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 .1מבוא
על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח
בישראל ובחו"לשלישראליםועלרקעהמגמותהעולמיותבנושא,פרסמה רשותהמסים ביום
 7.9.14"נוהל גילוימרצון" חדש,המחליףאת הנוהל הקיים (מיום .)10.4.05נוהל זהבתוקף
מיוםפרסומוועדליום31.12.16(להלן:"הנוהל החדש") .
מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל
הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון" ,לשלם את המסים כדין ובכך להימנע
מהליכיםפליליים. 
במסגרתהנוהלנקבעכימיוםפרסוםהנוהל ועדליום,31.12.16ניתןלהגישבקשותמזוהות
לגילוימרצון(להלן:"מסלול רגיל") .
עםפרסוםהנוהלהחדשפורסמה גם הוראת שעה(להלן:"הוראת השעה")למשך שנה בלבד,
כלומר ,עד ליום  .6.9.15הוראת השעה מאפשרת הגשת בקשות לגילוי מרצון בשני מסלולים
נוספים :
 .1בקשהאנונימיתלבירורחבותהמסמולפקידהשומה(להלן:"מסלול אנונימי").
 .2בקשה עם סכומי הון נמוכים יחסית ,ניתן לפנות בהליך מזורז ומקוצר (להלן :"מסלול
מקוצר") .
בנוהל נקבע כי כל הבקשות במסגרת הנוהל החדש והוראת השעה יופנו לסמנכ"ל בכיר
לחקירותומודיעין(להלן:"הגורם המוסמך")והואיהיההאחראילתפעולהנוהל .
הנוהל החדש והוראת השעה אשר פורסמו כאמור ביום  ,7.9.14קבעו כללים חדשים לטיפול
בבקשותגילוימרצון.הוראתביצועזובאהלהבהיראתדרכיהטיפולבבקשות המוגשותדרך
שלושת המסלולים האפשריים ,יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי
השומה .
בכלמשרדשומהימונועד 4מפקחיםשתפקידםלטפלבכלהבקשותלגילוימרצוןשיתקבלו
במשרד .פקיד השומה יקבע את מספר המפקחים שיטפלו בבקשות בהתאם למספר הפניות
שיתקבלו ולזמן הנדרש .כדי לאפשר התמחות מקצועית ואחידות בטיפול יש לצמצם ככל
שניתןאתמספרהמפקחיםשיעסקובנושא .
במקביל ,נקבעו רפרנטים מהחטיבה המקצועית אשר יסייעו למפקחים בסוגיות המקצועיות
שיעלובמסגרתההליך,ויתרמולאחידותהטיפולבבקשות .
שומות והסכמים בתיקי גילוי מרצון יאושרו על ידי פקיד השומה או סגנו ,בחתימתםעלגבי
התרשומתו/אוההסכםבמקומותהמתאימים .
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היה ובעת השלמת ההליך,יהיה צורך בתיקון דוחות נוספים,כדוגמת הצהרת הון,יוגשו אלו
מתוקניםלמועדיםהרלוונטיים .
בהתאםלהוראותהנוהלהחדש,לאאושרההבקשהעלידיהגורםהמוסמך,לאתעשהרשות
המסיםשימושבמידעשבבקשה,גםלאבהליךאזרחי. 
בימים אלה חטיבת השומה וחטיבת החקירות מפתחות בשע"מ מערכת ממוחשבת ,למעקב
אחרהטיפולבבקשותבמשרדיהשומהובמטה .עםסיוםהפיתוח יועברלפקידיהשומהעדכון
בדבראופןתהליךהעבודה,ככלשידרש.

" .2מסלול רגיל"
 2.1אופן הגשת הבקשה
המבקש יגיש את הבקשה בצירוף נספח ב' לנוהל החדש עם כל המסמכים הנדרשים
שכתובתו:
האלקטרוני
הדואר
באמצעות
בלבד
המוסמך
לגורם
 giluymerazon@taxes.gov.il
בסמוך להגשת הבקשה מחלקת החקירות תישלח הודעה למבקש המאשרת את קבלת
הבקשה וכוללת את מספר הבקשה כפי שנקלטה במערכת הממוחשבת .מספר זה ילווה
אתהבקשהעדלסיוםהתהליךכפישיפורטבהמשך .
 2.2הטיפול בבקשה
הגורםהמוסמךיבדוקהאםהבקשהעומדתבתנאיםשלהנוהלהחדשועםסיוםהבדיקה,
יוציאלמבקשאישוראודחייהשלהבקשה. 
היהומצאהגורםהמוסמךכיניתןלאשראתהבקשה,יפנהאתהמבקשלמשרדהשומה
הרלבנטילהמשךטיפולשומתיולהסדרתחבותהמס,בהתאםלאמורלהלן :
א .אםקייםתיקלמבקש,יפנההגורםהמוסמךאתהבקשהלמשרדהשומהבומתנהל
תיקושלהמבקש.
ב .אם לא קיים תיק למבקש ,יפנה הגורם המוסמך את הבקשה למשרד הרלבנטי
בהתאםלמקוםהעסקאומקוםהמגוריםשלהמבקש .
באישור שיוציא הגורם המוסמך למבקש יצוין ,כי בקשתו עומדת בהוראות הנוהל ולא
ינקטוכנגדוהליכיםפליליים,בכפוףלהסדרתתשלוםהמסאצלפקידהשומה .
במקביל להוצאת האישור למבקש ,יעביר עובד מחלקת החקירות במטה רשות המסים
(להלן :"הגורם המטפל") את הבקשה עם הצרופות הרלבנטיות באמצעות הדואר
האלקטרונילפקידהשומההרלבנטיוסגנולהמשךטיפול .
עלפקידהשומהאוסגנולשלבאתתיקיהגילוימרצוןבתכניתהעבודהכתיקימטהבקוד
סיבה  99(הקוד יעודכן באופן אוטומטי כאשר פקיד השומה יסמן את האפשרות "גילוי
מרצון"בעתסימוןהתיקכתיקמטה),ולהקצותאותםלמפקחיםשיועדולכך .
פקידהשומה יוודא שהטיפול בבקשהיסתיים לא יאוחר מ - 90ימים לאחר שהגיעה לידו.
מצא לנכון כי נדרש להאריך את פרק הזמן מעבר ל - 90ימים כאמור,ישלחהודעה לגורם
המוסמךליידעובדברוכןהודעהלנישוםו/אובאכוחו .
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יודגשכי,פקידהשומהרשאילחתוםעלהסכםחלקיעלמרכיביהגילויבלבד.במצבזה
יוגשודוחותמתקניםשיכללואתמרכיביהגילויוישודרושומות 00עםשדה 154קוד .2
כמוכן,עלרכזהחוליהלדווחבשאילתא IRCZעלביצוע"טרוםביקורת"בתיק ,עלמנת
לגרועאותומתוכניתהעבודה. 
עם סיום הליכי השומה האזרחיים יש לערוך תרשומת ולחתום על הסכם שומה .פקיד
השומהאוסגנויעבירואתההסכם החתום,התרשומת והנתונים הנלווים– עלגביטופס
ייעודי המצ"ב כנספח א' להוראה זו החתום על ידי פקיד השומה או סגנו ,באמצעות
הדואר האלקטרוני לגורם המטפל עם העתק לחטיבת שומה וביקורת לכתובת מייל
ייעודיתGiluyMh@taxes.gov.il :

" .3מסלול אנונימי" (הוראת שעה)
כאמור ,עםפרסוםהנוהלהחדשפורסמההוראתשעהלתקופהשלשנה בלבד (קרי,עדליום
,)6.9.2015במסגרתה נקבעושנימסלולים נוספיםלהגשתבקשותלגילוימרצון,שאחדמהם
הינו"מסלולאנונימי" .
 3.1אופן הגשת הבקשה
הפונה יגיש את הבקשה בצירוף נספח א' להוראת השעה עם כל המסמכים הנדרשים
שכתובתו:
האלקטרוני
הדואר
באמצעות
בלבד,
המוסמך
לגורם
 giluymerazon@taxes.gov.il
בסמוך להגשת הבקשה מחלקת החקירות תישלח הודעה לפונה המאשרת את קבלת
הבקשהוכוללתאתמספרהבקשהכפישנקלטהבמערכתהממוחשבת.מספרזהילווהאת
הבקשהעדלסיוםהתהליךכפישיפורטבהמשך.
 3.2הטיפול בבקשה
הגורם המוסמך יבדוק את פרטי הבקשה שהוגשה ויבחן האם היא ראויה להמשיך
במסלולזה .
אםהבקשהנמצאהמתאימהלהמשךטיפולבמסלולזה ,יפנה הגורםהמטפל אתהבקשה
עם הצרופות הרלבנטיות באמצעות הדואר האלקטרוני לפקיד השומה הרלבנטי וסגנו
בהתאםלאמורבסעיף2.2לעיללהמשךטיפול,ויודיעעלכךלפונה .
באחריותפקידהשומהאוסגנולהעביראתהבקשהלטיפולשומתילמפקחיםשיועדולכך .
פקיד השומה יוודא שהטיפול בבקשה יסתיים לא יאוחר מ - 90ימים לאחר שהבקשה
הגיעהלידו,בהתאםלהנחיותהמפורטותבהוראתהשעה.מצאלנכוןכינדרשלהאריךאת
פרקהזמןמעברל-90ימיםכאמור,ישלחהודעהלפונהעםהעתקלגורםהמוסמך,ובלבד
שלאתוארךתקופתהטיפולמעברל-90ימיםנוספים .
לאחרבירורחבותהמסעל-ידיפקידהשומה,יחשוףהפונהאתפרטיהמבקשבפניהגורם
המוסמךאו פקידהשומה באמצעותנספח ב' להוראתהשעה .במקרהבוהפרטים נחשפו
בפניפקידהשומה,עלפקידהשומהלהעביראתנספחב'לגורםהמטפלבהקדםהאפשרי. 
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עם חשיפת פרטי המבקש בפני הגורם המוסמך ,יבדוק הגורם המוסמך האם הבקשה
עומדת בהוראות הנוהל החדש ובהוראת השעה ויוציא מכתב לפונה עם העתק לפקיד
השומההמפרטאתהחלטתו(אישוראודחייה)שלהבקשה .
יובהר ,כי אם הבקשה אושרה ,במכתב הנ"ל שיוציא הגורם המוסמך לפונה יצוין כי
בקשתועומדתבהוראותהנוהלולאינקטוכנגד המבקש הליכיםפליליים,בכפוףלתשלום
המסבתוך30מיוםחתימתההסכם. 
עםקבלתהעתקמהמכתבלמבקשכאמור,עלפקידהשומהאוסגנולשלבאתתיקהגילוי
מרצוןשהחלבמסלולהאנונימי,לתכניתהעבודהכתיקימטהבקודסיבה99(הקודיעודכן
באופןאוטומטיכאמורבסעיף2.2לעיל) .
כמו כן ,על פקיד השומה לערוך בדיקה באשר לתקינות הדיווח ולהעדר נתונים סותרים
ו/או מתנגשים אשר מצויים בידו ,ביחס לנישום אשר פנה באופן אנונימי ,ולהשלים את
הטיפולהשומתי.
עם סיום הליכי השומה האזרחיים יש לערוך תרשומת ולחתום על הסכם שומה .פקיד
השומהאוסגנויעבירואת,הסכם השומה החתוםעלידיהמבקש,התרשומת והנתונים
הנלווים– עלגביטופסייעודיהמצ"בכנספח א' להוראהזו החתוםעלידיפקידהשומה
אוסגנו,באמצעותהדוארהאלקטרונילגורםהמטפל עםהעתקלחטיבתשומהוביקורת
לכתובתמיילייעודית: GiluyMh@taxes.gov.il
יודגשכי,פקידהשומהרשאילחתוםעלהסכםחלקיעלמרכיביהגילויבלבד.במצבזה
יוגשודוחותמתקניםשיכללואתמרכיביהגילויוישודרושומות00עםשדה154קוד .2
מצא פקיד השומה כי בקשה אשר הוגשה במסלול האנונימי מתאימה לקריטריונים
שנקבעו למסלול המקוצר ,רשאי הוא ,להפנות את המבקש למסלול המקוצר .הבטחת
החסינות הפלילית תהא בהתאם לקבוע בהוראות המסלול המקוצר .יובהר ,כי החלטת
פקידהשומהבענייןזהיכולהלהינתןגםבטרםחשףהמבקשאתזהותו. 


" .4מסלול מקוצר" (הוראת שעה)
כאמור ,עםפרסוםהנוהל החדשפורסמההוראתשעה לתקופהשלשנהבלבד(קרי,עדליום
 ,)6.9.2015במסגרתה נקבעו שני מסלולים נוספים להגשת בקשות לגילוי מרצון ,שהשני מהם
הינו"מסלולמקוצר" .
המסלול המקוצר נועד לזרז את הטיפול בבקשות שהיקף ההון הגלום בהן הינו נמוך יחסית,
ולהקלעלהעומסהמוטלעלפקידיהשומהבטיפולבבקשותלגילוימרצון.
 4.1אופן הגשת הבקשה
המבקש יגיש את הבקשה בצירוף נספח ג' להוראת השעה יחד עם דוחות שנתיים או
דוחות אחרים רלוונטיים כשהם מתוקנים ,עבור כל שנות הגילוי לגורם המוסמך בלבד,
באמצעותהדוארהאלקטרונישכתובתו: giluymerazon@taxes.gov.il
בסמוך להגשת הבקשה מחלקת החקירות תישלח הודעה למבקש המאשרת את קבלת
הבקשהוכוללתאתמספרהבקשהכפישנקלטהבמערכתהממוחשבת.מספרזהילווהאת
הבקשהעדלסיוםהתהליךכפישיפורטבהמשך.
יודגש כי במסלול זה לא תתאפשרנה הגשת בקשות אנונימיות.
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 4.2הטיפול בבקשה
הגורם המוסמך יבדוק תחילה האם הבקשה מתאימה לטיפול במסלול זה ועם סיום
הבדיקה,יוציאלמבקשאישוראודחייהשלהבקשה. 
היהומצאהגורםהמוסמךכיניתןלאשראתהבקשה ,יפנהאתהמבקש למשרד השומה
הרלבנטיבהתאםלאמורבסעיף2.2לעיל,להמשךטיפולולהסדרתחבותהמס. 
בהודעה שישלח הגורם המוסמך למבקש יצוין כי בקשתו עומדת בהוראות הנוהל ולא
ינקטו כנגדו הליכים פליליים ,בכפוף להסדרת תשלום המס אצל פקיד השומה .כמו כן,
יצוין כי במקרה וחלה עליו חובה להגיש דוחות מקוונים,עליו להגישם תוך  30ימים מיום
קבלתההודעה. 
במקביל להוצאת האישור למבקש ,יעביר הגורם המטפל את הבקשה עם הצרופות
הרלבנטיותבאמצעותהדוארהאלקטרונילפקידהשומהוסגנו .
באחריות פקיד השומה למנות עובד אחד בחוליה המרכזית אשר יהיה אחראי על ניתוב
שלבא'ותקצורהדוחותשהוגשובמסלולזה. 
בעתשידורדוחותבמסלולזהישלשדרבשאילתאISUMשדה154קוד .1
בדוחותשהוגשולראשונהישלפתוחתיקבהתאםלהכנסותהמדווחותבגילוימרצון. 
ככלל ,זמן הטיפול בבקשות המוגשות במסלול זה ,לא יעלה על  30ימים מיום הגעת
הבקשהוהדוחותלפקידהשומה. 
לאחר השלמת שידור הדוחות וניתוב שלב א' ,באחריות עובד החוליה המרכזית להעביר
אתהדוחותלמפקחשהוקצהבמשרדלטיפולבתיקיגילוימרצון,לצורךניתובשלבב'. 
יודגש,כיישלנתבאתכלהדוחותשהוגשובמסלולזה .
ככלל ,המסלול המקוצר נועד למקרים בהם הוחלט ברמת המטה שאין מקום לעריכת
ביקורתושומות.עםזאת,במקריםחריגים(באופןמדגמי)בהםמצאהמפקחכיישמקום
לטיפול שומתי בתיק ,יקבל את אישורו של פקיד השומה אשר יכניס את התיק לתכנית
עבודהכתיקמטהבקוד סיבה  99(הקודיעודכןבאופןאוטומטיכאמורבסעיף 2.2לעיל).
החלטהכאמוראיןבהכדילעכבאתסיוםהטיפולבבקשה .
עםסיוםהטיפולבבקשהבמסלולזה,פקידהשומהאוסגנויעבירואתהאישורעלתשלום
המסששילםהמבקש(עלפיהוראתהשעהעלהמבקשלשלםאתהמסבתוך15ימיםמיום
מסירת הודעת התשלום) – על גבי טופס ייעודי המצ"ב כנספח א' להוראה זו ,באמצעות
הדואר האלקטרוני לגורם המטפל עם העתק לחטיבת שומה וביקורת לכתובת מייל
ייעודית: GiluyMh@taxes.gov.il

 4.3דחיית הבקשה כמסלול מקוצר והעברתה למסלול רגיל
הגורם המוסמך רשאי שלא לאשר את הבקשה במסגרת מסלול זה ,ולהעבירה לפקיד
השומההרלבנטילהמשךטיפולבמסלולהרגיל .
הגורם המוסמך יוציא מכתב למבקש המפרט את החלטתו שלא לאשר את הבקשה
במסלולהמקוצרועלהעברתהלמסלולהרגילויפנהאתהמבקשלמשרדהשומההרלבנטי,
להמשךטיפולשומתיכמפורטבסעיף2.2לעיל. 
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במקביל להוצאת המכתב למבקש ,יעביר הגורם המטפל את הבקשה עם הצרופות
הרלבנטיותבאמצעותהדוארהאלקטרונילפקידהשומהוסגנולהמשךטיפול .

 .5מעקב פיקוח ובקרה
באחריות פקיד השומה לנהל מעקב ובקרה אחר הטיפול בבקשות לגילוי מרצון .לצורךכךיש
לנהלמעקבבהתאםלטבלההמצ"בכנספח ב' להוראהזו .

 .6שכר עידוד
השעותהמוקצבותלתיקיהיובהתאםלשיטתשכרהעידודהנוכחית.
בתיקים שבהם הושקעו שעות מעבר למקובל ,פקיד השומה יוכל להוסיף שעות תגמול
בשאילתא,IMNLבהתאםלנוהלהקיים. 
במקריםבהםלאנערכושומות,והוגשודוחותמתקניםבמסלולהרגילאוהאנונימי,יתוגמלו
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 :

_________________ 

מסלול:



רגיל/אנונימי/מקוצר 

שםהנישום:



_________________ 

מספרתיק:



_________________ 

שנותמסבגילוימרצון_________________ :

מסלול רגיל ואנונימי
תאריךחתימתההסכם :_________________ 
סכוםההכנסותשהועלמו/הושמטו__________: 
סכוםההוןשדווח:

_________________ 

סה"כתוספתהמס:

_________________ 

פירוטתוספתהמס:קרן_________:ריבית________:ה"ה________:קנסות _________:
הסדרתשלום: 

המסשולם/הוסדר/טרםהוסדר 

יש לצרף הסכם שומה חתום על ידי המבקש ותרשומת 


מסלול מקוצר:
תאריךשידורהדוחות :_________________ 
סה"כתוספתהמס:

_________________ 

הסדרתשלום: 

המסשולם/הוסדר/טרםהוסדר 


בברכה ,
פקידהשומה :

______________ 

חתימתפקידהשומה :______________ 
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נספח ב'
טבלת מעקב אחר הטיפול בבקשות לגילוי מרצון על ידי משרדי השומה

מספר
מס"ד 
בקשה

שם
מספר המבקש
אובא
תיק
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
קרן
תוספת
המס
המס

ריבית

הפרשי
הצמדה

קנסות

הסדר
תשלום

1
2
3
4
5
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