
הוגןשווי פורום 

לאומייםלוקאלי של גופים רב מיסוי 

ורווחיםהקצאת נכסים לא מוחשיים עקרונות 

ח"רו, עירית ליאו
מנהלת מחלקת מחירי העברה

החטיבה המקצועית
מחלקת מחירי העברה



 Transfer-העברהמחירי 

PRICING
פירוש המונח

בין צדדים שיש ביניהם  בינלאומיות הנערכות בעסקאות מחיר שנקבע 
.מיוחדיםיחסים 

תיאור הבעיה

בשל היחסים המיוחדים נקבעים מחירים או תנאים שאינם תואמים את 
.במסהשוק כך שבפועל מופקים פחות רווחים החייבים מחיר 

תיאור הפתרון

של הפחתת במקרים , בינלאומיותלהתמודדות עם עסקאות יצירת כלים 
.  בישראלמס 



העברהמחירי 

בחקיקהשעוגנוכלים

הכנסהמסלפקודתא85סעיף

2006–ז"התשס,(שוקתנאיקביעת)הכנסהמסתקנות

בפקודההעברהבמחיריהתיעודדרישותלעדכוןחוקלהצעתתזכירפורסם

master)בעולםהמקובללמתווהוהתאמתןובתקנות file,דוחותCBCוכד')



העברהמחירי 
שפורסמומקצועייםחוזרים

03/2008-מחירי העברה

4/2016– האינטרנטפעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות

11/2018-שיווק , קביעת שיטת מחירי העברה המתאימה בפעילות הקשורה להפצה
המקומיומכירות של קבוצה רב לאומית בשוק 

12/2018- מסוימותשיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות –מחירי העברה

13/2018-א לפקודה 85-ו( י)3, (ט)3יישום הוראות סעיפים , הלוואה בריבית נמוכה
לפקודה185-ו164לאור תיקונים 

15/2018– עסקישינוי מבנה

1/2020- לפקודה( ג)א85סעיף -מחירי העברה

פרשנותכלי

השלההנחיהקווי-OECDבביטוילידישבאיםכפי-OECD Transfer Pricing

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax administrations"

המסבאמנותרלוונטייםסעיפים



בתחום מחירי  OECD-הל שעקרונות מנחים 
העברה

“The Arm's Length Principle“-הזרוע עקרון אורך •

ספציפיים באמנות מס  באמצעות סעיפים כפל מס פתרון בעיות •
הדדייםוהליכי הסכמה 

-אלו במסגרת הצטרפותה לליישם עקרונות ישראל התחייבה 
OECD



תנאי השוק–עקרון אורך הזרוע 

הזרועאורךעקרוןשלההגדרה

שאינםצדדיםביןהנערכותהעסקאותמולקשוריםצדדיםביןשנערכוהעסקאותהשוואת
.קשורים

המיסיםרשותכהעדשפרסמההמקצועייםוהחוזריםמכוחושהותקנוהתקנות,א85סעיף
.הזרועאורךעקרוןאתמאמצים



BEPS-הפרויקט

תכניותובראשן,ובעולםבארץהעברהמחיריבתחוםמשמעותיותהתפתחויותחלוהאחרונותבשנים
Baseפרויקטבמסגרת,G-20-המדינותעםיחדOECD-הידיעלפורסמואשרהפעולה Erosion and Profit
Shifting(BEPS).

:רקע

תשואותמקבלותאשר,פיסייםנכסיםעלרקולאוחדשנותמיתוגעלמסתמכותרבותחברותבומצבים
.המסרשויותבפניחדשיםאתגריםיצרו,מוחשייםהבלתיהנכסיםעלבהתבססכספיות

בסיסעללעומת,הערךיצירתשלומקוםהפעילותבסיסעלרווחיםלמסותהינהBPS-הפרויקטשלהמטרה
.מוחשייםהבלתיהנכסיםשלהפיזיומיקומםמשפטיתבעלותשל

מוחשייםבלתינכסיםעלמשפטיתבעלותיותררבהבקלותכיוםלהעבירמסוגלותלאומיותרבחברות
אתלרכזומשפטיתכלכליתמוטיבציהקיימת,כן.נכסיםאותםעלוהשומרותהיוצרותמהפעילויותולהפרידם

.אחתמרכזיתבישותמוחשייםהבלתיהנכסיםעלהבעלות

למצבהביאה,שיפוטןבתחוםמוחשייםהבלתיהנכסיםמרישוםהנובעותהכנסותעלמסמשטריביןתחרות
.מוחשייםבלתינכסיםשלאחזקותבגין,מועדפיםמסמשטרישלחוקיםלחוקקהחלושמדינות

יצרהובעצםלאומייםרבתאגידיםשלמפעילותהמתקבלהמסבסיסלשחיקתהביאהתחרותשלכזאתרמה
.תאגידיםאותםשלליבםעלנאותהבלתיתחרות

הוטמעואשר,13וכן8-10בצעדיםביטוילידישבאכפי,זאתתופעהלמנועמנסותBEPS-הפרויקטהמלצות
.OECD-השלההנחיהבקווי

.הערךיצירתלמקוםהרווחיםאתלייחסישכיהקביעהועלאמתיתכלכליתמהותעלהדגשאתשםהפרויקט



נכסים בלתי מוחשיים
O.E.C.D-קווי הנחיה של ה

הגדרה

במסגרתשליטהאולבעלותניתןאשר,פיננסינכסאומוחשישאינונכס

מקובליםחשבונאותבכלליאחרתמסווגהיהאםאף,עסקיתפעילות

קשוריםלאצדדיםביןעסקהבמסגרתמתוגמליםהיוהעברתואובוושהשימוש

.דומותבנסיבות

מסחרסימני,מסחרייםוסודותידע,פטנטים:היתרבין,כולליםמוחשייםבלתינכסים

.חיעסקושווימוניטין,מוחשייםבבלתידומותוזכויותרישיונות,ומותגים



משפטיתהבחנה בין בעלות כלכלית לבעלות 
O.E.C.D-קווי הנחיה של ה

הבעלות,כך.הזרועאורךעיקרוןפיעלהפיצוימשאלתנפרדתשאלהמהווההמשפטיתהבעלותקביעת
התשואותמלואייוחסוהחוקילבעליםכימבטיחהאינהלבדהמוחשייםבלתינכסיםשלהמשפטית
.לניצולוהחוזיתאוהמשפטיתזכותומכוחלומוענקותהןאםאף,אלומנכסיםהמופקות

שהואלפעילויותמוחשיהבלתיהנכסשלהחוקיהבעליםבידישנשארתהתשואהביןקשרלהתקייםחייב
הקבוצהחברישארשלהתרומהלעומתעליושחליםוהסיכוניםשימושעושההואבהםהנכסים,מבצע

.והסיכוניםהנכסים,לפעילויותביחסלאומית-הרב

:הבאבאופןכלכליתבעלותלהגדירניתן

.מוחשיהבלתיהנכסמניצולכתוצאההמתקבלותמהתשואותליהנותהזכותעלבעלות

בעלותלהלהיווצריכולהאזי,ערךובעלתייחודית,משמעותיתהינהמקומיתישותשלפעילותבהםבמקרים
משפטיתבעלותלהשאיןלמרותמהרווחיםלחלקזכאיתשתהיהכך,מוחשייםהבלתיהנכסיםעלכלכלית
.הזרועאורךלעיקרוןבהתאםוזאתעליהם

בהמהאופןשונהרווחיםחלוקתמונעלא,בעסקההצדדיםלאחדכלכליתבעלותייחוסהיעדרכייודגש
.מחדשעסקהסיווגשלאושיטהשינוישלבמקרהלמשלכך.המיסיםמשלםדיווח



DEMPE-פעילויות ה

O.E.C.D-קווי הנחיה של ה

יש לתת ביטוי לפעילויות  , כאשר מעורבים נכסים בלתי מוחשיים, במסגרת הניתוח הפונקציונלי
:הבאות

פיתוח(Development )-לרבות  . פעולות ותהליכים המיוחסים לפיתוח הראשוני של הידע הטכנולוגי
.  בחינת איכות וכדומה, פיקוח על תהליכי ייצור, פיתוח עסקי, ניהול וביצוע הליך פיתוח ראשוני, תכנון

שיפור(Enhancement )-  פעולות ותהליכים המיוחסים להמשך שיפור הידע הטכנולוגי מעבר לשלב
.ניהול מחזור חיי הנכס וכדומה, ניתוח טכנולוגיות מתחרות, לרבות ביצוע בחינות שוטפות. הראשוני

תחזוקה(Maintenance )-  פעולות ותהליכים אשר מבוצעים על מנת להמשיך ולהבטיח כי הידע
תמיכה שוטפת ושירות  , לרבות פיתוח שוטף על מנת להתאים לדרישות השוק. הטכנולוגי יניב הכנסות

.  מימון הפרשה לאחריות וכדומה, פיתוח מדיניות וניהול החזרות ואחריות, לקוחות

 הגנה(Protection )-פעולות ותהליכים אשר מבוצעים על מנת לשמור על ערכו של הידע הטכנולוגי  .
.פעולות אכיפה והגנה על פטנט וכדומה, לרבות ניהול תהליך הגשת פטנט

ניצול(Exploitation )-  פעולות הקשורות בניצול ההטבות הכלכליות השוטפות הקשורות לידע
ניהול  : יכולות לכלול, במקרים של פיתוח עצמי. תמחיר וכדומה, לרבות ניהול מערך שיווק. הטכנולוגי

.תכנון ושליטה על מחקר ושיווק, ניתוב וניהול משימות יצירתיות, תקציב



פעילויות חשובות בקבוצה רב לאומית

בתוךאחרתלישותמועברות,הקבוצהלפעילותחשובותפעילויותכאשרההנחיהלקוויבהתאם
הנובעותכלכליותלזכויותזכאייהיההמבצעהצדאזי.חוץכמיקוראותםתבצעאשר,קבוצהאותה

.מהן

.מוחשייםהבלתיהנכסיםשללערךמהותיבאופןכללבדרךתורמות,אלוחשובותפעילויות

בפיצויהמבצעהצדאתתזכההקבוצהבתוךחוץמיקורידיעלמבצעותאשרהפעילויות,לפיכך
.מוחשייםבלתינכסיםאותםמניצוללאומיתהרבהקבוצהשתקבללרווחיםיחסיובאופןבהתאם

:לכלוליכולותחשובותפעילויות

תקציביםעלושליטהניהול

וכדומהלוגיסטיקהייצור,שיווק,פ"מותכניותעלושליטהתכנון

יצירתייםבמהלכיםעדיפויותסדריוקביעתניהול(creative undertakings),במחקרכולל
"Blue Sky"(מוגדרתמטרהללאמחקר)

מוחשייםהבלתיהנכסיםשלפיתוחלתוכניותהנוגעותאסטרטגיותבהחלטותשליטה

מוחשייםהבלתיהנכסיםעללהגנהבנוגעחשובותהחלטות



מחירי העברה-ניתוח השוואתי
O.E.C.D-מתוך קווי ההנחיה של ה

:מקורות

(FARניתוח –ס"פנניתוח )נכסים וסיכונים , פונקציות

:מטרה

:השגת הבנה על

 הפיננסייםהמסחריים או היחסים

התנאים החוזיים

הנסיבות הכלכליות

:התוצאה

לאומית-הגדרה ואפיון של העסקה הבין



(FAR)ס"פנשלבי ניתוח 
O.E.C.D-מתוך קווי ההנחיה של ה

לאומיתרבבקבוצההערךליצירתהתורמיםהגורמיםזיהוי1)

המהות)הערךליצירתהתורמיםלגורמיםבהקשרשנקבעהמשפטיההסדרזיהוי2)

(המשפטית

המהות)הערךליצירתהתורמיםלגורמיםבהקשרבפועלההתנהלותזיהוי3)

(הכלכלית

(3סעיף)הכלכליתלמהות(2סעיף)המשפטיתהמהותביןהשוואהביצוע4)

בפועלהצדדיםהתנהלותאתהתואמתוסיכוניםנכסים,פונקציותהקצאת5)

העסקהמחירקביעת6)



מאפיינים של מבנה מרכזי של בעלות על נכסים  
בלתי מוחשיים

(:IP-ב)מוחשיים בבלתי של מבנה מרכזי המחזיק דוגמאות לתכונות 

 אחדבמקום ומרוכז מבחינה משפטית מוגן מוחשי הנכס הבלתי .

הישות שהינה  הבעלים המשפטי המרכזי מממן את פיתוחו של הקניין הרוחני.

 בנוגע לבקרה של הביצועים  , של בעל הקניין הרוחני עצמומוגבלת פעילות תפעולית
.מוחשיוההוצאה לפועל בכל בקשור לנכס הבלתי 

 הפעילות המתבצעת בישות המרכזית נעשית בדרך כלל על ידי מספר עובדים מצומצם או
.מרכזיתעל ידי מיקור חוץ שנותן שירותים לאותה ישות שתעשה גם וייתכן דירקטוריון 

 שירות הכולל  בין היתר , י חברות הקבוצה לישות המרכזית"עניתנים בין חברתיים שירותים
.ופיתוחהפצה ולעיתים אף מחקר , של ייצורפעילות 



פ מקומי"מרכז מו
חלק מהם מבוצעים באמצעות . מקיימות פעילות ענפה של מחקר ופיתוח בישראלרבות חברות 

.מקומיפ "מומרכז -מקומית המשתייכת לקבוצה רב לאומית ישות 

:פ בישראל"מאפיינים שניתן למצוא במרכזי מו

בינה)הרכבתעשיית–לדוגמה(Unique)ייחודיתשהינהופיתוחמחקרפעילות-א

.סייבר,פרמצבטיקהתעשיית,ביטחוניתתעשייה,תקשורת,(מלאכותית

המתבצעתופיתוחמחקרפעילותעםובאינטגרציהבסינרגיהמאופיינתהפעילות-ב

.ל"בחו

כמיקור'גמצדמשנהקבלנישירותםאתלשכורנוהגיםאינםלאומייםהרבהתאגידים-ג

.חוץ

.חדשיםמרכזיםלהכשירבכדיבעולםשוניםבמקומותללמדנוסעיםישראליםעובדים-ד

קבוצותמנהליםולעיתים,ומעלהתיכוןבדרגמנהליםלעתיםהינםבישראלהמנהלים-ה

.לישראלמחוץעובדים

לפישוניםלפרויקטיםדינמיבאופןמוקציםעובדים-מטריצהבצורתניהולעבודת-ו

מסויםלפרויקטבהתאםכפופיםאך,אחדגורםידי-עלמקצועיתומנוהליםדרישה

.אחרלגורם



Profit Split-שיטת חלוקת הרווח
O.E.C.D-מתוך קווי ההנחיה של ה

ליישוםבנוגעומתקנותחדשותהנחיותהכוללח"דוOECD-הפרסם2018שנתב
-הרווחחלוקתשיטת Profit Splitהצורךאתמפורשבאופןקבעואלוהנחיות

.מסוימיםבמקריםהרווחחלוקתבשיטתבשימוש

בנוגע2018בשנתשיצאוההנחיותעםקויישרוOECD-בהחברותהמדינותמרבית
.הרווחחלוקתשיטתליישום



Profit Split-שיטת חלוקת הרווח
O.E.C.D-יה של החמתוך קווי ההנ

:הרווחחלוקתשיטתאתליישםניתןבהםמקרים

ייחודיתהינהוהפיתוחהמחקרמרכזשלהפעילות-ייחודיותתרומות,
בעלתוהינה,מסוימתעובדיםקבוצתאצלשנצברספציפיידעעלמתבססת

בלתימשנהקבלניאצלכדוגמתהלאתרניתןשלא,כך.לארגוןמשמעותיערך
.קשורים

פעילות של מרכז המחקר והפיתוח מקיימת רמה  -שילוב ותלות הדדית
.גבוהה של שילוב ותלות הדדית עם פעילויות בישויות אחרות בקבוצה

היות ומדובר בפעילויות בשיטת  , הפעילויות לא ניתנות להפרדה, בדרך כלל
לפיה הצוותים במרכזי הפיתוח בישראל עובדים יחד עם  . ניהול של מטריצה

.מרכזים אחרים

לפיתוחהקשורותמהעלויותבחלקנושאוהפיתוחהמחקרמרכז–סיכונים
.מוחשייםהבלתיהנכסיםשל



שלבפיתוחהקשורבעיסוקנעוצההמקומיופיתוחהמחקרמרכזיייחודיות
.לאומיתהרבהקבוצהשללפעילותהמיועדים,מוחשייםהבלתיהנכסים

הרבבחברותמשמעותייםרווחמחולליהינםמוחשייםהבלתיהנכסים
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