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 שלום לכולם.ן, 

שעניינו הצהרה על   1385רשות המיסים את טופס החליפה לפני מספר ימים 
   .והתקנות מכוחו לפקודת מס הכנסה א  85לאומית כמשמעותה בסעיף  - עסקה בין

 
לאומית מדווחת, האם קיים  -המעודכן דורש לסמן ביחס לכל עסקה בין  1385טופס 

לתקנות מחירי העברה למועד הגשת   5דיווח חקר תנאי שוק בהתאם לתקנה 
  סיםמ חוזר (ראו  22/09/2022ביום שעודכנה  5נזכיר כי על פי תקנה   הדו"ח.

  30, על נישום להגיש את הדיווח על חקר תנאי שוק בתוך של משרדנו)   21.2022
 יום מיום הדרישה של פקיד השומה. 

 
נעיר כי החלפת הטופס לא לוותה בפרסום כלשהו מצד רשות המסים ועל כן לא  

 ברור ממתי יש חובה להשתמש בטופס המעודכן. 
 

של גורם בחברה כי  אישית  הצהרה כבעבר  תדרשנבמסגרת הטופס כי נוסיף 
בסעיף  נערכה בהתאם לתנאי השוק כפי שהוגדרו "לאומית המדווחת - העסקה הבין 

וכי כל הפרטים בטופס נכונים, שלמים    א לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו85
 . ) ההצהרה("   ומדויקים

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


 
בשילוב ההצהרה עלולות להיות השלכות כבדות משקל על   , לסימון החדש בטופס

 נישום: 
לאומית  -שומה קובע כי עסקה בין הפקיד  במקרים בהם :הטלת קנס גרעון  .1

כי לא קיים   בטופס א והנישום סימן85פלונית אינה מקיימת את הוראות סעיף 
פקיד   , כאמוררה  הההצכן חתם על אך  5חקר תנאי שוק בהתאם לתקנה 

לטעון ל"התרשלות" במילוי הדו"ח ולהטיל קנס גרעון כמשמעותו  עלול  השומה 
  יחס לאותהמסכום המס שנחסך ב  15%שיעור של ב לפקודה  191בסעיף 

 לאומית. - עסקה בין
סימון התיבה לפיה לא קיים במועד הגשת דו"ח המס, דו"ח מחירי   : ביקורת מס .2

להזמין ביקורת  עלולה ו יחשב דגל אדום ת  ,לאומית פלונית - העברה לעסקה בין
 מס.  

 
  5אך זה לא נעשה בהתאם לתקנה  , במידה ונישום מחזיק בחקר שוק חשוב לציין כי 
באמצעות  או שאין מדובר בעבודת חקר שוק מלאה (אלא   לאחרונה,כפי שעודכנה  

אין הנישום יכול לסמן  טענת רשות המסים מיטב ידיעתנו ללהרי ש  , מזכר או מצגת)
תיבה לפיה במועד הגשת דו"ח המס קיים דו"ח מחירי העברה שנערך  את ה

 להיחשב כדיווח כוזב. עלול במקרים מסוימים סימון התיבה על כן בהתאם לתקנות ו
 

לאור ההשלכות האפשריות הנובעות ממילוי הטופס החדש נמליץ לקהל  
או כאלה היוצרות   המהותיות עסקאות  ה כי כל לקוחותינו להתייעץ ולוודא 

  החקיקה חשיפת מס אפשרית יהיו מגובות בעבודת חקר שוק בהתאם להוראות  
 החדשות.  

   
 

 לחצו כאן –  המעודכן 1385בטופס לצפייה 
 כאן לחצו –של משרדנו  21.2022מסים  לחוזר

 
 

 : דע נוסף וייעוץלמי
 054-4736441שותף, מנהל מחלקת מחירי העברה, חטיבת המס, טל':  , אטיאס  גיא

 052-6732519חטיבת המס, טל'  מחלקת מחירי העברהשותף,  , ליזרוביווילי 
 054-7572058 במחלקת מחירי העברה, חטיבת המס, טל':  בכיר  מנהל  , דרזון שגיא 

  
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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