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חוזר מסים 10.2017
שינויי חקיקה מוצעים במיסוי הבינלאומי" :שליטה וניהול",
"חברה נשלטת זרה" ,עדכון דרישות התיעוד והדיווח לגבי מחירי
העברה ואפשרות למתן פטור לתושב חוץ במקרה של מס עודף
בישראל.
הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס'  ,)238התשע"ז – .2017

שלום לכולם,
הצעת חוק הממשלה  1106לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)238התשע"ז 2017 -
שפורסמה לאחרונה מטפלת במספר נושאים בתחום המיסוי הבינלאומי:


"שליטה וניהול"  -קביעת חזקה ניתנת לסתירה לשליטה וניהול מישראל של חברה
שהתאגדה מחוץ לישראל.



"חברה נשלטת זרה" (חנ"ז)  -הרחבת תחולת המיסוי בשל ההחזקה בחנ"ז,
באמצעות תיקון ההגדרה של "הכנסה פסיבית" ,כך שהיא תחול גם על הכנסה מעסק
שהתקבלה מצד קשור שמקורה ריבית ,הפרשי הצמדה ,תמלוגים ודמי שכירות.



עדכון דרישות התיעוד והדיווח לגבי מחירי העברה  -ייקבע דיווח בהתאם להמלצות
ה BEPS -לגבי עסקאות בין-לאומיות בין צדדים קשורים ,לרבות קביעת חובות תיעוד
במחירי העברה ודיווח רחב בשם  country by countryשל חברת אם בקבוצה רב
לאומית שמחזור עסקיה עולה על  3.4מיליארד ש"ח.



אפשרות למתן פטור לתושב חוץ במקרה של מס עודף בישראל.

 שבשלב זה אין לה תוקף מחייב ואין וודאות לגבי,נציין כי מדובר בהצעת חוק בלבד
.הנוסח הסופי שיאושר

לחוזר המלא – לחצו כאן
להצעת החוק – לחצו כאן
:למידע ופרטים נוספים
 מנהלת חטיבת המס ומנהלת מחלקת ליווי עסקאות, שותפה,רו"ח אלונה מירון
03-6085540 :' טל,בינלאומיות
03-6086129 :' טל, חטיבת המס, מנהל מחלקת מחירי העברה,גיא אטיאס
 שכן אין מטרת החוזר אלא,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.להסב את תשומת לבך לאמור בו
.© כל הזכויות שמורות

www.deloitte.co.il
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.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 244,400 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading
partners and 100 professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through
directors and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose
shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.
© 2017 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

