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201620.סים מחוזר   
סיווג מכשירים  לענייןתקנות סופיות  - מיסוי אמריקאי

 תקנות סופיותכהון או כחוב קשורים צדדים בין פיננסים 
  סים האמריקאילקוד המ 385סעיף  לפי

 

 

 שלום לכולם,

 

וכן תקנות )פרסם משרד האוצר האמריקאי תקנות סופיות  2016אוקטובר  מהלךב

" או 385תקנות לפי סעיף )להלן: " סים האמריקאילקוד המ 385לסעיף  (זמניות

"(. התקנות הנ"ל קובעות דרישות תיעוד מינימאליות בכדי התקנות הסופיות"

צדדים קשורים יסווגו כחוב לצורכי מס פדראלי. בין שמכשירים פיננסיים מסוימים 



היו אחרת ש ,בנוסף התקנות הסופיות מתייחסות כהון למכשירים פיננסים מסוימים

הפועל היוצא מכך הינו כי הוצאות מימון שהוצאו  .מסווגים כחוב לצורכי מס פדראלי

 בקשר עם מכשירים פיננסים מסוימים לא יותרו בניכוי.

ונות למנוע מקרים של הימנעות מתשלום מס אמריקאי התקנות הסופיות מכו

 .(earning stripping)באמצעות הסטת רווחים למדינות אחרות 

 

יום ב שהוצעונציין כי התקנות הסופיות הינן צרות יותר מבחינת היקפן ביחס לתקנות 

 יובהר להלן.ש"( כפי שהוצעוהתקנות )להלן: " 385לסעיף  2016לאפריל,  4

 

 הנם כמפורט להלן: שהוצעויקריים בין התקנות הסופיות לבין התקנות השינויים הע

 

 מכשירים פיננסים אשר הונפקו על ידי ישויות זרות הוצאו  - החרגת מנפיק זר

מגדרן של התקנות הסופיות והן אינן חלות עליהן כלל ועיקר )לרבות חברות 

 נשלטות זרות אמריקאיות(. 

 

  החרגת חברותS, RIC ו-REIT -  התקנות הסופיות אינן חלות על חברות

אמריקאי )למעט אלה  REITקרנות נאמנות( וכן על  -)כגון  S" , RICs"מסוג

 המוחזקות על ידי חברות קשורות(. 

 

 לא מאפשרות סיווג מפוצל למכשיר  הסופיות התקנות - ביטול סיווג מפוצל

היוצא מכך הינו כי . הפועל (bifurcation rule) חוב והון וחלק וחלקש פיננסי

וג כהון או כחוב בלבד. משרד מכשיר פיננסי בין חברתי יכול להיות מסו

 ממשיכים לבחון סוגיה זו. IRS-האמריקאי וההאוצר 

 

 כי דרישות התיעוד קובעות התקנות הסופיות  - הארכת מועד התיעוד

הנפקת  ממועדיום  30לא תוך תתקיימנה במועד הגשת דוח המס הפדרלי ו

 החוב.

 

 חזקה ניתנת  כי קיימת הסופיות קובעות התקנות - חזקה מבוססת תיעוד

לסתירה לגבי קבוצת חברות אשר באופן כללי עומדת בדרישות התיעוד 

גם אם היה כשל בתיעוד  ,הינו חוב ולא הוןספציפי שהסיווג של מכשיר 

 .המכשיר האמור

 

 שהונפקורק על מכשירי חוב התקנות הסופיות חלות  - תחולה מאוחרת 

 ,שהוצעו. יצוין בהקשר זה כי בהתאם לתקנות 2018בינואר  1-לאחר ה

דרישות התיעוד על מכשירים פיננסים שהונפקו היו צפויות לחול מיום פרסום 

 התקנות הסופיות ולפיכך מדובר בהקלה משמעותית.

 

 מחריגות התקנות הסופיות  - החרגת הסדרי מזומנים והלוואות קצרות מועד

בהתאם להסדרי מזומנים וכן מקדמות המממנות צורכי נזילות פיקדונות 

ימשיכו   cash poolingלטווח קצר. לפיכך, הלוואות קצרות מועד והסכמי

 להיות מסווגים כחוב ולא יסווגו ככלל כהון בהתקיים התנאים הרלוונטיים.

 



)ו/או חברות אחרות שאינן  עבור חברות ישראליותהתקנות האמורות רלוונטיות 

המהוות חלק מקבוצה רב לאומית הכוללת חברות אמריקאיות שחלק ריקאיות( אמ

 ואלממליצים שקבוצות רב לאומיות ו אנמפעילותן ממומנת באמצעות חוב בין חברתי. 

על  ,לחברות אמריקאיות קשורותשניתנו את ההלוואות הבין חברתיות שלהן  תבחנה

את השפעת התקנות על החוב  בחוןלשכן ובמידה תקנות מנת לקבוע אם הן כפופות ל

 .הקיים ו/או על חוב חדש בקבוצה
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