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הליך הגילוי מרצון בנוסחו הקבוע 
(2005באפריל  10מיום )

ההליך מאפשר לנישומים להסיר מחדלים של אי תשלום •

. מס תוך הענקת חסינות מהליך פלילי

:  תנאים לגילוי מרצון•

ומלאה של הנישום שלא בעקבות חקירה   פנייה כנה•

;של רשות שלטונית

.  הקשור לגילוי מרצוןאין מידע מוקדם לרשות המסים •

של תיקים  הוחלה בדיקה במישור האזרחילא •

. הקשורים לנישום



(2005באפריל  10מיום )הליך גילוי מרצון בנוסחו הקבוע 

הגשת הבקשה 

פירוט שם המבקש•

פירוט חבות המס  •

המשוערת

הסרת המחדל

?לפני אישור הבקשה

 ?
לא ניתן לעשות שימוש  

במידע במישור הפלילי  

ניתן לעשות שימוש  )

(במישור האזרחי

הפניה לפקיד השומה •

להסדרת חבות המס האזרחית   

.יום 60-בתקופה של כ

מוטל קנס גירעון   •

יש לשלם ריבית והפרשי  •

הצמדה

אישור הבקשהשלילת הבקשה



אי עמידה בתנאי הגילוי מרצון

.  שלילה מוחלטת של החסינות מהליכים פליליים•

רשות המסים רשאית לעשות שימוש בחומר  •

.  שהוגש במסגרת הגילוי מרצון בהליכים פליליים



הליך גילוי מרצון בנוסחו בהוראת השעה

תחולה•
ולא על  נכסי חוץ הנוהל החדש לגילוי מרצון חל על תושב ישראל המחזיק –

יש לפעול לפי , הון ורכוש הנמצאים בישראל, ביחס לכספים. נכסים בישראל

.הנוהל הקבוע

. בעיקר מקרים בהם הקרן דווחה כראוי". עבירות קלות"הנוהל חל על –

פטור מריבית והקלות בהפרשי הצמדה•

המס המחויב  , להבדיל מהנוהל הקבוע, בהתאם להוראת השעה

קיימת אפשרות שיינתנו  . בהתאם לשומה האזרחית לא יצבור ריבית

.  הקלות גם ביחס להפרשי הצמדה על המס המחויב



הליך גילוי מרצון בנוסחו בהוראת השעה

פטור מקנסות•

  30% -ל 15%בו מוטל קנס גירעון בשיעורים של בין , להבדיל מהנוהל הקבוע

.בנוהל החדש לגילוי מרצון לא אמור לחול קנס גירעון, מהמס החל

 

טיפול מאוחד בנושאים פליליים ואזרחיים•

בו הייתה הפרדה בין הנושא האזרחי לנושא  , להבדיל מהנוהל הקבוע לגילוי מרצון

בנוהל החדש לגילוי מרצון הנושאים יטופלו על ידי וועדה מיוחדת שתוקם , הפלילי

.לא ברור כיצד ייושם  לצורך כך 

שימוש במידע •
בהתאם לנוהל החדש לא יעשה שימוש במידע גם במישור האזרחי וגם במישור       

הפלילי



הליך גילוי מרצון בנוסחו בהוראת השעה

מגבלת זמן  •

, לאחר מועד זה) 2012ביוני  30יש לבצע ההליך עד ליום 

(ממשיך הנוהל הקבוע

שיקול דעת ועדה•

 לוועדה מיוחדת הוענק שיקול דעת האם לקבל הפניה

(בנוסף לבדיקות הזכאות הבסיסיות)



שאלות מקדמיות לפני הכניסה להליך

;ח מתקן לעומת הליך הגילוי מרצון"הגשת דו•

:חסרונות עיקריים של ההליך•

;לא קיימת אפשרות ערעור בהליך גילוי מרצון–

מוקצב זמן מוגבל להסדר עם , באם ההליך מאושר–

;(ימים 60 -כ)פקיד השומה 

בר עונשין( העבריין)האם הנישום •

נישום שניפטר–

נישום פסול דין–



שאלות מקדמיות לפני הכניסה להליך

.הסדרה חלקית•

האם בני משפחה או שותפים עברו עבירות  •

; מקבילות

:  גילוי מרצון במקרה של עובד ומעביד•

גילוי מרצון של המעביד על עבירת ניכויים–

גילוי מרצון של העובד–



שאלות מקדמיות לפני הכניסה להליך

האם מדובר בנאמנות•

לנאמנויות הסדרים מיוחדים מחוץ למסלול הגילוי  –

.  מרצון



התיישנות -חבות המס בהליך 

:(לפקודה 225סעיף )התיישנות פלילית •

לא תוגש תביעה פלילית לפי פקודה זו כעבור שש שנים משנת המס  "

–220ובמקרה של עבירה על הוראות סעיף , שבה נעברה העבירה
"כעבור עשר שנים משנת המס שבה נעברה העבירה

(ההלכה אינה ברורה)התיישנות אזרחית •

לא קיימת הלכה ברורה באשר לתקופת   - ת"דוחונישום שאינו מגיש –

ח מס ואין הוראה ספציפית שקובעת  "ההתיישנות מקום בו לא מוגש דו

.התיישנות

הוראות התיישנות בסעיפים  –ח אך לא כלל ההכנסה"נישום שמגיש דו–

.  147סעיף +  152 -ו 145



נפטר( העבריין)התיישנות במידה והנישום 

לפקודה קובע כי במקרה של פטירת אדם   120סעיף •

אחראי לתשלום המס המגיע  " נציגו האישי החוקי"יהיה 

".לשנת הפטירה ולשלוש השנים שקדמו לה"ממנו 

?לפקודת מס הכנסה 147לסעיף  120היחס בין סעיף •

?   האם גם היורשים ביצעו עבירה•



היבטים פרקטיים בהליך גילוי מרצון

!הוכחת מקור הקרן•

היבטי החבות בדמי ביטוח לאומי •



ניהול הליכים לגילוי מרצון במספר מדינות במקביל

בדרך כלל יש לערוך את ההליך  –זהות המשלם •

ל ההסדר  "אם בחו: לדוגמא)בקשר לאותה ישות 

גם בארץ יש לנהל את ההליך  , נערך לגבי נאמנות

;(לגבי נאמנות ולהיפך

לפקודה מאפשר לתקן טעות בחישוב   210' ס•

ככל שחלו שינויים בחבות המס של הנישום  , הזיכוי

.ללא הגבלת זמן, ל"בארץ ובחו




