
 

 

 

 2020 דצמברב   |  6 מסחטיבת ה  |   ישראל  

 

 

 24.2020 חוזר מסים

 עם התמודדות לצורך התאמות מחירי העברה

 הקורונה משבר אתגרי

 

 

 שלום לכולם,

 

לפני כשנה, פרצה מגפת הקורונה והובילה למשבר כלכלי עולמי, שהוביל לשיבושים 

לשחיקה ברמת הרווחיות. נשאלת השאלה בפעילות השוטפת של חברות רבות וכן 

האם תחת הנסיבות החריגות שנוצרו, צריך או ניתן לבצע התאמה בהיבט מחירי 

 העברה כך שהתוצאות הכלכליות יתאימו לתנאים בשוק.

 

למקרים  הרלוונטייםלידיעתכם עקרונות מחירי העברה מרכזיים  נביאבחוזר זה, 

קיצוניים כמו משבר הקורונה ואשר נוגעים לקבוצות רב לאומיות הפועלות בישראל 

 ובעולם כמו גם פתרונות אפשריים להקטנת חבות המס וחשיפת המס בעתיד.

 

 זה כולל את המרכיבים הבאים: חוזר

 

 סקירה קצרה על מגפת הקורונה והשפעתה על הכלכלה העולמית; :רקע .1

 

בחינת התאמות שניתן לבצע עבור חברות נדרשת : התאמות מחירי העברה .2

)אנליזה שתתמוך בתוצאות  המצויות במשבר בהיבט מחירי העברה

 הכלכליות(;

 



הנישום נדרש להסביר את : דרישות מן הנישום בהיבט מחירי העברה .3

 המגפה;ן התוצאות הכלכליות שנגרמו כתוצאה ישירה מ

 

על הנישום : משבריתבחינת היתכנות התאמות מחירי העברה לכלכלה  .4

 לתעד בזמן אמת את המסמכים העשויים לתמוך בפוזיציית המס;

 

 .הסעיפיםבחוזר המלא נכללת סקירה של  :מסקנות .5

 

על כן, אנו ממליצים ו כל שינוי בהיבט מחירי ההעברה מחייב קפדנות זהירה

לכלל לקוחותינו להתייעץ עימנו על מנת לקבל את הפתרון האופטימלי שימנע 

 מס בעתיד. חשיפת

 

 לחצו כאן - בחוזר המלאלצפייה 
 

 למידע ופרטים נוספים:

, Deloitteשותף, מנהל מחלקת מחירי העברה, חטיבת המס,  ,אטיאס גיא

 03-6086129טל': 

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

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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