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  -מבזק מס 

 הוראת שעה -חידוש נוהל גילוי מרצון )"האדמה בוערת"( על נכסים והכנסות מחוץ לישראל 

 
 

וכו'(, הרינו  U.B.S, HSBC) בחו"לבהמשך לפרסומים היום יומיים בקשר עם ישראלים המחזיקים חשבון בנק 

לגילוי מרצון ונוהל גילוי הוראת שעה על בקשות  מסיםרסמה רשות הפ 2017 דצמבר, 12בתאריך להודיעכם כי 

 .מרצון

 .2019, בדצמבר 31 ליום תוקף הוראת השעה הינו עד

בכל עת במספר  לקוח( ועומדת לרשותכם-המחלקה במשרדנו הינה בעלת ניסיון רב ומקנה, בין היתר, חיסיון )עו"ד

 בנבנישתי, רו"ח )מוסמך במשפטים( מנשה קנובל, רו"ח איל בלצר.עו"ד )רו"ח( קובי  – 073-2443301טלפון 

 

 ך פלילי כפוף לקריטריונים שנקבעו.הנוהל מאשר חסינות מהלי

 

 גילוי מרצון:

 תנאים יסודיים להליך גילוי מרצון .א

הגילוי מרצון מקורו בפנייה כנה, ולא נעשה בעקבות חקירה או בדיקה, המתבצעת על ידי רשות המסים ו/או 

הלבנת הון, הרשות להגבלים איסור ות שלטונית אחרת, כגון: משטרת ישראל, רשות ניירות ערך, הרשות לרש

 עסקיים, מבקר המדינה, הכנ"ר או בית משפט.

אין מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת, הקשור לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע 

שרדי רשות המסים לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים, במ בתיקי חברות קשורות או שותף.

 הקשורים לנישומים ו/או לתאגידים ו/או לשותפים, שיש להם נגיעה לגילוי מרצון.

 אם פורסם מידע באמצעי התקשורת, יחשב כאילו המידע מצוי בידי רשות המסים.

או הליך פלילי בבית משפט או בבית דין המידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי 

  בישראל.

 במקרים חריגים )כגון מחלות קשות(, יתאפשר הגילוי מרצון גם כשלא מתקיימים התנאים היסודיים.
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מאפשרת גם הגשת בקשה אנונימית, ובנוסף מאפשרת הגשת בקשה במסלול מקוצר שאינו  הוראת השעה .ב

ח וההכנסה "מיליון ש 2)סך ההון אינו עולה על נם גבוהים אנונימי, לגבי טיפול בבקשות בסכומים שאי

 . ח("מיליון ש 0.5החייבת ממנו אינה עולה על 

, מקור ההוןבקשה אנונימית תכלול את כל המידע הרלוונטי לרבות שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה, 

טיים. לאחר אישור פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום בצירוף כל המסמכים הרלוונ

ובכפוף לבחינה נוספת אם אין מידע קודם/בדיקה עקרוני של הבקשה, יהיה צורך לחשוף את שמו של המבקש 

 ., הבקשה תאושרעל המבקש ברשות המסים

 .2018בדצמבר  31תוקף נוהל בקשה לגילוי מרצון אנונימי הינו עד ליום 

 

 כנגד הכנסות רק מרצון מהגילוי הפסדים שנובעים הנוהל, לקזז יהיה, במסגרת ניתן - הפסדים קיזוז .ג

מרצון  הגילוי מתייחס אליהן השומה בשנות ורק מרצון בגילוי העניין, המדווחים לפי ,הון רווחי או פירותיות

 )קופסא סגורה(.

 בנוסף, לא .מכן שלאחר בשנים בקיזוז יותרו לא מרצון בגילוי דווח הפסדים שלא קוזזו בשנות השומה עליהן

 או רווחים כנגד מרצון לבקשה לגילוי קודם שהוגשו בדוחות כבר הוצהר עליהם הפסדים לקזז אפשרית

 .מרצון בגילוי הוצהר שעליהם הכנסות

 

לב שגם נאמנויות שהנאמן או הנהנה במישרין או בעקיפין הינם תושבי ישראל, שלא דווחו עד  שימו - נאמנויות

 .2019בדצמבר,  31ן עד ליום היום, יכולים להיכלל בהליך הגילוי מרצו

 

 
במשרדנו מחלקה בעלת ניסיון רב בהליכים של גילוי מרצון, אשר מסייעת בבחירת המסלול הנכון, 

מסייעת בהכנת התחשיבים, המסמכים והאישורים הנדרשים, הגשת הבקשה ודיונים עם רשויות המס 

 להשגת הסדר מס מיטבי.

 
 בכבוד רב,       

 
 קנובל בלצר ושות'

 רואי חשבון        


