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 שלום לכולם,
 

 חדשות הנחיות הכולל ח"דו 2020 לפברואר 11 ביום פרסם OECD-ה ארגון

-ה לפרויקט המשך מהווה זה ח"דו. פיננסיות בעסקאות העברה מחירי היבטי אודות

BEPS עסקאות במגוון הצדדים מעורבות של נכון מיפוי אודות הן הנחיות ומספק 

 בין בעסקאות ח"הדו עוסק, היתר בין. שוק בתנאי תמחורן אודות והן פיננסיות

 הסדרים וכן(, נוחות למכתבי התייחסות כולל) ערבויות, הלוואות, גידור של חברתיות

 ביטוח או מימון גוף ליצירת קולקטיבים משאבים ממנפים קבוצה חברי במסגרתם

 (.cash pool/captive insurance-במקור) הקבוצה חברי לטובת הקבוצה של פנימי

 

 מחוב) מס לצרכי ממנה חלק או עסקה מחדש לסווג הצורך לשאלת מתייחס ח"הדו

 הצדדים של הכלכליות הנסיבות, החוזיים התנאים את לבחון הצורך את ומדגיש(, להון

: צד כל של המעורבות את וכן, הצדדים של העסקיות האסטרטגיות את, והשוק

 עצמו על לוקח צד שכל הסיכונים, העסקה במסגרת מבצע צד שכל הפונקציות

 .שימוש בהם עושה צד שכל והנכסים

 

 בין ח"הדו לאור לבחון נכון, קבוצתיים-תוך cash pooling הסדרי בבחינת, למשל, כך

 מספק או בלבד תיאום בפעילות עוסק ההסדר על האמון בקבוצה הגורם אם: היתר

 הכרוכים הפיננסיים בסיכונים נושא הוא אם(; בפועל או/ו חוזית) נוספים שירותים



; בפועל הזה בסיכון לשאת הכלכלית היכולת את לו יש ואם חוזית מבחינה זו בפעילות

 זכויות או הדדיות ערבויות של קיומן את; להסדר השונים הצדדים של מעורבותם את

 אחד מצד פירעון חדלות של במקרה שניתן חברתי הבין הסיוע ואת; הצדדים בין קיזוז

 .בקבוצה הגורמים

 

 לא' ג צד אשר לישות שתינתן שהלוואה ח"הדו מציין חברתיות בין להלוואות ביחס

 מחדש ותסווג יתכן(, דרכם בתחילת רבים אפים-סטארט כגון) הלוואה לה מעניק היה

 או הקבוצה אם רק ההלוואה את לספק מוכן היה' ג צד בהם במקרים. כהון מס לצרכי

 לצרכי מחדש מסווגת להיות עשויה ההלוואה, להלוואה ערבות מספקת ממנה ישות

 שהועבר שהמזומן בעוד, ההלוואה את שקיבל הוא הערבות נותן שבו באופן מס

 במיוחד רלוונטיות להיות עשויות כאלה סיטואציות. כהון ייחשב המקבלת לחברה

 ולכן שלהם הבנות לחברות בנקאי מימון לגייס המתקשים ישראליים אפים לסטארט

 .חברתי בין חוב מעניקים

 

 הריבית שיעור את לתקף מנת על בו למצב מתייחס ח"הדו כי לב לשים גם כדאי

 קובע ח"הדו. מהבנק שהתקבלה הצעה מספק הלווה, חברתית בין הלוואה במסגרת

 שמדובר מכיוון, היתר בין, שוק לתנאי מספקת ראיה בכך לראות אין כזה במקרה כי

 .ממשית בעסקה ולא בהצעה

 

 יתר ולשים, הקרוב בזמן ההנחיות את ללמוד צפויות - ובעולם בישראל – מס רשויות

 ישות לכל מומלץ, בהתאמה. מס שומות במסגרת אלו מעין עסקאות בחינת על דגש

 ואת ח"הדו את בזהירות לבחון קבוצתיות תוך פיננסיות עסקאות בעלת לאומית רב

 .פעילותה על השלכותיו

 

 כאן לחץ –( האנגלית בשפה) Deloitte של המלא המבזק לקריאת

 

 

 לחץ –( האנגלית בשפה) Deloitte של המקוצר המבזק לקריאת
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