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חוזר מסים 32.2014
:BEPS Alert 6
מניעת התחמקות מלאכותית מיצירת מוסד קבע
טיוטה להערות הציבור ()Action 7
לקוחות וידידים יקרים,
בהמשך לפרסומים קודמים של משרדנו בנושא דיוני ה OECD -בעניין ה( BEPS -הסטת
רווחים ושחיקת בסיס המס) ה OECD -פרסם ביום  10באוקטובר  4102טיוטה בנושא

שנה שלישית ברציפות!
חטיבת המס שלנו דורגה כמובילה בשוק
הישראלי על-ידי מגזין המיסוי הבינלאומי World
Tax
את הדירוג ניתן לראות באתר World Tax
2015

מניעת התחמקות מלאכותית מיצירת מוסד קבע Preventing the Artificial ( -
( )Avoidance of PE Statusלהלן" -הטיוטה") .הטיוטה מעלה הצעות ביחס לשינוי
ההגדרות של המונח מוסד קבע ,וזאת במטרה להרחיב את תנאי הסף ולהתמודד בין
היתר עם אתגרי הכלכלה הדיגיטלית.
לפיכך ,ארגונים רב לאומיים נדרשים לבחון כיצד ישפיעו השינויים המוצעים בטיוטה ,באם
יתקבלו ,על מבנה הפעילות של הארגון ועל תוצאות המס הנובעת מכך.
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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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