
 

 

 
 נלאומי והרפורמה הצפויה בכללי המיסוי הבי 7G -הצהרת מדינות ה

 יקרים, לקוחות 

ברצוננו ,  ( Digital Taxation -Legal Update)  ידיגיטלהמיסוי הנים בתחום  דכועשעסק ב  ,2019  בנובמבר  25  זכר מיוםלממשך  הב

הלעדכן   ביום  האי  רסםפ,  2021  ביוני  5  -כי  הכלכלות  את  כה)  G7  -ה שותמתועגוד  קנדולל  בריארה"ב,  איטלה,  צרפת,  יה, טניה, 

הצפויה  רמה  רפוה.  (לחץ כאן להצהרה המלאה)  למיתהעורפורמה במערכת המס  להחלת  הסכמות  הושגו  לפיה  הצהרה  גרמניה ויפן(  

   .ורה הוגנת ברחבי העולםבצ תהכנסולוקת השאיפה לחמו למי להימנעות מתשלומי מסועה אבקממה לקח היא

של   Inclusive Framework  -בכפי שנקבעו    (Pillar 2  -ו  (Pillar 1  עקרונות היסוד  את  למעשהכה  הל  מתקפות  ,מות האמורותסכהה

בדבר    נוספת  להרחבה(רות גלובלי מינימלי  מס חביל  להטובמקביל    דיגיטליתשל פעילות  מיסוי  ה  שנועד להסדיר את אופן  OECD  -ה

 (.  Digital Taxation -Legal Update 2019ו מבזקנו מנובמבר רא אלו, יסודעקרונות 

 , סין והודו  , בין היתר, גםקחת חלקלובו עתידות    יולי  ודשבח  ד להתקייםתישע  20G  -גש מדינות המפבון  לדי  רפורמה תעלהעה לצהה

שבתקופת ,  בריתות הארצ  תמיכתה של  יחד עם זאת, . G7  -דינות השל מ  ום אלאחד ען לא בהכרח עולים בקנה  ים שלהשהאינטרס

 . רוח גבית חזקה למהלך מעניקה, תואמריקאיה יהוגכנולת הטעל ענקיו מההחלת הרפורלנחרצות  התנגדה ממשל טראמפ

 יתמלמס העו כת הבמערה הרקע לרפורמ

אפשרים א מ , ל(עליהן חתומה ישראל )לרבות אלו    המסמנות  ת ארבימכפי שבאים לידי ביטוי ב  ,הבינלאומינכון להיום, כללי המיסוי  

  תבצעות המכירותבהן מבמדינות    צרכניםל  גיטליובאופן די  וקמרח  ביןו/או טו  שירותיםשמוכרים    לאומיים-מתאגידים רבגביית מס  

 . ("מדינות השוק")

ל יזית ות פנוכחר  לאור היעדבמס  בות  ח  כל  םיה על  , לא חלהלאומיים-ם תאגידים רבאות  יםפועלהשונות בהן  ת  ונ, במדימעשהכך 

הבעלות    נמצאתבהן  מיטיב  בעלות משטר מס  למדינות  ,  רוב י  פ  לעות  , מיוחסהתאגידיםמרבית הכנסותיהן של אותן  .  דינותמן  באות

 .התאגידשל רוחני הניין קבהכלכלית 

 %15ור של בשיע מינימלי בלילו ג סמ

את    יתרבאופן שי,  תלפחו  15%יעור של  על שוד  שיעמ  לאומיים-תאגידים רבעל    ליימגלובלי מינ  טלת מסלהו  סכימה   G7-מדינות ה

פעילשבהיתרון   נמוךובעל  ותינלמד ות  העברת  שיעור מס  הושבמידה    .ת  נמוך משיעור  המינימלי שנקבע, יעור המס האפקטיבי  מס 

 .(Top Up)  הקבועהמינימלי  שיעור המסה ובעד לג ת מסספתו תשולם

ה  במיד  כן,כמו  .  כל מדינהור  עב  (Jurisdictional ETR)  אפקטיביעור מס  ב שייש לחש  ,Pillar 2  ו עלנשען בעיקרה  המנגנון הצפויפי  ל

 מדינת התושבות של   ,(ינימלי מה  הגלובליס  מס הנמוך מהמ)  ינה מסוימתמת שיעור מס נמוך במדמשל  לאומי-רבתאגיד  בבת    חברהו

   .15%של  מס שלמה לשיעורלה עד םת חברת האתוכל למסות א התאגיד ל חברת האם ש

ולשלול את   "(0%מס    לשיעור  ץירומה)"  ירוץ לתחתית מ  תואו למנוע את    ונועדההסכמות  ,  1ןאמריקאית, ג'נט יללדברי שרת האוצר ה

 ם יותר.ינמוכהמס רי לפעול במדינות בהן שיעו התמריץ

  קטו, פ-ולהטיל, דה  לאומיים-מתאגידי ענק רביסים  לגבות מ  ת השונותם יאפשר למדינו ד סגירת פרצות מס, ההסכלצ  יכעוד נציין  

 

1 US Treasury chief Janet Yellen praises G7 tax agreement, The Economic Times( June 6, 2021) 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/us-treasury-chief-janet-yellen-praises-

g7-tax-agreement/videoshow/83274484.cms 

 2021ני יו                                             ם לקת מיסימחמעו"דכן 

https://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2019/11/Legal-Update-digital-taxation-2019-1.pdf
https://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2021/06/g7-communique-june-2021.pdf
https://www.fbclawyers.com/wp-content/uploads/2019/11/Legal-Update-digital-taxation-2019-1.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/us-treasury-chief-janet-yellen-praises-g7-tax-agreement/videoshow/83274484.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/us-treasury-chief-janet-yellen-praises-g7-tax-agreement/videoshow/83274484.cms
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   . בעלות משטר מס מיטיבמדינות ב אותם התאגידים פועליםוזאת גם אם  ,םהכנסותיהעל מס 

 קרונות מחירי העברה לפי עשוק  קביעת מחירן שינוי באופו  (nexusללי מקור )כ הוספת

לאמנות להוסיף   שלפיה יה הצהירו כי הן תומכות ביוזמ 7G -ות הינמד, Pillar 1 -יטוי בה לידי בכפי שבא OECD -לעמדת ה משךבה

  הן רווחים מ ינתח מסוניתן יהיה למסות  ש  ךכ. זאת,  ת הגדרת מוסד הקבעהקיימים במסגר  אלו  נוספים על  (nexus)כללי מקור  המס  

רבשל   השוקבמדינו  לאומיים-תאגידים  קשר    ת  פוללא  נוכחות  בלהתקיימות  קבע  מוסד  או  המדיסית  מתאותה  בה  בצעות ינה 

 ת. המכירו

נמסר   ההבמסעוד  הגרת  מדינות  של  ה או  יכ  7G  -צהרה  השונותפן  המדינות  בין  הרווחים  מ  ,קצאת  לשיטות  העברה  בהתאם  חירי 

הימצאות    גם בהעדר     רווחיים במיוחד  לאומיים-רב  ם של תאגידיםמדינות שוק יוכלו למסות נתח מרווחיהשישתנה כך    ,מקובלות

  .ןבשטח גידהתאנכסי ו/או י של עובד

תהיינה מדינות השוק זכאיות למסות לפחות ,  10%ות רב לאומיות עולה על  קבוצאותן    וחיות הגלובלי שלרושיעור הם  במקרים בה

   .אותן חברותיחולק באופן יחסי בין מדינות הפעילות של כאשר המס  ,10% -המרווחי הקבוצה מעבר לרף  20%

כ הלב  ה  יתשומת  לחול  ת  אמורוההסכמות  ה  עלעתידות  רק  ול)  דולותהג  בינלאומיותהת  חברוכלל  בעיקר   פעילותןש  חברותעל  א 

ת עתיד  , סף הרווחיועם זאת  מיליון אירו.  750עומד על    ןהלש  יהשנת  רווחיותה  סךש  (צרכניםי או במכירות ישירות לדיגיטלם הובתח

 ד דולר. יליארמ 20  -עלאתו לארצות הברית לה מצד המופעל חץלאור ל להשתנות

 

 ם דיגיטליי יםבגין שירות המוטלים סיםל המיו ביט

   .על שירותים דיגיטלייםבמספר מדינות כיום המיסים המוטלים ול לביטעלו  יפ  7G -הנות מדי ה,על פי ההצהר

 מס ישראליים   היבטי

המקומית,   בעיתונות  לפרסומים  העולמיתויפצ  ראלשיבהתאם  המס  לרפורמת  להצטרף  במקביל  ,ה  להח  אך  החוק  תנסה  את  ריג 

 . השקעות הוןעידוד ל

-רבענק    תאגידי   , ללמש  ךכ  . ראליששבוחרות לפעול ב  רב לאומיותהטבות מס לחברות    קיםימענ  לאבישרהשונים    דודוקי העיח  ,ידועכ

 יותר.בי נמוך ביולשיעור מס אפקט 6%הגיע לכדי וים לעששנמוכים  סשיעורי ממפחת מואץ ומ יםנהנ ל בישרא ועליםלאומיים הפ

על    ניםהעידוד השוי  חוקבשיעור מס החברות ובמחדש    ן את ישראל לדואלץ  ת  ינלאומיצפויה בכללי המיסוי הבובלית הגלההרפורמה  

למציא  מנת החדשהולהתאימם  עלזאת  .ת  למ  ,  "מנת  את  תפסיד  ישראל  בו  מצב  המס"נוע  לשיבגין    תוספת  המס  ההשלמה  עור 

 .הרב לאומי התאגידשל  חברת האם למדינת התושבות שלינימלי, המ

המס  מרפורלסיכום,   היסט  הינהיה  הצפות  ה  ניותבמדי  יורצעד  מאמיניםו  ,תינלאומיבהמס  שתיושםכי    אנו  בעלת   ,ככל   תהיה 

  ופן קביעתשינוי באו  לאומיים-בתאגידים ר  קום הפעילות שלמ  קביעתכגון    שונים  עסקיים  טיםעל היב  לכת  מרחיקות  רוחבהשלכות  

העלאת שיעורי לתביא  אף  מה  רהרפו  מן הנמנע כילא    כן,  . כמולאומיים גדולים-בתאגידים רבלוקת ההכנסות  וחאות  קהעסמחירי  

 .מס החברות בישראלת שיעור הורד העידוד ו/אוחוקי   המוטבים במסגרתהמס 

 בברכה,
 ( .FBC & Co)פישר 
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