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BEPS 
Action 5

 “Old” Patent Box – Out
 New IP regimes - In: 

dependent on R&D carried
by the IP company itself

BEPS 
Action 13

 CBC reporting re
profits, taxes etc.

BEPS 
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 TP outcome should 
be in line with value 
creation & risks

:DEMPE זיהוי פונקציות

כחלק מקביעת מחירי העברה בעסקאות בין צדדים קשורים  

IPבהן מעורב 

 פיתוח–Development
 השבחה–Enhancement
 תחזוקה–Maintenance
 הגנה–Protection
 ניצול–Exploitation
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תיקון לחוק עידוד השקעות הון

 2017, בינואר1נכנס לתוקף ביום

 מפעל טכנולוגי מועדף"מסלול"

עידוד חברות גלובליות: המטרה

בישראלIPלהחזיק ולפתח 

 שלעל החוק לעמוד בכללי המסגרת:

BEPS Action 5 – countering harmful tax practices more effectively, 
taking into account transparency and substance  

המפעל  "נועדו להתאים את מסלול , 2017סוף מרץ שאמורות להתפרסם עד , התקנות

.  Action 5לעקרונות של " הטכנולוגי המועדף

Action 5 ולאורן יינתנו הטבות לחברות טכנולוגיה רב לאומיותהנחיות שבמסגרתן קובע.

 גישת הלפי < =ההטבות קביעת היקף-Nexus:

IP ownership  R&D Activity
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"טובות' הוצ* "130%

"רעות' הוצ" + "טובות' הוצ"

י הנישום  "פ שהוצאו ע"מו' הוצ

עצמו

י צדדים "פ שהוצאו ע"מו' הוצ

בישראלקשורים 

י צדדי ג"פ שהוצאו ע"מו' הוצ'

 חברה לתמלוגים ששולמו

ישראלית

רכישת ( עלות)' הוצIP  מוטב

מחברה ישראלית

*

סך  

הכנסת 

IP

הכנסה 

מוטבת

 עבור כל נפרדחישובIP /משפחת מוצרים  /מוצר

הרווח  / ההוצאות / מצריך מעקב אחרי ההכנסות )

(בנפרדIPעבור כל 

30%להוסיף מקדם של ניתן

 בברוטוהוצאה נלקחת

 מצטברחישוב שנתי

י צדדים  "פ שהוצאו ע"מו' הוצ

ל"בחוקשורים 

מלוגים ששולמו לחברה ת

ל"בחו

רכישת ( עלות)' הוצIP
מחברה זרה

מניעת הסטת רווחים על ידי  : המטרה

שימוש במשטרי מס מפלים
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IP AIP B

5020זרהחברה בת–פ "מו' הוצ

10030זרהתמלוגים לחברה ' הוצ

1000זרIPרכישת ( עלות)' הוצ

200300הנישום עצמו-פ"מו' הוצ

20חברת בת ישראלית–פ "מו' הוצ

*200*'צד ג-פ "מו' הוצ

1350570כ הוצאות"סה

Nexus-נוסחת ה–הטבה יחס

200*1.3/1350

= 19%

(300+200+20)*

1.3/570=119% 

[100%]

IP100100-רווחים מכ"סה

19100(12%)בשיעור מס מוטב רווחים

81(  24%)רווחים בשיעור מס מלא 

21.7%12%שיעור מס אפקטיבי

:נתונים

חברה ישראלית רב לאומית

 סוגי  2החברה פיתחה

.   B-וIP :A/ מוצרים 

 חברות  2לחברת האם

חברת בת ישראלית  : בנות

.וחברה בת זרה

 מפעל  )"שיעור מס מוטב

12%–"( טכנולוגי מועדף

 24%–שיעור מס חברות

  תמלוגים לא נוטרלו

מההכנסה המוטבת

*BEPS Action 5י צד ג"פ שהוצאו ע"מו' מגדיר הוצ  '

.  אך התיר למדינות אפשרות להגבילן, כהוצאות טובות

מסתמן כי בטיוטת התקנות המתגבשת בישראל עתידים  

25%-לל"בחו' י צדדי ג"פ שהוצאו ע"מו' להגביל הוצ

.  פ הכוללות של החברה"המו' מסך הוצ
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סוגיות נוספות לדיון

9

סניפים

Action 5

".  טובות' הוצ"הוצאות של הנישום באמצעות סניף בבעלותו עשויות להיחשב •

התמקדות בישות המשפטית שהוציאה את ההוצאות ולא המקום בו  : הרציונל

.הוצאו

UK

.UK-פטור לצרכי מס באינוטובות רק אם הסניף ' ייחשבו כהוצ•

Cost sharing Agreements

Action 5

.בזכאות החברה להטבות, ככלל, תחת הסכם פיתוח משותף לא פוגעIPפיתוח •

UK

'  יכולות להיחשב כהוצCost sharingשל חברה במסגרת הסכם פ"מו' הוצ•

אחרות עשויות להיחשב  ' הוצ(. רואים אותן כהוצאה של החברה עצמה" )טובה"

".רעות"' כהוצ

IP שפותח בעבר בישראל(ב-Cost+ ) ונרכש לאחר מכן

י החברה המפתחת"ע
Action 5

.אין התייחסות ספציפית•

'  הוצ"יחשבו כIP-י הנישום לכל אורך פיתוח ה"פ שהוצאו ע"המו' כל הוצ, מחד•

הקלה לגבי מדינות שאינן  " )רעה"' היא הוצIPעלות רכישת , מאידך". טובות

פ עובר לרכישה במדינה המעניקה את "ככל שנצברו עלויות מוEU-חברות ב

(.הטבות המס

UK

.אין התייחסות ספציפית•

'  ניתן להכיר בהוצ( בלבדIPלהבדיל מרכישת )בעת רכישת פעילות עסקית •

.פ של המוכר"מו

' ויוחלפו על ידי הוצ)ינוטרלו מהנוסחה IPעלויות רכישת ה, כמו כן•

(.הפיתוח של החברה המוכרת

(קבלת זכות שימוש בקניין רוחני)תמלוגים /הוצאות 

Action 5

יש להפחית את התמלוגים  ( + פוגעת ביחס ההוצאות" )רעה"' הוצ: כפולהפגיעה •

.  הזכאית להטבות המסIP-מהכנסת ה

UK

-אין חובה להפחיתם מהכנסת ה, אם תשלומי התמלוגים פוגעים ביחס ההוצאות•

IP  .

סוגיות  

נוספות
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 על החברה( והתקנות הצפויות)ניתוח השפעת החקיקה החדשה

 (פוטנציאלית+ פעילות קיימת )בדיקת עמידה בתנאי הסף לזכאות להטבות

 רווח עבור כל / הוצאות פיתוח / התחלת מעקב אחר הכנסותIP / בנפרדמוצר

 ניתוחETRלאור גישת ה-Nexus

 הגדלת הטבות המס< =בחינת אלטרנטיבות אפשריות

שינוי מודל עסקי

  שינויי מבנה

 נכסים בלתי מוחשיים/ העברת פעילות

יישום ותיעוד

הטמעת האלטרנטיבה הנבחרת

 תיעוד העומד בדרישותAction 13
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