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ה IRS-מאחוריכם :מה אומר
ההסכם החדש עם רשות המס
בארה"ב?
מומחי מס" :החל מספטמבר לקוחות הבנקים בישראל יקבלו שומות
וזימונים מה .IRS-אם מישהו לא הסדיר את העניינים שלו מול ארה"ב,
כדאי לו למהר ולהסדיר"
18:07 ,12/07/2016
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מטה מס ההכנסה  IRSבוושינגטון  /צילום :בלו מברג
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דין וחשבון

אם אתם אזרחי ארה"ב ומחזיקים בארץ בחשבונות בנק ,כספים ונכסים או בעלי גרין
קארד ,אך לא הסדרתם את דיווחי המס שלכם מול ישראל וארה"ב  -כדאי לכם למהר
ולדווח בהקדם לרשות המסים האמריקאית  -ה - IRS-על כל הכספים ,ההכנסות,
החשבונות והנכסים שלכם ,לפני שיהיה מאוחר מדי .בקרוב ,אם תרצו או לא ,המידע
עליכם יגיע אליהם  -והם יגיעו אליכם.

דין וחשבון

זה המסר שמעבירים היום מומחי מס לאזרחי ארה"ב ובעלי גרין קארד המחזיקים
בכספים כלשהם בישראל ,רגע לפני כניסתו לתוקף של החוק ליישום הסכם
ה - FATCA -לחילופי מידע בין רשויות המס של ישראל וארה"ב ) Foreign
 - (Account Tax Compliance Actהסכם שנחתם ביוני .2014

Globes-TV

אתמול )ב'( ,בתום שבועות של דיונים ,אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה
שנייה ושלישית  -שתיערך בימים הקרובים  -את הצעת החוק ליישום ההסכם שנחתם
בין ארה"ב ל 113-מדינות .ההסכם מחייב את בנקים ,גופים הפיננסיים אחרים
ורשויות המס בכל המדינות החתומות ,בהן ישראל ,להעביר לרשויות המס של
ארה"ב ,ה IRS-המפורסם ,מידע אודות חשבונות ,נכסים פיננסיים והכנסות של אזרחי
ארה"ב באותן מדינות.

שפירא :קבוצת ה15-
תוזמן להעיד בפרשת
השחיתות ברשות המ…

דרמה בספרד:
הכדורגלן ליאו מסי
נידון ל 21-חודשי מאסר
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”בתחילת מלחמת לבנון
השנייה לא הייתה
התרעה מרקטות”

"כל אדם מעל גיל  18שהינו אזרח ארה"ב או מחזיק בגרין קארד ,חייב להסדיר מיד
את חובות הדיווח שלו אל מול רשויות המס בארה"ב ,בה בניגוד לישראל חלה חובת
דיווח כללית" ,מבהירה עו"ד נטלי דוידאי ,שותפה וראש תחום נאמנויות וניהול הון
אישי ומשפחתי במשרד איתן-מהולל-שדות ,ומסבירה כי "הצעת החוק ליישום הסכם
ה FATCA-לחילופי מידע בין רשויות המס של ישראל וארה"ב שאושרה היא חלק
ממהלך עולמי לחילופי מידע אוטומטיים ,אשר אין ספק כי עת תיושם ,תפגע בזכות
לפרטיות של אזרחי ותושבי ישראל ,אשר פרטיהם האישיים ביותר  -שלעתים אף
הקרובים ביותר להם אינם מכירים  -יימסרו לרשויות המס בארה"ב".
ואולם לדבריה" ,הפגיעה בפרטיות היא מידתית ,לאור העובדה כי הצעת החוק חיונית
לכלכלת המדינה ואזרחיה ,שכן ללא אישורה היה מנוכה במקור מס בשיעור  30%על
כל פעולה פיננסית בדולרים שהייתה נעשית על-ידי הגופים הפיננסיים בארץ.
"האור בקצה המנהרה של הצעת החוק הוא העובדה שעל אף בקשת רשות המסים
בישראל ,לא אישרה ועדת הכספים לרשות המסים בישראל לעשות שימוש במידע
המועבר לארה"ב לצרכים פנימיים ובהליכים בישראל נגד נישומים".
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הצעת החוק שיזמה רשות המסים ,בראשות משה אשר ,עיגנה את תיקוני החקיקה
הנדרשים בישראל על-מנת לאפשר את יישום הסכם ה .FATCA-ההצעה נתקלה
במחסומים רבים בהליך החקיקה ,אך היה צפוי כי תעבור.

כתבה i

וואלה!דואר
קרא דואר

חשד לני סיון דריסה צפונית לי רושלים; הנהג נורה
עיט ענק ניסה ”לצוד” ילד במהלך מופע ציפורי ם
באי לו יעדי ם בחו"ל אסור לכם לשתו ת מים מהברז?

בדברי ההסבר להצעת החוק ,נכתב כי רבים מתושבי העולם מנהלים את
השקעותיהם במדינות שאינן מדינת התושבות שלהם ,באמצעות גופים פיננסיים מחוץ
למדינת התושבות .וזאת ,כאשר במקרים רבים העניין מנוצל לצורך התחמקות
מתשלום מס במדינת התושבות.
העלמות המס והתגברות ההון השחור מהוות בעיה חמורה המשותפת לכלל
המדינות ,שהבינו כי הכלי היעיל ביותר במלחמה בתופעות הללו הוא שיתוף-פעולה
בין המדינות ,בין היתר באמצעות חילופי מידע.
על רקע ההבנה הזו ,ארגון ה ,OECD-האיחוד האירופי ו"הגלובל פורום לשקיפות
ולחילופי מידע למטרות מס" פועלים באינטנסיביות בשנים האחרונות כדי לקדם ולייעל
את חילופי המידע בין המדינות .בין היתר פרסם ה OECD-סטנדרט לחילופי מידע
אוטומטיים ) ,(CRSשהוא סטנדרט אחיד לאיסוף מידע על-ידי מוסדות פיננסיים ביחס
לחשבונות פיננסיים של לקוחות שהם תושבים זרים ,והעברתו לרשות המס במדינה
שבה הם פועלים ,על-מנת שזו תעבירו למדינת התושבות שלהם.
כ 50-מדינות ,ובהן כל מדינות ה ,OECD-לרבות ישראל ,הצהירו כבר בשנת 2014
כי יפעלו ליישום מהיר של הסטנדרט האחיד לחילופי מידע אוטומטיים ,וכי לשם כך
ידאגו לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים בדין הפנימי.
הצעת החוק בנוסחה המקורי זכתה להתנגדויות שונות ,בין היתר עקב הפגיעה
המוגזמת בפרטיות של לקוחות הבנקים והיעדר מנגנוני הגנה על האזרחים שהמידע
שלהם מועבר לארה"ב .אולם ,לאחר מספר ישיבות סוערות שהתקיימו בוועדת
הכספים בנושא ,רוכך נוסח החוק.
בין השאר ,לבקשת יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני )יהדות התורה( ,הופחת
שיעורם של העיצומים הכספיים שיוטלו על מוסדות פיננסיים שמסיבות טכניות לא
יעמדו בכל דרישות החוק .לפי הנוסח החדש ,במקרה שרשות המסים חושדת כי
מוסד פיננסי לא עשה כל שהיה עליו לעשות על-מנת שבעלי חשבונות ימסרו מידע
רלוונטי לפי ה ,FATCA-או שלא לא ערך את כל הבדיקות הדרושות מתוקף החוק -
היא יכולה להטיל עליו עיצום כספי שנע בין  5,000-50,000אלף שקל .זאת ,במקום
טווח של  10,000-100,000שקל ,כפי שנקבע בחוק המקורי.
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חובת יידוע
בנוסף ,מוסדות הגמ"חים " -מוסדות לתועלת הציבור" ,יוכלו להמשיך לפעול בלי
שיחולו עליהם הוראות ה ,FATCA -לאחר שנקבע כי ההסכם נוגע רק לגופים
המוגדרים כ"מוסדות פיננסיים".
כמו כן ,אחד התיקונים המשמעותיים ביותר שנערכו בחוק קובע כי המוסדות
הפיננסים יחויבו להודיע על העברת המידע לאדם שלגביו הם נדרשו להעביר מידע.
במקור לא חלה חובה ליידע את לקוח המוסד הפיננסי על העברת המידע ,והוא היה
עלול לגלות על כך בשלב שה IRS-היו דופקים על דלת ביתו .הנושא עורר ביקורת
רבה וטענות כי מדובר בפגיעה קשה באזרחים ,בפרטיותם ובזכותם להגיב לטענה כי
היה עליהם לדווח לארה"ב.
לדברי עו"ד )רו"ח( יועד פרנקל ,לשעבר מנהל חילופי מידע ביחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים וכיום
מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי במשרד זיו שרון ושות' ,מדובר בתיקון שלשכת יועצי המס נלחמו עליו ,והוא
היה הכרחי וחשוב" .הם הצליחו להכניס חובת יידוע ,שלפיה הבנקים ייאלצו ליידע את הלקוחות שלהם
ולתת להם פרק זמן של  30ימים להגיב על סיווגם כאזרחי ארה"ב שנדרשים .הם יוכלו להתנגד לסיווגם
כתושבי ארה"ב ברישומי הבנק .הלקוח יכול לבקש מהבנק לשנות את הסיווג שלו ,אם הוא איננו נכון.

עירום נגד טראמפ:
קמפיין בוטה חדש
מעורר סערה בארה"ב
וול סטריט ושוקי עולם
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צפו :כלי המלחמה
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שמלחיץ את ארה"ב

"אם לא היה ריכוך בנוסח החוק ,אז כאלה שרשומים בטעות כאזרחי ארה"ב ,כי בבנק יש כתובת או טלפון
בארה"ב או מספר ביטוח לאומי אמריקאי ,היו חשופים לשומות מה .IRS-ברגע שיש חובת יידוע ,תימנע
הפגיעה הלא הכרחית בתושבים הללו".
עמוד הבית

העברה אוטומטית
מומחי מס מסבירים מהן חובות הדיווח שכולל החוק החדש וכיצד על
ישראלים  -שהינם אזרחי ארה"ב או מחזיקים בגרין קארד  -להיערך
לקראת יישומו.

הג'וב החדש והמפתיע
של מנכ"ל פסגות
הפורש חגי בדש
Globes-TV
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 מהן חובות הדיווח שהחוק יטיל?עו"ד דוידאי" :חובות הדיווח הן שתיים :האחת ,דיווחי הכנסה; והשנייה,
דיווחי חשבונות בנק ) - (FBARכלומר דיווח על כל חשבון בנק שלאותו
אזרח או בעל גרין קארד יש בו זכות חתימה ,לרבות בדרך של ייפוי-כוח.
אי-דיווח על חשבונות בנק ,חושף את האזרח לקנסות עתק בארה"ב
שעלולות להגיע עד כדי  50%מהשווי הכי גבוה של חשבון הבנק בשנת מס".

חשד לניסיון דריסה
צפונית לירושלים; הנהג
נורה

 -מי צריך להתכונן ,ומה הוא צריך לעשות?
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עו"ד פרנקל" :כל אדם שהוא אזרח אמריקאי שלא דיווח לרשות המסים של ארה"ב ,צריך להבין שהחל
מספטמבר  2016יעבירו נתונים על הכנסותיו וחשבונות הבנק שלו בי שראל ל IRS-בצורה אוטומטית ,ואם
הוא לא דיווח  -אז הוא צריך להסדיר את הדיווחים בדרך של גילוי מרצון או בדרך אחרת בהקדם
האפשרי.
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"המערכת הבנקאית ,באמצעות רשות המסים ,תעביר את הנתונים על היתרות לאמצע שנה וסוף שנה וכל
ההכנסות הפיננסיות ,לרבות ריבית ,דיבידנד ורווחי הון .בנוסף ,החוק חל על מי שמחזיק בגרין קארד -
זאת ,אם הוא לא דיווח על בחירתו בכך שהוא ייחשב תושב ישראל לעניין דיווחי המס על-פי האמנה בין
ישראל לארה"ב .יכול להיות שיש נישומים שמחזיקים בגרין קארד בלבד ,והם לא תושבי ארה"ב ,אז הם
צריכים לוודא שהם דיווחו על בחירתם להיחשב אזרחי ישראל לעניין המס .כדאי להם לבדוק זאת
בהקדם".
לדברי עו"ד פרנקל" ,את התוצאות וההשלכות של החקיקה הזאת אנחנו נראה לאחר תקופה בה החוק
יהיה בתוקף ,לאחר שלקוחות הבנקים בישראל יקבלו שומות וזימונים מה ,"IRS-ובכל מקרה הוא מבהיר:
"אם מישהו לא הסדיר את העניינים שלו מול ארה"ב ,כדאי לו למהר ולהסדיר".

ריקול ענק בארה"ב
למוצר איקאה שממשיך
להימכר בישראל
מבזק כלכלי

הצצה למסעדה חדשה
שהפכה ללהיט ענק:
ארוחת ערב בעירום

"פתח לצרות"
פנאי

אולם ,לא הכול מסכימים כי הנזק שהחוק החדש עלול לגרום לאזרחים
הוא מידתי .עו"ד משה מזרחי ,שותף במשרד עורכי הדין משה מזרחי-
נח-קריגל ולשעבר היועץ המשפטי של רשות המסים ,אומר היום )ג'( כי
"ההחלטה החדשה היא צעד נוסף בפגיעה בפרטיות של אזרחי מדינת
ישראל ,והפעם גם לגבי אזרחים שומרי חוק .לא ברור מדוע רשות
המסים הופכת עצמה למעין גוף מתווך בעניין חילופי מידע בין הגופים
הפיננסיים הישראליים לבין ממשלת ארה"ב.

רוחות של שינוי :נתונים
ש מר אי ם ש מ חירי
הדירות בדרך למטה
נדל"ן

"מצד אחד רשות המסים הישראלית אוספת את המידע ומצד שני ,על-פי
חוק ,אסור לה להשתמש באותו מידע לטובתה .לא בריא שברשות גוף
חקירתי יהיה מידע שלפי חוק אסור לו להשתמש בו .זה יוצר בעיות אתיות ומשפטיות רבות ,ובעיקר
מהווה פתח לצרות".

אחרי ההשעיה מגל"צ:
גידי אורשר מגיב
לטענות נגדו
נתח שוק

עשרות מיליוני שקלים:
האירוע התיירותי הגדול
ביותר בישראל

עו"ד מזרחי מוסיף כי עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא העובדה שלא רואים את ההדדיות
שהשיגה המדינה בהעברת המידע.
נתח שוק

"אין הסכמה חד-משמעית של רשות המסים האמריקאית להעביר את כל המידע של הגופים הפיננסיים
האמריקאיים לגבי ישראלים בארה"ב לידי רשויות המס הישראליות" ,מציין עו"ד מזרחי" .יש גם לזכור
שבסיס המס בארה"ב הוא על בסיס אזרחות ולא על בסיס תושבות .על כן ,כל ישראלי ,וישנם רבים כאלה,
שמחזיק באזרחות אמריקאית ,יצטרך ללמוד להתנהל מול רשויות המס בארה"ב ,אפילו אם הוא תושב
ישראל כבר עשרות שנים".

צפו :סרטון הפרסומת
בערבית שמעורר היום
סערה גדולה
נתח שוק
by Taboola

גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות ,המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב <<

צפייה ישירה חינם

מהי שיטת ה build to suit-וכיצד היא מאפשרת לחסוך בעלויות?
מיהן החברות המובילות במשק ?

קבל ניוזלטר

דין וחשבון



כת ובת הדוא"ל שלך

הרשמה
פתו לוגיה

פלאש

יחידה עי לית

.

כתבות נוספות

Promoted Links by Taboola

צברת מעל חצי מליון? ההזדמנות שלא מספרים לך עליה
ריאלי  -מגזין כלכלי

הכתבה שיבואני הרכב לא רוצים שתקראו
CARCOST

טענה שאורלי וילנאי נהגה "כאחרונת העברייניות"  -ותפצה…

"דירת המריבה" של ענבל אור :שלי נרקיס ישלם כ 18-מ' ש'

עישן ללא הפסקה ולא תאמינו איך הוא הפסיק...
EZ Media Israel

צרות טובות :כיצד תשקיעו מיליון שקלים?
גלובס

לאן הלך הכסף :החיים הטובים של בעלי "קליניקה און" לשעבר
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1.5ש
 15חודשי מאסר וקנדסיןשלוח
מיבליווןן שקל למנכ"ל מילומור לשעבר

שתף
כת בה

פירסומי

קרקע קו ראשון לים של
חדרה ,רק ב279,000-
ש"ח

איך נשמור על הבית
מפורצים?

מחפש חסכון בנקאי
בריבית אטרקטיבית?

מחיר הזו
דולר ל1000

)צרכנות(

)צרכנות(

)ע סקים(

)נדל״ן(

שיחה )(8

החדש
סדר לפי ביותר

התחבר

כינוי...

הוסף תגובה...

הגב
כ :אורח

6

אלונה
· 3h

באמת שאין כל כך מה להיבהל..
אני הגשתי דוחות מס לרשויות בארה"ב כשהייתי סטודנטית ויצאתי מורווחת
מהסיפור!!
)לדעתי זה גם היה דרך שטיינמץ עמינח ,לא בטוחה(
בכל מקרה זה ממש לא כזה סיפור ...רק שלחתי להם את המסמכים והם עשו את
כל העבודה
השב · שתף · "אהבתי" · 1

5

טליה
· 3h

לפני כחצי שנה רציתי לפתוח חשבון חדש בבנק ,לא הסכימו לפתוח בלי שאחתום
על טופס שמצהיר שאני אזרחית אמריקאית .התקשרתי לרואה חשבון שלי
בשטניימץ עמינח ,קיבלתי הסבר ברור ומרגיע ועזרה במילוי הטופס .ממליצה
בחום.
·2
השב · שתף
"אהבתי"

4

אובמה
· 22h

·

The Emigrant
· 22h

American banks or financial institution have no obligation whatsoever
to pass any information on bank accounts of any individual or
companies that were incorporated in the USA (Nevada, Delaware
ect) to ANY foreign government which practically makes the US a tax
haven for non-US persons.
Israel passed this law in order to comply with FATCA, otherwise
Israeli banks will lose their licenses in the State of New York and the
State of Illinois and will be charged with the 30 percent withholding
הצג עודcharge...
·3
השב · שתף
"אהבתי"

2
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·

·

יבריח את כולם מארה"ב
האמריקאים שמחים שהוא עוזב כי בתקופתו שילמו המון מיסים
וקלינטון תהיה אסון כמוהו
השב · שתף ·

3

·

·

·

 NJשלומי דוידי
· 23h

דיווח של  FBARזה רק אם היה בחשבון הבנק מעל  10אלף דולר בזמן  Xכלשהו.
אם בכל זמן נתון לא היה מעל  10Kדולר .אין צורך לבצע דיווח .FBAR
הנוכלים בישראל )רואי חשבון( רק מחפשים איך לעשות כסף קל ולגרוף כסף נוסף.
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שתף
כת בה

פופולרי בקהילה

טבע מעלה תחזיות ל רבעון השני:

גרסטל  :תלונת חושף השחיתויות

מצפה להכנסות של 4.9-5

רפי רותם נגד מח"ש מוצדקת -

מיליארד דולר ועלייה ברווח למניה גלובס
 -גלובס

40m · @mony1202
מח"ש = מחלקה חצי משטרתית

11h · @RedBlowdryer
טבע מרוויחה על חשבון משלם
המיסים הישראלי .לא משלמת
מס .רק משהו סימלי .אז קש ה לנו

מנכ"ל זאפ 95% :משווים מחירים
לפני שהם קונים  -גלובס
4h · @redwine
זאפ כבר מזמן לא אתר להשוואת
מחירי ם אלא עלון פרסומי .הרוב
לא יודעים אך כל חנות שמוצגת

בדיקת מוטציות בסרטן השד:
לאשכנזיות ועיראקיות בלבד? -
גלובס
1d · @ChefHat
ת מיד ידעתי ש העיראקים הם
אשכנ זים בגירסה השזופ ה.....

בנוסף אולי יעניין אותך

Promoted Links by Taboola

רוזן הורה על חילוט רכושו של בני רביזדה בשווי כ 35-מיליון שקל

מי הם השופטים החדשים שמונו בבתי המשפט ברחבי הארץ?פסיקה חריגה :עובד יפצה את מעסיקו ב 430-אלף ש'
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"עו"ד דוד שמרון מחזיק בנאמנות כספים השייכים לי"מדינת ישראל נותנת הטבה למי שמעל גיל  - 60בדוק אם מגיע לך
ריא לי  -מגזי ן כלכלי

מחקרים :שיניים תותבות גורמות לנזק בלתי הפיך לעצמות הלסת
Dental Pro

פני ההון השחור בישראל :מורה נעצר בחשד להעלמת הכנסותביהמ"ש :לא יתנהל משפט נגד בן-אליעזר בשל מצבו הרפואי

ביהמ"ש :משרד עורכי דין לא יכול להיות מקלט מרשות המסים

מוכרים סטארט-אפ? רשות המסים מפחיתה המיסוי על אקזיטים 32פעילויות מטריפות ליום שרב
Shtoozim Blog

הילד משרת בצבא? כך תחסכו בפוליסת ביטוח הרכב
9000000

חזרה למעלה 

חדשות

כלים פיננסים

מ וצ ר י ם

פורטל פיננסי

שוק ההון

מניות

תיק השקעו ת אישי

עיתון דיגיטלי

וול סטרי ט

ארביטראז'

TRADEONE

עיתון גלובס

נדל"ן ו תשתיו ת

מט"ח

זמן אמת

אפליקציו ת גלובס

הי טק ותקשו רת

אג"ח

מדדי הבורסה

המוצרי ם שלי

נתח שוק ו צרכנות

בורסות

מדדי בורסת ת"א

ועי דות גלובס
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פנאי

קרן נאמנו ת
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דעות

תעודות סל
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טוויטר

דואר אדום

פיי סבוק

תקנון

אופציות

מדריך שוק ההון

חברי מערכת
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תגיות
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ALERT
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