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 ביקורת הרב שנתית של מס הכנסהה
 מדהים איך חייך משתקפים דרכה

 
 

ברוב המקרים . זה מגיע לפחות פעם אחת בחייו של כל עצמאי

יה המתקנת הזו גם בפעם וזוכים לעבור את החו" בעלי המזל. "פעמיים

 .ויותר השלישית

 

. הביקורת הרב שנתית של מס הכנסה –" הצהרת ההון"להכיר  אנ

כן יש גם צד  ,להסתכל על הצד הפיוטי של הענייןאפשר ואם רוצים 

לנגד עיניך  מבעד להצהרת הוןמדהים איך חייך משתקפים , כזה

מסתבר שהצהרת ההון היא לא , אכן (.כמובן המס ולנגד עיני רשויות)

ס הכנסה לוודא שקיימת התאמה בין הדוחות רק כלי בידיו של מ

 .השנתיים שהצגת לאורך השנים לבין ההון והרכוש שהצלחת לצבור

  

הצהרת הון היא גם הכלי שלך להסתכל על עצמך במראה בחלוף 

, עבדתי: "שנים ולעשות חשבון נפש קטן או לפחות לומר לעצמך

, תי מכרתיקני, תכננתי, שאפתי, נלחמתי, התרוצצתי, קרעתי את עצמי

 ". ?ולאן הגעתי –נרגעתי , התפרעתי, הקטנתי, גדלתי, עברתי

 

סביר להניח שזו נקודת מבט שלא היית עושה בצורה כל כך יסודית 

. דרישה להצהרת הון על שולחנך תה מונחתיומעמיקה אלמלא הי

... כנס לעניינים לא לי כמו חשבון נפשמתפתה להיולפני שאני 

, שבו אני באמת מביןלתחום ? נעבור לעיקר אולי... הסתכלות פנימית

 .יודע ויכול לצייד אותך בכמה טיפים טובים
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אחת לכמה . ואפתח בדוגמא קטנה שתמחיש את עניין הצהרת ההון
בכל אחת מהצהרות  ,וכך. מתבקש עצמאי למלא הצהרת הון, שנים

ההצהרה . נכסיו, חסכונותיו, ההון מדווח העצמאי על היקף רכושו
בהון ובנכסים או " כמה אדם שווה"בעצם מעידה על הראשונה 

 ". מה משקלך הפיננסי"במילים אחרות 
 

השוואת הצהרת ההון האחרונה לקודמתה תצביע אם הצלחת לרכוש 
באופן שחורג " משקלך הפיננסי"להגדיל את , לצבור הון, נכסים

 . מיכולותיך על פי ההכנסות שדווחו על ידך בדוחות השנתיים שהצגת
 

מיליון  1בהצהרת ההון הראשונה הייתה לך דירה שעלותה : גמאלדו
דיווחת על בית חדש שעלה לך , שנים אחרי 5, בהצהרה השנייה. ₪
. ₪מיליון  1.5ועוד שתי דירות לילדים ששילמת עבורן ₪ מיליון  2

 2.5שנים הצלחת לחסוך ולקנות רכוש בערך של  5במשך , כלומר
ם סך ההכנסות שלך בסיכום הדוחות איך זה יתכן א? נכון. ₪מיליון 

מאיפה ? ₪מיליון  1שנים עומדות על  5השנתיים במהלך אותן 
, ת הוצאות המחייה השוטפותואם נקזז מהכנסותיך א? יתרת הכסף
לך עוד פחות כסף לרכישת שתי דירות לילדים ושדרוג  בודאי שהיה

 ?המגורים שלך
 

ן בסכום "שת נדלאם אין באפשרותך להראות מהיכן הגיע הכסף לרכי
 יתעורר הצורך...( משכנתא נדיבה, זכייה בטוטו, ירושה)שצוין 

במקרה , תוצג לך, מקורות הגידול בהון שאם לא כןלהוכיח את 
ובמקרה ... על הסכומים הבלתי מוסברים מס םושלתל דרישה,  הטוב

הפחות טוב עלול פקיד השומה לטעון להעלמת הכנסות והתחמקות 
אז כדאי לך להמשיך ? נכון, נחנו רוצים להימנעמזה א. מתשלום מס

  :ולקרוא
 

הנה הסבר . הדוגמא מוצגת באופן פשטני לשם ההמחשה בלבד
 :מפורט יותר
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אחת למספר שנים מתבקש כל עצמאי או בעל חברה להגיש 
ל "כנ, לשלטונות מס הכנסה הצהרה על הון ונכסים לסוף שנת מס

 . 11עד גיל  לגבי רכוש על שם בני הזוג לרבות ילדים
 

מטרת ההצהרה הינה לבדוק אם הנישום מדווח במשך השנים על 
בהתייחס  -תקופות  2י השוואת הון בין "הכנסותיו מכל המקורות ע

רכישת נכסים עסקיים , השקעות, הוצאות מחייה, להכנסות נטו
ניתן לעמוד על   -ופרטיים וכן הוצאות מהותיות אחרות שעמד בהן 

, ביחס להצהרת הון ראשונה. ל"ין התקופות הננכונות הדיווחים ב
הדבר מהווה בסיס לבדיקת ההכנסות וההצהרות בעתיד  וכן  לבדוק 

 . מהו ההון ההתחלתי וכיצד הגיע הנישום להון זה
 

מאחר והצהרת הון : וכאן אני חייב להוסיף כמה מילים ממני אליך
חשוב , ולעיתים הפרש של שנים רבות, מוצגת בהפרש של שנים

ביותר לרכז מסמכים ולתעד פעולות שעלולות בחלוף הזמן 
 ה מספקהי( תיעוד שלהן, ויותר חשוב)קיומן שלהישכח למרות 

, כך. שצברת רכושעל הו יךבידיך הסברים משכנעים על הכנסות
 . הוצאות ולעיתים הסתבכויות, טרחה, היו נחסכות ממך ריצות

 
אותך העובדה שמילאת הצהרת הון לא רק שאינה פותרת 

מהמשך תיוק ותיעוד רכישות ופעולות פיננסיות אלא אף מחייבת 
כי ככל שהשנים . אותך להמשיך ולתייק ולתעד במשנה תוקף

יותר מה ... יותר סיבות לשכוח, חולפות יש לך יותר מה להצהיר
  .להפסיד
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 הכנת החומר להצהרת הון
 
 

ד ההנחיות שריכזתי כאן עבורך חשובות ומועילות בכל אח
בין אם זו , בין אם זו הצהרת ההון הראשונה שלך: מהמצבים

ואפילו אם כבר התרגלת לעלות במדגם וזו לך ההצהרה , היהשני
, כך או אחרת רצוי לגייס הרבה סבלנות .השלישית או הרביעית

 .והרבה, זמן ונחישות כי צריך להתרוצץ
 

תמיד לסוף שנת המס ) על מנת לערוך את ההצהרה ליום מסוים
. יש לארגן מסמכים רבים  ממקורות שונים (קודמת למועד הדרישהה

ככל שירבו . על ההצהרה להיות מבוססת ונתמכת במסמכים
 . כן יקל בעריכת ההצהרה, התימוכין הכתובים

 
מסמכי בנק המעידים על רכישה ומכירה של מטבע חוץ  :לדוגמא

, י בנק"ל שנעשו שלא ע"עדיפים על הסבר לא מבוסס לפעולות הנ
כמו כן יהיה קשה לשכנע את ..."(. קניתי אצל חלפן בקרן הרחוב)"

 . פקיד השומה באמיתות ההסבר
 

בעלת השפעה על  -כספית או אחרת  -רצוי לתעד בכתב כל פעולה 
 (. ל"י עריכת מסמך כנ"חיצוני ואם ע סמךוי מ"אם ע)נכסים או רכוש 

 
הלוואה עריכת הסכם כאשר נמכר רכב פרטי או מתקבלת : לדוגמא
רצוי לבצע את כל ... חבר נתן לי כסף כי הייתי במצוקה. )"פרטית

חשוב לערוך עם אותו  ,ת תיעוד מתאים ולא במזומןיווהפעולות בלי
י שני הצדדים עם הפרטים האישיים "חתום ע, חבר הסכם בכתב

תנאי ההחזר , הסכום, המלאים והתנאים בדבר קבלת הכסף
 .(וכדומה
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 !חשוב ביותר
 : כגון יםקלעסישירות מור כל מסמך גם אם אינו קשור לש

 , ע"פעולות בני, תכשיטים או ציוד אחר לבית, קניית ריהוט
 .'קבלת פיצויים וכד, פדיון תכניות חסכון, רכישה ומכירת רכב
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 הכנת חומר להצהרת הון ראשונה
 

.81גיל דים עד ש בני המשפחה לרבות יל"ע כל המסמכים המתבקשים הינם בגין רכוש
  

 בנקים
 : ההצהרההבנקים בהם קיימים חשבונות ליום אישורי יתרה מכל 

 ש  "חשבונות עו 

  ( בסכום הקרן)תכניות חסכון 

  ( בסכום הקרן)קופות גמל 

  ( יתרת הקרן)הלוואות 

  (מצב חשבון מפורט)ניירות ערך 

 
 חברות ביטוח

כולל , ום הקרןאישורי יתרה בגין סכומי החיסכון בפוליסות ביטוח בסכ
פוליסות ביטוח אחרות הקיימות בעסק או במקום , ביטוח מנהלים

 . עבודה של בני המשפחה
 

האישורים השנתיים בגין סכומי ההפקדות בשנת , לתשומת לב
הביטוח ' מס אינם טובים לצורך הצהרת הון ויש לבקש מחב

 ". אישור להצהרת הון"
  
 או מגרשים/דירות מגורים ו
 . ירה כולל אופן ומועדי התשלוםחוזה רכישת ד

  
 או שיפוצים /הוצאות בגין רכישת דירה ו

 . מסמכים תומכים כולל תשלומים חלקיים על חשבון
 

 משכנתא
או )של המשכנתא  הקרןאישור מהבנק נותן המשכנתא על יתרות 

 .ליום ההצהרה( המשכנתאות
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 תגמולים

ש בני "ע ותיימאישורי יתרה או מצב חשבון בגין כל קופות הגמל הק
לרבות תגמולים וקרנות שונות , בסכומי קרן 11הזוג  וילדים עד גיל 

 . י מקום עבודה"ע
 

 ריהוט וציוד פרטי
שעלותו הינה מעל       )יש להכין רשימת כל פרטי הציוד בבית 

לרבות  -מכשירי חשמל ודברי ערך אחרים , ריהוט -( ₪    3,000
לצרף חשבוניות בגין הרכישות רצוי )תאריך הרכישה ומחיר העלות 

יש להכין רשימת התכשיטים לרבות תאריכי רכישה ומחיר . ל"הנ
 . יש לציין זאת, לגבי מתנות. העלות

 
  ביטוח דירה

ממנה ניתן ללמוד ) פוליסת ביטוח הדירה האחרונה שהייתה בתוקף
 . (על פריטים הנמצאים בבית

 
 חובות והתחייבויות אחרות

ובות והתחייבויות פרטיות כגון הסכם הלוואה מסמכים המעידים על ח
 . 'וכד
 

 נכסים אחרים 
חוץ   מבנים מטבע, מגרשים)כסים נוספים פרטים ואסמכתאות בגין נ

 (. 'וכד
 

 כללי
  לגבי חשבונות בנקח וייפוי כ, יש להצהיר על כספת במידה וקיימת

, בעלות על חשבונות משותפים עם אחרים, השייכים לאחרים
על חשבונות או רכוש אחר וכל נכס או זכות אשר  אפוטרופסות

 . למגיש ההצהרה השפעה לגביהם
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אבל בכך לא תמה ! נפלא? הכל מוכן להגשה למס הכנסה, זהו

עליו , עסק עצמאיבעל זה גורלו של , לעשות אין מה. המלאכה
כל הזמן כדי להימנע מהפתעות לא , להיות מכוסה מכל כיוון

ה שלך יהצהרת ההון השניים ביעף לאנחנו עובר, ולכן. נעימות
 :וםכדי לעבור גם אותה בשל ומה עליך לעשות

 
 
 

 מר להצהרת הוןהכנת חו
 שאינה ראשונה

 
תקף גם לגבי הצהרת הון  -כל האמור לגבי הצהרת הון ראשונה 

, הצהרות ההון 2על מנת לערוך השוואה בין , בנוסף. שנייה
 : ספים הבאיםיש להכין המסמכים הנו, הקודמת וזו המוגשת

 

 רוף המסמכים העתק מהצהרת ההון האחרונה שהוגשה בצי
 . אליהשצורפו 

 

  פרטים והסכמים בגין קנייה ומכירת כל כלי הרכב בין
 . התקופות

 

 או נכסים אחרים/פרטים והסכם בגין קנייה ומכירת הדירה ו. 
 

 פירוט מלא לפעולות בניירות ערך בין התקופות . 
 

 קבלת פיצויים, ן תכניות חסכוןפרטים מלאים לגבי פדיו ,
 . 'וכד קרנות השתלמות,תמלוגים
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  פרטים מלאים לגבי תקבולים מחוץ למסגרת העסקית- 
בצירוף  -' וכד זכיות כספיות, ל"העברות מחו ,מתנות

 . מסמכים תומכים
 

  בקשר להוצאות מחייה ולקצבאות ילדים נא לפרט תאריכי
ים הסמוכים על לידה של הילדים ולציין אם יש אנשים אחר

 . שולחנך
 

 פרטים מלאים בצירוף מסמכים על פעילות במטבע חוץ . 
 
 
 

 נכסים עסקיים
 

פרטים   -...שנייה או שלישית, ראשונה – לגבי כל הצהרה, יש לצרף
, של נכסים עסקיים' מאזנים וכד, מלאים בצירוף כל המסמכים

 . 'וכדהלוואות שניתנו או ניתקבלו מחברות קשורות , שותפויות
 

 טיפ
 

 ידי הצהרת ההון על את ולהגיש לערוך חשוב מאוד
 .יועץ מס או חשבון רואה - מקצוע בעל

 .יכולה לעלות ביוקר, הכל טעות בעריכת
 .הצהרת הון ראשונה מהווה את הבסיס לבאות

 חישובי שימושים ומקורות בין ההצהרות
  להיעשות במיומנות מקצועית ראויה חייבים

 



 ח יורם שיפר"ור :מאת               "טיפים וטריקים"כולל  - המדריך לעריכת הצהרת הון
_____________________________________________________________ 

_______________________ 11 ________________________ 

 

 אוסף שלריכזתי עבורך 
 עצות טיפים וטריקים ששווים כסף

 
אני מודה שהשתמשתי בכותרת בשני מינוחים באופן שעלול 

המאמר , גם בהמשך. 'טריקים'ו 'טיפים'. להשתמע לשתי פנים
, "לסדר", "להחליק", מתובל במילים כמו מניפולציות

 .ועוד ביטויים ומונחים בשפת עמך ישראל"... להתאים"
  

יש הרבה אפשרויות בהן : ב לפתוח בהבהרהומשום כך אני חיי
רואה חשבון יכול לפעול לטובת הלקוח שלו כדי לחסוך לו 

או כדי לנצל את כספו כדי לקבל את , תשלום מיסים, בהוצאות
 . התמורה הגבוהה ביותר

 
בכל אחת מהדרכים והערוצים מדובר אך ורק במהלכים חוקיים 

. כלגיטימיים לחלוטיןואשר גם החוק וגם פקידי המס מכירים בהם 
אינו אלא " להחליק"מניפולציה או , טיפ, והשימוש במילה טריק

 .שפה חייכנית וקלילה יותר
 
 

 ?עליו להצהיר ואהשיש לך מ
 

הפעם לא מדובר במסלול , ובכן. ל"משפט מוכר מעולם הנסיעות לחו
הפעם מדובר באחת ההצהרות החשובות . הירוק ולא במסלול האדום

אחת לכמה שנים נדרשים בעלי . ך כבעל עסק עצמאיוהמשפיעות עלי
 . להגיש הצהרת הון למס הכנסה -שעלו במדגם  –עסקים 

 
מבחינת רשויות המס מהווה הצהרת ההון אמצעי לבדיקת הדיווחים 

. ידי השוואת הון בין שתי תקופות-השנתיים של העצמאים על
ישת רכ, השקעות, הוצאות מחיה, ההשוואה מתייחסת להכנסות נטו
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מהותיות אחרות שעמד בהן  נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות
פסקי דין רבים דנו בשומות שהוצאו על ידי רשויות המס . הנישום

כאשר פקיד , כלומר". הפרשי הון"לנישומים בגין מונח שנקרא 
הוא מצא במקרים רבים , השומה ערך השוואה בין שתי הצהרת הון

ת להסבר על גידול ההון בתקופה כי קיים חוסר הכנסות או מקורו
 .הנבדקת

  
אבל גם , חוסר כזה יכול לנבוע אמנם מהכנסות שלא הוצהרו

שבוצעו עקב מילוי לא נכון של הצהרת ההון או שיכחה של  מטעויות
הלוואות או חוסר דיווח על נכסים , מקורות כספיים כגון קבלת מתנות
 . שמומשו בתקופה שבין ההצהרות

 
רצוי י שמגישים את הצהרת ההון לפקיד השומה כך או אחרת לפנ

שיסייעו  מעין כלי בקרה עצמית שהן הפעולות הבאותלבצע את 
 ךואת הפערים ומתוקף כך יהיה ביד, למצוא לבד את החוסרים ךל

הזמן והיכולת למצוא גם את המסמכים המעידים או את ההסברים 
תקין ל וזאת מעין  חזרה גנרלית שנועדה לוודא שהכ. המספקים

  :"הצגת הבכורה"ומוכן ל
  

הרשום על שמו , לערוך את רשימת כל הרכוש של בעל העסק .1
 .ועל שם ילדיו

על מנת למצוא , להכין השוואה בין שתי הצהרות אחרונות .2
 .למימוש או קניית רכוש שלא דווחועקבות וסימנים 

לערוך את השוואת ההון ולראות אם דיווחי ההכנסות תואמים  .3
 .שחל בין התקופותן את השינוי בהו

, יש לאתר את הסיבות לכך שכן, במקרה של הפרשים .4
, הצהרת הון שתוגש ללא בדיקה כזו וללא הסברים מתאימים

מתן הסברים נאותים עקב אי , תחויב בסכומים גבוהים של מס
 .על הפרשים שנתגלו בהון
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 שעלולים לשלוח אותך " טריקים"מהם ה
 ?לחדרי החקירות

 
גידול " להחליק"מחפשים , הנדרשים להצהרות הוןלעיתים נישומים 

עקב רישום לא עקבי , חשבונאיים" טריקים"בלתי מוסבר בהון על ידי 
 ":אל תעשה"הנה כמה דוגמאות של . ומסודר שערכו בעבר

 
 לתת מתנה לבן משפחה

אם חשבת שאפשר להפקיד מזומנים בחשבון של קרוב משפחה 
זה לא . דאי לך לשכוח מזהכ –" מתנה"או " הלוואה"ולקבל ממנו 

. עובד כי מפקח המס ידרוש וגם יקבל את דפי הבנק של בן המשפחה
ללא ספק הוא , וכשהוא יראה את התנועות בחשבון של אותו קרוב

זהו ". הפקדה סיבובית"גם יגיע למסקנה שנעשתה כאן מה שנקרא 
 .מתנה תמימה -תעלול לא כל כך כשר ובודאי שאינו נכלל בהגדרה 

  
 רש הזמן בין שתי הצהרות הוןהפ

אבל אם , ההפרש בין שתי הצהרות בדרך כלל הינו לטובת הנישום
חשבת לנצל את העובדה שחלף זמן רב בין מועד הצהרת ההון 
הקודמת וזו החדשה ואגב כך להוסיף נכסים שאין להם מקור מוסבר 

. טעות בידך -כי במילא לא תיבדק השוואת ההון בין שתי התקופות 
חי המס יש את הכלים לבדוק השוואת הון גם אם קיים פער למפק

 .הצהרות 2שנים גדול בין 
  

 תכנון מראש
שנת המס קרבה ויש לך יסוד להניח כי בשנה הבאה תונח על 

לבצע כבר " דאגת", מכיוון שכך. שולחנך דרישה להגיש הצהרת הון
את הצהרת ההון " לסדר"עכשיו תנועות בחשבונות על מנת 

צריך גם לקחת " גיהוצים"כשעושים כאלה , אולם. אותה" להתאים"ו
בחשבון שפקידי המס עלולים לבקש ממך להגיש את כל המסמכים 

כולל , הנוגעים לפעילות בחשבונות הבנק בתקופה זו או אחרת
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את " לסדר"השנה בה דאגת  –הפעילות בשנה האחרונה 
 .החשבונות

  
 ל"נכסים בחו

לא הצהרת ? ל"יש לך נכסים בחו? אז מה אם זה רחוק או מעבר לים
. אל כדאי לך לחשוב שעובדה זו תיעלם מעיני פקידי המס? על קיומם

לאחרונה נערכו ברשות המיסים לאיתור וגילוי נכסים ישראליים 
 .ל ואף הוחל ביישומה של תכנית פעולה לאיתור נכסים כאלה"בחו

 
או " הלוואות"ל על מתן "מקרובי משפחה בארץ או בחו" אישורים"
מתקבלים מאד , "טעות"או רישום עודף התחייבויות כ, "מתנות"

 .בחשדנות על ידי פקידי המס או בתי המשפט
  

חובתך לדווח על כך ועליך גם , גם אם נתת מתנה לקרוב משפחה
במידה והוא מגיש הצהרות הון מידי )להמליץ לקרוב המשפחה לדווח 

במקרה שנתת הלוואה אותו הדבר גם . כמקור לגידול ההון שלו( פעם
שכן יש סיכוי שהצד המקבל ידווח , חובה לדווח על כך -לצד כלשהו 

על " שכחת לדווח"במידה ו. גם הוא על סכום זה בהצהרת ההון שלו
הלוואה זו הצלבת המידע תעיד על השמטת הון שנעשתה על ידך 

 .במכוון
 

 כספת
ן עדיף לך לדווח עליה כי במילא נית –אם יש לך כספת בבנק 

, פשוט. על החזקת כספת מתוך עיון בדפי חשבון הבנק שלך" לעלות"
 . יש בהם חיובים על החזקת כספת

ים שלכל פעולה יש מאחר ואנחנו למד. ומעניין לעניין באותו עניין
חשוב לרשום את כל הפריטים יקרי : יה הבאהעקבות הנה ההנח

ותך ניתן לעלות על הימצאותם ברש. הערך שרכשת ונמצאים בביתך
 .  מתוך בדיקת פוליסת ביטוח הדירה שלך
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 הדיברות 01הצהרת הון 
 

 טיפים למגיש הצהרת הון
 

 יורם שיפר ח "רוי "מוגש ע
 
 
 

, חשוב לערוך השוואה בין הצהרות ההון בטרם ההגשה
 .על מנת לוודא שאין טעויות

 
 

לא לשכוח לקחת בחשבון את תשלומיך לביטוח לאומי 
מים ששולמו אבל נוטים לשכוח הוצאות אלה הן סכו -

, ח השנתי"אותם כי הם לא הופחתו מסך ההכנסות בדו
 .אלא נרשמו כניכוי לצורך מס

  
מאגרי המידע של מס הכנסה  -האח הגדול יודע הכול 

הנה . מכילים מידע המגיע מרשויות המדינה השונות
 :שלוש דוגמאות אופייניות

  
ט מלא יש לתת למס הכנסה פירו -ל "נסיעות לחו .א

כדאי לקחת זאת בחשבון . כולל נסיעת בני משפחה
בבואך לערוך את השוואת ההון כי הדבר הראשון 

 .ל"שנבדק הינו נסיעותיך ונסיעות בני המשפחה לחו
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פקיד ? 4שיפצת או בנית בית ונדרשת לקבל טופס  .ב
השומה אורב לך עם האינפורמציה הזו למקרה 

 .לדווח על הוצאות אלו" ששכחת"
  
כדאי שלא תישכח לדווח על הכנסה ? בפסק דין זכית .ג

זו כי אינפורמציה כזו מגיעה באופן שוטף לפקיד 
 .השומה

  
לשמור על כל המסמכים של הפעולות החריגות או 

זה מקור  -ההוניות או קבלת כספים ממקורות שונים 
מצוין שיעזור מאד בביצוע השלב הרביעי בעריכת 

 .תנה שנתקבלהכמו כן יש לתעד כל מ,הצהרת ההון
  

להכניס תשלומי שכר דירה פטורים כחלק מהמקורות 
. שכר דירה פטור ממס בדרך כלל נשכח -לגידול ההון 

( למרות שהוא פטור)זה חלק חשוב ממקורות ההכנסה 
 .ומשמש להסבר גידול בהון

  
 י משפחהמקרוב ןלא לקבל העברות מזומן גם אם ה

. מלהוגם אם העברה בנקאית כרוכה בתשלום ע
החיסכון בעמלה לא ישתלם כי פקידי השומה ובתי 
המשפט מתייחסים להעברות כאלה בחשדנות רבה 

" העברות"כהכנסות שהועלמו ולא  ןאות ונוטים לסווג
 .תמימות

  
 -טעיתם ? חשבתם שזכייה בקזינו יכולה לשמש הסבר

פסק דין שלל זאת בשל הסיבה שלצד רווחים מהקזינו 
על ( גם סטטיסטית)כלל עולים יש גם הפסדים שבדרך 

 אין –ד לא רואים את התמונה כולה הרווחים וכל עו
 .להתייחס רק לצד הרווחים
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 -בין בני משפחה שהועברו לתאם העברת מתנות 

לגבי המקבל זהו מקור . המקבל והנותן צריכים לדווח
חשוב לוודא שיש לו , לגבי הנותן, לגיטימי לגידול בהון

 .מקור לכך
  

חוסר דיווח יגרום , ח על מזומנים בבית או בכספתלדוו
 .לחוסר הסברים לגידול בהון

 
 

בדרך כלל שוכחים מהם )ל "יש להצהיר על נכסים בחו
הסברים על תקבולים בגין  -( בהצהרת ההון הראשונה

לא יתקבלו על ידי מס , קודם לכןנכסים שלא הוצהרו 
 .הכנסה וגם לא על ידי בתי המשפט

 
 

מקווה אני מודה לך על הקריאה ו .םנשללא  אךתם . זהו
שאין כמובן . תהיה לך לעזר בדבר הצהרת הון סקירה הממצהשה

 . זו כדי להחליף כוח אדם מקצועי בסקירה

אשמח להעניק לך , תגיע לידיך הצהרת הוןאם וכאשר , כןועל 
ועד  .ליווי וטיפול אישי בהצהרה חשובה ומשמעותית כל כך, ייעוץ

זה . כדאי לך למלא אחר הטיפים והעצות שנתתי כאן, לטובתך, אז
 .יעזור לך כל כך בהמשך הדרך

 

 

 


