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 ראשונים דוחות שבעה פרסום -5 עדכון מספר 

 
 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

במה שמכונה  OECD -בהמשך לחוזרים קודמים של משרדנו אשר עסקו ביוזמת ארגון ה

לאחרונה פרסם הארגון, בהתאם ללוח (, BEPS -"הסטת רווחים ושחיקת בסיס המס" )ה

הזמנים הצפוף שהציב לעצמו, שבעה דוחות ראשונים במסגרת הטיפול במיסוי חברות רב 

לאומיות. הדוחות מהווים אבן דרך משמעותית ביותר בדרך לשינוי מדיניות המיסוי של 

וי עקרונות אלו אינו צפ מעשי של יישוםאמנם  .חברות רב לאומיות במדינות המפותחות

חברות עם לפיכך,  ., יחד עם זאת "סוף מעשה במחשבה תחילה"5102שנת סוף לפני 

פעילות רב לאומית גדולה נקראות כבר היום להיערך, לבחון את החשיפה, ולדון 

 4בהערכות הארגון לקראת השינוי

יישום ההמלצות מהווה אתגר בפני עצמו לרשויות המס, אשר במקרים רבים עלולים להיות 

 מנוגדים למדיניות מס מיטיבה שמטרתה למשוך השקעות זרות.

בדוחות  OECD -בחוזר זה אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עיקרי המלצות ה

  .5102כמו גם בדבר הצפי לדוחות נוספים שיפורסמו בספטמבר ודצמבר  ,שפורסמו

  לצפייה בחוזר המלא

 

 למידע ופרטים נוספים:

  ,מחלקת מחירי העברהמנהל ו מנהל משותף חטיבת המס שותף, עו"ד ג'קי חולי,

  10-4142656טל': 

 10-4142206טל':  ,מחלקת מיסוי בינלאומי, חטיבת המסמנהל בכיר,  עו"ד משה בינה,

  10-4142044טל' :  ,חטיבת המס מנהל, מחלקת מיסוי בינלאומי, ,ח איציק רופא"רו

 10-4144005מנהל, מחלקת מיסוי בינלאומי, חטיבת המס, טל':  עו"ד יריב מויאל,

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית 

 מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו

 

 כל הזכויות שמורות.© 

 

 
 

 קישורים רלבנטיים: 
 . 

 לדף הבית של חטיבת המס

 לדף הבית של מחלקת מחירי העברה

 BEPS-בנושא ה OECD-ח הכללי של ה"לדו

בספטמבר  04-שהתפרסמו ב  OECD-דו"חות ה
5106  

 

 
Home | Security | Legal | Privacy 

 

     

http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/25.2014.pdf
http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/25.2014.pdf
mailto:jhoulie@deloitte.co.il?subject=חוזר%20מסים%2014.2014
mailto:jhoulie@deloitte.co.il?subject=חוזר%20מסים%2014.2014
mailto:mbina@deloitte.co.il?subject=חוזר%20מסים%2014.2014
mailto:mbina@deloitte.co.il?subject=חוזר%20מסים%2014.2014
mailto:iroffe@deloitte.co.il?subject=חוזר%20מסים%2014.2014
mailto:ymoyal@deloitte.co.il?subject=חוזר%20מסים%2014.2014
mailto:ymoyal@deloitte.co.il?subject=חוזר%20מסים%2014.2014
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/transfer-pricing/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/services/tax/transfer-pricing/index.htm
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/beps-2014-deliverables-executive-summaries%20-A-.pdf
http://www.deloitte-israel.co.il/Sites/deloitte/content/File/beps-2014-deliverables-executive-summaries%20-A-.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/security/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/legal/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_IL/il/privacy/index.htm
http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://www.linkedin.com/company/2423741?goback=.nmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.facebook.com/deloitteisrael
https://twitter.com/Deloitte
http://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael


 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

Brightman Almagor Zohar 

1 Azrieli Center 

Tel Aviv 67021 

P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related 

entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  

Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.  
   

© 2014 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Unsubscribe 

 
 

 

mailto:MKoby@deloitte.co.il?subject=הסרה%20מרשימת%20תפוצה%20-%20חטיבת%20המס

