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 35.2017חוזר מסים 

 הוראת שעה - נוהל גילוי מרצון חדש

 

 

 שלום לכולם,

 ,הוראת שעה -נוהל גילוי מרצון חדש 2017בדצמבר  12רשות המסים פרסמה ביום 

המאפשר 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 שפורטו בנוהל. 

 2014בספטמבר  7הקודם מיום  ולאור הצלחתו של הנוהלבמסגרת הנוהל החדש 

ניתן להגיש בקשות לגילוי מרצון החל , 2016בדצמבר  31שהיה בתוקף עד ליום 

 :( בהתאם למסלולים הבאים12.12.2017ממועד הפרסום )

 

שלב כבר בלהגיש נדרש במסלול זה  - 31.12.2019. מסלול רגיל בתוקף עד ליום 1

השאר, שמות המבקשים, שנות המס  את כל המידע הרלוונטי לבקשה, וביןהראשוני 

הרלוונטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום, 

כאשר לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים כגון: צו ירושה, דפי יתרות ותנועה של 

 "(. הנספחים לבקשהחשבונות הבנק וכדומה )להלן: "

 

 בקשהבמסלול זה ניתן להגיש  - 31.12.2018. מסלול אנונימי בתוקף עד ליום 2

, אך המס הנובעת מהבקשה ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבותאנונימית 

. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש בצירוף הנספחים לבקשה ללא פרטים מזהים

 ים.הנישום ופרטיו המלא הפונה לציין את שמו של



 

כאשר סך ההון שנכלל בבקשה  - 31.12.2019בתוקף עד ליום  מסלול מקוצר. 3

מיליון  0.5וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על ₪ מיליון  2 אינו עולה על

שנתיים ו/או דוחות הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות  ניתן להגיש את₪, 

לפונה שובר תשלום.  . עם אישור הבקשה, יונפקמתקנים הרלבנטיים לתקופת הגילוי

, תימסר לפונה ימים מיום מסירת ההודעה( 15)תוך  תשלום השובר במועד לאחר

למען הסר  .בבקשה פלילית בנוגע למידע שמסר הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה

 ספק, במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות.

 

 

  כאן צולח - לחוזר המלא
 

  כאן צולח - לנוהל של רשות המסים
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

  ,חטיבת המס, Deloitte Private, שותף, ראש מחלקת רו"ח רוני קריה

    03-7181810 :'טל

    03-7181764 , דירקטור, חטיבת המס, טל':( כפיר אילניM.B.Tרו"ח )

 054-7541484: 'טל, מנהל מחלקת מיסוי נאמנויות, עו"ד בניה חסידים

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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