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 רשות המיסים תאפשר ליהלומנים להצטרף להליך הגילוי מרצון
 

הליך הגילוי מרצון בנוסחו כיום הוסדר על ידי רשות המיסים במסגרת נוהל גילוי מרצון והוראת שעה אשר פורסמו 

"גילוי מרצון, נוהל גילוי מרצון חדש  2014בספטמבר,  8מבזקנו מיום )ראו בעניין זה את  2014בספטמבר,  7ביום 

 .2016שנת והוראת שעה"(. נוהל הגילוי מרצון יעמוד בתוקפו עד לתום 

 

הליך הגילוי מרצון נועד לאפשר לנישומים אשר לא דיווחו על הכנסותיהם לרשות המיסים כחוק להגיע להסדר מס עם 

רשות המיסים בגין הכנסות אלה, תוך חסינות מפני נקיטה בהליך פלילי כנגדם, וזאת בכפוף לתנאים מסוימים 

 הגילוי מרצון פעם אחד בלבד.ולדרישות בירוקרטיות. נישום זכאי להשתמש בהליך 

 

מיתרת ההון שברשות הנישום.  25%-10%פי רוב על שיעור של -תשלום המס במסגרת הליך הגילוי מרצון עומד על

כלומר, מס  – 1961-לאחר מכן, יחולו על הנישום שיעורי המס הקבועים בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א

 .50%בשיעור מקסימאלי של 

 

י נוהל הגילוי מרצון פונה לכלל ציבור הנישומים בישראל, והוראת השעה אף מאפשרת פניה במסלול חרף העובדה כ

 אנונימי לצורך פתיחה בהליך הגילוי מרצון, במהלך השנים רשות המיסים לא אישרה ליהלומנים להצטרף להליך זה.

 

, רשות המיסים וגורמים בתעשיית היהלומים הישראלית קיימו דיונים אינטנסיביים, אשר הניבו 2016במהלך שנת 

יהלומנים להצטרף להליך לחתימה על הסכם המסדיר היבטי מס שונים הנוגעים ליהלומנים. בין היתר, ההסכם יאפשר 

ס יקבע בהתאם לנוסחת ייחוס מסוימת, שתתבסס . תשלום המ2016שנת  תוםעד לוזאת הגילוי הרצון באופן פורמאלי, 

על שיעורי מס בהתאם לתקופות בהן נצמח ההון נשוא הגילוי; בגין הון "היסטורי" יילקח בחשבון שיעור מס בגובה 

 .50%עד  -ובגין הון שנצבר בידי הנישום בעשר השנים האחרונות בנסיבות מסוימות,  ,15%

 

 סים לעניין הצטרפות יהלומנים להליך הגילוי מרצון.טרם פורסם מסמך רשמי מטעם רשות המי

 

 ב ארליך, שותף, ראש מחלקת מיסיםלפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד יני

 law.com-yanive@gkh או בדוא"ל  6074514-03בטלפון 
 
 

 

 

 
ע המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מיד

עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר  כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל
 לנושאים שנדונו בחוזר.

עורכי דין.  150-כ(, הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה GKHגרינברג ושות' )משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, 
למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, 

 תיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותש
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