230/00 א"ע" (לחלוטי% מדויקת אכ% היא ששומתו, מדויקות ראיות ידי על להוכיח

 24 מדינת' נ ביבי צדוק 4493/12 א"ע); 29.9.2003( 6 פסקה, נתניה שומה פקיד' נ רצו%

 25 )). 13.4.2014( 9 פסקה, 1 ירושלי$ שומה פקיד ישראל

� 26 אינו ח"הדו א$, המערער על היא הראיה חובת" כי קובע מ"מע לחוק) ד(83 סעי

 27  ".כדי% שנוהלו חשבונות בפנקסי נתמ)

 28 או פנקסית היא המחלוקת הא� השאלה לעניי� לרבות, לחוק) ד(83 סעי� לפי הנטל

 29 ש"ע( הכנסה מס לפקודת 155 סעי� לפי ההצדקה לנטל במהותו דומה, פנקסית לבר

 30  )). 22.12.2005( חדרה מוס� ער) מס' נ מ"בע' ושות רימר 543/01) חיפה מחוזי(

 31 .זה בנטל עמד המשיב כי מלמדת שהוצגו הראיות בחינת כי אציי� ספק הסר למע�
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 1 הסיכומי� בשלב להעלות רשאיות אינ� ה� כי ,המערערות לחובת עוד אני רואה לציי�, .31

 2 מרצונ� שהסכימו ולאחר ההוכחות הלי� שת� לאחר, הראיה לנטל הנוגעת טענה

 3 לעניי� נפקות לה שיש משו� באופייה מקדמית היא זו טענה. ראיותיה� בהצגת לפתוח

 4 שמיעת טר� זה בעניי� המערערות טענו משלא. במשפט והעדי� הראיות הבאת סדר

 5 .זה בשלב לטענת� לשעות מקו� אי�, הראיות

 6 כתפי על כולו ההלי� לאור� מוטל זה שנטל הרי, השכנוע לנטל הנוגע בכל, כי יובהר

 7  .ההסתברויות מאז� של בר� בו לעמוד ועליה� המערערות

32. � 8 שנרשמו כפי, החשבוניות הא� לשאלה נוגעות הערעור מושא המחלוקות ,כי אוסי

 9 לרבות בפועל שהתרחשה כפי העסקה את מייצגות, המערערות של הקבילי� בפנקסיה�

 10 . הזהב על החשבוניות מוציאי של בעלות� שאלת בעניי�

 11 לה� שסופק לזהב הנוגעי� הפרטי� אודות מלאה ידיעה להיות אמורה למערערות

 12  . בספריה� המתועדות בעסקאות התקשרו עימ� הצדדי� של האמיתית ולזהות�

 13  . בערעור הראיה בנטל שיישאו אלה יהיו שהמערערות הראוי מ�, זה מטע� ג�

 14   והכרעה דיו%

 15   חזית הרחבת – מקדמית טענה

 16 בשלב חדשות טענות להעלות למשיב לאפשר אי� לפיה מקדמית טענה העלו המערערות .33

 17 כי טוענות המערערות. וההשגה השומה הליכי במסגרת לכ� קוד� נטענו שלא הערעור

 18 בנימוקי המשיב הנמקות, לטענת�". דינאמיות שומות" היו לה� שהוצאו השומות

 19 . בערעור מטענותיו שונות בהשגה ובהחלטה השומה

 20 זוג" פרשת: השומה בשלב נדונו לא להל� המפורטי� הנושאי� כי טוענות המערערות

 21, איסחקוב זבולו�, פרשה האחי�, מודיליאני חברת), כוכב סמי לעניי� למעט" (משמיי�

 22 ד.א, 443 ממחסו� השליחי� ידי על הזהב איסו�, י�'יינג'לצ התשלומי�, יל'אברג לירז

 23 לסיכומי 12 סעי�( הלאה וכ� גיל אבי של מהמחברת דוגמאות, הזיקוק בתי, סחר

 24 ). המערערות

 25 .אי� בידי לקבל את הטענה .34

 26 . הערעור בשלב" חדשות טענות" העלה המשיב כי סבורה אינני .35

 27 בהרחבת מדובר כי לקבל אי�, ההלי� התפתחות ע� התחדדו המשיב הנמקות א� ג�

 28 השומה בנימוקי "לב� גבי על שחור" מופיע לשומה ההנמקה עיקר שכ�, אסורה חזית

 29 מנהל' נ חנו) שלו$ 58730�12�13) יפו�אביב תל מחוזי( מ"ע, ראו( בהשגה ובהחלטה

 30 )). 26.10.2015( 61 פסקה 1 אביב תל מוס� ער) מס
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 1 זוג" בפרשת ראשיי� מעורבי� נעצרו כי צוי� השומה נימוקי בפתח, למשל כ�

 2 סמי כי צוי� השומה לנימוקי) ב(2 בסעי� כאשר הראשי הנאש� והורשע" משמיי�

 3 כי נכתב השומה לנימוקי 2 בסעי�. המערערות שייצאו הזהב מקור היו ושליחיו כוכב

 4 היה הזהב מחיר וכי שגרתית שאינה בדר�, בזהב קוד� ידע ללא התנהלו המערערות

 5 ובאופ� השומה בנימוקי ה� תוארה הפיקטיביות החשבוניות שרשרת. מהמקובל נמו�

 6 ובכלל� המעורבי� הגורמי� כל אזכור לרבות, בהשגה בהחלטה יותר וברור מפורט

 7 גיל אבי של למחברת התייחסות ניתנה כ�. יל'אברג ולירז פרשה האחי�, מודיליאני

)� 8  ). ז3 סעי�( הפלשתינאית הרשות בשטחי היה הזהב מקור כי ולטענה) ט3 סעי

 9 נדרשות ה� מה ומול כלפיה� הנטענות הטענות טיב מה ידעו שהמערערות אפוא יוצא

 10  . להתמודד

 11 מוציאי של המסמכי� את בדקו לא ה� לפיה הטענה כי בנוס� טוענות המערערות .36

 12). המערערות לסיכומי 13 סעי�( חזית הרחבת המהווה חדשה טענה היא, החשבוניות

 13 סמי של מחקירתו מהותיי� חלקי� מה� הסתיר שהמשיב כ� על ג� מלינות המערערות

 14 במסגרת רק כוכב סמי של המלא החקירה תמליל את חש� המשיב, לטענת�. כוכב

 15 של הוויזואלי התיעוד את ואילו, ההשגה בשלב ולא, מטעמו ראשית עדות תצהירי

 16 סמי של בפיו המערערות ש� את שתלו מ"מע חוקרי כי מלמד שלטענת�, החקירה

 17 ). המערערות לסיכומי 87 סעי�( ההוכחות שמיעת גמר לאחר רק חש�, כוכב

 18 . אלה טענות לקבל בידי אי� .37

 19 התשובה וכתב הערעור כתב פי על נקבע מ"מע בערעור הכרעה הטעו� המחלוקת גדר .38

 20 3 פסקה, מוס� ער) מס מנהל' נ מ"בע עירו% נווה אגברייה אחי$ חברת 456/92 א"ע(

)21.8.1997.(( 21 

 22 את לצר� וכ� בערעור התשובה בכתב טענותיו מלוא את להעלות רשאי היה המשיב

 23 בכ�. התשובה בכתב טענותיו את לבסס מנת על מטעמו לתצהירי� הנחקרי� הודעות

 24 . אסורה חזית הרחבת משו� אי�

 25 ציי� המשפט ובית, במסמכי� ועיו� גילוי של ורחב מקי� הלי� ניהלו הצדדי� כי יודגש .39

 26 סיועו את לקבל יהיה נית� מסוימי� מסמכי� לגבי מחלוקות שיתגלעו ככל כי במפורש

 27 ). 26.9.2016 מתארי� החלטתי ראו(

 28 המשיב לתצהיר שצורפו שההודעות כ� על הלינו ולא כאמור בבקשה פנו לא המערערות

 29  . המסמכי� גילוי הלי� במסגרת לה� נמסרו לא

 30 להתייחס רשאי היה המשיב, החשבוניות מוציאי של הפורמאליי� למסמכי� באשר

 31 היה וכ� אלה למסמכי� בנוגע שערכו הבדיקות אודות בתצהיריה� המערערות לטענות

 32 .חזית הרחבת משו� בכ� ואי� כ� על השוני� העדי� את לחקור רשאי
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 1 בהכרח לגרו� בכ� אי� השומה בעשיית פג� נפל אפילו כי, היא הפסיקה גישת, כידוע .40

 2 קופחו לא וכאשר הערעור הלי� במסגרת הפג� את לרפא נית� א� בפרט, לבטלותה

 3 פקיד' נ מ"בע השקעות אמבה 40520�01�11 מ"ע( הנישו� של הדיוניות זכויותיו

 4 )). 5.5.2016( 36�37 פסקאות תקווה פתח שומה

 5 : אמת מס לשומת לחתור הוא מס ערעורי במסגרת המשפט בית של תפקידו כי אזכיר

 6 בעלי שני בי% בסכסו) כמכריע רק לא המחוזי המשפט בית יושב, מס בערעור בדונו"

 7 אמת שומת תהא שהשומה לוודא חובה עליו שמוטלת אלא, רגיל אזרחי כבערעור די%

 8, יובהר, ואול$). 686, 683) 2(יח ד"פ, אביב�תל, השומה פקיד' נ מלכוב 495/63 א"ע(

 9 בית לפני מגבלה כל ללא חדשות טענות העלאת לנישו$ לאפשר כדי זו בהלכה אי%

 10 מונחת, שלב ובאיזה להישמע ראויות חדשות טענות אלו השאלה. המחוזי המשפט

 11 ושכל מדוד דעת שיקול זה בעניי% להפעיל אמור והוא, המחוזי המשפט בית של לפתחו

 12 רובומטיקס 1830/14 א"רע" (ומקרה מקרה כל של בנסיבותיו בהתחשב, ישר

 13 )).2.4.2015( גדולי$ למפעלי$ שומה פקיד' נ מ"בע טכנולוגיות

 14 לטענות בתגובה חדשות עובדתיות טענות לעלות רשאי המשיב כי בפסיקה נקבע כ�

 15 שאלה ככל, המשפט בבית הדיו� ובמהל� טענותיו כתבי במסגרת המערער שהעלה

 16 גני 1124/03 א"ע( קופחו לא המערער של זכויותיו עוד וכל האמת בחקר לסייע נועדו

 17 )). 24.1.2005( א"ת שומה פקיד' נ מ"בע והשקעות בניה עופר

 18 של החקירות בשלב ה�, המשיב לטענות ביחס רחבה טיעו� זכות ניתנה למערערות .41

 19 ההשגה בשלב ה�, השומה הוצאת טר� הדיו� בשלב ה�), אביוב ושלמה רוני( נציגיה�

 20 . הדיוניות זכויותיה� קופחו כי מצאתי לא כ� על. הערעור בשלב וה�

 21 טענות להעלות ההזדמנות למערערות ניתנה הערעור שלב במסגרת ג�, ועוד זאת .42

� 22 : נוספות ראיות ולצר

 23 לבקשת המשפט בית נעתר, ההוכחות שמיעת גמר ולאחר, 13.9.2017 בתארי�

 24 של המצולמת חקירתו את המתעד התקליטור את מטעמ� כראיה להגיש המערערות

 25 בקשר טענותיה� את להעלות נאותה הזדמנות קיבלו המערערות. כוכב סמי מר

 26 תיעוד את המשפט בית בפני ולהציג מ"מע חוקרי של בחקירות לכאורה שנפלו לפגמי�

 27 . המלא החקירה

 28 לתיק לצר� המערערות לבקשת המשפט בית נעתר, 10.12.2017 בתארי�, כ� כמו

 29. מטעמ� החשבו� לרואה יד� על שנשלחה האלקטרוני הדואר הודעת את המוצגי�

 30, המשיב טענות ע� להתמודד הנאותה ההזדמנות ניתנה למערערות, דבר של בסיכומו

 31, המשיב בהתנהלות פג� נפל שאפילו, כ�, טענותיה� את ולהעלות ראיותיה� את להציג

 32 . הערעור ניהול במסגרת נרפא זה פג�
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 1  כדי% הוצאו החשבוניות הא$ – האובייקטיבי המבח%

 2 כללי  .א

 3 הא�, שעל הפרק הראשונה בשאלה ולדו� עצמו לטרקלי� להיכנס העת הגיעה .43

 4  . אובייקטיבית מבחינה כדי� הוצאו המערערות בספרי שנוכו המס חשבוניות

 5 בכ� אי�, כדי� שלא הוצאו החשבוניות כי למסקנה אגיע א� ג� כי, כעת כבר ייאמר .44

 6 . המערערות בידי החשבוניות ניכוי גורל את לשבט לחרו'

 7 שיצליחו וככל, הסובייקטיבי החריג של ההגנה למערערות תעמוד עדיי�, זה במקרה

 8 תקינות אינ� החשבוניות כי הקביעה למרות התשומות ניכוי מה� יישלל לא, בו לעמוד

 9  . נפסדת תצא המדינה קופת כי היא הדברי� משמעות א� וא� אובייקטיבית מבחינה

 10 . הקלות מ� אינה הסובייקטיבי בנטל עמידה כי, אזכיר, זאת ע� .45

 11 היו לא כי שיראו די לא, המערערות על שיחול מנת ועל מחט של כקו� צר בחריג מדובר

 12 שנקטו יראו כי נדרש אלא, עיניה� את עצמו שלא או החשבוניות תקינות לאי מודעות

 13 תקינות את לוודא כדי לרשות$ שעמדו הסבירי$ האמצעי$ בכל אקטיבי באופ�

 14  . בספריה� אות� ניכו בטר$ זאת ושעשו החשבוניות

 15 כל לה� שאי� בדיקות ביצוע משמעה אי� סבירי� אמצעי� לנקיטת הדרישה, ודוקו .46

 16 השאלות שאלו, לעסקה הצדדי� ולזהות עליו לבעלות, הזהב מקור לבדיקת קשר

 17  .הסובייקטיבי הנטל במסגרת הנבחנות

 18 על כביכול הקפדה של הרוש� את ליצור מנת על רק, רלוונטיות שאינ� בדיקות ביצוע

 19 הסובייקטיבי בנטל לעמוד לה� יסייע ולא למערערות יועיל לא, בדיקות של מסודר נוהל

 20  . כתפיה� על המוטל

 21, יד� לאל אשר כל ועשו הסבירי$ האמצעי$ בכל נקטו כי, אפוא, לשכנע המערערות על

 22 יראו כי נדרש כ� כמו. החשבוניות כשרות את לברר מנת על, לב ובתו� כנה כוונה מתו�

 23  .   החשבוניות את ניכו ובטר� אמת בזמ� כ� שנהגו

 24  עובדתי רקע  .ב

 25  כוכב סמי של והרשעתו" משמיי$ זוג" פרשת .1

 26 בענ� פיקטיביות חשבוניות הפצת של נרחבת מפרשה חלק הינו זה ערעור, כאמור .47

 27 . הזהב

 28 עיקר ועל הפועלות הנפשות על בקצרה אעמוד, הדמויות וריבוי הפרשה מורכבות בשל

 29 . לענייננו הרלוונטיות העובדות

 30 בעובדות הודאתו פי על הורשע, בפרשה מרכזית דמות), כוכב סמי – להל�( כוכב סמואל .48

 31 ממוש� מאסר עונש וריצה טיעו� הסדר במסגרת) בשלישית( המתוק� האישו� כתב
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 1) כלכלית( פ"ת; המערערות נציגי לתצהירי 1ד נספח, ראו() כתב האישו$ –(להל� 

 2 )).15.12.2013( כוכב סמואל' נ המיסי$ רשות ישראל מדינת 21315�07�13

 3 2013 יוני לחודש ועד 2011 אוגוסט שמחודש בתקופה, האישו� בכתב המפורט לפי .49

 4, אחרי� ובמקומות, הפלשתינאית הרשות בשטחי – תיעוד ללא – זהב רכש כוכב סמי

 5 ). המוברח הזהב או הזהב – להל�( בישראל מכירתו לש�

50. � 6 כעוסק נרש� לא הוא, בישראל המוברח הזהב למכירת פעל כוכב שסמי העובדה חר

 7  . ביצע אות� הזהב מעסקאות הנובע המס את שיל� ולא דיווח ולא מ"מע לצרכי

 8 את ג� כמו, המוברח בזהב הסחר את לאפשר מנת על, האישו� כתב עובדות לפי .51

 9 ומס מ"מע מתשלו� להתחמק ובמטרה, וייצואו מכירתו, המקומי לשוק החדרתו

 10 תכנית של לביצועה אחרי� ע� פעל כוכב סמי, ממכירתו ההכנסות בגי� הכנסה

 11 בי� הזהב של למכירות פיקטיבית חשבונאית כסות ניתנה במסגרתה עבריינית

 12 של לגיטימית כביכול התנהלות של) כוזב( מצג להציג במטרה השוני� המעורבי�

 13  . בזהב מסחר

 14 הקשר את המס רשויות מפני להסוות מנת ועל, העבריינית התוכנית ביצוע לצור� .52

 15 משפחתו קרובי חלק�", שליחי�" מטעמו הופעלו, המוברח לזהב כוכב סמי של הישיר

 16 הזהב מכירת של האחרו� לשלב עד" גב אל גב" עסקאות שרשרת יצירת תו�), חתניו(

 17 . מישראל וייצואו ליצואני�

 18 לתצהיר' ה נספח, ראו( בפרשה שהורשעו אחרי� מעורבי� של הודאה לפי, השליחי� .53

 19מדינת ישראל רשות המיסי$ נ'  21218�07�13ת"פ (מחוזי ת"א) , המערערות נציגי

 20 הזהב זוקק ש�, זיקוק לבתי המוברח מהזהב חלק הובילו), )8.9.2014( איל% שפק

 21 מהזהב חלק. אחרי� למעורבי� יד� על והובל נאס�), fine" (פיי�" מסוג לזהב המוברח

 22 המעורבי�. האחרי� למעורבי� מהשליחי� ישירות הועבר לזיקוק נדרש שלא המוברח

 23 מנת על וזאת, המס לרשויות ידווחו, שניכו הפיקטיביות החשבוניות כי, וידאו האחרי�

 24 זהב ומכירת קניית של שווא למצג ולגרו�, מס מתשלו� ולהשתמט להתחמק שיוכלו

 25 ). הדי� לגזר יא�ט סעיפי�, שפק איל% עניי�( לגיטימיתכביכול 

 26 המוברח הזהב לכיסוי הפיקטיביות החשבוניות הוצאת, האישו� בכתב המפורט לפי .54

 27 באמצעות, הוציאו אשר אסולי� ודוד פרשה יניב, יל'אברג יעקב באמצעות נעשתה

 28. הזהב את שסיפקו אלו ה� כי בכזב נרש� בה� פיקטיביות חשבוניות, שונות חברות

 29, השמש מעיי� חברת, מודיליאני חברת: הבאות החברות האישו� בכתב צוינו היתר בי�

 30 ). 1�7 סעיפי�, ושלמה רוני לתצהירי 1ד נספח( סחר ד.א וחברת ויינשטיי� חברת
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 1 ניסי� היה מודיליאני חברת של בעליה, פרשה יניב היה ויינשטיי� חברת של בעליה

 2 . אסולי� דוד היה סחר ד.א חברת של בעליה), פרשה יניב אחיו בחברה עבד ועמו( פרשה

 3 חשבוניות בהפצת טיעו� הסדר במסגרת הודאתו פי על הורשע יל'אברג יעקב

 4 39109�10�15 פ"ת, ראו( זהב אספקת של לכאוריות עסקאות ביצוע בגי� פיקטיביות

 5 )). 30.11.2017, פורס� לא( יל'אברג' נ המסי$ רשות

 6, דוד מאיר: שליחי� ארבעה באמצעות נעשתה המוברח הזהב אספקת, המשיב לטענת .55

 7 בחסות שפעלו) השליחי$ – יחד להל�( גיל) אבי( ואברה� פדלו� דניאל, עשור יעקב

 8 ). השליחויות חברת – להל�( מאיר דוד שבבעלות D.M מורשה עוסק

 9 את הביאו גיל ואבי מאיר דוד, עשור יעקב השליחי� כי בחקירתו אישר כוכב סמי

 10 27, 25, 23 שורות 65 עמוד, 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול( לישראל מהשטחי� הזהב

 11  ).�30ו

 12 ודוד הוא וכי, השליחויות בחברת גיל אבי ע� יחד עבד כי בחקירתו אישר עשור יעקב

 �13ו 3 שורות 374 עמוד, 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול( כוכב סמי של החתני� ה� מאיר

 14 לנסיעות מאיר דוד לשליח מתלווה היה כי מ"מע רשויות בפני בחקירותיו ציי� כ� ).18

 15 16.6.2013 מתארי� הודעה, 77 נספח( מודיעי� באזור ומסאבא מנאדר הזהב נאס� בה�

 16 ).121�152 שורות

 17  : כדלקמ� הייתה המוברח בזהב המסחר שיטתלטענת המשיב,  .56

 18 מכרו) והשליחי� כוכב סמי( הישראליי� והמפיצי�) פלשתינאי� גורמי�( הזהב ספקי

 19  .מ"ומע הכנסה מס למרשמי ומחו' חשבונאי תיעוד ללא הזהב את

 20 שמטרת�, אמיתית עסקית פעילות כל נעדרות, פיקטיביות חברות הוקמו, כ� לצור�

 21 למכירות חשבונאי ביטוי מת� תו� בישראל זהב מכירת של לגיטימי מצג להציג הייתה

 22  . בספריה�

 23 מנת על פיקטיביות חשבוניות, back to back, לשנייה אחת הוציאו הקש חברות

 24  .והשליחי� כוכב סמי ידי על הזהב להברחת הקשורה המקורית החוליה את לטשטש

� 25 השרשרת כל עבור העסקה את לממ� שתפקידו, היצוא� נמצא השרשרת בסו

 26  . המדינה מקופת התשומות מס החזרי באמצעות

 27 מהתוכנית כחלק הזהב את לייצא היה בשרשרת המערערות תפקיד, המשיב לטענת

 28  .ל"הנ

 29 כוכב סמי נגד הפלילי בהלי� שנקבעו והמסקנות הממצאי� כי להעיר המקו� כא� .57

 30 א42 סעי� מכוח המערערות לחובת לכאורה ראיה מהווי� אינ� האחרי� והמעורבי�

 31 .�1971א"התשל], חדש נוסח[ הראיות לפקודת
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 1 הזהב פרשת בגי� האחרי� והמעורבי� כוכב סמי של הרשעת� בעצ� יש, זאת ע�

 2, ל"לחו יד� על ויוצא המערערות של לידיה� הגיע כי התברר יו� של שבסופו, המוברח

 3 המנהליות הראיות ליתר ולהצטר� ממילא עליה� המוטל השכנוע ר� את להעלות כדי

 4 ).72 פסקה ברקת עניי�; 59 פסקה מתת דניאל עניי�( שבפניי

 5  "משמיי$ זוג" בפרשת הנטע% וחלק% המערערות .2

 6 מר' בחודש פעילותה את והפסיקה 2012 יוני בחודש הוקמה, אביוב, 1 המערערת .58

2013 . 7 

 8 אביוב. א בש� מ"במע כעוסק רשומה והייתה 2008 יוני בחודש הוקמה 2 המערערת

 9 והגישה �.ר.א.ש�ל שמה את 2 המערערת שינתה 2013 בינואר". תבליני� מזו�" בסיווג

 10 יוני בחודש". וסיטונאות זהב מכירת" לסיווג המשיב אצל עיסוק סיווג לשינוי בקשה

 11 חיי�, המשיב נציג לתצהיר 12�18 סעיפי�( פעילותה את �.ר.א.ש הפסיקה 2013

 12 ). טמיר

 13 – להל�( אביוב רוני מר היה לערעור הרלוונטית בתקופה ומנהלה אביוב של הבעלי� .59

 14 ).שלמה – להל�( אביוב שלמה, אחיו אביוב בחברת עבד רוני ע� יחד). רוני

 15 שלמה היה לערעור הרלוונטית בתקופה �.ר.א.ש של הרשו� והדירקטור המניות בעל

 16 "). המערערות נציגי" – יחד להל� יכונו ושלמה רוני(

 17 הפיקטיביות החשבוניות בשרשרת האחרונה החוליה היו המערערות כי סבור המשיב .60

 18  . ל"לחו המוברח הזהב את לייצא היה שתפקידה" משמיי� זוג" בפרשת

 19 ידי על לישראל מחו' יוצא אשר הזהב, כי מלמד הנסיבות מכלול, המשיב לטענת

 20 כחלק למערערות הועבר והוא כוכב סמי של המוברח בזהב מקורו המערערות

 21, השליחי� באמצעות סופק הזהב. מ"מע רשויות את להונות העבריינית מהתכנית

 22 שונות חברות כאשר, אורכה לכל הפיקטיביות החשבוניות שרשרת את שליוו

 23 מעטה לתת מנת על לשנייה אחת הפיקטיביות החשבוניות את הוציאו בשרשרת

 24 את לטשטש נועד בשרשרת החוליות ריבוי כאשר בזהב למסחר לגיטימי חשבונאי

 25 הקשר את ולהסוות) כוכב סמי ידי על הזהב הברחת( המקורית החוליה של עקבותיה

 26  .המוברח לזהב המערערות של

 27, אמת עסקאות משקפות הערעור מושא החשבוניות כי טוענות, מציד�, המערערות .61

 28, מלאה תמורה עבורו ושולמה החשבוניות מוציאי ידי על זהב לה� סופק במסגרת�

 29 .מ"המע מרכיב בגי� לרבות

 30 חשבוניות קיבלו החשבוניות שמוציאי יוכח א� א� כי וטוענות מוסיפות המערערות

 31 החשבוניות מוציאי כי יוכח א� וא� הזהב את לה� שמכרו מהספקי� תקינות לא

 32 במסגרת הזהב את רכשו שה� העובדה מ� לשנות בכ� אי�, כשר לא ממקור זהב רכשו
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 1 מטענת להשלי� אי�, לטענת�. מלאה תמורה עבורו ושילמו וכשרה לגיטימית עסקה

 2 החשבוניות מוציאי שקיבלו החשבוניות כשרות ואי הזהב מקור בדבר המשיב

 3  . רבב נפל לא שבה�, המערערות שקיבלו לחשבוניות

 4 הספקי� אצל ודרישה חקירה לבצע המערערות על היה כי המשיב טענת, ועוד זאת

 5 ספקי� לאות� הזהב את שמכרו הספקי� ואצל החשבוניות למוציאי הזהב את שמכרו

 6 אינה, הזהב מקור של כשרותו על לעמוד מנת על וזאת, הזהב מכירות שרשרת לאור�

 7 בה� הסבירי� האמצעי� בגדר אינה והיא בה לעמוד אפשרות כל אי�, סבירה דרישה

 8  .  עליה� המוטל הסובייקטיבי הנטל את להרי� מנת על לעמוד המערערות נדרשות

 9 שנמסר הזהב כי יתברר א�: זה בשלב כבר, דיוק� על דברי� להעמיד הראוי מ� .62

 10 מ� מנוס יהיה לא, בעליו היו לא וה� החשבוניות למוציאי שיי� היה לא למערערות

 11 בידי הוצאו לא ה� שכ� אובייקטיבית מבחינה כדי� שלא הוצאו החשבוניות כי הקביעה

 12 . להוציא� מוסמ� שהיה מי

 13 מ"מע לרשויות המערערות ע� עסקאותיה� על דיווחו החשבוניות שמוציאי העובדה .63

 14 אלו שחשבוניות ללמד בראיות יהיה עוד כל החשבוניות כשרות על מלמדת אינה

 15 . הזהב של האמיתיי� הבעלי� היה שלא מי בידי הוצאו

 16 ככל, מלאה תמורה עבורו ושילמו הזהב את רכשו המערערות כי יוכח א� א�, לכ� .64

 17 החשבוניות ייחשבו, החשבוניות מוציאי בבעלות היה לא הזהב כי למסקנה שאגיע

 18 .אובייקטיבית מבחינה כדי� שלא שהוצאו ככאלו

 19 יהיו המערערות שכ� התשומות ניכוי בפני הדלת את לסגור בכ� יהיה לא, זאת ע�

 20 יכלו ולא, ידעו לא כי לשכנע שיצליחו בהנחה, הסובייקטיבי החריג של להגנה זכאיות

 21 בכל שנקטו הג� וזאת הזהב של הבעלי� היו לא החשבוניות מוציאי כי, לדעת

 22  . לרשות% שעמדו הסבירי$ האמצעי$

 23 להוכחתו הנטל, מחמיר במבח� נבח�, מצומצ� הוא הסובייקטיבי החריג כי אזכיר

 24  . הסתברויות מאז� של בר� בו לעמוד ועליה� המערערות כתפי על מלא באופ� מוטל

 25 אי� עדיי�, הסובייקטיבי בנטל יעמדו לא א� א�, לפיה נוספת טענה העלו המערערות .65

 26 ושול� דווח מ"המע מרכיב שכ� המדינה לקופת לנזק לגרו� יד� על התשומות בניכוי

 27 מ"מע חוק לפי" ההקבלה עקרו�" נשמר, זאת לאור. החשבוניות מוציאי ידי על

 28  .עמדו בו התשומות מס של החזר קבל הזכות ולמערערות

 29 .קושי מעוררת זו טענה כי כעת כבר אציי� .66

 30 לנכות הזכות לרוכש קמה, המוכר ידי על העסקאות מ"מע ומשול� מדווח כאשר, אכ�

 31' ד השופטת דברי וראו", ההקבלה עקרו�"ל בהתא� וזאת ששיל� התשומות מס את

 32 של היותה תוצאת שבה$ מצבי$ על א) מתפרס להל% הדיו%: "סלע בעניי� ביניש
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 1 הגיע לא בגינה משול$ להיות היה שאמור מ"המע כי היא" כדי% שלא" החשבונית

 2 ). 14 פסקה, סלע עניי�" (המס לשלטונות

 3 אינה התשומות מס את לנכות כדי� מס חשבונית מקבל של שזכותו כש�, זאת ע�

 4 ניכוי להתיר אי� כ�, העסקאות מס את לשל� החשבונית מוציא של בחובתו תלויה

 5 שיל� החשבונית שמוציא משו� רק כדי� שלא שהוצאה חשבונית פי על תשומות מס

 6 את לנכות מנת על, כדי� שהוצאה מס בחשבונית להצטייד החובה. העסקאות מס את

 7 עמודי� נמדר( העסקאות מס תשלו�ואינה תלויה ב נפרדת חובה היא, התשומות מס

 8 2086/03) ירושלי� מחוזי( ש"בע מזרחי מרי� השופטת' כב דברי ג� ראו; 627�628

 9 )). 31.08.2006( 13 פסקה, מ"מע מנהל' נ מ"בע בניה ש% ר$

 10 בגי� העסקאות מס), בהמש� ראו( המשיב נציג דברי ולפי, העובדתי במישור .67

 11 על השרשרת במעלה קוזז אלא המדינה לקופת שול� לא הערעור מושא החשבוניות

 12, זה לפי. הלאה וכ� מספקיה� החשבוניות מוציאי שקיבלו פיקטיביות חשבוניות ידי

 13 שמס בשעה ח"ש מיליו� 7 �כ של בסכו� תשומות מס החזר קיבלו המערערות

 14 . נפסדת יצאה המדינה וקופת שול� לא מעול� העסקאות

 15 מה. זה אחרי בשרשרת למדינה הועבר לא עובדתית מ"המע: "המשיב נציג העיד כ�

 16 מתארי� פרוטוקול" (...בדר) שנתנו ההנחות כל את למעשה מימ% הוא? עשה כ% הוא

 17  ). 20�21 שורות 310 עמוד 2.7.2017

 18 בחשבוניות הגלו� מ"המע מרכיב את החשבוניות למוציאי שילמו כי המערערות טענת .68

)� 19 בסופו, יתברר א� לה� לסייע תוכל לא) מ"מע לחוק 132 סעי� ראוו, שתוכח בהנחה א

 20 העסקאות תקינות את לוודא מנת על הסבירי� האמצעי� כל את נקטו לא כי, יו� של

 21 32448�03�17) יפו�אביב תל מחוזי( מ"ע( אחרי� במקרי� שכתבתי כפי. והחשבוניות

 22, 1 אביב תל מוס� ער) מס מנהל' נ) שותפות( שיווק י.צ יפה ונרדע תעיזי צמח

 23 את לבדוק מנת על סבירי� אמצעי� נקט שלא עוסק)), 17.05.2018( 41�42 פסקאות

 24 שהניח כמי כמוהו, במסגרתה שקיבל החשבוניות ואת מתקשר הוא בה העסקה כשרות

 25 . עצמו על להלי� אלא לו ואי�, הצבי קר� על מעותיו

 26 מתוכנית נפרד בלתי חלק היו המערערות כי, בטענתו המשיב צודק א�, שכ� וחומר קל

 27 ייצוא, המשיב לטענת. המיסי� מרשות הסתרתו תו� המוברח בזהב למסחר עבריינית

 28 מס מלוא של החזר לקבל דרישה תו�, אפס בשיעור מ"במע 1 המערערת ידי על הזהב

 29 מימו� את דבר של בסופו פשרישא הוא, הערעור מושא החשבוניות פי על התשומות

 30  . השרשרת כל עבור אותהעסק

 31 טענותו ההקבלה בעקרו� לפגיעה שגרמה זו היא המתוארת שההתנהלות היא התוצאה

 32  .לרש לעג אלא �אינ, ההקבלה עקרו� בש� כביכול, התשומות לניכוי לזכות� המערערות
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 1  :מתת דניאל בעניי� קירש השופט' כב דברי וראו

 2 היא מדווח בלתי ממקור סחורה אספקת להסוואת השיטות אחת כי המפורסמות מ%"

 3. המקורית העסקה של עקבותיה טשטוש תו)' גב�אל�גב' עסקאות שרשרת יצירת

 4 מס על) לכאורה( כדי% דיווח למצוא עשויי$ אנו כאמור בשרשרת נתונה חוליה בכל

 5 ).77 פסקה" ()תשומות מס של לכאורה( כדי% ניכוי ומנגד עסקאות

 6 מוציאי מול בהליכי� נוקטות ועוד� נקטו מ"מע רשויות, כי עלה מהחקירות .69

 7 פרוטוקול( עסקאות שומת הוצאה ולחלק� תשומות נשללו לחלק� כאשר, החשבוניות

 8 326 בעמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול; 21�25 שורות 89 בעמוד 18.6.2017 מתארי�

 9  ).29 שורה 272 עמוד, 6�7 שורות 343 עמוד, 18�23 שורות

 10 בשומת החשבוניות מוציאי חיוב בצד, תשומות בשומת חיוב�, המערערות לטענת

 11, מס כפל כדי עולה) מספקיה� שקיבלו החשבוניות בגי�( תשומות ובשומת עסקאות

 12 .כדי� שלא עושר עשיית המהווה באופ�

 13 . לקבל בידי אי� זו טענה .70

 14 כנגד המשיב ידי על שננקטו להליכי� א� בפני שהוצגו מהעדויות ברור לא כלל, ראשית .71

 15 .למערערות שהוצאו לחשבוניות ישיר קשר יש החשבוניות מוציאי

 16, אחת מפע� יותר המדינה לקופת המגיע המס את יגבה לא כי המשיב על חזקה, שנית

 17 של לחשש� בסיס רואה איני ולכ�, מהמערערות וה� החשבוניות ממוציאי ה�

 18בכל הנוגע לשומות התשומות שהוצאו  :כדי� שלא תתעשר המדינה קופת כי המערערות

 19הרי שמדובר בעסקה נפרדת מזו הנדונה בענייננו. בכל הנוגע למוציאי החשבוניות 

 20לשומות העסקאות שהוצאו למוציאי החשבוניות בגי� העסקאות ע� המערערות (ככל 

 21 באשרחזקה על המשיב כי לא יגבה את המס המגיע יותר מפע� אחת.  ,שהוצאו)

 22 מוצאת איני, המס את לגבות ממי בהחלטתו המשיב את המנחי� הגבייה לשיקולי

 23 ייגבה המדינה לקופת המגיע המס כי המשיב של הצהרתו נרשמה עוד כל בה� להתערב

 24 .אחת פע�

 25 לא זו לטענה שכ� בררנית אכיפה בדבר המערערות טענתהידרש לל אי� ג�, כ� בתו�

 26ע"מ (מחוזי מרכז) ( הפסיקה על כמתחייב, ראייתית תשתית כל תוהמערער והניח

 27  ). )16.07.2015( 94, פסקה נ' פקיד שומה כפר סבאדוד אהרוני ואח'  14183�11�12

 28  בערעור המחלוקת גדר .3

 29 על למערערות שהוצאו המס בחשבוניות הכלול התשומות מס ניכוי את שלל המשיב .72

 30 . אלנת� אריאל�ו סחר ד.א, האור כוכבי, ח.מ.נ.נ: החשבוניות מוציאי ידי
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 1 של אמיתית עסקה משקפות הערעור מושא החשבוניות הא�, היא הנשאלת השאלה .73

 2 כדי� הוצאו כי עליה� לומר שנית� באופ� למערערות החשבוניות ממוציאי זהב מכירת

 3 . בה� הכלול התשומות מס את לנכות רשאיות היו המערערות וכי

 4 למוציאי הא�, למערערות שנמכר הזהב שיי� היה למי, בשאלה לדו� מקו� יש זה בכלל

 5 לגור� או, בספריה� המערערות ניכו שמ� את הנושאות החשבוניות שאת, החשבוניות

 6 ? בשרשרת אחרת לחוליה שמא או, והשליחי� כוכב סמי, אחר

 7 שהונחו הראיות מכלול של מקיפה בחינה לאחר המצטיירת התמונה כי ואומר אקדי$ .74

 8 ולכ% למערערות שסופק הזהב של" הבעלי$" היו לא החשבוניות שמוציאי היא בפניי

 9. בעסקה האמיתי" המוכר" את מייצגות יד$ על שהוצאו החשבוניות כי לומר נית% לא

 10, מספקיה$ הזהב את רכשו לא החשבוניות שמוציאי כ) על מצביע הראיות מכלול

 11 של" רכישה" ובהעדר, לה$ למכור זהב היה לא ספקי$ שלאות$ הפשוט מהטע$

 12 לא ג$ וממילא, טענו לא החשבוניות מוציאי כי יובהר. שלו" מכירה" תיתכ% לא זהב

 13 ע$ שנותרנו כ), שלה$ הספקי$ שאינו, אחר ממקור הזהב את רכשו כי, הוכיחו

 14 לא, זה רקע על. למערערות למכור זהב היה לא החשבוניות למוציאי לפיה התוצאה

 15 הבעלי$ את אובייקטיבית מבחינה משקפות הערעור מושא החשבוניות כי, לומר נית%

 16 מוצק בסיס יש, מכ) יתירה. כדי% שלא הוצאו כי לקבוע יש ולכ% הזהב של האמיתיי$

 17 כוכב מסמי שהגיע המוברח בזהב מקורו למערערות שסופק הזהב כי המשיב לטענת

 18 של הבעלי$ היו לא החשבוניות מוציאי כי במסקנה לתמו) יש בכ) וג$, והשליחי$

 19 . למערערות כביכול מכירתו בגי% מס חשבוניות להוציא רשאי$ היו לא ולכ% הזהב

 20 וספק ספק כל ע$ ההתקשרויות אופ% של מעמיק ניתוח לאחר הגעתי זו למסקנה

 21  .להל% שאפרט כפי, והחשבוניות הזהב אספקת שרשרת לאור)

 22   הזהב של הבעלי$ היו לא – אסולי% ודוד סחר ד.א – החשבוניות מוציאי  .ג

 23 בעלי� היו לא החשבוניות מוציאי לפיה המשיב בעמדת תומכת להל� הניתוח מסקנת .75

 24 זהב היה לא שלה� שלספקי� הפשוט מהטע� למערערות למכור יכלו אותו זהב של

 25 רכשו כי, להוכיח בידיה� עלה לא וממילא, טענו לא החשבוניות מוציאי. לה� למכור

 26 את משקפות אינ� שהחשבוניות היא התוצאה. ספקיה� שאינו אחר ממקור זהב

 27 לא החשבוניות מוציאי ידי על זהב של" רכישה" בהעדר שכ� בעסקה האמיתי המוכר

 28  . למערערות מה� הזהב של" מכירה" תיתכ�

 29 ד.א בידי שהוצאו חשבוניות ניכתה, �.ר.א.ש, 2 המערערת, הדברי� בפתח שנכתב כפי .76

 30 נציג לתצהיר 2 נספח( ח"ש 87,132 של ס� על עמד בה� שנכלל מ"המע שסכו�, סחר

 31 ). טמיר חיי�, המשיב
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 1 מיעקב קיבל כי מ"במע חקירותיו במסגרת הודה, סחר ד.א של בעליה, אסולי� דוד .77

 2) 426�438 שורות, 26.6.2013 מתארי� הודעה, 72 נספח( פיקטיביות חשבוניות יל'אברג

 3 שסיפק הזהב מקור וכי, כוכב מסמי זהב רכישת של עסקאות לכסות מנת על

 4 ). 625�626 שורות, ש�( גיל ואבי מאיר דוד, עשור יעקב בש� בשליחי� היה ללקוחותיו

 5, עשור יעקב מול עבד הדר� ובהמש�, גיל אבי מול עבד בתחילה, אסולי� של עדותו לפי

 6  . השליחויות וחברת מאיר דוד

 7 מסכו� 1% של בגובה( שנת� החשבונאי הכיסוי עבור עמלות קיבל כי טע� עוד

 8 י�'יינג'צ באמצעות לשליחי� מועברת הייתה הזהב עבור התמורה וכי) החשבונית

 9 מתארי� הודעה, 75 נספח�ו 440�469 שורות 26.6.2013 מתארי� הודעה, 72 נספח(

 10 ). �4ו 1 עמודי� 1.7.2013

 11 . יל'אברג יעקב של בעדותו נתמכת אסולי� דוד של עדותו .78

 12 פיקטיבי חשבונאי כיסוי העניק אלא, זהב מכר לא כי יל'אברג ציי� מ"במע בחקירתו

 13  : שקיבל לעמלות בתמורה כוכב סמי של לזהב

 14. נכו%. ת. אסולי% לדוד ולא שפק לאיל% לא פרשה ליניב לא זהב מכרת שלא הבנתי: ש"

 15 החשבוניות כל אוויר מכרתי אני. ת? זה מה אז. ש. זהב היה לא. ת? הזהב מאיפה. ש

 16 אינה ההדגשה" [ולדוד ליניב__, ל. אויר רק מכרתי זהב אי% מכרתי שאני הזהב של

 17  ). �291 285 ותשור 11 עמוד 20.6.2013 מתארי� הודעה, 66 נספח] (במקור

 18, הפלשתינאית מהרשות סוחר, חרוב שעומר לאחר, כי יל'אברג יעקב הסביר בהודעתו

 19 שסמי כזו הייתה ביניה� החלוקה, כוכב לסמי חשבוניות שיספק מנת על אליו פנה

 20  :לחשבוניות דואג והוא לזהב דואג כוכב

 21 לחשבונית דואג אני"; "היה זה ככה', החשבוניות אתה, הזהב אני' לי אמר סמי"...

 22 נספח( "הזהב את מביאי$ היו שלו החתני$ שה$ סמי של השליחי$ .לזהב דואג וסמי

 23  ). �96�98ו  93�947 7 7 ותשור 3.7.2013 מתארי� הודעה, 67

 24 והשליטה, השליחי� של הנרחבות סמכויותיה� על בחקירתו העיד אסולי� דוד .79

 25 : בזהב שלה� האפקטיבית

 26  "; לי אמרו שה$ מהמחיר אחר במחיר למכור יכולתי לא אני"

 27  "; לא: ת? צורה באיזה, הסחורה תגיע אי) לקבוע יכולת אתה הא$: ש"

 28  "; לא: ת? אלי) הסחורה הגעת אופ% את לקבוע יכולת אתה הא$: ש"

 29   ";לא: ת? אחרי$ ממקורות סחורה להזמי% יכול אתה הא$"

 30? יינגי$'הצ אל מלקוחות כספי$ של העברה כל על השליחי$ את מעדכ% היית הא$"

 31  " כ%: ת

 32  ".כ%: ת ?הלקוחות ידי על שהועברו לסכומי$ בנוגע אות$ מעדכ% היית הא$. ש"
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 1  ). 3�4 עמודי� 1.7.2013 מתארי� הודעה, 75 נספח(

 2  – וכ�

 3 מ"בע במתכות וסחר שיווק ד.א חברת של מוציא שאתה החשבוניות ככה א$. ש"

 4 על מהשטחי$ בשחור שמגיע זהב כנגד כיסוי חשבונית היא מ"בע אביוב. א לחברת

 5  ?מאיר ודויד] עשור[ עסור יעקב השליחי$ ידי

 6  ...מהשטחי$ הגיעה שהסחורה ידעתי לא אני אבל כ%. ת

 7  ?הזאת הסחורה את הזמנת אתה ממי. ש

 8  .מהשליחי$: ת

 9  ?הזאת הסחורה את ל) הביא מי: ש

 10  .השליחי$: ת

 11  ?הזאת הסחורה כנגד פיקטיבית מס חשבונית ל) הוציא מי: ש

 12 ).4 עמוד 5.7.2013 מתארי� הודעה, 76 נספח" (יל'אברג ולירז יעקב: ת

 13 :השליח היה האמיתי הזהב ספק כי העיד אסולי� דוד, כ� כמו .80

 14 נספח" (הזהב של האמיתי הספק הוא. לי הכיר שיעקב הגור$ הוא. גיל אברה$"...

 15 ). 435 שורה 26.6.2013 מתארי� הודעה, 72

 16 אביוב. וא האור כוכבי חברות היו לקוחותיו בי� כי מ"במע בחקירתו העיד אסולי� דוד .81

 17 26.6.2013 מתארי� הודעה, 72 נספח) (2 המערערת, �.ר.א.ש �ל כזכור שונה ששמה(

 18 ). 622 שורה

 19 המס חשבוניות את הוציא כי העיד אסולי� דוד, 2 למערערת הזהב מכירת עסקת לגבי

 20 הועבר הזהב עבור שהתשלו� בעוד, עמלות תמורת� וקיבל חשבונאי כיסוי בתור

 21  : לשליחי�

 22 אני: ת? מ"בע אביוב. א חברת י"ע ל) שהועברו התשלומי$ ע$ עשית אתה מה: ש"

 23 מול מהעסקה של) הרווח היה מה: ש. התשלו$ מלוא את לשליחי$ אות$ העברתי

 24 מ"מע כולל לא מהחשבוניות אחוז רגיל היה שלי הרווח: ת? מ"בע אביוב. א חברת

 25 הודעה, 76 נספח" (יל'אברג ויעקב לירז ובי% ביני חצי חצי חילקתי אני הזה האחוז את

 26 ). 4 עמוד 5.7.2013 מתארי�

 27 הבעלי� היה ולא בלבד" מתוו�" שימש כי והעיד אסולי� דוד חזר המשפט בבית ג� כ� .82

 28 ). 1�5 שורות 329 עמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול( הזהב של

 29 ולכ� זהב רכשו לא, אסולי� ודוד סחר ד.א חברת, החשבוניות מוציאי כי עולה מכא� .83

 30 היא התוצאה. האחרי� החשבוניות למוציאי או למערערות זהב למכור יכלו לא

 31 מס פיה� על לנכות נית� ולא כדי� הוצאו לא למערערות יד� על שהוצאו שהחשבוניות

 32 . תשומות



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
  

   

 72מתו�  23

 1 בי� חי' ליצור שנועדה חשבוניותה בשרשרת" תחנה" למעשה שימשה סחר. ד.א חברת

 2 התכנית ע� אחד בקנה העולה באופ�, היצוא� לבי� הזהב של האמיתיי� הבעלי�

 3  .האישו� בכתב המתוארת העבריינית

 4 בתארי� מורשה כעוסק נרשמה סחר ד.א שחברת בעובדה ג� נתמכת זו מסקנה .84

 5 ממו� לו היה לא, הזהב בתחו� ניסיו� כל היה לא, אסולי� דוד, לבעליה כאשר 7.5.2012

 6 בלבד במזומ� אלא בנק חשבו� באמצעות להתנהל ביכולתו היה לא וא� נכסי� או

 7; 421�431 שורות 26.6.2013 מתארי� הודעה, 72 נספח( י�'יינג'צ חשבונות ובאמצעות

 8 שורות 2.7.2013 מתארי� שלמה של הודעתו, 6 נספח ;שלמה רוני לתצהירי ט נספח

33�35.( 9 

 10, 18 נספח, בול' יינג'צ של הבעלי�, סיטו� איציק( י�'יינג'הצ אחד של הבעלי� מעדויות

 11, לכאורה, שהתקבלו הכספי� כי עולה) 12�14 שורות 3 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה

 12 ייפוי לה� שהיה עשור ויעקב גיל אבי השליחי� ידי על נמשכו סחר ד.א של מלקוחותיה

 13 למעט סחר ד.א לידי הגיעה לא הזהב מכירת תמורת, היינו, הכספי� למשיכת כוח

 14 .החשבוניות הוצאת בגי�" תיוו�" של עמלה

 15 החשבוניות ממילא, הזהב של הבעלי� הייתה לאסחר  ד.א חברת כי משהוכח .85

 16 לא ולכ� הזהב של האמיתי המוכר את שיקפו לא, 2 המערערת, �.ר.א.ש�ל שהוציאה

 17 .   כדי� הוצאו כי לומר נית�

 18 ואריאל האור כוכבי, ח.מ.נ.נ, האחרי� החשבוניות מוציאי כי לקבוע יש, דומה באופ�

 19. אסולי� ודוד סחר ד.א מהספק נרכש שכביכול זהב למערערות למכור יכלו לא, אלנת�

 20 על כביכול שנמכר בזהב שמקור�, למערערות שהוצאו החשבוניות שכל היא התוצאה

 21  .כשרות אינ�, אסולי� ודוד סחר ד.א ידי

 22  . כעת אפנה, האחרי� החשבוניות מוציאי של הזהב מקור שאלת בעניי� לדיו�

 23 של הבעלי$ היו לא – אלנת% ואריאל האור כוכבי, ח.מ.נ.נ – החשבוניות מוציאי  .ד

 24 הזהב

 25 החשבוניות שלמוציאי להראות היא הדיו� מטרת, הקוד� בסעי� כמו, כא� ג� .86

 26 היה לא שלה� שלספקי� הפשוט מהטע� למערערות למכור זהב היה לא שבכותרת

 27 זהב רכשו כי, הוכיחו לא וממילא, טענו לא אלה חשבוניות מוציאי. לה� למכור זהב

 28 אותו זהב בבעלות� היה כי לומר נית� לא ולכ�, שלה� הספקי� שאינו, אחר מגור�

 29 . למערערות למכור יכלו
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 1 החשבוניות מוציאי ש� על החשבוניות כי המשיב בעמדת תומכת להל� הניתוח מסקנת .87

 2 לומר נית� לא ולכ� אות ע� המערערותבעסק האמיתי המוכר את שיקפו לא שבכותרת

 3 .  פיה� על תשומות ניכוי המאפשר באופ� כדי� הוצאו כי

 4 כחשבוניות הנחזי� מסמכי� 17 ניכתה, אביוב, 1 המערערת כי העלו המשיב ממצאי .88

 5 אריאל של בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק ידי ועל האור כוכבי ידי על שהוצאו מס

 6 . אלנת�

 7 80,859 של ס� על עמד האור כוכבי ידי על שהוצאו בחשבוניות שנכלל מ"המע סכו�

 8 של ס� על עמד אלנת� אריאל ידי על שהוצאו בחשבוניות שנכלל מ"המע וסכו� ח"ש

 9 . ח"ש 1,179,598

 10 כחשבוניות הנחזי� מסמכי� 67 ניכתה, �.ר.א.ש, 2 המערערת כי העלו המשיב ממצאי .89

 11 אריאל של בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק, ח.מ.נ.נ, האור כוכבי ידי על שהוצאו מס

 12 . סחר ד.א �ו אלנת�

 13 578,323 של ס� על עמד האור כוכבי ידי על שהוצאו בחשבוניות שנכלל מ"המע סכו�

 14 של ס� על עמד ח.מ.נ.נ ידי על שהוצאו בחשבוניות שנכלל מ"המע סכו�, ח"ש

 15 עמד אלנת� אריאל ידי על שהוצאו בחשבוניות שנכלל מ"המע סכו�, ח"ש 4,506,600

 16 ד.א ידי על שהוצאו בחשבוניות שנכלל החשבוניות סכו�( ח"ש 1,347,323 של ס� על

 17 ). ח"ש 87,132 של ס� על עמד סחר

 18 .אמיתיות עסקאות משקפות הערעור מושא החשבוניות כי טוענות המערערות .90

 19 יכלו לא, אלנת� ואריאל האור כוכבי, ח.מ.נ.נ, החשבוניות מוציאי כי טוע� המשיב .91

 20 מתחייבת, אחר מגור� זהב רכשו כי הוכיחו שלא ומאחר, שלה� מהספקי� זהב לרכוש

 21 החשבוניות ניכוי את לשלול כדי בכ� די. למערערות זהב מכרו לא כי המסקנה

 22 .שהוציאו

 23 תמורת פיקטיבי חשבונאי כיסוי נתנו ל"הנ החשבוניות מוציאי כי וטוע� מוסי� המשיב

 24 מקורו, זהב למערערות שסופק ככל וכי, החשבוניות מסכו� בשיעור עמלות קבלת

 25, האישו� בכתב המתוארת העבריינית התכנית במסגרת מטעמו ובשליחי� כוכב בסמי

 26 . לעיל כמפורט

 27 של בעלי� היו לא ל"הנ החשבוניות מוציאי כי למסקנה הגעתי, להל� שאסביר כפי

 28 טענו שלא משו� וה� לה� למכור זהב היה לא שלה� שלספקי� משו� ה�, הזהב

 29 מכירה תיתכ� לא זהב של רכישה באי�. אחר מגור� זהב רכשו כי הוכיחו לא וממילא

 30 מתחת הקרקע את לשמוט כדי בכ� ודי למערערות החשבוניות ממוציאי זהב של

 31  .שהוציאו החשבוניות תקינות
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 1 האור כוכבי, ח.מ.נ.נ( החשבוניות מוציאי של לכאורה הזהב ספקי היו מי .1

 2  )?אלנת% ואריאל

 3 סימו היה הרלוונטית בתקופה ובעליה 1.4.2010 בתארי� התאגדה האור כוכבי חברת .92

 4 ). ושלמה רוני לתצהירי 1 נספח( כה�

 5: ספקי� מכמה זהב, לכאורה, רכשה האור כוכבי כי מ"במע בחקירתו ציי� כה� סימו

 6 חברת, השמש מעיי� חברת, מ"בע בזהב מסחר גולדי חברת, מודיליאני חברת

 7, פרשה יניב היה הללו החברות בכל הקשר איש כאשר, משמיי� ברכה חברת, ויינשטיי�

 8 21.7.2013 מתארי� הודעה, 85 נספח( אסולי� דוד באמצעות סחר ד.א מחברת וכ�

 9 נספח; 402�407 שורות 15 עמוד 23.7.2013 מתארי� הודעה, 86 נספח; 90�92 שורות

 10 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול; 49�54 שורות 3 עמוד 24.7.2013 מתארי� הודעה, 87

 11 ). 1�18 שורות 357 ועמוד 32�33 שורות 356 עמוד

 12 נדיב ניצ� היה הרלוונטית בתקופה ובעליה 28.8.2012 בתארי� הוקמה ח.מ.נ.נ חברת .93

 13 ).ושלמה רוני לתצהירי ח נספח(

 14 חברת: ספקי� מכמה זהב, לכאורה, רכשה ח.מ.נ.נ כי מ"במע בחקירתו צי� נדיב ניצ�

 15 אריאל מורשה ועוסק האור כוכבי חברת, מ"בע בזהב מסחר גולדי חברת, מודיליאני

 16 מתארי� הודעה, 107 נספח; 15�22 שורות 5.2.2013 מתארי� הודעה, 103 נספח( אלנת�

 17 ). 76 שורה 4 עמוד 26.6.2013

 18 בזהב מסחר גולדי מורשה כעוסק מ"במע לראשונה נרש� אלנת� אריאל מורשה עוסק .94

 19 )ושלמה רוני לתצהירי ז נספח( 1.7.2012 בתארי�

 20 מודיליאני חברת: ספקי� מכמה זהב, לכאורה, רכש כי בחקירתו ציי� אלנת� אריאל

 21), 5�8 שורות 84 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול( מ"בע בזהב מסחר גולדי וחברת

 22 נספח( והמערערות) נדיב ניצ�( ח.מ.נ.נ חברת היו הזהב את ממנו שרכשו הלקוחות וכי

 23  ).  129, 109, 83 שורה 3�4 עמודי� 24.6.2013 מתארי� הודעה, 91

 24 אחרי� ספקי� על החשבוניות מוציאי הצביעו לא, ל"הנ הספקי� מלבד כי יובהר .95

 25 .הזהב את לה� מכרו שכביכול

 26 הצביעו עליה� בספקי� היה הזהב של מקורו הא�, השאלה את לבחו�, אפוא, נותר

 27 מוציאי הצביעו עליה� לספקי� כי משמעה בשלילה תשובה .החשבוניות מוציאי

 28 למוציאי כי המסקנה תתחייב וממילא לה� למכור זהב היה לא החשבוניות

 29 .כעת אפנה זו לבחינה. למערערות למכור זהב היה לא החשבוניות
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 1 ?החשבוניות למוציאי זהב מכר הא$ – מ"בע בזהב מסחר גולדי הספק .2

 2 שיי�( אלנת� אריאל מורשה עוסק של בזהב מסחר גולדי בי� להבחי� יש, ראשית .96

 3 זבולו� של בבעלותו המצויה מ"בע בזהב מסחר גולדי חברת לבי�) החשבוניות למוציאי

 4 . פרשה האחי� ובשליטת איסחקוב

 5 במסגרת ציי�, מ"בע בזהב מסחר גולדי חברת של הרשו� הבעלי�, איסחקוב זבולו� .97

 6 בחברה בזהב מסחר פעילות של לקיומה כלל מודע היה לא כי מ"במע חקירתו

 7 אלנת� אריאל ע� או האור וכוכבי ח.מ.נ.נ חברות ע� עסקאות ביצע לא וכי שבבעלותו

 8 ). 145�157 שורות 5 עמוד 18.6.2013 מתארי� הודעה, 65 נספח(

 9 בעקבות בזהב מסחר גולדי חברת את הקי� כי מ"במע בחקירתו הסביר איסחקוב

 10 כוונה שו$ לי הייתה לא: "הוראותיה� פי על והתנהל פרשה וניסי� יניב ע� היכרות

 11 ).73 שורה 3 עמוד 18.6.2013 מתארי� הודעה, 65 נספח" (פרשה ניסי$ של קו� להיות

 12 ייפוי בעל היה) אחיו( פרשה וניסי� בזהב מסחר גולדי בחברת שכיר היה פרשה יניב .98

 13 . זו בחברה לפעול כוח

 14 .הזהב של הבעלי� היו לא ה� כי עולה פרשה האחי� בעניי� להל� שיפורטו מהעדויות

 15 בזהב מסחר גולדי לחברת ג� וכ�, זהב היה לא פרשה ולאחי� לאיסחקוב א�

 16  ? לה� שאי� מה את החשבוניות למוציאי למכור יכלו הכיצד, שבשליטת�

 17 מהאחי� הזהב את לרכוש יכלו לא החשבוניות מוציאי כי למסקנה מוביל להל� הניתוח

 18  .בה� שמקורו זהב למערערות למכור יכלו לא וממילא בשליטת� ומהחברות פרשה

 19  . כעת אפנה, פרשה האחי� שבבעלות החברות שורת לבחינת

 20  ?החשבוניות למוציאי זהב מכרו הא$ – פרשה האחי$ שבבעלות החברות .3

 21 האחי� שהוציאו החשבוניות מסלול: מסלולי� בשלושה שבכותרת השאלה את אבח�

 22 . ללקוחות מה� הזהב אספקת ומסלול הזהב עבור לה� ששול� הכס� מסלול, פרשה

 23 החשבוניות מסלול

 24 ע� קשר קשרו האחרי� והמעורבי� כוכב סמי, האישו� בכתבי המפורט לפי, כזכור .99

 25, שונות חברות באמצעות, להוציא מנת על אסולי� ודוד פרשה יניב, יל'אברג יעקב

 26 .המוברח הזהב את שסיפקו אלו ה� כי בכזב נרש� בה� פיקטיביות חשבוניות

 27 המוזכרות( ויינשטיי� חברת ושל השמש מעיי� חברת של הבעלי� היה פרשה יניב .100

 28 ). האחרי� והמעורבי� כוכב סמי של האישו� בכתבי

� 29 מטע� לפעול כוח ומיופה מ"בע בזהב מסחר גולדי בחברת שכיר היה פרשה יניב, בנוס

 30 מתארי� הודעה, 55 נספח( לעיל האישו� בכתבי מאוזכרת היא שא�, מודיליאני חברת

 31 ).92 שורה 3 עמוד, 35 שורה 2 עמוד 16.6.2013
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 1 חברת של הבעלי� הרלוונטית בתקופה היה, פרשה יניב של אחיו ,פרשה ניסי� .101

 2 . מ"בע בזהב מסחר גולדי חברת מטע� לפעול כוח ייפוי ובעל מודילאיני

� 3 משלוח ותעודות חשבוניות פנקסי פרשה לאחי� העביר כי טע� זבולו� איסחקוב, בנוס

 4 ).59�81 שורות 3 עמוד 18.6.2013 מתארי� הודעה, 65 נספח( בזהב מסחר גולדי ש� על

 5 ספקי ע� הקשר על אחראי היה יניב כי מ"במע בחקירותיה� העידו פרשה האחי� .102

 6, 57 נספח( החשבוניות הוצאת ועל הלקוחות ע� הקשר על אחראי היה וניסי� הזהב

 7 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה, 60 נספח; למטה 3 עמוד 27.6.2013 מתארי� הודעה

 8 ).  1�4 שורות 4

 9 בי� וכי, יל'אברג יעקב היה שלו הזהב ספק כי מ"מע חוקרי בפני ציי� פרשה יניב .103

 10 עמוד 7.6.2013 מתארי� הודעה, 53 נספח( אלנת� ואריאל האור כוכבי נמנו לקוחותיו

 11  ).3 עמוד 27.6.2013 מתארי� הודעה, 57 נספח; �18ו 16 שורות 4 עמוד, 2 שורה 2

 12 מכרתי אני. ת? זה מה אז. ש. זהב היה לא. ת: "כי העיד יל'אברג יעקב, שכזכור, אלא

 13 ליניב___ ל אויר רק מכרתי זהב אי% מכרתי שאני הזהב של החשבוניות כל אוויר

 14 ). �291 285 שורה 11 עמוד 20.6.2013 מתארי� הודעה, 66 נספח" (ולדוד

 15 הוציאה כי מ"במע חקירתה במסגרת העידה, יל'אברג יעקב של זוגו בת, יל'אברג לירז .104

 16 . יל'אברג יעקב של בהוראתו מס חשבוניות

 17 ומלאה שונות חברות של חשבוניות פרשה וליניב אסולי� לדוד הוציאה היא, עדותה לפי

 18 שירות לתת או סחורה להעביר מבלי וזאת בה� לכתוב לה שאמרו מה לפי פרטיה� את

 19 שורות 3 עמוד 20.6.2013 מתארי� הודעה, 69 נספח( בחשבוניות שנכתב למה ובניגוד

 20 ). 222�226 שורות 9 ועמוד 68�69 שורות 4 עמוד, 64�67

 21 אספקת כל" כי האחרו� טע�, פרשה יניב לבי� יל'אברג יעקב בי� שנער� בעימות .105

 22.... הוציא שהוא שליחויות מחברת או. מטעמו שליח י"ע, דרכו אלי הגיעה הסחורה

 23 ". כוכב סמי זה מי מושג לי אי%

 24 לעצמי שערתי: "...פיקטיביות ה� החשבוניות כי ידע פרשה שיניב סבר כי טע� יל'אברג

 25 מוכר שאני ידע שהוא או משוגע שאני חשב שהוא או זה ממני קבל שהוא שבמחיר

 26 ). 5 עמוד 3.7.2013 מתארי� הודעה, 58 נספח" (חשבוניות

 27 זהב סיפקו לא כי מ"במע חקירותיה� במסגרת טענו נוספי� מעורבי� זהב ספקי .106

 28 חשבוניות מ"בע מסחר לגולדי או מודליאני לחברות הוציאו לא וכי פרשה לאחי�

 29 מר של הודעה, 51 נספח; 20.6.2013 מתארי� געפר אבו מוסא מר של הודעה, 50 נספח(

 30 מתארי� אריה ריי� מר של הודעה, 52 נספח; 21.6.2013 מתארי� סאלח באס�

20.6.2013 .( 31 
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 1 שקיבל שהחשבוניות להבי� לו גרמו החקירות כי מ"במע בחקירותיו אישר פרשה נסי� .107

 2 אחר ממקור הגיע הזהב הנראה ככל וכי הזהב של האמיתי הבעלי� את מייצגות אינ�

 3 ). 99�103 שורות 3 עמוד 23.6.2013 מתארי� הודעה, 63 נספח( לו ידוע שאינו

 4 חברות באמצעות, פרשה האחי� ידי על שסופקו החשבוניות כי עולה לעיל מהאמור .108

 5 חברות. הזהב על האמיתית הבעלות את שיקפו לא, ובשליטת� שבבעלות� שונות

 6 הצביעו עליה� מהספקי� הזהב את רכשו לא מ"בע בזהב מסחר וגולדי מודיליאני

 7 לדברי. אחר מגור� זהב רכשו כי הוכח ולא למכור זהב היה לא ספקי� שלאות� משו�

 8 . זהב לא וודאי", אוויר" רק לה� מכר הוא ל'אברגי יעקב

 9, אפוא, היה מי, החשבוניות למוציאי זהב סיפקו לא אסולי� ודוד פרשה האחי� א� .109

 10 ? הזהב את לכאורה לה� שסיפק גור� אותו

 11 ששילמו התשלומי� כי למסקנה תוביל הכס� מסלול אחר התחקות, להל� שנראה כפי

 12 לידי דבר של בסופו הגיעו, אלנת� ואריאל האור כוכבי, ח.מ.נ.נ, החשבוניות מוציאי

 13 קט� בשיעור בעמלה" מסתפקי�" ספקיה� כאשר כוכב סמי של מטעמו השליחי�

 14 כפי, דומה למסקנה יובילנו הזהב אספקת מסלול ג�. החשבונית מסכו�) 0.5%�1%(

 15  . להל� שיפורט

 16 של האמיתיי� הבעלי� לפיה במסקנה, אפוא, תומכי� הזהב ומסלול הכס� מסלול

 17 מסקנה. החשבוניות מוציאי ולא מטעמו והשליחי� כוכב סמי, הנראה ככל, היו הזהב

 18, למערערות שהוצאו החשבוניות תקינות מתחת, וביה מינה, הקרקע את שומטת זו

 19  .האובייקטיבית מהבחינה לפחות

 20  הכס� מסלול

 21 מודיליאני ש� על שהוציאו החשבוניות בגי� כי ללמוד נית� פרשה האחי� מהודעות .110

 22 . הזהב בגי� התמורה את למשו� כוח ייפויי נית� שלשליחי� בעוד עמלה רק קיבלו ה�

 23 עבורו משכו פדלו� ודניאל עשור יעקב, גיל אבי, מאיר דוד השליחי� כי טע� פרשה יניב

 24; 38�44 שורות 2 עמוד 5.3.2013 מתארי� הודעה, 54 נספח( שוני� י�'יינג'מצ כספי�

 25  ). 7 עמוד 4.7.2013 מתארי� הודעה, 59 נספח

 26: י�'יינג'הצ לגבי התנהלותו הייתה זו כי מ"במע חקירתו במסגרת ציי� פרשה יניב

 27" שלי לספק עמלה פחות והעברתי לכרטיס שנכנס הסכו$ כל את במזומ% משכתי"

 28 ). 7 עמוד 4.7.2013 מתארי� הודעה, 59 נספח(

 29, 62 נספח( החשבוניות ממוציאי התמורה את לידיו קיבל לא כי העיד פרשה ניסי�

 30 מאחיו" תיוו� דמי" א� קיבל אלא) 89�90 ותשור 3 עמוד 20.6.2013 מתארי� הודעה

 31, 60 נספח( ועסקה עסקה כל בגי� החשבונית מסכו� 0.25%�0.5% של בסכו�, יניב

 32 הכספי� כי מהודעתו עולה, בנוס�). 9�17 שורות 3 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה
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 1 20.6.2013 מתארי� הודעה, 62 נספח( השליחי� לידי הועברו י�'יינג'בצ שהתקבלו

 2 ). 86�92 שורות 3 עמוד

 3 כי עולה מ"מע חוקרי בפני השוני� י�'יינג'בצ תפקידי� בעלי של מהודעותיה� .111

 4 . במזומ� השליחי� ידי על נמשכה י�'יינג'לצ שהועברה התמורה

 5 ודוד עשור יעקב כי העידה" השקעות עילאי" יינג'צ של הבעלי�, חני� אילנה, למשל כ�

 6, 11 נספח' (יינג'מהצ כספי� עבורה ומשכו סחר ד.א חברת של כוח מיופי היו מאיר

 7  ). 1�2 שורות 230 ועמוד 22�28 שורות 229 עמוד 26.6.2013 מתארי� הודעה

� 8 חברות של כוח מיופי היו גיל ואבי מאיר דוד, עשור יעקב כי העידה חני� אילנה, בנוס

 9 הודעה, 11 נספח' (יינג'מהצ כספי� עבור� ומשכו מ"בע בזהב מסחר וגולדי מודילאיני

 10 ). 1�8 שורות 233 עמוד, �24�27ו 5�13 שורות 232 עמוד 26.6.2013 מתארי�

 11 חברת של כוח מיופה היה עשור יעקב כי העיד" השקעות עילאי"ב עובד, אסידי מיכאל

 12 השליחי� את והפעיל מודילאיני' חב של כוח מיופה היה פרשה שניסי�, סחר ד.א

 13 גולדי חברת מטע� הכוח ומיופי השליחי� ושג�, דוד ומאיר גיל אברה�, עשור יעקב

 14 במסגרת שנעשו הפעולות רוב לטענתו. מאיר ודוד גיל אבי, עשור יעקב היו בזהב מסחר

 15 השליחי� לידי במזומ� ותשלומ� ל"הנ לחברות שהועברו הכספי� קבלת היו' יינג'הצ

 16 שורות 3 עמוד, 30�31 שורות 2 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה, 16 נספח( הכוח מיופי

1�3 ,8�22 .( 17 

 18 הייתה האור כוכבי חברת כי העיד" בול' "יינג'צ של הבעלי�, סיטו�) יצחק( איציק

 19 שבפועל ומי סחר ד.א חברת ע� שביצעה עסקאות בגי� כספי� של העברות מבצעת

 20, 18 נספח( עשור ויעקב גיל אבי השליחי�, היתר בי�, היו במזומ� הכספי� את מש�

 21 ). 12�14 שורות 3 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה

 22 ביצעו בזהב מסחר וגולדי ח.מ.נ.נ חברות כי העיד" בול' "יינג'בצ שעבד, ביטו� יוסי

 23 וברכה השמש מעיי�, סחר ד.א, מודיליאני הספקי� לטובת כביכול', יינג'לצ העברות

 24 אברה� גיל, מאיר דוד השליחי� כי ועדכנו' יינג'בצ כרטיס פתחו והאחרוני�, משמיי�

 25 26.6.2013 מתארי� הודעה, 20 נספח( עבור� הכספי� את למשו� רשאי� עשור ויעקב

 26, בנוס�). 2�3 עמודי� 16.6.2013 מתארי� הודעה, 18 נספח; �59�61ו 55�56 שורות

 27 נוצר הכרטסות בעלי לבי�' יינג'הצ בי� הראשוני הקשר ביטו� יוסי של לגרסתו

 28  ). 32�38 שורות 25.6.2013 מתארי� הודעה, 19 נספח( גיל אבי באמצעות

 29 הזהב לספקי החשבוניות ממוציאי לכאורה ששולמה התמורה כי עולה הראיות מכלל .112

 30 הגיעה לא, פרשה האחי� ובשליטת שבבעלות בזהב מסחר וגולדי מודיליאני, לכאורה

 31 בעמלה" מסתפקי�" פרשה האחי� כאשר השליחי� לידי א� כי האחרוני� לידי

 32 . החשבוניות מסכו�) 0.5%�1%( קט� בשיעור
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 1 נספח( 1% �כ על עמד החשבונית הוצאת בגי� מהתיוו� שלו הרווח כי אישר אסולי� דוד

 2 שורות 26.6.2013 מתארי� הודעה, 72 נספח; 4 עמוד 5.7.2013 מתארי� הודעה, 76

 �3כ על עמד מעסקאותיה� החשבוניות מוציאי של הרווח שיעור דומה באופ� ).458�459

 4 אריאל; 63�64 שורות 3 עמוד 23.7.2013 מתארי� כה� סימו של הודעה, 86 נספח( 1%

 5 ניצ� של הודעה; 103 נספח, 7�8 שורות 85 עמוד 18.6.2017 מתארי� בפרוטוקול אלנת�

 6  ).33�34 שורות 4 עמוד 5.2.2013 מתארי� נדיב

 7 הגורמי� שאר כאשר – לשליחי� התמורה מלוא תשלו� כי המשיב טענת, מכא�

 8 קבוע בשיעור מעמלות רק נהני�, פרשה האחי� וה� החשבוניות מוציאי ה�, המעורבי�

 9  . לסמו� מה על לה יש, בזהב השליחי� בעלות על מעיד – החשבונית מסכו�

 10 רווח שולי מקובלי� זהב בעסקאות כי טענת� את הוכיחו לא המערערות, כ� בתו�

 11) פרשה האחי� ובכלל�( הספקי� של" העמלות" משיעור ללמוד נית� לא ולכ� קטני�

 12  ". הזהב מוכרי" ולא" מתווכי�" רק היו כי

 13, והסמכויות השליטה, הכוח כי לראות נקל, בכללותה התמונה על מתבונני� כאשר

 14 שליחי�. כוכב סמי של מטעמו השליחי� בידי היו, בבעלותו שהזהב מי את המאפייני�

 15 למתווכי� העמלות בניכוי( הזהב מכירות בגי� התמורה ממלוא נהנו רק לא אלו

 16 שייצאו למערערות לאספקתו עד הזהב של המכירה תהלי� בכל שלטו אלא) בשרשרת

 17  . בהמש� שאפרט כפי, ל"לחו אותו

 18 מכירתו מתמורת ונהנו הזהב של הבעלי$ היו השליחי$ לפיההמסתברת  המסקנה

 19"מכרו" את הזהב  החשבוניות מוציאילפיה הטענה  מתחת הקרקע את שומטת

 20 . למערערות

 21 הזהב מסלול

 22 החשבוניות מוציאי ידי על כביכול רכישתו משלב, הזהב מסלול אחר התחקות .113

 23 מובילה, פרשה לאחי� שמכרו הספקי� לעניי� השרשרת במעלה וא�, פרשה מהאחי�

 24 . כוכב סמי של מטעמו לשליחי� ושוב שוב אותנו

 25 כמו, כולה העסקאות בשרשרת השליחי� של הקבועה נוכחות�, לראות שניווכח כפי

 26 עמדת את מחזקת, למערערות בהעברתו ושליטת� הזהב לאספקת אחריות� ג�

 27. בבעלותו שהזהב למי ומתאימה גרידא שליח של מזו חורגת מעורבות� כי המשיב

 28 ללקוחות לפנות וידעו עצמאי באופ� פעלו השליחי�, להל� שנראה כפי, מכ� יתירה

 29  .הספקי� של" תיווכ�" בלא א� ישיר באופ�

 30 הקרקע את שומטת הזהב של הבעלי$ היו השליחי$ לפיההמסתברת  המסקנה

 31 .   האובייקטיבית ברמה לפחות, למערערות שהוצאו החשבוניות תקינות מתחת
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 1 השליחויות מחברת שליחי� באמצעות ללקוחותיו זהב מספק היה כי העיד פרשה יניב .114

D.M )2 ). 5 עמוד 23.6.2013 מתארי� הודעה, 56 נספח 

 3  : פרשה יניב נשאל מ"במע בחקירתו

 4  ? של) מהספקי$ שקנית את זהב של) בעיניי$ רואה היית אתה הא$ :ש"

 5 שליחויות חברת של שליח ע$ מגיע היה שלי מהספקי$ שקניתי הזהב רוב: ת

 6 אמ.די כמו, מזמי% הייתי אישי באופ% שאני שליחויות חברת או הספק מטע$

 7 מכיר אני שה$ שלה$ הפעילות על וסמכתי תקופה לאור) אית$ שעבדתי שליחויות

 8 ה$. עשור ויעקב מאיר דוד מול עבדתי אני השליחי$ את מכיר לא אני. מאיר דוד את

 9 לפני יו$ או יו$ באותו הלקוח שהזמי%, אחרת מתכת או הזהב את ללקוח מביאי$ היו

 10  ). 2 עמוד 3.7.2013 מתארי� הודעה, 58 נספח" (ישיר באופ% אליי או

 11 כספי� משיכות לצור� עבורו שליחויות ביצע פדלו� דניאל ג� כי העיד פרשה יניב

 12  ).38�44 שורות 2 עמוד 5.3.2013 מתארי� הודעה, 54 נספח( י�'יינג'מצ ודולרי�

 13 השליחי� ובכלל�, D.M השליחויות חברת של השליחי� כי העיד פרשה יניב, כ� כי הנה .115

 14 פרשה יניב. ללקוחותיו ישירות הזהב את סיפקו, פדלו� ודניאל עשור יעקב, מאיר דוד

 15 למסירתו קוד� בתכולתו שהתעניי� או אותו שבדק, המשלוח את שראה מאשר אינו

 16 .השליחי� ידי על ללקוח ישירות הועבר המשלוח כי העיד אלא, לשליחי�

 17 עי� למראית הייתה בזהב פרשה יניב של בעלותו כי המשיב בעמדת תומכת זו עדות

 18  . בלבד

 19 השליחי� כי, מ"מע חוקרי בפני שציי�, פרשה נסי� של בעדותו למצוא נית� נוס� חיזוק .116

 20 ויודעי� הלקוחות את מכירי� ה� כאשר, עצמאי באופ� ללקוחות הזהב את סיפקו

 21 . הסחורה את לספק ולמי ללכת א�ל

 22 ואילו" שליחי�"כ תפקדו שהספקי� התמונה מצטיירת פרשה ניסי� של מעדותו

 23  ". הספקי�" היו השליחי�

 24  :עצמ� בעד מדברי� והדברי�

 25 ראיתי לא שהגיעו מקרה בכל. התחשבנות לצור) הביתה אלי מגיעי$ היו הלקוחות"

 26 חשבוניות כתבתי רק במפגשי$. ישירות הזהב את לה$ הביאו השליחי$, אצל$ זהב

 27 "....י$'יינג'צ לאות$ מעבירי$ היו הכס� ואת

� 28   – ובנוס

 29 טלפו% קיבלתי שבו בודד מקרה היה...וקבלות חשבוניות מלבד דבר סיפקתי לא אני"

 30 ולהכניס הזהב גושי את ממנו לקחת פעמי חד באופ% ממני שבקש השליח מאיר מדוד

 31 נספח" (מננמח נדיב ניצ% של הלקוח לכרטיס יהודה באור סנטר גולד למפעל אות$

 32 ).�75�76ו 67 שורות 2 עמוד 23.6.2013 מתארי� הודעה, 63
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 1   – וכ�

 2 את מתאמי$ וה$ הטלפו% את יודע ג$ אולי, הספק את מכיר, קבוע הוא השליח"

 3 בדיוק שזה במודיליאני לעבוד אותי הכניס כאשר אותי לימד יניב. המפגש מקו$

 4, 61 נספח" (שהבנתי מה לפי להגיע לא% לבד יודעי$ כבר וה$ השליחי$ מול תפקידי

 5  ). 53�55 שורות 2 עמוד 17.6.2013 מתארי� הודעה

 6 נשאל, 2 למערערת החשבוניות ממוציאי אחת שהייתה, ח.מ.נ.נ של הבעלי�, נדיב ניצ� .117

 7 . פרשה האחי� בשליטת מהחברות הזהב את פיסית קיבל הא� מ"מע בחקירות

 8 כי נדיב ניצ� העיד, בזהב מסחר גולדי הספק של הבעלי�, איסחקוב לזבולו� הנוגע בכל

 9  . הזהב את פיזית ממנו שקיבל לו זכור לא

 10 היה הוא לפעמי$"; "לא ולפעמי$ כ% לפעמי$ לי הזכור לכל: "העיד פרשה ניסי� לגבי

 11" ש$ זה את משאיר אני לי אומר היה הוא. הזיקוק במפעל עבורי זה את משאיר

 12  ). 146�151, 136 שורה 6 עמוד 26.6.2013 מתארי� הודעה, 107 נספח(

 13 בבית הזהב את עבורו ש� מי ידע וכיצד א� להסביר נדיב ניצ� ידע לא הנגדית בחקירתו

 14  ). 16�23 שורות 305 עמוד, 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול( הזיקוק

 15 לא מהספקי$ זהב ל) העבירו שלטענת) השליחי$ מדוע" בחקירותיו נשאל כאשר

 16" ?פע$ כל בעצמ) החשבונית את לקחת צרי) היית ואתה החשבונית את אית$ הביאו

 17 עמוד 26.6.2013 מתארי� הודעה, 107 נספח" (יעבוד שהעסק החלטתי ככה: "השיב

 18 ). 376�378 שורות 14

 19 החשבוניות ממוציאי אחת שהייתה, האור כוכבי חברת של הבעלי�, כה� סימו .118

 20 שליח י"ע או בעצמו דוד י"ע או מגיע החומר" כי מ"במע בחקירתו העיד, למערערות

 21 נספח( יעקב הוא השליח של שמו וכי", בגוש או מתכת, בגרגירי$ מגיע החומר, מטעמו

 22 ). �162ו 159�160 שורות 7 עמוד 23.7.2013 מתארי� הודעה, 86

 23 את לי מביאי$ היו השליח או] פרשה[ יניב" כי מ"במע בחקירתו כה� סימו ציי� עוד

 24 גושי$ או, סנטר גולד של מתכת בלוחיות או שר של בשקית או מגיע היה זה, הזהב

 25  ). 76�77 שורות 4 עמוד 24.7.2013 מתארי� הודעה, 87 נספח" (ברוכי$ או

 26 מתארי� הודעה, 87 נספח" (כזה קבוע שליח, ]פרשה[ יניב של השליח היה אבי..."

 27  ). 59 שורה 3 עמוד 24.7.2013

 28 זה יעקב, ש$ שליח היה שיעקב בלדרות של סוג, שליחי$ חברת הייתה" כי העיד כ�

 29 עבד שדוד ג$ זוכר אני, הזהב את מעבירי$ היו וה$ בה עבד אתמול עליו ל) שאמרתי

 30 3 עמוד 24.7.2013 מתארי� הודעה, 87 נספח" (הזו החברה ע$ האלו השליחי$ ע$

 31  ). 62�64 שורות
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 1 ובי� סחר ד.א מחברת לכאורה נרכש א� בי�, הזהב את העבירו שליחי� שאות�, מכא�

 2  .  פרשה האחי� שבשליטת מהחברות לכאורה נרכש א�

 3 פרשה האחי� של מהחברות הזהב את קיבל כי מ"במע בחקירותיו ציי� אלנת� אריאל .119

 4 . השליחי� באמצעות ג�

 5 ואבי מאיר דוד, עשור יעקב היו מודיליאני מחברת הזהב את לו שהעבירו השליחי�

 6  . גיל

 7 הזהב את אליו והעביר שלו עובד היה פדלו� דניאל השליח כי ציי� אלנת� אריאל

 8 מתארי� הודעה, 91 נספח( זיקוק לבית ישירות אותו מעביר שהיה או ממודיליאני

 9  ). 93 �ו 49�52 שורות 24.6.2013

 10 בזהב מסחר גולדי מטע� שליחויות ביצע פדלו� דניאל כי אישר גיל אבי השליח ג�

 11  ). 238�239 שורות 16.6.2013 מתארי� הודעה, 94 נספח(

 12 פרשה מהאחי� הזהב אספקת בתהלי� ג� כי התמונה מתחוורת אלה מעדויות .120

 13 רגיל שליח של תפקידו. רגיל שליח של מזה החורג תפקיד לשליחי� היה למערערות

 14. השולח של מדויקות הנחיות פי על למקו� ממקו� סחורה של טכנית בהעברה מתמצה

 15 א�, להגיע ומתי להגיע לא� ידעו, עצמאי באופ� שתפקדו בענייננו השליחי� לגבי כ� לא

 16  . בבעלותו שהזהב למי מתאימה זו התנהלות. מהספקי� הנחיות לקבל מבלי

 17 הבעלי$, הנראה כפי, היו מטעמו והשליחי$ כוכב סמי לפיה המסתברת המסקנה

 18 ע$ ביחד, נוס� נדב) מהווה) בהמש) כ) על פירוט וראו( למערערות שסופק הזהב של

 19 זהב רכשו כי הוכיחו ולא מספקיה$ זהב רכשו לא החשבוניות מוציאי כי הקביעה

 20 שיקפו לא החשבוניות מוציאי ידי על למערערות שהוצאו החשבוניות כי, אחר מגור$

 21  .   ולכ% הוצאו שלא כדי% בעסקה האמיתי המוכר ואת הזהב של האמיתי הבעלי$ את

 22   ביניי$ סיכו$

 23 אסולי� ודוד פרשה יניב, יל'אברג יעקב כי המרשיעה הודאתו במסגרת הודה כוכב סמי .121

 24 . העבריינית בתכנית חלק לקחו

 25 כיסוי רק שימשו וה� למכור זהב לה� היה לא כי הודו אסולי� ודוד יל'אברג יעקב

 26  .  זו הודאתו בגי� הורשע א� יל'אברג יעקב. מעמלה ונהנו פיקטיבי חשבונאי

 27 סחר ד.א�ו אלנת� אריאל, האור כוכבי, ח.מ.נ.נ: החשבוניות מוציאי כי עולה מהעדויות .122

 28 שלאחי� הפשוט מהטע�, פרשה באחי� שמקורו המוברח הזהב של הבעלי� היו לא

 29 זהב מכרו לא שה� המסקנה מתחייבת ולכ�, לה� למכור זהב היה לא פרשה

 30  .שלו מכירה תיתכ� לא זהב של רכישה באי�. למערערות
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 1 מסחר וגולדי מודיליאני החברות כימצטיירת התמונה , בפני שהוצגו העדויות סמ� על .123

 2 שמטרתה החשבוניות בשרשרת" תחנה" שימשו, פרשה האחי� שבשליטת, מ"בע בזהב

 3 . חוליה שייצאה אותו לחו"לה לבי� הזהב של האמיתיי� הבעלי� בי� חי' ליצור הייתה

 4 ולא שלה� מהספקי� זהב לרכוש יכלו לא החשבוניות מוציאי, כה עד הדברי� לסיכו� .124

 5 זהב שמכרו לומר נית� לא לכ�. הזהב את לה� למכור היה שיכול אחר גור� על הצביעו

 6 .זהב של מכירה תיתכ� לא זהב של רכישה באי�. למערערות

 7 זהב בגי�, למערערות שהוצאו שהחשבוניות לקבל אי� ממילא הדברי� פני ה� משאלו

 8 של האמיתי המוכר את משקפות, החשבוניות מוציאי של בספקי� כביכול שמקורו

 9  .החשבוניות מוציאי לבי� המערערות שבי� בעסקה הזהב

 10 לכאורה הזהב ברכישת שמקור�, למערערות שהוצאו שהחשבוניות, ולמד צא .125

 11 הבעלות את משקפות אינ�, אסולי� ומדוד פרשה האחי� שבשליטת מהחברות

 12  .כדי� שלא הוצאו ולכ� הזהב של האמיתית

 13 החשבוניות שרשרת במעלה לכאורה הזהב ספקי .4

 14 מושא הזהב של הבעלי� היו לא החשבוניות שמוציאי היא לעיל מהדיו� המסקנה .126

 15 שכביכול שהספקי� משו�, היתר בי�, זאת. למערערות נמכר שכביכול החשבוניות

 16 מוציאי יכלו כיצד, זהב של רכישהבלא . זהב של בעלי� היו לא הזהב את לה� מכרו

 17 ?למערערות זהב למכור החשבוניות

 18  . נוס� מכיוו� למצוא נית� זו למסקנה חיזוק .127

 19 החשבוניות את שהוציאו, השרשרת שבמעלה לחוליות ג� כי העדויות לפי מתברר

 20 האחי� שבבעלות ולחברות מ"בע מסחר לגולדי( החשבוניות מוציאי של לספקי�

 21 לא החשבוניות מוציאי של הספקי� של לספקי� ג�, היינו, זהב היה לא כלל), פרשה

 22  .הלאה למכור יכלו אותו זהב היה

 23, מ"בע ובניי� הנדסה סאל�. ב, מ"בע עפר עבודות חברת מוסא. מ חברות על המדובר .128

 24 לתצהיר 49 סעי�( מ"בע סחר יבוא משמי� ברכה�ו והשקעות נכסי� ניהול רמדקס

 25 ).טמיר חיי�, המשיב

 26 לא כי בחקירותיה� מסרו ורמדקס סאל�. ב, מוסא. מ החברות של השוני� בעליה�

 27 : פרשה לאחי� זהב סיפקו

 28 בהודעתו ציי� מ"בע עפר עבודות חברת מוסא. מ חברת של בעליה, מוסא געפר אבו מר

 29 לה מכר ולא פרשה האחי� שבבעלות מודיליאני לחברת חשבוניות הוציא לא כי

 30 געפר אבו מוסא מר של הודעה, 50 נספח( מזויפות בחשבוניות מדובר לטענתו. סחורה

 31  ).20.6.2013 מתארי�
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 1 לא כי בהודעתו ציי�, מ"בע ובניי� הנדסה סאל�. ב חברת של בעליה, סאל� באס� מר

 2 דבר לה� מכר לא, מ"בע בזהב מסחר וגולדי מודיליאני לחברות החשבוניות את הוציא

 3  ).25�37, 13�25 שורות 21.6.2013 מתארי� הודעה, 51 נספח( במסחר עסק ולא

 4 לא כי בהודעתו ציי� והשקעות נכסי� ניהול רדמקס חברת של בעליה, אריה ריי� מר

 5 דבר לה� מכר לא, מ"בע בזהב מסחר וגולדי מודיליאני לחברות החשבוניות את הוציא

 6  ).21�48 שורות 2 עמוד 20.6.2013 מתארי� הודעה, 52 נספח( בזהב במסחר עסק ולא

 7 מאחורי שעמד מי כי בחקירתה מסרה יל'אברג לירז, משמיי� ברכה לחברת ביחס

 8 הודעה, 69 נספח( יניב עבד ממנו בית היא החברה וכתובת פרשה יניב היה החברה

 9 בחברת שלו הקשר איש כי מסר כה� סימו ג�). 334�347 שורות 20.6.2013 מתארי�

 32�10 שורות 356 עמוד 28.6.2017 מתארי� דיו� פרוטוקול( פרשה יניב היה משמי� ברכה

 11  ).1�18 שורות 357 ועמוד 33

 12  . יל'אברג יעקב היה שלו הזהב ספק כי בהודעתו מסר פרשה יניב

 13 לזהב בלבד פיקטיבית כסות פרשה יניב עבור שימש כי, כאמור, הודה יל'אברג

 14 רק זהב אי% מכרתי שאני הזהב של החשבוניות כל. אוויר מכרתי אני: "המוברח

 15  ).290 שורה 20.6.2013 מתארי� הודעה, 66 נספח" (ולדוד ליניב___ ל. אוויר

 16 היה יכול לא, החשבוניות מוציאי ספקי של הספקי� של מההיבט ג�, כ� כי הנה .129

 17 הצביעו לא החשבוניות מוציאי. החשבוניות למוציאי ששיי� זהב למערערות להימכר

 18 המסקנה ע� שנותרנו כ� זהב לה� למכור היה שיכול, לשרשרת מחו', אחר גור� על

 19 . שסופק ככל, למערערות שסופק הזהב של הבעלי� היו לא ה� לפיה

 20   המוברח הזהב של האמיתיי$ הבעלי$ – כוכב סמי של מטעמו השליחי$  .ה

 21 לשליחי� כי לשכנע הראיות מחומר העולות האינדיקציות כלל של המצטבר בכוח� יש .130

 22 באופ� הזהב עסקאות בביצוע ומהותי ממשי, פעיל חלק היה כוכב סמי של מטעמו

 23 . המוברח בזהב האמיתית בעלות� על ללמד העשוי ובאופ� רגילה משליחות החורג

 24 אי� ולכ� בזהב השליחי� של �בעלות בשאלת להכריע נדרשת אינני כי כעת כבר יובהר

 25  . מסמרות כ�ב לטעת בכוונתי

 26 של מטעמו השליחי� של המסתברת בעלות� על המצביעות באינדיקציות די, לדידי

 27 לא ה� ולכ� החשבוניות למוציאיהזהב לא היה שיי�  כי לקבוע כדי בזהב כוכב סמי

 28  . למערערות הערעור מושא החשבוניות את להוציא רשאי� היו

 29 כי הטענה בהוכחת נוס� נדב), אפוא, הוא לשליחי$ הזהב בי% ערכי�החד הקשר

 30 שהוציאו החשבוניות וכי הזהב של האמיתיי$ הבעלי$ היו לא החשבוניות מוציאי

 31 בנוס� זאת. כדי% שלא הוצאו ולכ% הזהב של האמיתי המוכר את שיקפו לא למערערות
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 1 זהב לרכוש יכלו לא החשבוניות מוציאי לפיה לעיל מהדיו% העולה למסקנה

 2  .השרשרת שבמעלה מהספקי$ לא וא� מספקיה$

 3  .זו במסקנה התומכות הראיות מחומר העולות האינדיקציות כלל את אפרט להל%

 4    החשבוניות בשרשרת" ידיי$"ה כל את הכירו השליחי$ .1

 5 ה� כי טענת� על החשבוניות מוציאי נציגי עמדו, המשפט בבית חקירת� במסגרת .131

 6 עבורו קיבלו וכי שבבעלות� לחברות שיי� הזהב כי, למערערות הזהב את שמכרו אלה

 7 שורה 338 בעמוד כה� סימו 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול( מהמערערות מלאה תמורה

 8; 21 שורה 85 בעמוד אלנת� אריאל 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול ;9 שורה 339 עמוד, 9

 9 ). �12ו 7 שורות 269 בעמוד נדיב ניצ� 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול

 10 בלבד מתוו� שימש כי בחקירתו הודה, סחר ד.א חברת של הבעלי�, אסולי� דוד רק

 11 מתארי� פרוטוקול( בבעלותו היה לא ולספקיה� למערערות מכר שלכאורה ושהזהב

 12 ).1�5 שורות 329 עמוד 28.6.2017

 13 של בשירותיה� השתמשו כי מ"מע חוקרי בפני אישרו החשבוניות מוציאי נציגי .132

 14 פרוטוקול( הזהב למקור מודעי� היו לא כי טענו א�, השליחויות חברת ושל השליחי�

 15 מתארי� פרוטוקול; �19�22ו 1�2 שורות 338 בעמוד כה� סימו 28.6.2017 מתארי�

 16 מתארי� פרוטוקול; 9�15 ותשור 90 עמוד, 23 השור 87 בעמוד אלנת� אריאל 18.6.2017

 17  ).11�22 שורות 279 ועמוד 31�32 שורות 271 בעמוד נדיב צ�ני 28.6.2017

 18 מכירת בתהלי� שלטו השליחי� כי מלמד העדויות מכלול, להל� שנראה כפי, בר� .133

 19 בבתי זיקוקו דר� עבור, הפלשתינאית ברשות מהספקי� איסופו משלב החל, הזהב

 20, החשבוניות מוציאי של ללקוחותיה� והעצמאית הישירה באספקתו וכלה הזיקוק

 21 . המערערות לרבות

 22 .  בשרשרת הידיי� כל את והכירו אספקתו חוליות כל לאור� הזהב את ליוו השליחי�

 23 דוד, עשור יעקב היו מהשטחי� הזהב את שהביא מי כי בחקירתו אישר כוכב סמי .134

 24 עוד). �30ו 27, 25, 23 שורות 65 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול( גיל ואבי מאיר

 25 שורה 66 עמוד, ש�( D.M בש� שליחויות חברת הייתה מאיר לדוד כי בחקירתו אישר

1 .( 26 

 27 דוד לשליח מתלווה היה כי מ"מע רשויות בפני בחקירותיו ציי� עשור יעקב השליח .135

 28 דוד הובילו הזהב את. מודיעי� באזור ומסאבא מנאדר הזהב נאס� בה� לנסיעות מאיר

 29 הודעה, 77 נספח( מ"בע 1988 עדינות מתכות זיקוק שר הזיקוק לבית עשור ויעקב מאיר

 30 ). 121�152 שורות 16.6.2013 מתארי�

 31: ש: "מ"מע חוקרי בפני שאמר מהדברי� בו לחזור בחר המשפט בבית בחקירתו, בר�

 32 ממש: ת? מודיעי% לאזור ירושלי$ לכיוו% לנסיעות מאיר לדוד מתלווה שהיית נכו%
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 1 עמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול" (פעמיי$ פע$ נסעתי אולי: ת? לא ממש: ש. לא

 2 ). 7�10 שורות 392

 3 על נאס� בו מהשלב החל הזהב מסלול את מ"במע בחקירותיו תיאר גיל אבי השליח .136

 4 של ללקוחות הישירה באספקתו וכלה הזיקוק בבתי זיקוקו דר� עבור, במחסו� ידו

 5 או פרשה ליניב או לפאדי מהמחסו$ הסחורה את לוקח הייתי: "החשבוניות מוציאי

 6 לאחר. שר לחברת אותי שולחי$ היו ה$ אז בברו) מדובר] $[אפ). פרשה ניסי$( לנס

 7 הסחורה העברת. למודיליאני שחוזרת או לגולדי או ח.מ.נ.לנ הולכת הסחורה הזיקוק

 8 או. מודיליאני של לקוחות שה$ גולדי, ח.מ.נ.נ של ללקוחות ישירות לעבור יכולה

 9 לאספקות דוגמא יש 55חט במסמ). גולדי או ח.מ.נ.נ של ללקוחות אחרי$ במקרי$

 10 שורות 30.6.2013 מתארי� הודעה, 95 נספח" (וגולדי ח.מ.נ.נ של ללקוחות הישירות

375�381.( 11 

 12 חברת: הבאי� הזיקוק לבתי הזהב את שהובילו ה� השליחי� כי עולה מהעדויות .137

 13 עדינות מתכות זיקוק שר ולחברת) טלמור הזיקוק בית �להל�( מ"בע טלמור תכשיטי

 14 ).הזיקוק בתי – יחד להל�) (שר הזיקוק בית – להל�( מ"בע 1988

 15 מוציאי בש� הזיקוק מבתי המזוקק הזהב את שהוציאו אלה ה� השליחי�, כ� כמו

 16 . למערערות אותו שהעבירו אלה וה� החשבוניות

 17 :אליו מגיעי� היו כי מ"במע בחקירתו ציי� זיקוק בשר הזיקוק מנהל רודניצקי יצחק .138

 18" ..שלה$ שליחי$ או, אלי באי$ סוחר תעודת ע$] הפלשתינאית[ מהרשות סוחרי$"

 19  ). 81�82 שורות 4 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה, 34 נספח(

 20 את שייצג זה היה גיל אבי, כי ציי� השליחי� אודות לפרט נוספת בחקירה כשהתבקש

 21 מהרשות סוחר( חרוב חסא� עומר ואת ח.מ.נ.נ, בזהב מסחר גולדי הלקוחות

 22  ). 50�51, 42 שורות 23.6.2013 מתארי� הודעה, 35 נספח) (הפלשתינאית

 23 היה המקרי� במרבית, כי ציי� אלנת� אריאל של בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק לגבי

 24 עשור יעקב, גיל אבי: מטעמו השליחי� הגיעו ג� א� הזהב את שלקח אלנת� אריאל זה

 25  . פדלו� דניאל או

 26 חברת מטע� השליחי� היו גיל ואבי פדלו� דניאל, עשור יעקב, כי ציי� נדיב ניצ� לגבי

 27  . ח.מ.נ.נ

 28 לאסו� שהגיע מי וכי החברה מנהל את מכיר אינו כלל כי ציי� האור כוכבי חברת לגבי

 29 שורות 23.6.2013 הודעה, 35 נספח( גיל אבי או כוכב סמי של החתני� היו הזהב את

 30 בהודעתו ציי�, האור כוכבי של הבעלי�, כה� סימו, זאת לעומת). (130�135, 102, 97�98

 31 הודעה, 89 נספח( שר הזיקוק בית של הבעלי�, רודניצקי יצחק את מכיר הוא כי

 32 )).92�95 שורות 4 עמוד 31.7.2013 מתארי�
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 1 השליחי� היו גיל ואבי עשור יעקב, כי ציינה, שר הזיקוק בבית עובדת, עזריאל אביבה .139

 2 הודעה, 41 נספח( חרוב חסא� עומר בש� ואד� האור כוכבי, אלנת� אריאל, ח.מ.נ.נ של

 3 : כי בחקירתה ציינה עוד). 137�139 שורות 20.6.2013 מתארי�

 4 רבי$ לקוחות מכירה שאני כמו אותו מכירה ואני בעבר שלנו לקוח היה כוכב סמי"

 5. איתנו עובדי$ שלו המשפחה שבני יודעת אני אבל איתו קשר לי אי% היו$. אחרי$

 6 בש$ לקוח לגבי... תפקיד$ מה בדיוק יודעת לא אני סוכני$ או בשליחי$ מדובר

 7 וביקש חברה מסמכי לי הביא כנראה המניות בעל ניצ% ההתקשרות בתחילת, ח.מ.נ.נ

 8 אינה ההדגשה" [גור� באופ% הסחורה את הביא יעקב בהמש)...לקוח כרטיס לפתוח

 9 ). 55�61 שורה 3 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה, 40 נספח] (במקור

 10 מהרשות סוחר, חרוב עומר בי� הקשר כי העיד, טלמור הזיקוק בבית עובד, חי רוני .140

 11 . גיל אבי באמצעות נעשה טלמור לבי�, הפלשתינאית

 12) עשור יעקב לשליח כינוי ש�, המשיב לטענת" (שפע" המכונה ושליח גיל אבי, לדבריו

 13 אלה היו וה� לטלמור) חרוב עומר בבעלות עסק( סעדה מתכשיטי הזהב את הביאו

 14 שורות 2 עמוד 27.1.2014 מתארי� הודעה, 42 נספח( הזיקוק מבית אותו הוציאו שג�

13 ,30�33 .( 15 

 16 זה גיל אבי שהבנתי מה לפי" כי העידה, טלמור הזיקוק בבית עובדת, ביטו� כוכבה .141

 17 ). 19 שורה 2 עמוד 23.1.2014 מתארי� הודעה, 38 נספח" (סעדה את שהביא

 18 הזהב את מסר ומי אס� מי לדעת יכלה תפקידה במסגרת כי ציינה ביטו� כוכבה

 19 כי ציינה מ"במע בחקירתה). 21�23 שורות, 38 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול(

 20 על) עשור יעקב" (שפע" בש� שליח של בשירותיו השתמש סעדה מתכשיטי חרוב עומר

 21; 154�155 שורות 7 עמוד 22.1.2014 מתארי� הודעה, 37 נספח( הזהב את לאסו� מנת

 22 ).26�27 שורה, 35 עמוד פרוטוקול

 23 קשר כל הכחיש א� בטלמור הזהב את זיקק אמנ� כי בחקירותיו אישר חרוב עומר .142

 24 בשמו זהב להכניס הרשאה אחר לאד� העניק לא מעול� כי וטע� כוכב ולסמי לשליחי�

 25 ). טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 9�10 נספחי�( מש� להוציאו או הזיקוק לבית

 26 והעבירו מספקיה$ הזהב את אספו השליחי$ כי אישרו החשבוניות מוציאי .2

 27 הזיקוק לבתי ישירות אותו

 28, להל� שנראה כפי. לספקי� וממנו הזיקוק לבתי הזהב העברת בתהלי� שלטו השליחי� .143

 29 הזיקוק בתי בכרטסת הזהב יירש� ספק איזה ש� על, הזיקוק עלויות את קבעו ג� ה�

 30 '.וכו

 31 כבר, החשבוניות מוציאי מטע� הזהב בזיקוק השליחי� מעורבות על עדויות להל� .144

 32 .החשבוניות מוציאי של מהספקי� לכאורה רכישתו בשלב
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 1 מתקשר היה כי ציי�, בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק של הבעלי�, אלנת� אריאל .145

 2 או פרשה מניסי�, למשל מספקיו הזהב את לאסו� ממנו ומבקש מאיר דוד לשליח

 3 או בעצמו הזיקוק לבית הזהב את להעביר דואג היה, מכ� לאחר. איסחקוב מזבולו�

 4 אלנת� אריאל, הזהב בזיקוק צור� היה לא א�. לזיקוק הזהב את מוסר היה שהשליח

 5 מתארי� פרוטוקול( ללקוחותיו ישירות הזהב את להעביר מהשליח מבקש היה

 6  ). 1�16 שורות 88 עמוד 18.6.2017

 7 פיי% כס� או זהב רכישת של במקרה" כי ציי�, ח.מ.נ.נ חברת של הבעלי�, נדיב ניצ� .146

 8 חברת י"ע או ידי על או מהספק לאספקה בהתא$ מיידית ללקוח האספקה

 9 של הלי) לעבור צריכה הסחורה אז פיי% אינ$ הכס� או והזהב במקרה. שליחויות

 10 והוא במידה... ידי על או המוכר י"ע או להתבצע יכול הזיקוק. זיקוק הנקרא ניקוי

 11 כ�[ י"ע או י"ע או ללקוח מסופקת היא מוכנה הסחורה כאשר אז המוכר י"ע מתבצע

 12), 8�13 שורות 3 עמוד 5.2.2013 מתארי� הודעה, 103 נספח" (שליחויות' חב] במקור

 13 מסרו או/ו הסחורות את לי מסרו ה$ סליחה, סיפקו ה$; מאיר דוד שליחי$ חברת"

 150�14 שורות 6 עמוד 26.6.2013 מתארי� הודעה, 107 נספח" (לה$ שאמרתי למי אות$

151 .( 15 

 16 גיל אבי השליח כי מ"מע בחקירות ציי�, האור כוכבי חברת של הבעלי�, כה� סימו .147

 17 הזהב את מוציא היה ולעיתי� לזיקוק שמו על הזהב את מכניס היה, פרשה יניב מטע�

 18 6 עמוד, 59�62 שורות 3 עמוד 24.7.2013 מתארי� הודעה, 87 נספח( עבורו מהזיקוק

 19 ). 155 השור 7 עמוד, 149�154 שורות

 20    המערערות לנציגי ישירות הזהב את העבירו השליחי$ .3

 21 מהספקי� איסופו לאחר, הזיקוק לבתי הזהב העברת בהלי� טיפלו השליחי� .148

 22 נציגי. הזיקוק תו� לאחר המערערות לנציגי ישירות ובמסירתו, הפלשתינאיי�

 23 זיקוק לאחר זהב, היינו), fine" (פיי�" בזהב רק עניי� לה� היה כי העידו המערערות

)� 24 ).המערערות נציגי לתצהירי 8 סעי

 25 מבלי א� לעיתי�, המערערות לנציגי ישירות הזהב את סיפקו שהשליחי� העובדה

 26 אספקתו בטר� הזהב את ובדקו ראו) שולחיה� לכאורה שה�( החשבוניות שמוציאי

 27  . בזהב השליחי� של לשליטת� נוספת תמיכה מהווה, למערערות

 28, החשבוניות מוציאי ש� על כביכול, הזיקוק בבתי הזהב רישו� כי מהעדויות עולה עוד

 29 המתוארת העבריינית לתוכנית המציאות את להתאי� ונועד עי� למראית אלא היה לא

 408�30, 397�405 שורות 15 עמוד 22.1.2014 מתארי� הודעה, 37 נספח( האישו� בכתב

 31; 568�578 שורות 21 ועמוד 537�549 שורות 20 עמוד, 471�473 שורות 18 עמוד, 411
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 1 161�166 שורות 7 ועמוד 107�108 שורות 5 עמוד 23.1.2014 מתארי� הודעה, 38 נספח

 2  ). 398�401 שורות 15 עמוד 337�344 שורות 13 עמוד

 3 הזיקוק מבתי הזהב את עבירוה השליחי� בה� מקרי� היו כי עולה העדויות ממכלול .149

 4 שמוציאי מבלי וזאת, המערערות ובה�, החשבוניות מוציאי של ללקוחותיה� ישירות

 5 :למערערות סופק בטר� הזהב את ובדקו ראו החשבוניות

 6 היה, זיקוק בבית מזקק היה ננמח, למשל..." העבודה אופ� על סיפר עשור יעקב

 7, פנוי שהיה מי, אבי או אני או, שליח לי תאשר DM שליחויות לחברת מתקשר

 8, ננמח של סחורה שמה יש בשר הזיקוק לבית העניי% לצור) סת$ סע אלי מתקשרי$

 9 28.6.2013 מתארי� פרוטוקול" (וככה ככה ברחוב אותה תוריד, חות$, הול) הייתי

 10 ביצע כי מ"במע בחקירותיו אישר עשור יעקב השליח). 29�31 שורות 375 עמוד

 11 ששלח ח.מ.נ.נ של זיקוק לאחר לקוח עוד יש הא$: ש: "למערערות ישירות שליחויות

 12 יושב הוא, בזהב שמתעסק בחור, גולד אבי: ת? שלו ללקוח להעביר ניצ% אות)

 13 יודע לא אני, אביוב גולד לו קוראי$, מסעדות של עסק לו יש, החייל ברמת בפנורמה

 14 את זוכר לא אני אחי$ בכמה מדובר... שמה יושב הוא אבל שלה$ המסעדות א$

 15 הטלפו% את לו ומעביר לניצ% מתקשר אני הסחורה ע$ מגיע אני כאשר, שלה$ השמות

 16 נספח" (הזהב את, הסחורה את לו להעביר לי מאשר ניצ% ואז האחי$ אחד ע$ שידבר

 17  ). 350�353 שורות 17.6.2013 מתארי� הודעה, 78

 18 ללקוחות ישיר באופ� הזהב את העביר כי מ"במע בחקירותיו אישר גיל אבי השליח ג� .150

 19 :החשבוניות מוציאי של

 20 נספח" (וגולדי ח.מ.נ.נ של ללקוחות הישירות לאספקות דוגמא יש 55חט במסמ)"

 21 ).380�381 שורות 30.6.2013 מתארי� הודעה, 95

 22 כאשר שנערכו זהב עסקאות יד בכתב נרשמו בה מחברת ד� צילו� הוא 55חט מסמ�

 23 הביטויי� את להסביר משהתבקש". נצנ'" הביטוי לצד הופיע" מסעדה" הביטוי

 24 אריאל זה ריקו, ]נדיב[ ניצ% זה נצנ*" כי גיל אבי השליח הסביר 55חט שבמסמ�

 25  ).322�324 שורות, ש�" (א"בת הברזל' ברח חברה זה מסעדה...]אלנת�[

 26 הייתה שכ� למערערות גיל אבי השליח התכוו�" מסעדה" בכינוי, המשיב לטענת

 27 כפרו שהמערערות למרות. אביב�בתל החיל ברמת הברזל ברחוב מסעדה בבעלות�

 28 אביוב רוני), המערערות נציגי לתצהירי �110ו 99 סעיפי�( תצהיריה� במסגרת בכ�

 29  :מ"במע חקירתו במסגרת יותר מוקד� בשלב זאת אישר

 30 מכונה מתכות $.ר.א.וש גולד אבאייב משמע, אתה כי עולה החקירה מחומר"

 31 25 שאנחנו מכ) אותנו מכירי$ כול$, העול$ כל. ת? כ) אות) מכנה מי, המסעדה

 32 21.7.2013 מתארי� הודעה, 5 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [המסעדות בענ� שנה



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
  

   

 72מתו�  41

 1 המערערות פעילות כי בחקירתו אישר אביוב שלמה ג�). 261�263 שורות 10 עמוד

 2 מתארי� הודעה, 6 נספח( אביב�בתל הברזל ברחוב המסעדה באזור התקיימה

 3 ). 278�289 שורות 11 עמוד 2.7.2013

 4 מבוסס זה כלל. מאוחרת עדות פני על מוקדמת לעדות עדיפות לתת שיש הוא ידוע כלל

 5 כדי אלא טעות בשל לא לרוב זאת עושה מדבריו בו שחוזר עד, לפיו החיי� ניסיו� על

 6 דוד' נ ישראל מדינת 23/85 נ"ד, ראו( האמת קביעת ע� דבר לה שאי� מטרה להשיג

 7 עמוד, רביעי חלק) 2009( הראיות על קדמי יעקב );1988( 344, 309) 4(מב ד"פ, טובול

 8 ).112 ש"בה והאסמכתאות 1857

 9 מזוהות והיו השליחי� בפי" המסעדה" בש� כונו המערערות כי עולה הראיות מחומר .151

 10 מאיר של הודעתו, 45 נספח, למשל, ראו( אביב�בתל הברזל ברחוב המסעדה מיקו� ע�

 11 אבי של הודעתו ,101 נספח; 216�221 ושורות 157�162 שורות 30.6.2013 מתארי� דוד

 12 של הודעתו, 78 נספח ;205 שורה 8 עמוד, 197 שורות 7 עמוד 8.7.2013 מתארי� גיל

 13 5.7.2013 מתארי� הודעה, 76 נספח; 350�353 שורות 17.6.2013 מתארי� עשור יעקב

 14  ).4 שורה 320 עמוד פרוטוקול, 1 עמוד

 15  :גיל אבי השליח העיד, למשל כ�

 16 זהב לה$ סיפקת הא$: ש. לא: ת? גולד אבאיוב חברת את מכיר אתה הא$: ש"

 17 היית למי: ש. בטח, כ% אז המסעדה של החברה זה א$: ת? גולד אבאייב לחברת

 18 היה מהאחי$ אחד שליחויות עושה כשהייתי: ת? המסעדה של בחברה מספק

 19  ). 300�294 שורות 3.7.2013 מתארי� הודעה, 98 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [לוקח

 20" אבייב גולד" את מכיר אינו כי מ"במע הראשונה בחקירתו ציי� מאיר דוד השליח .152

 21 ידע כי עולה חקירותיו מהמש� א�) 90�91 שורות 17.6.2013 מתארי� הודעה, 44 נספח(

 22 : החייל ברמת המסעדה ע� אות� קישר וא� המערערות ה� מי ידע ג�

 23 המכירות את פיקטיביות בחשבוניות כיסה נס מודיליאני כי בחקירתו הודה סמי :ש"

 24? ש$ החייל ברמת:ש? המסעדה זה מי: ת? תגובת) מה, מהמסעדה לאבאייב שלכ$

 25 מתארי� הודעה, 45 נספח" (הברזל ברחוב שזה תגיד אז. הברזל ברחוב. אה: ת

 26  );157�162 שורות 30.6.2013

 27  :גיל אבי השליח של מדבריו ג� עולה כ�

 28 בש$ אות$ מכיר אני. האחי$ לאחד ולתת למסעדה ללכת לי אומר היה מאיר דוד"

 29 ). 335 שורה 3.7.2013 מתארי� הודעה, 98 נספח" (מסעדה

 30 חוקרי כי עולה כוכב סמי של החקירה של הוויזואלי מהתיעוד כי טוענות המערערות .153

 31 מסעדה בי� מוטעה קשר ליצור לו וגרמו בפיו המערערות של שמ� את שתלו מ"מע

 32 . המערערות לבי� יהודה באור עלומה
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 1 65 עמוד 23.6.2013 מתארי� הודעה, 83 נספח( ההקלטה בתמליל ועיו� בהקלטה צפייה

 2 אכ�) 3 שורה 82 עמוד, 1�8 ותשור 69 עמוד, 18�39 ותשור 68 עמוד, 8�14 ותשור

 3  . וקוהרנטית ברורה הייתה לא, זה בהקשר, כוכב סמי של עדותו כי מלמדי�

 4 ער היה כוכב סמי כי ללמוד נית� בכללותה 23.6.2017 בתארי� מההודעה, שני מצד

 5 ובי�, בה השוני� הגורמי� את והכיר הזהב ליצואני הובילה אשר החשבוניות לשרשרת

 6, גולדי, ח.מ.נ.נ, בזהב סחר ד.א, מודיליאני את, השליחי� את בחקירתו הזכיר, היתר

 7, למשל ראו( עזריאל אביבה – שר הזיקוק בבית העובדת את, טלמור הזיקוק בית את

 8 ). 169, 156, 148, 145, 141, 123, 94 עמודי�

 9 ולא עמ� שהצדק אניח א� א�. מיוחדת נפקות המערערות של זה לטיעו� אי� לדידי

 10 של כינוי� כי הראיות מחומר עולה עדיי�, זה בהקשר כוכב סמי של לעדותו משקל את�

 11 ברחוב המסעדה מיקו� ע� מזוהות היו וה�" המסעדה" היה השליחי� בפי המערערות

 12  .הזהב משלוחי, לטענת�, הועברו א� לש� החייל ברמת הברזל

154. � 13 סמי של בפיו שמו כי על מ"מע חוקרי כלפי המערערות לטרוניית מקו� רואה איני א

 14, שוני� ובהקשרי�, כולה החקירה לאור�. למסעדה בהקשר" אבייב" הש� את כוכב

 15 הטענה את לקבל שאי� כ� החוקרי� סיוע את וביקש שמות זוכר אינו כי טע� כוכב סמי

 16 .מהמקובל החורג באופ� או ראוי בלתי באופ� נהגו מ"מע חוקרי כי

 17 י$'יינג'מהצ הזהב מכירת כספי את משכו השליחי$ .4

 18 ממוציאי שקיבלו הכספי� כי עולה החשבוניות מוציאי של הספקי� מעדויות, כזכור .155

 19 השליחי� ידי על בפועל ונמשכו י�'יינג'בצ הופקדו הזהב מכירות עבור החשבוניות

 20 111 בסעי� פירוט ראו( הכספי� למשיכת מתאימי� כוח בייפויי מצוידי� היו אשר

 21 ).לעיל

 22 של" הרווח" שיעורי כאשר הזהב מכירות כספי מלוא את משכו השליחי�, כלומר

 23 העמלה שיעור את תאמו, הזהב ממכירות לכאורה, החשבוניות מוציאי ושל הספקי�

 24 של הודעה, 86 נספח( פיקטיבי חשבונאי כיסוי מת� עבור) �1%כ( אסולי� דוד שקיבל

 25 בפרוטוקול אלנת� אריאל; 63�64 שורות 3 עמוד 23.7.2013 מתארי� כה� סימו

 26 מתארי� נדיב ניצ� של הודעה, 103 נספח; 7�8 שורות 85 עמוד 18.6.2017 מתארי�

 27 ).33�34 שורות 4 עמוד 5.2.2013

 28") זהב העברות(" הבנקאיות העברותאות� , לפיה המשיב בטענת תומכות אלה עובדות .156

 29 חלק היו, הזהב רכישת עבור כתשלו� החשבוניות למוציאי המערערות שביצעו

 30 בהעברה התשלו� את מעביר היצוא� לפיה" משמיי� זוג" בפרשת שנחשפה מהתוכנית

 31 נוספת העברה מתבצעת וממנה הקש לחברת") זהב העברת(" לכאורה כשרה בנקאית
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 1 משיכת עד הלאה וכ� הקש חברת ש� על ישירות) י�'יינג'הצ( המטבע שירותי לנותני

 2 ). כה� אביב, המשיב נציג לתצהיר ה9 סעי�( ושליחיו כוכב סמי ידי על הכספי�

 3 שהתקבלו הכספי� כי עלה, י�'יינג'הצ, הפיננסי� השירותי� נותני מעדויות, כזכור .157

 4 . כוח ייפוי באמצעות השליחי� ידי על נמשכו סחר ד.א חברת של לכאורה מלקוחותיה

 5 של הכספי� את שקיבל מי כי בהודעתו ציי�" בול' "יינג'צ של הבעלי�, סיטו� איציק

 6  . עשור ויעקב גיל אבי השליחי� היו סחר ד.א

 7 היו השליחי� כי בהודעתו ציי�) הרלוונטית בעת( סחר ד.א של הבעלי�, אסולי� דוד

 8 מהלקוחות שהועברו הסכומי� על השליחי� את מעדכ� היה וכי הכס� את מקבלי�

 9  ).8, 4, 1 עמודי� 1.7.2013 מתארי� הודעה, 75 נספח( י�'יינג'בצ והופקדו

 10 שהתקבלו הכספי� כי בהודעתו ציי� מודיליאיני חברת של הבעלי�, פרשה ניסי� .158

 11 אלה כספי�. י�'יינג'בצ לחשבונות לכאורה לקוחותיו ידי על הועברו הזהב ממכירות

 12 .מתאימי� כוח ייפויי באמצעות השליחי� ידי על נמשכו

 13 הועברו לספקיו, האור כוכבי של הבעלי�, כה� סימו לכאורה ששיל� הכספי� ג� .159

 14 כוח ייפויי באמצעות הכספי� למשיכת השליחי� פעלו בה� י�'יינג'צ לחשבונות

 15 נציג לתצהיר 18 �ו 11 ונספחי� כה� אביב, המשיב נציג לתצהיר ה9 סעי�( מתאימי�

 16 ). טמיר חיי�, המשיב

 17 הזיקוק בתי מול עצמאי באופ% פעלו השליחי$ – השליחי$ עצמאות .5

 18 זאת ועשו הזיקוק בתי מול ובלעדי עצמאי באופ� פעלו השליחי� כי עולה מהעדויות .160

 19 . החשבוניות מוציאי של" ראש� מעל"

 20 וג�( החשבוניות מוציאי של לכאורה הזהב לספקי, גיל אבי השליח של עדותו לפי .161

 21 היו והשליחי�, הזיקוק בתי ע� קשר היה לא כלל) בהמש� ראו, החשבוניות למוציאי

 22 :הזהב של זיקוקו בהלי� הזיקוק בית מול שטיפלו אלה

 23 מדוע: ש. לא: ת? ]הזיקוק בית[ שר חברת מול אל קשר יש] פרשה ניסי�[ לנס הא$"

 24, שר ע$ קשר לנו יש השליחי$ אנחנו רק: ת? מודיליאני של שהסחורה טענת א$ לא

 25  ). 65�68 שורות 3.7.2013 מתארי� הודעה, 98 נספח( "כול$ ע$, החברות ע$

 26 באופ� פעלו השליחי� כי עולה, טלמור הזיקוק בית מנהל, טלמור מיכאל של מעדותו .162

 27 : עצמאי

 28 החומר בעל ע$ ווידוא שו$ ללא, הנחייתו את מקבלי$ אז אומר השליח א$ אז. ש"

 29, 33 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [בזה פסול מה: ת? הגיוני ל) נשמע, עומר הרשו$

 30 ). 273�275 שורות 11 עמוד 2.3.2014 מתארי� הודעה

 31 :בחקירתו ציי�, טלמור הזיקוק בבית עובד, חי רוני .163
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 1 לשכרי בקשר המוח את לנו ומבלבל ש$ היה גיל אבי תמיד אבל סעדה היה בפרונט"

 2 את לבצע שתמהר כוכבה על ללחו* מנסה היה ג$ גיל אבי לפעמי$, עבודה

 3 ). 87�90 שורות 4 עמוד 27.1.2014 מתארי� הודעה, 42 נספח..." (הזיקוקי$

 4 מכיר אינו כי האור כוכבי חברת בעניי� ציי�, שר הזיקוק בית מנהל, רודניצקי יצחק .164

 5 גיל אבי או כוכב סמי של החתני� ה� הסחורה את לקחת שמגיע מי וכי המנהל את

 6 ). 130�132 שורות 23.6.2013 הודעה, 35 נספח( פדלו� דניאל ולפעמי�

 7 :השליחי� עצמאות על מלמדת שר הזיקוק בבית עובדת, עזריאל אביבה של עדותה .165

 8 לי הביא כנראה המניות בעל ניצ% ההתקשרות בתחילת, ח.מ.נ.נ בש$ לקוח לגבי"

 9 באופ% הסחורה את הביא יעקב בהמש)...לקוח כרטיס לפתוח וביקש חברה מסמכי

 �5510 שורות 3 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה, 40 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [גור�

61 .( 11 

 12 היה אבי: "הזהב איכות ואת הבדיקות תוצאות את לבדוק מתקשרי� היו השליחי�

 13 את מאשר לא או מאשר, הבדיקה תוצאות את מקבל והיה הפסולת את מביא

 14, חשבונית כולל המזוקק הזהב את ומקבל מגיע היה הוא הזיקוק ואחרי, הזיקוק

 15 התשלו$ צורת. בזהב משלמי$ היו אבי של הלקוחות. קבלה, משלוח תעודת, הזמנה

 16 מתארי� הודעה, 41 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [אבי ע$ מראש סוכמה בזהב

 17  ). 118 שורה 4 עמוד 16.6.2013 מתארי� הודעה, 40 נספח; 43�46 שורות 20.6.2013

 18 בגי� לחייב מי את הזיקוק בתי ידעו כיצד מ"מע חוקרי ידי על נשאל עשור יעקב השליח .166

 19 :הסברו היה וזה, הזהב זיקוק

 20 וג$ לאלנת% או לניצ% משמע הסחורה של לבעלי$ מתקשרי$ היו ה$ בהתחלה"

 21 שלה$ השליח שאני למזקקי$ אמרו וה$ למזקקי$ ואלנת% ניצ% ע$ הלכתי בהתחלה

 22 אינה ההדגשה[ "שצרי) מתי הסחורה את למשו) יכול שאני הוראה לה$ ונתנו

 23  ).  404�406 שורות 17.6.2013 מתארי� הודעה, 78 נספח( ]במקור

 24 :הזיקוק בתי עובדי את מכיר הוא כי ציי� כ�

 25 ). 109 שורה, ש�" (רוני את, אורנה את, כוכבה את ש$ יש, סנטר בגולד..."

 26  : הזיקוק בית עובדי ע� טלפוני בקשר היה כי הוסי� כ�

 27 לתא$, מגיע שאני להגיד: ת? טלפוני בקשר אית$ נמצא שאתה הסיבה מה:ש"

 28  ).116�117 שורות, ש�" (אספקות

 29 מאיפה, הזהב את בעצמ$ לזקק הלכו וגולדי ח.מ.נ.נ הפעמי$ שרוב ואומר חוזר אתה"

 30 שורות, ש�" (...אותי מיידעת משר אביבה: ת? שליח רק אתה א$ זה את יודע אתה

377�379.( 31 



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
  

   

 72מתו�  45

 1 הבאתו בשלב רק אלא מהשולח לו נמסר כאשר הזהב את שקל לא כי העיד עשור יעקב .167

 2 ). 159�166 שורות, ש�( הזיקוק בית אל

 3  :הזיקוק לאחר ובמשקלו הזיקוק לפני הזהב במשקל התעניי� עשור

 4 ששלח מי, גולדי או ח.מ.נ.נ את ירמו שלא בכדי חייב אני. ואחרי לפני שוקל אני, כ%"

 5" וזהו שאחרי הכמות ואת שלפני הכמות את לו אומר אני סיטואציה באותה אותי

 6  ). 152�154 שורות, ש�(

 7 לבית הועבר שנמסר הזהב כל לא שמא השולח מטרוניית חושש אינו א� נשאל כאשר 

 8 ). 169 שורה, ש�" (החברות בי% אמינות זה כי לרגע חושש לא אני: "השיב, הזיקוק

 9 . הזיקוק בתי מול עצמאי באופ� פעלו השליחי� כי עולה ל"הנ מהעדויות, כ� כי הנה .168

 10 היה זה רישו� א� הזהב של כבעלי� הזיקוק בבתי נרשמו החשבוניות מוציאי, אמנ�

 11 בקשר עימ� שעמד מי, הזיקוק בתי עובדי את שהכיר מי. עי� למראית ורק פורמאלי

 12, הזיקוק ואחרי לפני הזהב את שקל, הזהב של הזיקוק אופ� לגבי אות� הנחה, ישיר

 13 תוצאות את בח� וכ� הזיקוק בגמר מש� אותו ואס� הזיקוק לבתי הזהב את העביר

 14 מבלי גור� באופ� זאת עשו וה�, השליחי� היו – המזוקק הזהב איכות ואת הזיקוק

 15  . החשבוניות מוציאי את לערב

 16 . כוכב סמי של מטעמו לשליחי� שייכת הייתה בזהב הבעלות כי מלמדת זו התנהלות

 17  החשבוניות מוציאי של משלוח תעודות היו לשליחי$ – השליחי$ עצמאות .6

 18 גולדי מורשה עוסק של משלוח בתעודות החזיק כי בחקירתו אישר גיל אבי השליח .169

 19 :החשבוניות ממוציאי אחד, אלנת� אריאל של בזהב מסחר

 20 בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק של משלוח תעודת פנקס מחזיק אתה מדוע :ש"

 21 שכל דרש אלנת% אריאל, גולדי: ת? אלו משלוח תעודות גבי על פרטי$ רשמת והא$

 22 אנחנו... שלו משלוח תעודת תצור� שר לתו) שנכנסת שלו סחורה של כניסה

 23 שהוא ואו לשר שלו סחורה של כניסה שיש שלו משלוח תעודות מוציאי$ השליחי$

 24. מתעצב% היה אלנת% אריאל ואז, שוכחי$ היינו פעמי$ הרבה כי מאצלו בפקס שולח

 25, 96 נספח..." (ממודיליאני לשר הסחורה את מכניסי$ היינו השליחי$ אנחנו כי

 26 ). 506�522 שורות 1.7.2013 מתארי� הודעה

 27 :מ"במע בחקירתו הסביר, החשבוניות ממוציאי, אלנת� אריאל .170

 28, עשור יעקוב: ת? מודיליאני ובי% בינ) הזהב בשינוע שעסקו השליחי$ היו מי: ש"

 29 להביא הול) היה ג$ שהוא פדלו% דניאל בש$ עובד לי יש בנוס� גיל ואבי, מאיר דויד

 30 הזיקוק לבית אותו מכניס או אותו לי ומביא הזהב את פרשה מניסי$ או פרשה מיניב

 31 הודעה, 91 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [שלי. מ.ת בצירו� שלי להוראות בהתא$

 32  ). 49�52 שורות 2 עמוד 24.6.2013 מתארי�
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 1 בחקירתו הסביר, החשבוניות ממוציאי, האור כוכבי חברת של הבעלי�, כה� סמי .171

 2 : מ"במע

 3 היה אבי א$, לזיקוק שלי החומר את לוקחי$ היינו יניב של השליח אבי או אני..."

 4] במקור אינה הדגשה" [.כ.ש של – שלי משלוח תעודת לו הייתה שלי סחורה ע$ מגיע

 5 מתארי� פרוטוקול; 149�154 שורות 6 עמוד 24.7.2013 מתארי� הודעה, 87 נספח(

 6 ).24�25 שורות 361 עמוד 28.6.2017

 7 ממוציאי, ח.מ.נ.נ של משלוח תעודות הוציא או החזיק לא כי טע� עשור יעקב .172

 8 הודעה, 78 נספח; �27ו 15 שורה 387 עמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול( החשבוניות

 9 ). 131 שורה 17.6.2013 מתארי�

 10 הפרטי� את כאשר, D.M השליחויות חברת של משלוח תעודות הוציא הוא, לדבריו

 11, 78 נספח( החשבוניות מוציאי של טלפוניות הנחיות סמ� על מילא המשלוח בתעודות

 12 ).  258�363 שורות 17.6.2013 מתארי� הודעה

 13" מושג לי אי%" – ח.מ.נ.נ של משלוח תעודות היו לשליח א� בחקירתו זכר לא נדיב ניצ�

 14 כי העיד מ"במע שבחקירותיו למרות, זאת) (�31ו 12 שורה 309 עמוד פרוטוקול(

 15 שהיא דואג) שבור זהב( נקיה לא סחורה מזמי% אני הזיקוק את מבצע ואני במידה"

 16 אינה ההדגשה" [...הזיקוק למפעל שמי על משלוח בתעודות הספק י"ע תועבר

 17 ). 14�15 שורות 3 עמוד 5.2.2013 מתארי� הודעה, 103 נספח] (במקור

 18 המשלוח תעודות גבי על החתימה" כי העידה, טלמור זיקוק בבית עובדת, ביטו� כוכבה .173

 19 עמוד 22.1.2014 מתארי� הודעה, 37 נספח" (בעצמו חות$ היה] עשור יעקב[ שפע זה

 20 משלוח תעודת ע$ סחורה אותה ע$ וחוזר מהמפעל יוצא היה שפע), "355 שורה 14

 21  ).  37�38 שורות 2 עמוד 23.1.2014 מתארי� הודעה, 38 נספח" (מסוי$ ספק של

 22 את ומלאו החשבוניות מוציאי של משלוח תעודות בפנקס החזיקו השליחי�, כ� כי הנה .174

 23 . החשבוניות מוציאי הנחיות פי על לכאורה, הצור� לפי פרטיה�

 24 מוציאי רישו� ג� כמו, כביכול על ש� מוציאי החשבוניות המשלוח תעודות רישו�

 25 שווא מצג להציג אלא נועדו לא, הזיקוק בתי בכרטסות הזהב של כבעלי� החשבוניות

 26 שהאינדיקציות בשעה, הזהב של הבעלי� היו) ספקיה� או( החשבוניות מוציאי לפיו

 27     .ובבעלות על הזהב כולו בתהלי� השליחי� שליטת על לנו מורות

 28 הזהב מחיר את קבעו השליחי$ .7

 29 היה המערערות נציגי לבי� בינו שנוהל ומת� המשא כי עולה אסולי� דוד של מחקירתו .175

 30 מתחת שיינת� ההנחה שיעור גובה ואת הזהב מכירת מחיר את שקבע ומי עי� למראית

 31 : כוכב סמי של מטעמו השליחי� היו) הזהב של העולמי השער( הפיקס למחיר
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 1 מ"מו נוהל הא$: ש. קארט 24 פיי% זהב: ת מ"בע אביוב. א לחברת סיפקת מה: ש"

 2 4 של הנחה לה$ את% שאי סוכ$: ת? מ"במו סוכ$ מה: ש. כ%: ת? החברות שתי בי%

 3 אביוב. א לחברת לתת ל) אישר מי הזאת ההנחה את: ש. הפיקס למחיר מתחת אחוז

 4 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [מאיר ודויד עסור יעקוב גיל אבי השליחי$: ת? מ"בע

 5  ). 1 עמוד 5.7.2013 מתארי� הודעה, 76

 6 לזהב המחיר את קבע לא מעול� כי בחקירתו טע� עשור יעקב שהשליח למרות .176

 7 ועדיפה בעדותו אמו� נותנת איני), 5�6 שורות 385 עמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול(

 8  .אסולי� דוד של המוקדמת עדותו בעיני

 9   ח.מ.נ.נ�ל לכאורה שיי) שהיה בזהב בעלי$ מנהג נהג גיל אבי השליח .8

 10 של הבעלי�, רודינצקי למר התקשר מדוע, מ"מע חוקרי ידי על נשאל גיל אבי השליח .177

 11 מנוע שהיה א� על וזאת ח.מ.נ.נ ש� על רשו� שהיה זהב אודות וברר, שר זיקוק בית

 12 :כ� השיב גיל אבי. החקירה בשלב בפרשה המעורבי� ע� קשר מליצור

 13 אמר מישהו? של) הסחורה הא$: ש. הסחורה את לאסו� יכול אני א$ שאלתי: ת"

 14 חברת אצל הסחורה הייתה מי ש$ על: ש לברר לי אמר לא אחד א�: ת? לברר ל)

 15 מתארי� הודעה, 97 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [נדיב ניצ%, ח.מ.נ.נ ש"ע: ת? שר

 16  ). 316�320 שורות 2.7.2013

 17  : גיל אבי נשאל, למחרת בחקירה

 18? שיי) הוא למי אבל כ%: ש. ח.מ.נ.נ ש$ על היה החומר: ת? החומר שיי) למי: ש"

 19 של הודעה, 98 נספח] (במקור אינה ההדגשה" [מודיליאני, שלו לספק שיי) החומר: ת

 20  ). 34�37 שורות 3.7.2013 מתארי�

 21 פיקטיבי חשבונאי כיסוי הייתה מודליאני חברת כי למסקנה לעיל שהגעתי מאחר

 22 אי�, הזהב אודות לברר ממנו ביקש לא נדיב ניצ� כי מאשר גיל שאבי ומאחר, בלבד

 23 אותו ליטול הרשאי הזהב של כבעלי� עצמו את ראה גיל אבילפיה  מהמסקנה מנוס

 24 בסמו�, הזיקוק מבית הזהב את לקחת שיבקש מדוע, אחרת. כרצונו הזיקוק מבית

 25 לכאורה רשו� היה שהזהב מי ידי על זאת לעשות נתבקש לא א�, החקירה פרו' לאחר

 26  )?  ח.מ.נ.נ( שמו על

 27 כי גיל אבי את שעדכ� לאחר כי העיד, שר הזיקוק בית של הבעלי�, רודניצקי יצחק

 28 כדי לנקוט צרי� בה הפרוצדורה מה גיל אבי אותו שאל, ח.מ.נ.נ ש� על רשו� הזהב

 29  ). 7�13 שורות 1 עמוד 3.7.2013 מתארי� הודעה, 36 נספח( בחזרה הזהב את לקבל

 30    הזהב עסקאות של תיעוד לכאורה המכיל יומ% ניהל גיל אבי השליח .9

 31 מוציאי בי� שנרקמו העסקאות על מלאי� פרטי� ובו יומ� ניהל גיל אבי, המשיב לטענת .178

 32 ). היומ% – להל�( המערערות לבי� החשבוניות
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 1 פרמטרי� על המבוססי� העסקאות מחירי את לדעת יכול היה לא, גרידא שליח היה לו

 2 שנית� ההנחה ושיעור הזהב של הפיקס שער, הדולר שער, הזהב משקל, כגו� שוני�

 3 הבעלי� בידי, הדברי� מטבע, להיות אמורי� אלה נתוני�. הפיקס שער לעומת

 4 .הזהב של האמיתי

 5 העסקאות את תואמות אינ� גיל אבי ידי על שתועדו העסקאות כי טוענות המערערות .179

 6  בלבד פעמי� חמש ביומ� הופיע" המסעדה" הכינוי כי טענו כ�. בפועל יד� על שבוצעו

 7 . המערערות של הזהב בעסקאות השליח של מלאה שליטה על ללמד בכ� אי� ולכ�

 8 לקראת רק ביומ� העסקאות את לתעד החל כי מ"במע בחקירותיו ציי� גיל אבי השליח .180

� 9 שורות 3.7.2013 מתארי� הודעה, 98 נספח) (בלבד האחרוני� החודשי�( התקופה סו

 10 של העסקאות תיעוד וכי), 296 השור 7.7.2013 מתארי� הודעה, 100 נספח; 317�319

 11 מתארי� הודעה, 97 נספח" (והבנה לימוד" לצורכי נעשה אלנת� ואריאל ח.מ.נ.נ

 12 ). 260�265 שורות 2.7.2013

 13 התאמה קיימת כי מלמד) טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 120 נספח( היומ� בדפי עיו� .181

 14 משקל לבי� החשבוניות מוציאי בידי, �.ר.א.ש, 2 למערערת שיצאו החשבונית בי�

 15 . ביומ� המצויני� הדולר ושער הפיקס שער, הזהב

 16 תאריכי לבי� ביומ� הכתובי� התאריכי� בי� התאמה אי על להצביע ניסו המערערות

 17 בתארי� ביומ� המתועדת העסקה בגי�, למשל). לסיכומי� 80 סעי�( החשבוניות

 18 בתארי� ביומ� המתועדת העסקה בגי�; 5.5.13 בתארי� החשבונית יצאה 2.5.2013

 19 בתארי� ביומ� המתועדת העסקה בגי�; 13.5.2013 בתארי� החשבונית יצאה 7.5.2013

 20 . 21.5.2013 בתארי� החשבונית יצאה 19.5.2013

 21 7.5.2013 בתארי� המתועדת בעסקה כי מלמד היומ� במסמכי מדוקדק עיו�, בר�

 22 בתארי� ביומ� המתועדת העסקה לצד ג� כ�", 13/5" התארי� יד בכתב ביומ� נכתב

 23  ". �21/5ב אספקה" 20.5.2013 בתארי� יד בכתב נכתב 19.5.2013

 24 להוכחת) ייצוא ותעודות משלוח תעודות( מסמכי� הציגו לא המערערות, מקו� מכל

 25 . טענותיה� לגו� להתייחס נית� לא ולכ�, עצמ� החשבוניות מלבד, טענת�

 26 הוא ארוכה תקופה מזה כי התברר אול� לעדות גיל אבי את לזמ� ביקשו המערערות

 27 ).  27�28 ותשור 355 עמוד 2.7.2017 מתארי� פרוטוקול( לישראל מחו' שוהה

 28 תעודות( נוספי� במסמכי� טיעוניה� את ביססו לא שהמערערות ולמרות, זאת כל אחר .182

 29 רב משקל ליומ� לייחס שלא החלטתי, עצמ� החשבוניות מלבד ,)יצוא ותעודות משלוח

 30 שלא שאלות, מעורר ביומ� שהתיעוד השאלות לאור זאת, השליחי� עצמאות בבחינת

 31  . בערעור הדיו� במסגרת הול� למענה זכו
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 1    השליחות שירותי עבור תשלו$ קיבלו לא השליחי$ .10

 2 השליחויות שירותי עבור תשלו� קיבלו לא השליחי� כי עולה השונות מהעדויות .183

 3 . ביצעו שלכאורה

 4 כאשר האחר של לפתחו האחריות את הטיל בפרשה המעורבי� הגורמי� מ� אחד כל

 5 ".בחינ�" לכאורה עבדו שהשליחי� היא סבירה והבלתי המתקבלת התוצאה

 6 בשירותיה השתמש ולא D.M בש� שליחות חברת מכיר אינו כי בחקירתו ציי� רוני .184

 7 ). 195�198 שורות 6 עמוד 3.7.2013 מתארי� הודעה, 4 נספח( זהב להובלת

 8 היה המשלוח עבור ששיל� ומי החשבוניות מוציאי של עובדי� היו השליחי�, לטענתו

 9, 160�165 שורות 7 עמוד 21.7.2013 מתארי� הודעה, 5 נספח( השליחי� את ששלח מי

175�178 .( 10 

 11 מאיר דוד ע� שעבדו החברות בעלי היו השליחויות עבור ששיל� מי כי טע� עשור יעקב

 12  ). 11�14 שורות 394 עמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול( ח.מ.נ.נ�ו גולדי כגו�

 13 מבלי שליחי� בשירותי נעזר כיצד בחקירותיו נשאל ח.מ.נ.נ של הבעלי�, נדיב ניצ�

 14 על או הספק על התשלו$ את מפיל שאני או. גאו% אני: "השיב וכ�, השירות על לשל�

 15  ). 281 שורה 11 עמוד 26.6.2013 מתארי� הודעה, 107 נספח" (...הלקוח

 16 השליח אבי שביצע של) המשלוחי$ עבור שיל$ מי :ש: "בחקירתו ציי� כה� סימו

 17 24.7.2013 מתארי� הודעה, 87 נספח" (יניב של השליח היה זה, אני לא: ת? יניב של

 18  ). 65�66 שורות 3 עמוד

 19, 92 נספח( פדלו� דניאל וע� השליחויות חברת ע� שעבד בחקירתו אישר אלנת� אריאל

 20 מאחר...): "146�147 שורות 5 עמוד, 49�51 שורות 2 עמוד 27.6.2013 מתארי� הודעה

 21 של והשליחי$. א$.די בש$ שליחויות חברת ע$ לעבוד התחלתי רחוק גר שאני

 22 מתארי� הודעה, 91 נספח" (לי ולהביא הזהב את לקחת לרשותי תמיד היו החברה

 23 .השליחויות לחברת התשלו� אופ� בעניי� פרט לא אול�) 46�48 שורות 24.6.2013

 24 את מחזקת DM השליחויות ולחברת לשליחי� התשלו� בעניי� שנותרה העמימות .185

 25 כביכול אצטלא שמאחורי במי אלא עסקינ� אמיתיי� בשליחי� לא כי המשיב עמדת

 26 את הפיקו מכירתו ומתמורת הזהב של האמיתי כבעלי� תפקדו" שליחות" של

 27  .  רווחיה�

 28  האובייקטיבי המבח% סיכו$  .ו

 29 זהב לרכוש יכלו לא החשבוניות שמוציאי היא לעיל המפורט מכל העולה המסקנה .186

 30 אחר גור� על הצביעו שלא ומאחר, שלה� הספקי� של מהספקי� או שלה� מהספקי�
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 1 הזהב של" בעלי�" היו כי לקבל נית� לא, זהבאת ה לרכוש יכלו ממנו לשרשרת מחו'

 2 . זהב של מכירה תיתכ� לא, זהב של רכישה באי�. למערערות מכרו שלכאורה

 3 מטעמו השליחי� כי היא, לעיל הצבעתי עליה�, הראיות ממכלול המצטיירת התמונה

 4 למערערות אספקתו לשרשרת אחראי� והיו בזהב בעלי� מנהג נהגו כוכב סמי של

 5 דר� עבור, המקורית שבחוליה מהספקי� איסופו משלב החל, ל"לחו ייצואו לצור�

 6 בי� להעברתו ביחס הוראות ומת� בעלויות וטיפול הזיקוק בבתי זיקוקו תהלי�

 7  . ל"לחו ייצואו לצור� המערערות לידי במסירתו וכלה, השוני� הספקי�

 8 כשה� י�'יינג'הצ מחשבונות הזהב מכירת כספי את שמשכו אלה ג� היו השליחי�

 9 שולמו שלספקי� שעה, הספקי� ועבור בש� כביכול, מתאימי� כוח בייפויי מצוידי�

 10 .החשבונית מסכו� 1% עד של בשיעור עמלות

 11 הזהב של קבוע מכירה במחיר, שליחי� באות� נתקלי� אנחנו הדר� כל לאור�

 12  . מתחלפי� שהספקי� למרות, דומה התנהלות ובמתכונת

 13 היה ולא הזהב בתחו� מוניטי� חסרי היו החשבוניות שמוציאי העובדה את אוסי� לכ�

 14  ). להל� פרוט ראו( אותו ולייצא בזהב לסחור העצמי ההו� את לה�

 15 ורוב�, למערערות במקביל, 2012 ממחצית רק בזהב לסחור החלו החשבוניות מוציאי

 16  ". משמי� זוג" פרשת של החקירה פרו' ע� בזהב מעיסוק חדלו

 17 ולכ� אמת עסקאות משקפות אינ� הערעור מושא החשבוניות כי שהמסקנה, מכא�

 18  .  איתני� יסודות על המבוססת מסקנה היא כדי� שלא הוצאו

� 19 אי על ללמד יש בכ� וג� דיי� מפורטות אינ� שהחשבוניות העובדה את לכ� אוסי

 20 ניהול הוראותל א9 �ו 9 שבתקנות הדרישות אחר למלא נדרשת מס חשבונית .תקינות�

 21 תיאור לעניי� לרבות, ומלאי� נכוני� יהיו בה המצויני� הפרטי� שכל באופ� ספרי$

 22, גרגרי�( וצורתו הנמכר הזהב סוג בה� צוי� לא כי מלמד בחשבוניות עיו�. הנמכר הנכס

 23  ".פיי� זהב" הכיתוב למעט) פח, פלטה

 24 כמויות את רכשו אכ� המערערות א� ספק קיי� המשיב לטענת כי לציי� המקו� כא� .187

 25 . בחשבוניות המצוינות הזהב

 26 החשבוניות את לראות יש כי וטע�) 109�143 סעיפי�( בסיכומיו כ� על פרט המשיב

 27. בה� כמתואר זהב מכירת עסקאות בבסיס� עמדו שלא הטע� מ� ג� תקינות כבלתי

 28, קבלות, משלוח תעודות( ראיה כל המציאה לא 1 המערערת כי טע� המשיב, למשל

 29 זהב רכשה כי בטענתה לתמיכה) יצוא רשימוני, התחשבנות דפי, כספיות העברות

 30 1 המערערת של היצוא רשימוני במסגרת, בנוס�. 2012 שנת של השנייה במחצית

 31 1: לדוגמה( לזהב משתנה פיקס שער של קיומו א� על, קבוע סחורה ער� על הוצהר



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
  

   

 72מתו�  51

 1 ייצאה כביכול 1 המערערת כי עולה ומכ�), דולר 50,000 של בס� נמכר פיי� זהב ג"ק

 2 .כלכלי הגיו� לכל בניגוד העומד דבר, הפסד במחירי הזהב את

 3 מוציאי לפיה לעיל במסקנתי די. זה בעניי� הקורה בעובי להיכנס צור� אי�, לדידי

 4 החשבוניות תקינות אי את לבסס כדי הזהב של האמיתיי� הבעלי� היו לא החשבוניות

 5 שצוי� הזהב כל הא�, בשאלה נוספת דיו� יריעת לפתוח צור� ואי�למערערות  שהוציאו

 6  .לאו א�, למערערות בפועל סופק בחשבוניות

 7 של קיומה עצ� לעניי� ה�, אמת עסקאות משקפות החשבוניות כי לשכנע הנטל, כידוע .188

 8 כי סבורני. המערערות על במלואו מוטל, לה הצדדי� אמיתות לעניי� וה� העסקה

 9 . לחובת� העומד הראיות שפע את לסתור הצליחו ולא זה בנטל עמדו לא המערערות

 10, החשבוניות מוציאי ידי על הוצאו אשר החשבוניות כי לומר נית� לא אלה בנסיבות

 11 את המאפשר באופ�" כדי� הוצאו," אלנת� אריאל מורשה ועוסק האור כוכבי, ח.מ.נ.נ

 �12ו אסולי� דוד, החשבוניות מוציאי לעניי�( סייג ללא בה� הכלול התשומות מס ניכוי

 13 ).לעיל 75�85 בסעיפי� הדיו� ראו, סחר.ד.א

 14 .הסובייקטיבי החריג המערערות להגנת עומד עדיי�, זאת ע� .189

 15 לרשות� העומדי� הסבירי$ האמצעי$ בכל נקטו כי לשכנע יצליחו שהמערערות ככל

 16 ניכוי לה� יותר, לב ובתו� כ� מאמ' מתו�, החשבוניות תקינות את לוודא מנת על

 17 במקרה. כדי� שלא הוצאו החשבוניות כי הקביעה א� על וזאת, שבחשבוניות התשומות

 18 סבירי� אמצעי� שנקט הלב ת� העוסק לטובת הנוגדי� האינטרסי� איזו� יוכרע זה

 19 היה שלא למרות נפסדת היוצאת המדינה קופת לטובת ולא ,התשומות מס את ושיל�

 20 לא אלה במקרי� כי מלמדת המציאות( כדי� שלא החשבוניות בהוצאת ורגל יד לה

 21 חשבונית כנגד מקוזז אלא החשבונית מוציא ידי על העסקאות מ"מע משול�

 22  ).פיקטיבית

 23 בענייננו תוק� משנה מקבלת הסבירי� האמצעי� בכל לנקוט המערערות של חובת�

 24 הגורמי� של ההתנהלות ודר� הזהב מכירת עסקאות נסיבות כי מלמדות הראיות שכ�

 25 אלה חשדות מבדיקת המערערות הימנעות. חשד� את לעורר אמורה הייתה המעורבי�

 26 תקינות אי בדבר הממשית �למודעות ושקולה עיניי� עצימת כדי עולה ובירור�

 27  .החשבוניות

 28 .כעת אפנה, ענייננו בנסיבות הסובייקטיבי המבח� ליישו�

 29   החשבוניות תקינות לאי המערערות מודעות – הסובייקטיבי המבח%

 30  כללי  .א

 31 הזהב עבור מלאה תמורה שילמו שהמערערות היא, להל� הדיו� לאור�, המוצא נקודת .190

 32 תעמוד לכ� בכפו� רק. בה� הגלו� מ"המע מרכיב בגי� לרבות, בחשבוניות המצוי�



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
  

   

 72מתו�  52

 1 מס את לנכות יוכלו, בו יעמדו שא�, הסובייקטיבי החריג של ההגנה למערערות

 2 הוצאו החשבוניות אובייקטיבית שמבחינה למרות וזאת בחשבוניות הכלול התשומות

 3 . כדי� שלא

 4 יד� נתנו לא שהמערערות היא הסובייקטיבי בנטל הדיו� לצור� המוצא נקודת, כ� על

 5, האישו� כתב מושא העבריינית התוכנית במסגרת מ"מע רשויות את להונות לקנוניה

 6  . בעניי� עמדתי שאביע מבלי וזאת

 7 יוצאת הייתה לא העבריינית התוכנית כי, לכ� קוד� ציינתי שכבר את, ואזכיר אחזור .191

 8 לבי� בישראל הזהב מפיצי של המקורית החוליה בי� הגורדי הקשר לולא הפועל אל

 9 באה הייתה האחת שאי� כ�, לישראל מחו' הזהב את שייצאה האחרונה החוליה

 10 בשרשרת האמצע חוליות לרבות( אחת מקשה עשויות ושתיה� האחרת בלא לעול�

 11 לחוליה שלה הקשר ואת הראשונה החוליה של עקבותיה את לטשטש שנועדו

 12  ).  האחרונה

 13 המערערות על המוטל הסובייקטיבי הנטל לעניי% חידוד  .ב

 14 38 סעי� בתנאי עמדו שלא מאחר תשומות שומות הוצאו המערערות כנגד, כזכור .192

 15 .לחוק) 1א(50 סעי� לפי תשומות בכפל חויבו לא המערערות כי יובהר. לחוק

193. � 16 התשומות מס את בו חייב שהוא מהמס לנכות זכאי עוסק" כי קובע לחוק 38 סעי

 17 "....כדי% לו שהוצאה מס בחשבונית הכלול

 18 על נקבעת תשומות מס לניכוי העוסק זכאות כי בפרשנות תומכת לחוק 38 סעי� לשו� .194

 19 לפי. החשבוניות הוצאת חוקיות בדבר בידיעתו כלל תלויה ואינה אובייקטיבי מבח� פי

 20 מתחת הבסיס את לשמוט כדי כדי� שלא הוצאה החשבונית כי בקביעה די, הסעי� לשו�

 21 .חשבונית אותה בגי� התשומות מס את לנכות העוסק של זכותו

 22 לזכות שהמבח� הג�, לפיה ההלכה נקבעה ז.ר.ל.א.מ ובעניי� סלע בעניי�, זאת ע� .195

 23 לעוסק לאפשר ראוי חריגי� במקרי�, אובייקטיבי מבח� הוא התשומות מס של הניכוי

 24. אובייקטיבית מבחינה כדי� שלא הוצאה החשבונית א� א� התשומות מס את לנכות

 25 האמצעי� כל את ונקט התרשל לא כי יוכיח העוסק א� רק יחולו אלה חריגי� מקרי�

 26 . העוסק זהות אימות לרבות כדי� הוצאה החשבונית כי לוודא הסבירי�

 27 יושג כאמור מצומצ� סובייקטיבי חריג בקביעת כי, אפוא, קבע העליו� המשפט בית

 28 של זכותה לבי� עמד בו התשומות מס את לנכות העוסק של זכותו בי� הראוי האיזו�

 29 .כדי� שלא שהוצאו מס חשבוניות של במקרה, המגיע המס את לקבל המדינה קופת

 30 בגי� לו שהוצאה תשומות שומת ע� המתמודד שעוסק, כ� א�, היא התחתונה השורה .196

 31 א� הסובייקטיבי החריג של ההגנה את לקבל יוכל כדי� שלא שהוצאו חשבוניות ניכוי
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 1 על לדעת היה יכול לא הסבירי$ האמצעי$ בכל שנקט למרות כי להוכיח בנטל יעמוד

 2 . ניכה אות� החשבוניות תקינות אי

 3 אחריות מעי� העוסק על כמטיל בו לראות שנית� כדי עד ומצומצ� צר במבח� מדובר

 4  .מוחלטת

197. � 5 שהוצאה מס בחשבונית הכלול תשומות מס שניכה עוסק" כי קובע לחוק) 1א(50 סעי

 6, ממנה המשתמע או בחשבונית המצוי% מס כפל עליו להטיל המנהל רשאי, כדי% שלא

 7 ".כדי% שלא הוצאה שהחשבונית ידע לא כי המנהל של דעתו להנחת הוכיח כ% א$ אלא

 8 לפי תשומות מס כפל המערערת על להטיל מ"מע מנהל החלטת נדונה שרו% זאב בעניי� .198

� 9 .מ"מע לחוק) 1א(50 סעי

 10 נקיטה הדורש המצומצ� הסובייקטיבי החריג, כי מלצר השופט' כב ידי על ש� נקבע

 11 בכל המידה על יתר מחמיר) לחוק 38 סעי� לעניי� החל" (הסבירי$ האמצעי$ בכל"

 12 לפי מנהלי קנס השתת לעניי� ג� וכ�( לחוק) 1א(50 סעי� לפי" מס כפל" להטלת הנוגע

 13 הנות� יותר רחב מבח� לקבוע הראוי מ� ולכ�) לחוק 95 וסעי� לחוק) ב(ב77 סעיפי�

 14  :מס כפל לעניי� מ"מע מנהל סמכות הפעלת מפני הגנה

 15) 1א(50 סעיפי$ של הסיומת ע$ ל"הנ האובייקטיבי המבח% את להלו$ איפוא קשה"

 16 בהוצאת שנפל לפסול מודעות העדר כי במפורש נקבע בה%, לחוק) ב(ב77 �ו

 17 החריג ג$. ל"הנ הסמכויות הפעלת מפני הגנה, כשלעצמו, מהווה – החשבוניות

 18 מצומצ$ עדיי% הוא שכ%, הקושי את פותר איננו) לעיל שתואר( האובייקטיבי למבח%

 19 ההגיונית הדר) לפיכ)... ל"הנ בסעיפי$ המוסדרות להגנות ביחס משמעותי באופ%

 20 של קיומה – האובייקטיבי היסוד התמלאות ע$ כי היא ל"הנ הסעיפי$ את לפרש

 21 הוצאה שהחשבונית ידע העוסק כי' חזקה' מעי% קמה – כדי% שלא שהוצאה חשבונית

 22 כי למשיב ולהראות האמורה החזקה את להפרי) העוסק על מוטל והנטל, כדי% שלא

 23 – תשומות כמס ניכה אותה שהחשבונית לעובדה הנוגע בכל מודעות חסר היה הוא

 24  ).42 פסקה, ש�" (כדי% שלא הוצאה

 25 נקט כי להראות ממנו לדרוש אי�" מס כפל" העוסק על מוטל כאשר כי נקבע לפיכ�

 26 אלא כדי� הוצאו ניכה אות� החשבוניות כי לוודא מנת על הסבירי$ האמצעי$ בכל

 27 אות� החשבוניות בהוצאת שנפלו הפגמי� על ידע שלפיה החזקה את יפרי) כי נדרש

 28  ).עיניי� עצימת בדבר העיקרו� יישו� לרבות( תשומות כמס ניכה

 29 :כדלקמ� הוא לעיל מהאמור היוצא הפועל .199

 30 לו שהוצאו מס חשבוניות ניכוי בגי� תשומות שומת ע� מתמודד העוסק כאשר  .א

 31 האמצעי$ בכל נקט כי ולהוכיח והצר המחמיר במבח� לעמוד עליו, כדי� שלא
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 1 ממנו תישלל – כאמור יוכיח לא א�. החשבונית את לאמת מנת על הסבירי$

 2 . התרשל ולא לב ת� היה א� א� וזאת התשומות מס את לנכות הזכות

 3 או לב ת� היה כי ישכנע שהעוסק בכ� די אי�, הסובייקטיבי המבח� לעניי�, ודוקו

 4אקטיביי�  צעדי� נקט כי להוכיח עליו. החשבוניות בבדיקת התרשל לא כי

 5  . לניכוי� כתנאי וזאת ,החשבוניות תקינות את לוודא מנת על פוזיטיביי�ו

 6 למרות התשומות את לנכות זכאי יהיה, הסובייקטיבי בנטל יעמוד א� רק

 7 הפגיעה ולמרות כדי� שלא שהוצאו בחשבוניות מדובר אובייקטיבית שמבחינה

 8  . ה הציבוריתבקופ

 9 או( מס כפל עליו להטיל המנהל החלטת ע� מתמודד העוסק כאשר, זאת לעומת  .ב

 10 האמצעי� כל נקיטת" של המחמיר במבח� לעמוד נדרש הוא אי�), מנהלי קנס

 11 חסר היה כי ויראה לחובתו העומדת החזקה את שיפרי� די זה במקרה". הסבירי�

 12 זה לעניי�. כדי� שלא הוצאו ניכה אות� שהחשבוניות לעובדה הנוגע בכל מודעות

 13 תקינות באי שחשד עוסק רואי� לפיו" עיניי� עצימת" בדבר העיקרו� יחול כי נקבע

 14  .החשד את ולחקור מלברר נמנע א� לכ� מודע שהיה כמי החשבוניות

 15 כי יוכיחו שהמערערות בכ� די לא, אומר הווה, הצר הסובייקטיבי החריג חל בענייננו .200

 16 ולא לב תמות היו כי שישכנעו בכ� די ולא החשבוניות תקינות לאי מודעות היו לא

 17 את לוודא מנת על ואקטיביי� פוזיטיביי� צעדי� נקטו כי להוכיח עליה� אלא התרשלו

 18 . בספריה� החשבוניות את ניכו בטר$ זאת ושעשו לה� שהוצאו החשבוניות תקינות

 19 תקינות את לוודא מנת על אמצעי� נקטו כי להראות המערערות על, כ� בתו�

 20 שננקטו ככל. הזהב על ובעלות� החשבוניות מוציאי זהות מבחינת החשבוניות

 21 השאלות לבירור לתרו� בה� יהיה לא, זו לבחינה רלוונטיי� שאינ� אחרי� אמצעי�

 22 הנטל בהרמת המערערות את להושיע בה� יהיה לא וממילא הפרק על העומדות

 23  .   עליה� המוטל הסובייקטיבי

 24  חשד מעוררת – החשבוניות מוציאי ע$ ההיכרות היסטורית   .ג

 25 ואי� בזהב במסחר מוניטי� בעלי היו לא) החשבוניות מוציאי( המערערות של הספקי� .201

 26 . עימ� להתקשר בחרו המערערות מדוע הגיוני הסבר

 27 את בדקו ה� כי המערערות נציגי מטע� ראיה שו� הוצגה לא, סחר ד.א חברת לגבי .202

 28 מדובר כי מגלי� היו, כ� עושי� היו לו. בזהב המסחר בתחו� אסולי� דוד של הרקע

 29 כיסוי במת� מלבד בזהב במסחר ניסיו� לו שאי�, כבדי� חובות בעל, משוחרר באסיר

 30 שעסקו משפחה וקרובי מכרי� לה� היו כי טענו המערערות נציגי. פיקטיבי חשבונאי

 31 מלחקור נמנעו וא� אסולי� דוד של עברו על ידעו כי עליה� חזקה ולכ� הזהב בתחו�

 32 .לחובת� זאת לזקו� יש ולבדוק
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 1 ניצ� לגבי), בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק( אלנת� אריאל לגבי ג� נכוני� הדברי� .203

 2 היו לא, הזהב בתחו� ניסיו� חסרי שהיו) האור כוכבי( כה� סימו ולגבי) ח.מ.נ.נ( נדיב

 3 מדוע תמוה. בזהב למסחר הנדרש עצמיה הו�ה ביד� היה ולא בשוק מוכרי�

 4 . עימ� דווקא להתקשר בחרו, בתחו� והמכרי� הממו�, הקשרי� בעלות, המערערות

 5 הזהב בתחו� ספקיה� של ניסיונ� לגבי מלברר נמנעו המערערות נציגי, מקו� מכל

 6 את מלהסיק נמנעו, בדקו א� וא�), בתחו� מכרי� לטענת� לה� שיש למרות(

 7  .המתבקשות המסקנות

 8, המערערות נציגי לתצהירי 19�20, 14 פי�סעי( ושלמה רוני של בתצהירי� שצוי� כפי .204

 9 מניסיונ� ידעו המערערות נציגי), 3�9 שורות 174 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול

 10 בדקו לא מדוע תמוה זה רקע על. כלכלית ביכולת צור� יש בזהב לסחור כדי כי האישי

 11 בטר� חשד� התעורר לא מדוע, שבדקו וככל ,הזהב ספקי של הכלכלית היכולת את

 12 ? בעסקה עימ� התקשרו

 13 חל� רווחיה� מקסו� תו�, ל"לחו בעצמ� הזהב את ייצאו לא שהספקי� העובדה .205

 14 אי� לספקי� כי המערערות נציגי של חשד� את לעורר אמור היה, למערערות מכירתו

 15 הרכישות בגי� משול� מ"המע( מ"המע את ביניי� במימו� לממ� הכלכלית היכולת את

 16 המערערות). בייצוא החל אפס מ"מע שיעור בגלל הזהב ייצוא בשלב נגבה לא א� באר'

 17 כדי עולה ולבדוק מלחקור והימנעות� המתעוררות לשאלות הול� מענה סיפקו לא

 18 .עיניה� עצימת

 19 המערערת ייסוד לאחר הוקמו החשבוניות מוציאות שהחברות ידעו המערערות נציגי .206

 20 היה אלה בנסיבות. החברות ברש� רישומיה� את בדקו כי טענו שהרי), 2012 יוני( 1

 21 עורכות, בזהב מסחר בתחו� הניסיו� חסרות, החברות כיצד היטב לברר עליה�

 22 יחסי נבנו בטר� זאת וכל, הקמת� לאחר קצר זמ� משמעותיי� בהיקפי� עסקאות

 23 טבלת, טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר 2 נספח( הצדדי� בי� והיכרות אמו�

 24" בט% תחושת"ב והסתפקו זאת מלעשות נמנעו המערערות). אביוב של החשבוניות

 25 ).8�9 שורות 274 עמוד 2.7.2017 מתארי� פרוטוקול, שלמה עדות(

 26 עסקי קשר ובלי כתובי� הסכמי� בלי, משמעותיי� בהיקפי� זהב רכשו המערערות .207

 27 . הקצר פעילות� בזמ� זאת וכל, החשבוניות מוציאי ע� קוד�

� 28 והיק� ח"ש 44,922,524 של ס� על עמד, אביוב, 1 המערערת של עסקאותיה היק

 29 112 נספחי�( ח"ש 38,723,218 של ס� על עמד, �.ר.א.ש, 2 המערערת של עסקאותיה

 30  ). טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר �116ו

 31 ל"לחו הזהב ייצוא בגי� אפס מס בשיעור מ"במע כחייבות עסקאותיה על דיווחה אביוב

 32 . ח"ש מיליו� 7 �כ של בסכו� מ"מע החזרי וקיבלה
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 1 2013 מר' בחודש כבר פעילותה את והפסיקה 2012 יוני בחודש כאמור הוקמה אביוב

 2 ).פעילות חודשי �9כ(

 3 פעילותה את והפסיקה 2013 ינואר בחודש בזהב במסחר פעילותה את החלה �.ר.א.ש

 4 ).פעילות חודשי �6כ( 2013 יוני בחודש

 5 מתארי� פרוטוקול( המסעדנות בתחו� עבד 2012 יוני ועד 2001 משנת כי ציי� רוני .208

 6 ענ� ע� מוקדמת היכרות, לאחיו או, לו הייתה ושלא) 6�7 שורות 162 עמוד 18.6.2017

 7 ). 16�21 שורות 171 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול( הזהב

 8 שורות 271 עמוד 2.7.2017 פרוטוקול( הספקי� רוב את שאיתר זה הוא כי אישר שלמה

 9 2 עמוד 21.7.2013 מתארי� הודעה, 5 נספח( רוני של מהודעתו עולה ג� וכ�), 18�25

 10 ). 27�32 שורות

 11 בית לו שיש חבר" באמצעות אסולי� דוד את הכיר כי שלמה טע� חקירותיו במסגרת .209

 12 דר)" כה� סימו את), 104 שורה 5 עמוד 2.7.2013 מתארי� הודעה, 6 נספח" (קפה

 13 אריאל את), 151 שורה 6 בעמוד, ש�(" זהב חנויות בעלי...בזהב שמתעסקי$ אנשי$

 14 מאיפה זוכר לא אני המידע את, סחורה מוכר שהוא מידע עליו קיבלתי" אלנת�

 15 את שהכרתי דר) באותה" הכיר נדיב ניצ� ואת) 223 שורה 9 בעמוד, ש�" (קיבלתי

 16 ). 255 שורה 10 עמוד, ש�" (כול$

 17 פרוטוקול" (וחברי$ משפחה" באמצעות לספקי� הגיע כי שלמה טע� המשפט בבית

 18 ). �24ו 18�19 שורות 271 עמוד 2.7.2017 מתארי�

 19 שה� חברי� באמצעות המערערות נציגי את הכיר כי בחקירתו אישר אסולי� דוד

 20 ). 176�181 שורות 20.6.2013 מתארי� הודעה, 71 נספח( קפה בית של בעלי�

 21 הגיע אלנת� ולאריאל" חברי�" באמצעות הספקי� אל הגיע כי רוני טע� המשפט בבית .210

 22 ). 22�30 שורה 125 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול" (גוגל" באמצעות

 23, אית$ עושי$ והיינו... האישית ברמה הספקי$ את מכירי$ היינו" כי טע� רוני

 24 פעמיי$ פע$ ביחד עובדי$, נו, ה אי) רואי$, קילו של, קטנה קצת, של הזמנה, דרכ$

 25 ). 18�21 שורות 127 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול" (אמו% של סוג רוכשי$ ואז

 26 מורשה כעוסק נרש� אלנת� אריאל, למשל, כ�: בחשבוניות תימוכי� אי� זו לטענה

 27 אריאל של מורשה עוסק ופתיחת 1 המערערת הקמת לאחר בסמו� ;1.7.2012 בתארי�

 28 גוגל באמצעות המערערות ידי על שאותר ולאחר עמו מוקדמת היכרות לאב, אלנת�

 29 בי� הראשונה העסקה לדר� יצאה), 30 שורה 125 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול(

 30 1 נספח( ח"ש 472,225 של ובסכו� 22.8.2012 בתארי� אביוב לבי� אלנת� אריאל

 31 העסקה ג� כ�). אביוב של החשבוניות טבלת, טמיר חיי�, המשיב נציג לתצהיר

 32 לתחילת בסמו�, 3.1.2013 בתארי� נערכה ח.מ.נ.נ הספק ע� �.ר.א.ש של הראשונה
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 1 חיי�, המשיב נציג לתצהיר 1 נספח( ח"ש 454,022 של בסכו�, �.ר.א.ש של פעילותה

 2 ). �.ר.א.ש של החשבוניות טבלת, טמיר

 3 עת באותה היה אסולי� דוד. 2.5.2012 בתארי� מורשה כעוסק נרשמה סחר ד.אחברת  .211

 4, 72 נספח( הזהב בתחו� קשרי� ובלא ניסיו� חסר, כבדי� חובות בעל, משוחרר אסיר

 5  ).  421�427 שורות 26.6.2013 מתארי� הודעה

 6 דוד ע� היכרות בעקבות הזהב לתחו� נכנס כי המשפט בבית בחקירתו ציי� כה� סימו .212

 7 בראנס' נ ישראל מדינת 38119�03�11 פ"ת( חמורות מס בעבירות שהורשע שבת

 8 העסקאות בגי� מ"מע חוק פי על מס כפל הוטל האור כוכבי חברת על)). 24.12.2013(

 9, 18/מש( שבת דוד של הפלילית ההרשעה מושא החברות לבי� בינה לכאורה שנערכו

 10" משמיי� זוג" פרשת של החקירה לפרו' בסמו� הופסקה ופעילותה) 355�356 עמוד

 11 ). 31 שורה 356 עמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול(

 12 סבירי� אמצעי� נקטו לא המערערות כי ומלמדות עצמ� בעד מדברות לעיל הראיות .213

 13 שהוציאו החשבוניות ואת החשבוניות מוציאי ע� העסקאות כשרות את לברר מנת על

 14 .אצל� להתעורר אמורי� שהיו החשדות מול עיניה� את ועצמו �לה

 15 הזהב מקור את בדקו לא המערערות  .ד

 16 מוברח ממקור היה לה� שסופק המזוקק שהזהב חשדו לא כי טענו המערערות נציגי .214

 17 תכשיטי� בדוכני שנאספו) ישני� זהב תכשיטי" (ברוכי�"ב שמקורו סברו שכ�

 18 שמסביר מה), �24�27ו 11�17 שורות 270 עמוד 2.7.2017 מתארי� פרוטוקול( בישראל

 19 של) העולמי השער( הפיקס מחיר לעומת שרכשו הזהב של הנמו� מחירו את לטענת�

 20 .הזהב

 21 . תמוהה זו טענה .215

 22 שכ� המכירות בדוכני" ברוכי�" מרכישת נמנעו כי העידו המערערות נציגי, ראשית .216

 23 עבדתי לא אני, נקי היה לא, מזוקק היה לא, שלה$ הזהב לי התאי$ לא" לטענת�

 24 ). ש�" (...בזהב ולזקק לנקות של בפוזיציה

 25 היה" ברוכי�"ב הזהב מקור כי ,ובתמי� באמת ,המערערות נציגי סברו לו, שנית .217

 26 בתחו� משפחה וקרובי מכרי�, קשרי� כבעלי עצמ� על שמעידי� כמי, לדעת עליה�

 27 זמ� ולאור� גדולי� כה בהיקפי� זהב לספק נית� לא" ברוכי�" של מאיסו� כי, הזהב

 28 מתחו� מכריה� אצל ולברר להתעניי� עליה� היה ,הפחות לכל .מהחשבוניות כעולה

 29 היה לא, הזהב לשוק כניסת� לפני כי לדעת למדי� היו, זאת עושי� היו ולו, הזהב

 30 המציג, כה� אביב, המשיב נציג לתצהיר 12 סעי� ראו( כאלה בהיקפי� בזהב מסחר
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 1 לגבי 2007�2013 בשני� זהב יצואני של מ"מע החזרי דרישות ס� לגבי מדגמיי� נתוני�

 2 ). בכללותו הזהב ובענ� המערערות

 3 לוודא מנת על בדיקה ערכו כי ראיה כל המציאו לא המערערות נציגי, מקו� מכל .218

 4  .בחשבוניות המצוי� בהיק�" ברוכי�" רכשו החשבוניות שמוציאי

 5 סבירה אינה הזהב מקור השתלשלות את לבדוק הדרישה, כי המערערות נציגי טענת .219

 6 . מקובלת אינה, בה לעמוד נית� א� וספק

 7 ממיטב עליו ישל� בטר� הממכר את לבדוק מהקונה מצופה, מסחרית עסקה בכל כמו

 8 נוכח בפרט, הזהב מקור את מלבדוק הימנעות�, המערערות נציגי לעניי� ג� כ�. כספו

 9 העסקי להיגיו�, הישר לשכל בניגוד עומדת, בדרכ� שניצבו הרבי� האזהרה תמרורי

 10 . דרשני לומר בה ויש, עסקי� אנשי היות� ולעובדת

 11 את לעומק לבדוק בזהב המסחר בתחו� מקובל זה אי� כי המערערות נציגי טועני� עוד .220

 12 לעקו� בתחו� לעוסקי� יאפשר שגילויו" עסקי סוד" במעי� מדובר שכ�, הזהב מקור

 13 . הספק ע� ישירות ולהתקשר המתוו� את

 14  .לקבל אי� זו טענה

 15 חותרת אינה לה� שסופק הזהב של הלגיטימי מקורו את לבדוק מהמערערות הציפייה

 16  .עסקיי� סודות גילוי תחת

 17 נקבעה כבר, אספקתו בשרשרת, הזהב מקור את לברר החשבוניות מנכה על כי הקביעה

 18 :בעי� עי� עמה רואה ואני בפסיקה

 19' כב), 14.8.2007( חיפה מ"מע מנהל' נ מ"בע סבו חנ% 871/04') חי( ש"ע בענייי�

 20 נדרש זהב רכישות בגי� הסובייקטיבי בחריג עמידה לצור� כי קבעה וסרקרוג השופטת

 21 : הזהב מקור את לבדוק

 22 מצא לא ולפיכ)) 72 עמוד( הזהב מקור לגבי חשדות לו עלו שלא הבהיר טייב מר"

 23 את לעשות שעליו כפי מברר אינו, במקור מתעניי% שאינו מי. זה נושא לבדוק לנכו%

 24  ). 17.2 פסקה" (החשבונית נות% של החוקי מעמדו

 25 ברכו. א 46883�11�14) מרכז מחוזי( מ"ע בעניי� אלו דברי� אימ' סטולר השופט' כב

 26 – להל�) (9.8.2017( מוס� ער) ומס המכס אג� �ישראל מדינת' נ מ"בע ולרי'ג גולד

 27  : כי קבע ש�) ברכו. א עניי�

 28 במקורו מתעניי% שאינו מי כי ונהיר הזהב מקור של הבירור חשיבות מודגשת, בכ)"

 29 עוסק כי הרי, לגיטימי אינו מקורו כי רבות אינדיקציות שקיימות פי על א�, הזהב של

 30  ).64 פסקה" (הסובייקטיבי החריג של בגדרו לבוא יכול אינו זה מעי%

 31: כי קבע ש�) 104�105 פסקאות( ברקת בעניי� בורנשטיי� השופט' כב דברי ראו וכ�

 32 את פוטרת אינה, קיימת שאמנ$ ככל, משנה קבלני' שרשרת' של קיומה עובדת"
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 1 הגור$ של זהותו אודות על ומעמיקה מהותית בדיקה מעריכת התשומות מס מנכה

 2  ". ...העובדי$ את מספק דבר של שבסופו

 3 משו� הזהב מקור בדיקת לצור� הזיקוק בתי על הסתמ� כי טע�, המערערות נציג, רוני .221

 4 פרוטוקול( מקורו כשרות על מלמדת הזהב למשלוח שצורפה הזיקוק תעודת כי שסבר

 5 ).�21�24ו 19 שורות 134 עמוד 18.6.2017 מתארי�

 6 כשרה סחורה זו, טלמור מיכה של סחורה או', שר' של סחורה לקבל מבחינתי"

 7 לדעת יכול שאני אני מי, פולישטיקי$ הגב מאחורי, מאחורה עשו ה$ א$. לחלוטי%

 8 ). �28ו 26, 24, 22 שורות, 149 עמוד, ש�" (?האלה הדברי$ את

 9 לכל לא: "השיב הזהב משלוחי לגבי זיקוק תעודות קיבל א� נשאל כאשר אול�

 10  ). 32 שורה 149 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול" (משלוח

 11 תעודות ולא משלוח תעודות הזהב משלוחי ע� קיבל כי רוני ציי� מ"במע בחקירותיו ג�

 12). 291�292 שורות 9 ועמוד 202 שורה 6 עמוד 3.7.2013 מתארי� הודעה, 4 נספח( זיקוק

 13 לא החשבוניות מוציאי לפיה עשור יעקב השליח של בעדותו למצוא נית� לכ� תמיכה

 14 מתארי� הודעה, 78 נספח( הזהב של הזיקוק תעודות את ללקוחותיה� העבירו

 15 ). 395�399 שורות 17.6.2013

 16  . הזהב של זיקוק תעודות המשפט בית בפני הציגו לאג�  המערערות

 17 מקור בדיקת לצור� הזיקוק בתי על הסתמכו כי המערערות לטענת בסיס שאי�, מכא�

 18  . הזהב

 19 הזהב של הפיקס מחיר  .ה

 20 של בשיעור קבועה בהנחה החשבוניות ממוציאי הזהב את רכשו כי טוענות המערערות .222

 21 .הזהב של) העולמי השער( הפיקס ממחיר 4%

 22 נמכר שהזהב העובדה מעצ� המערערות של חשד� התעורר לא זה כיצד, השאלה עולה .223

 23 הנמו� מחיר כי לדעת המערערות על היה? בעול� היציג משערו הנמו� במחיר לה�

 24 מקרה בכל. מוברח או גנוב זהב של סיכו� לגל� עשוי, הפיקס משער 4% של בשיעור

 25 . מציד� ובדיקה התייחסות דרש הדבר

 26 באופ% נשמר ל"הנ ההנחה שיעור כי המערערות תמהו לא הכיצד, השאלה עולה עוד

 27? לכאורה התקשרו עימ� הספקי� לכל וביחס ההתקשרות תקופת כל לאור�, קבוע

 28, הספקי� ע� ההתקשרות בתחילת כבר כזה הנחה שיעור יקבלו שהמערערות ומדוע

 29  ?הזהב בתחו� מוניטי� לעצמ� רכשו ובטר� אמו� יחסי עימ� בנו בטר�

 30 לא, הזהב בשוק מקובלת הנחה היא הפיקס משער 4% של הנחה כי המערערות טענת .224

 31 . הוכחה
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 1 שמקורו משו� הפיקס למחיר מתחת נמכר שהזהב סברו כי המערערות נציגי טענת

 2 הודעה, 8 נספח; המערערות לסיכומי 29 סעי�( הוכחה לא היא א�", ברוכי�"ב היה

 3 ). 121�127 שורות 5�6 עמוד 21.7.2013 מתארי�

 4 83 נספח( מ"במע בחקירתו שאמר הדברי� ואלה" בלו� הכול" כי העיד כוכב סמי .225

 5  ): 4�22 שורות 104 עמוד 23.6.2013 מתארי� הודעה

 6 שהסחורה? מזוי� זה שמה. ש...בלו� הכל שזה... יודעי$. ת... יודעי$ כול$. ש"

 7. ש. בלו� שהכל מביני$ ה$... בשחור הכל... הכל. יודעי$. בשחור הכל. ת? בשחור

 8 הוא מה על, אי), אי), וחצי 3 �ב שעובדי$... המחיר בגלל. ת?....יודעי$ ה$ אי)

 9  ".?...וחצי 3 לו מוריד אתה אי). פיקס עולה...עולה לאר* בחו*? משל$

 10, 1�18 שורות 68 עמוד, 25�33 שורות 67 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול( ובהמש�

 11  ): 16�26 שורות 67 ועמוד 33 שורה 66 עמוד

 12 הפיקס ממחיר נמו) במחיר באר* תימכר זהב שאונקיית להיות יכול. ש"

 13, מוברח, כס� עולה כי. ת. לי תסביר. ש, הפיקס מעל מוברח לא, מוברח. ת?...העולמי

 14 אי%. ש. מהפיקס פחות אי%. פחות לא, הפיקס מעל 30 משלמי$ היינו...אותו להבריח

 15   ".מפיקס פחות אי%. ת? מפיקס פחות

 16 פרשה שיניב סבר כי יל'אברג טע�, פרשה יניב לבי� יל'אברג יעקב בי� שנער� בעימות

 17 או זה ממני קבל שהוא שבמחיר לעצמי שיערתי: "פיקטיביות ה� החשבוניות כי יודע

 18 ). 5 עמוד, 58 נספח" (חשבוניות מוכר שאני ידע שהוא או משוגע שאני חשב שהוא

 19 ההנחות את מימ� בעסקאות מ"המע תשלו� אי כי העיד, כה� אביב מר, המשיב נציג ג� .226

 20 ):17�27 שורות 310 עמוד 2.7.2017 מתארי� פרוטוקול( בזהב שניתנו

 21 מקבלי$ היו שהיצואני$? כ%, מ"המע זה הזה התיק של הסיפור: כה% מר, העד"

 22 לא מבחינת$, בחזרה מ"המע את מקבלי$ היו ה$, לאדישי$ אות$ הפ) זה...כהחזר

 23, בשרשרת למדינה הועבר לא עובדתית מ"המע, זה אחרי בשרשרת קורה מה מעניי%

 24 �3ה את, בדר) שנתנו ההנחות כל את למעשה מימ% הוא? עשה כ% הוא מה. זה אחרי

 25 שהוא אומרת שלו העדות כוכב סמי, אגב דר). מתחת קנו שה$ �4ה את או, וחצי אחוז

 26 סיפר שהוא הבלו� וזה, בוודאות יודע הוא?....להיות יכול זה אי),  הפיקס מעל קונה

 27, בדר) ההנחות כל את למעשה מממ% מ"שהמע יודעי$ שה$, יודעי$ שכול$ וזה עליו

 28 הסיפור זה, בכיס כס� לו יישאר עדיי%, ערבי לאותו הפיקס מעל ישל$ הוא א$ ג$

 29 ".הסיפור וזה הזה התיק של

 30 בהנחה הזהב את לה� למכור הסכי� ספק כל לא כי המערערות נציגי טענת, ועוד זאת .227

 31 מוציאי דווקא מדוע השאלה את אצל� לעורר צריכה הייתה לפיקס מתחת 4% של

 32 לבי� ההנחה בי� הקשר את לעומק ולבדוק לחקור זאת ולאור לכ� הסכימו החשבוניות
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 1סעידוב קומפני בע"מ נ'  16661�04�16יפו) �ע"מ (מחוזי תל אביב ג� ראו( הזהב מקור

 2 ). 68�71 סעיפי� ברכו. א ועניי�) 28.1.2018( 127�128 סעיפי� 2מנהל מע"מ ת"א 

 3 הזהב מסירת אופ%  .ו

 4 שנער� ומבלי אבטחה אמצעי שו� ללא, בשקיות הזהב את קיבלו המערערות נציגי .228

 5 במקומות ג� נמסר שהזהב למרות וזאת החשבוניות מוציאי ידי על לזהב ביטוח

 6 מתארי� פרוטוקול; 22�30 שורות 112 עמוד 18.6.17 מתארי� פרוטוקול( פומביי�

 7 אמצעי ללא המערערות לנציגי סופק שהזהב העובדה). 300�301 עמודי� 28.6.2017

 8 את לעורר אמורה הייתה לזהב ביטוח פוליסת שנערכה ומבלי מתאימי� אבטחה

 9 .מלבדוק נמנעו אותו חשד, חשד�

 10 המלכ"ל מסרו אות�( הזהב למשלוחי ביטוח מעריכת נמנעו שהמערערות העובדה ג�

 11 זהב של שבעלי� סביר לא. הזהב של הכספי ההיק� נוכח בפרט, חשד מעוררת") עמית

 12 הודעה, 6 נספח( לבטחו מבלי הזהב של בשינוע הכרו� הסיכו� את עצמו על ייקח

 13  ). 309�312 שורות 12 עמוד, 126�127 שורות 5 עמוד 2.7.2013 מתארי�

 14 שוני� ספקי� ארבעה ידי על למערערות סופק הזהב כי מחלוקת שאי� למרות, כ� כמו

 15  . שליחי� אות� ידי על תמיד נעשתה בפועל הזהב אספקת), החשבוניות מוציאי(

 16 חשד� את לעורר צריכה והייתה הרגיל העסקי� אופ� ע� מתיישבת אינה זו התנהלות

 17 .מדווח בלתי בזהב מדובר שמא, הזהב מקור בדבר המערערות נציגי של

 18 לאמצעי נדרשו לא ולכ� זהב של מלאי לה� היה לא כי המערערות לטענת הנוגע בכל .229

 19 חברת באמצעות ל"לחו מידית מיוצא היה הוא מספק זהב התקבל כאשר שכ�, מיגו�

 20 .אחרת מלמדת הראייתית שהתמונה הרי", עמית מלכה" השילוחי�

 21 : לדוגמה

 22 ח.מ.נ.נ�מ זהב ג"ק 3 של רכישה לכאורה משקפי� 15.1.2013 מתארי� העסקה מסמכי

 23 המשלוח שתעודת למרות, בר�. לייצוא אביוב�ומ אביוב�ל �.ר.א.ש�מ, �.ר.א.ש�ל

 24 של המשלוח תעודת, 15.1.2013 מתארי� ה� שנעשו הבנקאיות והעברות ח.מ.נ.נ מטע�

 25  . 14.1.2013 מתארי� היא" עמית מלכה" חברת

 26 ג"ק 4 של רכישה לכאורה משקפי� 12.2.2013 מתארי� העסקה מסמכי: נוספת דוגמה

 27 13.2.2013 בתארי� האור מכוכבי זהב ג"ק �2ו 12.2.2013 בתארי� אלנת� מאריאל זהב

 28. �10.2.2013ו 11.2.2013 מתאריכי� ה� עמית מלכה חברת של המשלוח שתעודות בעוד

 29  ). המערערות נציגי לתצהירי' ב בנספח שצורפו העסקאות למסמכי' כד�ו' יא נספחי�(

 30 ולביטוח נדרשו לא ולכ� קבלתו ע� מיד ל"לחו מיוצא היה הזהב כי המערערות טענת .230

 31 מלמדי� השוני� הספקי� ע� העסקאות מסמכי: בראיות מבוססת אינה, נומיגול או

 32 וכ� מהספקי� �.ר.א.ש אצל התקבל בו ביו� לא אביוב�ל �.ר.א.ש�מ נשלח הזהב כי



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
  

   

 72מתו�  62

 1 דוגמאות ראו( אחת בהעברה ולא שוני� מועדי� בשני לספקי� הועבר שהתשלו�

 2 של בעדויות סתירות קיימות כ�). המשיב בסיכומי 136 �ו 134, 132 בסעיפי� מפורטות

 3 הוצאת למועד וביחס בגינו התשלו� למועד ביחס הזהב אספקת מועד לגבי ושלמה רוני

 4  .הנבח� בהקשר המערערות טענות על צל להטיל כדי יש אלה בסתירות. החשבונית

 5 הזהב את שלחו הספקי� בה� הבודדי� במקרי� כי טענו המערערות, למשל כ�

 6 את לקבל מגיע היה הספק, לידנו מגיע היה שהזהב לאחר מעט" שליחי� באמצעות

 7 את לו הוציא מי נשאל כשרוני). המערערות נציגי לתצהיר 107 סעי�" (מאיתנו כספו

 8 היו אלנת� אריאל או נדיב ניצ� מכ� לאחר שעה חצי כי השיב אלו במקרי� החשבונית

 9 מתארי� הודעה, 5 נספח( השליחי� שהביאו הסחורה על חשבונית ומוציאי� מגיעי�

 10  ). 136�143, 82�85 שורות 6 עמוד 21.7.2013

 11: הזהב מכ� ולאחר הכס� הועבר קוד� כי מ"מע בחקירות טע� שלמה, זאת לעומת

 12 נספח" (הזהב את לי מעביר היה מטעמו משהו או ניצ% הכס� העברת אישור לאחר"

 13 כי שלמה טע� הנגדית בחקירתו); 88�91 שורות 4 עמוד 21.7.2013 מתארי� הודעה, 8

 14 מתארי� פרוטוקול( הסחורה את פיזית שבדק לאחר הכס� את מעביר היה הוא

 15 הייתי לא" כי בחקירתו כה� סימו ציי� ג� כ�). 22, 18�19 ותשור 273 עמוד, 2.7.2018

 16 שהכס� אישור שיש רואה שהייתי לפני לבד אותה משאיר הייתי לא, סחורה נות%

 17  ).   15�16 שורות 339 עמוד 28.6.2017 מתארי� פרוטוקול" (בחשבו% אצלי יהיה

 18 הזהב את לה� שסיפק שמי ידעו לא ה�, המערערות נציגי, ושלמה רוני של עדות� לפי .231

 19 : כוכב סמי של מטעמו השליחי� היו

 20 מתארי� הודעה, 4 נספח( החשבוניות מוציאי של עובדי� היו השליחי� כי סבר רוני

 21 שורות 7 עמוד 21.7.2013 מתארי� הודעה, 5 נספח; 287�288 שורות 9 עמוד 3.7.2013

 22 לסיכומי 74 סעי�( הזיקוק בתי של עובדי� היו שהשליחי� סבר שלמה ואילו), 160�165

 23 שורות 254 עמוד, 10�12 שורות 253 עמוד 2.7.2017 מתארי� פרוטוקול; המערערות

27�29 .(  24 

 25 ולא הזהב את לספק שהגיע שליח כל של המעסיק מי מלבדוק נמנעו ה�, זאת למרות

 26 . שוני� מעסיקי� בש� כביכול הגיעו שליחי� שאות� מכ� הופתעו

 27 אותו הטרידה לא מדוע, החשבוניות מוציאי של עובדי� היו שהשליחי� סבר רוני א�

 28  ?אחר חשבונית מוציא מטע� פע� כל הגיע שליח שאותו העובדה

 29 לקבל הסכי� מדוע, הזיקוק בתי של עובדי� היו השליחי�, שלמה של לטענתו א�

 30 שמ� שעל החשבוניות למוציאי שלה� הקשר טיב את לבדוק מבלי חשבוניות מה�

 31  ?החשבוניות הוצאו

 32  .בעסקאות התקשרו בטר� המערערות נציגי ידי על נבדקו לא אלה תהיות
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 1 מנציגי ישירות אליה� מגיע היה הזהב, המקרי� ברוב, כי טענו המערערות נציגי .232

 2 האור כוכבי של הנציג כה� מסימו, ח.מ.נ.נ של הנציג נדיב מניצ�( החשבוניות מוציאי

 3 רחוקות לעיתי� ורק), בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק של הנציג אלנת� ומאריאל

 4 הזהב מקור בדבר החשד אצל� להתעורר אמור היה לא ולכ�, השליחי� באמצעות

 5 מתארי� הודעה ,6 נספח; 287 שורה 9 עמוד 3.7.2013 מתארי� הודעה, 4 נספח(

 6 ).262 שורה 10 עמוד 2.7.2013

 7 אספקת תדירות בעניי�) כה� סימו למעט( החשבוניות מוציאי של מהעדויות, בר�

 8 מתארי� הודעה, 90 נספח, אלנת� אריאל( שונה תמונה מצטיירת השליחי� בידי הזהב

 9; 47�51 שורות 2 עמוד 27.6.2013 מתארי� הודעה ,99�100 שורות 3 עמוד 16.6.2013

 10 הודעה, 107 נספח,  17�187 שורות 3 עמוד 5.2.2013 מתארי� הודעה, 103 נספח, נדיב ניצ�

 11  ).154�157 שורות 7 ועמוד 149�153 שורות 6 עמוד 26.6.2013 מתארי�

 12 אבי, אחיה� ידי על ג� התקבלו הזהב משלוחי כי אישרו המערערות נציגי, כ� או כ� .233

 13 רוני של לתצהירי�' ב נספח( המשלוח תעודות רוב על שחתו� זה ג� והוא, אביוב

 14 הודעה, 6 נספח; 92�94 שורות 4 עמוד 21.7.2013 מתארי� הודעה, 5 נספח; ושלמה

 15 ומחדל� לעדות לזמנו, אפוא, עליה� היה). 168�176 שורות 7 עמוד 2.7.2013 מתארי�

 16  .הגעת� מועד ותחילת השליחי� הגעת תדירות בשאלת לחובת� ייזק� כ� לעשות

 17 שימוש עשו המערערות לפיה המשיב לטענת בסיס יש כי עולה מהעדויות, מכ� יתירה .234

 18 רשו� שהיה זהב, טלמור הזיקוק לבית זהב למכור מנת על השליחי� של בשירותיה�

 19 ). חרוב חסא� עומר הוא שבעליה פלשתינאית חברה( סעדה תכשיטי ש� על

 20 יש, במכירתו ולא, המערערות של הזהב ברכישות הוא הערעור של שעניינו הג�

 21 כי טענת� את ולהפרי� לשליחי� המערערות בי� ההיכרות על ללמד כדי אלה בעדויות

 22 . השליחי� באמצעות זהב משלוחי העבירו לא

 23 הועברה בו מקרה בחקירותיה תיארה, טלמור הזיקוק בבית עובדת, ביטו� כוכבה' גב

 24 אביוב אבי ע$ הקניה את סגר יעקב: "המערערות לש� סעדה של מהכרטיס סחורה

 25 שהיו הקילו שארבע לי ואמר שפע הגיע ואז קילו 4 מאביוב לקבל שצרי) לי אמר והוא

 26 נספח" (אביוב תחת אות$ לקבל סעדה עבור היו$ באותו ממני אות$ מש) הוא אצלו

 27  ). 624�626 שורות 23 עמוד 22.1.2014 מתארי� הודעה, 37

 28 חתו� גביה על, סעדה לתכשיטי שהוצאה טלמור של משלוח תעודת הוא 22/מש מסמ�

 29 22/מש למסמ� מצור�, כ� כמו". אביוב אבי עבור" יד בכתב הערה וכתובה" שפע"

 30 . לאביוב מ"בע טלמור מתכשיטי) 12.2.2013( תארי� מאותו בנקאית העברה אישור

 31 קיבלה היא לפיה ביטו� כוכבה' גב של עדותה את להפרי� הצליחו לא המערערות

 32 המכונה שליח באמצעות זהב להעביר – אביוב אבי מר – המערערות מנציג הוראות
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 1 לעומר וה� גיל לאבי ה� מקושר" שפע" השליח עדות לאותה בהתא� כאשר", שפע"

 2 הודעה, 97 נספח( עשור יעקב השליח, הנראה ככל, והוא סעדה מתכשיטי חרוב

 3 מתארי� הודעה, 42 נספח; 196 שורה 5 עמוד, 58�64 ותשור 3 עמוד, 2.7.2013 מתארי�

 4 ). 295�297 שורות 11 עמוד 27.1.2014

 5 דיי% מפורטות אינ% החשבוניות  .ז

 6, שנמכר הזהב צורת של תיאור בה� ואי� מפורטות אינ� למערערות שנמסרו החשבוניות .235

 7, המשיב נציג לתצהיר 4 סעי�( זהב מטילי, זהב אבקת, פחי�, גרגרי� בצורת הא�

 8 ).כה� אביב

 9 . המערערות של חשד� את לעורר צרי� היה החשבוניות פירוט אי .236

 10 העסקי� חיי במהל� שנעשתה עסקה בגי� בודדת בחשבונית מדובר לא, כאמור .237

 11 בפרקי נערכו המערערות נציגי שערכו העסקאות. העוסק של מעיניו שנעלמה השוטפי�

 12 . משמעותיי� בהיקפי� והיו קצרי� זמ�

 13  .המערערות אצל להתעורר אמור שהיה לחשד נוספת כאינדיקציה מצטר� זה נתו�

 14, בחשבוניות הנרכש הזהב תיאור בפירוט לצור� מודעי� היו המערערות נציגי כי, יצוי� .238

 15 כי עולה שולמה רוני של לתצהירי�' ב לנספח' א בנספח שצרפו מהמסמכי� שכ�

 16 קיי� היה), לערעור רלוונטי שאינו( מ"בע שירותי� גיא, אחר ספק של בחשבוניות

 17 חסרי היולא נית� לקבל כי , זאת לאור". זהב גרגירי" – שסופק הזהב צורת של פירוט

 18 .בפירוט לצור� מודעות

 19   החשבוניות מוציאי של הפורמאליי$ המסמכי$  .ח

 20 מוציאי של פורמאליי� מסמכי� ושלמה רוני של לתצהירי� צרפו המערערות .239

 21 הבדיקות את ערכו כי לטענת� בתמיכה וזאת) לתצהירי� ט�ו נספחי�( החשבוניות

 22 .החשבוניות תקינות את לוודא מנת על הנדרשות

 23 להכשיר כדי בה� אי� אחרי� או כאלה מסמכי� של טכניות בדיקות כי, מיד ייאמר .240

 24 פורמאליי� מסמכי� של לקיומ� מעבר כי מלמדות הנסיבות כאשר תשומות מס ניכוי

 25 פסקה ברקת עניי�( בעסקה האמיתי המוכר את המשקפות בחשבוניות המדובר אי�

104.( 26 

 27 עימ�, החשבוניות מוציאי שנציגי לוודא מנת על בדיקות לערו� היה המערערות על

 28 מוציאי ש�על  החשבוניות את להוציא מוסמכי� היו, בעסקאות לטענת� התקשרו

 29 טר$ זאת וכל, הזהב על בעלות$ שאלת את לבדוק עליה% היה ובפרט החשבוניות

 30 בכנות, כאמור בדיקות לערו� טורחות המערערות היו לו. בעסקאות ההתקשרות
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 1 האמיתיי� הבעלי� אינ� החשבוניות מוציאי כי, רב בקושי ולא, מגלות היו, לב ובתו�

 2  . הזהב של

 3 ונעשו רלוונטיות בלתי שהיו רק לא, המערערות שערכו הבדיקות, להל� שנראה כפי .241

 4 מלבדוק נמנעו אות� חשדות, חשד� את לעורר כדי בתוצאותיה� היה אלא, עי� למראית

 5  . התשומות את ניכו טר� ולברר

 6 טכנית בבדיקה א� כי מלמדות העובדות שכ� בענייננו שאת ביתר חלי� אלה דברי�

 7 לה� היה לא למעשה וכי לעמוד המערערות השכילו לא הפורמאליי� המסמכי� של

 8  .להל� שאראה כפי, החשבוניות בתקינות עניי�

 9ובלתי  פורמאליי$ מסמכי$ של טכניות בבדיקות יש ,כי ללמד להל% בדיו% אי%, ודוק

 10 את להושיע כדי, תקי% באופ% נעשות היו אפילו, חשבוניות ימוציא שלרלוונטיי$ 

 11 על העומדות השאלות בחינת לצור) הנדרשות הבדיקות אינ% אלו שכ%, המערערות

 12 עמדו א$ ספק, הטכניות בבדיקות שא� להראותהיא  להל% הדיו% מטרת. הפרק

 13  .  כי לא היה לה% עניי% אמיתי בבדיקת תקינות החשבוניותלהסיק מכ) , והמערערות

 14 האור כוכבי .1

 15 אול�. האור כוכבי חברת של במקור מס מניכוי פטור על אישור קיבלה 1 המערערת .242

 16 כוכבי ע� העסקאות בוצעו שכבר לאחר, דהיינו, 26.7.2012 בתארי� הודפס זה אישור

 17 . 26.7.2012, 23.7.2012, 18.7.2012 בתאריכי� האור

 18 בדקו ה�, האישור של המאוחר ההדפסה תארי� למרות, כי הוכיחו לא המערערות

 19. בעסקאות ההתקשרות טר�, האור לכוכבי במקור מס מניכוי פטור של קיומו בפועל

 20 לא, הבדיקות לביצוע הרלוונטית העת שהיא, בעסקאות ההתקשרות טר�, זאת לאור

 21  . האור כוכבי של במקור מס מניכוי פטור על אישור 1 המערערת בידי היה

 22 לתקופה הוא האור כוכבי חברת של במקור מס מניכוי פטור על האישור, כ� כמו

 23 לבי� בינה שנעשו ההתקשרויות את מכסה שאינו כ� בלבד 18.4.2012�31.7.2012

 24 .31.7.2012 תארי� לאחר, �.ר.א.ש, 2 המערערת

 25 המניות בעלי זהות על המעיד החברות מרש� מסמ� הציגו לא המערערות, ועוד זאת .243

 26 היה, ההתקשרויות בוצעו עמו, כה� שסימו לדעת יכלו לא ולכ� האור כוכבי בחברת

 27 ממנו ללמוד נית� לא ולכ� תארי� נושא אינו שהוצג החברה תקנו�. החברה של הבעלי�

 28 .בחברה העדכנית הבעלות על

 29 ציי� רוני. לציו� בראשו� הייתה החשבונית גבי על הרשומה החברה כתובת, מכ� יתירה .244

 30 עברה כ� ואחר" אביב תל 78 בוגרשוב רחוב"מ פעלה החברה כי) 52 סעי�( בתצהירו

 31 .החשבוניות לפי החברה כתובת את בדקו לא שהמערערות מכ� יוצא. ג� לרמת
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� 1 מתארי� פרוטוקול( האור כוכבי חברת של במשרדי� היה לא כי העיד רוני, לכ� בנוס

 2  ).30 שורה 220 עמוד 18.6.2017

 3 סחר ד.א .2

 4 שאינה ספק ע� להתקשר הראשונה בעסקה כבר הסכימה 2 המערערת אי� תמוה .245

 5 של ובסכו� הצדדי� בי� אמו� יחסי נבנו בטר�, הזהב בתחו� מוניטי� לו שאי�, מכירה

 6 .שקלי� מיליו� מחצי למעלה

 7 לחשבו� הזהב תמורת את לשל� עליה כי לה הודיע שהספק העובדה ג�, מכ� יתירה

 8 עובד הוא כי המאשר) 6.2.2013 מתארי�( ח"מרו מכתב לה שהציג העובדה וג�' יינג'צ

 9את  הרתיעו לא – בעסקה עמו ההתקשרות טר� עוד זאת וכל – בלבד במזומ�

 10  . 2המערערת 

 11 טר� לבדוק עליה� היה אותו – החברות מרש� אישור הציגו לא המערערות .246

 12 ד.א חברת של הבעלי� היה אסולי� דוד א� לדעת יכלו לא ולכ� – בעסקה ההתקשרות

 13 . הרלוונטית בעת בשמה להתקשר מורשה היה וא� סחר

 14 בחברה מניות כבעל רשו� היה לא אסולי� דוד) 9/מש( החברות ברש� הרישומי� לפי

 15  ).2/2013( הרלוונטית בתקופה

 16 חברת של ספרי� ניהול על אישור הציגו לא שהמערערות העובדה את להוסי� יש לכ�

 17 .זיקוק ותעודות משלוח תעודות לא וא� סחר ד.א

 18 כי ההוכחה לצור� ידיה� את המערערות סומכות עליה� ,בבדיקות שא�, אפוא, יוצא .247

 19 . עומדות לא ה�, סבירי� באמצעי� נקטו

 20 העדיפו כי נראה א�, חשד� את לעורר אמורות היו שנעשו הבדיקות תוצאות, אדרבא

 21 .אלה לחשדות עור� להפנות

 22 )בזהב מסחר גולדי מורשה עוסק( אלנת% אריאל .3

 23 מסחר גולדי מורשה עוסק של במקור מס מניכוי פטור אישורי שני הגישו המערערות .248

 24 על אישור היה לא 2 למערערת כי מעלה אלו מסמכי� בחינת). 2/מע�ו' ז נספח( בזהב

 25 .2.3.2013 עד 10.2.2013 לתאריכי� זה ספק של במקור מס מניכוי פטור

 26 שכ� לענייננו מורידה או מעלה אינה בפועל המס את לנכות דאגו כי המערערות טענת

 27 של חשד� את לעורר כדי הפטור בשלילת היה לא מדוע היא הנשאלת השאלה

 28  .ספק אותו ע� העסקה תקינות את לבדוק המערערות

 29 היה אלנת� אריאל כי אמת בזמ� בדקו לפיה ראיה צרפו לא המערערות, לכ� מעבר .249

 30 ניהול על אישור הגישו לא, כ� כמו". בזהב מסחר גולדי" מורשה עוסק של הבעלי�

 31 . 9.2.2013 תארי� לאחר ספרי�
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 1 ח.מ.נ.נ .4

 2 פיו על רק אשר אמת בזמ� החברות מרש� אישור הוצג לא כי מעלה המסמכי� בחינת .250

 3 . עמה ההתקשרות בעת ח.מ.נ.נ חברת של הרשו� הבעלי� מי לדעת המערערות יכלו

 4 נדיב ניצ� כי, בעסקה ההתקשרות בטר�, ידעו לא המערערות כי היא הדברי� משמעות

 5  .מטעמה חשבוניות להוציא המוסמ� הוא וכי ח.מ.נ.נ של הבעלי� הוא

 6 חיימו� דרור חשבו� מרואה 9.10.2012 תארי� נושא מכתב נשלח המערערות לנציגי

 7 ח.מ.נ.בנ החתימה מורשה 30.8.2012 מתארי� החברה פרוטוקול על בהסתמ� לפיו

 8  . נדיב ניצ� הינו

 9  .ספרי� ניהול על אישור הוצג לא, כ� כמו

 10 סיכו$ .5

 11, לעשות עליה� היה המערערות לשיטת אשר הבדיקות את א� כי עולה לעיל מהאמור .251

 12 .מלא באופ� לא לפחות, ערכו לא ה�

 13 אזהרה נורות של המסנוור אור� הזדקר המערערות בפני, לעיל כאמור, זו א� זו לא .252

 14 חוקר היה, אליה� ליבו שת היה שבידו החשבוניות בתקינות עניי� לו שיש מי שכל רבות

 15 תקינות בבדיקת עניי� היה לא למערערות כי הוא הרוש� אול�. ובודק ומברר

 16  .מראות עיניה� את לעצו� העדיפו וה� החשבוניות

 17 מטע� בדיקות ער� לא כי ציי�, דלאל גדעו� מר, המערערות מטע� שהעיד המס יוע' ג� .253

 18 שורות 236 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול( החשבוניות למוציאי ביחס המערערות

6�7 .( 19 

 20 כי הניח מקרה ובכל המערערות שערכו הבדיקות במהל� נוכח היה לא כי ציי� כ�

 21  . יד� על נעשו הבדיקות

 22  . הנדרשות הבדיקות את ערכו מטעמ� המס יוע' ולא המערערות לא, אחרות מילי�

 23 מוציאי של הפורמאליי� המסמכי� נבדקי� היו א� א�, כי שוב ואדגיש אחזור .254

 24 ננקטו לא עוד כל למערערות לסייע בכ� היה לא, העסקאות ביצוע טר� החשבוניות

 25 הצדדי� את, האמיתית העסקה את משקפות החשבוניות כי לבדיקה צעדי�

 26 .  הזהב על האמיתית הבעלות ואת האמיתיי�
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 1   2 למערערת 1 המערערת בי% הפעילות פיצול  .ט

 2 2 למערערת 1 המערערת בי� הפעילות בפיצול כלכלי הגיו� כל היה לא, המשיב לטענת .255

 3 היא לכ� ראיה. מס כחשבוניות הנחזי� מהמסמכי� היצואנית החברה הרחקת למעט

 4 זוג" פרשת של לאור ליציאה בסמיכות פעילות� את הפסיקו המערערות שתי כי

 5 ". משמיי�

 6 ייעו' קבלת תו� כלכליי� משיקולי� נעשה הפיצול כי טוענות המערערות, זאת לעומת

 7 הנדרש אשראי בלקיחת להסתכ� מעוניי� היה לא אביוב ששלמה העובדה ובשל משפטי

 8 . הייצוא לפעילות

 9 : זהה הייתה הפיצול ואחרי לפני התנהלות� כי אישרו המערערות נציגי .256

 10 ולאחר, אביוב, 1 המערערת ידי על ויוצא מהספקי� נרכש הזהב, הפעילות פיצול טר�

 11 ידי על ויוצא אביוב�ל ממנה נמכר, �.ר.א.ש, 2 המערערת ידי על נרכש הזהב הפיצול

 12 .האחרונה

 13 תחו� על אחראי והיה אביוב בחברת עבד שלמה 2013 לינואר ועד הפיצול טר�

 14) 6 שורה 123 עמוד, 11�26 שורות 121 עמוד 18.6.2017 מתארי� פרוטוקול( הספקי�

 15 הודעה, 6 נספח( שלמה שבבעלות �.ר.א.ש�מ ורק א� זהב רכשה אביוב הפיצול ולאחר

 16 ). 186�187 שורות 7 עמוד 2.7.2013 מתארי�

 17 נספח, אלנת� עדות( �.ר.א.ש�ל אביוב בי� הבחינו לא כי העידו החשבוניות מוציאי ג� .257

 18 של הודעה, 98 נספח, גיל אבי עדות; 115�117 שורות 2.12.2013 מתארי� הודעה, 93

 19 ). 333�336 שורות 3.7.2013 מתארי� גיל אבי

 20, המערערות של העסקית הפעילות פיצול כי היא התרשמותי, הכוללת התמונה בראי .258

 21 על צל להטיל העניי� בנסיבות בו ויש כלכלי היגיו� כל נעדר, משפטי פג� בו שאי� הג�

 22 . המערערות של ליב� תו�

 23 ממוציאי היצואנית החברה את להרחיק הייתה הפיצול מטרת כי המשיב טענת

 24 לסמו� מה על לה יש, מס חשבוניות להיות הנחזי� ומהמסמכי� החשבוניות

 25 . הזהב אספקת בשרשרת המערערות של מידור� ע� ג� ומתיישבת
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 1  הסובייקטיבי המבח% סיכו$  .י

 2 מקור כי חשד בליבו להתעורר צרי� היה א�, לב�ת� היה עוסק כי לומר נית� לא .259

 3 ולבדוק מלחקור נמנע והוא, חוקיות באי נגוע או לגיטימי אינו רכש אותה הסחורה

 4 . זאת

 5 חשד מעוררות שהיו בנסיבות, שרכש הסחורה מקור את ולחקור מלברר שנמנע עוסק

 6 החריג במסגרת הנדרשת לב תו� לחובת בניגוד עלופ, הסביר האד� של בליבו

 7  .הסובייקטיבי

 8 .הצבי קר� על מעותיואת  הניחכמי שו שהתרשל כמי ייחשב כזה עוסק

 9 על תשומות מס ניכוי לצור� הסובייקטיבי מהחריג ליהנות המבקש עוסק, מכ� יתירה .260

 10 על הסבירי$ האמצעי$ בכל נקט כי להראות נדרש כדי� שלא שהוצאו חשבוניות פי

 11 . החשבוניות תקינות את לוודא מנת

 12 להונות לקנוניה שות� היה שלא בכ� די ואי� לב�ת� שהיה בכ� די אי�, אחרות מילי�

 13 מנת על ופוזיטיביות אקטיביות פעולות יוכיח שיז� כי נדרש אלא, מ"מע רשויות את

 14 להצדיק יהיה נית� אז רק. לנכות מבקש הוא אות� בחשבוניות פסול נפל שלא לוודא

 15 האינטרס, דהיינו, הבכורה על המתחרי� האינטרסי� באיזו� לטובתו הכ� הטיית את

 16 את לנכות לו יותר כי עוסק של האינטרס לעומת נפסדת להיות שלא המדינה קופת של

 17 האמצעי� בכל שנקט הג�, רמייה למעשה קורב� נפל בה� בנסיבות ששיל� המס

 18  .לרשותו שעמדו הסבירי�

 19, הפחות לכל, כי מסקנה לכלל הגעתי, לעיל המפורט כל על ובהסתמ�, ענייננו בנסיבות .261

 20 נועדו לא כלל שערכו הבדיקות כאשר, הזהב מקור בשאלת עיניה� את עצמו המערערות

 21 . הזהב על החשבוניות מוציאי של הבעלות את לברר

 22 .החשבוניות פי על התשומות מס ניכוי לה� יותר לא כי המשיב קבע בדי�, זאת לאור

 23 בהיק� לא לפחות( זהב רכישת של עסקה עמדה לא החשבוניות בבסיס כי טע� המשיב .262

 24 . מ"מע רשויות את להונות לקנוניה שותפות היו המערערות וכי) מהחשבוניות העולה

 25 מסמרות בה� לטעת צריכה איני, אלה בענייני� דעתי הבעתי לעיל הדיו� שבמהל� הג�

 26 את עצמו המערערות נציגי לפיה בקביעה די. י�שבערעור במחלוקות ההכרעה לצור�

 27 בכל נקטו לא כי בקביעה ודי אצל� להתעורר אמורי� שהיו החשדות מול עיניה�

 28 ולכ� הסובייקטיבי בנטל עמדו שלא לקבוע כדי לרשות� שעמדו הסבירי� האמצעי�

 29  .להגנתו זכאי� אינ�
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 1  המערערות של נוספות לטענות התייחסות

 2 עמדו שה� משו� מ"מע שבחוק ההקבלה עקרו� הופר לא כי טוענות המערערות .263

 3 .הזהב רכישות בגי� מ"המע מרכיב בתשלו�

 4 .לקבל אי� זו טענה .264

 5 מינה, אותו מזכה אינה מ"המע מרכיב את שיל� כי מוכיח שעוסק העובדה, ראשית .265

 6 . התשומות מס בניכוי, וביה

 7 אינו והוא מ"מע לחוק 38 בסעי� הקבוע זה הוא תשומות לניכוי הקובע המבח�

 8 שעל, שהחשבוניות לכ� אלאת ועל ידי מוציא החשבוני מ"המע תשלו� לעצ� מתייחס

 9  ". כדי�" הוצאו, התשומות מס ניכוי נעשה פיה�

 10 ה� כי הוכיחו לא והמערערות כדי� הוצאו לא החשבוניות, לעיל בהרחבה שפורט כפי

 11 . הסובייקטיבי החריג להגנת זכאיות

 12 הרשות משטחי הזהב של ההברחה מטרת כי עולה שהתנהלה מהחקירה, ועוד זאת .266

 13 של כאלה לכמויות ביקוש אי� בישראל שכ� מישראל הזהב ייצוא הייתה הפלשתינאית

 14 לא היא ל"לחו אותו מייצאת הייתה הזהב את שהבריחה הראשונה החוליה לו. זהב

 15 בידה הייתה שלא הפשוט מהטע� התשומות מס של החזר לקבל זכאית הייתה

 16 במסגרתה החשבוניות שרשרשת של הקמתה נדרשה לכ�. זהב של קנייה חשבונית

 17 מחד, המס במער� המתנהלי� מהרישומי� המבריחה החוליה של עקבותיה טושטשו

 18, בחשבוניות הנקוב מ"המע מלוא של החזר קבלת תו� הזהב של ייצוא והתאפשר, גיסא

 19 .גיסא מאיד�

 20 זריית אלא אינו מ"מע שבחוק ההקבלה בעיקרו� המערערות היאחזות, אחרות מילי�

 21 אלא עניינו בנסיבות נועדה לא" ההקבלה עיקרו�" על העמידה שכ� המתבונ� בעיני חול

 22 יתקבלו, מ"מע שול� לא שבגינו מדווח לא זהב שבגי� באופ�, מ"מע רשויות את להונות

 23  .הציבורית הקופה גניבת תו� ל"לחו ייצואו בעת מ"מע החזרי

 24 ההתקשרות בעסקאות החשבוניות ממוציאי התשומות שלילת כי טוענות המערערות .267

 25 המערערות בי� העסקאות כנגד טענה למשיב שאי� מלמדת ספקיה� מול שלה�

 26 כדי החשבוניות למוציאי שהוצאה התשומות בשומת יש, בנוס�. החשבוניות למוציאי

 27 .המערערות שניכו החשבוניות את להכשיר

 28  .לקבל אי� זו טענה .268

 29 עקבי היה המשיב כי מלמדת החשבוניות ממוציאי התשומות שלילת דווקא

 30, זהב של" מכירה" הייתה לא החשבוניות שרשרת כל שלאור� סבר וכי בהתנהלותו

 31  . למערערות מה� נמכר לא ג� ולכ� החשבוניות מוציאי ידי על נרכש לא זהב, דהיינו



  
  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
  

   

 72מתו�  71

 1 החשבוניות את להכשיר כדי החשבוניות למוציאי תשומות שומת בהוצאת אי�, לכ�

 2 ולהראות המערערות של התשומות שומת את לחזק בכ� יש, להיפ�. המערערות שניכו

 3  .מספקיה� זהב רכשו לא המערערות וה� החשבוניות מוציאי ה� כי

 4 של התשומות לשומת החשבוניות מוציאי של התשומות שומת בי� כפילות אי� כ� כמו

 5  .נפרדת עסקה בגי� הוצאה שומה כל שכ� המערערות

 6 מי כנגד, זה בשלב, פליליי� הליכי� ננקטו שלא העובדה כי טוענות המערערות .269

 7 .המערערות שקיבלו החשבוניות את להכשיר כדי בה יש החשבוניות ממוציאי

 8 . לקבל אי� זו טענה ג� .270

 9 ולא טענו לא, הנטעני� מספקיה� זהב רכשו לא החשבוניות מוציאי כי משהוכח

 10 באי אי�, למערערות זהב למכור יכלו לא ממילא ולכ�, אחר מגור� רכשו כי הוכיחו

 11 מכ� להיבנות לנסות למערערות ואל זו עובדה לסתור כדי כנגד� פלילי בהלי� נקיטה

 12  . החשבוניות תקינות לבדיקתסבירי�  אמצעי� לנקוט מחדליה על לחפות כדי

 13 להצדיק בה� יהיה א� פלילי בהלי� נקיטה לבסס יצליחו לא ראיות כי אפשר, כ� כמו

 14  . אלה בהליכי� החלי� השוני� ההוכחה נטלי לאור וזאת, אזרחי הלי�

 15 בענ� הפיקטיביות החשבוניות נגע בעקבות כי, מוסגר במאמר, אציי� סיו� לקראת .271

 16, מוס� ער� מס לתקנות ז6 תקנה את התקי� המשנה מחוקק, האחרונות בשני� הזהב

 17 . �1976ו"התשל

 18, אבקה, גוש בצורת לרבות( בזהב במסחר, 6.5.2017 מתארי� החל, החדשה התקנה לפי

 19 החשבונית הוצאת על האחריות, מתכת בפסולת במסחר כמו') וכו מטיל, מטבע

 20  .העוסק�הרוכש על תוטל המס ותשלו�

 21   דבר סו�

 22 . במלוא� להידחות הערעורי� די� כי מסקנה לכלל הגעתי, לעיל האמור כל יסוד על .272

 23 של בסכו� המשיב של המשפט בהוצאות יישאו המערערות, ההלי� מורכבות לאור .273

 24 לתשלו� כערובה המשפט בית בקופת מופקדי� מתוכ� ח"ש 12,000( ח"ש 65,000

 25 ). 27.10.2016 מתארי� להחלטתי בהתא� וזאת המשיב הוצאות
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  יפו �בית המשפט המחוזי בתל אביב 

  2018יוני  27  

  אביוב גולד בע"מ ואח' נ' אג� המכס ומע"מ חקירות 49874�08�15 ע"מ
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