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 2015 נובמבר     
 לכבוד

   
 

 א.ג.נ.,
 

 2016ביוני  30-עד להארכה  –והל גילוי מרצון של רשות המסים נ  הנדון:
 

עד "( בדבר החלטתה להאריך ההודעהפרסמה רשות המסים הודעה )להלן: " 2015בספטמבר  21ביום 
"( הוראת השעהת במסגרת הוראת השעה )להלן: "את המועד האחרון להגשת בקשו 2016ביוני  30ליום 

לגילוי מרצון )אשר היה תוקפו היה אמור  בקשות אנונימיות בגדרה הוסדרה הגשת בנושא גילוי מרצון
 (, עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות נוהל גילוי מרצון.2015בספטמבר  6לפוג ביום 

 
 :על פי ההודעה רשות המיסים הבהירה, כדלקמן

בחינה מחודשת של  על רקע בקשות של הלשכות המקצועיות, נערכה עם היועץ המשפטי לממשלה
נדרש תשלום מס משמעותי  התנאים לנוהל ונקבע כי במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו

בקשות שנדחו על רקע זה ותודיע כי  על ידי המבקש. לאור ההחלטה, הרשות תפנה בכתב למי שהגישו
וגיה תיבחן שוב עם תום הוראת השעה . הספשרותם לפנות שוב במסגרת הוראת השעה שהוארכהבא

  .בהקשר לנוהל הקבוע
 

 :מרצון ועיקרן הנוהל כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי
ון פרטי הנישום בקשות ללא צי במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני -גשת בקשות אנונימיות ה .1

בירור חבות המס הצפויה יידרש  על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם
 .הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים

החייבת הנובעת  וההכנסה₪ מיליון  2כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על  -מסלול מקוצר  .2
בצירוף דוחות המס  ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר₪, מיליון  0.5ממנו אינה עולה על 

תשלום השובר במועד,  המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם
 .שמסר תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע

 
דווחו, לשלם את המס  הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא על פי הוראות

התנאים, הדרישה לכך שהפנייה  הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר
בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של  נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת

המסים  כמו כן, במסגרת הנוהל שהוארך, המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות .הפונה
נישומים שיעמדו בתנאי  מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם

 .הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי
 

 , בכתובת:לאתר האינטרנט של משרדנו להיכנסלקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים 
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