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הנדון :ארגון ה OECD -מוציא דו"ח ראשון בנושא שחיקת בסיס המס והסטת רווחים

ארגון ה OECD -פרסם ביום ה 21-לפברואר דו"ח מפורט ראשון בנושא שחיקת בסיס המס והסטת רווחים ( Base Erosion
 .)and Profit Shiftingהדו"ח הוצג בפני שרי אוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של מדינות ה G-20 -בפגישתן במוסקבה ביום
ה 21-21 -בפברואר .נציגי ה G-20 -קיבלו בברכה את הדוח והצהירו כ הוא מהווה נדבך חשוב בשמירה על היציבות
הכלכלית ובסיס המס של המדינות השונות .כמו כן .כמו כן ,הוצהר כי מדינות ה G-20 -יפעלו בנחישות בהתמודדות עם
שחיקת בסיס המס והסטת רווחים וכי הן מצפות לדו"ח מקיף הכולל תכנית פעולה מפורטת אותו יפרסם ארגון הOECD -
בחודש יולי השנה .בהקשר זה ,חזרו חברי ה G-20 -והצהירו על תמיכתם בהמשך חיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות
השונות לרבות בדרך של חילופי מידע ממוכנים.

דו"ח ה OECD -קובע כי שחיקת בסיס המס והסטת רווחים בידי תאגידים בינלאומיים מהווה בעיה מרכזית ,אשר מקורה
הוא בכך שעקרונות המס הבינלאומיים ,אשר נועדו לאפשר חלוקה הוגנת של עוד המס בין המדינות השונות לא התפתחו
בקצב התואם את קצב התפתחות הסביבה העסקית הבינלאומית .על פי ה ,OECD-עקרונות המס שפותחו בחלקם במחצית
הראשונה של המאה ה 12-מבוססות על סביבה כלכלית בעלת אינטגרציה גלובלית נמוכה ,אינם תואמים את הסביבה
הכלכלית הנוכחית המאופיינת על ידי חשיבותם הגבוהה של נכסים בלתי מוחשיים והתפתחות מועצת בתחומי הטכנולוגיה
והתקשרות.

מסקנת הדו"ח היא כי בנוסף לצורך להגדיל את השקיפות ביחס לשיעורי המס האפקטיביים ביחס לתאגידים רב-לאומיים ,יש
לתת את הדעת על התחומים הבאים:



פעולה באמצעות גופים היברידיים ויצירת ארביטראז' מיסויי (.)Double non-taxation



עקרונות אמנת המודל של ה OECD -בהקשר לאספקה דיגיטלית של סחורה ושירותים.



היבטי המס של עסקאות פיננסיות בין חברתיות לרבות עסקאות אשראי וביטוח בין-חברתי.



מחירי העברה ,ובפרט בקשר עם ניוד סיכונים ונכסים בלתי מוחשיים ,פיצול מלאכותי של נכסים בלתי מוחשיים
ועסקאות בין-חברתיות אשר לעיתים רחוקות בלבד מתקיימות בין צדדים שלישיים.



יעילותו של דין מקומי אשר נועד להילחם בהימנעות ממס ( ,GAARSמשטרי  CFCוכללי מימון דק) וכללים שנועדו
למנוע שימוש לרעה של אמנות מס.



משטרי מס מזיקים.
ארגון ה OECD -מעודד את המדינות השונות לשתף פעולה וליזום צעדים על מנת לעמוד באתגרים אלו ,לרבות בחינת
עקרונות יסוד באשר למיסוי מבוסס מקור ומיסוי מבוסס תושבות.
כאמור ,ה OECD -צפוי לפרסם דו"ח אשר יציג תכנית פעולה בעניין זה בחודש יולי השנה .במסגרת זו ,ארגון הOECD -
פרסם בין השאר פירוט של כ 022-תכנוני מס אשר הוגדרו על ידו כאגרסיביים וזו לתפוצה פנימית של רשויות המס במדינות
החברות .כמו כן ,ה OECD -פרסם בשנת  1222את פרק תשע להנחיות ה OECD -העוסק בהיבטי מחירי העברה הנובעים
משינוי מודל עסקי וכן ,בימים אלו ובתקופה הקרובה צפוי ה OECD -לפרסם טיוטה מתוקנת בהתייחס להוראות פרק 1
להנחיות ה OECD -העוסק במחירי העברה וקניין רוחני ,לרבות בתנאים לזכאות מפירות בעלות בקניין רוחני כאמור.
בעקבות התפתחויות אלו ,אנו נמשיך ונעדכן אתכם בנושא חשוב זה וכיצד ניתן להיערך להוראות אלו.
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