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המסים

להשקעות הנדל״ן של ישראלים בעולם
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מחודשת

במטרה

שמחזיקיםישראלים,

חשבונות

מיליארדים.לאחרונה אףקיבלנו
בעיקר בשווייץ ,ובהם הון לא מדווח של
ולגובה אחזקותיהם .הפר־
$TS1$הפרסומים$TS1$
הצצה לשמותהלקוחותהישראלים בבנק hsbc
בעלי החשבונות
$DN2$הפרסומים $DN2$יצרו בהלה בקרב
סומים
בחו׳׳ל ומאות פניות ,מאנשי עמקים
ליועצי מם כדילהסדירעניינים מול
ועד יורשים של
ניצולי שואה ,הגיעו
רשות המסים .אבל האם חשבונות הבנק הם הזרקור היחיד של רשות המסים?
בחו׳׳ל:
נדל׳׳ן שלישראלים
חלקגדול מהיקף ההון הלא מדווח נמצא בהשקעות
ממשבר
המתאוששת
ישראלים רבים רכשו בשנים האחרונות נכסיםבארה׳׳ב
אירלנד ,במדינות
באנגליה,
בברלין הטרנדית(שהגיעה כבר
הנדל׳׳ן,
לרוויה),
המתפתה במזרח אירופה וגם באסיה.
בשוק
באנגליה ,למשל ,רוב השקעות
למדינה .הריביות הנמוכות בישראל
הנדל׳׳ן נשלטות בידי משקיעים מחוץ
בתשואה
הובילו את מי שמעוניין
ריאלית אמיתית על ההון שלולהוציא
את

הכספים

ששכבו

בחשבון
ולהשקיע

בחו׳׳ל.
אותם בנכסים מניבים
לחוקרי רשות המסים לא
עבודהקלה :אנשי העסקים לא
מחזיקים
אם החוק
הם

בעצמםבבעלות על
באותה מדינה

מחזיקים

הנכסים.

בנכם באמצעות

אחרים באמצעות

במקלטי

תמיד

מאפשר זאת,

מטעמם או נאמנויות זרות,

מם.

צפויה

חברות

גם על

נאמן

ובמקרים
הרשומות

למשל

נאמן

עו׳׳ד חלה חובת דיווח כחוק,ולכן
נדל׳׳ן בנאמנות יש חשיבותלתכנון
בעסקאות
גם

לאיתור הנכסיםהללו יש ערךכפולבעיני

שהמקור לכספים
שנית,כיוון

אחרת,וזו עוד

שבאמצעותם

שהנכסיםהללו
הכנסה

נרכש הנכס

מניבים

שצריכהלהיות

המם

כדילמנוע תשלוםכפול.

רשות

המסים

הואלעתים

ראשית,כיוון

הכנסה שלא דווחה.

תשואה ,אם באמצעות

השכרה או בדרך

מדווחת .פקודת מם הכנסה קובעת שי־
$TS1$שיעור$TS1$

בחו׳׳ל כשהוא לא חלק
מהשכרת בנכס
על הכנסות
$DN2$שיעור $DN2$מם של
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עור
הוא חלק מעסק ,המיסוי הוא בהתאם לכלל הכנסות העסק אולפי מם חברות.
למחזיקים בנכסים שאינם מדווחים כדאי
כמובעלי חשבונות הבנק ,גם
הגילוי מרצון .רשות המסים עברה שינוי פאזה והיא מקיימת
לנצל אתנוהל
היום שיתוף מידע רחב עם הרשויות במדינות שונות.להבדיל מהחיםיון של
נדל׳׳ן
לסדוק ,קבלת הנתונים על אחזקות
הבנקים המסחריים שהיה לא פשוט
ומוטיבציה
אדם
כוח
זמן,
של
עד שיגיעו
פשוטה יותר ,ומכאן זה רקעניין
הגילוי מרצון ,שיימשך עד ספטמבר ,ניתן
הישראליים .במסגרתנוהל
לבעלים
לפנות לרשות המסים באופן אנונימי במגווןענפים,לרבות מיסוימקרקעין.
ההזדהות בהליך זה תתבצע רק אםהמו׳׳מ עם פקידי השומהיבשיל לכדי
הגילוי ,תינתן לו
הסכם .ואם לא עמדה חקירה של הרשות נגד מי שיזם את
פלילי.
מטעם המדינה חסינות מפני אישום
מעסק .אם
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