
חבויות מס וחובות דיווח של אזרחים  
אמריקאים/ ישראלים 

סיכונים ותכניות לגילוי מרצון, השלכות

: מרצים
מחלקת מיסים, שותפה, אורנה בכר

ב"דסק ארה, ר'סניור מנג, ינסקי'חנצאמיר 

27.1.15



2עמוד  

!!ומרצון..... גלו לי



3עמוד  

....מהעיתונות

לרשויות יש הצעה נבונה  ? ל"יש לכם הכנסות בחו◄
עבורכם

סגרו את החשבון  : בנקים בשווייץ ללקוחות ישראלים◄
שלכם

בחודשים האחרונים קיבלו לקוחות ישראלים הודעה ◄
,  לפיה עליהם לסגור את חשבונם, מהבנק שלהם בשווייץ

הבנקים בשווייץ לא רוצים לעבוד עם  "ישלמו קנס -ולא 
כשיש חשד שהחשבון כולל נכסים שלא דווחו  , לקוחות

"לרשויות המס
ל נהיו חשופים  "ישראלים שמנהלים חשבונות בחו"◄

"בצריח



4עמוד  

הזדמנות לפתוח דף חדש עם רשות המיסים

ל"עסקים הפועלים בחואנשי ◄
ל"ישראלים המתגוררים בחו◄
שליחים◄
יורשים◄
עובדי אל על◄
עולים חדשים◄
אחרים◄



5עמוד  

2005נוהל גילוי מרצון 

ל"השמטת הכנסות בארץ ובחו? למי ◄
.....פנייה כנה: תנאי יסודי◄
ל  "לסמנכ, שמית, פנייה מלאה? איך ◄

חקירות
הסדרת , לאחר אישור החסינות הפלילית◄

המס האזרחי  



6עמוד  

בקשה אנונימית2014הוראת שעה 

תוקף לשנה◄
חקירות אנונימית כולל מידע מלא ל "לסמנכ-הגשה ◄
האזרחיי הגורם "חבות המס תתברר ע◄
יימסר השם-האזרחי הטיפול יום ממועד 90תוך ◄
...להאריךךךךךניתן ◄



7עמוד  

מסלול מקוצר–2014הוראת שעה 

₪מליון 2עד כ "סה... הון קטן? למי ◄
₪מליון 0.5הכנסה חייבת ממנו עד ◄
יחד  , מלא ושמי, חקירותל "לסמנכבקשה הגשת ? איך ◄

לתיקצורעם דוחות 
והפקת  לתיקצורלגורם האזרחי יועבר -ל "סמנכבאישור ◄

תשלוםשובר 



8עמוד  

אזרחים אמריקאים

מדינה כמעט יחידה בעולם שממסה  ◄
אזרחותעל בסיס 

,  כולל כל מי שיש לו דרכון אמריקאי◄
'בעלי גרין קארד וכו, ב"נולד בארה



9עמוד  

אזרחים אמריקאים

:שלוש חובות בסיסיות
זליגת מס–ח ותשלום מס שנתי "דו◄

דיווח על חשבונות בנק זרים◄

רצפה ואחוז משתנה–מס עזבון ומס מתנה ◄

???אז מה קרה עכשיו, כל זה קיים כבר עשרות שנים



10עמוד  

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

מיליארד דולר בשנה100הערכה בקונגרס של אובדן -רקע  ◄
2010מרץ ◄
מדינה אחרי מדינה נכנעת◄
2ומודל 1מודל ◄
2015ומתחילה לדווח מ 2014ישראל חתמה ב ◄
להחתים ולהקפיא חשבונות, בנקים כבר החלו לשאול◄



11עמוד  

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

:מי שלא מדווח
שנות מאסר10עד –סנקציות פליליות ◄
$100Kמהסכום הגבוה בחשבון כל שנה או 50%קנס בגובה של ◄
"לא בכוונה"דולר פר חשבון פר שנה למי שלא דווח K10קנס של ◄
ריבית וקנסות+ תשלום מס חייב ◄



12עמוד  

???אז מה עושים

W-8BEN-Eטפסי , אנליזה להירשם ולדווחלעשות –גוף פיננסי 



13עמוד  

???אז מה עושים

:כמה חלופות, יחידים אמריקאים

◄- OVDP8שנים של 8חות מס ו "שנים של דוFBAR–
27.5%קנס 

◄Quiet Disclosure / Reasonable Cause–6שנים

◄Streamlined Program-3שנים 6חות "שנים דוFBAR

אפשרויות נוספות◄



14עמוד  

???אז מה עושים
תכנונים והזדמנויות

–על אזרחות ויתור ◄
התמודדות עם מס יציאה  ◄

מעורב  זוג ◄

:מסתכנון ותיקון על מנת למנוע או להקטין זליגת ◄
◄PFIC וCFC
דיבידנדיםהלוואות מול 956◄
◄CTB
משכורת דרך חברה◄



15עמוד  

לסיכום

עצמנו  השתנה ויש להתאים את העולם ◄
לנסיבות החדשות

היא לא הולכת  –אל תזניחו את הבעיה ◄
להחריף, אם כבר! להעלם

ייעוץ ותכנון מס נכונים יכולים לחסוך לכם  ◄
כסףהרבה 



תודה


