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חוזר מסים 27.2018
מחירי העברה – פורסמו שני חוזרים של רשות המסים
א .קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה,
שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי -חוזר מ"ה 11/2018
ב .שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות  -חוזר מ"ה 12/2018

שלום לכולם,
רשות המיסים פרסמה שני חוזרים בנושא מחירי העברה כדלקמן:
 חוזר מס הכנסה  - 11/2018קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות
הקשורה להפצה ,שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק המקומי (להלן:
"חוזר השיטות").
 חוזר מס הכנסה  - 12/2018שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות (להלן:
"חוזר המרווחים").
חוזר השיטות מתאר את שיטת מחירי העברה אשר תתאים למספר רמות של פעילות
שיווק ומכירה של ישות ישראלית המהווה חלק מקבוצה רב לאומית ואילו חוזר
המרווחים קובע מרווחים המהווים מסלול ירוק ( )safe harborלכמה סוגי פעילויות של
ישות ישראלית המהווה חלק מקבוצה רב לאומית .במסגרת החוזר ,רשות המסים גם

מקלה את דרישות התיעוד במקרים שבהם נקבע המרווח בעסקה בין חברתית
. והכל כמפורט בחוזר המלא,בהתאם לחוזר המרווחים

לצפייה בחוזר המלא – לחצו כאן
 קביעת שיטת מחירי העברה11/2018 לצפייה בחוזר מס הכנסה
 לחצו כאן שיעורי וטווחי רווחיות12/2018 לצפייה בחוזר מס הכנסה
 לחצו כאן- בעסקאות מסוימות
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 שכן אין מטרת החוזר אלא להסב,או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה/אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו
.את תשומת לבך לאמור בו
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