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נוהל גילוי מרצון והוראת שעה המאפשרת "מסלול אנונימי" 

 ו"מסלול מקוצר"
 

 
 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

"נוהל גילוי מרצון" חדש המחליף את  4102בספטמבר  7רשות המסים פרסמה ביום 

  .הנוהל הקיים

 

הליך הגילוי מרצון מאפשר למבקשים לגלות ביוזמתם את ההכנסות וההון שלא דווחו 

בארץ ובחו"ל לרשויות המס בישראל, לשלם את המיסים החלים בישראל כדין, ולהימנע 

מנקיטת הליכים פליליים כנגד מי שיבצעו הליך של גילוי מרצון בהתאם לתנאים 

 שיפורטו בהמשך. 

 

מיום  שתי הוראות שעה לתקופה של שנה אחתגם במסגרת הנוהל החדש נכללו 

 :הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן , שנועדו להקל עלפרסומן

במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון  - הגשת בקשות אנונימיות. 0

חבות המס המס הנובעת מהבקשה. עם בירור  פרטי הנישום על מנת לברר את חבות

  .הנישום ופרטיו המלאים הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של

 

וההכנסה ₪ מיליון  2 כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על - מסלול מקוצר . 4

הבקשה במסלול  ניתן להגיש את₪, מיליון  1.0החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 

לפונה  ים. עם אישור הבקשה, יונפקהמקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטי

שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו 

 .פלילית בנוגע למידע שמסר חקירה

 

 לחצו כאן –לצפייה בחוזר המלא 

 לחצו כאן – בנוהל גילוי מרצוןלצפייה 

 לחצו כאן – בהוראת השעהלצפייה 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 חטיבת המס , Deloitte Privateראש מחלקת , שותף ,ח רוני קריה"רו

 10-7080801טל: 

 

 
 

 קישורים רלבנטיים: 

 

 "אותה גברת?לכתבת מגזין 'ערך מוסף': "

 דף הבית של חטיבת המס

 לניוזלטר "רשת המס"

 4102לארכיון חוזרים מקצועיים 

 לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
4110-4100 
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  10-7080712טל: , חטיבת המס, מנהל ,ח כפיר אילני"רו

 
 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 
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