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 לשכת רואי חשבון
 לשכת עורכי הדין
 לשכת יועצי מס

 

 

  טיפול בפניות אנונימיות וטיפול בפניות טרם הגשת  -ג לפקודת מס הכנסה 158בעניין סעיף  הנחיההנדון: 

 ריענון -דוחות 

 

 

 .ולמנהלי משרדי מסמ"ק, בנושא שבנדוןלפקידי השומה, למנהלי משרדי מע"מ  שנשלחה מצורפת למכתבי זה הנחיה

 

 לידיעתכם. 

 

  

 

 כבוד רב,ב            

 

 ()משפטןשלם, רו"ח -רולנד עם

 

 

 

 : העתקים

 מנהל רשות המסים -מר ערן יעקב 

 חברי הנהלה מצומצמת

 הנהלת חטיבה מקצועית
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 מנהלי משרדי מיסוי מקרקעין
 

טיפול בפניות אנונימיות וטיפול בפניות טרם  - הכנסה מס לפקודתג 158 סעיף בעניין הנחיההנדון: 

 ריענון –הגשת דוחות 

הגישה  . הועדהשבחנה את השלכות הפרשהלהפקת לקחים ועדה  בעבר , מונתה"פרשת רשות המיסים"בעקבות 

את קיבל "( המנהל)להלן: "הגברת השקיפות. מנהל רשות המיסים , בין היתר, המלצות רבות שתכליתןבסיכומיה 

ת ין בהנחי, כפי שמצוובפניות המתקבלות טרם הגשת דוחות בנוגע לטיפול בפניות אנונימיותובפרט  ,המלצותיה

  (."ההנחיה")להלן:  22.8.2011למשרדים מיום  המנהל

תבצע להטיפול שומתי על . נוסף על כך, על משרדי השומה להימנע מלטפל בפניות אנונימיותבהתאם להנחיה, 

 גיש הנישום.השדוחות אור הלביקורת  במהלך

 הגשת טרם למשרדיםלמשרדים ובפניות  אנונימיותהנחיה זו הינה לרענן ולהבהיר את אופן הטיפול בפניות  מטרת

 .דיווחים או דוחות

ג לפקודת מס הכנסה קובע כי הטיפול בבקשה להחלטת מיסוי יתבצע על ידי המנהל ועל ידי מי שהוסמך 158 סעיף

ישנם מקרים . תאנונימי אגב פנייהתבצע ישתחילת הטיפול  ניתן ,ד)ה( לפקודה158 לכך על ידו. בנוסף, בהתאם לסעיף

ה למשרדי השומה ולטפל בה שלא בדרך של בהם יוחלט על ידי נציגי החטיבה המקצועית להעביר את הטיפול בבקש

בנושא החלטות מיסוי מרכז ומבהיר את  16/2018ג)ב( לפקודה. חוזר מס הכנסה 158החלטת מיסוי, בהתאם לסעיף 

 ההוראות, הסמכויות והנהלים לעניין הליך בקשה ומתן של החלטות מיסוי. 

המשמשת  חטיבה המקצועיתהמשרד את המבקש לה מנהל נ  פ  י   ,פנייה אנונימית מתקבלתבמקרים בהם לפיכך, 

 ."כמוסד להחלטות מיסוי" שבו יוחלט כיצד תטופל הפנייה

במקרים בהם מתקבלת פנייה שאינה אנונימית, לגבי תיק המתנהל במשרד השומה, באשר להשלכות חבות המס, 

יכוי מס במקור בלבד. בכל בסמכות המשרד לטפל בה לצורך נ -הגיע מועד דיווחה  טרםלגבי עסקה או פעילות אשר 

 של המשרד בטרם קבלת החלטה לגבי הפנייה. המקצועי הרפרנט אל הפונה את להפנות ישטיפול נוסף 

  נא להעביר תוכן מכתבי זה לידיעת עובדי משרדך.

 בכבוד רב,

 שלם, רו"ח )משפטן(-רולנד עם
 : העתקים

 מנהל רשות המסים -מר ערן יעקב 

 מצומצמת חברי הנהלה

 ותפוצת הרפרנטים המקצועיים הנהלת חטיבה מקצועית
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