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מודלים בעולם–חובת דיווח 

מדינות שיש בהן  
חובת דיווח כללית  

לרבות בשיטה )
67%, (ההצהרתית

מדינות שאין בהן  
חובת דיווח כללית

33%( ישראלכולל )

OECD-חובת דיווח לשכירים במדינות ה
חובת דיווח החלה על אוכלוסייה  –חובת דיווח סלקטיבית•

רק קבוצה זו נדרשת להגיש  -( מעסיקים, למשל)ממוקדת 

[נטל הדיווח על המעסיקים]( ישראל' לדוג)דוחות 

על הפרט לדווח דיווח מקיף של כלל  –המודל המלא•

נטל הדיווח על ]( ב"ארה' לדוג)הכנסותיו באותה שנה 

[משלמי המסים

חובת דיווח מלאה עם בירוקרטיה  –המודל ההצהרתי•

הרשות מנהלת מעקב על הכנסות ומכינה טיוטת  . מופחתת

( בנקים, מעסיקים)דוח על בסיס מידע מגורמים שונים 

,  והנישום נדרש להצהיר שהמידע משקף את הכנסותיו

,  דנמרק' לדוג" )הסכמה בשתיקה"לרבות באמצעות 

[נטל הדיווח על רשויות המס]( שוודיה, נורבגיה

קיימת חובת דיווח כללית  , OECD-ממדינות ה67%-ב<<< 

(.כולל מודל הצהרתי)

PwC(א):מקורותמספרשימשוהמדינותלמיון – Worldwide Tax Summaries;(ב)Tax
Administration 2019 – Comparative Information in OECD and other Advanced and

Emerging Economies;(ג)(ד);2013לשנתישראלבנקדוחworldwide-tax.com.



דיווח כלליתיתרונות שינוי המדיניות לחובת 

למשלמי המסים

הנגשת מידע ומיצוי  
.זכויות

לקובעי מדיניות

זמינות נתונים 
עדכניים וצמצום  
פערי אינפורמציה

לרשות המסים 

שיפור ואוטומיזציה  
של האכיפה  

מעקב  , והגבייה
וצמצום ההון 

חסכון , השחור
. בכוח אדם



ישראל בהשוואה לעולם–חובת דיווח 
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לא הושגו נתונים זמיניםOECD-לגבי חלק ממדינות ה*

יחידים המדווחים על הכנסתם כאחוז מהאוכלוסיה  
*OECD-במדינות ה
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דיונים קודמים–חובת דיווח 
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המליצה להחיל חובת  
דיווח כללית

בסט  -ועדת בן
(2000  )

המליצה להפחית את  
התקרה להגשת דוח  
ולצמצם את הפטור  

את  בכל שנהלבחון ו
התועלת מהרחבת  

הדיווח

הצוות למלחמה בהון  
ועדת  ( )2013)שחור 

(  ארבלי

השאירו את הנושא  
לבחינה עתידית

ח מבקר "דו
(2014)המדינה 

,  באופן אבסורדי
הרשויות נימקו את  

התנגדותן בכך 
שהטלת חובת דיווח  

כללית תפגע  
,  בהכנסות המדינה

שכן תושבים יקבלו  
החזרי מס להם הם 

ושעד כה  )!( זכאים 
.לא נדרשו

הודעת בנק ישראל  
(2014  )

המלצה לבחינה  
מעמיקה של חובת  
דיווח כללית במודל 

ההצהרתי

רוב הוועדות המליצו בעד הרחבת חובת הדיווח

כדי להרחיב את חובת  ( ראשית)אין צורך בשינויי חקיקה •

!הדיווח



'שימוש במידע צד ג–מגמות 
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ישראל, ביניהן-חות"דו

שכר ומשכורות

פנסיות

מידע אישי על משלמי  
המס

ריבית

דיבידנדים

הכנסה אחרת

רווח הון/ הפסד

40
חות"מדינות שמכינות דו

לפי מקורות הכנסה , י רשויות המס"חות מס ע"הכנת דו
בהם נעשה שימוש

16

20

21

21

39

42

47

50

50

53

56

0102030405060

מסחר מקוון

אחר

שכירות

תשלום לקבלני משנה

מ"חשבוניות מע

חברות ביטוח
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OECD Tax Administration 2019: מקור

,  שימוש רשויות מס במידע מצדדים שלישיים
2017, לפי סוגי מידע

רשויות המס עושות יותר ויותר שימוש במידע מצדדים שלישיים לצרכי  , ומדינות מפותחות נוספות OECD-בקרב מדינות ה

ואכיפה( המודל ההצהרתי)חות "הטמעה בדו

!ח"מצדדים שלישיים קיימת ונאספת אך לא מעובדת לדובישראל האינפורמציה 



Pre-populated/Pre-filled returns–המודל ההצהרתי 

ובהמשך  , נורבגיה ושוודיה, איסלנד, פינלנד, אסטוניה, כגון דנמרק, מדינות בהן הייתה קיימת חובת דיווח, 90-משנות ה

וחוו הצלחה רבה בהפחתת העלויות הבירוקרטיות החלות על משלמי  , החלו ליישם את המודל ההצהרתי, מדינות נוספות

:דוגמא למודל ההצהרתי במדינות הנורדיות. המסים והגברת היעילות האדמינסטרטיבית

OECD Tax Administration,2006: מקור
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2006-מOECD-מחקר של ה: המודל ההצהרתי
(מחקר שסקר כעשור של יישום חובת דיווח הצהרתית במדינות הנורדיות ומדינות נוספות)

גורמי מפתח להצלחהעלותתועלת

איתור הכנסה לא  , שיפור הציות

מדווחת

סיכון מסויים בחשיפת המידע הקיים אצל רשויות 

רשויות המס  , בפועל. המס למשלמי המסים

.במדינות הנורדיות דיווחו כי סיכון זה לא התממש

הן מצד דיווח של –רמה גבוהה של אוטומיזציה : דיגיטציה

צדדים שלישיים לרשויות והן מבחינת אינטראקציה עם משלמי  

המסים

המחקר הראה  )עלויות הכרוכות בתיקון השומה הפחתת עלויות ציות למשלמי המסים

50%-25%-שנעשו תיקונים והתאמות לכ

המחקר מצביע על מגמת  , עם זאת. מהדוחות

(.  שיפור בנושא

הצלחת המודל תלויה . מערכת מקיפה של מידע מצד שלישי

סוגי מידע  . י צדדים שלישיים"ישירות בהיקף המידע המדווח ע

,  תשלומים מגופי מדינה אחרים, פנסיה, שכר: מרכזיים במודל

מידע על מכירה ורכישה של נכסים לחישוב  , דיבידינד, ריבית

.  רווח הון

יצירת ודאות למשלם המסים כי הוא  

דיווח נכונה על ההכנסה שלו

התאמת שיעור ניכוי במקור באופן שוטף על ידי 

קיים בישראל. רשות המסים והמעסיקים

מערכת מיסויית פשוטה וברורה

עיבוד מהיר יותר של הדוחות על ידי 

תשלומים , רשויות המס ובהתאם

מהירים יותר

התאמה מדויקת של ניכוי במקור באמצעות נתוני עבר וכרטיס  

(.101טופס )עובד 

הפחתת העומס על רשויות המס  

.בביצוע שומה ובתיקון טעויות דיווח



חישוב עלות תועלת-חובת דיווח למס הכנסה

עלותתועלת

כל הפחתה  . ג"מהתמ20%-ההון השחור נאמד ב)צמצום ההון השחור 

(ח"מיליארד ש3.25-של נקודת האחוז תביא לתוספת גבייה של כ

ח וביצוע תיקונים"עלות השקעת זמן של הנישומים במעבר על הדו

ובבקשות  ( חות"כמליון דו)חות המוגשים היום "חסכון בעלויות טיפול בדו

(.חות בשנה"דו600,000-כ)להחזרי ותיאומי מס 

-בהנחה של היקף טעויות של כ–ח ההצהרתי "עלויות טיפול בתיקונים לדו

.חות"כמיליון דו, 25%

עלויות אכיפה  , בהנחה שלא נדרש אישור אקטיבי–עלויות אכיפה י שיפור יכולת הביקורת של רשות המסים  "חסכון בכוח אדם ע

.מינימאליות

התאמת מערכת ניכוי במקור ודיווח צדדים  -עלות תפעולית ראשונית .יכולת קבלת החלטות מהירה ויעילה על סמך מידע מקיף ומהימן

.מערכת דיגיטלית להגשת הדוחות, שלישיים באופן שוטף ומדויק

,  לא מדובר במידע חדש על משלמי המסים–פוטנציאל פגיעה בפרטיות 

זמינות הדוחות מעלה חשש לאבטחת  , עם זאת. אלא בעיקר הצלבתו

.המידע והגעתו לגורמים לא רצויים

.החישוב מניח מודל חובת דיווח הצהרתי*

במקביל לחובת הדיווח ולא לוקח , החישוב מניח מעבר למערכת ממוחשבת מתקדמת ברשות המסים וממשק מקוון*

.אותו בחשבון



המלצות–דיגיטציה וחובת דיווח 

החלת חובת דיווח כללית במודל ההצהרתי

דיגיטציה של שירותי רשות המסים והנגשת הדיווח

שקיפות והסברה 


