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חוזר מסים 524502.
BEPS Alert
עדכון מספר  - 5פרסום שבעה דוחות ראשונים

לקוחות וידידים יקרים,
בהמשך לחוזרים קודמים של משרדנו אשר עסקו ביוזמת ארגון ה OECD -במה שמכונה
"הסטת רווחים ושחיקת בסיס המס" (ה ,)BEPS -לאחרונה פרסם הארגון ,בהתאם ללוח
הזמנים הצפוף שהציב לעצמו ,שבעה דוחות ראשונים במסגרת הטיפול במיסוי חברות רב
לאומיות .הדוחות מהווים אבן דרך משמעותית ביותר בדרך לשינוי מדיניות המיסוי של
חברות רב לאומיות במדינות המפותחות .אמנם יישום מעשי של עקרונות אלו אינו צפוי
לפני סוף שנת  ,5102יחד עם זאת "סוף מעשה במחשבה תחילה" .לפיכך ,חברות עם
פעילות רב לאומית גדולה נקראות כבר היום להיערך ,לבחון את החשיפה ,ולדון
בהערכות הארגון לקראת השינוי4
יישום ההמלצות מהווה אתגר בפני עצמו לרשויות המס ,אשר במקרים רבים עלולים להיות
מנוגדים למדיניות מס מיטיבה שמטרתה למשוך השקעות זרות.
בחוזר זה אנו מבקשים להביא לידיעתכם את עיקרי המלצות ה OECD -בדוחות
שפורסמו ,כמו גם בדבר הצפי לדוחות נוספים שיפורסמו בספטמבר ודצמבר .5102

לצפייה בחוזר המלא

קישורים רלבנטיים:
.

למידע ופרטים נוספים:
עו"ד ג'קי חולי ,שותף ,מנהל משותף חטיבת המס ומנהל מחלקת מחירי העברה,
טל'10-4142656 :
עו"ד משה בינה ,מנהל בכיר ,מחלקת מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס ,טל'10-4142206 :
רו"ח איציק רופא ,מנהל ,מחלקת מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס ,טל' 10-4142044 :
עו"ד יריב מויאל ,מנהל ,מחלקת מיסוי בינלאומי ,חטיבת המס ,טל'10-4144005 :

לדף הבית של חטיבת המס
לדף הבית של מחלקת מחירי העברה
לדו"ח הכללי של ה OECD-בנושא הBEPS-
דו"חות ה OECD -שהתפרסמו ב 04-בספטמבר
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אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית
מתאימה ,שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
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