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 שלום לכולם,

תיקוני דוחות מס הודעה בנושא  2018בדצמבר  13ביום רשות המסים פרסמה 

 כדלקמן: בעקבות הלכת "קונטירה ופיניסאר"
 

 קונטירה בעניין העליון המשפט בית של דינו פסק ניתן 2018 באפריל 22 בתאריך"

 בין עסקאות של המיסוי לאופן באשר הלכות מספר נקבעו במסגרתו ואחרים

 "Cost Plus" למדד בהתאם הרווחיות שיעור בשיטת הפועלות קשורות חברות

 .לעובדים אופציות המעניקות
 

 שזו כפי השנים לאורך המסים רשות עמדת את אישרה המשפט בית של זו פסיקה

 .ושומות בדיווח חייבות עמדות ,בהנחיות ביטוי לידי באה
 

 לצורך העלות בבסיס האופציות הקצאת עלות את לכלול יש כי פסק המשפט בית

 .מס לצרכי הרווח חישוב

 

 לא אך, הוניים במכשירים המסולקים תגמולים לעובדיהן הקצו אשר חברות, לפיכך

 כללו אם בין, זו הקצאה עלות בגין מס לצורכי הרווח חישוב לצורך הכנסות רשמו

 ולדווח האמורות ההכנסות את לכלול נדרשים, לאו אם ובין בדוחותיהן אלו הוצאות

 ,העבר בגין מתקנים דיווחים הגשת באמצעות לרבות, בדוחותיהן עליהן

 רשות עמדת את קיבל אשר, בנושא העליון המשפט בית להחלטת בהתאם וזאת

 .כאמור המסים
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


ה. כ עד נעשה ולא שנדרש ככל, דיווחיהן לתקן מהחברות מצופה, האמור לאור

 מחיר" וייקבע יכול במסגרתם, שומה הליכי יינקטו ,כאמור מתוקן דיווח בהעדר

 ח,המדוו העסקה ממחיר )רבעוני הבין בטווח לחציון בהתאם) יותר גבוה" עסקה

 ".גירעון קנסות הטלת אף מסוימים ובמקרים, הדין בפסק שנקבע כפי
 

לאור האמור בהודעה, יש לשקול להגיש דוחות מס מתקנים לגבי שנות המס 

 שטרם התיישנו.
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ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת אין להסתמך על תוכן חוזר זה 

 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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