
 

 

הוראת שעה - והל גילוי מרצון על כסים והכסות מחוץ לישראל

והכסות מחוץ לישראל כסים  על  גילוי מרצון  והל  לידיעתכם את עיקרי  ברצוו להביא 

השעה"), כפי "הוראת  (להלן:   2012 ביוי,  ל-30  ועד   2011 בובמבר,  ה-15  שבין  לתקופה 

לאפשר ועדה  השעה  הוראת   .2011 בובמבר,   15 ביום  המסים  רשות  ידי  על  שפורסם 

דווחו לרשויות המס, לתושבי ישראל שצמחו להם הכסות מכסי חוץ מיבים, אשר לא 

לגלות את כסי החוץ ואת ההכסות שצמחו מהם ול"הכשירם" מבחית רשות המיסים.

הוראת השעה מציעה הקלות משמעותיות, בהשוואה לוהל הגילוי מרצון, אשר פורסם על

ידי רשות המסים ב-10 באפריל, 2005 (להלן: "הוהל הקבוע").

ייתו רק לתושבי ישראל, אשר יבצעו את הליך הגילוי יודגש, כי ההקלות שיפורטו להלן 

מרצון עד ליום 30 ביוי, 2012.

א.   מטרת הוהל הקבוע והוראת השעה

ובעלי יחידים  עוסקים,  ישומים,  לעודד  היה  השעה  והוראת  הקבוע  הוהל  מטרת   .1

תפקידים בתאגידים, לרבות מייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם

עם בתיאום  המסים,  רשות  בתמורה,  האמת.  דיווחי  בעקבות  המגיע  המס  את  ולשלם 

ייקטו הליכים ובקיומם של מספר תאים שיפורטו בהמשך, התחייבה שלא  הפרקליטות 

פליליים גדם.

2. במסגרת והל זה, מטופלות עבירות השמטת הכסות או כסים, יהול ספרים כוזבים,

התחמקות ממס מעסיקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא.
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ב.     תחולת הוראת השעה

3. הוראת השעה תחול על כל מקרה בו תמצא וועדה בראשותם של היועץ המשפטי, סמכ"ל לחקירות ומודיעין, סמכ"ל

לעייים מקצועיים וסמכ"ל לשומה וביקורת (להלן: "הוועדה"), כי ראוי וכון להחילו.

4. בהוראת השעה פורסמו מספר דוגמאות של מקרים בהם עשויה הוועדה להחיל את ההקלות של הוראת השעה, אך אין

מדובר ברשימה סגורה:

הכסות לא מדווחות מכסי חוץ, שהתקבלו בירושה או במתה מתושב חוץ.

הכסות לא מדווחות מכסי חוץ, שרכשו מכספים שבעו מהפקת הכסה בישראל או בחו"ל, ששולם עליה מס או

שלא הייתה חייבת בתשלום מס בישראל.

הכסות לא מדווחות מכסי חוץ, שחבות המס בגין קיימת החל משת המס 2003, בעקבות תיקון 132 לפקודת

מס הכסה (וסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

5. יובהר, כי הוראת השעה איה חלה על גילויים וחשיפתם של כספים, רכוש והון המוחזקים במדית ישראל (או באזור,

וההלים ההוראות  הדין,  לחול  ימשיכו  אלו  במקרים  דווחו.  לא  בגים  ההכסות  ואשר  לפקודה)  3א  בסעיף  כמשמעותו 

הרגילים של גילוי מרצון, בהתאם לוהל הקבוע.

יובהר, כי, הוראה השעה איה חלה על כסים והכסות, אשר הופקו כתוצאה מעבירה פלילית מסוג "פשע" לפי 6. עוד 

חוק העושין, או כאשר הבקשה לגילוי מרצון עשית בעקבות או במקביל לחקירה או בדיקה העשית על ידי מי מרשויות

הכסים כוס  המדיה,  מבקר  עסקיים,  להגבלים  הרשות  הון,  להלבת  הרשות  י"ע,  רשות  ישראל,  (משטרת  המדיה 

הרשמי או בית משפט, וכדומה), וזאת בהתאם לאמור בוהל הקבוע.
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ג.    התאים והפעלת הליך הגילוי מרצון

7. בהתאם להוראות הוהל הקבוע, התאים היסודיים להליך גילוי מרצון הים מקור הגילוי מרצון בפיה כה; היעדר

מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטוית אחרת לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות

או שותף; במשרדי הרשות למסים, לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לישומים ו/או לתאגידים

גיעה לגילוי מרצון; והמידע לא כלל בכתב תביעה, כתב הגה, כתב אישום בהליך אזרחי או ו/או לשותפים שיש להם 

כאילו יחשב  מידע באמצעות התקשורת  פרסום  כי  יצוין,  זה,  בישראל. בהקשר  דין  בבית  או  בבית המשפט  פלילי  הליך 

המידע מצוי בידי רשות המסים.

ותוגש ללשכת מהל רשות יש להגיש בקשה, אשר תכלול את העובדות הרלווטיות  8. לשם הפעלת הליך הגילוי מרצון 

בקשה שעה".  הוראת   - מרצון  גילוי  והל  לפי  להקלות  "בקשה  הכותרת  תחת  ירושלים,   5 ישראל  בק  ברחוב  המסים 

שעומדת בקריטריוים כאמור לעיל, תאושר על ידי הוועדה ובכך תיתן לפוה חסיות מפי כל סקציה פלילית במסגרת

דיי המס שבסמכות רשות המסים, בכפוף לתאים המפורטים להלן:

הגילוי כן, מלא ואות;

החסיות בהליך הפלילי, תחול רק לגבי המידע שמסר וסכום המס ששולם במסגרת הליך הגילוי מרצון;

ריבית הצמדה,  הפרשי  תשלום  לרבות  מראש,  קבוע  זמן  פרק  תוך  תהיה  המס,  תשלום  ידי  על  המחדל  הסרת 

וקסות אזרחיים על ידי כל הגורמים הרלווטיים לבקשה;

הגילוי מרצון לא יחול על עבירות בסיסיות כגון: אי הגשת דוחות ויכויים;

החסיות ככל שתיתן על ידי הליך המפורט היה רק בתחום עבירות המס;

כך שהמס המחויב בהתאם הגביה,  במישור  יעיק הקלות  להוראת השעה,  גילוי מרצון בהתאם  הליך  ביצוע  כן,  כמו   .9

לשומה האזרחית, שתיערך לפוה, לא יצבור ריבית וקסות ואף הוועדה רשאית ליתן הקלות לגבי הפרשי הצמדה החלים

על המס המחויב, עד לביטולם המוחלט.

10. יודגש, כי מתן ההקלות היו בשיקול דעתה המוחלט של הוועדה. ממידע שהספקו לצבור עד כה ראה, כי ידה של

הוועדה די קפוצה ולא בקלות יתות הקלות כגד הפרשי הצמדה וריבית ועל ישומים אשר יבצעו והל גילוי מרצון לפתח

ציפיות ריאליות בהקשר זה.

ידי תושבי ישראל מחוץ על  וכספים לא מדווחים המוחזקים  לאור הגברת מאמצי רשות המסים לחשיפתם של רכוש 

החיסיון מעטה  התערערות  לאור  ובייחוד  הקרוב,  בעתיד  זה  בעיין  וספות  מגווות  בפעולות  לקוט  וכוותה  לישראל 

הבקאי ההוג במדיות שוות, או ממליצים לתושבי ישראל, המחזיקים בכסים מחוץ לישראל, לרבות חשבוות בק,

לפות לייעוץ מקצועי בושא בהקדם, וזאת טרם ה-30 ביוי, 2012. 

מטרת המזכר היה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בושא והל גילוי מרצון על כסים והכסות מחוץ לישראל. בהתאם,

אין ליישם את האמור במזכר מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים לכך במשרדו.
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