
לאומית  -הקטנת חשיפת המס בפעילות בין
ומיסוי מחירי העברה

2016חודש נובמבר 

(ח"רו)ד "עו, עמפלימאורי : מרצה

או ייעוץ משפטי בסוגיות  /אין באמור במצגת זו כדי להוות חוות דעת ו

הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת  

.או אחרים המסתמכים על מצגת זו/צעדים משפטיים ו



נושאי המצגת

מסבפקודתתכנוניותאנטיהוראות-הפנימיהדיןמישור•

:הכנסה

חברהתושבות;

וניהולשליטה;

העברהמחירי;

דיווחחובות;

חדשותדיווחחובות;

מישור המיסוי הבינלאומי•

קבעמוסד-המודלאמנת;

העברהמחירי–המודלאמנת;

הפרויקט-BEPS–קבעמוסד–שביעיח"דו;

הפרויקט-BEPS–העברהמחירי-עשרעדשמונהח"דו;



תושבות חברה-מישור הדין הפנימי 



תושבות חברה-מישור הדין הפנימי 

אתככללמגדירהמסלצרכיאדםבניחברשלהתושבותסוגיית•

.בישראלהדיווחוחבותהמסתשלוםחבות

הכללהכנסותיהעלובמסבדיווחחייבתישראלתושבתחברה•

ובכפוףמסכפללמניעתספציפיותאמנותלהוראותבכפוף.עולמיות

.לישראלמחוץששולםמסעלזיכוילקבלת

מסלצרכיישראלכתושבלפקודה1בסעיףמוגדר-"אדםבניחבר"•

(2);בישראלהתאגדהוא(1):מאלהאחדבוהתקייםאם

השליטהמבחן)...מישראלמופעליםוניהולםעסקיועלהשליטה

(והניהול

האםנקבעלפיהןזיקותשלשורהבוחןוהניהולהשליטהמבחן•

.בישראלוניהולשליטהקיימת



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

באיישנרשמהמחברה1993בשנתלישראלמחוץשהתקבלדיבידנד:רקע

בעיקר,זריםקנייניםביןכמתווכתשימשהבהאמהמאייהחברה.הבהמאס

טופלואשר,ישראליםמיצרניםטקסטילמוצרירכשואשר,הבריתבארצות

.ישראלתושבתקשורהחברהידיעל

:נקבע

שלהעיקריתהעיסקיתהפעילותכינראה-בפועלהניהולמקום•

ההזמנותהעברת,ב"בארהמלקוחותהזמנותקבלתקרי,החברה

הישראליתוהחברהמנדלרבאמצעותנעשוהסחורהואספקתליצרנים

לקביעתביחסאףוכך,ועובדיההחברהמנהלישלמעורבותללא

בפעילותהמעורביםהעסקייםמהגורמיםאחדכלשקיבלהעמלות

."האמורה

,  או עובדיה/ועסקיה של החברה נוהלו בשפה שאינה שגורה בפי מנהליה"

ובפועל היו תלויים מנהלי החברה ועובדיה במידע עסקי שהעבירו או לא 

...או דורון/העבירו להם החברה הישראלית ו



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

:המשך-(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

–האסטרטגיותההחלטותקבלתמקום•

בכלובכללהאסטרטגיותוההחלטותהעסקיתשהמדיניותספקאין"

ביחסובוודאילארץובחוץב"בארההטכסטילשיווקלעסקיהקשור

דורוןאו/והמערעריםידיעלהתקבלו,הישראלייםליצרניםשניתןלאשראי

באייהמערעריםשהקימוהתאגידיתהפלטפורמהובפועלבישראלואליהו

שלכאורההעסקיםעלמהותיבאופןהשפיעהלאנבה'בגאו/והבהאמס

."החברהניהלה

–צורנייםסממניםשלדיותםאי•

עליו,ועודבנקחשבון,משרדים,דירקטוריוןהכוללהתאגידיבמנגנוןאין"

עצמאיתתאגידיתישותשלממשיקיוםעלללמדכדי,המערעריםהצביעו

פלטפורמהעלאלאמהמערעריםאו/והישראליתמהחברהונפרדת

לצורךהמערעריםידיעל1990בשנתשהוקמהמלאכותיתתאגידית

הנוגעהישראליתהחברהבעסקיהעיקריהחלקשלמלאכותיתהפרדה

"לארץובחוץב"בארהטכסטיללשיווק



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

:המשך-(2012שנה)(1029/00ה"עמ)ניאגוד"פס

–הנחיצותמבחן•

ממילא לא היה לחברה צורך להחזיק מפעלים או עובדים  ובהתחשב  "

טלפון ואמצעי תקשורת  , פקס, אינטרנט)בדרכי התקשורת המודרניים 

לא היה צורך ממשי במקום פיזי לריכוז הפעילות העסקית של ( אחרים

החברה וזו יכולה הייתה להתבצע בכל מקום בו מצוי אמצעי תקשורת  

נראה שהפעילות העסקית הכרוכה בתיווך בין  , בנסיבות אלה. מתאים

לא הייתה נפגעת  , ישראליים לבין לקוחות בחוץ לארץטכסטיליצרני 

."באופן מהותי אילו לא הייתה קמה החברה



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

:נדחה-לעליוןערעור–(2014שנת)(3102/12א"ע)ניאגוד"פס

על מספר הערות של בית המשפט  , למעשה, טענות המערערים נשענות"

שלפיהן  ( בפסק הדין15-ו6פסקות : ראו)המחוזי במסגרת פסק דינו 

אשר לא היה לו  , לצורך חיסכון במסתאגיד מלאכותי הקימו המערערים 

אין חולק כי לנישום יש זכות לבחור בצורת  : אבהיר. קיום משמעותי

בית המשפט המחוזי לא . ההתאגדות שתוביל לנטל המס הקטן ביותר

קרי  -יש להבין את דבריו של בית המשפט המחוזי בהקשרם . קבע אחרת

אילו היו  . ביחס לניתוח מבחן הניהול והשליטה בעניינה של החברה הזרה

שאכן ניהול עסקיה  , אמיתימקימים המערערים חברה זרה בעלת קיום 

הרי שאז הדיבידנד שחילקה  , והשליטה עליהם היו מבוצעים מחוץ לישראל

,  אולם. ל"הנ( 1)5כפועל יוצא מסעיף החברה הזרה לא היה חייב במס

;  ל"גם להקים חברה בחו: המערערים ניסו לתפוס את המקל משני קצותיו

נכנס , בכך. ידי תושבי ישראל-וגם להמשיך לנהל אותה מישראל על

בהיותה של החברה הזרה נשלטת ומנוהלת  ( 1)5עניינם לגדרי סעיף 

.מישראל



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

הנימוקיםעלוהתבססה,בלגיהתושבתחברההיאכיטענההמערערת

:הבאים

לא הוכח שהתקיימו ישיבות  -ישיבות דירקטוריון בפועלקיום –

,  ומכל מקום, כנטען על ידי המערערת, דירקטוריון בבלגיה

.2000הדירקטורים הבלגים מונו לתפקידם זה רק בדצמבר 

בחקירתו של אחד  -ן של החברה"קבלת החלטות בדבר נכסי הנדל–

עלה שתפקידו הסתכם לתיווך וניהול אחזקת  , הדירקטורים הבלגים

וההחלטות הנוגעות לרכישת הנכסים ולקביעת  , נכסי המערערת בלבד

אלא על ידי בעלי המניות של  , שכר הדירה בגינם לא התקבלו על ידו

. המערערת בישראל

קבלת החלטות בדבר מימוש האופציה למכירת מניות החברה  –

עלה כי ההחלטה על , בחקירת הדירקטור הבלגי השני-המוחזקת

מימוש האופציה למכירת החברה המוחזקת התקבלה בידי בעלי  

.המניות בישראל



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

:(2013)(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

הבלגים  הדירקטורים –למשוך כספים ולשלם הוצאותסמכויות –

נזקקו לאישורם של בעלי המניות לכל הוצאה העולה על סך של  

בעלי  ; סכום זניח ביחס להיקף עסקיה של המערערת–פרנק 50,000

המניות הישראלים שמרו לעצמם זכות חתימה בחשבון הבנק של  

זאת נוסף על חשבון הבנק של המערערת אותו  , המערערת בבלגיה

.ניהלו בישראל

עבודתו של אחד  היקף –היקף ותנאי העבודה של הדירקטורים–

לא סביר עבור –ביום עבודה בשבוע הדירקטורים הבלגים התמצה 

כי שימש ; בעל תפקיד כה בכיר בחברה בסדר גודל של המערערת

וכי משרדו שימש ככתובת , במספר חברות" דירקטור להשכרה"כ

250וכי שכרם של הדירקטורים עמד על ; רשומה של מספר חברות

סכום אשר אינו הולם שכר של מנהלים המחזיקים בידם  , יורו בחודש

.שליטה וניהול של עסקי המערערת



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי

:(1090-06מ"ע)וייסינקוד"פס

במובדל,ניהולהמאפשרתשהיה,ממששלשהיההשוההמנהל"•

אותוומנהלל"בחוחברהבבעלותעסקאובמפעל,מזדמנתמגיחה

כילמסקנהבהכרחתובילולאיכולישראלתושבשהואהעובדה,שם

באמצעיםשבוזהבעידןפשוטיםהדבריםואין.מישראלמנוהלתהיא

אלפישלממרחקגםרציףבקשרלהיותניתןידבמרחקהטכנולוגיים

במיכשמדוברההוכחהנטלרףאתמעלותאילויכולות.קילומטרים

החברהאתממנהניהללאכילהוכיחומבקשישראלתושבשהוא

."מישראלל"בחו

א  "ע)הערעור התקבל בבית המשפט העליון מטעמי התיישנות •

805/14.)



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

:(32172-05-13מ"ע)צמרותשיחברת

והניהולהשליטהמבחן–באזורמקרקעיןמכירתבגיןמ"במעחיוב:הרקע

של"הענייניםמרכז"כיהואמישראלוניהולשליטהשמופעלתלכךתנאי"•

פירושו"העצביםמרכז";בישראלהואשלה"העצביםמרכז"או,החברה

העיקריות,הבסיסיות,המהותיותההחלטותמתקבלותשבוהמקום

."אפהנשמת"מהןואשרהחברהשלוהחשובות

והניהולהשליטהמיבידיבוחןאינו"והניהולהשליטה"מבחןכינראה•

.בפועלהיאמיבידיאלא,בכוח



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

(2016)דגשים–4/02ה"מלחוזר1תוספת

חברהעסקיעל"וניהולשליטה"להנוגעותשאלותהמעליםבמקרים
4/2002בחוזרשנזכרולפרטיםבנוסףלבחוןישלישראלמחוץשהתאגדה

:הבאיםהפרמטריםאתגם

?בפועלבחברההשליטהבעליהםמי•

?החברהמנהליהםמי•

והחברהבמידהבדברהחלטותלרבות?בחברהההחלטותאתמקבלמי•
באותההשליטהבעליהםמי,ידהעלמנוהלתאוחברהידיעלנשלטת
?בפועלחברה

החלטותקבלתלביןיומיות-ויוםשוטפותהחלטותקבלתביןלהבחיןיש•
בהכרחאינןיומיות-יוםהחלטותכי,לבאליושם.ואסטרטגיותכלליות

המתווההשוטףהניהולאתמבססותהןדווקאלעיתים.במהותן"טכניות"
.והניהולהשליטהממבחןחלקהואשגם,החברהשלפעולתהדרךאת



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

פרוטוקולים  יש לבקש לקבל , מנגנון קבלת ההחלטותבבדיקת •

ולנסות להבין האם אכן התקיימה ישיבת , של החברהמפורטים 

להחלטה " חותמת גומי"או שהדירקטוריון נתן את הסכמתו כ, דירקטוריון

?שהתקבלה כבר על ידי גורם אחר

כחלק  , כגון חברות ניהול, עם גורמים חיצונייםחוזי ניהול לבדוק קיום יש •

במקרים אלו יש לבדוק את חוזי הניהול . מבחינת שאלת השליטה והניהול

את דרך קבלת  , את מהות השירות שניתן, המסדירים את שירותי הניהול

ההחלטות את זהות מקבל ההחלטה ואת הגורמים השולטים בחברת  

.הניהול בפועל



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 

כחלק מבחינת מידת , לשוחח עם הדירקטוריםיש , הניתןבמידת •
.מעורבותם בחברה

או היכרות  /וניסיוןהאם יש להם . כיצד נבחרו מנהלי החברהיש לברר •
בר  "מיהו יש לנסות לברר -במידה ולא ? עם תחום הפעילות של החברה

.  הנוגעים לתחום הפעילות של החברהבעניינים מקצועיים " הסמכא
היכרות עם תחום  /ניסיון/מה הסיבה למינוי מנהל שאין לו ידע, בנוסף

האם מנהלי החברה  ? וכיצד נוצר הקשר הראשוני עמו, פעילות החברה
המעניקות שירותי ניהול  , מנהלים או מועסקים בחברות ניהול בינלאומיות

הדירקטור  / שמקבל המנהל מה גובה השכר? למגוון חברות נוספות
, בחברה והאם שכר זה הינו שכר ראוי ומקובל למי שבפועל שולט בחברה

.מנהל אותה ונושא באחריות בגין פעילות זו

במסגרתה מתנהלת  שולטים בשפה הדירקטורים /מנהלי החברההאם •
.פעילותה העסקית של החברה



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

(המשך)דגשים –4/02ה "לחוזר מ1תוספת 
גורם  יש לבדוק קיומו של , הכוללת דירקטורים מארצות שונותבחברה •

אם , כך לדוגמא. גם אם אינו נושא תפקיד רשמי בחברה, ביניהםמקשר
הגורם המקשר הוא הרוח החיה והמוציא והמביא בעסקי החברה והוא  

וההחלטות המהותיות בענייני החברה מתקבלות על ידו  תושב ישראל
הרי יהיה בכך כדי להוות אינדיקציה לקיומם של שליטה וניהול  בישראל
.בישראל

יכולת למנוע קבלת החלטות מהותיות בחברה  נוספים כמו מאפיינים •
אופן , או זהות מקבל ההחלטה לגבי גובה התגמול למנהל"( זכות וטו)"

חישובו ואופן תשלומו עשויים להצביע על זהותו של הגורם הדומיננטי  
בחברה האחראי על קבלת ההחלטות ולפיכך לזהות באמצעותו את 

.המקום ממנו מתקבלות ההחלטות המהותיות בענייני החברה

כדי לבסס טענה של שליטה ל "אין די בקיומו של משרד בחוכי , יובהר•
קיומו של משרד פעיל  יש לבחון באופן מהותי . וניהול מחוץ לישראל

אשר יש להם את הכלים ומאויש באופן תדיר על ידי בעלי מקצוע
והניסיון הנדרש לקבלת החלטות מהותיות ובפועל הם אלו אשר מנהלים  

.ל"בחוושולטים על פעילות החברה באופן קבוע ורציף מאותו משרד 



מבחן השליטה והניהול-מישור הדין הפנימי 

,  (תיקוני חקיקה)2018-ו2017תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 
2016–ו"התעש

הכנסהמסלפקודת1סעיףאתלתקןמוצעהחקיקהתזכירבמסגרת•

עלוהניהולהשליטהאתיראולפיהן,לסתירההניתנותחזקותולקבוע

בושליטהבעליהםישראלתושביאם,בישראלאדםבניחברשלעסקיו

15%היותרלכלהוא(ישראלתושבבורואיםלאאם)הסופיהמסושיעור

אינושלוהתושבותשמדינתאוגומלתמדינהתושבאינוהאדםבניוחבר

.להמחוץהופקואשר,הכנסותעלמסמחילה

ומבקשיםבמידהכי,ולקבועלפקודה131סעיףאתלתקןמוצעבהתאמה•

העובדותאתהמפרטדוחהגשתחובתתקוםהחזקותאתלסתור

תכלית.תומכיםמסמכיםיצורפושאליההטענהמבוססתשעליהן

מעמדםלגבינישומיםבקרבהודאותבהגדלתבצורךמוסברתהשינוי

.מסמתשלוםלהתחמקהאפשרותוצמצום

.ההסדריםחוקמהצעתפוצלה•



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 



מחירי העברה–הפנימי מישור הדין 

BEPS – Base Erosion and Profit Shifting Project

Actions 8-9: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value
Creation

“A shared interpretation of the principle by many of those countries is
set out in the OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administrations (hereafter: “Transfer Pricing
Guidelines”) first published as the Report on Transfer Pricing and
Multinational Enterprises in 1979, revised and published as Guidelines
in 1995, with a further update in 2010. The principle requires that
transactions between associated enterprises are priced as if the
enterprises were independent, operating at arm’s length and
engaging in comparable transactions under similar conditions and
economic circumstances. Where the conditions of the transaction are
different to those between third parties in comparable circumstances,
adjustments to the profits may be needed for tax purposes.”



BEPS: Action 8-10

• “Comparability analysis” is at the heart of the application of the
arm’s length principle. Application of the arm’s length principle is
based on a comparison of the conditions in a controlled
transaction with the conditions that would have been made had
the parties been independent and undertaking a comparable
transaction under comparable circumstances. There are two key
aspects in such an analysis:
– the first aspect is to identify the commercial or financial

relations between the associated enterprises and the conditions
and economically relevant circumstances attaching to those
relations in order that the controlled transaction is accurately
delineated;

– the second aspect is to compare the conditions and the
economically relevant circumstances of the controlled
transaction as accurately delineated with the conditions and the
economically relevant circumstances of comparable transactions
between independent enterprises.



מחירי העברה–הפנימי מישור הדין 

.לפקודהא85סעיףחוקק132הכנסהמספקודתלתיקוןהחוקבמסגרת

,בפקודהולראשונהמפורשבאופןהמחוקקהתייחסזהסעיףבמסגרת

ביניהםשקיימיםצדדיםביןהנערכותלאומיות-ביןבעסקאותהמחירלקביעת

2006נובמברבחודשלתוקףנכנסהחוק.(קשוריםצדדים)מיוחדיםיחסים

.2006-ז"התשס,(שוקתנאיקביעת)הכנסהמסתקנותהתקנתעם

:3/2008הכנסהמסחוזר

שנקבעותנאיםאו/ומחירכילהבטיח,מכוחווהתקנותא85סעיףמטרת

נקבע"מיוחדיםיחסים"ביניהםשמתקיימיםצדדיםביןשהתבצעהבעסקה

צדדיםביןמתבצעתהעסקההייתהאילונקבעשהיהתנאיםאו/ומחירבאותו

.שוקבתנאינעשתההעסקה-מיוחדיםיחסיםביניהםמתקיימיםשלא



מחירי העברה–הפנימי מישור הדין 

:לפקודהא85סעיף

יחסיםלעסקההצדדיםביןמתקיימיםשבהלאומית-ביןבעסקה(א")

או,לאשראיאולשירות,לזכות,לנכסמחירנקבעשבשלהםמיוחדים

מאשררווחיםפחותממנהשהופקובאופן,לעסקהאחריםתנאיםשנקבעו

צדדיםביןהתנאיםאוהמחירנקבעואילו,העניןבנסיבותמופקיםהיו

בהתאםהעסקהתדווח,(השוקתנאי-להלן)מיוחדיםיחסיםביניהםשאין

."בהתאםבמסותחויבהשוקלתנאי

-זהסעיףלענין

;88בסעיףכהגדרתם-"אחרעםיחד"ו"שליטהאמצעי"

;חובכללרבות–"אשראי"

אחדצדשלשליטהוכן,לקרובואדםשביןיחסיםלרבות-"מיוחדיםיחסים"

אובמישרין,לעסקהבצדדיםאחדאדםשלשליטהאו,במשנהולעסקה

;אחרעםיחדאולבד,בעקיפין



מחירי העברה–הפנימי מישור הדין 

:(המשך)לפקודהא85סעיף

מאמצעיבאחדיותראו50%-ב,בעקיפיןאובמישרין,החזקה-"שליטה"
;המסבשנתלפחותאחדביוםהשליטה

:כגוןשנעשותהכלכליותהעסקאותלכללמכווןא85סעיף:3/2008חוזר
'וכושכירותדמי,תמלוגים,לסוגיואשראימתן,שירותיםמתן,מוצריםמכירת

.(הוןשטר,שניםלחמשנדחיתהלוואה-חריג)

(.ד)76כהגדרתו בסעיף -" קרוב"

,  הורי הורה, הורה, אחות, אח, בן זוג–לעניין זה , "קרוב""; אדם וקרובו"
"ובן זוגו של כל אחד מאלה, צאצא וצאצאי בן הזוג

...

:רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר(   ה

דרכים ושיטות להכרה במחיר  , לגבי כלל הנישומים או סוגי נישומים( 1)
לעניןוכן הוראות , העניןלפי , העסקה או בתנאיה כמחיר שוק או כתנאי שוק

והכל במקרים שחלות  , זיכויים ופטורים, ניכויים, הוצאות, ייחוס הכנסות
";(...א)לגביהם הוראות סעיף קטן 



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)תקנות מס הכנסה 

בעסקההנבדקהצדשלההשוואהמאפייניובידודזיהוי:ראשוןשלב•
.לאומית-הבין

ההשוואהשמאפייניכך,דומותעסקאותאודומהצדמציאת:שנישלב•
.הנבדקלצדדומיםיהיושלהם

הדומותלעסקאות,בכךצורךישאם,התאמותביצוע:שלישישלב•
עסקאותנמצאולאבהםמקריםבאותםהשוואהלצרכישנבחרו

המאפייןאתלבודדיש.הנבדקהצדלמאפייניבמלואםזהיםשמאפייניהם
.שנבחרהמדדעלהשפעתואתולהעריךהשונה

עלובחינתם,להשוואהוהמדדההשוואהשיטתבחירת:רביעישלב•
.להשוואהשנבחרוהעסקאות

השיטהמהרצתכתוצאהשהתקבלותוצאותשלטווחיצרת:חמישישלב•
.דומותעסקאות/הדומההצדעלשנבחרה

בטווחנמצאהנבחנתהעסקהשלהעברהמחירהאםבחינה:שישישלב•
.התוצאות



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

:המשך–2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)מס הכנסה תקנות 
עסקה נושא הבדיקה שמתקיימים בה כל -"לאומית-עסקה בין"": 1תקנה 

:אלה

יחסים  , כולם או מקצתם, היא נעשתה בין צדדים שיש ביניהם( 1)
;מיוחדים

או שההכנסה  , תושב חוץאחד או יותר מהצדדים לעסקה הוא ( 2)
".;היא הכנסה חייבת במס גם מחוץ לישראל, כולה או חלקה, מהעסקה

:דוגמאות לעסקה בין לאומית

אם שהינה חברה תושבת חוץ מקיימת יחסי מסחר עם חברה בת חברה •
.שהינה חברה תושבת ישראל( החזקה100%)שלה 

של  ( 100%)הינן חברות תושבות ישראל והן בבעלות ' וחברה ב' אחברה •
(  ל"מקום הפקת ההכנסה הוא בחו)ל "פועלת בחו' חברה ב. 'צד ג

מתחייבת במס  ' חברה ב. ל"באמצעות סניף המהווה מוסד קבע שלה בחו
' נותנת שירותים לסניף חברה ב' חברה א. במדינת התושבות של הסניף

.ל"בחו



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

(:המשך)2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)תקנות מס הכנסה 

כל אחת מאלה ובלבד שאם לא היו מאפייני  -" עסקה דומה"": 1תקנה 

כך שהשפעת ההבדל במאפייני ההשוואה  , התאמותנעשו , ההשוואה זהים

:תתבטל-על התוצאות שהתקבלו 

שבה  , הצד הנבדק לבין מי שאין לו עמו יחסים מיוחדיםעסקה בין (    1)

למאפייני ההשוואה בעסקה  , כולם או מרביתם, זהיםמאפייני ההשוואה 

;לאומית-הבין

עסקה בין צדדים שאין ביניהם  -( 1)עסקה כאמור בפסקה היתהלא (2)

כולם או  , יחסים מיוחדים שבה מאפייני ההשוואה זהים או דומים

";למאפייני ההשוואה בעסקה שביצע הצד הנבדק, מרביתם

,  תנאי העסקה, סוג הנכס או השירות, תחום הפעילות: מאפייני השוואה

.  נכסים לא מוחשיים, סביבה כלכלית, סיכונים



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

(המשך)2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)תקנות מס הכנסה 
לקביעתשונותשיטותשלמדרגקובעותהתקנות-השוקתנאיקביעתאופן

הנישוםעלהמטילה"ביותרהטובההשיטה"בגישתנוקטותוהןהמחיר
.הענייןבנסיבותביותרהמתאימההשיטההינהשבחרהשיטהכילהוכיח

עסקההיאשנעשתהלאומית-ביןעסקההאםקביעהלצורך(א"):2תקנה
לאומית-ביןעסקהתושווהשבושוקתנאיחקרייערך,שוקבתנאי

:להלןהמפורטותהשיטותאחתלפיהנבדקהצדשלדומותלעסקאות

לביןלאומית-הביןבעסקהשנקבעהמחירביןהמשווהשיטה(1)
השוואתשיטת-אלהבתקנות)דומהבעסקהשנקבעהמחיר
Comparable").;(המחיר Uncontrolled Price Method – CUP")

.התמלוגיםחישוב–בתוכנהלשימושרישיוןמתן

אחתלפי-המחירהשוואתשיטתאתלהפעילניתןלא(2)
:העניןבנסיבותביותרהמתאימה,שלהלןההשוואהמשיטות

-הביןהעסקהביןהרווחיותשיעוראתהמשווהשיטה(א)
Comparable");הדומההעסקהלביןלאומית Profits Method
– CPM")



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

(המשך)2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)תקנות מס הכנסה 

לביןלאומית-הביןהעסקהביןהמשווהשיטה(ב)

אוהרווחשלהנהוגההחלוקהפיעל,הדומההעסקה

בהתחשב,משותפתלפעילותצדדיםביןההפסד

לסיכוניםחשיפתולרבות,לעסקהצדכלשלבתרומתו

;לעסקההקשוריםבנכסיםוזכויותיו

("Profit Split Methods")

אחתאתאוהמחירהשוואתשיטתאתלהפעילניתןלא(3)

המתאימה,אחרתשיטה-(2)בפסקההמפורטותהשיטות

לאומית-הביןהעסקהביןהמשווה,העניןבנסיבותביותר

.דומהלעסקה



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

:הנאותלקביעת תחום המחירים שיטות נוספות הנהוגות 

הסכום הבוחנת האם –(Resale Price Method)שיטת המכירה החוזרת •

על ידי בדיקת שולי  , שנגבה בעסקה בין חברות קשורות הינו בתנאי שוק

לאותו רווח אשר הושג בהשוואה (  (gross marginהרווח הגולמי 

.  בעסקאות עם צדדים שלישיים

, ידי שימוש בשיטה זועל ( ("Cost Plus Methodהעלות הנוספת שיטת •

לעלות  הולם (  gross profit)הוספת רווח גולמימחיר השוק נמדד על ידי 

.  חברתית הנבדקת-בעסקה הבין( או השירות)הייצור 



מחירי העברה–מישור הדין הפנימי 

(המשך)2006-ז"התשס, (קביעת תנאי שוק)תקנות מס הכנסה 

בעקבותאם,שוקבתנאיכעסקהלאומית-ביןעסקהיראו(ב)

חרגהלא,דומותלעסקאותההשוואהשיטותפיעלהשוואתה

בהשוואהשהתקבלרבעוני-הביןמהטווחשהתקבלההתוצאה

השוואתשיטתההשוואהשיטתהיתה-ואולם,דומותלעסקאות

מאפייניעלההבדלהשפעתלביטולהתאמותנעשוולאהמחיר

חרגלאהמחיראםשוקבתנאיכעסקההעסקהאתיראו,ההשוואה

.דומותבעסקאותהערכיםמטווח

כאמורשוקבתנאיכעסקהלאומית-ביןעסקהלראותניתןלא(ג)

-הבמאוןהמצויהערךפיעלהעסקהמחירידווח,(ב)משנהבתקנת

".הערכיםבטווח50



דיווחחובות -מישור הדין הפנימי 



חובות דיווח של בעלי מניות בחברה זרה 

מקים לה חובות דיווח  , סיווגה של החברה כתושבת ישראל לצרכי מסעצם •

. וחובות תשלום מס בישראל

חבות בהגשת דוחות מס חלות גם על בעל המניות הישראלי , בנוסף•

:בישראל והגשת טפסים נלווים

(.  150טופס )הצהרה על החזקה חברה זרה –

-2006-ז"התשס, (תכנון מס החייב בדיווח)תקנות מס הכנסה –

הרחבה  ( + 1213טופס )הודעה על פעולות שהן תכנון חייב בדיווח 

א 85על השירותים לחברה הזרה כעסקה בינלאומית מכוח סעיף דווח –

(.  1385טופס )לפקודה 

.טיוטה לדיון–עמדות חייבות בדיווח –

משמעותו עבירה מנהלית ופלילית על כל המשתמע  , אי קיום חובות אלו•

.לרבות תשלום קנסות וסיכון להעמדה לדין פלילי, מכך



150טופס 

בעלישלהדיווחחבויותאתמשמעותיתהרחיבההמיסיםרשות2012במאי
בניבחברהחזקהעלהצהרה"150טופסבמסגרתזרותבחברותמניות
הדרישותאתכולל,150הטופס."בעקיפיןאובמישריןחוץתושבאדם

:הבאות

.פסיביותהןהזרההחברהשלהכנסותיהרובהאםלצייןיש•

המדינהשלהמסלבסיסמחוץוהכנסותפטורותהכנסותעללדווחיש•
.הזרה

האם,התושבותבמדינתמסלצורכיהחברהסיווגבדברדיווחנדרש•
.לאאומסלצורכישקופההחברה

הכנסהמסבצוכהגדרתומיוחדידבמשלחעוסקתהחברההאםלדווחיש•
.2003ג־"התשס,(מיוחדידמשלחקביעת)

.בדיווחיחייבאשרבעקיפיןבהחזקההזכויותלשיעוררףנקבעלא•

.הזרההחברהשלההתאגדותומדינתתושבותלסווגיש•

.דירקטוריוןחברי/משרהנושאישלתושבותלסווגיש•

.מפורטיםהסברדברינוספולאלטופס•



תכנון מס החייב בדיווח

: קובעת כלהלן( 9)2תקנה 

על ידי רוכש  , בשיעוריןלרבות רכישה , במישרין או בעקיפין, רכישה( א)

לפחות של אחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי  25%של , תושב ישראל

ובלבד ששיעור המס שיוטל על החבר  , אדם מיוחד-בני-השליטה בחבר

.20%-אם תהיה לו הכנסה כלשהי נמוך מ, תושבותובמדינת 

באחד או יותר מסוג  , של תושב ישראל, במישרין או בעקיפין, החזקה( ב)

25%בשיעור של , אדם מיוחד-בני-כלשהו של אמצעי השליטה בחבר

אם  , תושבותוובלבד ששיעור המס שיוטל על החבר במדינת , לפחות

.20%-נמוך מ, תהיה לו הכנסה כלשהי



תכנון מס החייב בדיווח

המשך–( 9)2תקנה 

בשווי  , בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, קבלת תקבולים( ג)

בידי בעל מניות  , מיליון שקלים חדשים לפחות בשנת מס1כולל של 

.מאת החבר, אדם מיוחד-בני-מהותי בחבר

ייחשב לרוכש אחד , (10)עד ( 8)3ותקנה ( 10)פסקה , פסקה זולענין( ד)

:כל אחד מאלה, העניןלפי , או למחזיק אחד

מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על  , קרובו, יחיד( 1)

;במישרין או בעקיפין, האדם-בני-מהותיים של חברבעניניםפי הסכם 

-בני-חבר, אדם שבשליטתו-בני-חבר, בעל שליטה בו, אדם-בני-חבר( 2)

כהגדרתו  –" בעל שליטה", זהלענין; אדם שלהם אותו בעל שליטה

;לפקודה( 9)32בסעיף 

אינה של מניות הרשומות  , העניןלפי , והכל ובלבד שהרכישה או ההחזקה

;למסחר בבורסה



תכנון מס החייב בדיווח

: קובעת כלהלן( 10)2תקנה 

תושב  על ידי , בשיעוריןלרבות רכישה , במישרין או בעקיפין, רכישה( א)

לפחות של אחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי  25%של , ישראל

,  תושב מדינה גומלת שמרבית נכסיו בישראלאדם -בני-השליטה בחבר

לרבות זכות במישרין או בעקיפין לנכס בישראל או שמרבית הכנסותיו  

 ;נובעות משימוש בנכסי החבר בישראל

באחד או יותר מסוג  , של תושב ישראל, במישרין או בעקיפין, החזקה( ב)

...   השליטהכלשהו של אמצעי 

בשווי  , בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, קבלת תקבולים(ג)

...מסמיליון שקלים חדשים לפחות בשנת 1כולל של 



עסקה בינלאומית–1385טופס 

מכוחוהתקנותופרסוםלפקודהא85סעיףשללתוקףלכניסתובהמשך•
בינלאומיותעסקאותעלדיווחוחובתשוקתנאיחקרביצועלחובתביחס

טופספרסמההמיסיםרשות,2007באוקטובר,השוקלתנאיבהתאם
1385.

החלהמסיםלרשותהמוגשהשנתימהדוח(נספח)חלקמהווההטופס•
.ואילך2007מסמשנת

עסקאותביצועעלהשנתיבדוחלפרטחובהקיימתהאמורהמהשנההחל•
בוהאמורהנספחאתלדוחלצרףוכןהשוקלתנאיבהתאםבינלאומיות

.שוקבתנאינערכול"בחוהקשוריםהצדדיםעםעסקאותכיהנישוםיצהיר

חדבעסקהמדובראםגםקשורצדעם(עסקה)חוזהלכלמתייחסהטופס•
.פעמית

.נפרדתהצהרה/טופסלצרףישעסקהלכל•

הקשורהצדפרטי,העסקהאתבקצרהלפרטישעסקה/חוזהכללגבי•
.הצדדיםביןשנקבעהעסקהמחיראתוכן(מושבומקוםלרבות)



דיווח  חובות -מישור הדין הפנימי 

חדשות



עמדה חייבת בדיווח

:לפקודה131סעיף 

:עמדה שמתקיימים בה כל אלה-"עמדה חייבת בדיווח"

עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס  היא (1)

;שלגביה מוגש הדוח

מיליון שקלים חדשים באותה שנת  5יתרון המס הנובע ממנה עולה על (2)

.מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר10מס או על 



עמדה חייבת בדיווח

מיום  , טיוטה לדיון של רשות המיסים בנושא עמדות חייבות בדיווח

:סעיפים רלוונטיים לדיון, 2016, באוגוסט18

.במקרה בו קיימת אמנת מס' א100סעיף . 12

החלטת  -לדיון )י תושב חוזר ותיק או עולה חדש "יצירת מוסד קבע ע. 13

(.1303/15מיסוי החלטת מיסוי 

.תקרת מיסי חוץ. 14

.קיזוז הפסדים של ישות היברידית זרה. 15

.שנת הסתגלות. 16

לאומית המחושבת לפי שיטת עלות ומרווח -מחירי העברה בעסקה בין. 30

(Cost+.)

.'לאומית באמצעות צד ג-מחירי העברה בעסקה בין. 31



מישור המיסוי הבינלאומי 



מוסד קבע-המודל אמנת 



מוסד קבע-המודל אמנת 

למסותיכולהאינהמתקשרתמדינהכיקובעהמודללאמנת7סעיף•

עסקיתפעילותמקייםזרמיזםאותואםאלאזרמיזםשלרווחים

.בתחומההנמצאקבעמוסדבאמצעות

:מודללאמנת7סעיף-כימות•

מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל  , 3ק"סלהוראות בכפוף . 2"

, עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם

ייחסו בכל מדינה מתקשרת לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו  

צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או  

ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי  , בתנאים זהים או דומים, דומות

.לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו

יותר ניכוין של ההוצאות שהוצאו למטרות , רווחי מוסד קבעבקביעת . 3

בין במדינה , כללי שהוצאו כךומינהללרבות הוצאות הנהלה , מוסד הקבע

."שבה נמצא מוסד הקבע ובין במקום אחר



מוסד קבע-אמנת המודל 

.המסבאמנותמקורו"קבעמוסד"המונח•

מדינהשלהמיסויזכותאתלקבועהינוקבעמוסדבמונחהשימושמטרת•

.זרמיזםלגבימתקשרת

:חלופותמשתיבאחתיתקיים"קבעמוסד"המודללאמנת5סעיףפ"ע•

עסקיםמקוםבאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות1.

Fixed)קבוע Place of Business)להלן)הזרהמיזםלרשותהעומד:

;"(הקבועהעסקיםמקום"

שלפעילותובאמצעותמתבצעתהמקורבמדינתהעסקיתהפעילות2.

Dependent)תלויסוכן Agent)(תלויסוכן":להלן)".



מוסד קבע-אמנת המודל 

כוללקבועעסקיםמקוםהמונחהמודללאמנתהפרשנותדבריפ"ע•

קיוםאתוהמאפשריםהמשמשיםהתקניםאו,מתקנים,חצרים

אובעלותביןהבדלאין,הענייןלצורך.הזרהמיזםידיעלהעסקים

.לעילהמוזכריםהנכסיםשלשכירות

כי,היתרבין(חריגים)קובעהמודללאמנת(4)5סעיףזאתעםיחד•

למתן,מידעלאיסוף,טוביןלקניית,אחסנהלצרכירקבמתקניםשימוש

בואיןהזרהמיזםעבורמדעילמחקראוידיעותלאספקת,פרסוםשירותי

.קבעמוסדליצורבכדי

יודגש כי הפעולות המוחרגות לעיל אלו פעולות שבטיבן הטהור הן בגדר •

(.or auxiliarypreparatory)לפעילות העסקית הכנה או עזרפעולות 

 .



מחירי העברה–המודל אמנת 



מחירי העברה–המודל אמנת 

:כיקובעהמודללאמנת9סעיף

:מקום. 1"

,  בניהול, במישרין או בעקיפין, של מדינה מתקשרת משתתףשמיזם (א

או, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת

בשליטה או , בניהול, במישרין או בעקיפין, בני אדם משתתפיםשאותם (ב

בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת  

,האחרת

אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני ובכל 

ניתן  , תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, המיזמים

שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים , את כל הרווחיםלכלול 

.ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם, ובשל אותם תנאים לא נצמחו



מחירי העברה–מישור המיסוי הבינלאומי 

(:  המשך)כי לאמנת המודל קובע 9סעיף 

ומטילה -שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה מקום . 2

רווחים שעליהם חויב מיזם של המדינה המתקשרת  -עליהם מס בהתאם 

והרווחים שנכללו כך הם , האחרת במס באותה מדינה מתקשרת אחרת

לו היו התנאים בין  , רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה הנזכרת ראשונה

כי אז אותה  , שני המיזמים זהים לאלה שהיו נקבעים בין מיזמים עצמאיים

. מדינה אחרת תבצע התאמה נאותה בסכום המס שהוטל בה על רווחים אלה

תהיה התחשבות נאותה בהוראות האחרות של , בקביעת התאמה כאמור

והרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיוועצנה זו בזו  , הסכם זה

."לפי הצורך

;חל על ניהול כל עסק" מיזם"המונח * 



ח שביעי "דו–BEPS-הפרוייקט

מוסד קבע–



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

נועדהאשר,G20-והOECDהשלפעולהתוכניתהינהBEPSהתוכנית•

רווחיםוהטייתהמסבסיסבשחיקתהעוסקתBEPS-הבתופעתלהילחם

העסקיתהכלכליתהפעילותמבוצעתבהןממדינותמלאכותיתבצורה

תוכנית":להלן)רווחיםעלנמוכיםמסשיעוריהמחילותלמדינות

."(הפעולה

הכוללתהפעולהתוכניתאתOECD-הארגוןפרסם,2013יוליבחודש•

15יצאו2015אוקטוברבחודש.משולבותפעולות15שלרשימה

:BEPS-הלצמצוםאופרטיביותהמלצותובהםהסופייםהדוחות

1. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy;

2. Neutralizing the effects of hybrid mismatch arrangements;

3. Designing Effective Controlled Foreign Company;

4. Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other 
Financial Payments;



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

5. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance;

6. Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances;

7. Preventing the Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status;

Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: 

8. Intangibles;

9. Risks and capital;

10. Other high-risk transactions;



BEPS – Base Erosion & Profit Shifting

11. Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS;

12. Mandatory Disclosure Rules;

13. Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country 
Reporting;

14. Make dispute resolution mechanisms more effective;

15. Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax

Treaties



Preventing the Artificial Avoidance of Permanent
Establishment  Status (Action 7)

:תלויסוכןשלבהקשרוקבעמוסדתחולתהרחבת

מקיםאשר,תלויכסוכןייחשב,זרהישותעבורהיעדבמדינתהפועלסוכן

:הבאיםהתנאיםבהתקייםהזרהלישותקבעמוסד

.היעדבמדינתהזרההחברהבשםפועלהסוכן•

מובילתפקידלושישאוהזרההחברהבשםחוזיםעללחתוםנוהגהסוכן•

.הזרההחברהמצדמשמעותיתמעורבותשישללא,החוזיםבכריתת

שלשירותיםאונכסיםשללמכירהאו,הזרההחברהבשםהםהחוזים•

.הזרההחברה

הפעולותאםאו/ותלויבלתיסוכןהיותובמסגרתזאתעושההסוכןאם•

סעיףלעקרונותבהתאםוהכנהעזרבעיקרןמהוותידועלהמבוצעות

.הזרהלחברהקבעמוסדיקימולאאלופעולותאזי,המודללאמנת(4)5

בלעדיבאופןפועלאשר,סוכןכי,וקובעמוסיף,המודללאמנת(6)5סעיף•

.תלויכסוכןייחשב,לההקשוריםצדדיםעבוראוזרהישותעבור



Preventing the Artificial Avoidance of Permanent
Establishment  Status (Action 7)

:הכנהאועזרפעילותשלבהקשרקבעמוסדתחולתהרחבת

וככזאת,המיזםשלאחרתפעילותלכלקודמתכללבדרך"הכנה"הפעולת

שלהעיקריתהפעילותלאורתיקבעאשרקצרהלתקופהתימשךהיא

יהיהעזראוהכנהפעולתמשךבהםחריגיםמקריםייתכנו,זאתעם.המיזם

בנייהעבודותביצועטרםבנייהחברתעובדיאימון,למשל.ומשמעותיארוך

הינה,הדוחלפי"עזר"פעולת.ממושךזמןפרקלהמשךיכולאחרותבמדינות

ומשמעותיחיוניחלקמהווהאינהאך,התמיכהלפעולתמקבילהפעולה

תאופייןלאפעולהכי,וקובעממשיךהדוח.בכללותוהעסקלפעילות

אוהחברהנכסישלמהותיחלקנדרשלביצועהאם,"הכנהאועזרפעולת"כ

.עובדיה



ח שמונה  "דו–BEPS-הפרוייקט

מחירי העברה–עד עשר 



יחסי הגומלין בין מוסד קבע למחירי העברה

• Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations 2010 (TPG)

• BEPS 8-10: Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value
Creation. The guidance ensures that:

– actual business transactions undertaken by associated
enterprises are identified, and transfer pricing is not based on
contractual arrangements that do not reflect economic reality

– contractual allocations of risk are respected only when they are
supported by actual decision-making

– capital without functionality will generate no more than a risk-
free return, assuring that no premium returns will be allocated
to cash boxes without relevant substance

– tax administrations may disregard transactions when the
exceptional circumstances of commercial irrationality apply.



BEPS: Action 8-10

• The contractual terms of the transaction. 

• The functions performed by each of the parties to the transaction, 
taking into account assets used and risks assumed, including how 
those functions relate to the wider generation of value by the MNE 
group to which the parties belong, the circumstances surrounding 
the transaction, and industry practices.

• The characteristics of property transferred or services provided.

• The economic circumstances of the parties and of the market in 
which the parties operate.

• The business strategies pursued by the parties.



BEPS: Action 8-10

:BEPS 8-10מתוך ( ניתוח מהותי)Iדוגמא 

לפיו,הסכםנחתםהחברותבין.PחברתשלהמלאהבבעלותבתחברתהנהSחברת

.לתמלוגיםבתמורהSחברתשללשימושהרוחניקניינהאתנותנתPחברת

:כיעולההחברותביןהמסחרייםהיחסיםמניתוח

.SהחברהשלמכירותלקדםבכדיהחיצונייםלקוחותעםומתןמשאמנהלתPחברה•

שלשהמכירותכך,SלחברהקבועבאופןטכנייםתמיכהשירותימספקתPחברה•

.גדלותSהחברה

למלאSלחברהלאפשרמנתעלSלחברהאדםכוחמספקתPחברה,לעתמעת•

.לקוחותיהמולהתחייבויותיה

,התקשרותבחוזימשותףכצדPחברתאתלכלולמתעקשיםSחברתשללקוחותיהרוב•

.Sחברהלפקודתמשולמיםהשירותיםעבורשהתשלוםלמרות

החברהמןמשמעותיתתמיכהללאללקוחותיההשירותיםאתלספקמסוגלתלאSחברה•

PהחברהשלתמיכתהללאלהתפתחיכולתלהואיןP.

שלכמנהלתופועלתעסקיסיכוןלוקחתלמעשהPחברה,המקרהשלהמהותיתבבחינה

ורקאךתסתפקלאSהחברהלביןPהחברהביןהעסקהשלהזיהוי,כינקבע.Sהחברה

שלבחינה,זהבמקרה.הצדדיםהתנהגותבבחינתתתמקדאלא,בכתבהסכםתנאיפיעל

.Pחברהידיעלבוצעוהפונקציותכילמסקנהמובילהבפועלהצדדיםהתנהגות



BEPS: Action 8-10

:  BEPS 8-10מתוך ( ניתוח פונקציונלי)IIדוגמא 

• This functional analysis seeks to identify the economically
significant activities and responsibilities undertaken, assets used or
contributed, and risks assumed by the parties to the transactions.
The analysis focuses on what the parties actually do and the
capabilities they provide. Such activities and capabilities will
include decision-making, including decisions about business
strategy and risks.



BEPS: Action 8-10

: BEPS 8-10מתוך ( ניהול סיכונים)IIIדוגמא 

• In this section references are made to terms that require initial
explanation and definition. The term “risk management” is used to
refer to the function of assessing and responding to risk
associated with commercial activity. Risk management comprises
three elements:
(i) the capability to make decisions to take on, lay off, or decline a
risk-bearing opportunity, together with the actual performance of
that decision-making function,
(ii) the capability to make decisions on whether and how to
respond to the risks associated with the opportunity, together
with the actual performance of that decision-making function.
(iii) the capability to mitigate risk, that is the capability to take
measures that affect risk outcomes, together with the actual
performance of such risk mitigation.



BEPS: Action 7

• BEPS - Action 7: Additional Guidance on the 
Attribution of Profits to Permanent 
Establishments. 

• Authorized OECD Approach (the “AOA”)

• Significant People Function

• Step 1: functional and factual analysis is 
preformed to determine the functions 
undertaken by the DEPA on its account and the 
functions undertaken on behalf of the non 
Resident (risk or assets).

• Step 2: Attributable Profits to DEPA.  



BEPS - Action 7: Additional Guidance on the 
Attribution of Profits to Permanent Establishments. 

מוצריה  . 'ומייצרת מוצריה במדינה א' פרימה הינה חברה תושבת מדינה א•

לפרימה . של החברה פרימה משווקים בכל העולם באמצעות סוכני שיווק

. אין נוכחות פיזית באף אחד מהמדינות האחרות

והינה חברה קשורה לחברה פרימה  ' סלקו הינה חברה תושבת מדינה ב•

.לצורך מחירי העברה

:הסכם בין פרימה לסלקו קובע כלהלן•

.'סלקו הינה סוכן שיווק של פרימה במדינה ב–

.סלקו אחראית לאיתור לקוחות ולעיבוד הזמנות מול פרימה–

סלקו מספקת שירותי פרסום מקומיים בהתאם לאסטרטגיית פרסום –

.של פרימה

.פרימה מוציא חשבוניות ללקוחות ולוקחת סיכוני אשראי–

.  פרימה תשלם עמלות לסלקו עבור המכירות בפועל–



BEPS - Action 7: Additional Guidance on the 
Attribution of Profits to Permanent Establishments

:עובדות
מכירות

. 'שוק במדינה בהמכירות ויעדי נתח פרימה קובעת אסטרטגיית •

ומקבלת שלו אחר הביצועים עוקבת , המכירותהסוכן בוחרת את פרימה •
.או להפסיק את היחסים עם סוכן המכירותהאם להמשיך החלטות 

.סלקו אחראית לאיתור לקוחות ולעיבוד הזמנות מול פרימה•

כמו גם עבור התאמת , על קביעת מדיניות תמחור מוצריםפרימה אחראית •
של מדויקים באמצעות קביעת מחירים 'במדיניות לשוק של המדינה 

.'המדינה במוצרים המוצעים 

שיווק ופרסום  

וגם  שיווקית ותוכן פרסום גלובלית אסטרטגיה , פרימה קובעת את התקציב•
. 'בהמדינה עבור 

מפרימה  החזר במדינה ב ומקבלת את אסטרטגיית השיווק סלקו מיישמת •
.בכךכל ההוצאות הכרוכות עבור 

והשיווק ' פעילות סלקו אינה יוצרת נכסי שיווק בלתי מוחשיים במדינה ב•
.  מיוחדיםולא מתבצע בערוצים גנריים 

של  בלתי מוחשיים נכסי שיווק משפטית של אחראית על הגנה פרימה •
. הקבוצה



BEPS - Action 7: Additional Guidance on the 
Attribution of Profits to Permanent Establishments

מלאי

.עד שהוא מועבר ללקוחותלמלאי פרימה שומרת לעצמה זכות •

.פרימה אחראית על האחסון של המלאי•

אשראי ללקוחות  

תשלומים מהלקוחות מופקדים לחשבון של פרימה ופרימה לוקחת על  •
.עצמה סיכוני אשראי

.פרימה קובעת מדיניות אשראי ללקוחות•

לאחר בחינת יכולת  ' פרימה מאשרת כל מכירה ללקוחות במדינה ב•
.האשראי של הלקוח

.פרימה מנהלת רישום החייבים•

:ניתוח המקרה

נדרש תחילה ניתוח וקביעת הרווח , מאחר ופרימה וסילקו הינם צדדים קשורים•
(.מחירי העברה)9של סילקו בהתאם לסעיף 

.לאמנת המודל7בשלב הבא ייחוס רווח למוסד הקבע לפי סעיף •



?שאלות 

!תודה 

054-2651516

meori@ampeli-tax.co.il

http://www.ampeli-tax.co.il/

mailto:meori@ampeli-tax.co.il
mailto:meori@ampeli-tax.co.il
http://www.ampeli-tax.co.il/

