30/11/2021

בעל חברת בנייה ירצה  40חודשי מאסר על הפקת חשבוניות פיקטיביות לאחר שערעורו נדחה
ועונשו הוחמר

077-5006206
052-6885006
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פיקטיביות לאחר שערעורו נדחה ועונשו הוחמר
בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה לאחרונה ערעור של נאשם בהנפקת חשבוניות פיקטיביות ואף
החמיר בעונשו ]עפ"ג  .[8474-03-17המערער היה בעל חברת בנייה והנפיק חשבוניות מס פיקטיביות
בגובה עשרות מיליוני  .₪בדרך זו החברה שבבעלותו ואנשים נוספים הצליחו להתחמק מתשלום מסים.
הוא ערער על החלטת בית משפט השלום בב"ש שהטיל עליו שנתיים מאסר וקנס בגובה .₪ 100,000
בית המשפט המחוזי בב"ש דחה את הערעור ,החמיר בעונשו והאריך את מאסרו ל 40-חודשים.
המערערים היא חברה פרטית והאדם ששולט בה .בעל השליטה בחברה הודה במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות הקשורות
להנפקת חשבוניות מס פיקטיביות במסגרת חברת הבנייה שלו .במסגרת חקירה שהתנהלה כנגד החברה ,הוא התבקש להמציא
למע”מ את מערכת החשבונות של החברה והעתקי חשבוניות שבגינן ניכה מס תשומות .על אף דרישה זו ,לא נעתר המערער ולא
סיפק את המידע .החקירה העלתה כי הוציא  194חשבוניות מס לעוסקים שונים ,בלי שקיבל או נתן כל עבודות בתמורה .בדרך זו
הצליח להשתמט ממס ולהביא לכך שאחרים ישתמטו מתשלומי מס.
בית משפט השלום בב”ש ציין בדיון שהתקיים בתאריך  2.3.17את חומרת העבירות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות לשם התחמקות
ממס ואת הפסיקה שהטילה עונשים חמורים בעבר .עם זאת ,התחשב בית משפט השלום בניסיונותיו של המערער להשתקם ואת
הזמן שחלף מאז ביצוע העבירות והטיל עליו את רף הענישה הבינוני :שנתיים מאסר ,מאסר מותנה וקנס בסך  ₪ 100,000על
המערער וקנס בסך  100,000על החברה שבבעלותו.
הנאשם ערער על ההחלטה וביקש להמיר את המאסר בעבודות שירות ולהפחית את הקנס .הדיון בערעור התקיים בבית המשפט
המחוזי בבאר שבע בתאריך  ,3.1.18בראשות כב’ הנשיאה רויטל יפה-כ”ץ ,כב’ השופט אריאל חזק ,כב’ השופטת גילת שלו.
ב”כ המערער טען כי יש להעדיף את הדרך השיקומית ,במיוחד לאור הזמן הרב שחלף מאז ביצוע העבירה ,כעשר שנים .צוין כי
המערער הוא אב לתשעה ילדים וכי מאז המעשה פעל לשקם את חייו ולא נפתחו כנגדו כל תיקים אחרים .נוסף על כך הוא הודה וכך
חסך זמן שיפוטי יקר .שליחתו למאסר עלולה לפגוע בניסיונות השיקום שלו ובמשפחתו והקנס הגבוה שהוטל עליו לא יאפשר לו
לפרנס את ילדיו .לאור אלה ביקש ב”כ של המערער להפוך את עונש המאסר לעבודות שירות ולהפחית את הקנס.
ב”כ המשיבה הדגיש כי בית המשפט קמה שגה בגובה הענישה וכי היה מקום להטיל עליו עונש חמור יותר .בית משפט קמה לא בחן
את הערכים החברתיים שנפגעו כתוצאה מעבירות אלה ,התעלם מריבוי העברות ,הזמן הממושך שבו התבצעו והנזק שנגרם לקופת
המדינה .כמו כן בית משפט קמה התחשב שלא לצורך בנסיבות חייו של הנאשם .לאור אלה טענה המשיבה שלא רק שאין להקל
בעונשו ,אלא יש להחמיר בעונשו.
בית המשפט הסכים עם המשיבה וציין כי מדובר בעבירות מס חמורות וכי רק הרתעה תצליח להרתיע עבריינים אחרים לבצע עבירות
דומות .המערער ביצע את העבירות בנסיבות מחמירות :הפקת  194חשבונות פיקטיביות שהסכום הכולל בהן הוא עשרות מיליוני ,₪
כאשר הנזק הכלכלי למדינה בגין כך הוא כ 15-מיליון  .₪לאור כל אלה החליטו השופטים להחמיר בעונשו של המערער .במקום 24
חודשי מאסר הוטלו עליו  40חודשי מאסר .לגבי הקנסות ,אלה נמוכים מאוד יחסית לחומרת העבירות ,אולם בית המשפט החליט לא
להתערב והם נשארו כפי שנקבע בבית משפט השלום.
ב”כ המשיבה ,מדינת ישראל :ע”י המחלקה המשפטית מכס ומע”מ ב”ש.
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ב”כ המערער :עו”ד אבנר שמש.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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