
מאי 2016

מצורף חוזר מאי
הכללת עבירות מס בחוק אישור הלבנת הון

ביום 29.03.2016 אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון מס' 14 לחוק איסור 
הלבנת הון ולפיו עבירות מס יחשבו לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון.  מדובר 

באחד החוקים מרחיקי הלכת בתחום הפלילי והוא רלוונטי ללא מעט אנשים.
 

רקע כללי:
במערכת  עבריינית  בפעילות  שמקורו  רכוש  להטמעת  פעולה  עשיית  היא  הון  הלבנת 

הפיננסית הכללית, במטרה להסוות את מקורו. חוק הלבנת הון מורכב משני שלבים:
שלב ראשון - עבירת המקור (רשימה סגורה של עבירות חמורות כגון: מעשי טרור,  סחר 
בסמים וכו'). עד היום נכללה ברשימה הסגורה הוצאת חשבוניות פיקטיביות, הצעת החוק 

הנוכחית באה להכליל עבירות מס נוספות.
שלב שני - הלבנת ההון הנובע מאותן עבירות וכן שימושים חוזרים בהון.

הסכום המתקבל הוא לפי מדרג ההכנסה. 

תיקון החוק:
א. אדם החשוד בהלבנת הון רשאים יהיו שלטונות המס לתפוס את כל רכושו, אף אם טרם 
שקים,  והחזרת  כספים  חסימת  שמועות,  גל  גוררת  פעם  לא  הרכוש"  "תפיסת  הואשם. 
וסוגרת את הגולל. כאשר תוכח חפותו של האזרח, יתכן שהעסק יהיה נתון לפשיטת רגל 

והליכי פרוק.
דבר  היום  עד  היו   - המס  לרשויות  נישומים  בין  דעות  וחילוקי  מס  תכנון  המשמעות: 
שבשגרה. מכאן והלאה רשויות המס יכולות להכריע כי "קיים חשד" לעבירת מס, ומשכך 

בסמכותן לתפוס את כל רכושו של הנישום.
ב. נקבע רף מינימלי- הכנסות של מיליון ש"ח לשנה או שניים וחצי מיליון ש"ח במצטבר.  
וביקשו  אלו  הכנסות  דווחו  שלא  באזרחים  נתקלנו  פעם  ולא  נדירים  אינם  אלו  סכומים 

לקיים הליך גילוי מרצון.
לדוגמא: תקבולי שכירות חודשית בסך 15,000 ₪ ללא דווח (הגם שכנגד קיימת הוצאת 
משכנתא), מכניסות לקטגוריה של העלמת מס המהווה עבירת מקור להלבנת הון לאחר 
תמורה  בעד  התקבלו  בעוד  כמלגה  מקבלם  ע"י  שסווגו  שכר  תשלומי  כנ"ל  שנה.   14

מוחלטת.
ג. אין התיישנות על הלבנת הון.  לא קיימות כמעט עבירות פליליות שלא חלה לגביהן 
התיישנות!  המשמעות היא שבבוא האזרח לרכוש נכס שקיים חשד שמקורו הכספי הינו 
מהכנסה לא מדווחת, הגם שעברו שלושים וארבעים שנה – עדיין תוכלנה הרשויות לעקל 

את הכספים.
ד. העונש על הלבנת הון הינו מאסר ל 7-10 שנים ואין אפשרות להמיר בכופר כספי.

הליך גילוי מרצון הינו הליך מיוחד המאפשר דווח הכנסות ללא עבירה פלילית. בהתאם לנוהל שפרסמה 
רשות המיסים בספטמבר 2014, העניקה הזדמנות לניקוי העבר למשך שנה. לאחר מכן פורסמה הארכה 

עד ליום 30/6/2016.

כתמיד נשמח לעמוד לשרותכם!

אילה אוברמייסטר, רו"ח אביגיל שקוביצקי, רו"ח    
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