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 חות"הפלילית באי הגשת דוכוונה ה
 ורו"ח ד"עו, נעם שרעבי

 

 כי אדם ,"( קובעהפקודה)להלן: " 1621 – א"התשכ(, חדש נוסח) הכנסה מס לפקודת 612סעיף 

 כאמור ,קנס או שנה מאסר - דינו, להלן המנויות העבירות אחת עבר מספקת סיבה בלי אשר

כאחד. העונשים שני או, העונשין לחוק( 6()א)21 בסעיף  

 או 136 הסעיפים לפי וחשבון המנויות בסעיף מצויינת גם עבירת אי הגשת דין בין יתר העבירות

( לפקודה.4)612, עבירה לפי סעיף לפקודה 133  

לצד סעיף 612, סעיף 662 לפקודה קובע עבירות אשר נעברו בכוונה להתחמק מתשלום מסים. 

זאת בניגוד לסעיף 612 לפקודה, אשר כאמור, דן בעבירות שנעברו בלא סיבה מספקת. המדרג 

שנעשה בין עבירות "כוונה" לעבירות שנעברו "בלא סיבה מספקת" בא לידי ביטוי, בראש 

לפקודה,  612ובראשונה ברמת הענישה המוטלת על סוגי עבירות אלה. כאמור, בעוד שעל פי סעיף 

יף העונש המוטל על מבצע העבירה לא יעלה על שנה, הרי שהעונש המוטל על העובר עבירה על סע

לפקודה  הינו עד שבע שנות מאסר.  662  

 

לאחרונה יצא פסק דין בבית משפט השלום למרות המדרג הברור בין סוגי העבירות האמורות, 

לפקודה והופך עבירה של אי הגשת דוחות  612יפו, אשר מרוקן מתוכן את סעיף  -בתל אביב 

ונה להתחמק ממס.קרי לעבירה שמאחוריה כולפקודה,  662לעבירה לפי סעיף במועד   

 

.נפתלי שאול' נ ישראל מדינת, 45551-14-41 פ"ת, שלוםהמדובר בהכרעת דין ב  

 תכשיטים בייצור 6222-6222 השנים בין עסק"( הנאשםבאותו מקרה מר נפתלי )להלן: "

באותם השנים הנאשם הגיש  . עסקו בגין הכנסות הנאשם הפיק מהשנים אחת בכל. ושיווקם

א כללו את מלוא ההכנסה כאשר מנגד הוא כן הגיש למע"מ את מלוא דוחות אישיים אשר ל

 התשומות בגין פעילותו.

אולם החברה לא הגישה דוחות  מ"בע למסחר חברה. ג.נ קמילהנאשם פעל באמצעות חברה בשם 

 .הכנסה למס הדוחות את עבורו שיגיש מנת על לרו"ח פנה הנאשם, 6226שנתיים. רק בשנת 
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 צייןאה החשבון רו. במשפט והוצגו( פעילות היתה לא בה, 6224 לשנת מעטל) הוגשו אכן הדוחות

 בשנים מס חבות כלל היתה לא לנאשם כי ,עולה שהכין מהדוחות כיבפני בית המשפט 

 לנאשם היה אז גם, הכנסות היו אילו - לכך מעבר. ההכנסות על עלו ההוצאות כי, הרלוונטיות

רואה החשבון . מסוים בפטור אותו מזכה לפקודה( 2)6 סעיף ולכן, לו שהיתה נכות בשל פטור

 הצדקה כל לכך היתה שלא וציין קמיל חברת את לפתוח לנאשם שניתנה העצה אתהוסיף וביקר 

.מיסויית או חוקית  

בית המשפט קבע, בהכרעה, כי בנסיבות פסק הדין, מעצם העובדה שהנאשם ידע שהוא צריך 

להגיש דוחות לחברה ולא הגיש את הדוחות, ניתן ללמוד כי הנאשם לא הגיש את הדוחות במזיד, 

 בכוונה להתחמק ממס.

בית המשפט גם קבע כי למרות שהדוחות הכספיים בסופו של דבר לא הניבו חבות במס, עדיין  

ניתן להרשיע את הנאשם בכוונה להתחמק ממס, זאת כיוון שבמועד הגשת הדוחות חשב הנאשם 

 שיהיה מס.

( לפקודה.4)612ת המשפט, מאיינת מתוכן את סעיף קביע גורפת זו של בי  

לפקודה במהותם הינם עבירות מינהליות. ולדעתנו לכך בדיוק  612העבירות הנקובות בסעיף 

 התכוון המחוקק. 

אנו סבורים כי קיימים מקרים רבים בהם אי הגשת דוחות הינה ארוע של רשלנות ולא זדון בכוונה 

פו של יום אין מס לפי הדוחות.להתחמק ממס, זאת בפרט כאשר בסו  

שהרי עובדתית, גם אם לא הוגשו הדוחות בפועל, הרי שאובייקטיבית, ניתן לבדוק בסוף השנה אם 

 שלנאשם, הסברה או, "ההבנהשקיימת חבות במס או לא וממילא טענה וקביעה של בית המשפט 

. הדוחות את יןהכ קופמן ח"שרו לאחר ונולדה המעשים לביצוע מאוחרת היא", אפס חבות"

 טענה, לפיכך. הסכומים על דיווח לא כי והודה מס חבות קיימת כי הנאשם סבר חקירתו במועד

קביעה זו שגויה מעיקרה,  העובדתי" מהפן ולא המשפטי מהפן לא לנאשם להועיל יכולה אינה זו

 לפחות בפן העובדתי.

לפקודה הינו מהותי. 662סעיף  לעבירות לפי 612יצויין כי ההבדל בענישה בין עבירות לפי סעיף   

לפקודה הן עבירות מינהליות של רשלנות, שבגינן מוטל בדרך כלל  612בעוד שעבירות לפי סעיף 

לפקודה הם עבירות זדון שהענישה בהתאם.       662קנס מינהלי, הרי שעבירות לפי סעיף   

  

 

 

 

 
 – נעם שרעביאו לעו"ד /ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו

 עורכי דין.' משרד ברון ושות

אינפורמטיבית מטרתו הינה , או תחליף לייעוץ משפטי/למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו
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