
 
 

 

 

 2021 ינוארב 11  | המס  חטיבת ישראל  | 

 

 

 3.2021חוזר מסים 

באשר ליישום  OECD-הנחיות ארגון ה

  ות מחירי העברה בעת מגפת הקורונהעקרונ

 

 

 שלום לכולם,

הנחיות בדבר יישום תקנות מחירי העברה בצל מגפת  OECD-פרסם ארגון ה, לאחרונה

חלו שינויים מהותיים בתנאים , שנוצר בעקבות המגיפה לאורך המשבר הכלכלי. הקורונה

יתכן , בנסיבות מסוימות, הכלכליים המאפיינים עסקאות וההסכמים הנלווים להם ועל כן

 .וישנו צורך בהתאמות למחירי העברה בקבוצה

ראו מטה , לקריאה מעמיקה יותר. ההנחיות מתמקדות בהתאמות המתומצתות להלן

 .Deloitte Globalהפניה לחוזר של 

ימשיכו להיות OECD -ראוי לציין כי עקרונות מחירי העברה כפי שפורסמו על ידי ה

אך יתכנו שינויים ואף שינויים  ,רלוונטיים בקביעת האנליזה המתייחסת למחירי העברה

 .משמעותיים ביישום עקרונות אלו בהתאם לשינויים הכלכליים והעסקיים של הנישומים

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


 :OECD-נחיות ההתאמות מחירי העברה בה

  אתית:אנליזה השוו .1

מגפת הקורונה הובילה לשינויים משמעותיים בפעילותן הכלכלית של חברות רבות ועל 

כן, ישנו קושי להתבסס על נתוני עבר בבואנו לבצע אנליזה השוואתית. לכן, מומלץ 

לבחון האם חלו שינויים משמעותיים בהכנסות ובהוצאות של החברות ובכלל בתעשיות 

היות ואלה עשויים להוביל למאפיינים כלכליים שונים בהיבט עסקאות  ,שבהן הן פועלות

חברתיות. במידה וחלו שינויים מהותיים, ישנו צורך לבחון התאמות הנוגעות למחירי -בין

 ההעברה.

 ייחוס הפסדים והקצאת עלויות הקשורות למגפת הקורונה בין הישויות בקבוצה: .2

הקצאת עלויות תפעוליות שמקורן במגפת הקורונה צריכה להתבצע בהתאמה לרמות 

הסיכון בהם נושאות הישויות בקבוצה ולהביא למצב שבו החברות נושאות עלויות 

  שסביר להניח שחברות דומות נושאות גם כן.

 תכניות סיוע ממשלתי: .3

ילות החברה ולכן קבלת סיוע ממשלתי עשויה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות פע

יש לבחון את ההסכמים בין הישויות בקבוצה ולשקול להתאימם, כמו גם את אופן 

 תמחור העסקאות שקיימות בין הצדדים.

 הסדרים קיימים עם רשויות מס: .4

מגפת הקורונה הובילה לשינויים משמעותיים בתנאים הכלכליים שעמן מתמודדות 

הסכמים שנחתמו עם רשויות מס טרם פרוץ חברות רבות ולחלקן נוצר קושי ליישם 

המגפה. מומלץ לבחון את השפעת המשבר על הקבוצה ולבחון האם צריך או ניתן לבצע 

  שינויים בהסכמים אלה על בסיס המציאות הנוכחית.

או רמת /במידה וארגונכם הושפע משמעותית ממגפת הקורונה ברמת היקף המכירות ו

תאם שיחה עם המומחים של דלויט בכדי לראות האם אנו ממליצים ל, הוצאות/הרווחיות

יש צורך או האם ניתן לבצע התאמות מחירי העברה תוך שימוש בהנחיות המיוחדות 

 .האמורות

 

  לחצו כאן –( בשפה האנגלית)לצפייה בחוזר המלא 

 :ופרטים נוספיםלמידע 

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

6086129 

 03-7181866 טל': ,Deloitte מנהל במחלקת מחירי העברה, חטיבת המס, ,יואל כץ

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

 אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 

 
 

        
 

     

 

 
www.deloitte.co.il  

 

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.    

https://www.taxathand.com/article/15884/OECD/2020/OECD-guidance-on-transfer-pricing-implications-of-COVID-19-pandemic-released
https://www.taxathand.com/article/15884/OECD/2020/OECD-guidance-on-transfer-pricing-implications-of-COVID-19-pandemic-released
mailto:guattias@deloitte.co.il
mailto:yokatz@deloitte.co.il
http://www.deloitte.co.il/
https://solutionsmap.deloitte.co.il/?v=contact
https://www.facebook.com/deloitte
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www.instagram.com/lifeatdeloitteisrael/


 

Deloitte Israel & Co. is a firm in Deloitte Global Network. Deloitte Israel Group a leading professional services 

firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. The firm 

serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 

are traded on the Israeli, US, European and foreign capital markets.  

 

© 2021 Deloitte Israel & Co. 

.  

 

 


