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ה"תשעכסלוא"י
 2014,דצמבר8

 

 וחטיבת חקירות עובדי חוליה מרכזיתפ"ש, רכזים, מפקחים, לפעולה: פקידי השומה, סגני 

 

 201411/הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 

 

 הנחיות לפעולה –נוהל גילוי מרצון  הנדון:

 

 מבוא .1

מדווח הלא ההון את לחשוף המסים רשות ומאמצי השחור בהון המאבק הגברת רקע על
ביוםרשותהמסיםפרסמהובחו"לשלישראליםועלרקעהמגמותהעולמיותבנושא,בישראל
המחליףאתהנוהלהקיים "נוהל7.9.14 (10.4.05)מיוםגילוימרצון"חדש, נוהלזהבתוקף.

(."הנוהל החדש":)להלן31.12.16מיוםפרסומוועדליום

שעברו ישראלים לעודד החדש הנוהל של כלל מטרתו על כנדרש דיווחו ולא החוק על
לשלם מרצון", "גילוי של הליך לבצע והונם להימנע הכנסותיהם ובכך כדין המסים את

מהליכיםפליליים.

להגישבקשות31.12.16ועדליוםםהנוהלמיוםפרסובמסגרתהנוהלנקבעכי ניתן מזוהות,
(."מסלול רגיל"לגילוימרצון)להלן:

,משך שנה בלבדל("הוראת השעה")להלן:פורסמה גם הוראת שעהעםפרסוםהנוהלהחדש
ל עד הוראתהשעהמאפשרתהגשת6.9.15יוםכלומר, מרצון. בבקשותלגילוי מסלוליםשני

:וספיםנ

 (."מסלול אנונימי")להלן:פקידהשומהלבירורחבותהמסמולתאנונימיבקשה .1

יחסיתנמוכיםהוןסכומיעםהבקש .2 ומקוצר, לפנותבהליךמזורז ניתן מסלול ")להלן:
(."מקוצר

 כי נקבע לסמנבנוהל יופנו השעה והוראת החדש הנוהל במסגרת הבקשות בכירכל כ"ל
והואיהיההאחראילתפעולהנוהל."(המוסמך הגורם"לחקירותומודיעין)להלן:

ה בנוהלהחדשוהוראתהשעהאשרפורסמו ,7.9.14יוםכאמור חדשיםלטיפולכלליםקבעו
המוגשותדרךראתביצועזובאהלהבהיראתדרכיהטיפולבבקשותוהבבקשותגילוימרצון.

האפש המסלולים הנ,רייםשלושת העבודה תהליכי עם ליחד בבקשות לטיפול במשרדיווים
השומה.

 מפקחיםשתפקידםלטפלבכלהבקשותלגילוימרצוןשיתקבלו4עדבכלמשרדשומהימונו
 הפניותבמשרד. בבקשותבהתאםלמספר המפקחיםשיטפלו אתמספר יקבע השומה פקיד
הנדרששיתקבלו ככל.ולזמן לצמצם יש בטיפול ואחידות מקצועית התמחות לאפשר כדי

יםשיעסקובנושא.שניתןאתמספרהמפקח

למפקחיםבסוגיותהמקצועיות יסייעו רפרנטיםמהחטיבההמקצועיתאשר נקבעו במקביל,
,ויתרמולאחידותהטיפולבבקשות.שיעלובמסגרתההליך

בחתימתםעלגבי, בתיקי גילוי מרצון יאושרו על ידי פקיד השומה או סגנווהסכמים שומות 
.המתאימיםההסכםבמקומות/אוהתרשומתו
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הוןהצהרתכדוגמת,נוספיםדוחותבתיקוןצורךיהיה,ההליךהשלמתובעתהיה אלויוגשו,

.הרלוונטייםלמועדיםמתוקנים

רשותעשהתלאבהתאםלהוראותהנוהלהחדש,לאאושרההבקשהעלידיהגורםהמוסמך,
גםלאבהליךאזרחי.,במידעשבבקשהשימושהמסים

 אלה בימים בשע"מ מפתחות החקירות וחטיבת השומה ממוחשבתחטיבת למעקב,מערכת
עדכוןלפקידיהשומהיועברהפיתוחעםסיוםאחרהטיפולבבקשותבמשרדיהשומהובמטה.

 .שידרשככל,בדבראופןתהליךהעבודה

 

 "מסלול רגיל" .2

 

 אופן הגשת הבקשה 2.1

המבקש הבקשה את יגיש 'נספח בבצירוף הנדרשיםהחדשלנוהל המסמכים כל עם
ל באמצעות בלבד המוסמך הגורם שכתובתו:אלקטרוניהדואר

giluymerazon@taxes.gov.il

להבסמוך הבקשה גשת החקירות למחלקת הודעה קבלתמבקשתישלח את המאשרת
שנקלטהוכוללתאתמספרהבקשה מספרזהבמערכתהממוחשבתהבקשהכפי לווהי.

.אתהבקשהעדלסיוםהתהליךכפישיפורטבהמשך

 הטיפול בבקשה 2.2

,עםסיוםהבדיקהוהחדשהגורםהמוסמךיבדוקהאםהבקשהעומדתבתנאיםשלהנוהל
.שלהבקשהאודחייהאישורמבקשליוציא

היהומצאהגורםהמוסמךכיניתןלאשראתהבקשה,יפנהאתהמבקשלמשרדהשומה
:לאמורלהלןטיפולשומתיולהסדרתחבותהמס,בהתאםלהמשךהרלבנטי

,יפנההגורםהמוסמךאתהבקשהלמשרדהשומהבומתנהלבקשמלאםקייםתיק .א
 .המבקשתיקושל

 .ב תיק קיים לא אלמבקשאם המוסמך הגורם יפנה הרלבנטי, למשרד הבקשה ת
מקוםהעסקאומקוםהמגוריםשלהמבקש.בהתאםל

שבאישור המוסמך הגורם ,יצויןלמבקשיוציא ולאכי הנוהל בהוראות עומדת בקשתו
אצלפקידהשומה.תשלוםהמסהסדרתבכפוףל,ינקטוכנגדוהליכיםפליליים

 האישור להוצאת ,למבקשבמקביל המסיםיעביר רשות במטה החקירות מחלקת עובד
 ("הגורם המטפל")להלן: הבקשה הדואראת באמצעות הרלבנטיות הצרופות עם

.להמשךטיפולוסגנוהרלבנטיהאלקטרונילפקידהשומה

בקודתכניתהעבודהכתיקימטהבאתתיקיהגילוימרצוןשלבעלפקידהשומהאוסגנול
גילוי"האפשרותאתיסמןהשומהפקידכאשראוטומטיבאופןיעודכןהקוד)99סיבה
למפקחיםשיועדולכך.אותםולהקצות(,מטהכתיקהתיקסימוןבעת"מרצון

.לידוהגיעהשלאחרימים90-מיאוחרלאבבקשהיסתייםהטיפולשיוודאפקידהשומה
לגורםהודעהישלח,כאמורימים90-למעברהזמןפרקאתלהאריךנדרשכילנכוןמצא

וכןהודעהלנישוםו/אובאכוחו.ליידעובדברהמוסמך
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יודגשכי,פקידהשומהרשאילחתוםעלהסכםחלקיעלמרכיביהגילויבלבד.במצבזה

.2קוד154עםשדה00שומותיוגשודוחותמתקניםשיכללואתמרכיביהגילויוישודרו
 עלמנת,"טרוםביקורת"בתיקביצועעלIRCZבשאילתאלדווחעלרכזהחוליהכמוכן,

לגרועאותומתוכניתהעבודה.

 האזרחיים השומה הליכי סיום עלעם ולחתום תרשומת לערוך פקידשומההסכםיש .
עלגביטופס–הנלוויםוהנתונים,התרשומתהחתוםיעבירואתההסכםהשומהאוסגנו
כ המצ"ב זונספח א' ייעודי סגנולהוראה או השומה פקיד ידי על החתום באמצעות,

 האלקטרוני הדואר המטפללגורם העתק וביקורתעם שומה מייללכתובתלחטיבת
 GiluyMh@taxes.gov.il :ייעודית

 

 )הוראת שעה( "אנונימי"מסלול  .3
 

)קרי,עדליוםבלבדלתקופהשלשנהפורסמההוראתשעההנוהלהחדשעםפרסום,כאמור
6.9.2015 (, שנימסלוליםנוספיםלהגשתבקשותלגילוימרצון, שאחדמהםבמסגרתהנקבעו

.""מסלולאנונימיהינו
 

 אופן הגשת הבקשה 3.1

הפונה את יגיש בצירוף הנדרשים'נספח אהבקשה המסמכים כל עם השעה להוראת
בלבד המוסמך ,לגורם הבאמצעות הדואר :כתובתושאלקטרוני

giluymerazon@taxes.gov.il

ל הודעה תישלח החקירות מחלקת הבקשה להגשת קבלתפונהבסמוך את המאשרת
לווהאתמספרזהי.הבקשהוכוללתאתמספרהבקשהכפישנקלטהבמערכתהממוחשבת

 לסיוםהתהליךכפישיפורטבהמשך.הבקשהעד

 הטיפול בבקשה 3.2

 הבקשה פרטי את יבדוק המוסמך הגורם להמשיךשהוגשה ראויה היא האם ויבחן
.מסלולזהב

אתהבקשהמטפלההגורםיפנה,לולזהנמצאהמתאימהלהמשךטיפולבמסהבקשהאם
וסגנו הרלבנטי השומה לפקיד האלקטרוני הדואר באמצעות הרלבנטיות הצרופות עם

.לפונהכךעלויודיע,להמשךטיפוללעיל2.2בהתאםלאמורבסעיף

באחריותפקידהשומהאוסגנולהעביראתהבקשהלטיפולשומתילמפקחיםשיועדולכך.

השומה פקיד יסתייםשהטיפוליוודא שהבקשהלאחרימים90-מיאוחרלאבבקשה
אתלהאריךנדרשכילנכוןמצא.,בהתאםלהנחיותהמפורטותבהוראתהשעהלידוהגיעה
ובלבד,עםהעתקלגורםהמוסמךפונהלישלחהודעה,כאמורימים90-למעברהזמןפרק

ימיםנוספים.90-שלאתוארךתקופתהטיפולמעברל

הגורםבפניהמבקשאתפרטיפונההיחשוף,השומהפקידידי-לאחרבירורחבותהמסעל
נחשפוהפרטיםבמקרהבו.הוראתהשעהל'ב נספחבאמצעותפקידהשומהאוהמוסמך

בהקדםהאפשרי.מטפלהבפניפקידהשומה,עלפקידהשומהלהעביראתנספחב'לגורם
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 בפני המבקש פרטי חשיפת המוסמךעם יבדוקהגורם , המוסמך הגורם הבקשההאם

הנוהל בהוראות עומדת השעה ובהוראת החדש ויוציא לפקידפונהלמכתב העתק עם
.המפרטאתהחלטתו)אישוראודחייה(שלהבקשההשומה

 הבקשה אם כי לאושרהיובהר, המוסמך הגורם שיוציא הנ"ל במכתב כיפונה, יצוין
ים,בכפוףלתשלוםהליכיםפליליהמבקשבקשתועומדתבהוראותהנוהלולאינקטוכנגד

מיוםחתימתההסכם.30המסבתוך

אתתיקהגילוישלב,עלפקידהשומהאוסגנולקבלתהעתקמהמכתבלמבקשכאמורעם
)הקודיעודכן99מטהבקודסיבהמרצוןשהחלבמסלולהאנונימי,לתכניתהעבודהכתיקי

.(לעיל2.2כאמורבסעיףבאופןאוטומטי

 פקיד על כן, נתוניםסלערוךהשומהכמו ותריםבדיקהבאשרלתקינותהדיווחולהעדר
מתנגשיםאשרמצוייםב אנונימידיו/או פנהבאופן ביחסלנישוםאשר ולהשליםאתו, ,

 .הטיפולהשומתי

 האזרחיים השומה הליכי סיום עלעם ולחתום תרשומת לערוך שומהיש פקידהסכם .
והנתוניםהחתוםעלידיהמבקש,התרשומתהשומה הסכם,השומהאוסגנויעבירואת

החתוםעלידיפקידהשומהלהוראהזו נספח א'המצ"בכעלגביטופסייעודי–הנלווים
עםהעתקלחטיבתשומהוביקורתהמטפללגורםאוסגנו,באמצעותהדוארהאלקטרוני

luyMh@taxes.gov.ilGiלכתובתמיילייעודית:

יודגשכי,פקידהשומהרשאילחתוםעלהסכםחלקיעלמרכיביהגילויבלבד.במצבזה
.2קוד154עםשדה00יוגשודוחותמתקניםשיכללואתמרכיביהגילויוישודרושומות

 האנונימי במסלול הוגשה אשר בקשה כי השומה פקיד לקריטריוניםמתאימהמצא
,המקוצרלמסלולשנקבעו את להפנות הוא, המקוצר.המבקשרשאי הבטחת למסלול

החלטת .המקוצרהמסלולבהוראותלקבועבהתאםתהאהפליליתהחסינות כי יובהר,
חשףהמבקשאתזהותו.גםבטרםיכולהלהינתןבענייןזהפקידהשומה


 

 )הוראת שעה( "מסלול מקוצר" .4

עדליום,כאמור עםפרסוםהנוהלהחדשפורסמההוראתשעהלתקופהשלשנהבלבד)קרי,
ש6.9.2015 מרצון, מסלוליםנוספיםלהגשתבקשותלגילוי שני במסגרתהנקבעו מהםהשני(,

.לולמקוצר"מס"הינו

נמוךיחסית,אתהטיפולבבקשותזרזהמסלולהמקוצרנועדל הינו הגלוםבהן שהיקףההון
 .בטיפולבבקשותלגילוימרצוןהשומהיפקידהעומסהמוטלעלעלולהקל

 אופן הגשת הבקשה 4.1

ההמבקש את יגיש בצירוף השעה'נספח גבקשה להוראת יחד אועם שנתיים דוחות
דוחותאחריםרלוונטייםכשהםמתוקנים, שנותהגילוי כל בלבדעבור ,לגורםהמוסמך

giluymerazon@taxes.gov.il:באמצעותהדוארהאלקטרונישכתובתו

 הבקשה להגשת בסמוך החקירות למחלקת הודעה קבלתמבקשתישלח את המאשרת
לווהאתמספרזהי.הבקשהוכוללתאתמספרהבקשהכפישנקלטהבמערכתהממוחשבת

 הבקשהעדלסיוםהתהליךכפישיפורטבהמשך.

 כי במסלול זה לא תתאפשרנה הגשת בקשות אנונימיות.יודגש 
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 הטיפול בבקשה 4.2

 מתאימה הבקשה האם תחילה יבדוק המוסמך זההגורם במסלול סיוםולטיפול עם
.שלהבקשהאודחייהאישורמבקשליוציא,הבדיקה

השומהלמשרדמבקשיפנהאתה,היהומצאהגורםהמוסמךכיניתןלאשראתהבקשה
להמשךטיפולולהסדרתחבותהמס.,לעיל2.2בהתאםלאמורבסעיףהרלבנטי

למבקשהמוסמךהגורםשישלחבהודעה יצוין ולאכי הנוהל בהוראות עומדת בקשתו
הליכיםפליליים כנגדו ל,ינקטו כן,תשלוםהמסהסדרתבכפוף כמו אצלפקידהשומה.

מיוםימים30תוךלהגישםעליו,מקווניםדוחותלהגישחובהעליווחלהבמקרהכייצוין
.ההודעהקבלת

ל האישור להוצאת מבקשבמקביל יעביר הצרופותמטפלההגורם, עם הבקשה את
האלקטרונילפקידהשומהוסגנו.הדוארהרלבנטיותבאמצעות

רשאאחדבחוליההמרכזיתעובדמנותלפקידהשומהבאחריות על ניתוביהיהאחראי
.במסלולזההדוחותשהוגשותקצורשלבא'ו

.1קוד154שדהISUMישלשדרבשאילתאשידורדוחותבמסלולזהבעת

.מרצוןישלפתוחתיקבהתאםלהכנסותהמדווחותבגילויבדוחותשהוגשולראשונה

זה במסלול המוגשות בבקשות הטיפול זמן ,ככלל, על יעלה הג30לא מיום עתימים
השומה.לפקידוהדוחותהבקשה

להעבירעובדהחוליההמרכזיתבאחריות,וניתובשלבא'שידורהדוחותהשלמתלאחר
ניתובשלבב'.לצורךבתיקיגילוימרצון,במשרדלטיפולהשהוקצלמפקחאתהדוחות

ישלנתבאתכלהדוחותשהוגשובמסלולזה.יודגש,כי

המ ברמת הוחלט בהם למקרים נועד המקוצר המסלול לעריכתככלל, מקום שאין טה
בהםמצאהמפקחכיישמקום)באופןמדגמי(חריגיםבמקריםעםזאת,ביקורתושומות.

יכניסאתהתיקלתכנית פקידהשומהאשר של יקבלאתאישורו בתיק, לטיפולשומתי
.(לעיל2.2אמורבסעיףהקודיעודכןבאופןאוטומטיכ)99סיבהבקודמטהעבודהכתיק

החלטהכאמוראיןבהכדילעכבאתסיוםהטיפולבבקשה.

האישורעלתשלוםעםסיוםהטיפולבבקשהבמסלולזה,פקידהשומהאוסגנויעבירואת
ימיםמיום15עלהמבקשלשלםאתהמסבתוךעלפיהוראתהשעה)המבקשהמסששילם

המצ"–מסירתהודעתהתשלום( טופסייעודי עלגבי באמצעות,להוראהזובכנספחא'
 האלקטרוני הדואר וביקורתהמטפללגורם שומה לחטיבת העתק מיילעם לכתובת

GiluyMh@taxes.gov.ilייעודית:

 
 

 למסלול רגיל הדחיית הבקשה כמסלול מקוצר והעברת 4.3

 
 הבקשה את לאשר שלא רשאי המוסמך זההגורם מסלול ,במסגרת לפקידולהעבירה

המשךטיפולבמסלולהרגיל.הרלבנטילהשומה

 המוסמך הגורם הבקשהמכתביוציא את לאשר שלא החלטתו את המפרט למבקש
במסלולהמקוצרועלהעברתהלמסלולהרגילויפנהאתהמבקשלמשרדהשומההרלבנטי,

לעיל.2.2כמפורטבסעיףלהמשךטיפולשומתי
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למבקשבמק המכתב להוצאת ביל יעביר המטפל, הצרופותהגורם עם הבקשה את
וסגנולהמשךטיפול.הדוארהאלקטרונילפקידהשומההרלבנטיותבאמצעות

 

 מעקב פיקוח ובקרה .5

 
לצורךכךיש.מרצוןלגילויבבקשותהטיפולאחרובקרהמעקבלנהלהשומהפקידבאחריות

.להוראהזונספח ב' בהתאםלטבלההמצ"בכלנהלמעקב

 

 שכר עידוד .6

 .הנוכחיתהעידודשכריטתלשבהתאםיהיולתיקהמוקצבותהשעות

תגמול שעות להוסיף יוכל השומה פקיד למקובל, מעבר שעות הושקעו שבהם בתיקים
.הקייםבהתאםלנוהל,IMNLבשאילתא

האנונימי,יתוגמלובמקריםבהםלאנערכושומות,והוגשודוחותמתקניםבמסלולהרגילאו
העובדיםבשעותמבצע.

 

 בברכה,      

 רשות המסים בישראל
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 נספח א' 

  אל:

 סמנכ"ל בכיר חקירות ומודיעין 

 

 טופס דיווח על ידי פקיד השומה לגורם המטפל

_________________:משרדשומה

_________________מספרבקשה:

מקוצראנונימי/רגיל/מסלול:

_________________הנישום:שם

_________________מספרתיק:

 _________________ :מרצוןשנותמסבגילוי

 

 ואנונימי למסלול רגי

_________________תאריךחתימתההסכם:

__________סכוםההכנסותשהועלמו/הושמטו:

_________________סכוםההוןשדווח:

_________________סה"כתוספתהמס:

________קנסות:_________:ריבית:________ה"ה_________:קרןפירוטתוספתהמס:

המסשולם/הוסדר/טרםהוסדרהסדרתשלום:

ותרשומתעל ידי המבקש חתום שומה יש לצרף הסכם 



 :מקוצרמסלול 

_________________תאריךשידורהדוחות:

_________________סה"כתוספתהמס:

המסשולם/הוסדר/טרםהוסדרהסדרתשלום:



בברכה,

______________פקידהשומה:

______________חתימתפקידהשומה:
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 ' נספח ב

 השומהעל ידי משרדי בקשות לגילוי מרצון הטיפול באחר טבלת מעקב 

 

דמס"
מספר
 בקשה

מספר
 תיק

שם
המבקש
אובא
 כוחו

מסלול
הבקשה:

רגיל/אנונימי/
 מקוצר

תאריך
קבלת
הבקשה
מהגורם
 המטפל

שנות
המס
 בגילוי

תאריך
חתימהעל
הסכםאו
שידור
 דוחות

סכום
ההכנסות
שהועלמו/
 הושמטו

סכום
ההון
 שדווח

סה"כ
תוספת
 המס

קרן
 המס

 ריבית
הפרשי
 הצמדה

 קנסות
הסדר
 תשלום

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               
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