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8.20182 מסיםחוזר   

BEPS עדכון  

 MLI-ה לאומית הרב האמנה את מאשררת ישראל

 

 שלום לכולם, 

 המס אמנת את המאשרר מסמך OECD -ל הגישה ישראל 2018, לספטמבר 13-ב

 בסיס שחיקת את למנוע שמטרתם מס לאמנות הנוגעים צעדים ליישום צדדית הרב

 "(.המסמך)להלן: " 2017ביוני  17, שנחתמה ביום ("MLI") רווחים והסטת המס

 

אמורה ו 2019 בינואר 1-ב ישראל לגבי לתוקף להיכנס צפויה צדדית הרב האמנה

 נהיה ישראל .ישראל חתומה עליהן המס מאמנות ניכר חלק משמעותי באופן לשנות

 רשימת גם כולל שהוגש המסמך MLI.-ה אישרור את שהפקידה 11 -ה המדינה

 .מטה בקישור ראה - OECD -ל ישראל שהגישה והערות הסתייגויות

 

, היברידיים הסדרים, אמנות ניצול בדבר שונות הוראות כוללת צדדית הרב האמנה

  .הדדית ועוד הסכמה הליכי ,קבע מוסדהגדרת 

 

 הוגדרו אשר מס אמנות 53 של רשימה OECD -ל הגישה ישראל ,מסמךה במסגרת

 Covered Tax" :להלן)MLI -ל פוטנציאלית הכפופות מס כאמנות ישראל ידי על

 Agreements" בריטניה עם שלה האמנות את החריגה ישראל זה למועד (. נכון ,

 .וגרמניה שוויץ



 

 הפקידו לאמנה הצדדים ששני במידה רק לתוקף תיכנס צדדית הדו האמנה כי יודגש

 מס אמנת ליישם מנת על .המוגדרת התקופה שחלפה ולאחר האשרור מסמכי את

 הקיימת המס לאמנת הן הדעת את לתת יש MLI -ה על החתומות למדינות הנוגעת

 לידי בא שהדבר כפי המדינות שתי על המוסכמים לסעיפים הןו המדינות שתי בין

 . OECD -ל ידן על שהוגשו האשרור במסמכי ביטוי

 כאן צולח-אלשרהיקף ההשפעה על אמנות המס של ילטבלה המתארת את 

 

 המס אמנות מרבית על- MLI ה את ליישם בחרה ישראל ומדינת היותכמפורט לעיל, 

 ולחברות בישראל הפעילות לאומיות רב לחברות ממליצים אנחנו, חתומה היא עליהן

האמנות  על MLI -ה השלכות את בצורה יסודית לבחון ל"בחו הפעילות ישראליות

הרלוונטיות להן ולבחון האם השלכות אלה דורשות שינוי או חשיבה מחדש על מודל 

 בחינה ודורשת יותר מורכבת הנה MLI -ה בעידן מס אמנות ינתבח. הפעילות

נשמח לסייע ולייעץ  .האמנות של נכון יישום לוודא מנת על מס מומחי ידי על ספציפית

 בפרט. MLI -בכלל ול BEPSבנושאים הקשורים לרפורמת ה 

 

 לחצו כאן-OECD-במסמך ההסתייגויות שישראל הפקידה ללצפייה 

 לחצו כאן-BEPS-צדדית ליישום הוראות ה-באמנה הרבלצפייה 
 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085519טל':  ,Deloitte, חטיבת המס, מיסוי בינלאומי, דירקטור ,משה בינה
  03-6086132 , טל':Deloitteמנג'ר, מיסוי בינלאומי, חטיבת המס,  ,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.© 
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