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 15.2022 םיסמ רזוח
 261 ןוקית -הרבעה יריחמב תובחרומ דועית תובוח
   הסנכה סמ תדוקפל

 

 

 ,ן.םלוכל םולש

 'סמ ןוקית( הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוחה ,םיקוחה רפסב םסרופ 5.7.2022 םויב
 .)"261 ןוקית" :ןלהל( 2022 – ב"פשתה ,)261

 .הרבעה יריחמ םוחתב חווידהו דועיתה תושירד ובחרוה 261 ןוקית תרגסמב
 
 ,םלועבו ץראב הרבעה יריחמ םוחתב תויתועמשמ תויוחתפתה ולח תונורחאה םינשב
 Base Erosion and Profit טקיורפ תרגסמב ומסרופ רשא הלועפה תוינכות ןשארבו

Sifting )BEPS(, ןיב םיחוור תטסה לשב סמה סיסב תקיחש םע דדומתהל דעונ רשא 
 13 'סמ הלועפ תינכות איה הלא תוינכותמ תחא .םיימואל-בר םידיגאת ידי לע ,תונידמ
)action 13( הרבעה יריחמב םישרדנה חווידהו דועיתה יללכב תקסועה. 
 



 

 

 תינכות תרגסמב OECD-ה עבקש דועיתה יללכ לש ץומיא הווהמ שדחה ןוקיתה
 חוויד תובוחל רשקב םלועב תונידמ 90-מ הלעמל םע וק תרשיימ לארשי ךכב .הלועפה
  .םיימואל בר םידיגאת לש
  

 תושירדהמ בכרומה הרבעה יריחמ דועיתל יתבכשה תלתה לדומה תא ץמאמ 261 ןוקית
 :תואבה
 

1. Local File - ךרטצי ותוא ;תולובג תוצוח תויתרבח ןיב תואקסע חותינל קוש רקח 
 םהב םירקמב השגה תבוח גירחמ ןוקיתה .ולאכ תואקסע עצבמה םושינ שיגהל
 וניא קושה ריחמ תעיבקל ששחהש ןכו ןטק הפקיהש וא תימעפ דח איה הקסעה
  .תונקתב ועבקיי רומאכ הגרחהה יבגל םיללכ – תושירדה תלוחת תא קידצמ

 
2. Master File – הצובקה לש התוליעפ תא דעתל דעונה עדימ ריתע בחר ח"וד 

 העדוהב .לארשיב םקוממ ןהלש הטמהש תוצובק רובע יטנוולר הז ח"וד .התוללכב
 רוזחמ לעב םידיגאת לע לוחת וז חוויד תבוח יכ םיסימה תושר הרסמ תונותיעל
 ועבקי הגרחהה יפס יבגל םייפוס םיללכ – ח"ש ןוילימ 150 לעמ יתנש תוסנכה
 .תונקתב

 
3. Country By Country Reporting – יסנניפ עדימ ללוכה יאלבט יתנידמ ןיב חוויד 

 תדחאמה םאה תרבח לע לוחי חווידה .תורבח תצובקב תויושייה ללכ יבגל ייוסימו
 .הנשב ח"ש דראילימ 3.4 לעמ תוסנכה רוזחמ ילעב םידיגאתב

 
 סמה תנש יבגל םשיגהל שיש תוחוד לע ולוחי קוחה תוארוה יכ עבקנ ןוקיתה תרגסמב

 יפיסו תוחודה תשגה יבגל םיללכ תעיבקל תונקת ונקתוה םרט דגנמ ךא ,ךליאו 2022
  .הגרחהה
 
 .םיאתמה דועיתה תריציל ךרעיהל םהיבגל יטנבלר ליעל ןוקיתהש תוחוקלל םיצילממ ונא
 

 ןאכ וצחל – 261 ןוקיתב הייפצל
 
 :ץועייו ףסונ עדימל
 054-4736441 :'לט ,סמה תביטח ,הרבעה יריחמ תקלחמ להנמ ,ףתוש ,סאיטא איג
 054-4736321 'לט ,סמה תביטח ,תוימואלניב תואקסע יוסימ יתוריש ,ףתוש ,רירש דעלג
 054-7572058 :'לט ,סמה תביטח ,הרבעה יריחמ תקלחמב ריכב להנמ ,ןוזרד איגש
  

 תיעוצקמ הצע לבקל ילבמ והשלכ שומיש וב תושעל וא/ו הז רזוח ןכות לע ךמתסהל ןיא
 .וב רומאל ךבל תמושת תא בסהל אלא רזוחה תרטמ ןיא ןכש ,המיאתמ

 .תורומש תויוכזה לכ ©
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