
 
 

 

 

   2017 פברוארב 15|      מסחטיבת ה  |     ישראל 

 

7.20110חוזר מסים   
", וניהול שליטה: "הבינלאומי במיסוי מוצעים חקיקה שינויי

 מחירי לגבי והדיווח התיעוד דרישות עדכון", זרה נשלטת חברה"
 עודף מס של במקרה חוץ לתושב פטור למתן ואפשרות העברה
.בישראל    

.2017 – ז"התשע(, 238' מס) הכנסה מס לתיקון חוק הצעת  

 

 שלום לכולם,

 2017 - (, התשע"ז238לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  1106הצעת חוק הממשלה 

 שפורסמה לאחרונה מטפלת במספר נושאים בתחום המיסוי הבינלאומי:

  "חברה קביעת חזקה ניתנת לסתירה לשליטה וניהול מישראל של  -"שליטה וניהול

 שהתאגדה מחוץ לישראל.

 )הרחבת תחולת המיסוי בשל ההחזקה בחנ"ז,  - "חברה נשלטת זרה" )חנ"ז

באמצעות תיקון ההגדרה של "הכנסה פסיבית", כך שהיא תחול גם על הכנסה מעסק 

 . שכירות ודמי תמלוגים, הצמדה הפרשי, ריבית שמקורה שהתקבלה מצד קשור

 המלצות בהתאם לייקבע דיווח  -י מחירי העברה עדכון דרישות התיעוד והדיווח לגב

לאומיות בין צדדים קשורים, לרבות קביעת חובות תיעוד -ביןלגבי עסקאות  BEPS -ה

של חברת אם בקבוצה רב  country by countryבמחירי העברה ודיווח רחב בשם 

 מיליארד ש"ח.   3.4לאומית שמחזור עסקיה עולה על 

  חוץ במקרה של מס עודף בישראלאפשרות למתן פטור לתושב. 

 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


נציין כי מדובר בהצעת חוק בלבד, שבשלב זה אין לה תוקף מחייב ואין וודאות לגבי 

 הנוסח הסופי שיאושר.

 

 לחצו כאן –לחוזר המלא 
 

 לחצו כאן –להצעת החוק 
 

 

 למידע ופרטים נוספים:

עסקאות ת מחלקת ליווי מנהלו שותפה, מנהלת חטיבת המס ,אלונה מירוןרו"ח 

 03-6085540 טל': ,בינלאומיות

 03-6086129 :טל' ,מנהל מחלקת מחירי העברה, חטיבת המס ,גיא אטיאס

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא 

 את תשומת לבך לאמור בו.להסב 
 כל הזכויות שמורות.© 
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