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 30חודשי מאסר על נאשם שהפיק חשבוניות מס
פיקטיביות
בית משפט השלום ברחובות גזר לאחרונה  30חודשי מאסר על אדם שהורשע בשרשרת
עבירות מס לפי פקודת מע"מ ומס הכנסה ]ת"פ  .[2284-08-12הנאשם שימש כמנהלן של
כמה חברות ובתוקף תפקידו ביצע עבירות מס ,כגון הוצאת חשבוניות פיקטיביות .השופטת
ציינה שאין מקום לעבודות שירות במקרה זה והטילה עליו  30חודשי מאסר ,מאסר על
תנאי וקנס בסך .₪ 100,000
הנאשם הורשע בביצוע עבירות על פי חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה .לפי כתב האישום המתוקן
הנאשם שימש כמנהלן פעיל של שתי חברות המעורבות במשפט .הוא הורשע בעבירה של מסירת ידיעה
כוזבת כדי להתחמק מתשלום מס ,עבירה של הוצאת חשבונית מס ללא תשלום המס הכלול בה ועבירת
מרמה ותחבולה כדי להתחמק מתשלום מס .הנאשם לא דיווח לרשויות מע"מ על כמה חשבוניות מס
שהוציאו החברות ולא העביר את המס ,אם כי ניכה את התשומות בגין  2חשבוניות אלה .באישום השני
מתואר כיצד הוא הכין וניהל פנקסי חשבוניות כוזבים כדי להתחמק מתשלום מס עבור חברה אחרת .לכל
אורך התקופה הנדונה ) (2007-2005הנאשם והנאשמים הנוספים כללו בספרי החשבוניות שלהם חשבוניות
פיקטיביות וכך ניכו את מס התשומות הגלום בהן .במקביל ,לא דיווחו למע"מ על חשבוניות שכן הוציאו.
סה"כ הכספים שהועלמו בשיטות אלה עומדים על מיליוני .₪
הדיון בעניינם התקיים בבית המשפט השלום ברחובות בתאריך  11.12.17בראשות כב' השופטת ,סגנית
נשיאה ,אפרת פינק .ב"כ המאשימים ציינו כי נפגעו ערכים חברתיים של הגנה על מערכת אכיפת מס תקינה
והשוויון בנטל המס .לטענתם כל אחת מהעבירות היא אירוע נפרד ולכן יש לקבוע מתחם ענישה נפרד לכל
אחת מהן .העבירות כללו הוצאה של עשרות חשבוניות פיקטיביות ,בסכומים גדולים ,כאשר הנאשם היה
האחראי על כך ועשה זאת מתוך בצע כסף .הודגש כי הנאשם הודה במיוחס לו רק לאחר שלב העדויות .כמו
כן אין כל נסיבות אישיות שיש להתחשב בהן.
ב"כ הנאשם ביקש לכלול את כל העבירות כאירוע אחד .צוין כי הנאשם לקח אחריות על מעשיו וכי המשפט
ארך כחמש שנים בגלל פיצול התיק .לאור זאת עדים התייצבו פעמיים ונוצרה אכיפה בררנית .הודגש כי עצם
המשפט כבר יצר לנאשם נזק רב ,הוא התגרש ומצבו הכלכלי קשה .עומדים בפניו תיקים רבים בהוצאה
לפועל ומגבלות כספיות מטעם בנק ישראל ,כך שאין טעם להטיל עליו גם קנס כספי .ב"כ הנאשם ביקש
הטלת עבודות שירות ולא מאסר בפועל.
השופטת ציינה כי הטלת עבודות שירות בתיק מס ערך מוסף אינה מתאימה למתחמי ענישה רלוונטיים
במקרה זה ,במיוחד לאור היקף העבירות שביצע הנאשם .הודגש כי בתיקים אחרים נגזרו על נאשמים חודשי
מאסר בפועל על היקף העלמות קטנות ממה שביצע הנאשם .לאור אלה גזרה עליו עונש של  30חודשי
מאסר ,מאסר על תנאי ,קנס בסך  ₪ 100,000או  10חודשי מאסר תמורתו.
ב"כ המאשימים ,רשות המיסים :עו"ד בנהרדיתי מירי ; פקיד שומה חקירות מרכז :ע"ד איילה אלדר.
ב"כ הנאשם :עו"ד אלברט הראל בכור.
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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