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 ארסנל הסנקציות –חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין 

 , עו"דפינברגבועז 

  

חשבוניות פיקטיביות, הקנו הפצה של העיקשת של רשויות מע"מ נגד תופעת ה ןמלחמתמסגרת ב
חריפים, אשר לצדם פגיעה בזכויות קנייניות של המחוקק ובתי המשפט לרשויות מע"מ כלים 

 חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין. ובקיזוז עוסקים, אשר נחשדים בהפצה
 

אשר ידם לא פוגע במקרים רבים, גם בחפים מפשע, ארסנל כה נרחב העומד לרשות רשויות מע"מ, 
 שימוש מפיצי החשבוניותעושים לצורך הפצת חשבוניות פיקטיביות, במעל. במקרים רבים, 

  שויות המס.חלק מתרגיל ההונאה נגד רבגורמים תמימים, אשר אינם מודעים לכך, שהם 
 

בישראל. גם  תופעה הולכת וגוברת", הונאת קרוסלהבמקרים של " דוגמא בולטת לכך קיימת
במסגרת הונאה זו, אשר הינה נרחבת בתחומי האיחוד האירופי, נעשה ניצול של עסקאות אשר 

כגון יצוא. בפועל, הסחורה שלכאורה מיוצאת, חוזרת הוא בשיעור אפס,  ןשיעור המע"מ עליה
במקרים מסוימים, סחורה )או,  , תוך הברחת הסחורה לתוך המדינהרת חזרה בישראלונמכ

, (, כאשר אותה סחורה נמכרת ונרכשת מחדשולא יוצאה בפועלשמעולם לא יצאה מתחום המדינה 
פיקטיביות, מע"מ  מס תוך שימוש בחשבוניות. בסופו של יום, על ידי אותו מעגל של עוסקים

. לצורך הרחבת שרשרת החברות המשתתפות בתרגיל ה מהונאה זוכתוצא מפסיד מליוני ש"ח
גם לסוחרים תמימים, אשר אינם במקרים רבים הונאה, ועל מנת להסוותה, נמכרת הסחורה 

ונאת המס. אך כאשר ההונאה חלק משרשרת חברות אשר משתתפות בהלכך שהם מודעים 
יות העומד לרשותן, גם כנגד ארסנל הסנקצמתגלית, רשויות מע"מ מפעילות במקרים רבים את 

 . אך לאחר מכןתמימים, וזאת לכל הפחות עד להשלמת החקירה בעניינם, ולעתים, עוסקים אותם 
 

זזו תשומות וקלפעילות אשר במסגרתה דוגמא נוספת מתייחסת לאותם עוסקים, אשר נפלו קורבן 
המצב מורכב מעט  ע"ב חשבוניות מס שהוצאו, וזאת במסגרת החזר הלוואות שניתנו להם. כאן

יותר, בו מצד אחד העוסק אמנם מודע לכך שהוא מקזז תשומות ע"ב חשבוניות מס פיקטיביות, 
 לחץ.אך מנגד, בנסיבות, הוא עושה כן תחת 

 
שימה זו מטרתה למצות את הסנקציות אשר עומדות לזכותן של רשויות מע"מ, הן סנקציות ר

, והן בפסיקה עקבית שר הוקנו הן על ידי המחוקקא ,והן סנקציות פליליות קנייניות –אזרחיות 
בהפצה או קיזוז חשבוניות מס  ,של בתי המשפט, ואשר מוטלות עקב חשדות של רשויות מע"מ

לעתים רבות לחריצת דין הלכה למעשה,  הכפי שנראה להלן, עמדת רשויות מע"מ מביא שלא כדין.
ב אישום כנגד העוסק הספציפי. לפני שמסתיימת החקירה, ואף לפני שהוחלט באם להגיש כת

עוסק, בעקבות הסנקציות המוטלות עליו, מביאות אותו במקרים אותו הלחץ הכלכלי שמוטל על 
, אשר מחזיקות בכספים רבים להעדיף פשרה על פני ניהול מאבק ארוך ומתיש עם רשויות מע"מ

ביטול אף ניות עיכוב ו. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר, אך לא רק, במדיאשר לכאורה הינו זכאי להם
. וחקירה פלילית בעניין חשבוניות מס שקוזזו על יד תחיפתעם עוסק, ההחזרי מע"מ להם זכאי 

בשלב מוקדם  לטעמנו מוטלותאך גם הסנקציות הנוספות המוטלות, בעיקר במישור האזרחי, 
 הצדקה לכך.ללא  במקרים רביםלפני שעניינו של אותו עוסק מוצה במסגרת ההליך הפלילי, ו מדי,
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סעיף מסמיך/הלכה  הסנקציה
 משפטית

 הערות מהות הסנקציה

 סנקציות במישור האזרחי/קנייני
עיכוב 

 החזרים
  

החלטה על קיום ביקורת בספריו של  ( 1)א()93סע' 
עוסק כדי לקבוע אם הינו זכאי 

 39 -עיכוב של לא יותר מ –להחזר 
 ימים.

 

לגבי חשד החלטה על פתיחת חקירה  (2)א()93סע' 
עיכוב של לא יותר  –לביצוע עבירה 

 ימים.  189 -מ

בהתאם לעמדת מע"מ, 
אם במהלך תקופה זו 
מוצאת שומת תשומות, 

לחוק  31אזי יחול סעיף 
ר' להלן. בנוסף,  –

לעמדתם, אם במהלך 
תקופה זו נפסלו ספריו 

זכאי  –של העוסק 
מע"מ לעכב ההחזרים 

ר'  –)ב( 93לפי סע' 
ן, כי ראוי לציי להלן.

רשויות מע"מ סוברות, 
כי ניתן לעכב החזרים 
לפי סעיפים אלה, גם 

 189שחלפו  לאחר
הימים, עמדה אשר 
נדחתה על ידי ביהמ"ש 

 1915791המחוזי בע"ש 
וולך מטאלס בע"מ נ' 

 מע"מ חדרה
 189מקום בו הוגש כתב אישום בתוך  (9)א()93סע' 

או  –ימים ממועד פתיחת חקירה 
זכאי המנהל  -הוטל כופר כסף 

להפחית את סכום ההחזר לו זכאי 
העוסק בגובה הסכומים בהם חייב 

 העוסק.

קינן בביטול עס
החזרים המגיעים 
לעוסק, ע"ב החלטה על 
הגשת כתב אישום, 
לפני שההליך הפלילי 

 .מוצה בהרשעה7זיכוי
אנו סבורים, כי סעיף )

זה אינו מידתי ואינו 
סביר, בנסיבות, על 
אחת כמה וכמה 

ר נעשה בלא משהדב
שהוצאה שומה 

 (לעוסק.
-6314)ב( + ע"מ 93סע' 

ברכת הזהב נ' , 96-19
 מע"מ ומס קניה ת"א

מקום בו החליט המנהל לפסול את 
ספרי העוסק, זכאי באותו מעמד 

 לבטל את הזכאות להחזר.

אנו סבורים, כי מדובר 
בסנקציה חריפה מדי, 
בפרט ביחס לעוסקים 
אשר זכאים להחזרים 

ב אופי וסוג גדולים עק
הפעילות. ראוי היה, 
שבנסיבות מעין אלה, 
ההחלטה לפסול את 
ספרי העוסק תבוא רק 

הרשעה לאחר 
בפועל7פסק דין בערעור 
על שומת התשומות, 
ולא ככלי לעכב 
החזרים בסכומים 

 גבוהים.
המנהל רשאי שלא להחזיר את עודף  31סע' 

המס או עודף תשומות שנוי 
כום המגיע במחלוקת, וכן לעכב כל ס

עד  –למשיג או למערער, בהשגה 
גובה מחצית הסכום השנוי 

עד גובה הסכום  –במחלוקת, בערעור 
 השנוי במחלוקת.

לגישת מע"מ, הוצאת 
שומה, לפני שהסתיימה 
החקירה, או לפני 
שהוחלט על הגשת כתב 
אישום, מקנה למנהל 
מע"מ סמכות לעכב את 
ההחזר, למרות שחלפו 

ימים בלא שהוגש  189
עמדה זו )כתב אישום. 

עומדת לטעמנו, 
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בסתירה חזיתית עם 
  (.(2)א()93הוראות סע' 

שומת 
 תשומות

הלכת +  )א(11סע' 
)רע"א  ל.ר.זמ.א.

6943799) 

החלת המבחן האובייקטיבי על 
 חשבוניות שהוצאו שלא כדין. 

הנטל החל על עוסק 
אשר קיבל חשבונית 
מס שהוצאה שלא 
כדין, הוא כבד מנשוא. 
למעשה, עמדת בתי 
המשפט ופרשנותן את 
הלכת מ.א.ל.ר.ז, 
שוללת, הלכה למעשה, 
את יכולתו של העוסק 
לקבל חזרה מס 

על  תשומות ששולם
ידו, מקום בו הוא 
עצמו רומה על ידי ספק 
שהמציא לו חשבוניות 

 מס שלא כדין.  
הטלת 

 כפל מס
( + 1)א59)א( + 59סע' 

ע"א ) הלכת אדוריים
4825738)  

הטלת כפל המס הנובע מחשבונית 
, חל 2999שהוצאה שלא כדין. משנת 

גם על מי שקיזז תשומות על בסיס 
, חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין

ובמקרים בהם הוכיח העוסק, כי לא 
בהתאם . ידע שקיזז חשבוניות כנ"ל

ריים, הסנקציה של ולהלכת אד
הטלת כפל מס נועדה הן לצורך 
השבת הנזק שנגרם למדינה, והן 
כסנקציה עונשית7הרתעתית, ומשכך, 
רשויות מע"מ זכאיות הן להטיל כפל 
מס והן לנקוט בהליכים פליליים 

 כנגד העוסק.

הטלת כפל לעמדתנו, 
משזו  מס על ידי מנהל,

מהווה סנקציה 
 עונשית/הרתעתית,

רק ראוי שתעשה 
לאחר שמוצו הליכי 
החקירה, ואף לאחר 
שהנושא נדון ומוצה 

, בפסק בהליך הפלילי
דין מרשיע/הסדר 

 ,אנו סבורים .טיעון
שיש טעם לפגם 
בהטלת כפל מס או 
באיום לעשות כן, 
כאשר ההליך הפלילי 

  טרם מוצה.
לת פסי

ספרים 
והטלת 

 קנס

עוסק שהוציא חשבונית מס שלא  35ב' + סע' 11סע' 
כדין, או שעשה שימוש בחשבונית 
כאמור, ולא הוכיח כי לא ידע 
שהחשבונית הוצאה שלא כדין, 

 –ייפסלו ספריו. משמעות הדבר 
סמכות המנהל להטיל על העוסק 

מסך המחזור  1%קנס בגובה 
בהתאם  המדווח של העוסק.

)ג(, הגשת ערעור 35סעיף להוראות 
על החלטת המנהל להטיל קנס על 
העוסק, אינה דוחה את תשלום 

 הקנס, אלא בנסיבות מיוחדות.

נבקש להביא לידיעת 
הקוראים, כי במסגרת 
הצעת חוק מס ערך 

(, 62מוסף )תיקון מס' 
, מוצע 2911 –התשע"ב 

לתקן את הסעיף, כך 
כן שהגשת הערעור 

תדחה את מועד 
בדומה  תשלום הקנס,

לתשלום המס השנוי 
במחלוקת. אנו 
סבורים, כי ראוי 

 שהצעה זו תתקבל.
 

 
המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, אם  )ג(52סע'  אי רישום

יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא 
 יעסוק בפעולות בלתי חוקיות.

מדובר בפרקטיקה 
ידועה של רשויות המס 
במקרה של קיום 
חשדות לביצוע עבירות 

אנו )ם. על ידי עוסקי
סבורים כי יישום 
סעיף זה על חשודים 
מהווה פגיעה בחוק 

, יסוד: חופש העיסוק
ור' לעניין זה ה"פ 

אלבישר  933/33
עיסאם נ' מנהל 

 (.מע"מ
 סנקציות במישור פלילי

מאסר, 
קנס 

 פלילי

( + 9)ב()111סע' 
( + 1)ב111( + 5)ב()111
 (2)ב111

שנים על  5עונש מאסר מקסימלי של 
במידה שנעברו העבירות  כל עבירה,

שנות  1עד  –בנסיבות מחמירות 
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 מאסר. קנסות כספיים 
חילוט 
 רכוש 

לחוק  111+  193סע' 
 מע"מ

טובין שנתפסו על ידי מע"מ, בחשד 
שנעברה בהם או לגביהם עבירה, 
ניתנים לחילוט, והורשע אדם בביצוע 
העבירות, או שהגיש בקשה לכופר, 

 יחולטו הטובין. 

וזי ביהמ"ש המח
 קובי פרץבעניינו של 

פסק, כי "טובין" אינם 
כוללים כספים 
וחשבונות בנק. יחד עם 
זאת, רשויות מע"מ 
מבססות את זכאותן 
לתפיסה וחילוט 
חשבונות בנק על בסיס 
פקודת סדר הדין 

 ר' להלן.  –הפלילי 
לפקודת  93+  92סע'  

 סדר הדין הפלילי
חפץ שנתפס על ידי המשטרה או 

רה, בחשד שבחפץ רשויות החקי
נעברה עבירה או עומדים לעבור 
עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראויה 
בהליך משפטי, או שניתן כשכר בעד 

 –ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה 
רשאית רשות החקירה לתפוס את 
הרכוש ולבקש לחלט את הרכוש 

 במקרה של הרשעה.

רשויות מע"מ עושות 
בעת האחרונה שימוש 

דר בסעיפי פקודת ס
הדין הפלילי במטרה 
לתפוס רכוש של 
חשודים, ובכלל זה 
חשבונות בנק, וזאת 
מפתיחת החקירה 
הגלויה כנגד החשוד. 

אנו סבורים, שמעבר )
לעובדה, שסעיפי 
החילוט הקבועים 
בפסד"פ לא נועדו לחול 
במקרה של עבירות 
מע"מ, ואין מקום 
לעשות שימוש בכלי 
החילוט בעבירות מעין 

אור אלה, הרי שגם ל
הסנקציות 

האזרחיות/קנייניות 
הנתונות למע"מ 
כאמור לעיל, נראה לנו, 
שתפיסת רכוש לצרכי 
חילוט עתידי, בנוסף 
לעיכוב כספים והוצאת 
שומות אזרחיות 
במישור האזרחי, הינו 

 ( בלתי מידתי.
חילוט 

רכוש + 
ענישה 

מחמירה 
בעבירות 

איסור 
הלבנת 

 הון

 21)א( + סע' 9סע' 
ת לחוק איסור הלבנ

 הון

הוצאת חשבונית לא כדין, מהווה 
עבירת מקור בחוק לאיסור הלבנת 

 הון. 

רשויות מע"מ עושות 
שימוש נרחב ביישום 
החוק לאיסור הלבנת 
הון על עבירות מע"מ, 

חילוט  ךוזאת לצור
כספים ובמטרה 
להכביד את הענישה. 
לצורך כך, נעשה 
לעתים שימוש 
ביצירתיות משפטית, 
שאנו סבורים שלא 

ד ראויה בהליך תמי
פלילי. כך במקרה של 
עסק שקיזז תשומות 
ע"ב חשבוניות מס 
שהוצאו שלא כדין, אך 
לטענת מע"מ, אותו 

 הוציא לעצמועוסק 
חשבוניות אלה, 
בצוותא עם אדם אחר, 
וכך הופכות את 
הנסיבות לעבירת 
מקור, ומחילות את 
החוק לאיסור הלבנת 

 הון. 
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.ןעורכי די' משרד ברון ושות בועז פינברגאו לעו"ד 7ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 


