


 2 ח קובי צרפתי"ד ורו"עו

 הבסיס הלגיטימי לתכנון המס
 הנשיא שמגר –הלכת חזון 

הזכות הלגיטימית לתכנון מס הוכרה במרבית המדינות      

ביטוי מובהק להכרתה בישראל  . הדמוקרטיות בעולם המערבי

הדין  -שמגר בפסק( כתוארו אז)ניתן למצוא בדבריו של הנשיא 

 (.  96-ה 3/מיסים ח, חזון' מנהל מס שבח נ 4639/91א "ע) חזוןבעניין 

עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מסים אינה  "   

 ".  בדוי"או " מלאכותי"מצביעה כי המבנה 

של מומחים בענייני מסים לתכנן   -ואף חובתם  -זכותם      

 .  עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס

גבולות תכנון המס היא שאלה  קלאסית ונצחית אשר נקבעת      

 ...     בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין 

הפוטרת ממס או  , אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין     

  ."שהרי לשם כך היא נוצרה, מקילה בו
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 חילופי מידע בין מדינות -סדר עולמי חדש 

והאיחוד האירופי נוקטות במאמצים ניכרים    OECD -מדינות ה•

 !  להרחיב את רשת המס העולמית

מ עם מדינות רבות שנחשבות  "ב מנהלת מו"בעשור האחרון ארה•

 .במטרה לחתום על הסכמים לחילופי מידע, למקלטי מס

למקלטי דיווח של נישומים על העברת כספים -אי IRSלפי נתוני •

 .בשנהמיליארד דולר  70-להפסד הכנסות של כגורם  מס
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 שחיקת הסודיות הבנקאית בעולם

 2008 -מלחמת גרמניה בליכטנשטיין 

מכר  מליכטנשטיין  LGTפקיד בנק מקבוצת הבנקאות  2008בשנת •

   .מידע סודי אודות חשבונות בנק של מאות מעשירי גרמניה

 .  הבנק מצידו הזהיר את לקוחותיו•

ב לשינוי החקיקה  "צרפת וארה, ליכטנשטיין נכנעה ללחצי גרמניה•

 .  בנושא הסודיות הבנקאית

   .תחילת מגמת חילופי מידע והיעדר שקיפות•
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 חילופי מידע אוטומטיים בין מדינות -סדר עולמי חדש 

 

 

 

 מדינות וישויות על הסכם  51חתמו בברלין  29.10.14ביום

 . חילופי מידע אוטומטיים בין השלטונותמוליטראלי ל

 גם מקלטי מס בין המדינות(Off shores) : 

איי , ליכטנשטיין, קפריסין, רזי'ג, איי הבתולה, לוקסמבורג    

 . האי מאן ועוד, יברלטר'ג, אנגווילה, מלטה, קיימן
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 חילופי מידע אוטומטיים   -סדר עולמי חדש   

 

 

 

תיישם את ההסכם המולטראלי לחילופי מידע   שוויץ

 .  2018עד סוף  ישראלו, 1.1.2018החל מיום  -אוטומטיים 

61  {4.6.15נכון ליום }השלימו חתימתם על ההסכם מדינות 

הודיעו כי הן מחויבות ליישום  ( 4.6.15נכון ליום ) 94כ "סה

  .חילופי מידע אוטומטיים
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 ומות מקלטי המס" האח הגדול"

 (CRS)עיקרי התקן לחילופי מידע אוטומטיים 

 יבצעו הליך , (בנקים וחברות ביטוח)המוסדות הפיננסיים

 (.  Due diligence)לזיהוי בעלי החשבונות 

  באופן אוטומטיהמוסדות הפיננסים יעבירו לשלטונות המס ,

( Trusts)לרבות נאמנויות , מידע הנוגע לבעלי חשבונות זרים

 . Foundations -ו

  המידע שיעבור יכלול את היתרות בחשבונות הבנק ואת

 .ההכנסות הפיננסיות הנובעות מהחשבונות
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 לחצים אדירים מצד הבנקים –ישראל 

 תושבי חוץ/השלכות על תושבים ישראלים

או  /לחץ מצד בנקים על לקוחות לדווח על חשבונות ונכסים ו

 .  לסגור חשבונות

 .הבנקים מחתימים לקוחות על טפסים ומסמכים דרקוניים
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 הנוהל החדש –גילוי מרצון בישראל 

 6.9.2014מטרת הנוהל מיום 

 שעברו על החוק, יחידים וחברות: עידוד ישראלים

 ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע

 לשלם את המסים כדין ובכך, "גילוי מרצון"הליך של 

                  .להימנע מהליכים פליליים

 ! חסינות                             
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 הנוהל החדש –גילוי מרצון בישראל 

 עיקרי התנאים לכניסה לנוהל

כנות ותום לב מצד הפונה. 

 ברשות  במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה

 .המסים או במשטרת ישראל בעניינו של הפונה

בתקשורת, היעדר מידע אצל רשות שלטונית אחרת...   

מ"מע, ה"מ: חסינות פלילית בקשר למגוון עבירות מס  ,

 .מיסוי מקרקעין ועוד, מכס

 31.12.2016עד ליום  –תוקף הנוהל החדש.   
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 הנוהל החדש –גילוי מרצון בישראל 

 הוראות שעה במסגרת הנוהל
 .  והקלות שונותמסלול מקוצר הוראה המחילה 

   .6.9.2015עד ליום  –תוקף הוראות השעה 

 .30.6.16הארכה עד ליום 

 

 בקשה אנונימיתאפשרות הגשת. 

פירוט סכום ההכנסה  , מקור ההון, פירוט מקור ההכנסה

 . שהושמטה ואומדן המס לתשלום

קביעת מסגרת זמנים לטיפול בבקשה ולתשלום המס  . 
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 הנוהל החדש –גילוי מרצון בישראל 

 מסלול מקוצר -הוראות השעה 

 הליך מזורז ופשוט יותר מבחינת לוחות הזמנים ואופן הטיפול

 .בבקשות לגילוי מרצון

 

 :תנאים מצטברים לתחולת המסלול המקוצר

 .ח"מיליון ש 2ההון שלא דווח אינו עולה על 1.

 .ח"חצי מיליון ש ההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על2.

  

המתקנים/הבקשה תוגש בצירוף דוחות המס הרלוונטיים  . 

לא ניתן להגיש בקשה אנונימית במסגרת המסלול המקוצר . 
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 הנוהל החדש –גילוי מרצון בישראל 

 מגבלות שונות

 אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד–    

 בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות  . מכאן ואילך        

 .'וכוגיל מתקדם  , כגון מחלה קשה של המבקש, מיוחדות        

הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית. 

לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס     הנוהל 

 (.למעט חריגים בקשר לירושה) משמעותי בפועל        
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 הנוהל החדש לגילוי מרצון - דגשים

 חברותOff shores - לרבות , הנוהל כולל חברות

אשר רואים אותם כחברות  , כאלה שהתאגדו במקלטי מס

 .ישראליות לצורכי מס לאור מבחני השליטה והניהול

 

5329 נישומים שקיבלו לאחרונה מכתבים וטפסים -    

 כל בקשה תיבחן לגופה         . יוכלו להגיש בקשה לגילוי מרצון   

 .   האם נעשתה באופן כנה ותם לב -בהתאם לנסיבות    
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 דגשים –גילוי מרצון 

       היעדר התיישנות  

השנים האחרונות 10 -יש לספק מידע בקשר ל, לרוב. 

אין התיישנות בקשר למקור ההון. 

 חיסיון וחובת סודיות

ח"ד לעומת רו"עו.   

 ריבית והפרשי הצמדה, קנסות

לרשות המיסים שיקול דעת האם להטיל קנסות. 

אין פטור מתשלום ריבית והפרשי הצמדה  . 
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תודה על 
 ההקשבה  

 קובי צרפתי     
 (ב"ארה, ישראל)ח "ד ורו"עו    

 ד   "משרד עו', צרפתי ושות     

 (מגדל המוזיאון) 4ברקוביץ :  א"ת     

 03-6935239. טל                

 (בנין אורן) 2ים "הפל: חיפה     

 04-8622191. טל                    

   052-2412430  :נייד        

  koby@kobytax.co.il 
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