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חוזר מסים 25.2013
ארגון ה OECD -ממשיך לטפל בנושא
שחיקת בסיס המס והסטת רווחים
 22יולי2102 ,
לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך לדו"ח של ארגון ה OECD -מחודש פברואר השנה ,בנושא שחיקת בסיס
המס והסטת רווחים ,פרסם הארגון ביום  01ביולי  ,2102תוכנית עבודה מפורטת
אשר הוצגה בפני נציגי מדינות ה"( G20-התוכנית").
התוכנית כוללת  02תחומים ,לגביהם מתוכננת להתבצע עבודה נוספת שבסופה

קישורים רלוונטיים:
דף הבית של חטיבת המס

יינתנו המלצות קונקרטיות לכל אחד מהם .הארגון קבע מסגרת זמן אגרסיבית לכל

ל Deloitte's Webcast -בנושא
The OECD’s Action Plan on Base
Erosion and Profit Shifting

התחומים כוללים בין היתר :אתגרי מס בעולם הסחר הדיגיטלי; חיזוק כללי CFC

לדיון בנושאBase Erosion and Profit -
?Shifting: What's Next

תחום ועבודת הצוותים צפויה להסתיים בין ספטמבר  2102לדצמבר .2102

מקומיים; מניעת ניצול אמנות מס; שינוי הגדרות בנושא מוסד קבע; הידוק כללי מחירי
העברה בתחומים שונים לרבות :העברת נכסים בלתי מוחשיים ,נטילת סיכונים ,מימון

לארכיון חוזרים מקצועיים 3102

בקבוצות בינלאומיות ודרישות תיעוד כלליות; דרישות דיווח לתכנוני מס אגרסיביים,

לארכיון חוזרים מקצועיים בין השנים
3112-3103

וטיוב הליכי הסכמה הדדית.
התוכנית צפויה להביא לשינויים בתחומים האמורים ובכללם :המלצות לשינוי אמנת
המודל ,שינויים בעקרונות כללי מחירי ההעברה וכן להמלצות לחקיקה בדין הפנימי
של המדינות החברות.
על אף הצעות של מדינות שונות בעניין ,ארגון ה OECD -מציין כי התוכנית אינה
מכוונת לשינוי הארכיטקטורה הבסיסית של המיסוי הבינלאומי וכי אין כוונה לאימוץ
חוקי מס אוניברסליים ,או שינוי האיזון הקיים בדין בין מדינת המקור ומדינת
התושבות.
אנו נמשיך ונעדכן אתכם בנושא חשוב זה תוך כדי המלצה לביצוע חשיבה והיערכות
לשינויים שבפתח.
הנכם מוזמנים להשתתף בדיון אותו מקיימת  Deloitteכדי לדון בתוכנית הפעולה
של ה OECD -והשלכותיה:
לחצו כאן לרישום לדיון שיתקיים היום בנושא:
?Base Erosion and Profit Shifting: What's Next
לחצו כאן לרישום ל Deloitte's Webcast -שיתקיים ביום רביעי בנושא:
The OECD’s Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting

לצפייה בתוכנית העבודה לחץ כאן
 העולמית לחץ כאןDeloitte לצפייה בחוזר המלא של
:למידע ופרטים נוספים
, מנהל מחלקת מחירי העברה ושותף במחלקת המיסוי הבינ"ל, שותף,עו"ד ג'קי חולי
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