
גילוי מרצון
לפני אחרונה   הזדמנות 
נסגר ההזדמנויות  שחלון 

ליווי וייעוץ משפטי בתהליך הגילוי מרצון מול רשויות המס בישראל 



2018
שנת החשיפה 

והשקיפות

החזקה של חשבון בנק 
מחוץ לישראל, ללא דיווח 

לרשויות המס בישראל, היא 
עבירה פלילית המובילה 

לכתבי אישום.

רק לפני חודשים אחדים עצרה 
רשות המיסים שבעה ישראלים 
בחשד להחזקה של  חשבונות 

סודיים ולא מדווחים בשווייץ.

אזרח ישראלי שנתפס 
כשבבעלותו חשבון בנק מחוץ 

לישראל שאינו מדווח, צפוי 
לתביעה פלילית, לקנסות 
כבדים ואף לעונש מאסר.

 בחודש ספטמבר 2018 תיכנס
לתוקפה אמנת

Common Reporting 
Standard (CRS)    

לחילופי מידע אוטומטיים בין 
מדינות, ובמסגרתה יקבלו 

רשויות המס בישראל מידע על 
חשבונות בנק מחוץ לישראל

של אזרחים ישראלים.



גילוי מרצון
יציאה לדרך 

חדשה

שנת 2018 היא ההזדמנות האחרונה של מעלימי חשבונות בנק למסור דיווח מרצון לרשויות המס בישראל על נכסיהם 
בחו״ל, ולתקן את דיווחי המס שלהם.

הגילוי מרצון יכול להיעשות באנונימיות גמורה באמצעות נציג מטעמו של המדווח. 

רשויות המס ומשרד המשפטים בישראל מתחייבים שלא יינקטו כל הליכים כנגד אזרחים שיחשפו מרצון מידע מלא על 
נכסיהם ועל חשבונות הבנק שלהם.

תהליך הגילוי מרצון יקנה לבעל החשבון בעלות חוקית על נכסיו וגישה חופשית אליהם.



הבחירה
הנכונה

תהליך הגילוי מרצון רגיש 
ביותר ודורש מומחיות וידע 
מתחומי המשפט והמיסוי. 

הבחירה בליווי של עורך דין 
מומחה למיסוי היא הבחירה 
הנכונה ביותר בזכות עקרון 

החיסיון בינו ללקוח.

בשנתיים האחרונות ניהל
המשרד הסדרי מס 

לישראלים בעלי חשבונות 
ונכסים מחוץ לארץ  

בשווי של מאות מיליוני דולרים. 

משרד עורכי הדין שגיא 
ושות׳ הוא בעל ניסיון מוכח 

בקידום מהיר של הסדרי 
מס יצירתיים ותשלומי מס 

מינימאליים.



משרד עורכי הדין 
שגיא ושות׳

שגיא ושות' הוא משרד בוטיק תל אביבי דיסקרטי המתמחה 
בדיני מיסוי. המשרד מציע ללקוחותיו ייצוג אישי וחיסיון מלא 

בתהליך הגילוי מרצון.

עו"ד )רו"ח( חן  
עו"ד )רו"ח( חן  הוא מומחה במיסוי בין-לאומי, בעל ניסיון רב 
בייצוג וליווי יעיל ודיסקרטי של לקוחות בעלי נכסים בשווי של 

מאות מיליוני דולרים, הבוחרים בתהליך של גילוי מרצון.
רק לאחרונה ייצג עו״ד חן לקוח ישראלי בעל אחד מ-10 
החשבונות הגדולים ביותר בשוויץ, בשווי של 22 מיליון יורו - 

והגיע עם שלטונות המס להסדר מס בשיעור של 2% בלבד.

      guy@sagilaw.com                       +972-(0)77-6467030 


