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חוזר מסים 17.2015
מחירי העברה בארה"ב  -תקנות זמניות המתייחסות
לתאום בין סעיפים  367ו  482לקוד המסים האמריקאי
לקוחות וידידים יקרים,

קישורים רלבנטיים:

ביום  14בספטמבר  2015פרסם משרד האוצר האמריקאי תקנות זמניות המבהירות את
גישת ה IRS-ביחס לתיאום הראוי בין יישום עקרון מחיר השוק ( arm's length
 )standardוכלל "השיטה הטובה ביותר" ) )best method ruleבהתאם לסעיף  482לבין
יתר הוראותיו של קוד המסים האמריקאי.

דף הבית של חטיבת המס

התקנות הזמניות קובעות שכל דבר בעל ערך המועבר בין צדדים קשורים לרבות סינרגיות
הניתנות במסגרת עסקאות בין צדדים קשורים מחייבות תמורה הולמת בהתאם לעקרון
מחיר השוק וזאת ללא כל קשר לצורה או לאופי העסקה .התקנות הזמניות מאפשרות ל-
 IRSלצרף את ערכן של עסקאות נפרדות (לפני ,אחרי או תוך כדי השנה הנבדקת) ולנתחן
בהתאם לסעיף  482לק וד וזאת אפילו אם אותן עסקאות נשלטות על ידי סעיפים אחרים
של הקוד (והתקנות שהותקנו על פי אותם סעיפים).
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.מטרת החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו
.© כל הזכויות שמורות

Home | Security | Legal | Privacy

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Brightman Almagor Zohar
1 Azrieli Center
Tel Aviv 67021
P.O.B. 16593, Tel Aviv 61164
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
© 2015 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Unsubscribe

.

