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 הצהרה על עסקה בין לאומית – 1385עדכון טופס 

 צדדים קשורים ןבי
 

 

 

 שלום לכולם,

 

טופס "הצהרה על עסקה בין לאומית" )טופס  2019ביולי  3-ברשות המיסים פרסמה 

א לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה )קביעת 85, בהתאם לסעיף מחודש( 1385

 "(.התקנות" -)להלן 2006 -תנאי שוק(, התשס"ו

 

 הטופס כולל מספר שינויים לעומת הטופס הקודם. בין היתר, הנישום נדרש: 

 ;לציין אם מדובר בהכנסה או בהוצאה מפרספקטיבה ישראלית 

 אלא גם את )א( לתקנות2ה בהתאם לתקנ לפרט לא רק את השיטה שננקטה ,

, אם נבחרה השיטה המפורטת בתקנה 1כאמור בתקנה שיעור הרווחיות 

()א( )קרי, שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבינלאומית 2)א()2

 ; לבין העסקה הדומה(

  שם, מספר הזיהוי לצרכי מס בחו"ל )לציין( פרטים אודות הצד שכנגדTIN ,)

 -כתובת(; וכן 

  לפרט את ההכנסות או ההוצאות, כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים של

 הנישום.

 



 4לתקנה מלבד האפשרות להצהיר כי העסקה הינה עסקה חד פעמית בהתאם 

לתקנות, ניתנת אפשרות להצהיר על עסקאות העומדות, מבחינת סיווגן ותוצאותיהן, 

תנת ביחס לשלושה סוגי . ספציפית, אפשרות זו ני12/2018 מס הכנסה בתנאי חוזר

 שירותי שיווק,בסיכון נמוך ו וך, שירותי הפצהעסקאות: שירותים המוסיפים ערך נמ

הקלה ם רשות המיסים מספקת יהשר אודותהמסופקות על ידי ישות ישראלית, א

  .בדרישות הדיווח

 

חטיבת המס, עומד לרשותכם ומזמין אתכם לפנות אלינו ב צוות מחלקת מחירי העברה

 שאלה בנושא.בכל 

  
  כאן לחצו - עודכןהמ 1385 טופסבלצפייה 

  כאן לחצו - של רשות המסים 12/2018 חוזרלצפייה ב

 לחצו כאן - בחוזר משרדנו לגבי חוזר רשות המסים לצפייה
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6086129 :טל' העברה, חטיבת המס,שותף, מנהל מחלקת מחירי  ,גיא אטיאס

 
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת החוזר אלא להסב 

 את תשומת לבך לאמור בו.

 כל הזכויות שמורות.© 
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