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Tax

מזומניםתזריםמיקסום●

עלויותהפחתת●

ועמידהמרחוקעבודה●

בסטנדרטים

בעובדיםותמיכההתנהלות●

אוטומציה●

מענקיםוקבלתלתמריציםזכאות●

ממשלתיים

ארוךטווחבינוניטווחקצרטווח

עבודהלשגרתחזרה●

והתאמתוהאנושיההוןמיקסום●

(התפוק,גודל)לארגון

מחלוקותניהול●

העברהמחיריהתאמת●

פירעוןוחדלותרגלפשיטות●

מחדשוארגוןעסקאות●

שרשרתופעילותמודלהתאמת●

האספקה

”net zero“-למעבר●

הציבוריהפיקוחהגברת●

●"Building Back Better"

●Pillar 1&2 -דיגיטליתכלכלה

מלמעלהבמבטהקורונהמשבר

?ביותרהנפוצותהבעיות/הסוגיותמהן
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Tax

Paycheck Protection Program

?מותרשימושמהו

שכרתשלומי•

ריביתתשלומי•

שכירותתשלומי•

תשתיתתשלומי•

?לקבלניתןכמה

החודשיהעובדיםמשכר 2.5פיעד•

הממוצע

דולר100,000עד מוגבלהשכר •

לעובד

ללווהדולרמיליון 10עד•

בתקציבמוגבל•

?להלוואהזכאימי

לרבות)אמריקאייםעסקים, ככלל•

עובדים500עדשמעסיקים( יחידים

קשוריםעסקיםשלעובדיםלרבות•

ספירתאיעקבתישלללאהזכאות•

מחוץ  קשוריםעסקיםעובדים

הבקשהאתשהגישלמיב "לארה

2020, במאי5-העד

?זהמה

אטרקטיבייםבתנאיםהלוואות•

-המטעםובינונייםקטניםלעסקים

SBA המדינהבערבות

מלאהלמחילהזכאיותההלוואות•

מסוימיםבתנאים,חלקיתאו

? למחילהזכאימי

לשימושיםהלוואהניצולאתהמשקלללתחשיבבהתאםנקבעהמחילהסכום•

כוחבמצבתושינוייםקבלתהמיוםבועותש24עדשלתקופהבמשךמותרים

הלווההגוףעובדישכראו/והאדם

ההלוואהמסכוםלפחות60%-יש להשתמש ב, על מנת לקבל מחילה מלאה•

עבודהשכרתשלומילצורך

במסתחויבלאההלוואהממחילתההכנסה•

מההכנסהכניכוייותרולאההלוואהבכספישמקורןהוצאות,מנגד•

?לזכורחשובמה

מסמכיםושמירתתיעוד•

בכלליםתכופיםשינוייםניטור•

?לדעתחשובמה

הלבתוםדרישת•

שוניםבנקיםביןשוני•

-העדלהלוואהבקשותלהגישניתן•

2020, ביוני 30

הקורונהמשבר

CARES Act-לבהתאםב"בארהותמריציםהטבות
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Tax הקורונהמשבר

(המשך) CARES Act-לבהתאםב"בארהותמריציםהטבות

שנותרהמימוןסכום המלוויםמספר ממוצעתהלוואהסכום שהוענקוהלוואותסך שאושרוהלוואותמספר

128B דולר 5,456 דולר 110,187 514B דולר 4,654,484

*Paycheck Protection Program-התוכניתשלבינייםסיכום

2020ביוני22ליוםמעודכן *

ההלוואותכללמתוך שהוענקוהלוואותסך % שאושרוהלוואותמספר ההלוואהגודללפיפילוח

10.9% 55B דולר 3M 50Kומטהדולר

32.2% 165B דולר 1.3M 50K-350K דולר

21.9% 112B דולר 197K 350K-1M דולר

14.2% 73B דולר 52K 1M-2M דולר

20.9% 107B דולר 29K 2M ומעלהדולר
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Tax הקורונהמשבר

(המשך)CARES Act-לבהתאםב"בארהותמריציםהטבות

ההלוואותכללמתוך שהוענקוהלוואותסך % שאושרוהלוואותמספר (Top 5)פעילותתחוםלפיפילוח

12.93% 66B דולר 487K Health Care and Social Assistance

12.74% 65B דולר 608K Professional, Scientific, and Technical Services

12.41% 63B דולר 446K Construction

10.41% 53Bדולר 223K Manufacturing

8.06% 41B דולר 354K Accommodation and Food Services

2020ביוני22ליוםמעודכן *
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Tax הקורונהמשבר

(המשך)CARES Act-לבהתאםב"בארהותמריציםהטבות

ההלוואותסך שאושרוהלוואותמספר (Top 5)מדינהלפיפילוח

67B דולר 550K קליפורניה

40B דולר 372K טקסס

37B דולר 305K יורקניו

31Bדולר 368K פלורידה

22B דולר 192K אילינוי

2020ביוני22ליוםמעודכן *
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הקורונהמשבר

נוספיםתמריצים-ב"בארהותמריציםהטבות

SBA-המטעםובינונייםקטניםלעסקיםהלוואות•

דולרמיליון2עד•

שלהםהחוזרההוןרמותעללשמורמנתעלמשמעותיתפגיעהשחוולעסקיםלסייענועד•

PPP-הלהלוואותבנוסףניתן•

Economic Injury Disaster 
Loan (EIDL)

ממשברכתוצאה( בידודלרבות)קרובמשפחהבןמחלתאו/ומחלהימיתשלוםבגיןכספיהחזר•

הקורונה

למקרהבהתאםעובדלכלבסכומיםמוגבל•

Medicare-ו qualified health planעבורהמעסיקי"עששולמוסכומיםבגיןהחזרגםיינתן•

Tax

Credit for Sick and 
Family Leave

הקורונהממשברמהותיתשנפגעולעסקיםעובדיםמשרותעלשמירהבגיןכספיהחזר•

דולר10,000עדוגבלמ)31.12.2020-ל13.05.2020-הביןששולםהקובעמהשכר50%עד•

(דלעוב

PPP-הלתכניתבהתאםהלוואותשקיבלולמעסיקיםניתנתאינהההטבה•

Employee Retention 
Credit 

Sales and Use Taxesתשלומיודחייתומעסיקיםעובדיםעלהגנה,ככלל• השונותבמדינותתמריצים

Tax
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קנדה

ליחידיםמיסיםתשלומידחיית•

וחברות

מ"מעתשלומידחיית•

לעסקיםמענקים•

הולנד

מיסיםתשלומידחיית•

פטוראו/ולדחייהאפשרות•

מ"מעמתשלומי

משכנתאתשלומידחיית•

מפסידותלחברותכספיהחזר•

גרמניה

מועדפיםבתנאיםהלוואות•

או/ומיסיםלדחייתאפשרות•

מקדמותתשלומיהפחתת

מ"המעשיעורהפחתת•

לאומיביטוחתשלומידחיית•

בריטניה

בינוניים,גדוליםלעסקיםהלוואות•

וקטנים

מ"מעתשלומידחיית•

לעסקיםמענקים•

?ותנוספמדינותעםומה

,חילוץתוכניותבגיןהמידעכלאתומעניקשוטףבסיסעלמתעדכןאשר, PwCרשתשל Navigator-להכנסו

מדינות130-מביותרמסוהקלותסיוע

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/navigate-the-tax-measures-in-response-to-Covid-19.html

Tax הקורונהמשבר

נוספותבמדינותוהטבותתמריצים
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Tax הקורונהמשבר

PwC Navigator–נוספותבמדינותוהטבותתמריצים
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Tax הקורונהמשבר

PwC Navigator–נוספותבמדינותוהטבותתמריצים
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המסבדיניועדכוניםשינויים

CARES Act-לבהתאםב"בארההמסבדינישינויים

לעסקיםפרוצדורליותהקלות

2020,ביולי15עדחודשיםבשלושהמסמקדמותותשלוםדוחותהגשתמועדיהארכת•

AMTהחזריקבלתזירוז•

2019-מהחלמסשנותלגביחל•

2018-מהחלמסשנותלגבי((100%אמלהחזרלקבללבחורניתן,לחלופין•

payrollבגיןהמעסיקתשלומידחיית• taxes2022-ו2021לשנים

נמחלותPPPהלוואותלמקבליגםניתנתזושהטבהכךהחוקתוקןלאחרונה•

Tax
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לעסקיםמהותיותהקלות

הלוואותעלריביתבהוצאותלהכרההתנאיםהקלת•

(30%במקום)EBITDA-מה50%-להמגבלהשינוי•

צבוריםבהפסדיםשימושעםבקשרמגבלותהסרת•

80%רקולא,החייבתמההכנסה100%כנגדהפסדיםלנצלניתן•

(losses carry back)לאחורשנים5עד,עבררווחיכנגד2018-2020המסבשנותשנוצרובהפסדיםשימוש•

toll charge-מכתוצאהמסחבותהייתהבהןמסשנותלהחרגתאפשרות•

שנתייםעדלאחורלקיזוזניתנים2017המסבשנתשנצברוהפסדים•

Tax המסבדיניועדכוניםשינויים

(המשך)ב"בארההמסבדינישינויים
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Transfer Pricing In Times of Global Crises

13

Implement 
Modified 

Pricing 
Policy

Future
ConsiderationsModify Profit 

Target
Review 

Contracts

Unusual 
One - Time 

Charges
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Timeline for action item 
when considering the potential TP impact of COVID19 outbreak

Q1 2021 

Preparation of 2020 TP 
documentation

Q3/4 2020

Preparation of updated 
benchmarks (which reflect  

the changes in economy)

Implementing 
adjustments for 2020

NOW

● Understand economic 
implications on business 
operations

● Ensure decisions\
COVID19 risk management 
evidenced

●Understand economic 
implications on business 
operations

●Ensure decisions \

COVID19 risk 

management evidenced

NOW

● Adjustment of advance tax 
payments

● Profit Margin Adjustment on 
intercompany payments  -
cash management

● Review intercompany 
agreements and amend if 
required

14



העברהבמחיריההוכחהנטל-1/2020הכנסהמסחוזר

15

פרסמה רשות המסים חוזר לעניין מחירי העברה  , 2020ביוני 2-ביום ה•

וקובע כי אין די בהגשת עבודת חקר שוק , העוסק בסוגיית חובת הראיה( 1/2020)

.  כדי להעביר במסגרת הליך שומתי את חובת הראיה מהנישום לפקיד השומה

עמדת רשות המיסים היא כי חובת הראיה  , שעובדות המקרה עצמן במחלוקתככל •

.הינה על הנישום, להוכיח את העובדות המשמשות בסיס לעבודת חקר השוק



ITA have stated that they consider the burden of proof to be on taxpayer

Documentation needs to include supporting financial data of relevant parties, intercompany 

agreements and other data which can impact the transactions

Technical analysis must be complete and include all financial support

Documentation must include all relevant evidence to support and justify the taxpayer position

What?

Impact

Which 

information?

Takeway

העברהבמחיריההוכחהנטל-1/2020הכנסהמסחוזר

Technical analysis in the TP report must be complete and include all financial support

Any gaps or non provision of information could allow for the ITA to challenge and in extreme cases 

impose penalties
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-הקורונהנגיףבשלתנועהמגבלות

רצויותלאמסלתוצאותאפשרות
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לבחינהנושאים-תנועהמגבלות

18

המעסיקשלקבעמוסדלכדיתעלהמהביתלעבודנאלץשהעובדהעובדהעצםהאם
?מדינהבאותה

מהביתהעובדעובד

נמצאהואבההמדינהבתוךעובדידיעל(עסקאותסגירת)חוזיםעלהחתימההאם
?מדינהבאותההחברהעבורקבעמוסדלכדיתעלהבפועל

עלהחותםעובד

(עסקאותסוגר)ם חוזי

אורךבמדידתבחשבוןתובאנהוהתקנהבנייהשלבפרויקטיםמאולצות הפסקותהאם
?קבעמוסדלכדיעולההפרויקטיםביצועהאםהשאלהבחינתלצורךהפרויקטים

בפרויקטיםהפסקות

והתקנהבנייהשל

החברהאתלהפוךעלולהמסוימתבמדינהבחברהמשרהנושאשלשהותוהאם
?מדינהבאותהמסלתושבת

ברמתמסתושבות

החברה

?מדינהבאותהמסלתושבלהפוךעלולמסוימתממדינהמלצאתמנועאשרעובדהאם
ברמהמסתושבות

האישית

באמנההקבועממספטורלאבדעלולמסוימתממדינהמלצאתהמנועעובדהאם

?(ימים183מבחן)מסכפללמניעת
העובדמיסוי
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• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

• Leadership + Communications
• Remote technology planning, security plans

• Company purpose + strategy planning

?העובדשלמושבובמדינתלמעסיקקבעמוסד:מהביתהעובדעובד

אינהאשרבמדינה,אחרמגוריםממקוםאומביתועובדאשרעובדישלחברההקורונהנגיףהתפשטותשבתקופתככל●

קבעמוסדלכדייעלהזובתקופהעבודתושביצועחששקיים,רגילותבנסיבותעבודתואתמבצעהואשבההמדינה

.העבודהמבוצעתשבהבמדינהלחברה

שלהתפשטותוועקב,משםולעבודב”לארהלעבורותכנןאמריקאיתחברהידיעלגויסאשרישראלתושב,לדוגמא●

עובדישצפויבלתיבאופןהאמריקאיתשלחברהכך,בישראלמביתוהאמריקאיתהחברהעבורלעבודנאלץהנגיף

.בישראלעבודתואתהמבצע

?האמריקאיתלחברהבישראלקבעמוסדלכדיעולהבישראלהעובדשלביתוהאםהיאהשאלה●

• Inclusive work culture

• Corporate culture

• Employee well-being strategy

הנושא
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• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

• Leadership + Communications
• Remote technology planning, security plans

• Company purpose + strategy planning

?העובדשלמושבובמדינתלמעסיקקבעמוסד: מהביתהעובדעובד

עמידהנדרשת,המעסיקשלקבעמוסדלכדיעלהי"ביתימשרד”שמנתעלכיקובעתהמודללאמנתOECD-הפרשנות●

.ועודהמעבידלרשותעמידה,רציפות,קביעות:כגוןמסויימיםבתנאים

OECD-ההנחיותלפי,קבועלמצבהופךואינוזמניאכןהואהנוכחיהמצבעודכל, הקורונהנגיףשלהתפשטותובשל●

:הבאותמהסיבותמדינהבאותהלמעסיקוקבעמוסדלכדילעלותצפוילאמביתוהעובדשלעבודתוביצועכי,נראה

המעסיקועלהעובדעלשנכפהבאילוץשמדובראלאמביתועבודתואתיבצעשהעובדהמעסיקבדרישתמדובראין○

;עליוןכוחבשל

;העובדשלעבודתוכמקום" הביתימשרד"לקביעותאין○

;(עובדאותושלנוכחותובשללמעט)המעסיקשללרשותועומדנואי"הביתימשרד"ה○

.יעבודהואשבהבמדינהמשרדהעובדשללרשותולהעמידצפויהמעסיק,לשגרההחזרהעם○

• Inclusive work culture

• Corporate culture

• Employee well-being strategy

OECD-הכוונת ה
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השוההעובדבשלקבעמוסדחשיפתנוצרתהאם●

ממגבלתכתוצאה,לעבודנוהגהואשבהלמדינהמחוץ

(עסקאותסוגר)הסכמיםעלחותםזוובתקופה,תנועה

?מעסיקומטעם

כיוםהנמצאאמריקאיתחברהשלל”מנכ,לדוגמא●

החברהשלהסכמיםעלחותםאשרבישראל

.כאןשהותובעתאמריקאית

• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

הואבהבמדינה(עסקאותסוגר)חוזיםעלהחותםעובד

?קבעמוסדיוצרהאם-זמניבאופןנמצא

לרבות)תלויסוכןכיקובעותמסכפללמניעתאמנות,ככלל●

להפעילהנוהגמסויימתמדינהתושבתחברהשל(עובד

,אחרתבמדינההחברהבשםחוזיםעללחתוםסמכותואת

.השניהבמדינההחברהשלקבעמוסדמהווה

עלחתימהכילהניחסביר-המגיפהלתקופתבהתייחס●

מכוחתוצאהכ,זמניבאופןנמצאהעובדבהבמדינההסכמים

הנעשיתכפעילותתחשבלא,ממשלתיותדרישותאועליון

.קבעמוסדתיצורלאולפיכך,מתמשךבסיסעל

באותוהעובדידיעלנעשתהזופעילותאם,זאתעםיחד●

הרי,בגינהשהוטלווהמגבלותהמגיפהפרוץלפניאףאופן

.תוחרגלאהמגיפהבתקופתשהפעילות

OECD-הכוונת ההנושא
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שפרויקטיםקובעותמסכפללמניעתאמנות,לככל●

שלתקופהפניעלהמתמשכיםוההתקנההבנייהבתחומי

לפי)'וכדחודשים12או,חודשים9, חודשים 6-מיותר

עבורקבעמוסדלכדיעולים( הרלוונטיתהאמנההוראות

.ביצועםבמדינותהפרויקטיםמבצעי

באותםוההפסקות,הקורונהנגיףשלהתפשטותובעקבות●

ישהאםהשאלהנשאלת,כךבשלשנגרמופרויקטים

שלאורכםבמדידתהפסקותאותןאתבחשבוןלהביא

?הללוהפרויקטים

• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

אורךבבחינתבחשבוןתובאנהוההתקנההבנייהבתחוםבפרויקטיםהפסקותהאם

?הקבעמוסדשלבהיבטהפרויקט

הבנייהבתחומיפרויקטיםשלאורכםמדידתב,ככלל●

מתחילת-התקופהכלאתבחשבוןלהביאישוההתקנה

עוצרות"אינןזמניותשהפסקותכך,סופוועדהפרויקט

."השעוןאת

בפרויקטיםלהפסקותלהתייחסיש,לעילהאמורבשל●

להפסקותכמוהנגיףשלהתפשטותועקבשנגרמו

שלאורכםבמדידתתוחרגנהלאהןולכן,אחרותזמניות

.הללוהפרויקטים

OECD-הכוונת ההנושא
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,בחברהמשרהנושאעלהחלותתנועהמגבלותהאם●

אתמנהלהואבהלמדינהלשובהמשרהמנושאהמונעות

מסלתושבתהחברהאתלהפוךעלולות,ברגילהחברה

?האחרתבמדינה

בומדינותשתיכתושבתתיחשבכאמורחברההאם●

?זמנית

שובר"כלליקובעותהאמנותמרבית, האלמעיןבמקרים●

."שוויון

• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

• Leadership + Communications
• Remote technology planning, security plans

• Company purpose + strategy planning

,מסוימתבמדינהזמניבאופןמשרהנושאשלשהותוהאם

?חברהשלתושבותהאתלשנותעלולה

הקורונהממשברשכתוצאהסבירלא,OECD-הלגישת●

שובר"כללימכוח,חברהשלבתושבותהשינויייווצר

נושאשלהשהותזמניותלאור,זאת.תבאמנו"השוויון

.האחרתבמדינההמשרה

"הרגיל"המצבפיעללהיעשותצריכההתושבותבחינת●

.מתנהלתהחברהבו

• Inclusive work culture

• Corporate culture

• Employee well-being strategy

OECD-הכוונת ההנושא

23



מסלתושביחשבאדם,בישראלהמסלדיניבהתאם●

מבחןקייםבנוסף.בישראלנמצאחייומרכזאםישראלי

להיחשבעשויאדםאותולפיו( לסתירההניתן)ימים

לקוםעלולהמסתושבותאחרותבמדינות.ישראלתושב

.ימיםמבחןעלבהתבססקלותביתר

אחרלעקובל"בחוהשוהיםישראליםמומלץ ל,לפיכך●

תושבותמיצירתלהמנעמנתעל,שםשהייתםתקופת

.אחרתבמדינהמס

• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

מסלתושבלהפוךעלולעובדתנועהממגבלתכתוצאההאם

?שוהההואבהבמדינה

זמניתשהותכיסבירלא,OECD-ההכוונתפיעל●

המסתושבותלשינויתגרוםתנועהממגבלתכתוצאה

.אדםשל

הפךבה,מסויימתבמדינהברילוקיישןהנמצאאדם,כך●

מגבלתעקבמוצאובמדינתוהשוהה,סמתושבלהיות

יהפוךהואזוזמניתשהותעקבכיסבירלא-תנועה

.מוצאובמדינתמסלתושבשוב

OECD-הכוונת ההנושא
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במדינהמעסיקשלעובד,במסגרת אמנות מס רבות●

אינו,יום183-מפחותאחרתבמדינההשוהה,אחת

תנאיםבהתקייםאחרתמדינהבאותהבמסחייב

.מסויימים

זותקופהלהארכתתגרוםאשר,תנועהמגבלתהאם●

לפטורהעובדשלבזכאותותפגע,ימים 183-למעבר

מתקופתלהתעלםניתןלחילפיןאו,מדינהבאותהממס

ממגבלתכתוצאהעובדאותועלשנכפתהשהות

?התנועה

• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

• Leadership + Communications
• Remote technology planning, security plans

• Company purpose + strategy planning

?ימים 183-מארוכהשהייהבשלממספטורלאבדעלולעובדהאם

.זהלנושאמתייחסתאינהOECD-ההכוונת●

,העובדשלהמסלחבותמעבר,כזהמצבבשלצייןיש●

במקורמסוניכוידיווחותחובלמעבידגםלקוםותעלול

לעקובלחברותמומלץ-בהתאם.האחרתבמדינה

ולפעולזרותבמדינותעובדיהןשלהשהותאחר

.הניתןככלהסיכוןלהקטנת

• Inclusive work culture

• Corporate culture

• Employee well-being strategy

OECD-הכוונת ההנושא
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• Communications strategy + planning: 
direct to affected areas; duty of care; 
reactive communications

• Health + Welfare benefits planning
• Human Capital Management strategies

• Leadership + Communications
• Remote technology planning, security plans

• Company purpose + strategy planning

לבלתשומתנקודות

משרהנושאיאו/ועובדיםשלכךגרמההקורונהנגיףשלהתפשטותוהאםלבחוןאליהןהקשורותזרותולחברותישראליותלחברותמומלץ•

.רגילותבנסיבותעובדיםהםשבהמהמדינהשונהבמדינהעובדיםשלהן

או/והחברהברמתקבעמוסדלחשיפותליצורעלוליםעובדיהועלהחברהעלנכפואשרהחדשיםהעבודהמצביהאםלבחוןמומלץ•

.םהעובדיברמתמסחשיפות

עקבבענייןהמעורביםעלנכפואשרהעבודהביצועבמקוםזמנייםששינוייםקובעתוככללזובבחינהמסייעתOECD-ההכוונת•

.שליליותמסלהשלכותלהביאאמוריםאינםהנגיףשלהתפשטותו

לתוצאותלהביאעלולאשרדבר,יחולוהמקומייםהמסדיני,הרלוונטיתהמדינהלביןישראלביןמסכפללמניעתאמנהאיןבהםבמקרים•

.זהענייןאחרלעקובישלכןו,רצויותפחותמיסוייות

בכךהתומךתיעודעללשמור,הנגיףשלמהתפשטותוהנובעותהניידותמגבלותלאורמהביתהעובד,הרלוונטיולעובדלחברהמומלץ•

.בלבדזמניוהינובשליטתםהיהלאהנגיףשלהתפשטותועקבנוצראשרהעבודהשמצב

עובדיהןשלמיקומםאחריולעקוב,תנועהמגבלותשלקיומןלבחוןלחברותמומלץ
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ב"בארהדלאוורלמדינתקיימןמאיימעבר-קרנות השקעה 

המסודיניהרגולטוריתבסביבהשינויים

לשקולניתן,שנימצדב"בארההחדשותהמסוהקלות,אחדמצדקיימןבאייהרגולטורייםהכלליםהידוקעקב

(domestication)ב"בארהדלאוורלמדינתקיימניותהשקעהקרנותלהגר

Tax

הקלהמספקותמוצעותותקנותסופיותתקנות•

שינויי"עהשקעהבקרנותאמריקאייםלמשקיעים

הכנסותלדחייתהנוגעיםמסכללי•

השותפיםובהרכבהקרןבמבנהבתלות,מאידך•

עלשליליותמסהשלכותלחולעלולות,בה

אמריקאיתבקרןמשקיעים•

בגדרנמניתקיימןאיימדינת2020מפברוארהחל•

EU-השל Black list-הרשימת

שונותרגולטוריותדרישותנתווספו,כךבשל•

קיימןבאייהרשומותהשקעהקרנותעלהחלות

במסגרתהדיווחדרישותבאחרונההורחבו,בנוסף•

CRS Compliance Formפיננסיםלמוסדות

ב"ארהקיימןאיי
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?מסאירועמהווההמעברהאם

Carry-over basis 

פדרלימסלצרכיPFICאוCFC-כמוחזקותחברותסיווג

(10%מעל) US Shareholders-כזכויותובעלישותפיםשלסיווג

(לקוד1248סעיף)רווחיםעם CFCמכירתבעתמסהשלכות

 Subpart F-ו GILTIלהוראותבקשרהשלכות

פדרלימסשיקולי
ב"בארהעיקריים

Tax ב"בארהדלאוורלמדינתקיימןמאיימעבר-קרנות השקעה 

ב"בארהעיקרייםפדרלימסשיקולי
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Tax ב"בארהדלאוורלמדינתקיימןמאיימעבר-קרנות השקעה 

הדיווחבדרישותלשינויהקשוריםשיקולים

FATCAדרישותהתייתרות

QEF electionוביצוע(PFIC)לגבימידע8621טופס; (CFC)לגבימידע5471טופס

FBAR

CRS -בנסיבותתלוי

במקורמסניכויחבות

לשינויהקשוריםשיקולים
הדיווחבדרישות
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Tax ב"בארהדלאוורלמדינתקיימןמאיימעבר

נוספיםשיקולים

שיקולים
נוספים

(אמריקאייםלא)זריםזכויותבעליאולשותפים(Estate Tax)עיזבוןמס

אמנהלהטבותזכאות

(זריםשותפיםשלהתושבותבמדינתמסהשלכות,אלדוגמ)זריםמסשיקולי

מסחרייםשיקולים

או CFC-כמוחזקותחברותשלסיווגןעקבאמריקאייםזכויותובעליליזמיםמסשיקולי
PFIC

תדמיתשיקולי
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Thank you

Tax & Trade

For More Information

Vered Kirshner
Tax Partner

+972-54-5651358
Vered.Kirshner@pwc.com

Ben Blumenfeld
Transfer Pricing Partner 

+972 58-514-5858
Ben.Blumenfeld@pwc.com

Yair Zorea
Tax Partner

+972-54-7870619
Yair.Zorea@pwc.com

Tzachi Schwartz
Tax Partner

+972-54-4955827
Tzachi.Schwartz@pwc.com
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