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אפשרות לנקיטת הליך גילוי מרצון באופן אנונימי
נוהל גילוי מרצון והוראת שעה – הארכת מועד והבהרה
נעם שרעבי ,עו"ד ורו"ח

גלעד ברון ,עו"ד

ביום  51בנובמבר  1155פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל
לתקופה שבין  5115511155ועד ( 211211151להלן" :הוראת השעה")1
הוראת השעה היוותה הרחבה של נוהל גילוי מרצון שהיה קיים כבר משנת  1111וחלה על גילוי של
הכנסות לא מדווחות מנכסים בחוץ לארץ (הוראת השעה לא חלה על אי דיווח על הכנסות מנכסים
בישראל)1
מאז פרסום הוראת השעה התבצעו כמה מאות פניות לרשות המיסים בהתאם להוראת השעה,
אולם נישומים רבים נוספים חששו לפנות בגילוי מרצון לאור דרישת רשות המיסים ,מחד כי
הפניה תהיה שמית וחוסר הוודאות לעניין חבות המס באידך1
חוסר הוודאות נבע ,בין היתר ,בשל גישתה של רשות המיסים כי כל סכום כסף שהנישום לא
הצליח להוכיח באורים ותומים כי מקורו בהכנסה ששולם עליה מס ,יש לחייב במס שולי כאילו
מדובר בהעלמת מס וכי לא חלה בגינו התישנות 1עמדה אשר במאמר מוסגר נציין ,שהננו סבורים
שספק רב אם היתה עומדת במבחן שיפוטי1
לאחר בקשות חוזרות ונשנות להארכת תקופת הוראת השעה ולאור בקשות רבות מצד מייצגים
ולחצים ,נענתה הרשות ופרסמה היום הארכת מועד של הוראת השעה וכן הבהרה1
במסגרת הארכת המועד ,הוארך תוקף הוראת השעה עד ליום  111211151כאשר רשות המיסים
הדגישה כי מדובר ביום לאחר יום הכיפורים – תרתי משמע1
פרסום זה מהיום – כולל חידוש מהותי אשר לא היה אפשרי עד היום – והינו כולל אפשרות
להגשת פניה אנונימית שמטרתה בירור חבות המס הנובעת מהבקשה ,זאת עוד בטרם הגשת
הבקשה כמפורט להלן1


הפניה תוגש למנהל רשות המיסים ותפרט את סכום ההון שנצבר בחו"ל ,סוגי ההכנסות
החייבות במס שהופקו וכמותן ,וכמובן ,את מקור ההון בחו"ל 1כמו כן תפורט רשימה של
המסמכים שיש בידי הנישום להוכיח את המפורט לעיל1



בעת הפניה על הנישום לציין משרד פ"ש אשר אצלו מתנהל התיק ואם אין לנישום תיק,
את מקום מגוריו1



המנהל יעביר את הפניה האנונימית לפקיד השומה הרלבנטי אשר יפעל מול הפונה ו/או
מייצגו על מנת להעריך את חבות המס הנובעת מהפניה האנונימית1
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לאחר מכן ,כך לפי הפרסום מהיום ,יבחר הנישום באם הוא פונה בבקשה לגילוי מרצון
לפי הוראת השעה אם לאו1

אנו סבורים כי צעד מבורך עשתה הרשות כאשר הלכה לקראת הנישומים ,צעד המבטא הקשבה
לרחשי הציבור והבנת השטח ,צעד אשר יביא לפניות רבות נוספות1
נרשה לעצמנו לציין שטוב היתה עושה לו היתה מאריכה את תקופת הוראת השעה בחצי שנה
לפחות וזאת גם בהתחשב בזמן הרב שלוקח לקבל מסמכים מהבנקים בחו"ל1
משעסקינן בפניות אנונימיות ,יש ליתן משנה תוקף ולזכור את החסיון המוקנה ליחסי עורך דין
לקוח המאפשר שקיפות מלאה בין עוה"ד ללקוח מחד ויצירת הפניה האנונימית מאידך ,תוך מתן
חסיון מלא ללקוח עצמו1
אנו ממליצים בכל מקרה ,לפני ביצוע פניה בין אם אנונימית ובין אם לאו ,להתייעץ בעו"ד
המומחה לעניין1
למרות ההטבה המהותית בחלופת הפניה האנונימית ,כפי שהיה הדבר גם בענין של עתירות לגילוי
מרצון תחת הנוהל ערב ההבהרה ,יש לוודא ולבחון היטב את המסכת העובדתית והחבות
המיסויית מתוקפה ,טרם הפניה1
יתרה מזו ,כשעסקינן בפניה אנונימית יש להקפיד על תיאור המצב העובדתי בצורה אשר בסופו של
יום תשקף ותתאים למצב בפועל ולא תיצור עילה ובסיס לטענה שאין האחד משקף את משנהו1
לא נצא ידי חובתנו ,אם בטרם נחתום עדכון זה ,לא נחזור ונציין שמשרדנו המלווה פניות רבות
בתחום זה ,מברך על צעד זה מטעם הרשות1
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד גלעד ברון ו/או לעו"ד ורו"ח נעם שרעבי ממשרד ברון ושות'
עורכי דין1

למען הסדר הטוב יובהר כי אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי 1האמור
אינו מהווה חוות דעת משפטית ,מטרתו הינה אינפורמטיבית בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה
לגופו1

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד גלעד ברון ו/או לעו"ד ורו"ח נעם שרעבי משרד ברון ושות'
עורכי דין1
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