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 שאלות בלתי פתורות –עבירות מס כעבירת מקור 

 , עו"דבועז פינברג

  
רשות המסים עושה מאמצים אדירים לכלול את עבירות המס ברשימת עבירות המקור, 

. במסגרת זו, מבקשת 0222 –התש"ס  –המפורטות בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון 
הון שחור, אשר הופק מעבירת מס, עבירת איסור הלבנת הון, אשר העובר הלבנת ב ראותהיא ל

 עליה חשוף לעונשי מאסר כבדים, ולהליכי חילוט כספים ורכוש.

להפוך, דה פקטו, את עבירות המס, לעבירות במטרה למעשה, רשות המסים ממשיכה לפעול 
(, אשר 0227 –התשס"ז ( )7מקור, וזאת גם לפני שהתקבלה הצעת חוק איסור הלבנת הון )מס' 

מכלילה עבירות מע"מ כעבירות מקור באופן חד משמעי. כיום רשות המסים פועלת באופן זה על 
ידי יישום עבירת המרמה, אשר מהווה עבירת מקור, גם על עבירות מס, כגון העלמת בלו. בית 

(, קיבל את מ"י נ' גבאי ואח' 62002224ת.פ. ) אברהם ויוסי גבאיהמשפט המחוזי בעניינם של 
עמדת רשות המסים בעניין זה, כאשר בסופו של יום, הערעור שהוגש על פסיקה זו, נמשך במסגרת 

 הסדר טיעון, והלכה חד משמעית בעניין זה טרם נקבעה. 

אך בלא קשר לשאלה, האם עבירות המס מהוות כבר היום, דה פקטו, עבירות מקור, קיימים 
ר ראוי היה שמחוקק, בבואו להכליל את עבירות המס מספר קשיים ושאלות בלתי פתורות, אש

 במסגרת עבירות המקור, יתן עליהם את הדעת. זו מטרתה של רשימה קצרה זו.

בשולי הדברים נבקש לציין עובדה אשר לא ניתן להתעלם ממנה, הקשורה לאופיה הנורמטיבי של 
, ואין אנו מצדיקים את תופעת העלמות מס במדינת ישראל. אין אנו חלילה מצדיקים העלמות מס

העובדה, שהעלמת מסים מהווה נורמה בישראל. יחד עם זאת, לאור העובדה, שבישראל עסקינן 
דרך הכלל במעלימי מס, אשר אינם חיים חיי פשע, אלא חיים נורמטיביים, נשאלת השאלה, ב

האם הכללת עבירות המס ברשימת עבירות המקור של איסור הלבנת הון, והכבדת הענישה 
והסנקציות הכלכליות המוטלות על מעלימי המס, היא אכן הדרך הנכונה להילחם בתופעת 

 העלמת המסים בישראל, אם לאו.    

 
 הלבנת הון אינהרנטית בעבירות מס. –קושי ראשון 

, שבניגוד לעבירות המקור הקלאסיות )סמים, רצח, הימורים, סחר בוודאותנדמה, שניתן לקבוע 
בנשים מימון טרור(, עבירות מס הינן עבירות, אשר הלבנת ההון, כהגדרתה וכפרשנותה על ידי בתי 
המשפט בישראל, הינן מובנות בתוך ביצוע העבירה. ובמה דברים אמורים? אם ניקח לדוגמא 

שהינה הסחר בסם, ועבירה נפרדת לחלוטין, של  -קור  עבירת סחר בסמים, עסקינן בעבירת מ
הלבנת ההון שהופק מסחר בסמים, קרי הסתרת כספי העבירה, על ידי הטמעתם בפעילות או 

אינם חייבים  –ברכוש לגיטימיים. ניתן לומר, שבעבירות מעין אלה, סוחר הסמים ומלבין ההון 
 להיות אותו גורם פיזי. 
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לביצוע עבירת  קרים בהם ביצוע עבירת המקור מובילה בהכרח גםאין בכך כדי לומר, שאין מ
אך ככל שהדבר נוגע לעבירות מס, העבירה עצמה תמיד תהיה קשורה  הלבנת הון, במקביל.

הינם אותם כספים,  –הלבנתם. רווחי העבירה  -אינהרנטית בהסתרת רווחי העבירה ולמעשה 
, על ידי אי דיווח על אותם כספים. אי דיווח אותם ביקש מעלים המס, להסתיר מעיני הרשות וזאת

על מס שהועלם, אינו יכול להתבצע, בלא שנעשים פעולות הסתרה של אותה העלמה, והטמעת 
 פירות העבירה בפעילות לגיטימית או רכוש לגיטימי.

המבניות של הלבנת הון בעבירות מס נובעת בראש ובראשונה מחובות הדיווח והוראות ניהול 
הם מחויב כל נישום ו2או עוסק, ואשר נתונות לביקורת על ידי מבקרי רשות המסים. הספרים, ב

במסגרת הוראות אלה, מחויב הנישום לערוך תעוד של תקבולים, מכירות, קניות, הוצאות, 
הזמנות, משלוחים, מלאי, וכמובן דפי בנק של חשבונות העסק, וכיוב' תעוד, אשר יש בו כדי ללמד 

האמיתית של הנישום. כאשר נישום מעלים מס, וכאשר מטרתו הברורה היא על הכנסתו החייבת 
לא להיתפס בקלקלתו, הוא מונע באופן מכוון עריכת תיעוד נכון של כספים ונכסים בעסק, 

 ובמקום זאת נותן דיווחים כוזבים על הפעילות הכספית בעסק. 

לדוגמא, כאשר נישום מכר סחורה בשחור, עליו לערוך תעוד כוזב ברשימת המלאי, בספר 
ההזמנות, בתעודות המשלוח, ועוד. ובאשר לכסף שקיבל, ברי, כי לו יכניס הנישום את הכסף 
לחשבון הבנק, עיון קצר בחשבון זה ילמד, כי הוא העלים הכנסה זו, אשר לא קיבלה ביטוי 

הלבנת הון,  -שכך, לנישום ברירה או להפקיד הכסף בחשבון אחר, דהיינו בהכנסות המדווחות. מ
או לערוך תיעוד אשר יעיד, כי מקור הכסף הוא בפעילות אחרת )מתנה, הלוואה וכיוב'(, וגם זו 

 הינה עבירה של הלבנת הון.   

במלים אחרות, הכללת עבירות המס במסגרת רשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון 
 –זוהי אכן כוונתו של המחוקק  -ופכת, למעשה, כל מעלים מס לעבריין הלבנת הון. יטען הטוען ה

קרי, הרתעת עברייני מס בכך שיחול עליהם אינהרנטית גם חוק איסור הלבנת הון, ולצידו עונשי 
המאסר הכבדים וסנקצית החילוט. לכך נענה, שאם אלו הם פני הדברים, יכול היה המחוקק לתקן 

רות את חוקי המס, באופן שבו יגדיל את עונשי המאסר, ויקנה זכאות לחלט רכוש של עברייני ישי
מס, ולא ילך בדרך סיבובית, ויקבע עונשים חמורים מעין אלה באמצעות החלת חוק איסור הלבנת 

בניגוד למקצת מהוראות  –הון באופן אוטומטי על מעלימי מס, והכל, כפי שיפורט עוד בהמשך 
 בחוקי המס. המצויות 

 

 כפל מס ויותר מכך –חילוט כספי העלמת מס ורכוש נוסף שסייע בביצוע העבירה  –קושי שני 

הקושי השני טמון בסנקציה הייחודית לעבירות איסור הלבנת הון, והכלי המרכזי במלחמה בהון 
ל לחוק איסור הלבנת הון קובע, כי בית המשפט יורה ע 00והוא כלי החילוט. סעיף  –השחור 

חילוט רכוש של עבריין אשר הורשע בעבירת הלבנת הון, בשווי רכוש שנעברה בו העבירה, וכן 
רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך, או רכוש שהושג, במישרין או 
בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך. מדובר בסנקציה קשה 

 מהווה פגיעה קשה בזכות הקניין.  במיוחד, אשר

האם  –, מה דינו של רכוש שהושג בביצוע עבירות מס ראשיתנשאלות מספר שאלות בעניין זה. 
רכוש זה יהיה פעם אחת ניתן לחילוט, ופעם שנייה תוצא שומת מס לאותו נישום, אשר תחייב 
אותו להשיב את כספי הגזל לאוצר המדינה? ברי, כי הפעלת כלי החילוט על כספי העלמת מס 

פעם אחת לקופת החילוט, ופעם  –באופן זה, תהווה חיוב אותו נישום בתשלום כפל המס שהועלם 
 אוצר המדינה. נוספת ל
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כאשר  – לדוגמא, מה דינם של כספים אשר שימשו את עבריין המס לצורך ביצוע העבירה?. שנית
עבריין מס מבקש לנפח הוצאות בעסק, הוא מדווח על ביצוע תשלום לספק, למרות שבפועל, הוא 

 – אינו משלם לו דבר. רשות המסים טוענת, כי שימוש בכספי העסק לצורך הסתרת עבירת המס
ומשכך, מלוא הכספים,  - שכספי העסק סייעו בביצוע העבירה –מהווה הלבנת הון, ויתרה מכך 

 לטענת רשות המסים, ניתנים לחילוט. 

אנו בדעה, כי המחוקק לא התכוון לחייב עבריין מס בכפל המס שהועלם כלל ועיקר, ובוודאי שלא 
מסכומי המס שהועלמו. ניתן ללמוד התכוון לגרום לחילוט כספים של עבריין המס, אשר חורגים 

(, שם דחה בית המשפט העליון את מ"י נ' אלון כהן 06/9202דנ"פ ) אלון כהןעל כך מיישום הלכת 
בקשת המדינה לדיון נוסף על פסק דינו של בית המשפט העליון )כב' השופט מלצר(, אשר קבע, כי 

העבירה, כספי הפיצוי ישולמו  מקום בו נאשם שהורשע בעבירת מרמה, פועל לפצות את קורבנות
מתוך הכספים אשר היו מתועדים לחילוט. יישום החלטה זו על עבירות מס מעלה, כי קורבן 

אוצר המדינה, יהא זכאי להסיר מחדליו מתוך הכספים המיועדים לחילוט,  –קרי  –עבירת המס 
פים נוספים, וגם ומשכך, אין מקום לכך שהמדינה גם תחלט רכוש בשווי העבירות שבוצעו או כס

 תחייב את הנישום המורשע בשומת מס נפרדת.

 

 תפיסת רכוש במסגרת סעדים זמניים בתחילת חקירה –קושי שלישי 

הקושי השלישי טמון בזכותה של המדינה לתפוס רכוש מיד עם פתיחת החקירה נגד עברייני 
מניעת הברחת  –ני איסור הלבנת הון, ותפיסתם עד לסיום ההליך המשפטי. מטרת מתן הסעד הזמ

נכסים אשר בכוונת המדינה לחלט עם הרשעתו של העבריין. הנזק שעלול להיגרם לאדם, אשר כבר 
עם פתיחת חקירה נגדו, נתפס רכושו, ובכלל זה כספים בחשבונות בנק, רכבים וכיוב', הינו כבד, 

במרבית המקרים, הינו עסק  –לא כל שכן הנזק שנגרם לעסק המנוהל על ידו, אשר כאמור 
 לגיטימי, ולא עסק עברייני.

משעסקינן בעבירות מס, דווקא קיימים בחקיקת המס כלים המאפשרים לפקיד המס לתפוס 
רכוש של נישום, אשר יש חשש שיבריח נכסים או שבכוונתו לעזוב את הארץ. הפסיקה בעניין זה 

ישום, ובין החשש של המדינה, כי לא תוכל ביצעה את האיזונים הנדרשים בין זכות הקניין של הנ
לגבות את חוב המס אותו אדם חייב, עם סיום הליכי השומה. תפיסת רכוש עם פתיחת חקירה נגד 
עבריין מס, סותרת את הוראות חוקי המס והפסיקה בעניין זה, ואת הפסיקה העניפה אשר 

 ת שימוש בכלי כה פוגעני.הכריעה באשר לאיזונים הנדרשים על מנת לתת למדינה אפשרות לעשו

בשולי הדברים, קושי אף יותר גדול בעניין זה קיים כאשר מחד גיסא, המדינה תופסת רכוש של 
אדם אשר נחקר בביצוע עבירות מע"מ במסגרת ההליך הפלילי, ומאידך גיסא, מעכבת החזרי מס 

ר ללא ספק המגיעים לאותו עוסק, בעקבות החקירה, וזאת על פי סמכותה בחוק מע"מ. מדוב
 בסנקציה כפולה, ולדעתנו, בניגוד לכוונתו של המחוקק. 

בנסיבות אלה, ולאור הקושי הטמון בחילוט כספי עבירת מס, כפי שתואר לעיל, אנו סבורים, שאין 
מקום לתפוס רכוש של נישום אשר נחקר בגין ביצוע עבירות מס במסגרת צוים זמניים, אלא אם 

של אותו אדם להבריח רכוש, או לברוח מן הארץ, ולהתחמק קיים חשש אמיתי, כי בכוונתו 
 מתשלום המס, עם סיום החקירה נגדו.
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