2016

2015

2017

הקמת הInclusive Framework -
( 137מדינות) ליישום BEPS

פרסום דוחות הBEPS -

2018

כללים חדשים למשטרי ( IPנקסוס)

עקרונות  substanceלאופשורים

דו"ח Profit Split

שינוי חוקי המס בארה"ב?

 :OECDדו"ח BEPS 2.0
שינוי מהותי בכללי
המיסוי הבינ"ל

מכסים ושינוי
שרשראות אספקה

דירקטיבה אירופאית
לחילופי רולינגים

 Onshoringשל חברות
רב לאומיות לאירלנד וכו'

– MDR :EU
כניסה לתוקף

יעד לסיום פרוייקט
BEPS 2.0

בישראל :שומות Profit Split
למרכזי פיתוח

 Onshoringשל חברות
ישראליות לישראל
בישראל :הצעת חקיקה מחירי העברה

"רשימה שחורה" של הEU -
כללי  Substanceלאופשורים

כללי מימון דק חדשים

ATAD II :EU

עדכון עקרונות מוסד קבע והטבות אמנה

התייחסות לכלכלה הדיגיטלית מול כללי המס הקיימים

ארה"ב :ביידן נבחר

חקיקות מיסוי דיגיטלי
( ,UKצרפת ,הודו ועוד)

בישראל :דיווח על עמדות וחוו"ד

מפעל טכנולוגי בישראל
עקרונות Anti Hybrid

2020

ארה"ב :רפורמת מס מרחיקת לכת ומלחמות סחר

מחירי העברה לפי  - DEMPEשינוי מהותי בעקרונות
 – CbCRמהפכת שקיפות
וחילופי מידע

2019

2021

ATAD :EU
 – MLIשינוי אמנות

חברות מבצעות שינויי מבנה
לעמוד בכללי  substanceומימון
השלכות על שטר הון
ישראלי?

ישראל :חוזר מיסוי חברות אינטרנט

החלטה בעניין  Appleמתהפכת

 – State Aidשלילת רולינגים באירופה
 - TFOטרנד עולמי במחלקות הפיננסים כולל  + outsourcingאוטומאציה

COVID-19

עבודה מרחוק (השלכות על ויזות,
עובדים ,מוסד קבע ,תושבות)

מה מדאיג מנהלי מיסים ברחבי העולם – מתוך סקר עדכני של EY Global

עליית שיעור המס
בארה"ב בשנתיים
הקרובות בכ  - 4%עקב
פקיעת תקנות זמניות של
רפורמת טראמפ

– BEPS 2.0
האם גישת ארה"ב
למתווה ה OECD
תשתנה?

אפשרות להעלאת שיעור
מס חברות ומס על יחידים
– בעקבות הבחירות
בארה"ב

מיקום מחלקת
מיסים – האם כחלק
ממטה? האם ניתן
למקם אחרת?

שומות אגרסיביות
יותר בכל העולם

מספר גובר של מדינות
מחילות חוקי מיסוי
שירותים דיגיטליים,
באופן חד צדדי

השלכה על סחר
עולמי

עבודה מהבית – השלכות
מס של עבודה מכל מקום
שהעובד נמצא בו לרבות
סיכונים וממשקים עם
מחלקות משאבי אנוש

הבנה טובה יותר של מיסי
פחמן ו"ההסכם הירוק" של
האיחוד האירופי – מה צופן
העתיד בתחום זה?

ומה קורה בישראל?


מיסוי בינלאומי –
תיקוני חקיקה
מחמירים –
"סגירת פרצות"

תיקוני חקיקה
ומדיניות חדשה
לגבי שקיפות
וחובות דיווח

העמקת
ההרתעה
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החמרות וסגירת פרצות בחקיקת
החנז( )CFCוהחמיז
תיקונים והחמרות בהגדרת תושבות ומיסי
יציאה
מלחמה ב Treaty shopping
התמקדות והתמקצעות במחירי העברה



תכנונים ועמדות חייבים בדיווח בכמות
הולכת וגדלה
חוות דעת חייבות בדיווח
דיווח מקיף על כל עסקה עם צד קשור
דרישת חומרים מקיפה בשומות
העמקת המידע שמתקבל ממוסדות
פיננסיים וחילופי מידע בינ-מדינתיים










 הרחבת השימוש בקנסות גרעון
 פסילת ספרים
 פלילי






חובות רישום בישראל גם ללא נוכחות פיזית-
החמרה בנושא מוסד קבע
במרכזי פיתוח  -הגדלת מרווח קוסט פלוס ,הגדלת
בסיס הקוסט פלוס באופציות ולאחרונה מחשבות
על מעבר סיווג  charge backלprofit split
התעקשות על גביית מס מקסימלית בהוצאת IP
סיווג יתרות לחברות הקבוצה כדיבידנד
שינוי מודל עסקי

העמקת גבייה
מחברות רב
לאומיות הפועלות
בישראל

 מניעת קיזוז הפסדים מעסקאות עם צד קשור
 סיווג יתרות כדיבידנד
 סיווג שנויים עסקיים כמכירה רעיונית וכו'

הרחבת השימוש
בקונספט עסקה
מלאכותית וסיווג
מחדש

 חקיקת חברות ארנק
 ס  – 77כפיית חלוקת רווחים
 סיווג יתרות לבעלי שליטה כדיבידנד –
ס3ט1

ניסיון לגבות מיסוי
דו-שלבי מיידי

