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 ב ובישראל"על גילוי מרצון בארה

 מנע מאישומים פלילייםיהדרך להסדיר את המחדלים ולה

 "חוור , עו"דנעם שרעבי  גלעד ברון, עו"ד

  

רשות המס האמריקאית מנהלת חקירה נגד פעילות בנקים לאחרונה פורסמה כתבה שכותרתה "

משרד המשפטים האמריקאי, באמצעות ממשלת שווייץ, " בכתבה פורסם כי ישראלים בשווייץ

פנה לעשרה בנקים שווייצרים וביניהם שלושה בנקים בבעלות ישראלית, בדרישה לקבל מידע על 

 פעילות לקוחותיהם האמריקאים בשווייץ.

אמנם, בשלב זה, כפי שפורסם, לא נדרשו הבנקים למסור שמות של לקוחות, אולם בהסתמך על 

הואשם הבנק בסיוע ללקוחות אמריקאים להסתיר חשבונות מרשות מס הכנסה בו  UBSתקדים 

בארה"ב, העביר הבנק במסגרת הסדר, שמות של מחזיקי חשבונות אצלו, לא מן הנמנע שגם 

 הפעם, בסופו של יום יועברו לרשות האמריקאית, שמות של מחזיקי חשבון בבנקים ישראלים.

ישראל, הדרך קצרה, לאור חילופי המידע הקיימים בין מכאן ועד העברת המידע גם למס הכנסה ב

 ישראל לארה"ב במסגרת האמנה למניעת כפל מס בין ארה"ב לישראל.

פעילות אגרסיבית זו של ממשלת ארה"ב צריכה לשמש כאות אזהרה, לא רק לבנקים הישראלים, 

הכנסותיהם אלא גם לתושבי ישראל, שהינם אזרחים אמריקאים שלא דיווחו עד היום על מלוא 

לרשויות המס בארה"ב ובישראל והאמינו ששוויץ היא המקום הבטוח והנוח ביותר להחזקת 

 הכספים הבלתי מדווחים.

יש לזכור שפרק הזמן מוגבל הואיל ולא ניתן לפנות לרשויות בישראל בנוהל גילוי מרצון במידה 

 והמידע כבר פורסם או מצוי בידי רשויות המס ויפה שעה אחת קודם.

וקא פניה זו לבנקים, ופרסום הפניה אליהם, יוצרת חלון הזדמנויות ופותחת פרק זמן אשר דו

במהלכו יש לחשוב על כל ההשלכות של פניה ביוזמה עצמית לרשויות הן בישראל והן בארה"ב 

 לצורך הסדרת הדיווח וחבות המס בגין כספים המוחזקים בחשבונות הבנק.
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ג זה, הינו הליך הגילוי מרצון, המאפשר לנישום להסדיר ההליך הראוי והמתבקש בנסיבות מסו

את מחדל אי הדיווח ותשלום המס, כנגד התחייבות רשויות השלטון שלא לנקוט סנקציות 

פליליות בגין עבירות אי הדיווח, אך במקרה של תושבות ו/או חבות דואלית לצורכי מס, כך 

רר, גם אם שנים רבות, בארץ, לא די למשל, במקרה של אדם המחזיק באזרחות אמריקאית ומתגו

 בהליך הגילוי מרצון, ויש לבחון את ההשלכות של המצב בצורה רחבה ומקיפה יותר.

במקרה של תושבות דואלית לצורכי מס, הסדרת המחדל מישראל לכשעצמה לא די בה בכדי 

 להסדיר את המחדל ככל שהדבר נוגע לרשויות המס בארה"ב.

חבות והחשיפה העקיפה, כך למשל, העובדה שלמרות שנכון להיום, כמו כן, יש לבחון גם את ה

המלצות ועדת טרכטנברג לא כללו הטלת מס ירושה ו/או עיזבון בישראל, חבות שכזו כן קיימת 

 בארה"ב ומטבע הדברים, תחול גם על כספים שיכנסו לרשת המס והדיווח.

 האם הכספים חייבים במס?

המוחזקים בחשבונות בחו"ל אכן חייבים במס ואת שיעור  בשלב ראשון, יש לבחון האם הכספים

החבות. לעיתים אנו נתקלים במקרים בהם מוחזרים בחו"ל כספים, אשר לאור נסיבות שונות, 

  ניתן להגיע למצב בו בסופו של יום החבות במס בגינם לא תהיה גבוה.

מס של הפיקדון במסגרת שיעור החבות, יש ליתן את הדעת הן למקור הכספים והן לחבות ב

 והתשואה הימנו במהלך השנים. 

, עיקרון החיוב במס של תושבי ישראל התבסס על מיסוי 3002עד לרפורמה במס שהחלה בשנת 

 טריטוריאלי, כפוף לחריגים ולא פרסונאלי.

משכך, לא אחת, הכספים, שמקורם בחו"ל, לא היו חייבים כלל במס בישראל, תוך אבחנה בין 

 הקרן לבין התשואה של הפיקדון האמור.מקור הכספים, 

כמו כן יש לבחון האם קיימים פטורים אותם ניתן לנצל, כגון כאשר מקור הכספים בחשבון הינם 

מרווח הון שנוצר כאשר מחזיק החשבון היה "תושב חוזר", החבות במקרה של כספים המוחזקים 

 במסגרת חברות ועוד.

מדובר בשיעור מס מוגבל, על הכנסות מריבית  גם לגבי החיוב במס על ההכנסות השוטפות,

 ואילך. 3002ולתקופה מוגבלת, משנת 

 מה קורה עם תושבי ישראל שהם גם אזרחים אמריקאים? 

בארה"ב, בשונה מישראל, חיוב המס נעשה על בסיס אזרחות, קרי, כל אזרח אמריקאי חייב לדווח 

אל, לעומת זאת, חיוב המס נעשה על על הכנסותיו בכל העולם, ללא קשר למקום תושבותו. בישר

 בסיס תושבות, קרי, רק תושב ישראל חייב לדווח על הכנסותיו בכל העולם.
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צורת חיוב זו יוצרת מצב בו תושבי ישראל, שהינם אזרחים אמריקאיים, חייבים הן בדיווח והן 

 במס על הכנסותיהם בכל העולם, כלפי שתי המדינות.

ת שעל הרווחים המופקים במדינה זרה, קרי שאינה ישראל האמנה בין ארה"ב לישראל, קובע

ואינה ארה"ב, במקרה של אזרח אמריקאי שהינו תושב ישראל, ישנה לישראל זכות מיסוי 

 ראשונה, ותשלום המס בישראל יזקף על חשבון המס שיחושב בארה"ב. 

המשולם חלק מהשיקולים של ההליך הנכון שיש לנקוט, מקורם גם בכדי לאפשר זיכוי ממס 

באחת מהמדינות כנגד החבות במס במדינה גומלת, זרה. כך למשל הסדרת דיווח בישראל תאפשר 

 זיכוי מהמס ששולם בעת הגשת הדיווח הארה"ב.

 האם קיימת חשיפה פלילית?

אכן כן, במידה ויתגלו חשבונות הבנק, בעל החשבון יכול להיות מואשם באי דיווח על הכנסותיו 

 לאורך שנים רבות.

צורך כך ועל מנת להימנע מהחשיפה הפלילית, קיים נוהל הגילוי מרצון אשר ככל שהנישום עונה ל

 על דרישות הרשות כזכאי להנות הימנו, יהנה הנישום בהתחייבות שלא ינקטו הליכים פליליים. 

גם ללא מתן של פטור גורף מהליך פלילי, עדיין יש לזכור כי קיימת התיישנות על עבירות מס 

וניתן לטעון להתיישנות, למרות שלדעת רשות המסים, אי דיווח זו עבירה מתמשכת ולכן  הכנסה

 לטענת הרשות, לא חלה התיישנות על עבירה זו.

 גילוי מרצון בארה"ב.

הדרך להסדיר מחדל מסוג זה, הינה התנהלות מול הרשויות בישראל ובארה"ב גם יחד, באשר בכל 

חד לחיוב כספי מהותי אך מאידך, אין בו בכדי להסדיר מקרה אחר, עסקינן בהליך אשר מביא מ

 לא את מלוא החשיפה להליכים פליליים ולא את מלוא החשיפה לחבות מס במישור האזרחי.

גם בארה"ב קיים הליך, דומה במהותו להליך הגילוי מרצון  הקיים בישראל והחודש הסתיימה 

זרחים לדווח על כספים ונכסים יוזמה של הליך "גילוי מרצון" בארה"ב במסגרתה יכלו א

המוחזקים מחוץ לארה"ב תוך תשלום קנס בשיעור מופחת ומס על כספים אלו, ובכך להימנע 

 מהליך פלילי.

 אפשרות זו, במתכונת דומה, קיימת גם כיום.

 הלבנת ההון.

אמנם לא קיים הליך מקביל של גילוי מרצון ברשות לאיסור הלבנת הון, אך במקרים  מסויימים 

הראוי לבחון האם הנסיבות האמורות לא יוצרות חשיפה גם לעבירת הלבנת הון, לרבות  מן

עבירות דיווח מתוקף חוק איסור הלבנת הון. לדעתנו, למרות העדר הליך גילוי מרצון, ניתן גם כן 

 להסדיר במסגרת הידברות והתנהלות נכונה מול הרשות.
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 לסיכום

אשר ביישום נכון שלו, ותחת ייעוץ מקצועי, הינו כלי יעיל נוהל הגילוי מרצון בישראל, הינו כלי, 

ואף אטרקטיבי להכשרת כספים המוחזקים בחשבונות בנק בחו"ל, תוך מניעת חשיפה פלילית 

וצמצום מירבי של חבויות המס האזרחיות הקיימות, ולעיתים אף ניצול תשלום המס בישראל 

 כזיכוי ממס בארה"ב.

נשקלת אפשרות לפניה ולדיווח על ההכנסות, יש לבחון את ההליך אנו סבורים כי בכל מקרה בו 
 במקביל בשתי הרשויות, כולל היכן נכון יותר לפתוח בו קודם.

 

' או לעו"ד ורו"ח נעם שרעבי ממשרד ברון ושות/ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו
 .עורכי דין
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