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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס' 257(, התשפ"א-2021

בסעיף85אלפקודתמסהכנסה1)להלן-הפקודה(-1צתיקוןסעיף85א

בסעיףקטן)ב(- )1(

אחרי"סעיףזה"יבוא"וסעיפים85בו־85ג"; )א(

אחריההגדרה"יחסיםמיוחדים"יבוא: )ב(

""ישות"-חברבניאדם,לרבותיחידהעסקיתשלחברבניאדםשלגביה
נערכיםדוחותחשבונאייםנפרדים;

הכנסה מס פקודת את מתקנת זו חוק הצעת  כללי
)להלן-הפקודה(,ומבקשתלקדםבשניתאת 
מתווההשינוייםבענייןחובותדיווחותיעודשנועדולייעל
אתהפיקוחעלמחיריעסקאותופעולותהנעשותביןצדדים
קשוריםבמדינותשונות)להלן-מחיריהעברה(צהמתווה
פורסםבעברבהצעתחוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)תיקון
,1106 238(,התשע"ז-2017)הצעותחוקהממשלה- מס'
התשע"ז,עמ'758(,ואושרבקריאהראשונהעלידיהכנסת

ה–20,בחודשינואר2017צ

כיוםקובעתהפקודה,בסעיף85אשבה,ובתקנותמס
הכנסה)קביעתתנאישוק(,התשס"ז-2006,שהותקנומכוח
הסעיףהאמור,חובותדיווחותיעודהחלותבנוגעלמחירי
המקיימים צדדים בין הנעשות בין–לאומיות עסקאות
ביניהםיחסיםמיוחדיםציחסיםמיוחדיםמוגדריםבסעיף
85)ב(לפקודהככאלההכולליםיחסיםביןאדםלקרובו,
וכןשליטהשלצדאחדלעסקהבמשנהואושליטהשל
אדםאחדבצדדיםלעסקה,במישריןאובעקיפיןצכאשר
נעשיתביןצדדיםאלהעסקהבין–לאומית,קריעסקהשבה
אחדהצדדיםהואתושבחוץ,אועסקהשההכנסהממנה
לקבוע יכולים הצדדים לישראל, מחוץ גם במס חייבת
מחירותנאיםלעסקהשלאישקפובהכרחאתמחירהשוקצ
בהקשרהזה,צדדיםאלהיכולים,באמצעותניצולשיעורי
המסבמדינותהשונות,לקבועאתמחירהעסקהותנאיה

באופןשישולםהמסהמינימליצ

משמעותיות התפתחויות חלו האחרונות בשנים
תוכניות ובראשן ובעולם, בארץ העברה מחירי בתחום
5( התשע"ו בתשרי כ"ב ביום פורסמו אשר הפעולה
באוקטובר2015(עלידיארגוןה–OECDיחדעםמדינות
Base Erosion and Profit פרויקט במסגרת ,G-20–ה
)Shifting)BEPS,אשרנועדלהתמודדעםשחיקתהמס
רב־ תאגידים ידי על מדינות, בין רווחים הסטת בשל

לאומייםצאחתמתוכניותאלההיאתוכניתפעולהמס'13
)Action13(,העוסקתבכלליהתיעודוהדיווחהנדרשים

במחיריהעברה)להלן-תוכניתפעולה13(צ

רקע על השאר, בין נדרשה, זה בנושא העבודה
רב־ בקבוצות תאגידים של היחסי בחלקם העלייה

לאומיותבסחרהעולמיועלייהביכולתשיתוףהפעולהבין
הישויותהשונותבקבוצותאלה,עקבהתפתחותאמצעים
טכנולוגייםצביכולתןשלקבוצותרב–לאומיותלנצלשיעורי
מסבמדינותשונות,כדילקבועמחירותנאיםשלעסקה,בין
ישויותבתוךהקבוצה,באופןשבוישולםהמסהמינימליצ
זו,יחדעםההסדרההבין–לאומיתהמתואמתשל מגמה
תחוםזה,מגבירותאתחשיבותהסדרתהתחוםבישראלצ
מאזפרסומןשלתוכניותהפעולההאמורות,אימצואת

הדרישותלמעלהמתשעיםמדינותצ

עקבהאמור,וכדילייעלאתהליכיהפיקוחוהבקרה
התיעוד דרישות את לעדכן מוצע זה, בתחום הקיימים
והדיווחבמחיריהעברהבאופןשישקףאתאמותהמידה
מוצעלחדד,להבהיר הבין–לאומיותהמקובלותצכמוכן
ולפשטאתדרישותהתיעודהקיימות,ובכךלהגביראת
הוודאותשלהישויותהמשתייכותלקבוצהרב–לאומית

לגביהחובותהמוטלותעליהןבידירשויותהמסצ

התיקוןהמוצעגםיאפשרלרשותהמסיםלקבלמידע
בישראל הפועלים רב־לאומיים תאגידים על יותר רחב
ועלפעילותםבעולם,וכמוכןלהביאםלתשלוםמסאמת,

באופןיעיליותרצ

לפסקה )1( סעיף 1

מוצעלקבועכיההגדרותהקבועותכיוםבסעיף 
קטן)ב(שלסעיף85אלפקודהיחולוגםעלסעיפים85ב
שלושת שכן החוק, להצעת 2 בסעיף המוצעים  ו־85ג

הסעיפיםהאלהנוגעיםלתחוםמחיריהעברהצ

85א)ב( שבסעיף להגדרות להוסיף מוצע כן כמו
רב־לאומית" ו"קבוצה "ישות" ההגדרות את לפקודה
שנעשהבהןשימושבסעיפים85בו־85גהמוצעיםבסעיף
2להצעתהחוקושעליהןיוסברבדבריההסברלסעיף85ג

המוצעבסעיף2להצעתהחוקצ

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120צ 1
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"קבוצהרב־לאומית"-קבוצההמורכבתמשתיישויותאויותראשר
מתקיימיםלגביהןשניאלה:

אחתמהןלפחותהיאתושבתחוץ; )1(

באמצעי בעקיפין, או במישרין מחזיקה, מהן אחת ישות )2(
השליטהשלכלאחתמהישויותהאחרות,כךשמתקייםבהןאחד

מאלה:

ישביניהןיחסיםמיוחדים; )א(

בהתאםלכלליחשבונאותמקובליםאובהתאםלדין )ב(
החלעליהןהיהעליהןלהכיןדוחותכספייםמאוחדים,או
נסחרת הייתה מהן אחת אם זאת לעשות נדרשות שהיו

בבורסה;";

סעיףקטן)ג(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ה(,פסקה)3(-תימחקצ )3(

הוספתסעיפים
85בו־85ג

אחריסעיף85אלפקודהיבוא:2צ

"חובותתיעוד
במחיריהעברה

שרהאוצררשאילקבוע,באישורועדתהכספיםשל85בצ )א(
הכנסת,הוראותלענייןרישוםותיעודוהוראותלענייןדוחות
נישום על יחולו אשר השומה, לפקיד שיוגשו ומסמכים

שמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמשתייךלקבוצהרב־לאומית; )1(

בסעיף כאמור בין־לאומית עסקה עשה הוא )2(
85א)א(צ

-קבוצההמורכבתמשתיישויותאויותראשר "קבוצהרב־לאומית"
מתקיימיםלגביהןשניאלה:

אחתמהןלפחותהיאתושבתחוץ; )1(

באמצעי בעקיפין, או במישרין מחזיקה, מהן אחת ישות )2(
השליטהשלכלאחתמהישויותהאחרות,כךשמתקייםבהןאחד

מאלה:

ישביניהןיחסיםמיוחדים; )א(

בהתאםלכלליחשבונאותמקובליםאובהתאםלדין )ב(
החלעליהןהיהעליהןלהכיןדוחותכספייםמאוחדים,או
נסחרת הייתה מהן אחת אם זאת לעשות נדרשות שהיו

בבורסה;";

סעיףקטן)ג(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ה(,פסקה)3(-תימחקצ )3(

הוספתסעיפיםאחריסעיף85אלפקודהיבוא:2צ
85בו־85ג

"חובותתיעוד
במחיריהעברה

שרהאוצררשאילקבוע,באישורועדתהכספיםשל85בצ )א(
הכנסת,הוראותלענייןרישוםותיעודוהוראותלענייןדוחות
נישום על יחולו אשר השומה, לפקיד שיוגשו ומסמכים

שמתקייםלגביואחדמאלה:

הואמשתייךלקבוצהרב־לאומית; )1(

בסעיף כאמור בין־לאומית עסקה עשה הוא )2(
85א)א(צ

לפסקאות )2( ו–)3(

וכן שבו )ג( קטן בסעיף קובע לפקודה 85א סעיף
הנוגעות הוראות שבו, )ה( קטן סעיף של )3( בפסקה
לחובותרישום,תיעודודיווחהחלותעלצדדיםשנעשית
ביניהםעסקהבין–לאומיתואשרמתקיימיםביניהםיחסים
מיוחדיםצמוצעלמחוקהוראותאלהמסעיף85אובמקומן
לקבועהוראותחדשותבסעיף85בהמוצעבסעיף2להצעת
החוקצבסעיף85בהמוצעירוכזוהחובותהעדכניותבעניין
2 בסעיף המוצע זה לסעיף ההסבר בדברי כמבואר זה,
להצעתהחוק,והןיחולוגםבנסיבותהמתוארותבסעיף

85אלפקודהצ

)ג(שלסעיף85אלפקודה, וזהנוסחושלסעיףקטן
שמוצעלבטלו:

נישוםיהיהחייבלהמציאלפקידהשומה,לפי )1( ")ג(
דרישתו,אתכלהמסמכיםוהנתוניםהמצוייםבידיו
הנוגעיםלעסקהאולצדלעסקהשהואתושבזרוכן

אתדרךקביעתמחירהעסקהצ

מסרהנישוםמסמכיםכאמורבפסקה)1(ומסמכים )2( 
השומה פקיד על תחול )ה(, קטן סעיף לפי שנקבעו

חובתהראיהאםקבעקביעותהשונותמההסכמות
ביןהצדדיםצ"

)3(שלסעיף85א)ה(לפקודה, וזהנוסחהשלפסקה
שמוצעלבטלה:

לפקיד שיוגשו ומסמכים דוחות לענין הוראות )3("
השומהוהוראותרישוםותיעודצ"

לסעיף 85ב המוצע סעיף 2

המוצע 85ב סעיף את לפקודה להוסיף מוצע 
שכותרתו"חובותתיעודבמחיריהעברה"צכאמורבחלק
הכללישלדבריההסברובדבריההסברלסעיף1)2(ו–)3(
ו–)ה()3( 85א)ג( להצעתהחוקהמבטלאתהוראותסעיף
לפקודה,מוצעלעדכןאתדרישותהתיעודוהדיווחהחלות

עלמחיריהעברהצ

הוראותמעודכנותאלהשבסעיף85בהמוצעיחולו
הןעלצדדיםלעסקהבין–לאומיתשקיימיםביניהםיחסים
ישויות על והן לפקודה 85א)א( בסעיף כאמור מיוחדים
המוצעת כהגדרתם רב–לאומית, לקבוצה המשתייכות

בסעיף85א)ב(לפקודהכאמורבסעיף1)1(להצעתהחוקצ
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)2(חייבלהמציא )א()1(או נישוםכאמורבסעיףקטן )ב(
לפקידהשומה,לפידרישתו-

לעסקה הנוגעים והנתונים המסמכים כל את )1(
הבין־לאומיתאולצדלעסקהשהואתושבזראולכל
ישותבקבוצההרב־לאומיתאשרצדלעסקהכאמור

נכללבה;

מסמכיםונתוניםבדברדרךקביעתמחירהעסקה )2(
הבין־לאומיתובדברתנאיהעסקה;

מסמכים,דוחותונתוניםהנוגעיםלקבוצההרב־ )3(
לאומית;

מסמכים,דוחותונתוניםנוספיםשהנישוםנדרש )צ(
לפיסעיף להוראותשנקבעו ולתעדבהתאם לרשום

קטן)א(צ

מסרהנישוםמסמכים,דוחותאונתוניםכנדרשבסעיף )ג(
קטן)ב(,תחולעלפקידהשומהחובתהראיהאםקבעקביעות

שונותמההסכמותביןהצדדיםצ

דיווחישות־אם
בקבוצהרב־

לאומית

בסעיףזה,"ישות־אםסופית"-חברבניאדםהמחזיק,85גצ )א(
במישריןאובעקיפין,ברובאמצעיהשליטהבישויותהאחרות
בקבוצהרב־לאומית,כךשהיהעליולהכיןדוחותכספיים
מאוחדים,לפיכלליחשבונאותמקובליםבישראל,אושהיה
נדרשלעשותזאתאםהיהנסחרבבורסה,ובלבדשלאמחזיק
בוחברבניאדםאחרהנכללבקבוצההרב־לאומיתשמתקיים

בוהתנאיהאמורצ

ו–)ג( 85ב)ב( בסעיף המוצעות העדכניות ההוראות
דוחות למסמכים, ודיווח תיעוד חובות מטילות אשר
ונתוניםאשריומצאולפקידהשומהעלפידרישתו,יחד
עםחובותהדיווחששרהאוצרמוסמךלקובעןבתקנות,
85ב)א(המוצע,יציגו הכספים,לפיסעיף באישורועדת

באופןברוריותראתהחובותבנושאזהצ

כפישהוסברבהרחבהבחלקהכללישלדבריההסבר,
הוראותמוצעותאלהשלתיעודודיווחמחיריההעברה,
משקפותאתההתפתחותשחלהבארץובעולםבתחוםזה,
מאזחוקקסעיף85אלפקודה,בשנת2002,והןצפויותלשפר

אתהליכיהפיקוחוהבקרההקיימיםבתחוםזהצ

לסעיף 85ג המוצע

מוצעלהוסיףלפקודהאתסעיף85גהמוצעשכותרתו
"דיווחישות–אםבקבוצהרב־לאומית",ובולקבועחובת
תושבת שהיא רב–לאומית בקבוצה אם לחברת דיווח
Multilateralישראלצחובהזומוצעתלצורךיישוםהסכם
CompetentAuthorityAgreementontheExchange
התחייבה שאליו ,of Country-by-Country Reports
ישראלביוםי"זבאיירהתשע"ו)25במאי2016(צההסכם
13הנזכרתבחלקהכללי פעולה בעקבותתוכנית נחתם

שלדבריההסבר,ונקבעבו,ביןהשאר,שדרישותהתיעוד
Countryהנדרשותמקבוצותרב–לאומיות,יכללודוחבשם
byCountryצדרישותאלהיחולורקעלחברותשמחזור
העסקיםהמאוחדשלהןעולהעל750מיליוןאירוצהדוח
הרב־לאומית בקבוצה הישויות כלל על מידע יכלול
ויאפשרניתוחשלהפעילותהעולמיתשלה,כדילוודא
שמחיריעסקאותיההמדווחותמשקפיםאתמחירהשוק
הקבוצה כלל פעילות לראיית כלים ייתן הדוח ותנאיוצ

ברמהמפורטתצ

כ"ישות המוצע 85ג בסעיף להגדיר מוצע לפיכך,
חייבתבדיווח","ישות–אםסופית"שהיאתושבתישראל,
שמחזורעסקאותיהעולהעלצצ3מיליארדשקליםחדשים
אוסכוםנמוךיותרשקבעשרהאוצרלענייןזהבאישור

ועדתהכספיםשלהכנסת)להלן-ישותחייבתבדיווח(צ

1לפקודה, ההגדרה"תושבישראל"קבועהבסעיף
ההגדרה"ישות־אםסופית"מוצעתבסעיף85ג)א(המוצע
וההגדרות"ישות"ו"קבוצהרב־לאומית"מוצעותבסעיף
85א)ב(לפקודהכאמורבסעיף1)1()ב(להצעתהחוקצמוצע
להגדיר"ישות"כחברבניאדם,לרבותיחידהעסקיתשל
חברבניאדםשלגביהנערכיםדוחותחשבונאייםנפרדים,
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על יצהיר רב־לאומית, בקבוצה ישות שהוא נישום )ב(
כךבטופסשיקבעהמנהל;ההצהרהכאמורתכלולפרטים

הדרושיםלביצועסעיףזהותצורףלדוחכאמורבסעיף131צ

ישות־אםסופיתשהיאתושבתישראלושייכתלקבוצה )ג(
רב־לאומיתשמחזורעסקאותיהעולהעלצצ3מיליארדשקלים
זה לעניין האוצר שר שקבע יותר נמוך סכום או חדשים,
באישורועדתהכספיםשלהכנסת)בסעיףזה-ישותחייבת
בדיווח(,תגישלמנהל,באופןמקוון,בטופסשיקבעהמנהל,
דוחעלאודותהקבוצהופעילותהבכלמדינהלכלשנתמס,

בתוךשנהמתוםשנתהמסצ

יראוישותחייבתבדיווחאשרהפרהאתחובתהדיווח )ד(
131 )ג(,כאילוהפרהחובתדיווחלפיסעיף לפיסעיףקטן

לפקודה;

ישותחייבתבדיווחרשאיתלבקשאישורמאתהמנהל )ה(
לכךשישותאחרתבקבוצה)להלן-ישות־אםחלופית(תגיש
דוחכאמורבסעיףקטן)ג(;נתןהמנהלאישורכאמור,תהיה
הישותהחייבתבדיווחפטורהמחובתהדיווחכאמורבסעיף

קטן)ג(,ובלבדשהמנהלקיבלדוחכאמורצ

ישותתושבתישראלבקבוצהרב־לאומיתרשאיתלהגיש )ו(
למנהלדוחכאמורבסעיףקטן)ג(,אףאםאינהישותחייבת
בדיווח;עלישותכאמוריחולו,לגבישנתהמסהמדווחת,

הכלליםהחליםעלישותחייבתבדיווחלפיהפקודהצ

על יצהיר רב־לאומית, בקבוצה ישות שהוא נישום )ב(
כךבטופסשיקבעהמנהל;ההצהרהכאמורתכלולפרטים

הדרושיםלביצועסעיףזהותצורףלדוחכאמורבסעיף131צ

ישות־אםסופיתשהיאתושבתישראלושייכתלקבוצה )ג(
רב־לאומיתשמחזורעסקאותיהעולהעלצצ3מיליארדשקלים
זה לעניין האוצר שר שקבע יותר נמוך סכום או חדשים,
באישורועדתהכספיםשלהכנסת)בסעיףזה-ישותחייבת
בדיווח(,תגישלמנהל,באופןמקוון,בטופסשיקבעהמנהל,
דוחעלאודותהקבוצהופעילותהבכלמדינהלכלשנתמס,

בתוךשנהמתוםשנתהמסצ

יראוישותחייבתבדיווחאשרהפרהאתחובתהדיווח )ד(
131 )ג(,כאילוהפרהחובתדיווחלפיסעיף לפיסעיףקטן

לפקודה;

ישותחייבתבדיווחרשאיתלבקשאישורמאתהמנהל )ה(
לכךשישותאחרתבקבוצה)להלן-ישות־אםחלופית(תגיש
דוחכאמורבסעיףקטן)ג(;נתןהמנהלאישורכאמור,תהיה
הישותהחייבתבדיווחפטורהמחובתהדיווחכאמורבסעיף

קטן)ג(,ובלבדשהמנהלקיבלדוחכאמורצ

ישותתושבתישראלבקבוצהרב־לאומיתרשאיתלהגיש )ו(
למנהלדוחכאמורבסעיףקטן)ג(,אףאםאינהישותחייבת
בדיווח;עלישותכאמוריחולו,לגבישנתהמסהמדווחת,

הכלליםהחליםעלישותחייבתבדיווחלפיהפקודהצ

ו"קבוצהרב–לאומית"כקבוצההמורכבתמשתיישויותאו
יותראשרמתקיימיםלגביהןשניאלה:

אחתמהןלפחותהיאתושבתחוץ; )1(

ישותאחתמהןמחזיקה,במישריןאובעקיפין, )2(
באמצעיהשליטהשלכלאחתמהישויותהאחרות,כך

שמתקייםבהןאחדמאלה:

ישביניהןיחסיםמיוחדים; )א(

או מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם )ב(
להכין עליהן היה עליהן החל לדין בהתאם
נדרשות שהיו או מאוחדים, כספיים דוחות
נסחרת הייתה מהן אחת אם זאת, לעשות

בבורסהצ

רב־ קבוצה לחייב מוצע הדיווח דרישות במסגרת
תושבת היא שלה הסופית ישות־האם אשר לאומית,
ישראל,להגיש,באמצעותישות־האםהאמורה,דוחשנתי

הכוללנתוניםכספייםועסקייםעלכללהישויותבקבוצה
המנהלצ שיקבע מקוון בטופס יוגש הדוח הרב–לאומיתצ
כמוכן,הדוחלשנתמסמסוימת,יוגשעדתוםשנתהמס

העוקבתצ

אוטומטיים מידע חילופי במסגרת יועבר זה דוח
למדינותאחרותשהןצדלהסכםשעליוחתומהישראל,
ואשרבהןפועלותישויותאחרותבקבוצההרב–לאומיתצ
במקבילתקבלרשותהמסיםבישראלדוחממדינותאחרות
במקרים רב–לאומית, בקבוצה חברת–אם פועלת שבהן

שבהםישויותאחרותבקבוצהפועלותבשטחישראלצ

שר את להסמיך המוצע )ז( קטן בסעיף מוצע, עוד
האוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,לקבועכללים
לאישורישות–אםחלופיתוכןכלליםשלפיהםהמנהליהיה
רשאילחייבישותבקבוצההרב–לאומיתשהיאתושבת

ישראל,להגישדוחכאמור,אףאםאינהחברת–אםצ
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שרהאוצר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת,רשאי )ז(
לקבוע-

כלליםלענייןאישורישות־אםחלופית; )1(

כלליםשלפיהםהמנהליהיהרשאילחייבישות )2(
בקבוצההרב־לאומית,שהיאתושבתישראל,להגיש
דוחכאמורבסעיףקטן)ג(,אףאםלאהתקיימולגביה

התנאיםכאמורבאותוסעיףקטןצ"

כמוכןכדילאפשרגמישותבהסדריהדיווח,מוצע
ישראל תושבת ישות כי המוצע, )ו( קטן בסעיף לקבוע
בקבוצהרב–לאומיתרשאית,עלפיבחירתה,להגישלמנהל

דוחכאמורבסעיף85ג)ג(המוצע,אףאםאינהישותחייבת
בדיווחצבחרהישותלדווחכאמור,יחולועליהבאותהשנה

הכלליםהחליםעלישותחייבתבדיווחצ
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