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 17.2015חוזר מסים 
 תקנות זמניות המתייחסות   - מחירי העברה בארה"ב

   לקוד המסים האמריקאי 482ו  367לתאום בין סעיפים 

 

 

 ,יקרים וידידיםלקוחות 

 

 המבהירות את שרד האוצר האמריקאי תקנות זמניותפרסם מ 2015בספטמבר  14 יוםב

 arm's length) מחיר השוקתיאום הראוי בין יישום עקרון ל ביחס IRS-גישת ה

standard) השיטה הטובה ביותר" כללו "best method rule) ) לבין  482בהתאם לסעיף

  .סים האמריקאייתר הוראותיו של קוד המ

 

לרבות סינרגיות  המועבר בין צדדים קשורים התקנות הזמניות קובעות שכל דבר בעל ערך

 בהתאם לעקרון תמורה הולמתהניתנות במסגרת עסקאות בין צדדים קשורים מחייבות 

-התקנות הזמניות מאפשרות ל. וזאת ללא כל קשר לצורה או לאופי העסקה מחיר השוק

IRS  ולנתחן ( לפני, אחרי או תוך כדי השנה הנבדקת)לצרף את ערכן של עסקאות נפרדות

וד וזאת אפילו אם אותן עסקאות נשלטות על ידי סעיפים אחרים לק 482בהתאם לסעיף 

 (. והתקנות שהותקנו על פי אותם סעיפים)של הקוד 

 

 כאן צולחלקריאת החוזר המלא 

 

 כאן צולחלקריאת החוזר המלא באנגלית 
 

 
 למידע ופרטים נוספים:

 ,חטיבת המס ומנהל מחלקת מחירי העברהבמנהל משותף , שותף, קי חולי'ד ג"עו
  03-6085424 ':טל

  03-6086123':טל, חטיבת המס, מחלקת מיסוי בינלאומי, דירקטור, שלמה האבשר
 03-6086129 ': טל, חטיבת המס, מחלקת מיסוי בינלאומי, בכיר מנהל, גיא אטיאס

 

 

 

   
 קישורים רלבנטיים:     

 

 דף הבית של חטיבת המס

 

 לניוזלטר "רשת המס"

 

  2014לארכיון חוזרים מקצועיים 

 

 2015לארכיון חוזרים מקצועיים 
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 אין שכן מתאימה, מקצועית עצה לקבל מבלי כלשהו שימוש בו לעשות או/ו זה חוזר תוכן על להסתמך אין

 בו. לאמור לבך תשומת את להסב אלא החוזר מטרת

 כל הזכויות שמורות.© 
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